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Den 20 maj 1BB1 åbnede Colbergs boghandel fra Rønne en filial
i
storegade i Aakirkerby under navnet rt Boghandelen i Aakirkeby,'
Som bestyrer ansatte man Johanne Margrethe Jgrg€ngea_
Hun var en ugift kvinde på 37 år med en interessant livshistorie.
Hun var fødl 14 september LB44 på Østerø L Færøerne, hvor hendes
far var provst Fr. Chr. Jørgensen, Han blev senere sognepræst i
Saxild - Nø/1ev ved Århus. Hendes mor Charlotte Christine Tøxen,
der på fædrene side var i s1ægt med Birgitte Gjøe og på mødrende
side med 01af Rye, kendt fra slesvigkrigene. Hun havde fra 18621866 været 1ærerlnde i Grønland og fra 1867 1871 virkede hun
som lærerinde i Aakirkeby. Fra 1871 og til 1BB1 var hun posr as*
sistent og telegraf,tinde på post og telegrafstationen i Aakirkeby

0g så var hun svigerinde ti1 posLmester, folketingsmand og borgmester Philip Rasch Dam, der jo også var medstifter og redaktør
af Bornholms Tidende. Den ayis som Colbergs trykkeri fremstillede
Boghandelen blev indrette i den æ1dre bygning, der stadiC få ti1bage efter at bager -Jørgen Mathias Dam havde opført den store nye
bygning ti1 beboelser, bageri og postkontor, der stadig i renoveret stand pryder Torvets vesLende. Denne bygning havde tidligere
anvendt af skrædder og værtshusholder Mogens Jensen.

1 juni L897 overtog hun forretningen som selvstændig, og ledede
den videre på en sund og god måderhvorved hun vandt sig mange
venner. Lige ti1 aftenen før sin død, hvor hun sad på sit kontor
med si-ne regnskaber, fik et hjerteonde, den 21 feb 1920
All€tedg i år 1900 mårre hun flyrre sln butik ri1 den af
avlsbruger Johan Kofoed i Eskildsgade 3 opførte ejendom, da
bager Dam ønskede, aL ri ve den ejendom
hvor hun havde lejet
sig ind, for på grunden at bygge en ny ned,
2 etages ejendom ti1 ,åvidelse af posLkontoret.
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og så kunne hun få
f den nye buuik blev der også bedre forhold'
for værelser til hendes bogbolig i etagen ovenpå, med mulighed
Jensen
handlermedh3æip;r;,'f,uot.f hun btandt anset havde Cecilie
alleredefralg00ogDagmarAndreasenfraomkringlgl0.0gvel
senere også HenrY Andersen'
for børnene i byen' De
Johanne Jørgensen interesserede sig meget
venlighed og
kom gerne i hendes forretning, da hu', ui"te dem Stori livet ude i
opmærksomhed.0e hun fulgt" ilåa i hvad de oplevede
det havde været
verden. Min far fortalte ofte om hvor spændende,
nåt hun viste, berettede og fortalte om
aL komme ind aif-;;;a;,
ved i skumri-ngstiden
sine bøger. De kunne dog også drille i hende,
snige sig ind i
at
byen,
det var jo før der var åtut trisitet
butikkenoganbringenogleuhyggeligeroelygter'fofderefterfra
ned fta boligen f or at
skj ulekroge ar råbå Bøh - Bøh",*iår ftrrn kom
en rigtig hyggetante'
se hvad, der ioregik. Hun blev brugt som
ved siden af sin
kirkegård
Hun ligger i dag begravet på Aakirke
sØster og svoger. Hun forblev ugift'
e j endommen EskildsEf ter hendes død I 1920 købte ff ql'-y-jlggls-gngade3ogdrevBoghande1env:-dffiat15.11.1B96'Som
sØn af murermestei Niels Andersen, Aakirkeby cemenEstøberi.
et opladt sind
Han var et meget finLmærkende menneske, der havde
boglade blev
Hans
kunst.
og
for alt sroru åg skønt i liir.tutut
i byetl
lysspreder
en
blev
blev et værksreå for kultur, oB han :;11forretning
sin
i
ved, at han foranstalt.ede små fun"tudstillinger
han en stor
af forskeltige malere og keramikere. Blandt andet var
beundrerafmalerenCLausJoh.nsen,somhangjordeetstortarbej
r sin fritid udviklede han sig også se1v,
de for at gøre kendt.
j0swa19 og- eJ.rr<e.{ €' 1.(,of o-e9't-tl u1,,.:'ot1 oliesammen med b1:..

I

sgy:.3," I
Sgæsfter
Paa Lager

i 3 Størrclser

Aakirtreby Boghandele

llglgffi&"*

i alle Bledder
';;'"*.1'**;
og Kviiliteler

Stribet Kardus

i

Ruller

ll ilortlpapir-silkepapir-Trykpapir
*"."'":::.':il:I:j l:[.,,,

haves paa Lager og leveres omg'.
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Orrlrer paa Poser modtages gerne'
nr,od hurtig Levering.
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Boghand-

Boghandelen var ikke bare et sted.man gik ind for at købe Hiemmet
Familie Jounalen, Tempo, Tidens Kvinder, Søndags BT e11er båre fo'r
at se, hvad der nu var kommet. Der gav man slg tid. " Her Holger
skal du bare s€, rr e rr Kik dig lige lidt omkring, der er kommetl,
noget nyt derhenne 't-rr Denne her burde du læse, det er lige noget
rr

for dig

Det var også i Aakirkeby boghandel"man skulle indlevere anroncer
ti1 det i 1927 nrrsrartede annonceu!eblad Ryrterknægten..
0g det var også Aakirkeby boghandel, åt Aakirkeby og omegns Turistforening i i940 udnævnte som Bureau, hvorfrailAlle foråspørgs1er besvares omgående.ri
Udover sine mange gøremå1 fik Henry Andersen også rid til a* rr/.give en hel de1 bøger og skrifter på og om bornholmske formå1.

Udgivet på Aakirkeby Boghandels Forlag:
1931 Peter Thorsen Vor Hjemstavn
1932 A F v seier
Bornholmske Fugre indb. i skindbind
1933 Otto J Lund
Enj urrakåsr Borrinjholmska Dækr
1933 Ph.R. Dam
Folkeliv og rndsrifrerser på Bornholm
L934 Peter Thorsen Fra Sydbornholm
1935 0tto j Lund
Vår Larkan Ryggar Borrinjholmska Forræ11inje;rj
1939 Otto J Lund
Slidara
Forræl1inj
1939 Peter Thorsen Langs Østkysten
I94l Otto J Lund
Brafolk Å Srommene Forræ11inj
1929 Elna Schijne Gammalt Å Nyt EL lided Borringholmsr årshæf*e
der udkom i 10 år indtit Lg39
7946 G.L,Dam &
H.K.lLarsen
Aakirkeby 1346 Lg46
Otto Lunds bøger var mecl omslagsbilleder og vignetter af 01uf Høsf
Bornholmske Fugle var med omslagstegning af Sikker Hansen
A. F. V. SEIER
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I 1947 overtager boghandler Harald Tindborg-driften af forretninBefl, da Henry Andersen på grund af helbredet ønsker at gå på pension i sit nybyggede hus på Kuleborgvej og sidde og nyde sin ret
sLore samling af CLaus Johansen bi11eder.
Den 2 julj_ L948 dør Henry Andersen, og i CqST ketber Harald Tindborg så ejendommen i Eskildsgade 3 med Aakirkebl.Boghandel af enken Hedvig Andersen og døber den om tit rindborgs Boghandel.

Tindborg driver virksomheden videre indtil
Tindborg køber og overtager den i 1985.

hans svigerdatter

Hann

ved årsskiftet. 1992 93 sæ1ger Hanne Tindborg så Li1 Jyrre Folknann f or selv at blive prokurist i Colber§E Togtrandel i Rønne,

der hvor det hele oprindelig var startet

fra.

Jytte Folkmann har ved opkøb af naboejendommen, Eskildsgade 5,
udvidet butlksarealet samt kvaliteten i varelagreL. Hun har æhdret navnet så Aakirkeby Boghandel idag fremtræcier som en moderne
veludstyret boghandel med en dertil tilknyttet
l-æderafdeling.
Der har stort set altid været og er staclig p1ads,!"'elever e11er bo g J,'ti,t
Å
handlermedhjælpere i virksomheden. Blandt andet Gudrun Funk. Nexø
og Jens 0tto Pedersen, Nyboder §oghandel i Køber:.hayn.
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