
Ulsted i begyndelsen af 1900-tallet set med K.P. Andreasens kamera 
 

To urmagere og cykelhandlere 
  
Artiklen er et samarbejde mellem projektgruppen bag ”scanning, digitalisering og registrering af fotograf  
K.P. Andreasens glasnegativer”, bestående af Else Berthelsen, Orla Poulsen og Asbjørn Thomsen, der foruden 
selve scanningen har lagt et kæmpearbejde i at sætte sted og navne de indscannede billeder - da fotografens 
protokoller med oplysninger om motiver og tidspunkter desværre forlængst er gået tabt - og Klem Thomsen, der 
har suppleret lokaliseringen med at finde ejendomsoplysninger om huse i Ulsted og efterfølgende har sammen-
skrevet de tekster, som lokaliseringen har frembagt, mens Asbjørn Thomsen har stået for den grafiske opsætning.   
 
Af Else Berthelsen, Orla Poulsen, Asbjørn Thomsen og Klem Thomsen
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I 1899 blev Ulsted stationsby, da jernbanelinjen Nørresundby-Sæby-Frede-
rikshavn, i daglig tale kaldt Sæbybanen, blev indviet tirsdag den 18. juli 
1899. Ligesom for alle øvrige stationsbyer betød dette en omfattede vækst 
i Ulsted, hvor en stor mængde butikker snart herefter så dagens lys.  

Ulsted by havde indtil da været centreret omkring Købmagergade og  
Jyllensgade. Selve stationen blev anlagt på en mark omkring ½ km nord-
vest for byen, og omkring stationen på Vestergade opstod i de kommende 
år en ny by, så man talte om Gl. Ulsted og Stationsbyen. Men efterhånden 
voksede de to bydele sammen, så Ulsted by igen er blevet en helhed. 

Denne vækst, som også skete omkring Købmagergade og Jyllensgade, er 
heldigvis dokumenteret gennem en samtidig fotografs billeder, nemlig af 
Ulsted fotografen K.P. Andreasen, der i 1902 bosatte sig i sit barndoms-
hjem på Ulsted Rimmer, og som i de kommende 40 år gennemfotografe-
rede området.  

Omkring 3.000 af K.P. Andreasens glasnegativer befinder sig i dag på 
Hals Arkiv, og arkivet er i gang med at scanne og registrere samlingen.  

Denne artikel tager udgangspunkt i nogle af de mange hidtil ukendte 
motiver på glasnegativerne, hvor vi følger personerne bag de fotograferede 
butikker i Ulsted og ser på husenes ejerforhold i den pågældende periode. 

 Købmagergade 31

 Købmagergade 29

 Købmagergade 20

 Jyllensgade 32

 Jyllensgade 37A

Det originale matrikelkort 
over Ulsted By 1903-1932 
med markering af de fem 
adresser, som nyopdagede 
fotos fra K.P. Andreasens 
glasnegativer handler om.



P.M. Jensens første urmagerbutik 
på Købmagergade 31  
 
Peter Michael ”Mikkel” Jensen er født 
d. 29. september 1879, som søn af hus-
mand Jens Kr. Jensen og hustru Rasmine 
Kristensen på Mel holts Mark. Han døbes 
Peter Mikkel Jensen. 

Ved folketællingen i 1901 bor urmager 
Peter Mikael Nielsen til leje ved enke og 
husejerske Inger Marie Chri stensen på 
matr.nr. 12 i Ulsted by, nutidens Køb-
magergade 31.  

Af folketællingen i 1901 fremgår det 
at han kom til Ulsted sogn i 1898 og at 
han var etableret urmager, ovenikøbet 
med en lærling. 

Urmagerlærlingen er hans yngre bror 
Johannes Andreas Jensen, født 4.okto-
ber 1884, som søn af husmand Jens Kr. 
Jensen og hustru Mine Marie Kristensen 
i Vest Melholt; i kirkebogen har præsten 
skrevet: ”Barnet ikke døbt fordi foræl-
drene er Adventister”. I 1908 får han 
slettet efternavnet Jensen, hvorefter 
han bærer navnet Johannes Andreas 
Skotland; ham skal vi møde igen senere. 
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Ejere af Købmagergade 31, 
matrikelnummer 12, Ulsted By  
1888-1896 Peter Nicolai Mathias Nielsen køber 
i 1888 matrikelnumrene 12, 171 og 231.   
1896-1907 Enken Inger Marie Christensen får i 
1896 adkomsten til matrikelnumrene 12, 171 og 
231 ved skifteretsattest efter husmand Peder  
Nicolaj Mathias Nielsen, som døde 31. oktober 
1895. Stedet betegnes som ”et Hus med Tillig-
gende”. I 1896 frastykker enken matr.nr. 231b, 
som sælges til Maria Phillipsen, og i 1907  
frastykker hun matr. nr. 12b, som sælges til  
Johannes Nielsen.  
1907-1912 Søren Peter Nielsen køber i 1907 
matrikelnumrene 12a, 171 og 231a af enken 
Inger Marie Christensen.  
1912-1929 Landpostbud A.K. Sørensen Staarup 
overtager matrikelnumrene 12a, 171 og 231a i 
1912, med bygninger m.v. herunder ”2 Køer, 1 
Vogn, Alvsredskaber ... Avl, Afgrøde og Gød-
ning” for 3.300 kr.  
1929-1949 Niels Ch. Højer.  
1940 Vognmand Chr. Østergaard.   
Købmagergade 31 består i 2022 kun af matr.nr. 
12c.

Billede fra omkring 1902 af 
P.M. Jensens første urmager- 
 værksted, hvor han bor til 
leje hos husejerske Inger 
Marie Nielsen på matrikel 
nr. 12, Ulsted By. 
Det store lommeur-skilt og 
bænken følger begge med 
til de kommende adresser.  
Foto: K.P. Andreasen, Hals Arkiv, 
B16434*. Glasnegativ KPA1003. 
* er ikke tidligere registreret

Originalt matrikelkort over 
Ulsted By 1863-1886 med 
matrikel No 12.



P.M. Jensens flytter urmager- 
butikken og supplerer med cykel-
forretning på Købmagergade 29 
 
Ved folketællingen i 1906 bor Peter Mi-
chael Jensen på matr.nr. 231b, nutidens  
Købmagergade 29, stadig som urmager, 
nu med både en ur magerlærling og en 
urmagersvend ansat. Foruden urmage-
ren Peter Mikael Jensen består husstan-
den af husholderske, urmagerlærling 
Karl Kristjansen og urmagersvend  
P. Kristjan Nielsen; sidstnævnte er dog 
midlertidig fraværende på selve tæl-
lingsdagen den 1. februar.  

Jens Christian Jensen Langtved havde 
købt matr.nr. 231b i 1897 og han sælger 
stedet igen i 1916, så urma geren må 
have boet til leje i huset fra omkring 
1902-03 til 1908. 

Ved sidstnævnte folketælling kommer 
tællingskommisærerne først forbi enken 
Inger Marie Chri stensen på matr. nr. 12, 
hvor urmageren boede til leje i 1901. 
Dernæst optælles fire husstande, som 
ifølge folketællingen er matr.nr. 158, 
matr.nr. 75e og to gange matr.nr. 74, 
hvor der på sidstnævnte matrikel altså 
må være to beboelser. Først herefter 
når tællingskommisærerne frem til ur-
mageren på matr.nr. 231b. Med hensyn  Side 3 af 13
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P.M. Jensens næste urmager- 
butik, lå på matrikel 231b, 
som ville have været nuti-
dens Købmagergade 29.   
K.P. Andreasen må have  
fotograferet Uhrmager-
huset om kring 1903, da man 
kan se, at manufaktur- 
handler Gotfreds Christen-
sens hus længst til venstre 
ikke er helt færdigbygget. 
Læs om Gotfreds Christen-
sens forretning senere i 
denne beretning.  
Foto: K.P. Andreasen, Hals Arkiv, 
B16493*. Glasnegativ KPA1230. 
* er ikke tidligere registreret 

På godt et dusin af glasnegativerne dukker 
denne herre op; og på dette, KPA1415, har 
fotografen ridset kundens navn i kanten af 
negativer: Hr P. Jensen - Ulsted. Så vi kan 
med stor sandsynlighed at der er tale om et 
billede af den unge urmager P.M. Jensen, 
som var 19 år, da han kom til Ulsted i 1898  
Foto: K.P. Andreasen, Hals Arkiv, B16597*.  
Glasnegativ KPA1415. * er ikke tidligere registreret 



til de fire beboelser mellem enken og 
urmageren, som begge bor på vestre 
side af Købmagergade, ligger såvel 
matr.nr. 74 som 75e på østre side af 
Købmagergade. Matr. nr. 158 en skrive-
fejl; der skulle have stået matr. nr. 258, 
som ligger på østre side af Købmager-
gade. Dette passer fint med, at enken 
nu er nabo til urmager P. M. Jensen.  

Peter Michael Jensen får på et tids-
punkt tilladelse af sin udlejer, Jens 
Christian Jensen Langtved, til at bygge 
en pavillon til sin nye afdeling med cyk-
ler; dette sker sand synligvis omkring 
1904 eller 1905. 

Peter Michael Jensen flytter i 1908 
sin urmager- og cykelforretning til en ny 
adresse, denne gang på hjørnet af Jyl-
lensgade og Købmagergade (Jyllensgade 
37A); se senere i denne beretning. 
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Ejere af Købmagergade 29, 
matrikelnummer 231b, Ulsted By  
1896-1896 Marie Phillipsen, enke efter bager 
Phillipsen i Vester Hassing køber i februar 1896 
et jordstykket matr.nr. 231b, for 200 kr. Samme 
år låner hun 1.500 kr. i Ulsted Sparekasse, så 
hun må have bebygget parcellen samme år.   
1896-1897 Husmand Niels Christian Nielsen 
køber matr.nr. 231b i oktober 1896. Købesum-
men er nu 4.900 kr., men foruden bygninger 
omfatter købet ”alt Bageriinventarium”, så der 
må være etableret bageri i bygningen.    
1897-1897 Bager Niels Christian Nielsen sælger 
i maj 1897 stedet til gårdejer Søren Christian 
Christensen. Stedet består stadig af matr.nr. 
231b og der er etableret bageri i bygningen.   
1897-1916 Mejerist Jens Christian Jensen 
Langtved køber i juni 1897 af gårdejer Søren 
Chr. Christensen. Med i handlen følger foruden 
bygningerne ”endvidere Bordene i Bageriet og 
Bagerstuen, Bordet i Spisekammeret, Bord og 
Vask i Kjøkkenet, Sengestedet i det paa Loftet 
værende Kammer samt de til Bageriet hørende 
saakaldte ”Stikken” ... Kjøbesummen er be-
stemt til 2900 Kr.” Nu følger endelig et længe-
revarende ejerforhold.   
1916-1932 Chr. Larsen.   
1932-1932 Maren Johanne Larsen, Chr. Larsens 
enke.   
1932-1939 Laurits Larsen.   
1939-1939 Ane Marie Larsen, Laurits Larsens 
enke.   
1939-1957 Søren Peter Johannesen.   
1957-1957 Arvingerne efter Søren Peter  
Johannesen.   
1957 Edvard Nitzsch. 

P.M. Jensen ”Uhrmager” har 
omkring 1904 og 1905 ud-
videt forretningen med en  
pavillon til cykelforretning 
med skiltet “M. Jensen Cykle- 
forretning” på taget.  
Fotografen har i bunden af 
fotografiet af sit udkast til 
et postkort med udsigt over 
Ulsted by set fra kirken og 
“Ulsted Uhre & Cykleforret-
ning”.  
Foto: K.P. Andreasen, Hals Arkiv, 
B14661*. Glasnegativ KPA042. 
* er ikke tidligere registreret

I 1970 overtager Maren 
Fanøe Købmagergade 29,og i 

2013 overgår adkomsten til 
”Boet efter Maren Fanøe”. 

Huset nedrives i 2017. 
I 2019 sælges grunden til  

naboerne på Købmagergade 
31, og matrikel 231b inddra-

ges under matrikel 12c.  
Foto: Else Berthelsen,  

Hals Arkiv, B11080. 



Forretninger på det nordlige 
hjørne af Jyllensgade og Købmager- 
gade (Jyllensgade 37A):  
Gotfred Christensens manufaktur– 
og trikotageforretning fra 1902 til 
1908 og derpå fra 1908 til 1909 
Peter Michael Jensens urmager-  
og cykelforretning 
 
Gotfred Christensen foretager i årene 
1899 og 1902 flere opkøb i Ulsted. Det 
første køb sker i januar 1899, hvor han 
på auktion køber matrikelnumrene 297 
og 273 for 550 kr. Auktionen sker på be-
gæring af arvingerne efter enken efter 
Niels Christensen, Karen Levithe Niels-
datter. Ved dette køb er Gotfred Chri-
stensen husmand i Hou. Matr.nr. 297 er 
en gadelod med hus, så denne parcel er 
be bygget på dette tidspunkt. 

Ved folketællingen i 1901 angives 
”Gotfred Christensen af Hou” at være 
ejer af matr.nr. 297, og om huset angi-
ves ”Fortiden ikke beboet”. Da huset 
ikke er lejet ud, må dette betyde, at 
Gotfred Christensen har planer om selv 
at bosætte sig i Ulsted, og dette sker 
også snart efter. 

I juli 1902 sælger enken Johanne An-
dersen gade lodden matr. nr. 270, som er 
udstykket med tilladelse af 7. juni 
1902, til husmand Gotfred Christensen 
af Hou. Køberen har ifølge skødet alle-
rede overtaget parcellen, som han  
betaler 100 kr. for. Senere samme år, i 
december 1902, køber Gotfred  
Christensen matrik lerne 275b og 275c, 

som er udstykket med tilladelse af 23. 
august 1902, af husejer og landpost An-
ders Kjer stein Sørensen af Ulsted for 
100 kr.  

Ved den første af disse handler er 
Gotfred Christensen husmand i Hou, 
mens han ved den sidste af disse hand-
ler er husejer af Ulsted. Han må således 
være flyttet til Ulsted mellem juli 1902 
og december 1902. 

Gotfred Christensen køber således 
ved tre handler i perioden 1899-1902 
fem matrikler i Ulsted, inklusive et hus, 
for i alt 750 kr. Samtidig med den sidste 
handel hjemtager han et lån på 2.500 
kr., sikkert til at bygge sin forretning 
for. Gotfred Christensen låner således 
2.500 kr. i december 1902 af enkefru H. 
Jensen København. Lånet er med pant i 
matrikelnumrene 297, 273, 270, 275b 
og 275c. Det må have gået ham godt, 
for lånet slettes allerede i november 
1905. 

Ved folketællingen i 1906 er Gotfred 
Christensen at finde i huset på matr.nr. 
297. Han angives at være ”Detaillist” 
med den selvstændige forretning  
”Gotfred Christensen Ulsted”. Han  
driver altså nu sin egen manufaktur- og 
trikotageforretning. I huset finder vi 
yderligere hustruen Else Marie Christen-
sen og børnene Niels Peter Christensen, 
Carl Johan Christensen og Marius  
Christen Christensen. 

Fortsættes næste side
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Gotfred Christensens Manu-
faktur og Trikotageforret-
ning i Ulsted på hjørnet af 
Jyllensgade og Købmager-
gade.  
Gotfred Christensen og  
hustru Else Marie f. Jeppesen 
og deres tre sønner står 
udenfor forretningen. 
Sønnerne er fra venstre:  
Marius født 09-04-1901,  
Carl Johan født 01-12-1897 og 
Niels Peter født 17-03-1896. 
De er alle født i Hou.  
Gotfred Christensen er født 
23. juli 1863 i Ulsted sogn. 
Else Marie Jeppesen er født 
14. februar 1861 i Melholt, 
Ulsted sogn. De bliver viet 
11. juni1895 i Ulsted sogn.  
Godtfred Christensen dør 
23. december 1908 og  
Else Marie Christensen dør 
6. september 1926. 
Billedet er taget mellem 
1902 og 1904.   
Foto: K.P. Andreasen, 
Hals Arkiv, B2199. 



Gotfred Christensen afhænder stedet 
i januar 1908, hvor han sælger til urma-
ger Peter Michael Jensen, hvis urmager-
virksomhed først på Købmagergade 29 
og siden på Købmagergade 31 er be-
skrevet ovenfor. Salgsprisen for de fem 
matrikler, inklusive et hus med indret-
tet forretning, er 6.500 kr.  

Samtidig køber Peter Michael Jensen 
yderligere parcellen med matr.nr. 253c 
af Johannes Nielsen. Stedet på Jyllens-
gade 37A består i dag, efter flere sam-
menlægning af matrikler, i øvrigt kun af 
matr.nr.253c. 

Sidstnævnte sælger Johannes Nielsen 
havde i 1897 købt en landbrugsejen-
dom, bestående af seks matrikler, her-
under matr. nr. 253. Ifølge en 
panteobligation deles matr. nr. 253 i 
matrik lerne 253a og 253b i 1905. I ja-
nuar 1906 får Johannes Ni elsen tilla-
delse til at trække matr. nr. 253b ud af 
et pant, hvorved matriklen bliver salgs-
bar. I 1908 opdeles matr. nr. 253b yder-
ligere, nu i matriklerne 253b og 253c, 

og samme år sælges matr.nr. 253c som 
nævnt til Peter Michael Jensen, som i 
købekontrakten angives at være urma-
ger. Parcellen overtages for 340 kr. og 
er overtaget af køberen forinden under-
skrivelsen af købekontrakten den 29. 
maj 1907. 

Samtidig med de to køb på i alt 6.840 
kr. hjemtager Peter Michael Jensen lån 
for 8.000 kr., måske til at bygge cykel-
forretningen for. Det ene af lånene – på 
4.000 kr. – er nemlig et skades løsbrev 
(løbende gæld med max. beløb) med 
sikkerhed i ”staaende og kommende 
Bygninger”.  

Peter Michael Jensen sælger allerede 
stedet først på sommeren i 1909. Ved 
salget af urmager- og cykelforretningen 
på Jyl lensgade 37A til “Cyclehandler-
Lars Peter Larsen af Ulsted” står i skø-
det ”Cyclehandler P. M. Jen sen, tidlige- 
re af Ulsted nu af Aalborg”, hvor han 
efter 11 år i Ulsted åbner Urforretnin-
gen “Turban” på Bredegade 8, Aalborg. 
Han dør i Aalborg i juni 1958. 
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Efter købet af Gotfred  
Christensens ejendom i 1908 
får P.M. Jensen bygget den 
store cykelpavillon til højre 
for urmagerforretningen. 
Skiltet på taget bærer  
teksten “Cykleforretningen 
Schotland”. 
Over døren på hjørnet står 
“M. Jensen Uhrmager”. 
Samme år vender Peter  
Michael Jensens lillebror, 
J.J. Schotland tilbage til  
Ulsted for at samarbejde 
med storebror. 
Fotograferet 1908-1909.  
Foto: K.P. Andreasen, Hals Arkiv, 
B15654*, Glasnegativ KPA229. 
* er ikke tidligere registreret

Billedet til venstre: 
Urmager og cykelhandler 

P.M. Jensen foran stråtækt 
hus. Foto fra 1904-1909.  

Foto: K.P. Andreasen, Hals Arkiv, 
B16641*. Glasnegativ KPA1457.  

* er ikke tidligere registreret 

 
Billedet til højre: 

P.M. Jensen med en Jydens 
Motorcycle fra fabrikken 

“Jyden” i Aalestrup. 
 Fotograferet i  

K.P. Andreasens atelier  
mellem 1904 og 1909.  

Foto: K.P. Andreasen, Hals Arkiv, 
B16948*. Glasnegativ KPA1663.  

* er ikke tidligere registreret 



J.J. Scottland åbner urmager- 
forretning i storebrors tidligere  
lokaler - som lejer hos L.P. Larsen 
 
I 1909 overtager “Cyclehandler Lars 
Peter Larsen af Ulsted” Jyllensgade 37A. 
En del af stedet må være lejet ud, da 
der i skødet står: ”Den af Ejendommen 
gaaende Leje til hører mig [L. P. Larsen] 
fra Dato at regne”.  

Lejeren er J.J. Schottland, som vi 
tidligere har mødt som urmagerlærling 
ved sin storebror Peter Michael Jensen. 
Det var ved folketællingen i 1901, hvor 
han bærer navnet Johannes Andreas 
Jensen. I 1908 får han ifølge kirkebogen 
slettet efternavnet Jensen, hvorefter 
han bærer navnet Johannes Andreas 
Skotland, efter barndomshjemmet i 
Melholt, Dronninglund sogn. Dette æn-
drer dog ikke ved, at han i forretnings-
øjemed kalder sig J. J. Schottland 
(Johannes Jensen Schottland). 

J.J. Schottland vender iflg. folketæl-
lingen 1911 tilbage til Ulsted fra Aal-
borg i 1908 for at assistere storebror, 
Peter Michael Jensen, der efter købet 
af Gotfred Christensens ejendom på Jyl-
lensgade 37A nu satser mindre på urma-
gerforretningen og mere på cykelforret- 
ningen. 

Men det bliver ikke længe J.J. Schott- 
land bor til leje som urmager hos cykel-
handler L.P. Larsen. Den 29. april 1912 
får han skøde på ejendommen Vester-
gade 71, Ulsted og flytter sin urmager-
forretning dertil. Læs mere på side 12. 

Ved folketællingen i 1911 angives L.P. 
Larsen at bo på matr.nr. 297, hvorfra 
han driver en ”Maskinforretning”. Sam-
men med ham bor hustruen Annine Lar-
sen og ægteparrets fire børn: Jørgen, 
Edvardt, Niels og Ellen. Der findes 

Fortsættes næste side

 Side 7 af 13

Hals Arkiv

 
Ejere af Jyllensgade 37A, 
matrikelnummer 253c, Ulsted By  
(samt tidligere matrikelnumrene 270, 273, 
275c og 297).  
1899-1908 Gotfred Christensen køber i 1899 
matrikelnumrene 297 og 293, med hus. I 1902 
køber han først matr.nr. 270 og senere samme 
år matrikelnumrene 275b og 275c. Af disse fem 
matrikelnumre lægges de fire (297, 273, 270 og 
275b) senere ind under matr.nr. 253c, som i dag 
er adressen Jyllensgade 37A, mens det sidste 
matrikelnummer (275b) senere lægges ind 
under matr.nr. 73a, som i dag er adressen Jyl-
lensgade 35.  
1908-1909 Peter Michael Jensen køber i januar 
1908 matrikelnumrene 297, 273, 270, 275b og 
275c af Gotfred Christensen. Samtidig køber 
han parcellen matr. nr. 253c af Johannes Niel-
sen. Alle seks matrikler følger med i de næst-
kommende handler.  
1909-1916 Lars Peter Larsen overtager stedet 
først på sommeren i 1909. Købesummen er 
7.500 kr., men så medfølger i handlen også byg-
ninger (i flertal) og der nævnes specifikt at 
medfølge ”Bu tiksinventar”. Overtagelsen er 
sket forinden skødets underskrivelse, som er 
den 27. maj 1909.   
1916-1917 Stedet går på tvangsauktion i 1916; 
Lars Peter Larsen angives ved denne at være 
”mekaniker”. Ved tvangs auktionen køber føl-
gende otte borgere fra Ulsted ejendommen i 
fællesskab: H. Pedersen, Anders Vadsholt, Chr. 
Høyer, Jens Clemmensen, Hermann Griis, Jens 
Jacobsen, Jens Badsberg og A. K. Sørensen 
Staarup.   
1917-1919 Andreas Thomsen.  
1919-1936 Købmand Peder Lassen Jensen. 
Efter P. L. Jensens død overtager hans arvinger, 
Niels Michael Jensen og Fru Ellen Thomsen, ste-
det ved skifteudskrift den 26. november 1936. 
Samme dag sælger arvingerne stedet.   
1936 Spare- og Laanekassen i Ulsted køber ste-
det den 26. november 1936, nedriver bygningen 
og indvier i 1938 den nye sparekassebygning.

Efter P.M. Jensen i 1909 
sælger Jyllensgade 37A til 
Lars Peter Larsen lejer hans 
lillebror, J.J. Schottland,  
urmagerforretningen på 
hjørnet. 
Over indgangsdøren er der 
kommet nyt skilt med for-
retningens nye navn 
“Schweitzer Uhrmagasinet 
ved J.J. Schottland”.  
Hængeskiltet, det store 
lommeur, som er fulgt med 
fra P.M. Jensesn første for-
retning på Købmagergade 
31, har fået plads øverst 
over døren. På trods af glas-
negativets fugtskade kan  
J.J. Schottland lige anes i 
døråbningen. 
Billedet er en tidligere papir- 
kopi af glasnegativet, som 
findes på Hals Arkiv.  
Optagelsen må være fra 
efteråret 1909.   
Foto: K.P. Andreasen, 
Hals Arkiv, B4572*. 
* er ikke tidligere registreret

endnu en husstand på matr.nr. 297, 
hvorfra den ugifte M. Pedersen driver 
en ”Skomagerforretning”. I 1916 bliver 
der holdt tvangsauktion over stedet. 
Ved denne angives Lars Peter Larsen at 
være ”Mekaniker”. 



Efter købmand P.L. Jensen bygger 
Spare- og Lånekassen i Ulsted 
nyt domicil på Jyllensgade 37A 
 
Ved tvangsauktionen køber 8 Ulsted-folk 
- ”fh.v. Proprietær, Sognefoged H. Peter - 
sen, Ulsted, Gaardejer Anders Vadsholt, 
Rottrup, Boelsmand Chr. Høyer, Ulsted, 
Gaardejer Jens Clemmensen, Ulsted, 
Købmand Herman Griis, Ulsted, ...  
Jens Jacobsen, Ulsted, Gaardejer Jens 
Badsberg, Ulsted, og Landpost A.K.  
Sørensen, Staarup” - stedet i fællesskab.  

Året efter, i 1917, sælger de stedet 
til Andreas Thomsen. Stedet kaldes i  
købekontrakten for en ”Husejendom”, 
og denne består af matrikelnumrene 
297, 273, 275b, 275c, 270 og 253c.  
Køberen er ”Partikulier”, dvs. han lever 
af sin formue. 

I 1919 overtages stedet af købmanden 
Peder Lassen Jensen. Stedet består nu 
af matrikelnumrene 297, 273, 275c, 270 
og 253c, dvs. at Andreas Thomsen har 
frastykket matr.nr. 275b (i dag en del af 
Jyllensgade 35). Købesummen er 15.000 
kr. Ved købet var P.L. Jensen enkemand, 
da hans hustru Sophie Jensen, født 
Christensen, var død i 1916. 

Oplysningerne om købmanden P. L. 
Jensen er noget modstridende. Ved 
købet angiver han at være ”købmand”. 

Ved folketællingen i 1921 finder vi 
Peder Lassen Jensen på matr. nr. 297 
sammen med husbestyrerinden Bertha/ 
Birthe Pedersen. Han angives her at 
være ”Partikulier”, dvs. han lever af sin 
formue. Ved folketællingen i 1925 fin-
der vi de samme to personer i huset 
med matr.nr. 297. P.L. Jensen angives 
nu at være ”Fhv. Købmand”. Også ved 
folketællingen i 1930 finder vi de to 
samme personer i Ulsted. I rubrikken 
for stilling i familien angives P.L. Jensen 
at være ”Købmand” og i rubrikken for 
erhverv angives han at være ”fhv. Køb-
mand”. Peder Lassen Jensen dør i 1936 
i Ulsted, 73 år gammel, og begraves ved 
siden af sin hustru på Sæby kirkegård.  

I kirkebogen angives han at være ”En-
kemand, Købmand i Ulsted”. Med disse 
noget modstridende oplysninger må det 
siges at være usikkert, hvor længe han 
fungerede som købmand i Ulsted. 

Efter Peder Lassen Jensens død sæl-
ger arvingerne stedet til Spare- og  
Laanekassen i Ulsted, der i 1937 river 
bygningerne ned og opfører den nye 
sparekasse på grunden. 
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Billedet viser Peder Lassen 
Jensens købmandsforretning 
og Tatol sæbehus på Jyllens-
gade 37A i Ulsted. Sandsyn-
ligvis fotograferet i første 
halvdel af 1930’erne. 
Huset blev revet ned i 1937.  
Foto: Ukendt fotograf, 
Hals Arkiv, B1317. 

K.P. Andreasen tog i 1902-04 
billedet af manufakturhand-
ler Gotfred Christensens 
nyopførte forretning på  
Jyllensgade 37A, og i 1938 
fotograferede han så 
Sparekassens nye bygning, 
der blev opført samme sted 
og indviet i 1938.  
Foto: K.P. Andreasen, 
Hals Arkiv, B3893. 



Hals Arkiv

 Side 9 af 13

Forretninger på det sydlige hjørne 
af Jyllensgade og Købmagergade 
(Jyllensgade 32): Købmand Griis 
 
I januar 1869 sælger gårdmanden Hans 
Peter Larsen af Ulsted gadelodderne 
matr.nr. 227 og 250 til ”Dhrr. N.C. Griis 
og H.K. Griis i Ulsted” for 200 rigsdaler. 

Ifølge folketællingen i 1901 var  
N. C. Griis kommet til Ulsted fra Aal-
borg i 1866. Køberne - brødrene Griis - 
har ved underskrivelsen af skødet alle-
rede overtaget parcellerne og de må 
have bebygget stedet i 1868, for det er 
også i januar 1869 at de hjemtager et 
lån på 1.000 rigsdaler ”med første Prio-
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På hvert sit hjørne af  
Jyllensgade og Købmagergade 

ses til venstre købmand 
Hermann Griis´ forretning i 
den hvide bygning fra 1906, 

på Jyllensgade 32,  
og til højre ses P.M. Jensens 

urmager- og cykelforret-
ning, Jyllensgade 37A.  

I baggrunden ses gavlen af 
Ulsted skole.  

Til venstre anes skrædder 
Christian Olenius Nielsen 

forretningsbygning fra 1902, 
hvor skomager Mortensens i 

en årrække havde værksted.  
Billedet er fra 1908-1909.   

Foto: K.P. Andreasen, Hals Arkiv, 
B15599*. Glasnegativ KPA180. 
* er ikke tidligere registreret

Niels Carl Griis åbnede i 1868 
den første købmandsbutik i 
Ulsted.  
Hermann Griis overtog i 
1900/1905 forretningen 
efter sin far.  
Fotografiet er taget omkring 
1902-1905.   
Foto: K.P. Andreasen, Hals Arkiv, 
B16372*. Glasnegativ KPA759. 
* er ikke tidligere registreret
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ritet i de os ifølge Skjøde af 14 d.M. 
[januar 1869] tilhørende Gadelodder i 
Ulsted By og Sogn Matr. No 227 og 250 
..... med de derpaa af os opførte Byg-
ninger ”. 

Ved folketællingen i februar 1870 fin-
der vi brødrene Carl og Hermann Griis i 
et hus i Ulsted sammen med deres sto-
resøster Marie Griis og en tjenestekarl. 
Hermann Griis står som bager, mens det 
er svært at læse Carl Griis’s erhverv, 
men formentlig står der købmand. 

I juli 1870 tilkøber brødrene Griis ma-
trikelnumrene 47a, 62b og 160b. Hvilke 
planer de har haft med dette køb vides 
ikke, men planerne forpurres af et 
dødsfald, da Hermann Kopperholdt Griis 
dør den 14. november 1870. 

I januar 1871 underskrives et skøde, 
som starter således: ”Underskrevne 
Skibscaptain H. Griis af Aalborg, der som 
eneste og myndig Arving efter min Søn 
Bager H.K. Griis af Ulsted har overtaget 
dennes Dødsboe skjøder herved som 
fuldkommen Eiendom til min Søn Kjøb-
mand N.C. Griis i Ulsted den fornævnte 
min afdøde Søn i Sameie med ham til-
hørende Andeel af Eiendommen: Matr 
N. 47a ... 62b ... 160b ... 227 ... 250 
med samtlige derpaa opførte Bygnin-
ger”. Hermed bliver N.C. Griis eneejer. 

Ved folketællingen i 1880 bor køb-
manden Niels Carl Griis og hustruen  
Ingeborg Andrea Holst på stedet med 
sønnen Hermann Kopperholt Griis, dat-
teren Ingebrog Andrea Thorbjørnsen 
Griis, en tjenestepige og en tjeneste-

karl. Ved folketællingen i 1890, hvor 
Niels Carl Griis angives at være ”detail-
handler”, er der kommet yderligere to 
børn til: datteren Else Marie Kopperholt 
Friis og datteren Petra Jakobine Han-
sine Griis. Af tjenestefolk er der nu kun 
en ”handelscommis”. 

Ved folketællingen i 1901 har sønnen 
H.K. Griis overtaget driften af forret-
ningen, og står som ”bestyrer i Ulsted 
nye Kolonialforretning”. Moderen og fa-
deren, Andrea og N.C. Griis bor stadig i 
huset med den yngste datter. N.C. Griis 
angives at være ”forh. Kjøbmand nu 
Agerbrug, Skrivning og Regnskabsf.”.  

Først i 1905 overtager Hermann Griis 
ejerskabet af forretningen, som han i 
1949 sælger til sønnen Niels Carl Griis.  
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Ejere af Jyllensgade 32,  
matrikelnummer 227, Ulsted By  
(samt tidligere matrikelnummer 250)  
 
1869-1871 Gadelodderne med matrikelnum-
rene 227 og 250 købes af brødrene N.C. Griis og 
H.K. Griis i januar 1869. I juli 1870 tilkøber 
brødrene matrikelnumrene 47a, 62b og 160b. 
Matrikelnumrene 227 og 250 er i dag adressen 
Jyllensgade 32, mens matr.nr. 47a er adressen 
Houvej179.  
1871-1905 Efter H.K. Griis’s død i november 
1870 overtager broderen N.C. Griis alle fem 
matrikelnumre og bliver eneejer af stedet.  
1905-1949 Hermann K. Griis overtager i 1905 
matrikelnumrene 47a, 62b, 160b, 227 og 250 
efter sin fader. I 1906 tilkøber han matr.nr. 228. 
I 1908 afhænder han matrikelnumrene 47a, 
62b, 160b og 47.  
1949 Stedet på Jyllensgade 32 overtages i 1949 
af sønnen Niels Carl Griis. 

I 1906 opførte Hermann 
Griis den hvide købmands-
gård til erstatning for N.C. 
Griis’ lille købmandsbutik.  
Yderst til venstre ses gårds-
karl Anthon Hansen (Munk). 
Derefter en kommis Jens ?  
I døren købmand Hermann 
Griis og forrest Niels Carl 
Griis.  
I døren til højre ses Hermann 
Griis’ hustru Hanna, dren-
gen Niels Carl Griis,  
søn af Hermann Griis,  
en ung pige og Niels Carl 
Griis’ hustru Andrea. 
Fotografiet er taget omkring 
1910-1912.   
Foto: K.P. Andreasen,  
Hals Arkiv, B1315. 
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Forretningen på det sydlige hjørne 
af Købmagergade og Drøvten,  
Købmagergade 20 
 
Skrædder Christian Olenius Nielsen 
køber i 1889 matrikelnumrene 232 og 
235 i Ulsted by for 1.500 kr. Der medføl-
ger et hus i købet. Disse 2 matrikler lig-
ger dog trukket lidt tilbage fra 
Købmagergade. I 1901 tilkøber han to 
små gadelodder for 90 kr og en gadelod 
for 75 kr. Denne har matr. 233. 

I 1895 havde skrædderen Christian 
Olenius Nielsen hjemtaget et kreditfor-
eningslån på 800 kr. med pant i matr. 
232 og 235. I 1901 udvides pantet på 
dette lån til også at omfatte matr. nr. 
233 og 280a. Samtidig hjemtager han 
endnu et kreditforeningslån på 1.400 kr. 

Med to køb i 1901 på 165 kr. og et lån 
på 1.400 kr. må det betyde, at han byg-
ger hjørneejendommen 1901 eller 1902.  

Allerede året efter, i 1902 mageskif-
ter ”Detaillist Christian Olenius Nielsen 
af Ulsted [med] Snedker Peder Chr. Ras-
mussen af Horsens”. Ved dette mage-
skifte overtager Peder Chr. Rasmussen 
matrikelnumrene 232, 233, 235 og 280a 
med bygninger. Ved mageskiftet vurde-
res ejendommens værdi til 6.000 kr. 

I 1918 sælger ”Murer Peder Chr. Ras-
mussen af Horsens” stedet til ”Snedker 
N. Andersen af Ulsted”  

Sælgeren stadig bor i Horsens/Lang-
holt, så stedet har været lejet ud. Af 
skødet fremgår, at der er to lejere.  
Stedet omfatter uændret de fire matri-
kelnumre, og købesummen er 4.200 kr. 

Snedker N. Andersen fortsætter med 
at udleje, bl.a. til Skomager Mortensen. 
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Ejere af Købmagergade 20,  
matrikelnummer 232, Ulsted By  
(samt matrikelnumrene 233, 235 og 280a)  
 
1889-1902 Skrædder Christian Olenius Nielsen 
køber i 1889 matriklerne 232 og 235. I 1901 
køber han yderligere matriklerne 280a og 233 
og opfører hjørneejendommen.  
1902-1918 Snedker/murer Peder Chr. Rasmussen 
i Horsens/Langholt mageskifter med Christian 
Olenius Nielsen . Han bliver boende i Langholt 
og udlejer Købmagergade 20.  
1918-1930 Snedker Niels Andersen af Ulsted 
køber ejendommen og fortsætter i et vist om-
fang med at udleje Købmagergade 20.  
1930-1933 Einar Nørgaard.  
1933-1965 Johannes Nielsen. Det er sandsyn-
ligvis Johannes Nielsen der nedriver hjørneejen-
dommen og bygger en villa på stedet. 

Ejendommen på Købmager-
gade 20 var en årrække lejet 
af skomager J. Mortensen.  
På vinduet står: Træsko og 
skotøjsreparation.  
J. Mortensen havde lejet 
huset af snedker Andersen.  
I 1934 byggede Mortensen 
selv i Købmagergade 13. 
Postkortet er fra 1931.   
Foto:Ukendt fotograf,  
Hals Arkiv, B1316. 

Skrædder Christian Olenius 
Nielsen bygger i 1901-02 
ejendommen på hjørnet af 
Drøvten og Købmagergade. 
Fotografiet er taget kort 
efter opførelsen og en af 
herrerne er sandsynligvis  
Christian Olenius Nielsen.  
Foto:K.P. Andreasen,  
Hals Arkiv, B16949*. KPA1703.  
* er ikke tidligere registreret



J.J. Schotlands urmagerbutik  
på Vestergade 71, Ulsted 
matrikelnummer 30  
 
Ved folketællingen i 1911 angives Johs. 
Jensen Skotland at være ”Uhrmager” på 
matr.nr. 30, så hvornår han flytter sin 
urmagerforretning fra det lejede lokale 
på Jyllensgade 37A til det lejede hus på 
Vestergade 71 eller blot bor på adressen 
indtil købet af huset 1912 er uklart.  

Ved samme folketælling har han en 
ansat indenfor urmagerbranchen, Carl 
Johannes Christensen, hvis titel dog 
ikke kan læses fuldt ud, sandsynligvis 
en urmagersvend, samt en husholderske 
boende. 

Ved købekontakt af 25. april 1912 
køber ”Hr. Urmager Johannes Jensen 
Schottland af Ulsted” matr.nr. 30q, ”be-
liggende ved Ulsted Station”, for 5.000 
kr. Første punkt i købekontrakten lyder 
således: ”Med Ejendommen, som Købe-
ren nu har i Leje, følger til ham de der-
paa staaende Bygninger med mur- og 
nagelfaste Ting, derunder Komfur, Kak-
kelovne, Grubegryde, Hylder og Ræk-
ker, Disk, Reoler og Haveredskaber, alt 
saaledes som Ejendommen nu staar og 
er i Køberens besiddelse, saaledes at 
jeg [sælgeren Hans Nielsen af Ulsted] 
ikke skal have videre derfra end noget 
Indbo, som staar i et Værelse paa Lof-
tet”. Det nævnes i købekontrakten, at 
”Lejemaalet med Køberen nu ophører”. 
Skødet underskrives fire dage senere, 
den 29. april 1912. 

Ved folketællingen i 1916 finder vi 
”Uhrmager Johannes Jensen” i huset på 
Vestergade 71 med tre ansatte: svenden 
Holger Andreasen, lærlingen Aage Ole-
sen og husbestyrerinden Klara Jensen. 
Urmageren angives at have en årlig ind-
komst på 1.200 kr. og en formue på 
5.000 kr.  

Ved folketællingen i 1921 finder vi ur-
mageren i huset med matr.nr. 30 i Ul-
sted med en husbestyrerinde og to stk. 
mandlige tyende, hvis erhverv ikke er 
nærmere specificeret. Ved folketællin-
gen i 1925 finder vi J. Jensen 
Schottland i Ulsted med en husbestyrer-
inde og en lærling. Han angives nu at 
være guldsmed.   

Den 22. maj 1930 sker en borgerlig vi-
elsen, som er anmeldt til sognefogeden 
i Ulsted og som foretages af borgmeste-
ren i Aalborg. De viede er urmager og 
ungkarl ”Johannes Andreas Jensen Skot-
land f. 4/10 1884 i Melholt Dronning-
lund Sogn” og husjomfru og ungpige 
”Maren Kathrine Aggerholm f. 25/3 
1893 i Aarup, Torslev Sogn, Ø. Han Her-
red”. Begge er bosiddende på Ulsted 
Station ved vielsen.  

Ved folketællingen 5. november 
samme år finder vi ægteparret Karina 
(mon ikke der skulle have stået Kath-
rine) og J.J. Schottland i Ulsted, hvor 
han erhverver sig som urmagermester. 
J.J. Schotland afhænder ejendommen i 
1947. 
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Foran J.J. Schottlands  
urmager- og guldsmede- 
forretningen står urmageren 
længst til højre med tre 
medarbejdere til venstre.  
Billedet er taget 1912-1915.   
Foto: Sandsynligvis K.P. Andreasen, 
Hals Arkiv, B254.

 
Ejere af Vestergade 71,  
matrikelnummer 30q, Ulsted  
 
1903-1908 Skrædder Niels  
Nielsen køber i 1903 parcellen 
med matr.nr. 30q, som er ud-
stykket i december 1902, for 
900 kr. Parcellen er på dette 
tids punkt ubebygget, men set 
ud fra de hjemtagne lån 
(1.000 kr. i december 1903 og 
3.000 kr. i januar 1904) be -
bygger han formentlig denne 
omkring årsskiftet 1903/1904. 
Der begæres en konkurs i 
marts 1908.  
1908-1912 Ved tvangsauktio-
nen den 18. juni 1908 blev ar-
bejdsmand Hans Nielsen, som 
i øvrigt havde penge til gode i 
ejendommen, højestbydende 
”med et beløb af 1800 Kr.”. 
Han får dog først skøde på 
stedet i 1910.  
1912-1947 Urmager Johannes 
Andreas Jensen Schottland 
overtager stedet efter købe-
kontrakt af 25. april 1912 for 
5.000 kr. Skødet underskrives 
den 29. april 1912.  
1947-1949 Alfred Christensen 
ved skøde af 14. august 1947.  
1949 Urmager Erik Gravholt 
ved skøde af 19. okt. 1949. 
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Udstilling med cykler, ure i 
alle afskygninger, grammo-
foner, barometre og andre 
fristelser fra  
Uhrmager M. Jensen og  
Cykleforretningen Schotland.  
Billedet er taget mellem 
1908 og 1909, mens  
forretningen lå på hjørnet 
af Købmagergade og  
Jyllensgade.   
Foto: K.P. Andreasen, Hals Arkiv, 
B16947*. Glasnegativ KPA271. 
* er ikke tidligere registreret
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VELUX FONDEN er en almennyttig 
fond, der støtter videnskabelige, 
kulturelle, sociale og miljømæssige 
formål samt projekter vedr. aktive 
ældre, aldrings-og øjenforskning - 
med det fælles formål at fremme 
det danske demokratiske samfund 
på et oplyst, inkluderende og  
bæredygtigt grundlag.


