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Midtergade 5 Matr. nr. 157, 156b

1905-10-13
Køber Niels Kaas. 
Niels var født 1829 på Måholts-
minde, som han overtog efter sin
far. Han drev ejendommen, ind-
til han flyttede ind til byen i
1905. Niels Kaas døde 1911. 

Ved folketællingen i 1906 op-
holder Kristine Kaas sig i huset,
mens Niels Kaas er fraværende
(han var i Langaa).

1914
Niels Kaas kone, Nielsine Kirsti -
ne, dør i 1914, hvorefter huset
sælges til J. P. Jensen. Der boe -
de hele tiden to familier i huset.
Urmager Nielsen havde værksted
i det gamle gule hus, som lå der
før 1923. Der var stenpigning og
en vandpumpe i gården. En stor
tjørnehæk indhegnede det hele.

1923
Sælger J. P. Jensen til købmand
Svend Andersen Frost. Samtidig
køber Frost matr. nr. 156b af
Niels Chr. Pedersen Kyllesbech. 

Købmand Frost og hans kone,
Petrea Elise, kom fra Klitmøller.
De havde i 1911 købt den gamle
købmandsgård i Fjordgade (tidli-
gere købmand Klitgaard). 

Da købmand Frost flyttede sin
forretning fra Fjordgade til 

Det oprindelige
hus i Midtergade
5 er fotograferet
i 1907, hvor Niels

Kaas boede der 
sammen med sin

kone indtil han
døde i 1911.
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Midtergade 5, opførte han lager-
bygning og stald, af materialer
fra nedrivningen af sit store pak-
hus i Fjordgade, hvor Midtergade
3 ligger.

I 1923 byggede købmand Frost
sin nye forretning. Mens bygge-
riet af selve forretningen stod
på, var der én af hans nye nabo -
er, slagter Larsen, der hver dag
gik ud og flyttede hjørnepælene,
idet han syntes, at de stod for
langt ude på vejen. Det fort-
satte, indtil sognefogeden kom
og forbød den trafik!

S. A. Frost dør i 1949. 

1943
Frost sælger sin forretning til
købmand Poul Madsen fra 
Aalborg. 

Huset skifter nu ejer mange
gange:

1944-09-08
Ove Østergaard Frandsen.

1945-11-15
Jakob Pallesen fra Sebber over-
tager forretningen. Han videre-
fører den med kolonialhandel,
samt støbegods, Isenkram og
bygningsartikler. 

I 1947 udstykker han Midter-
gade 3 fra forretningen.

1949-10-12
Jens Ricard Abildgaard, Brovst,
og Kr. Faurholt Larsen, Aalborg.
De videresælger samme dag til
E. Flensted Nielsen, Tvis.

1949-11-25
Niels Thuesen, Herning, og vogn-
mand Peder Vendelbo.

1950-02-02
Niels A. Thuesen køber Peder
Vendelbos halvpart. Thuesen
drev forretningen ved bestyrer. 

1953-08-31
I en notits i Hals Avis i 1953 med-
deler bestyrer Kaj Marcussen at
Thuesens butik overdrages til
købmand H. Brynildsen fra 
Aalborg. Han var af bagerslægt
fra Sdr. Kongerslev, én bror var
bagermester på Torvet i Hals og
en anden bager i Hou.

1953-11-24
Korfitz Jensen, Hasseris.

1957-12-09
Henny og Erling Nygaard, Hals.

1966-11-06
Levin Nielsen fra Hallund køber.
Han flytter senere til Grønland.

I matriklen 1844 er Albert Mortensens enke ejer. Det var vel den Johanne Mortensen, født An-
dersdatter, der ses i folketællingen 1840 som enke og husejer. Hvornår hun sælger huset vides
ikke. Men i slutningen af 1850-erne sælger Jens Davidsen til ekstra-lods Lars Mathias Madsen.
Han dør i 1859 kun 36 år gammel. Hans kone, Mette Catrine, bliver boende i huset til 1905.



1974-09-13
Der har været købmandsforret-
ning i huset frem til 1974, hvor
Aase og Anders Gade køber ved
fogedudlægsskøde. Familien
Gade boede i Vedbæk, men hav -
de sommerhus i Hou. Aase Gade
havde tidligere haft forretning i
Skovlunde, nu startede hun en
gave- og kunstforretning i Mid-
tergade 5.

1992-11-13
Venus Investering ApS ved Teddy
Rune køber. I 1993 åbner Hanne
Rune ”Café-Huset” i lokalerne.
Senere har der været skomager-
forretning ”Skipper Sko” og anti-
kvitetsforretning ”Skindbjerg”,
og endvidere har Hanne Rune
haft gavebutikken “Midtergade
5” i ejendommen. 

2014
Hanne Rune lukker forretningen i
april 2014. I juni samme år flyt-
ter Denise Nissen og Tina Tille-
beck Schjøtt fra Midtergade 11
(Salon ”Lotus”) til Midtergade 5,
hvor de åbner frisørsalon og
brugskunstbutik under navnet
”Coiffure no. 5”.

I september forlader Tina Tille-
beck Schjøtt ”Coiffure no. 5” og
genåbner salon ”Lotus”.

2016
Blomsterbutikken ”Sløjfen” 
åb ner i Midtergade 5. ”Sløjfen”
lukker igen foråret 2018.

Gades butik i 1975.

Efter en renovering står
Midtergade 5 i 2013 igen med 

sprossede vinduer og 
glasbuer over butiks vinduerne. 
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