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1872
Huset er opført i 1872 år.

1873-12-12
Laurits Møller køber af Christine
Marie Beck. Hun havde ikke ting-
lyst adkomst ved mageskifte.

1874-02-09
Hans Christian Nielsen får skøde
på ejendommen. Han dør i 1879,
64 år gammel.

Midtergade 7A
ligger ved 

Lilletorv med
facade mod øst. 
Huset er bygget

i 1872.
Fotoet er fra
slutningen af

1960’erne.

Folketællingen i
1916 viser at

Aksel og Anine
Laursen boede i
den ene halvdel
af huset Midter-

gade 7A, som 
de her er foto- 
graferet foran,
mens Martinus

og Jensine 
Jespersen bo-

ede i den anden
halvdel af huse.

Side 1 af 2

•

1881-07-01
Nielsine Johanne Marie og Karen
Caroline Margrethe Hansen over-
tager ved skifteudskrift.

1881-06-24
Køber Ane Thøgersdatter huset-
med to lejligheder. Huset var
umatrikuleret indtil 1897.

1899-01-01
Sælger Ane Thøgersdatter huset
til sin søstersøn, rorsbetjent

Søren Thøger Christiansen. 
I skødet betinger hun sig ret til
benyttelse af den afhændede
ejendom i seks år fra skødedato. 

1906
Ved folketællingen i 1906 bor 
Alfred og Marie Bang i den anden
af husets to lejligheder. Alfred
var på daværende tidspunkt styr-
mand, han bliver senere lods.
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1907-07-12
Sælger Søren Thøger Christian-
sen til Lars Peter Nielsen.

1928-03-16
Lars Peter Nielsen sælger til Poul
Heinrich Jensen, som var gift
med Lars Peter Nielsens datter,
Kathrine.

1970-07-01
Heinrich Jensens enke, Kathrine
Jensen overtager ved skifterets-
attest.

1984-04-17
Kathrine Jensen sælger til Harry
Studsgård med den betingelse,
at hun havde lov til at bo i huset
så længe hun ønskede det. 

Kathrine Jensen blev boende
til foråret 1987 og Harry Studs-
gård moderniserede huset og la-
vede det om til et ètfamiliehus. 

Desværre måtte man også sige
farvel til det gamle stråtag, som
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blev udskiftet med et eternittag
med udhæng og lodrette gavle.

1988-03-05
Harry Studsgård flytter ind i det
moderniserede hus.

2014
Harry Studsgård dør og datteren,
Inge Marie Munk overtager.

2017
Søren Studsgaard får huset total-
renoveret. Med stor respekt for
husets oprindelige proportioner
og med tegltag - som det gamle
stråtag - uden udhæng og med
halvvalmede gavle.
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Efter ombyg ningen i 1987.

Huset efter 
renoveringen 

i 2017.

Helt frem til
1987 bevaredes
huset med det

oprindelige 
udseende fra
opførelsen i

1872.


