BLOMSTER"T OG GRØNTHANDLERE

I

AAKIRKEBY

Hvis man spørger ældre mennesker i Aakirkeby, om de kan huske
der var i byen i gamle
nogle af de blomster- og grØnsagshandlere,
tt
Joh, der var J,qrginq-]I-ag€Sg "
da[e, så svares der næsten altid:
gg-så er der da egentlig meget pudsigt, at i virkiligheden så be*
gyndte hun faktisk allerede i 1908 med at eLablere si8 som manufakturhandler med en børneudstyrsforreLning i Østergade 4 ( den
sydlige ende af urnager M. Henriksens ejendom ).
Jørgine Hansen kom fra Rønne. Hun var en søster Li1 urmager Henriksens kone Eleonora. De to søstre lignede forøvrigt hinanden af
udseende og væsen. De var tynde retrygede og lidt stramtandede da"mer, man ofte om søndagen så køre tur sammen med sønnen Svend Henriksen i hans velpudsede bil.
havde en sØster Lil'bødkermester Axel Svend"Nede i Jernba@
i broderens
§ET--T-I918 etableret slg med
o',råttog Jørgine Hansen så i 1930.
ejendom. 0g denne forretning "t$lo*"terforretning
!
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Og det er faktisk denne forretning, med Jørgine stående mel1em
disken og den bagvedstående brede letskrånende grøntklædLe hylde
med de udstillede fristende appelsiner, bananer, æbler. pærer'
meloner og annanas, at jeg mindes.

Især bananerne, det betød så meget i miL unge 1iv. Som barn elske*
de jeg nemlig bananer, det var det lækreste Philip og ieg vidste.
Så Bik der for lang tid mellem, at vi fik nogen, så skete det vi
påstod os syge og måtte blive i sengen, og vi bad om at f.å tilkaldt vores farmår til ui passe og "" efter os. For overfor hende
yar det blodt at hpvde aL " Kun hvis farmor gik ned Li1 Jørgine
ti1 os ville vi gennem deres sunde indvirkog købte nogle bananer
tt.
gudskelov vores
farmor redede
0g vores søde
ning blive raske
tt.
tt
unge 1iv hvergang, når vi havde Banansyge
Inde bag butikken havde Jørgine et 1i11e arbejdsrum, hvortll hun
ofte 1od døren stå på klem, så sneg vi os hen og satte knaldpapir
i sprækken. Det knaldede, når hun lukkede døren.0ghun kom vildtuC{,
getikulerende og skæ1dte, medens vi uvorne unger stod inde bag
bødkerværkst-erlet.s vinduer og grinede. At vi kunne, Hun var
el1ers sådan en flink dame.
Et :

Skal De bruge

afsftaarne Blomster,
Potteplanter, I{rønse
eller Deftordtioner,
køb det da i Jernbanegade 8.
I. Kl, Varer til bitligste Priser.

'

.Iørgine

:;i.js.J::"'
,'i i:,-' .'- '

EXansen.

Teleton I20.

Blomsterforretningen
i Jernbanegade
anbeiales.

Johanne Svendsen. Telefon i74.

Jørgilre Flansen, Aakirkeby,

Børneudstyrsf orretning,
irnbcfitlr:r et srrrrrlit olt r.elirssor.ter,ct
l,,rgcr irf itlt i IIri.rrcrrrl"li r. til lr,llig"i.o'
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sin forreLning -tt Aakirkeby nye BgeRosrnborghuset tt i
handel- fra ejendommen Jernbaneg-q-dq-E op ti1
Storegade,Såf1ytt"d@ulnB1omsterogGrøntbutik
over iif den anden side;f-le;nbanegade til disse ledige større
lokaler, hvorfra hun forLsatte indtil t949, da Witly Hansen og
hanskoneovertog,ti1deis1utningenaf19601ukkede.@
hos JØRGINE blev til Lt handle,llo.s SEJÆT' som Wi1ly blev kaldt,
en cigarstump i munden.
Gyldenffi
[å--ha-so*
Da 01ga Kragh i Lg42 tlyttede

I 1"970 dukkede så en ung mand - KELD Panek og prøvede at genopstarte f orretningen i lokalerne "f-ærnbanegade 8. Han var uddanneå"
gartner og havde lært blomsterbinding hos N. Munch, FLORA i Store'*
gade. Han var meget optaget af at spille Beat musik i den 1okale
gruppe " Green Leight " sammen med Bent Sommer, Knud Erik Frandserr
Arne Jensen, Na11e Hansen og Kjeld Panek. Men skønt gruppenavnet
Eetydei Grønt Lys,,så var det ikke så let for en 2o årig uflg, at
opnå bankstøtte i Aakirkeby i de tider, og ej lettere aL få oparbejdet en kundekreds. For de ældre fruer i byen kunne da ikke såder tilmed var popdan eå og handle hos en ung ukendt t.ilflytter,
musiker. Så han drog til København, hvor han som blomsLerdekoratø{*
på Frederiksberg daCliC lavede buketter ti1 de kendte kunstner på
Leatrene som Susse Wold og Dirch Passer.0g fik sine dekoraLioner
afbildet i de kendte dameblade.
En profet er sjældent anerkendt i sit fædreland
Slormster, Krnnsc §g lltltoratl§llcr

HUS K

køber man

blomster, over hele jorden
gennem INTERILORA, og husk, at vi har
og lvlOSI(RANSE.

i

\ilillys Blomsterlorretnirg,

også til ju.ten, at vi kan sende

Jernbanegade

'

TelI'

120.

ÅLT i DEKORATIONER

Fint udvalg i CRØNSÅGER og FI{UGT.

K E Lt) PA N E K

Teleiorr

r!.aku-keby.770..

Blomsterbyens

FmsffimHmwms

g,ftngf

Høs?dmr
på lager

Gummistøvler,
Bidestøvler,
Træskostøvler,

tr{roner, katte, skæg
parykker 0s H?reget mer*

Træsko.
Prima

Varer.

Billigste priser

M. Jacohsui
Jer.nbanegade.

Snmrmers FapFr oU §alanteri

Aakirkeby nye

Aakirkeby . Telefon 97 40 53

Boghandel.
Telelon

3?

B opført es i L9L7 for blikkenslager Johs
1923 af Mathias Jocobsen, der handlede
med gummistøvierl rideatøv1er og træsko. Den sydlige ende, den *e,J
gavlen mod gaden, blev udlejet t i1 selvst.ændig f orretning. og da
Gunnar Hansen i 1930 havde købt ejendommen, indretLede han i den
nordligste ende en lil1e butik t il mælkeudsalg, som han i 1946 så
sammen med hele ejendommen solgt e ti1 Aage Sommer. I L972 started4
Sommer i den del der havde været blomsterbutik en galanteributik.
I 1985 blev hele ejendommen over taget af Spar-SupermarkeL.
Ejendommen Jernbanegade
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r 1918 køber Peter-AldfeSs Kofoq$ ejendommen §foregade 25. Her
etablerer han sig i lokalerne ud mod gårdspla?sen
med en cykelforretning hvorfra'han også sæ1ger jagtgeværer og ammunition.
0g da han bliver gift med købmand Simonsens ekspeditrice Elisabeth Mortensen, så indretLer de i butikslokalet ud mod Storegade
også en BlomsLer- og Grøn!f -o_rretning. på marken syd f or e j endommen ud mod PræsE
par store drivhuse, hvori
de selv fremavlede udplantningsplanter, grøntsager og krydderurter ti1 salg blandt; fra andre gar,tnere indkøbte produkter.
T 1965 flytter de til en af de i Æblehaven nyopførLe boliger.
1?65.1ejer Ni-e1s Munch, som nyuddannet blomsterbinder, sig ind
II eJendommen
og tortsætter med Blomster og Grøntforretning, men
nu under navnet " FLORA ", indtil han pludselig d.ør i 1g7r.
Hvorefter lokalerri'e ændres og bliver osLe og fiskeforretning.
I 1965 indretLer Marie Larsen sig i kælderen und.er sØstren Agnes
Larsen-s forretnlffiffif,Get
på vesLerbro. Den fik indgang
ned af en 1i11e trappe fra Møllevej. 0g under navnet t' BL0MSTBRKÆLDEREN''drevhunden1i11ehygge1igåbutikindti1.I9ffi
;;; ;i;'[;;:-";;;;;-;;-;;-d;i;;;
videre
indtf
F,- hvor lokalet overgår ti1 and.re f ormå1.
DatLeren Yvonne Foldager Thomsen prøder i 1g7g. at få en ny blomsterforretning op dL stå i den tidligere isenkramforretninå på
Torvet B, under navnet iUKETJE& men i 1983 opgiver hun igen,
Med tanken om deres kiosk6 beliggenhed på vejen Læt ti1 sygehuseL
og deL nye syBg- og plejehjem vi11e give basis for et vist salg
af blomster, så indrettede vilmer sonne Usg! og hans kone i åen
tid1igereværksLedsbygningpmnBomster-o8grønt.
forretning. Men folk var ikke længere så flinke ti1 at besøgå deres syge, ældre og svagelig, så midr- i 70-erne lukkede den.
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Sagrgcuærer

Frugt, Grøntsager eller Blomster, så husk at De
får r»eet for pengene i ,Flora<
Forretningen med det store udvalg.
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Tetf. Aakirkeby Il5
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I bed§tre Kualltercr '
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P. A. Kofoeds

Blomster- Kranse- og
Frugtforretning-

ru)ÆffiN

lvonne Foldager Thorsen

,.........I0rr2et. 8...37_2O-.Aakirkeby..........

Tll. 03-9741 I9, giro

P- .m. Kofoed.
Øgkleforretnlng.
olt. rrs. .flartrncuy. C!f. rrs.
Repafafloiler udførc§.
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Fikse Blomster- og Frugthurve.
G r'øn

[sager.

Sendes ovår'alt.

-

Tlf.

115,

Doktorbakkens
Blornsterf orretning
Frugt og grønt
Tlf.

454 . Aakirkeby , Ttf.. 454

V. §onne

Haqsen

r't

under navnet tr FL0RA trtr
en ny blomsterforretning i @Hun
var uddarrref*-6%F
sterdkoratør, og skønt stØrre og stØrre konkurense fra købmendsmerkeder, Brugsen og Netto, der idag gør hvad de kan for at overdænge folk med billige blomsteri så har hun sLadig idag, 30 år
efter, er fast kundekreds, der ønskr en håndbundet buket,, sammensat efter ens eget personlige ønske, og afsteiDt ti1 lejligheden.
Den L4 maj L97B opstartede Lene Kjellberg

I 1942 eLablerede gartner Robert Lind slB, godt støttet af sin
kone, med en f rugtplantage*-6!-§-fåiffikole langs spadseresti-en
gårdsvej 4. Her kunne
til Byskov
man så gå ned og købe friske grønLsager. Hvid, rød, grØn, blom
og rosenkålssamt salat, porer og løg, ja selv solbær og ribs,
pærer og æb1er, alt lige pi11et e11er opgravet medens man ventede. 0g ikke at forglemme jordbær. Hvor yar de himmelske friske og solmodne, t{år far sendte os drenge afsted ved aftentide
ned ti1 Lind for at købe en bakke nyplukkede jordbær, som lige
skul1e nippes og skylles inden de med lidt fIøde vederkvægede
vores ganer i gårdspladsens lune aftenluft fri for TV og økologisnak. Kun famillehygge og afslapning.
Udover de allerede nævnte, så var der flere steder i byen, hvor

så små skilte med teksten KRANSEBINDING udføres Tidligere
anvendtes der jo meget med kran
egravelser.
og mange flere var opmærksomme med en krans ved dødsfald.
Så1edes kunne man i 40 og 5o-erne få bundet kranse ikke alene
hos Anton Pedersen i Doktorbakkens Blomster og Grøn|*forretning i
Iot<tE5?81-n--ilI-§, me
ansens kone Valborg Hansån - Dåktgr_bakken 9.' .
man

Netop nu, hvor vi alle vil sige

Doktorbakkens

tillykke til Rytterknægten og
velkommen til Matas...
Blomsterhandleren har naturligvis
de store, flotte buketter og
sammenplantninger,
men også

10 kr.'s blomster- &

plantemarked!
Sct. Paulier, ehrysanthemer,
bregner, azale'r og et stort
udvalg af ta'-selv-buketter.
Frit valgl

FLORÅ
Storegade 29

Aakirkeby
Tlf.03 97 55LL

Blomsterog Grøntforretning
bringes

i velvillig

Erindring.

Kransebinding udføres,

Tclefon

261.

