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Midtergade 30 Matr. nr. 118a

1859-10-07
Niels Peter Christensen køber af
Hans Rasmussen.

1898-12-16*
Ane Kristine Jensen adkomst ved
testamente. Testamente 1

Samme dag får Johan Frederik 
Pedersen adkomst ved vielses-
attest. Vielse

1898-12-16*
Ane Kristine Pedersen, f. Jensen,
ved testamente. Testamente 2

Billedet af 
Midtergade er
fra slutningen
af 1800-tallet

eller starten af
1900-tallet.

Gelænderne i
forgrunden
viser hvor 

Skiveren løb
under gaden. 
Frem til 1928
var vandløbet
Skiveren skel

mellem 
Midtergade 30,

til højre på 
billedet,

og nabohuset.
Se næste side. 
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•

Fortsættes næste side

1898-08-30*
Thomas Spliid køber af Ane Kri-
stine Pedersen. Ved folketællin-
gen 1906 bor 4 familier i huset:

1) Thomas Spliid, 63 år, ernæ-
rer sig ved kontorarbejde. 
Han har kone og en ugift datter. 

2) A. C. Mølholm, 27 år og
ugift barber. 

3) Thomas Frederik Paulsen,
25 år og fisker med kone og et
barn. 

4) Gudrun Paulsen, 33 år, ugift
vaskekone med en søn.

*Koks i tinglysningerne i 1898
I tingbogen, under adkomster er ind-
ført vielsesattest, testamente1 og 2.
Rækkefølgen er følgende:

Testamente 1: Ane Kirstine Jensen
får adkomst ved testamente til matr.
118 efter sin afdøde ægtefælle Niels
Peter Christensen Vorsaa, 28. septem-
ber 1888.

Vielse: Johan Fisher Pedersen gifter
sig med enken og får adkomst via viel-
sesattest 12. december 1896.

Testamente 2: Ane Kirstine Jensen
får adkomst ved testamente til matr.
118 efter sin afdøde ægtefælle Johan
Fisher Pedersen (der står nu intet om,
at han er død, men det må han være;
eller får hun ikke adkomst)

Adkomst 4: Skøde til sognefoged Th.
Spliid skøde af 30/8 1898, tinglæst
2/9.

Det, som må være sket er, at tinglys-
ningskontoret ved tinglysningen af skø-
det til Th. Spliid den 2/9 1898 har set,
at skødet ikke er gyldig, før enken har
fået adkomst til stedet.

Man kan så undre sig over, at de
overhovedet fører skødet ind, før ad-
komsten er på plads, for det sker reelt
først et par måneder efter tinglysnin-
gen. Så måske er det snarere en ansat
på tinglysningskontoret, der har sovet i
timen, og så har man fået rettet op ef-
terfølgende; men i realregisteret har
de sikret korrekte rækkefølge af ad-
komsten, uden at turde ændre datoer
på tinglysningen. 

Fotografiet af
Midtergade 30 

er fra 1929 eller
årene lige efter.



1914-08-14
Kristine Spliid får skøde af 
auktionsretten. 

1924-03-27
Otto Larsen køber af Kristine
Spliid. Otto Larsen bor der ikke
selv, men har det lejet ud. 

Han sælger i 1928 en parcel til
smedemester Harald Abildgaard,
som bygger hus på grunden (Mid-
tergade 28), der fik matr. nr.
118b og Otto Larsens grund fik
matr. nr. 118a.

Udgivet af Hals Arkiv, Borgergade 39, 9362 Gandrup, på www.halshistorie.dk

1939
Fjernes det gamle hus, og Otto
Larsen bygger det nuværende
hus med værksted. Han driver i
mange år en omfattende sned-
ker- og tømrerforretning. 

Da sønnerne Viggo og Georg
bliver voksne, er de med i deres
fars forretning, og driver efter
Otto Larsens død forretningen 
videre til pensionsalderen.
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Det nuværende
hus på 

Midtergade 30 
er bygget af

snedkermester
Otto larsen i

1939.

Skiveren dannede skel mellem 
Midtergade 30 og Midtergade 26
frem til 1928, hvor parcellen til
Midtergade 28 frasælges.

Frem til slutningen af 1960’erne 
løb Skiveren utildækket gennem
Hals, og frem til udløbet i Limfjor-
den.

Dog var den overdækket hvor 
vandløbet krydsede gaderne.

Udsnit af Hals Kommunes byplan-
kort fra 1966.
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1979-11-07
Viggo Larsen og Georg Larsen
ved skifteretsattest.

2000-04-01
Lars Andersen og Ole Jørgensen
køber huset, det indeholder 2
lejligheder som er lejet ud.

2006-10-12
A/S Lund Dal Invest overtager
ejendommen.


