
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 9 Matr. nr. 3b

1695
I tingbogen fra 1695 findes en
beskrivelse af skolen: “Huset lå,
som det ligger nu, nemlig øst-
vest. I den østre binding var der
en liden forstue, mod syd og
mod nord et kammer eller sen-
gested. De næste tre bindinger
var skolestue. I skolestuen var
der ni vinduer, seks mod syd og
tre mod nord. 
Mads Thomsen boede ikke selv

i skolehuset. Derimod var der i
de vestre bindinger indrettet en
liden lejlighed til hans sviger-
inde. Hun havde et kammer som
vendte mod syd og et stegers
med et stort fyrsted mod nord”.

Midtergade 9 
”Søndre Skole”

- også kaldet
”Degneskolen” 

blev opført 
omkring 1695 af
Mads Thomsen

og var byens
første skole. 
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•

Fortsættes næste side

1855
Skolen fungerede sikkert til om-
kring 1856, hvor kommunens 
skolevæsen sælger huset til
bræn deribestyrer 
Christen Sørensen Hyllested.

1690 - tidligere Mads Thomsens skole ”Den søndre Skole”
Hals kommune opgiver opførelsesår til at være 1723, men dette skal nok betvivles, for i en 
beretning fra den 16/3 1952 om Hals Skole, skriver Jens Gregersen: 
“Omkring ca. 1690 indrettede Mads Thomsen et skolehus. Dette hus lå i Hals By vesten for

Anders Andersens, østen for Ove Laursens og norden for Peder Pedersen Smeds smedje”.   
Dette var “Den søndre Skole” - den første skole i Hals”.

Mads Thomesens skole 1695.
Tegner ukendt.



1867-12-20
Christen S. Hyllested sælger til
Niels Sørensen. Niels var skoma-
germester, han dør i 1905. 67 år
gammel.

1907-07-05
Enken, Ane Marie Sørensen, ejer
huset i 1907, hun sælger til
Peter Mørch. Ved folketællingen
året før er Ane Marie opført som
”enke, der lever af sin formue”.

1947-12-19
Peter Mørch blev kaldt skrædder
Mørch, han gik altid i sort tøj,
havde hvidt skæg og røg pibe. 
Mørck dør i 1947 og enken,

Mette Marie Mørch, bliver ejer af
huset ved skifteretsattest.
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Midtergade 9
står i dag med

stort set samme
udseende, som

da det blev 
opført.

Foto fra 2013.

1949-02-18
Mette Marie Mørch sælger til fi-
sker Marius Carl Egebjerg Peder-
sen Kjær, der bor til leje i huset. 
Efter overtagelsen udlejer

Kjær vestre ende af huset til
skomager Christensen, der blev
kaldt Jerusalems skomager – vist
nok fordi familien havde en
anden kirkelig forbindelse end
folkekirkens.

1985-05-29
Else Marie Pedersen, enke efter
Carl Kjær, sælger huset til datte-
ren Nina og Erik Åskilde. 
Else Marie Pedersen blev dog

boende, indtil hun blev syg i for-
året 1989.

1989-10-25
Nina og Erik Åskilde flytter ind i
huset. Huset var tidligere et to-
familiehus og i den vestre lejlig-
hed var der tidligere, foruden
beboelse, skomager/radioforret-
ning og damefrisør (Salon Mini,
der senere flytter til Sønderskov-
vej).

2014-08-11
Claus Gregersen og Sara Lie
Theiler køber huset.


