
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.
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1935-07-17
N. Bang, J. P. Jensen og Thomas
Winther overtager ved foged-
udlægsskøde.

1941-11-2
Andelsselskabet Hals Elektrici-
tets værk køber grunden efter
lange overvejelser for 5.000 kr. 
I 1950 vedtager man at opføre en
ny værkførerbolig på grunden.

1963-07-13
E. Højer Jensen køber huset,
efter bestyrelsen har vedtaget at
nedlægge elværket. 
Fru Højer Jensen har en over-

gang gavebutik i lokalerne.

Andelsselskabet
Hals Elektrici-
tetsværk køber
grunden i 1941
og bygger efter
nøje overvejel-
ser værkfører-

bolig på 
grunden i 1950. 
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1982-06-21
Lone Lynbech Hansen køber
huset. Der lyses samtidig en de-
klaration om ”forbud mod handel
med brugskunst, som konkurre-
rer med den af E. Højer Jensen
drevne virksomhed i naboejen-
dommen”. Deklarationen aflyses
i 1996.

1983
I december dette år åbner Helle
Rix Mortensen og Erik Nielsen fra
Egense fotoforretningen RIX i
forretningen.

1986-06-27: 
Knud B. Poulsen overtager huset.
Han bor i lejligheden til sin død.

1996-10-08
Ruth Poulsen overtager ved skif-
teretsattest. Hun sælger samme
dag til Søren Christian Jacobsen.

1999-12-2
A/S Lund Dal Invest får skøde på
ejendommen, der består af for-
retningslokale, samt lejlighed.
Forretningslokalet har huset

flere forskellige virksomheder:
Jette Pedersen med fotoforret-
ningen FOTORIX, derefter var der
en overgang spillehal, butik med
børnetøj, og senest hobbyforret-
ning med lædervarer m.v. Og lo-
kalerne står tomme i en periode.

2014-07-01
Kræmmerbiksen åbner med
brugskunst, malerier og glas-
kunst. Forretningen lukker igen
efter et par måneder.

2015
Bruuns Atelier åbner i lokalerne.

2017
Bruuns Atelier flytter til Havne-
gade 2B.

Fra december
1983 driver 
Helle Rix 

Mortensen foto-
forretningen

FOTORIX 
i butikslokalet.
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