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Midtergade 32 Matr. nr. 53r

Den gamle Sparekasse
1894
Huset ses ikke i Matriklen 1894.
Det er sikkert bygget af Peter 
Sørensen i 1896.

1896
Hals Sparekasse skriver i sit jubi-
læumsskrift, at Sparekassen flyt-
tede i lejede lokaler ”i det af
Peter Sørensen opførte hus”.

Midtergade set
mod syd. 

Fotograferet
omkring 1910,
hvor kun den

sydligste af de
to bygninger 

Andelsmejeriet
kom til at bestå

af er opført.
Til venstre for

den unge herre i
hvid jakke ses

den gamle spare-
kasse i nr 32. 
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•

Fortsættes næste side

Sparekassen lejede det i 10 år
fra 1896 for 100 kroner årligt, og
igen i 10 år fra 1906 på samme
betingelser.

1898-09-30
Caroline Sørensen overtager
huset ved fogedudlægsskøde.
Hverken Peter Sørensen eller Ca-
roline Sørensen ses i folketællin-
gen for 1901. 

1904-07-15
Chr. Jacobsen køber huset. Selv-
om der er 7 lejligheder i huset,
er der kun registreret to familier
ved folketællingen i 1906: 

Daglejer Chresten Jacobsen,
53 år, med kone og to børn

Marie Christine Christensen, 
71 år, enke på kommunehjælp.

Foto fra 1912  
af Midtergade.

Bag den vel-
klædte mor og
datter ses den

gamle spare-
kasse i nr 32. 



1909-04-02
Niels Laursen køber af Chr. 
Jacobsen. Niels Laursen var rej-
sebud, født i Hadsten i 1865, han
blev i daglig tale kaldt ”Hvæs-
bassen” og var gift med Ane 
Petrine Laursen. De ses i folke -
tællingen 1911 med 4 børn. 

1946-03-30
Sønnen, fisker Arnold Laursen,
overtager efter deres død.  

1960-12-13 
Da Arnold dør overtager hans
enke, Nielsine Kirstine Laursen,
huset ved skifteretsattest.

1964-05-04
Nielsine sælger huset til 
Valdemar Nikolajsen og flytter til
Sverige.

1979-10-08
Bjarne Vistrup køber af Valdemar
Nikolajsen, endeligt skøde 17.
december 1979.

1981
Valdemar Nikolajsen køber til-
bage. Han havde grønt- og blom-
sterforretningen ”Guldregn” i
kælderetagen.
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1985-02-18
Palle Lykke Nikolajsen køber af
Valdemar Nikolajsen.

1989-06-21
Tommy Bager og Niels Bager
køber i sameje.

1990-02-20
Niels Bager køber Tommy Bagers
anpart og er nu eneejer.

1997-04-03
Tommy Bager køber tilbage af
Niels Bager. 

Huset har været handlet flere
gange, og der har været forskel-
lige forretninger i kælderen,
bl.a. ”Saksen”, der handlede

med stof og syartikler, derpå 
malerforretning, fysioterapeut
m.m. Senerer var der marskandi-
ser, dyrehandel og frisørsalon i
forretningslokalerne.

2014
Edb-forretningen PC-TEKNIK flyt-
ter ind i kælderlokalerne. Senere
flytter forretningen til Midter-
gade 19 og Max Bisgaard flytter
ind med Foder-Engros.

I de følgende år er der skif-
tende forretninger i lokalerne 
- i 2018 er her tatovør og 
0genbrugsforretning.
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Postkort fra
1930’erne med
Hals Vandtårn i

baggrunden.
Længst til 
højre ses 

Midtergade 32.

Midtergade 32
fotograferet i 2013.


