
Købmandsgården på Østerå
Sønderskovvej 155, 9370 Hals. Matr. 2v Øsrerå ejerlav.

Butikken blev åbnet i 1933 af Kristian Eriksen. Bygmester var svogeren Marinus Søren, der boede i " 

Åtoften" på østsiden af åen, nuværende nr. 153. Den allerførste høkerbutik åbnede 
en stue hos svogeren på "Åtoften", men købte så u
åen, hvor den nye butik kom til at stå. Han solgte 22. marts 1934 til makkerparret Søren Chr. Bertelsen og 
Karl Mann. Søren havde været udlært hos købmand Andersen
Søndergaard samme sted. 

Efter kort tid ophørte kompaniskabet idet Karl blev gift og slog sig ned som landmand på Holtet. Søren blev 
også gift og fortsatte som købmand her, indtil han nåede pensionsalderen, hvorefter han lukkede butikken 
og flyttede til Hals. Det skete midt i 70erne, og huset er idag privat beboelse.

Se Gaaser By 10. Høkere & Købmænd af Jørn Bladsgaard Larsen

Personer på billedet: 

I butiksdøren: Købmand Kristian Eriksen (f. 14/6 1897) og nevøen Johannes 14 (f. 22/10 1918)
 I døren til "privaten": Familien Sørensen fra "Åtoften". Bygmester Marinus Sørensen med træsko
1886). Hans kone Kirstine (f. Eriksen, 16/8 1894). Børnene fra venstre: Svend 10 (f. 8/2 1922), Lily 11 (f. 
10/1 1921) og Karen 5 ( f. 8/12 1927).
Identifikationen af billederne er sket efter bedste skøn

Købmandsgården på Østerå
Sønderskovvej 155, 9370 Hals. Matr. 2v Øsrerå ejerlav.

utikken blev åbnet i 1933 af Kristian Eriksen. Bygmester var svogeren Marinus Søren, der boede i " 

Åtoften" på østsiden af åen, nuværende nr. 153. Den allerførste høkerbutik åbnede K
", men købte så umiddelbart derefter en lille grund, matr. 2v på vestsiden af 

åen, hvor den nye butik kom til at stå. Han solgte 22. marts 1934 til makkerparret Søren Chr. Bertelsen og 
Karl Mann. Søren havde været udlært hos købmand Andersen, vester i Gaaser, og Karl var s

Efter kort tid ophørte kompaniskabet idet Karl blev gift og slog sig ned som landmand på Holtet. Søren blev 
også gift og fortsatte som købmand her, indtil han nåede pensionsalderen, hvorefter han lukkede butikken 

. Det skete midt i 70erne, og huset er idag privat beboelse. 

Se Gaaser By 10. Høkere & Købmænd af Jørn Bladsgaard Larsen (Arkivet i Hals)

I butiksdøren: Købmand Kristian Eriksen (f. 14/6 1897) og nevøen Johannes 14 (f. 22/10 1918)
I døren til "privaten": Familien Sørensen fra "Åtoften". Bygmester Marinus Sørensen med træsko

1886). Hans kone Kirstine (f. Eriksen, 16/8 1894). Børnene fra venstre: Svend 10 (f. 8/2 1922), Lily 11 (f. 
10/1 1921) og Karen 5 ( f. 8/12 1927). Yderst til venstre: Karl 18 ( f. 8/1 1914)                                                                                                      
Identifikationen af billederne er sket efter bedste skøn. JBL. 
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utikken blev åbnet i 1933 af Kristian Eriksen. Bygmester var svogeren Marinus Søren, der boede i " 

Kristian Eriksen i 1932 i 
middelbart derefter en lille grund, matr. 2v på vestsiden af 

åen, hvor den nye butik kom til at stå. Han solgte 22. marts 1934 til makkerparret Søren Chr. Bertelsen og 
og Karl var søn fra 

Efter kort tid ophørte kompaniskabet idet Karl blev gift og slog sig ned som landmand på Holtet. Søren blev 
også gift og fortsatte som købmand her, indtil han nåede pensionsalderen, hvorefter han lukkede butikken 

(Arkivet i Hals) 

I butiksdøren: Købmand Kristian Eriksen (f. 14/6 1897) og nevøen Johannes 14 (f. 22/10 1918) 
I døren til "privaten": Familien Sørensen fra "Åtoften". Bygmester Marinus Sørensen med træsko ( f. 19/12 

1886). Hans kone Kirstine (f. Eriksen, 16/8 1894). Børnene fra venstre: Svend 10 (f. 8/2 1922), Lily 11 (f. 
                                                                                                      


