
Butikker før og nu Forretninger i Harboøre før og nu 

Lokalarkivet for  

Thyborøn-Harboøre-Engbjerg 

Tatol 

Ca. 1926 

Harboøre Hotel 

Ca. 1920 

Poul Havs forretning 

Manden i døren er Albert Jensen, drengen er Thomas Eriksen og 

manden i vesten er Poul Hav, Eriksen ca. 1935 

 

Finns Radio og Tv 

Cykelhandler Høj 

Karina Kristensen 

1926 

Ejendommen er bygget år 1900, og om/tilbygget i 

1960. 

I 1902 køber købmand Jens Holm ejendommen af 

Bruun og sælger den i 1907 videre til købmand Christi-

an Kamstrup Jensen Langer. 

I 1916 overtager Kathrine Sørensen Hvas ejendommen 

sammen med Peder Madsen Købmand (½ skøde til 

hver) iflg skifteretten.  

I 1937 overtager Dorthea Kirk Langer, Peder Madsen 

Købmands ½ skøde og i 1947 overtager hun Kathrine 

Sørensen Hvas’s ½ skøde – iflg testamente. 

Den 25/3 1987 køber Finn Christensen ejendommen og 

laver Radio-Tv forretning, som stadig er i bygningen. 

Ejendommen er bygget år 1934, om/tilbygget i 2011 

C. Kirk og Chr. Th. Kirk byggede ejendommen og i 

1935 køber Peter Kristian Georg Høj den og laver for-

retning med salg af cykler og sko. 

I 1967 overtager Henry Høj ejendom og forretning, 

som han driver til sin død i 1998. 

I januar 1999 overtager Henny Jacobsen huset, som 

siden har været lejet ud til Søren Houlind og Karina 

Kristensen – som havde en blomsterforretning i ejen-

dommen 1998 – 2005. 

Ejendommen er bygget i 1917 og om/tilbygget i 1974 

Poul Hav drev kolonial og manufaktur forretning i den ene ende af bygningen og frisør i den anden 

Ejendommen blev overtaget af Nanna O. K. Kristensen, som i 1994 solgte den til John Clemmensen 

I dag er der beboelse. 

Harboøre Badehotel blev bygget i 1899 af Andreas 

Kartoft, som i 1904 solgte hotellet til M. Konradsen 

– han drev hotellet nogle år og solgte det videre. 

 Frem til 1936 hvor Lars Kirk købte hotellet, havde 

det flere ejere bla: Kvisgaard og Aggersberg, Th. 

Kirk og P. C. Kirk.  

I 1942 købte Kristian Valdemar Bruun Hotellet, han 

måtte under 2. verdenskrig se tyskerne overtage ho-

tellet til bolig for overordnede. K. V. Bruun drev det 

frem til 1969 hvor Karen Kirsten Olesen køber det. 

I 2005 købte Janny og Alex Olesen Hotellet og dri-

ver det i dag. 

I en side/tilbygning til Harboøre Hotel var der dels 

købmandsforretning og beboelse. Den første køb-

mand var Chr. Th. Kirk, han overdrog forretningen til 

købmand Ole Mollerup. 

Den sidste forretning i ejendommen var Tatol eller 

Sonja, der handlede med manufaktur og havde apo-

teksudsalg. 

I dag er ejendommen udlejet til beboelse.. 
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