
Huse i Hals
Teksten er baseret på serien ”Huse i Hals”, 10 hæfter skrevet af 
Gerda Bergmann, Oda Dal, Birthe Hjelm og Yrsa Jensen, 1999-2003. 
Teksten er revideret og udbygget i 2014 af Niels Jørgen Pedersen. 
Fotos: Hals Arkiv.

Midtergade 34 Matr. nr. 119c og 53q

Det tidligere Hals Andelsmejeri
Matr. nr. 119cc
Den nordligste af de 2 bygninger,
som Hals Andelsmejeri bestod af.

1892-10-28
Godik Christian Andersen køber
af Niels Sørensen. En foregående
ejer mangler tinglyst adkomst. 

Matr. nr. 119c er en udstykning
fra det gamle hus på Midtergade
38. Godik Chr. Andersen, som er
smed, bygger smedeværksted på
grunden. Han bor der med sin
kone Ane Birgitte Nielsine Ander-
sen. 

I 1906 køber han smedeværk-
stedet på Sønderskovvej 2. Det
ser ud til, at han driver begge
værksteder, men stadig bor i
Midtergade, indtil han sælger til
Hals Andelsmejeri i 1911. 

Ved folketællingen i 1906 er
Godik 50 år og smedemester.
Han bor i huset med sin kone,
fire børn og to smedesvende.

1911-06-12:
Hals Andelsmejeri køber af Godik
Chr. Andersen.

Hals 
Andelsmejeri

med 
mælkevognen,
der bragte de

færdige mejeri-
produkter ud til

kunderne,
fotograferet 

før 1911.
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Matr. nr. 53q
Den sydligste af de 2 bygninger,
som Hals Andelsmejeri bestod af.

1894-12-21
I løbet af året 1893 besluttes, at
der skal være et mejeri i Hals og
Hals Andelsmejeri køber i 1894
parcellen af Inger Marie Als for
800 kroner. 

Tømrer og snedkerarbejdet
blev udført af P. Martinus Larsen
for 480 kroner. 

1906
Ved folketællingen bor mejeribe-
styrer Niels Ole Nielsen på adres-
sen. Han er 30 år og ugift.

Desuden bor mejerske Thora
Augusta Skytte på 32 år i huset.

Hals 
Andelsmejeri

blev i 1915 
fotograferet af
K.P.Andreasen.



1911-06-12:
Hals Andelsmejeri køber Godik
Chr. Andersens smedie og bolig
på matr. nr. 119cc. Herefter
handles de to matrikler samlet.

1914
Der bliver indrettet mejeri, hvor
der før var lejlighed, og der 
opføres en beboelse til mejeri-
bestyreren på den købte grund. 

Samtidig bliver mejeriet 
moderniseret med køleanlæg og
en ny dampmaskine. 

1941 
Den gamle mejeribygning bliver
fornyet, og der bliver indlagt 
syrningsanlæg. I årerne fremover
bliver der stadig moderniseret,
indtil mejeriet sælges til Nord-
jysk Mejeri.

1973-04-25
Nordjysk Mejeri køber. Efter at
Nordjysk Mejeris overtagelse 
bliver der kun produceret et
halvt års tid. Derefter bliver Hals
Mejeri depot for mælkeproduk-
ter for et større distrikt, indtil
det lukkede i 1989. Det fortsæt-
ter altså efter, at Søren Bønne-
lykke havde købt ejendommen i
1986.

1986-04-2
Søren Bønnelykke køber. Der var
forretning i bygningen, hvor der
har været skiftende udsalg. 

Der har været mælkeudsalg.
Søren Bønnelykke har haft slag-
terforretning, og fra 1989-1995
har Margit Bertelsen butikken
”Saksen” med stof og sytilbehør. 
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Hals 
Andelsmejeri

efter 
moderniseringen

i 1941

60-års jubilæet
i 1954 blev 
fejret med

maner - der var
reception og

spisning for alle
andelshavere.

Mens Søren Bønnelykke havde
ejendommen begyndte han at
indrette bygningen med flere
lejligheder.

1996-09-02
Kurt Christensen og Ejnar Chri-
stensen køber. De fortsatte om-
bygningen til den form bygningen
har i dag (2014). Også i deres tid
har der været erhverv i bygnin-
gen, blandt andet ”Karens Grill”
og et Pizzeria, samt solcenter og
Hals Avis kontor. Derudover er
der udelukkende lejligheder.

2006-07-07
A/S Lund Dal Invest køber ejen-
dommen.

Lidt om Hals Andelsmejeri
Mejeriet har været bestyret af:
1894-1898: J. P. Nørgaard.
1898-1900 R. Larsen.
1900-1903 Chr. P. Andersen.
1903-1904 O. Riis.
1904-1910 N. O. Nielsen.
1910-1957 S.O. Christensen.
1957-1971 V. Nielsen.
1971-1973 Jacobsen.
1973-1989 N. J. Schütte.
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Inge Marie Hvistendal 
fortæller:
”Fra begyndelsen af 30’erne og
frem til 1957 var der offentligt
bad på mejeriet. Det var et 
mindre rum med et badekar, og
man kunne komme i bad for 1 kr. 

På den tid var der ikke mange,
der selv havde badeværelse, så
det var udmærket, at man kunne
gå på mejeriet. I nogle familier
var en af juletraditionerne at gå
op og få et bad. Man kunne godt
være to personer i badet på en
gang, og så var det jo halv pris.

”Bademesteren” var Malthe
Pedersen. Det var ham, der holdt
det rent. Malthe brugte et meget
skrapt middel, som hed ”Sam-
son” til at gøre rent med, og han
formanede hende at være meget
forsigtig, når hun var der sam-
men med ham, for hvis man fik
det på huden eller tøjet, ville
det ætse hul”.

Poul Rise Hansen fortæller i
sine erindringer:
”På mejeriet var der mælkeud-
salg nogle timer hver formiddag
fra 6-7-tiden til kl. 11. 

Den mælk som blev solgt var i
løst mål. Vi børn hentede tit
mælk i familiens egne spande,
en blå og en hvid samt en mindre
hvid til fløde. Det var emalje-
rede metalspande med låg. 

Emilie Hen ckel og hendes mor
stod for udsalget. 

Når døren stod åben ud til 
mejeriet, kunne man se hjulene
snurre, drevet af remmene. Til
tider så vi fru mejeribestyrer
Christensen stå og pakke smør
fra kærnen, som vi også kunne
se. Kærnen var en stor træ-
tønde, der drejede rundt. 

Smørret blev pakket i hele og
halve pund, Det foregik på et
bord, hvor der var en udforing,
der i størrelse passede med den

vægt, der skulle laves. Indpak-
ningen var pergamentpapir.
Større partier til forsendelse
kom i dritler af træ. 

Mejeriudsalget fik sit banesår i
30’erne. Hans Rathmann, Bisnap-
gård, begyndte at køre med
mælk og sælge fra vogn i gader -
ne både formiddag og eftermid-
dag, særlig om sommeren var
folk glade for frisk mælk om ef-
termiddagen. 

Rathmann samarbejdede med
mejeriet Hjøllund i Ulsted. Hals
Mejeri sendte som modtræk to
mælkevogne med heste rundt i
gaderne. Det var Anders Jensen
og en Ovesen, der kørte den før-
ste tid. Mejeriudsalgets dage var
talte i denne omgang”.  
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Hals 
Andelsmejeri
fotograferet i

2013.

Hals 
Andelsmejeri
fotograferet i

2013.


