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Da bbk§XS,s^*Lå§-*å__$_il§,år"_SiSlsen i i§*8 *verflager ejendnmmen i
Srnetl*§år{å*T?;-;'å*ffimn,§6yåå;r*§åå*Aå*"f,*srnÅ }ruse o der nå på sr unden ned 1*ngs geden f,re ha*s forgerrger K*ren ltarie Jørgensens tid,
li. l" e* 11 f,ags lang grr:ndmuret 1ænge med køreport i den rrestli§*
ende. f den østlige ende etablerede han et butiksIokaIe forsynet
me<1 udsLill"ingsrrinEluer Id rnad g*den,. *mme i gårdspladsen byggedes
der værksted, lager og staldbygning,0g
fra disse lokal,er dreves
så blikkenslager og kohmandshandel af H.J.fljelsen indl il 1922, da

den bliver

overtaget af Alfred EmiI Sonne.

Købmand E*ril Sonne rar fødr den 6 januar tS&7 i nærheden af RønRe
Han 1ærIE-T--STTE-unge dage Lii bager og arbejci ede som ,5ådan iørst
:. Nor ge. rflen senere også i Jyl iand. 1 1912 hiey ha.i qif t med sin

lfansåne'Kristens*n fra Ssterlars" llun. var fødr ?5,2. tBB5 og ciøde
6.0. igSa, ca. 9 måneder f ør sin 100 år s f radselsdag. Som nlglf te
s[+g de sig ned som købmanrl sfamilie i Mosbjerg nre]Iem H.1 ørring oB
Frederikshavn. llen fødeegnen virkerie for tiltrækkende, så l.^.j?t11?,.
t"?å3 vendte rle til.irag* til Brrnholm og overtcg Købmand lt."t.ltiå1åe ,,
forietning i Srne'Jeq,ade i Aakirkeby.
fimil- §*cne gik med 1i-v og l-y*l sp i at. lede sin forrelning ti1 si *e kunders frrlrie t.åtrfrerlshed, og log gerne ru*dl f*r aa levere ud
Lil" svageligt gående. Han g1ædede siå over aL sasrtale merl sine
ktnder undrr den nbliget*riske
kop kaffe eller r"igar, der eltid
blev budt inde i ventestuen eller butjkken, merJens de afførre sig
deres kørepelse og frakker r varnen efter hestene var sat i stald
med muleposen oin halsen. Dog passede rlet ham ikkc så godL, at blr ve r,ækket §#nt f*r åt hj*1pe med farspænding-om en først sku1le
køre sent hjem aft.er b*søg på h*le11et *11er'kroan. Han yar meget
oplaget *§ engageret. af, afhol"dssagen " §n dram huede ham ej ,
Emi 1 Sonne var ikke meget for aL påtage sig offent l.ige hverv. men
han sl"ap d*§ ikke f*r ligningskommåsiorserbejd*t, *9, *ndle optla
med åt §1ire åorrnand i *!i årrække "

Indenf*r Eaptist*errigheden rÅår han *n kencit: eg egt.*t p*rssR, ag
lran virked* da *gså som ordiner*t prædili.anf red de:: 1§kdld.IlriF*
t iS ttti-rte her i byen. 0g han blev meset arvend.L s0m prædikant. åndre ateder på serls qgså.
Ernil og HansiRe §*nne flk 4 døtre E1la, Li11i, Elseo Harie oE ea
søn cail ot t o.
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§er:ner* årene havde §*rrre flere

trær:linge og kanier t"å1 irjæ1p, b1.a"
Henning Jensen, rier senere blev købmand i Nørregade i nånnå.
Knud A. Due, der fik egen købmandsforrerning på Åsen r Neksø.
carl 0t t o sonne, han egen søn I der senere orert og forret ningen.
I var Hansen, der senere blev rev i sor i København
.

Man havde sa1 g af Kul, Koks, sprit,
petroleum, kartofler samt atr.
s1"ag* kolonial.''ar*r.
Ret rar a3t ftsget der skulle måles og uejes
op i sække og poser, så der
rigeligt
ar gøre. 0g så håv,.i e n,an
også et lager af porc.elærrsLeI'arog husgeråd, så unBe Ii rtefærdige
piger kunne købe enkelt e del.e. e f r erhånderr som de håvt1e råd, og
derverx f å sarillet ud*t yr ril- deres gif remå1. Prøv*r på *yankomne
srel sås lokkende udsi il1er i de =*A bur iksvinduer.

r l.§5? fø1te Emil ss*n* eig lkke l*ngere rigrig rask. så han bede
sin søn ofln at overtage købmandsgården. 0g den .ts- 1 ! 1953 eft erfø1ge.
carl 0tto sonne t. 2.1l,lqz3 så sin far, men f?rst'efrer
at han e.
blevet gift med Birg'it Holnn Njelsen. For til" en købmandsgård hørc,en kone, \rar Emil Sonnes grundfæstede indstilling.
Birgit- !o1m Nielsen ,,.ar f ødt ,].2.Ig33 i Rønne, daIrer af malermester Holm Nietrsen, llun yar i 1q5I*53 økclr*n:ael-*r nå Åakårkebv Svgehus. 0g der kan meger vel rænkes at Carl oiro *il--ui*;;; i;å ;'å
hende under sine daglige ture ned t i1 sygehuskøkkenet med købmand.
varer fra farens butik. Leverencerne gik på skift rnellem ci e 1oka1*
købmandsgårde .i- byen .
Mr:rgifførerSåmrnenforretnin8envidereisarng}eån<l
som rrratfT"-T['"eår1 0ito overLager også faderens rolle som jægprædikant i bapt istmenigheden . I l9i0 ændrer de but iksindrer ii ng
og facaden ud mod gaden t i 1 et mere t idsvarende udseende. Dg den
og _8,i5_git Sonne går ese igaag rired åt dri
19".._,q,it?? rJør Carl" *tt*,
ve købmandshandelen videre.
09 går man flgg ned ad Smedegade, kan man st adig høre dørklokken',
klen'ilen, hvergang butiksdøren åbnes, og d*t gør de* dagåig mellern
klnkken .ti og sltten, kun afbrudt af onsriag eftermidd*gn hvor købmsndsk*ner ordner lndkøb af l**mmende ugås §:re varer. *Å j-der rrarr
passerer ares duften ef friskmalet kaffe rige som i garnle dage.
For friskmaler kaffe har attid og, er stadig forreiniigun= uui*r*,
ke, selv om det som vist på verlst ående ,nnån.e fr. 40-årne kun var
ersLåt-nin&§. Kaffem*llen eg samL*lerne snurrer stadig i den gamle
Købmandsbut
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åaL.r-&ns §n€m Og JåFpe Åndersen fra gården *ede Øst for Ilokfr:rdam*
men. FadererL døde allerede l.3. jB5g:,0S
oa firlderes
moderpn måLte
måt+o driye
,i";;;-"";;:
gård*n rrj-dere mert hjærp af sin broder ilerilan
ti;;
.;;-""råiå.;r;;;.
så allerede j 14 åri a.l deren begvndt e A;;_;;-p.;;; ;;;";;".år-i.r.*

snedker P.Hotm. 0g i 20 års atdåren _=ru.i*å* ti;;-;-;";-ir'""i'n,ll]
se huse. såtedes byggede han i iB70 på h1ørnes;;";;;;;;i_Jåa*_"
Nvbvve3 et beboelseshus med værksteri'ii1-;i; ;;;;*;;.-;;-;;;;;
af
hændet- gårrten ved Dokrorbakken. og tu. ir;;;.;;^
ir;";*";r;";;;rr;;

;18?& titbltLede-han sig ti1 ..nf t,o hestes
nede i strøb1,
men.efrer e'- par år frvrrede h.!_tilbage tir avlstrrug
i;ki;;-;;;
han
havde stor lyst ri1 år han,re, så rr;;-;Ås;*dt* ar rran*reider
ååå
il.å0"
der os brændser .fru en preis iiot i;;s;.å'r-oå;r
ilii,ir-:'.'-ou"r*"'
i877 *rhv*rverre han siB borserskab ruÅ x*bmand, Han'råuiå'*lå
io.,,
ejendrm, os i tiden isls*§t-by;;;;""-n*n-'j";;1;;r;;r";";;;
t;;*;:"
huseL en 18 f ags bindingsværksiång* ned rangs sÅeaus;rie 'r'rEu
Å'F' Ipsen havde
rnorJiagel a]mindeltg 'horgerskole under"visni,ng,
nien hans evner, Irn
Energi, \'i1je og ; rærdieLud- B j;;;;, -;i'ir"s
f or_
blomsrrede. os han kinne r ilbvgse ne åiar.-oe-ir*";;*;;;"
::r:i-f
§a de ler-ede op t il, dagen.s behor'. Han var aHr er. oq ansei' i-

kreds* { se ,i*rrigr. i h*f r*r K"Ifi${}rAJ}f sI.ÆJr'is;N-;*;;. --.-år., "i;;
;'*=
lB82 b.l ev A.p. rpsen gilr
petra If arIine Luthea
t*n 7 ar-rgust
( f.t0.i1-18sq - d.ll"3.1qd4 ) med
Jensen
Hun uu'åut;;;-;;
H;;;,-;-t"er Je;rsen Iiilllegård i Vesrerm&rie. De fik l.* børn {/_ ;_;;'";_;;
Nr 2 Karen ll ermandine f . 1g. i. 18S5 b1*v gi t. ned f ørst el,ærer i
Årthirr Tage ftegner Somrner, de fik 4 piger f os
Z drenge.
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§r 3 Krrstine Flarhea Ipsen f . 24.2.1837
sin egen manufak.
turfr:rretnjnq først i en der af iaderenssrartecje
bygntng i småA;;";;";;-''
-§
§eftere på hj ørr:e r af Hir"kes*de *.lernt;;;g;;lrlr 6 Helga l4argrethe t-27.g.rgg2 htev gift med suend Kai Larsen
Lindsby, der var købmand med forr*t ntnI i trå;r;.-""
Birgit he Andrea f.20.10. 1894brev s i fr med genbcen
pa:rr or H.
It 7heans
§rie
sø,', vagn Erichsenn han var i.*,,å**rr*, *og
-o
*,gr*å:år**a'"'
Ps
Falster, hvor de boede. Hun åøde før;t i issn.'
Nr å Åndreas Peler lpsen f - T. g. 1gg7 blev gif t med Åstrirl l{ar-ie
Andersen fra
i ØsrerJ ars, ae"håra*-i";;;;-l
ort*,
*å fåk å b*rn;Rigpannigåra
Er1en,*iaauåri;; Å;,*;;;
flJtår *§ Haane. ''-*="

3

Da Anders Peter Ipsen dør "8.'r.lgi/i,
forsæt
ter hans søn l4artin Peter Ipsen ned aL driv
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forretningen" der n!.r \,ar b1åvet udbygger så
but j,ksloka.tet ,i'ar Benedi t he Bl ems t i dl.i gere
lreb*e1se, der \rar forhøjåt. msd *& et-åge m*ti
værel ser og lager, Endvidere !ar der ned af
Smeclegade indret tet manuf akt urf orretni-ng t i,

.l

sosLeren i'traIhea, samt hestesta]cJe til kuntle,0g langs grundens sydside var optØrr en st o
2-eta§ers pakhusbygning.
f .l916 solgte l'{.P.Ipsen tømmerpladsen nede
ted liiybyvej 14 ri1 Åakirheby Realskole, *g
flyttede l*mmerlageret sp ti1 e.jendolrmen
N-v:byve.1 3, soin hafi. eamLidig *::hvervede.

:

f.??.i.18s1 blev gifr 14.9.191s med FXarie
aaiier af lanilsrinpsnand perer Lund Koefoed Lr

§,:_:å...::.*l_i.l"3,å_-flåJ.§_"f-*å:rs-e_*
-(oeroea,

LliiaÅet.t',

ltyr*gård i Fecersker" I)e fik fem piger: Elr:a BodiL, Elseh*t1:, Iru*
csr åg Kar*n '1 Der k*mmer I,larri* ;;; sj.ne ;ls;;:-k;,,-;;-;[;;'rÅu*
andat "btre,,' hsn of re driå1ct ,?u
sesv*rre harrde .P,-1 pstu ikke sin faders forretnir.lgshe1d, og::sgl{
disposit ioner ved harrdl,ermed utlenlandsk br*ndse1 i ef t*r:krigsår:e*
&es økon*miske ti.der gjorde, at han nått-e sæ1ge frrretningJil ti1
Ni*1s Hansen.0g han
ti1 Rcskilde sg b1åv hrankuddanist f,cr
"*jute
-cener€ åL vende tiLbag**
og htrev sp*rekass*åirekt ør r Aakirkebv.
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§lS3:_ lg:_.n*:_ll:-3s.gur v&r §ødt 7. 3. lBq§ i
Farsø, i"[*n ?år uddan**t købm*nd, fig 1qi8

sl*g l:an sis ned *g *tablerede en købmand',.
hand.el i G*ritl'råh, ssm ffstermarie hed den*
iang. Området var med 7o huse i goti udvik
i i ng eft er Gudhjembaaens an1ægge l se 19'l 6.
i.lan f *retrskede si& i *n af hyens piger, og
blev gifr med Karen Andersen f. 30.8.18§3
1)g den 2.1.i5)S Lrlev deres sØn A1len fodt,
Se lr, ofll han var en f remmed f ik han snart
oB tjente p6nge, så da
es §ori f*rr*t.ning,
mul igheCen f or at erlrverve c(øhmandsgårrien
på N1'byvej 1 i Åakirkeby furelå i 1923,så
rirog han af st ed r:g køt,t e rlen f.or de penge
harr havde nået at t.jene j Østermårie, soill
Godthåb ilu hed, da postvæsenet ofte for*
veksled.e rrred byen af samiee Eåvn på Grønland.
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T Aakirkeby oparbejdede han en salid og tri.velig forretning, der
var basereL på god Købnanrlsånd med betjening og service t hø;sæde";
trian forhandledc Træiasr, Tagspån, Tagpap, llursten, CernilnI samt
alle s1ags Xolonialvarer, og da i'-lismen begyndte at brede siE,
så frk han agså etåhleret en ber-eintank Ior B.P" Benzj.n ude Jings
Nyb.vvej
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§a Jeg å efreråret lg4n slculle tir. *t, gå på stetsk*len i Rønne,
blerr d*t besråfl,t, åt jes ikke 1ængere trorrn* passe vsrås h-;;;.'
1slænder*n blet sendt ned til fars hroder i ilaitilsker, ne ii*a**
riksborghesten Foks hlev opstat det i købmand IJiels Hanseni slald.
oB skurla pa,sses af hans gårdkar L Andreas christ ensen, mod aL inan
kunn* bruge den Eil *l køre ksks, rørv *g yårcr
ti1 købmande*s
kunder, når hesren ikke skulie rrække brådr.ognenud
rundr tii [;;;:-

rens tre ugentlrge ruter.
Jeq skulIe dog stadig. så ofte jes formåede over og tai. iidt ned
hesten, og så skete det j*"'unlig, at chrisrensen
Giv rnig Ii
§e eL nap *ed at veje eller f ylde knks ss t.ørv :"=*id*,
sække, §11er at
bære eementpsser fra ladet af Danåel Ha*ÅEns lasthil j_nd;å-1*e*r,
når rler yar komruer en skibs.radning .**ån.. r";i;-;;;s;'^;r.lir"-E;;'
stabl*s hrxdder, når der korn ea taaning §ye fia srerige.-D;;:";;"
t.ungt, me* jeg gjarde der g*rne, t.*r §å kon købmanden ud i gården
§g eik ned i kæ1deren ur:der bu!:ikkeu og hentecle kolde øL
og"soda*
vand tiI os som bel ønning.
x midren af decamher var der ea særrig daB, hvor §Iflegnens J"andbo*
ere kunne orrme med deres nyslagt*de åe* åg ænder
" $åm *pkøbre
i<*bmanden så, pakkede dem såmmen og ef sendie den r.ir
en åtiåe*,
Københevn- Ilel ,så søreaej skæg i.rd ned al-1e de halse med tro""å- Aeri
strilLede ud, *§ sikk* ei liv med den ene hestevngn efter-*]en;;:
den, ud og ind af porten med mænrl og koner. Nu fik nran peng;-;tt
julegay*r sg købr*anderis burik strål-ede
af f rist*1ssr.
N. Hansen havde aJt I d en komis. en 1ærling eller et par damer t i1
hjæ}p å buråkken, 0s i el den tid jee kan huske tr&r *orethea
H*rrl
§*n åi:rsåt " Hu* 1rår gåf t m*d Ejner sansen, der handrede med s:r
j4r!
ee
5r
og derf or i f olkemuntie bl ev kaldt svi.negro="år;;;;:-"FørsL i 40-erne.- var lnger Espersen fra Årsballe og Hansa pihl fra
Gudhjem ansnt, De boede som ma:'lge af de andr.e der *gså har o*;;ransal, på de yærelser der lå ovenover but.ikken
Ie

lnge §sper**n blev gift med Gustay E€hgtson, der yår Lærer ved
§tai.sungdomsl*j ren i Åaker ptan;,aåe. I{an b}ev ser:ære f crstanrler
red Lsltrands §øjskole, sg *krev r{:$,ånån&§*gnet der ikke vilde a,
sm msdstandskampen pÅ sornholm.

d

ltansa pihl yår fødr i juren 1gtr " Hu.: v&r dalrer *f tøuir*rmester
og errer år have arbejdet 3 år i f;;;;;;i;;.ffl:
D"i-ev fihl,t"fldhjem.
hun i 1så3 gif t med køhmandens søn Å1lan, der på
der rid§punkt også arbejdede i købmanascårJ*r-"o*-t o*r".
Be fåk trå h*rR. ÅLLen L*ny chiistian Hansen dør i 1gg7 og hans
kone Hansa IlargreLhe Hansen lg. g.200S
Da det midt i 40-erne blev me,:e oB mere alrnindeligr med ar al te
-*åiåå*u
skul.le harre radi*, så fangede der:ne inreress* ogus Å11en,
åt han hegyndre at h*ndle med radioapparater og tilbehør scm en
afdeJ ing i facterens burik" Han brugr å' så1edes ået ene ;å=;;iri"e"
vindue nrod srnedegade ri1 udsr i itinÅ. Ef rerhånden tærie'.h;;-;i;
så at repårersr, fremsrirle oå årbej de !§ed sendere - ltun*"-*[];";:;;
megeL anerkendt , så han ståfr**e sig maage ku*der, or*o
li:* lår
hele
lerrd*r", genne§l ko*rekt ved trådr-ss radåcf crbirdel"*"- i"r**"

før hvor rids compuLere og mobil telefoner.
Hau arbejded* hjsmme fra f*derens hetroel.seeejendom

i Nybyvej 3.
0g det var et dagligt syn i byen, ar se købmånd rrriels
å"*uå; [;*me gående *ver Torvet b*rende på en pakke i*t *:.I** fra Ållensværkst*d *g Fastl''uset,'n J*g skal jo arI*geve1 §yer og h*;iå mir
sarsø Fclkeblad- Def lokale slasei*n fr"a eio fødeegn
må man-tr";';;
øje med " som han plejede at sige.
r 1g5§ sælger §åels HaEsen forrerni.ngen ti1 købmand $"p,01serrn *g
nø;i*s m*d aL rære sendebud for sin søn isdrii *ån dsd
i 1qSZ"
§"?. *1,serl yår *prind*Li g rsfine
bo, men ?-havde en kort t id haft
f*rret'n*.ng i Køb.enhavn,Få grå§,:i
.

t*Å*

§t

af sndrEde tider for sats åf
bygningsmaterial er st andsede
han deLLe, 0g j 1963 ændredes
bulikken tit et Sini $ark*d m*r{
færdigpakk*de vårer *E sslybe*
[j€&ing.
I lq*§ ræ1ger H . P. 01-sen og den
nye ej*r ændrer I*kalerne t.i1

YÆtGt* t(ø8i{Åxs...

f*rd1 §e 5irfip€lth6* vi1 Eynes sm

t'sfl ffi §§tningrprlncip:
Fs§E;r§Hs ttr xstoilr *
&li8l[r]tlf'å{t§Ft tta s§
fri velss:c,rieret f*rr61ninq byC*r
*§m vql.trorne"|l€.n til
t§{} pqr^ ftv{rlltåi
Hrirti§ €*sFsditlsE
§eet vdbringniap
l{sntqrFl 3
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0g fra n*veinber ?ff§2 har d*r
rdereL HlftliEi§§ S§$ERU§ der har
be r: yt r ii'i""Tåiiåi;;;;"i'*arr i r.[." fiften de i nogle år yår bleve{.
hr:ugt s§& udst illingslokaler
for el k*nttrrinøbelfirma.
§*n gemle §i.ndingsværklagerbyg*ning, d*r 1å på gårdspladsen
iilev revet ned i" 19S7. Den ble v
beskreyei af *iån* siuder**de i
hef t er KJØMMAJI,{SLÆlfiGAN t Åt<ir
keby nraur nr. 31 u t i.§§I. §e

nær,§ere der.
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I 1§34 §vert.sg sognepr*§L Peter Thom*sen Bn!1*"e søn J*hennes
Laura,ntius Bå1"åq, gården der 1å på grund*n mellen K:"rkå§ilræ-hå,
Stffåffit;..-åå-"fli?iegade. §lan uar uddanneL sam snedk€r, og hayde en
tid arb*jd*L. i &ønne! men su gik har:1gang med fra ejendammen at
drive køb;nandsliand*tr udover del ti1 ejendorasie* lrørend* landbrug.
Han bl"ev gift med degnen Jens Lu*ds dåtter Elsebeth, H*n blev
farsr:anii f *r borgerrepræseBtåtie,aen 18140*1S51 og igen f ra t856*6i.
tlg så ?&r del i hans lqøbmandsf orretning, at Åakirkebys f *rst e rigt ige poslekspedion vår i t iden 1851-1866.
I 1861 kom købmand Ba11e desværre ud i økonomiske vanskeligheder.
så han solgte gården og købmandsforretningen til gårdejer Hans
Conrad Koefrieri, oå drsg Lil København, hvar han ba*d* til" sis død
var søn af Maior §.H, Koefoe* Lauesår"å,
i Åaker, ilan harde f 6rElrf [- Bu*kegård i Øsrerr*arie, l{ax vår 18591&68 premiereløj t nant ,.red bornh*l"mske dragerner, §*n var medlenr af
b*r'gerreFræssntåtåaerr f,ra 1§S3 *g ead ssn€re i byrådet 1873-1888,
valgL aI venstre.

§-Ahqg*...*--å***.*§*o.l_:g{*._$_SgI*q.g-a

§a I{. C.l{*ef ned }ravrå* *yert.eget købmand Bal"l"es f arf aldne købmandsgårdu med de mellem nuværende Jernbanegade og Gregorsgade beliggen-.
de ca 20 tdr. *rlsjord, §å gI-k han rtraks igang med af opføre det
§tore sfuehus md msd §tor*gade, §ofi *tod der indrll 1957, da det
blev købt af kommunen og nedrevet , for af gi ve pi ads for eLablering af Kirkepladsen,
SeJ"ve købrx-andsfarretninge*, der ornfattede alt hvad en hushsldning
l:avd* hrug f*r 1i-g* til sæbe, silketøj, skråtob*k *g isenkram, Ja
det mått"e kenen {age *ig af, f*r hax Log sig af landbruget og regn.
skEbsf,øre1s*n. 0g desuden var han hranddrektør for KøbsLæderne§
$randf*rsikring og formand for Bor:rhalrirs 1øsøreforsikring, saml
repræsertarrt fcr frstifternes husme;rdsknediLf*r**1ng, 0g endelig
så blev han §*L ti1 aE. f ungere s*:n b*ghol" d*r *g kassere f or den i
18S9 rprette*e Bornholms Landbo*spar* og Lånekasse i A,akirkeby"
Ser så *gså af praktiske grunde fåk :.akaLEr i kømandsgården.

§a*s Conrad Kcefoed ysr f ødr 28;1. 1*?§ os dørie 7.?..12.19*?

7

I 1S95 afsl*d 1{,C.Ka*f*e* k*bmandsgård*n tå} sin ssn ,§åS*S:åSX;
tlunrh (oef*ed" §e i tSSQ r:verto& f;"M.K*ef*ed *gså xLilLingen §GIII
+;?åTasselest ytåt.
e,M,f,o*foed l.ar 1øjLnant ved bornh*lm§ vær§, og i folkemunde bl'ev
han altid *mtalr sånn 1æjL*ant K*ef**ql, J*g kan endnu hsre mor rår
hua råb,t*t 't Kcm unger, I skal §red ned ti1 l*jfnant K*ef*eds5hans
da{:åer Erra, min sk*lelneni^ *de n §r kommet hj en på besøg, så I skai
lege rned *g lege med hendes Feill, han er j* **ebarn tf ** Phu-ha.
I 1912 opførre C.Fl.Koefoed bygningen i Jernbanegade I ti1 beboelsi:
§g spareLur,*eknnL*r n sg herti j. f lynred* har: o i-det har: sc.l-gte køb*
mandsf *rreIninge& ti1 åøbsiand Hans l'likk*1een, men treho]dl avls j *r*'
den f*r senere frosalg s*m byggegrunde. §n dsl beholdr han drg råi
eg*a husholdni-n:gshave. §å man så ham daglig med lokumstøaden på
t-rlllebørex k*rsme gående ned ad Gregorsgade til sin have. Det, er
så godt rii- rabarherne, sagde h*n Lil f o'1le der undredes"
C.B- H*efoed Yar født 15. I ?. 1865 0B døde &,5.194*, Han v&r spårekassedirektør til sin død. I tid.en L923'29 var han borgmest.er.
der overtog købmandsgård*n i 1§12, yar
råX-ft-nG]iT§åi§åE'fiEa§i H**u Chr. I{ielsens dåtter Edith Caroline,
født i. Rønne 17.2.1886. Han gik srraks igang med ar ændre butiksdelen af ej*adomnnea og under Eårnsr. ÅÅKIEfiEBY HÅT§k:ÅLHÅSDEL;
agså ar handle ined maler varer , kemik
r"
Han ver medlem af byrådet 1913-.17, -* "*an død*r "f*.A,IglT.
{ se iavrigt under af*nit. ÅpstektBku{trsalg i Åakirkebf }
f:t derfor ail§at EII ung Jyd* s*m f *rrernångsb*eryrer.
$.**e*Sffi;
Han hed Peter g*rggEs§1. f ødr 15.3, t890 i Grundfør pr. HiRnerup.
r isis bffi:fr'å.;Ttl Fiiki*].se* os Fer*r si*onåen rå si"fr i A;;;;k*.
CIg 13,8,1*Zil fik de sønnen tr{enry åg §*nerE datLer.en Helene. Edith
Siæonsen tlr+de ?. 11. 1§3?, cg han ayert*S k*bma:rdsgården.
§øbmand itans Hå$qq-1^gg+-.r'

Yi bør:n synes simonsens børn yår så f*rkælede, r{e fik nemlig lqy
ti1 flr låne deres fars bil for ar køre ud *g denre på.I*mfriu5*"Est, $rrandhntell-eL el"ler Falmehaven - Øv Købmand §imersen havde gennern årene fsrskellige. handel-s1*r1ånge;
Trance Holm, Axel Petersen, Henr-r- simonsen, Mogens pønne, 0l fårr_
Larses, *ørge Vibe, Kaj lpsen cg Ernst. I{ansen.

og som gårdskarl havde han Thorvald Lysrer, som man daglig så
komme kørende rned den tril-e ensprsfldervogn f*rspænd med *Qj-m*nsens
&ule n*rdbaggehesi transportere*de dagens po§l fra j*rabanestat i§nsn op 113" pc*Ihueet på ?orr,'*t"

F*rsL i 3S**rne etablered $im*nse* en B§PÅ*b*nsinst.ander på gaden
langs kårkegårdsgærd*t *
Ha* T.'år form*nd f*r F{andelstandsfåre
ningæn, cg liges*m siq f*rgænser Hikkel,sen qar han k*llektør for
Yarel"*Lterier, * r ride;: fra I?ls ?il. 195å herde Bibi.i-clreket
1*ksl"er i srtlehusets østligB errde
§a §imonsen døde 20.8.1g55 blev k*bmandsgårder: købt *f kommunen
og nedrevet i 1957.
-
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867 opf ørte sned ker HÅNS NIELSEN KOF'OED et fem fags bindings*
vær kshu SI il beboel se og værksled på grunden måti'. nr 2a, 3e mf .
bel iåge nde nuYærend e Storegade 27, Åakirkeby købstad -

I1

873 b1i ver der i
deb ygni ilg pa / tag.

den vestlige

side af grunden lilbygget

en si*

I1

817 trliner forhuset forlænget med 2 fag, samtidig ned at gade*
fac a den grundmures, og sidebygningen forlænges til fire fag.

Fra denne bysning begynder

II"-4§§_S"IåLågi{_"qqåqq!

som købmand..Tilsyneladende går forretningen

så at drive handel

godt, for allerede
to år senere lader han opføre en femfags bindingsværksbygning på
eL tilkøbt grundstykke, Heri i-ndretter han lager samt hestestalde
til opsraldning af kunders hesle, når de kom for at handle.
I 1894 bliver sidebygningen forlænget til fem fag og forhøjeten eLage forsynet med kvist og hejsekr an -

I

1E1O

der e*

overtåger sønnen CARL EMIL
flytter oYer i VestEibro 3"

JØHGEN KOF0ED e"jendnmmen

med

og fa-

Carl Kofoed køber nabogrunden nod øsL og forlænger huset samL ær*
drer faeaden b1.a. med en stor gavlkvisl midt for.,
Fra denne forret-ningsbygning drev Carl Kofoed så sin købmandsfor:-etning med al slags Kolonialyarer så sorn me1, gryn, sukker, salt
sæbe, soda, kaffe, svedsker. roslner, krydderier. A1t skulle øses
op og vejes i poser, medens vin og sprit var i flasker. Petroleun
derinrod måtte man slå med årmen ud gennem døråtrningen titr- baglo ka*
let og vrikkepumpe ned i kundernes medbragf,e blikdunke. Bet Yar
*ok et krav f,ra uryndighederne på grund af brand eller lugL gene.
i,len komisk så de t ud .
Da vi havde høss ude på Cementstøberiet, gik vi hver uge med en
kurv ind.samlede nylagt.e æg ned til Carl Kofoed og fik dem byttet
til købmandsyare, kaffe oE tobak. * Man handtrede.

q

Sem#eqe«å,styr
Ely/*aesa.tim, ltla,!t§olægte

kErr td {lvcl'- og {-lnderdyner" -f-jer- og duniæl, -- il35rneleetr=ek, hlidt ag coulsrt. Hel- og
!-;rgg=n-Lærrer{,
La$leEa5tsut og ffi §lirla§.
Daurprenset Frer og EDsff: -*
halr'linned

Bedste 1(r,,ir1iteter. Rilligste Irriser.

Leverandsr

reir:o

til

\Iarclotteriet.

,ffi1&iffiifuffiffiFffiffi-ffii

rerl

3r

carl (ofoed havde iøvrigt. delt butikslokalet,
så der var en de1
og køkkengrejr og en af de-l-ing med garn st of,f er og
sengeudstyr, sorIl især hans kone og deres plejeåarLer Edirh tåc
sig af.- Ja man kunne sågalt få syer kjoler, forklæder og sk3årter, idet han i stuen inde bag nuiit<tcei havde et par damer, sofl
sad og klippede og syede. - Jeg erindrer at phip åe j*e såmmen
med yores mar enganB var derinde og blive målt i:"r-"1r"ing af eL
par korte bukser ti1 os hver. Det yagu-vores f ørsle iicte f:3emure*
syede bukser
ined kolonial

Som børn

syntes vi
det Yar så

spændende al

komme hos

!1

}-;.v-$""r
t-oF-:,.,'
l.

;:"

&

Carl Kofoed
For oyer døren
ti1 baglokalet hang
der en model af en stor klipfisk,
som fegn på at man altid
(li. pf isk på 1ager, hvilket lrar vores
ynglingsspise.

havde

carl Kofoed var en solid og vi-rksom mand, der udover sin forretning også fik rid ri1 i en årrække ar være medl-em af ligningskommisionen og være kommunal revisor sa$t medlem af menigrrÅdsråaet
"
r en harv snes år var han også sygehusforvalter. r den tid så ruan
ham daglic k1. 11 stili.gr
spadserende hen aver Torvet mod. sygehu*
set for igen k1 12 aLer aL vende tilbage efter dagens dont, imens
medhjælperen-der .i 30-erne hed Erik olsen passede burikken.
EvangeJ.isk luthersk missiousforening, oB var
såve1 I hestyrelsen her på øen som leder af lokalforeningen i Åakirkeby. Han var megeL opt.aget åf sømandsmissionen sant søndags*
skolen. hvorfor man også hver søndag så ham komme gående ad Store'"
gade, svinge brat om P.M§ hjørne og gå ned ad Suedegade til missionshuset. t' Butikken skal passes, men arbej-der for Guds riges
fremme, DET ENE FORNØDNE må ikke forsørnme§, som han yndede al sige
Han sIilLtede sig til

LJ

gE I{EFA!

G€}E}Y

T4(TABT

FreurlnEt ri':

li-r. I)o. Iagenirr. 1.tt'i lir'
- Bonrultls{rrj 0,51} Iir'
{,}ltt Kjoletøj 1.å5 i{r. Hjcmrles-vedc l(joler fr* 4 lir.
Iljernrnes;rerte lrorklæder 1.t5 I!r. - * Et Pårii

ffi

G*r'n rndtaget.

ffi

§ttlut enhelt br, fra

0,å5

I{aantlklædedrejl l'ra 0,75

'frøjcr til Tulcsn* u6 Børn hllv Plis" l'larrgt
Resternhørt billigt. Isr.rigi se Ptiscrne i tr-rit:e lfinrluer. Iittratrtc Manufahtrtrvarer =- lfl p{)1. Ilattrt.
uldne

e.å,FtL rKclF@Et!

Aa.[rfrnl*{Ble3f

ffiffiffiffiffiffiffi#
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havde startet som købmand, han overdrog nu i 1g4t sin købmands,f arretei*g,.t*:1,,,O*r't:.i da*.1*r,t'§dith og svigersøna'en,',§ag,..$"'*lsf isgr, pg*
..q*r,q!fir..'i*af. .§an ssmLid,i g f.l y*t*{'e, ,tåtr åa3a,:,E6merssg.j:, 1i:!,. hvsr

:

røunna$euS.*å,å tt+*g:l4q..e *i:+ dre,v,{sr.rar*i'n§*a, i,..e.am@e,.åns:,,e*ir§
svigerf
ilslutter Evangålisk luthersk missionforening, hvor han b1.a. vtrkede som foreningens orgelspiller.
Hen,,, retl,fo,r*e*d,i'Itraådel,st,afldsf§.1ssj11,gex!,s.g foiæa.nd i-.Cirilf
rri,..
svars-Forbundet i Aakirkeby.
l

§d§,ge,ne:.

f,ferserl var haa.delslæ.r*,ing.;,d,-fbr 'ein.itråe:t',

,

. ..'

t.,19,7,1 ,vi6ere,#ør.re . Lø-bELeq-_d,,.[§1§ ,,:,TE§I§*E§: .k€ 6adiåorretrltagea...
}i.*n].tr&]v.de.hidrt.1..*affi*rietnillg'.gam..'g'&.s:lk§lE.:..
f,-ertse.r-ts lted,,råt :rb*§tilre,;],,m€dens han tog sig:,.af.: :b,ue,i'kk*a å, ,sq§re.
gade 27 i Aakirkeby.
I*1en i 1982 brev bygningen solgt oB over, rgua samL indret ret ri1

HOS I'IALLE

v/
§'g,1, :1,9§å.. å*dr€L L€d.e
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og

T{ANUFAKTUBEORRETNING

Ronald Hansen
$*?å§,,,,§'uL{§' å.,,,1*kalerx*
.,§€r:.-,åd,*§.',hrrøm,re, l*intlr.tlrtske. §€rr:lep .,
, ef; §,Es s§,u*s,*;i §,, tr:X,§- de :: i, p-* $,d.ers ukkei *.
r..* ø{9de'1,s,ea.n*
p m43 ., 1 .}*.-tr *e": k-g §1 s' :,1,,,,:
,:.9'ed,bra$,Le,'
§ as hoe .Cq11. Kaf 6ed ,*,.:Crh*r.,-,
.

Hans kone

fremst-illede Aen-i tør.tån'år

I

.Knud Thonsen

yar

midten af 30-erne-i

fa1de1s1ær1ing i
laker -og Aakirkeby

brugsforening.

år- *S§§', -købef, å-§g',,.l €69 ::fts.S1t},"sg Ty-','i' bii.E g f & g e,rIts'lr,'''sdiå' §x{I
n*:dr,t'n€:rr,,'f,.åf på grunden at lade opføre .,*11 .,I}ibligni*e [.t'[: :,§5$g: .
f sr,..en,"§*d:iå',, s g.':' - 1r,., 6: r:§3t* * &:*., m*d.,',.s a l,-.B'- og service under navn af
Sg,.,f,
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i Jernbanegade 37 blev opførE o mkring 1910, og blev jden nordre ende ud imod gaden indrettet me d et 1i11e butikslokale
til hvis indgangsdør man fra gadeplan kom ad en 7 trin høj trapPe,
Fra denne butik solgte Hansigne Hansen i 2 0-erne, metervarer, for'
k1æder, børneLøj, strØmper ,o3 handsker. me d mere. Endda Lil halv
pris under januar udsalget t;l1927. Medens n y hjemkomne varer tiI
sommersæsonen i juni I92B ifø1ge annonce i Rytterknægten, var i
æØEviPry1E'<
prisleje af 3,65 pr sæt ti1 småpiger.

Ejendommen

l{jernkorrrrn,Bi.r err

r-*.-

reds,-Ilatte lii.tsorn og Volisrre,.\/ashebordstæ1;per', Sengetæ1rper, B;idedrag-

|

I
l
ter', i3adehuunttlilæder', l3arlelættcr, I
og Benklprter til, smaal1sei I
llt,"lyl.
n',
pr'. Sæt. DarneLtudeltøj
i'Opal I
'
og sitt<eiricoii"e.I
_L.O.S

I{ansino }tras'r,sen. I
Jelnbanegade
37.

1'lf.

:119.

I

I

i.JCflsalget^

Torsdag d. 20. Jauuar,
lhegynder
I '"

ll\{etervarer, Strømper', Haud'
Forklæder og Børnetøj.
lsker,
I 1----' - I Hatv Pris pr. Contant.
II Hansine trIansen,
j ,,I
Tlf. 219.

1931 overtager .Georg Pedersen og hans kone Thora Pedersen eJendommen,ogde*,affi',["ntilen1i11ekøbmandshandel
med almene r.øur"ndsvarer så som me1, havregryn, kaffe og Richs,
en
sæbe og sukker etc.0g så havde de efter o> børns opfattelse
,,velassorLert slikafdålingtt, hvor vi kunne udvæIge de skønneste

og store eller
1ækkerier i prisklasse fra 2-øre blandede bolcherPrimas
kyndigg og
lille claus stænger ti1 1o og 15 øre, under fru
k1æbr&gt
et
venlige vejledning. Det var Uf... her at "Bublegumttmellem hænderne
tyggeprudutt; der kunne trækkes ud og sættes fast
rulles samigen
og ruIIes sammen, pustes op til store baloner og
pose med
flad
men og rygges videie. Det bt"u solgt indpakket i en
blev
indlagte samlebilleder af idoler og tekniske opfindelserjo
9odt"fl1t:1::'.,
langseret som nyhed i Aakirkeby. Forretningen 1å
kom lige torbu
da årr" realskoiebørnene, der daglig kom med toget,
to gange om dagen. 0g for os tftiigå skoleelever var der også det,
aL hos-fru Prima kunne man købe cigaretter stykvis.
når han kom asende gennem by og sogn på
Købmand Pedersen sås tit,
bagebærerne tunst 1æssede med petroleumsdunke os
;i;'";;;"Lrr..i\*"d
varer til sine kunder.
nede
Efter krigen fik han etableret en GULF-bensinstander længere
havde
han
da
i gadens modsatte side, hvilket ikke huede naboerne,
støjende at baftfor vane, når han qik ned for at betjene kunderne,
jo
døgnåbent' så
Tanken havde
ke pumpehånauae"; i-iy;;;"i"tn".
håndtaget sku1le bringes mange gange frem og tilbage ti1 dets
faste plads, ovenpå klokken i forretningen.
købmand Pedersen var meget optaget af arkæo1ogi, oB fandt mange
Stenøkser og andre Sager, sorn han yndede at vise frem.
T 1956 overtages forretningen af 0tto Andersen, og i 1970 ophører
den, og indgår som de1 af beboelsen.

lx

ved salg af konsummælk tsi1 forbrugerne i byen 1å der en større
fortjeneste for mejeriet end ved ir"r.ti11ing
af smØr1 derfor
skaffede Brodal mejeri sig i 7924 en aftale med
i Jqrlbanege-{. 3 at indretLe et mejeriudsalg ror Jacob Jensen om
produkter af mæ1k og smØr. Det var forøvrigt i samme
".rg:r-frf]"ri"t
bgsnin!skompleks hvor bødkermester Axel Svendsen havde slt
værksted
for b1,a
dritler ti1 embalage for mejeriernes smØrprodukti-on.
r 1930 overtog -Gunnar Hanse:r- mejeriudsalget, idet han samLidig
flyttede forretnTngen over -i e3åndommen iernbanegade B, ( en åe1
af det nuværende spar supermarLed ) som han havde erhvervet.
udvidede også forhandlingen ved at køre fra dør til dør rundt Han
i
byen med en enspænder hestevogn, hvorpå de forskelriÅe mælkejunger stod i skygge inde j- en trækasse, kun med en hane stikkende
ud, så man herfra kunne tappe de forskellige mælkeprodukter
-sødmælk skummetmæ1k Kærnemæ1k piskefløde
Kaffe fløde
i
1å1ebæger og derfra hælde over i folks spande, kander og krukker.
ved disse transaktioner undgik man ikke, at der dryppede noget
ved siden af og rrgd på gaden, hvorf or mærkemand.en i f orkemund.e
gik under navnet t' Mælkaslabberen " og hans børn Erik--,
viggo-,
Holger-, og Bodil Mælkas1abber, Ak-jal mange havde Øgenavne,
ikke
så meget for at mobbe, men så vi-dstå man, hvem de var.
r 1946 overtog Aage sommer forretningen, og man gik
og mere
over ti1 at 1ev6ie- mæl-taån- i rerurf 1aÅker, ra i 1655 mere
slurrede
han
med at køre rundt med hest. 0g da mejeriet i Lg64 sendte mæ1k på
markedet i engangs-embalager, var vejen åbnet for at købmænd bagere kiosker - tankstationer med kølediske også kunne forhand1e mælkeprodukter, og grundlaget for egentlige ,å3..iudsa1g
bortfaldet. sommer ændrede sin foiretning ti1 meie en kiosk og slikforretning og udvidede med en galantåriforretning
i tilstødende
lejlighed. r 1985 afhændedes og der indrettedes §pur"upermarked
i
det samlede kompleks Jernbanegade 6 og B.
I 1950 indrerrede Alfred Munch og hans kone G:-de mælkeudsalg og
slikbutik i deres 'hus-arb:-Tømersvej 3. Den'-overLoges i 1959 af
Edvard Hansen, som nedlagde den i 1980.
Når mafl idag taler om fødevarer, så tænker man straks på kontrol
med bakterier og hygiejne. så1edes har det ve1 altid været,indenfor de muligheder man har haft for at må1e og konstatere. Så1edes
da vi overrog landbrugsejendommen Norgesminde i
ll:I"r-ieB,fra
1963. Der var 7 malkekøer, og besætningån var blandt de der gennem
mejeriet BrodaI leverede konsummæ1k ti1 byens mejeriudsalg. Dette
indebar, at mælken sku11e holdes adskildr fra ,urigu mælk på mejeriet, hvorfor den blev leveret i mælkejunger med ltåmalede kravår
og blev afhentet af en mælkekudsk, der kun havde konsummælk på
vognen. Det var forøvrigt i mange år Herman Kjø1Ier fra
gård, som med sin Frederlksborghirrgst forspændt gav den Kannikeen frisk
morgenrastetur fra Kannikegård over Norgesminde og Ll.Klintgård
til mejeriet og retur med 12-15 junger. Ja og så *åtte man hver
14-ende dag have besøg af dyrlæge Alsing, der underkastede køerne
og stalden en\sundhedskontroi. ( klappedå dem i enden og sagde ,,Du
ser skam rask ud"), Men o.k. vi fik;t
pristillæg pr kg mæ1k.

Ifø1ge Trap fjerde udgave 1920 var folketaller i Aakirkeby incl.
den bymæssige del af Aaker sogn loTo personer, oB ved kreaturtæl1ingen for Aakirkeby kommune 15 juli lg20: 14o hesre, 33 får
687 hornkvæg ( deraf 385 malkekøer ) og 290 svin.

/&

§rru3n8'ioruya.

Udsalg af Mælk fra
Sundhedskommissionen
saadanne Steder, som anses Jor ushikkede dertil.
Udsalg af Mælk og Fløde fra Butik eller Vogn staar under
Sundhedskdmmissionens Kontrol. Salg al Mælk fra yvertuberkuløse Kver og anden smittelarlig Mælk er forbudt.
Centrilugemælk maa kutr forhandles, naar den har været
underkastet Fasteurisering til 850 C. i et solidt fungerende
Apparat.

" Varer, der sælges eller falbydes somFløde,-maa undtagen
som Piskelløde kun sælges eller falbydes i to Kvaliteter,-nemlig som Flode af lste K-lasse med etindhold af mindst 1B pCt.
Mllkefedt, og som Flbde ai 2den Klasse med et Indhold af
mindst i3 pCt. Mælkeledt.
Angaaende Bestemmelser for Mælkesalg under stnitsomtne
Sygdomrie henvises til Indholdet af Paragråferne 1B og 23 i
Lbv Nr, 43 af 31te Marts 1900 om Foranstaltninger imod Udbredelse a{ smitsomme Sygdornme.

Uddrag af Sundhedsvedtægt tg07 i

Aakirkeby

kommune.

MælE<eudsa§get
bringes i velvillig Erindring.
Daglig frisk Tilførsel af Mætk,

'I '

Fløde, Piskefløde

og

Smør.
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KøBMANDSFORRETNINGEII

i

JERNBANEGADE 8

bedste

Kolonialvarer
de altid

Ejnar §vendsen
Telefon

ffiffi

Jernbanegade B opførtes i 1917 for bllkkenslager Johs Peter Niels{."
og købtes i 1923 af .Mathias Jacobsen, der handlede med gummistøv1§'

ridestøvler og træsko.0mtrendt samme år etablerede .Ejler §veird.ser.L
sig i den sydlige ende af bygningen, den de1 med gavlen mod Baden,
som købmand med de bedste kolonialvarer.

Ejnar Svendsen var søn af tidligere
bødkermester Johan Svendsen
ffiødkermesterAxe1Svendsen.A].1eredefrasinungdoma.
indt il
t id vår han meget optaget. af fodboldspll og fulgte troligt
sin død med i al l e Aaki rkeby Idrætsforenings kampe. Blandt klubbens fan cik iran unrier øgenavnet Uåp-Ugj.*.. lian var forøvrigt AÅIF
første kasserer ved opstarten i 1927.
Desværre var t,iderne ikke så gode fr:r en nyetableret købmand i
30*erne, og lkke for en ungkarl, som Eerne sku11e passe vennerne
også. §å famllien måtte hjæ1pe ham med at få butikken afsaL,0g,
han blev ansat sorn bogholder hos Rasmus Vibe i dennes FodersLof-.
Gødnings- Korn oE Brændselsflrma, som Vibe just i 1934 havde over
taget. efter A.P. Henrj,ksen.0g her kom Ejnar Svendsens regnskabs*
egenskaber og og muntre venlige handelstalent ti1 fuld udnyt.telse,

Købmandsforretningen blev så i 1934 overraget af
købmand Hans E**§_lS-1S_gg, som sammen med sin kone
drev dei*-iiåTT1J§Zfl-nvor Ruth Danielsen rykkedr
ind med modeforret ning met-E?TTEI-f6§iæder og
broderiartikler. I 1949 kom modeforret ningen
Jyden.og i 19-12 Lillian Munch, inden Rigmor
Kert. srårrer s:"li-TEidtE-E?6Teri os håTlEforretning, soiri hun i 1961 flytter
op ti1
Torvet nr. 4.

r

198: køber SPAR marked Aps . hele ej enfår n$a n e-Ea?-e-*å-*o c mt" reLLer super
marked i hele bygning,Bn.
dommen

I min drengetid stod der 1"ige t i1 højre når
man kom j.nd på den gamle fodboldbane ved He' degårdsvej en stor t rætønde, der lungerede
som Is og
slikkiosk. Her vår det ofte købmand
*der
Nielsen,
stod oE solgte runde hvide e11er
røde ispinde t i1 i0 øre eller dern med chocoladeover-

træk ti1 15 øTe, der var og lakridsstænger og Li11e og Store

C1au.,

Denne Lønde på ca.3 alen i diameter, var det ett yndet nytårsspøg
blandt byens knægte, aL få manueret eller trillet
op på Torvet
nyLårsnat uden at blive standser af §urpg_æ-r ( narbetjent carlSinius Jensen ) Et par år lykkedes det, andra år nåede man kun tit"
købmand Hansen eller Præstedammen
Efter Hans E Nielsen havde lukkel buLikken ver han sammen nied sin
Schæferhund Sapotagevagt på Hørfabrikken og Kystbetjenr nede lang
Stranden me11em Raghammer og §ose 0dde.
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købmand §ventl Åage 01sen
til den faste kundekreds

-t
.i
L1

ØSTERGADE

I 1893 f or1ænger Janus Pet er Ni.elsen
Cet fire fags hus, han ejede i Østergade, med 3 fag til køreport. og 1ager.
0e, hele bygningen blev indrettet ti-l
treboel se og købmandshandel.
I 1920 overLager købmand Jeqgq ii. Lqn-rr*
og han driver sti1le og roligt den
1i11e købmandshandel vldere indril at
1q45 kommer t11 og f ortsætt e'r butikken

I fredshed.

Det var først i- 1949, da jeg som murersvend var med ti1 at opmure
gymnast iksalen 111 Borgerskolen i Østergade, at jeg kom i forreL*
Ri.ngen, idet mj,ne arbejdskammerater be1ærdte mig oil, at der var
et godt st.ed at hente cigaretter,
Ø\, snus og saps samt kaffe med
hjem ti1 konen.
Da Svend Aage 0lsen dør i- i982 lukker butikken, og hans enke blr-ver boende i hele huset ti1 beboelse"
q: rvilrr=f 3-Y1!i:.1--!?
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E S K 1 L D S G A D E 15.
AAKIRKEBY
Selv om der allerede var mange såve1 store som små købmandsforretninger, oE også yar ved at. komme såkaldte cigar og tobakshandlere,
der også havde lidL købmands varer, så blev der alligevel etable*
ret en Brugsforeqing i 1902 af en kreds af borgere, Den fik sin
forretning i" Eskildsgade 15.
-r-:i,_-,r1,1.i i.:,:

-}.J

ri.

( Se

Rærmere

i Brugsens jubulæumskrift

r, ' 'r l' 1'-r r: I r',
FrLrif,r'r r'-.'i

)

Tr1!';'1'1'.1*
Brugsen havde gennem årene marge handelslærlitge"
yar
Først i 30-erne
det Henry Nielsen, CarI Jensen oB Henning Jen
ser. 0g så kom uddelerens søn Robert Koch Nielsen, rier senere tr1eu,
revisor i Kommuneforeningen fqr Danmark.
Midt i 3O-erne vår det Kjeld Jørgensen, Hans Chr. Poul-sen, Verner
Petersen og Helge Groos samt Knud Thomsen, der senere blev købmanci
i Humledal med afdelJ-ng I Storegade 27 Åakirkeby.
0mkring 1q40 var Leif Trandberg der. og så var e1værksbestvreren§
oE elværksmaskinmesterens sønner [rik sg fvar der begge på sanme

rid.
1 lr0-erne var Poul Gunnar Stender handelslær1ing. Han var meget optaget af skydning og fik etableret bueskydning i"ndenfor i
skyt t eforeningen. Han fort sat t e indenfor denne sport og opnåede
gode resultater på landsplan. Han havde senere i mange år egen
købmandshandel på Zahrtmannsvej i Rønne.
Edvard Flunk, postbud Munks søn havde også sin handelslæretid her0g Holger i{esth vårr 1ær1ing fra 1944. Han var ivrig gymnast og
meget musikalsk med en god sangstemne. Han optrådte i komedier og
revyer b1.a. som cårpus juris i liløddetro Præstegård m.v.
Og

I i979 flyt ter Brugsen forretningen tiI -*Y.e.§..*!sgåf§", Hvor de bygger
et, nyt stor t SUPERI'{ARKED med selvbetjen ing og kassedarner.
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r 1886 oprettede carl schepler { ts;,r * 1s42 ) en 1i}le æBgeror*
retning i Ravnsborggade 13 på Nørrpbri: i København, og ,let t e g6r
at ruan idag beLrakter IR§A §om den næstæ1sie dagligvaiekæde
i lrerden, kurr overgået af engelske Sainsbury.s ira 1g6g.
r stårten af 1900*tal-.1-et krævede n*ringsloven, år man kun måt.te
e.ie et udsalg l hver kommune, med mindre man selv fabrikerede
og
pakkede varerne. Det tilskyndede Carl Schepler t 11 selv at producere sine varer, så Irma ,flg og rrma smør o Irma Fedt rJg rrma palrnir
fik følgeskab af Irma Kaffe, Te oa Cacao samt Irma (affetilsætni-n
og senere også af mel og sukker fi.v..
Med det st ørre sort irnent og indf orelse af loset IRI'1Å-grigeri i 1g07
så voksede antalet af carl schepler r-irJsa1,g, der nu kr:rt -og ;c,;; hed IRllA, ti1 ar der
'ed hans død i 1q4l var l1ii. butikker ialt.
Her t il Aakirkeby kom Carl Schepl er but ik i 1g1 1 Derr første best yreri nde hed Gert rud Ert hmann
Karl Dam på Tsrvet havde nemlig i 1s10 måttet nedriue noHet af de,.
østre ende af sit range stuehus for ai give plads t i1 ciei nye
pos
hus han havde ladet opføre. 0g såmIidig med ar han 1od den nye'ga.,* Iog sydfacaden grundmure, så indretterle han et 1i11e butiklokale
på hjørnet. Det udlejede han så ri1 crarl schepler IJdsalg.
Mange æ1dre Åakirkebyborg.ere kan sradig huske de opsi,illede smør*
drltler,
hvorfra ekspeditricen med err t"ræsparte] hente6e sryjørret,
som hun klaskede i perfekt firkantet
facon på pergament papirer 1i

ge ti.l. at pakke inei.

0g så fik rnan små 3 øres Irmarabat mærker , et for hver krone man
hand lede for . De var lige til
at klistre ind i små hefter, sorn så
når de yar fulde 1nd1øsLes med l2 kr.
årene har der været mange unge pi.ger
kvinder som ånsat te i Irma som Irmapiger-.

Gennem

og

Omkring i940 var PouLa 01sen fra Langensgård der
lq&2 -1946 var slgrid Lund fra Bygadån un"ur og
1946 -1950 var bllen Kofoed elev i bur ikken
Og i 60-erne var det Dora Mogensen der passerle
but ikken. Den sidst e best yrerinde i nden
but ikken
lukkede i 1967 var Ester HalO, der boede i Nexø.

t7

Min f ar sendte mig of t e af st ed ned over Torvet t i1 rRI,lA f or a I
købe æg. så forsyneI med en trækasse under armen Iøb jeg ned til
butikken og bad on aL tå fyldt kassen op med æg. Her roB ekspedit.ricen kassen, løb ud af butiksdøren, rundt om gavlen og ned 1
kælderen ad kældertrappen på gårdsiden af bygning,eR, for er øje*
blik senere at dukke op i den lir1e tr"em, der sad nede ved gulvet
i buti.kkens bagvæg ind mod den 1i11e halvkæ1der, hvor hun nu befandt sig. H1:r, skubbede så den fytdre kasse ind på butiksgurvet.
0g lidt senere kom hun 1øbende tlibage ind gennem butiksgadedøren.
vejede æggene, afregnede be)-øbet, gav mig kassen, og jeg skred
forsi.gtig hjemad, idet jeg morede mig over det besvær1ige renderj.
Men det var jo den tids måde at klare vor tids køfediske - isskab.
Efter Aakirkeby Idræt.sforenings st.iftel.se i L927, fik bestyrelsen
Javet og opsat et 1i11e udhængsskab med aftåse1ig glasdør på rRMA
§av1en ird mod Torvet, Her kunne mån så ophænge meddelelser til" s1*
ne medlemmer. Så hertil styrtede vi unge hver uBe hen i rystende
spændlng for at se om vi var med på holdopstillingerne
til søndagens fodbold. eller håndboldkampe" Her blev det nemlig bekendtgjort,
og bare man var kommet med som reserve så var æren reddet. Ak*Ja.
selvfølgelig
blev det osse på rRl{As hjørne at Aakirkebys førsLe
telefonbox blev anbragt i r946. Jeg kan endnu huske den dag. Min
far stod små1eende, da jeg kom hjem fra arbejde, rr vi har saL telefonbox op på Torvet i dag tt- rt Vi siger du" far r' - " Ja da jeC
havde ståeL i vinduet og set på de t o telefonarbej dere forgæves
prøve på at rejse den op, gik jeg efter et par timer ned og sagde
Skal jeg ikke give jer et nåp.0g minutet efter vår Cea r.ejst op"
Det pralede han med i lang tid.
Efter Carl Scheplers død i 1942 blev de af ham skabre butikker og
fabrikker afhændet ti1 en række æggrosister, da ingen af arvingerne ønskede at tage 0ver.
De nye indehavere ansaLte i 1g48 Børge Olsen som underdirekrør.
r 1951 blev han forfremmet ri1 adminisLrerende direkLør, og så
kom der der rigrig gang i lanceringen af rRFIA med mange nye ideer
for dem havde Børge 01sen e11er Irrna 01sen, sem han hurtigi i fo1kemunde blev døb1, mange af. 81.a. bygged han i de sLørre byer bu tikkerne stØrre med friskere facader og udvidede yaresort imentet.
Han lancerede vin i forretningerne samt bærerposer af plast med
kunstmot iver,
uB udsendelse af t ilbudsaviser.
Det var dog ikke Aaki.rkeby der fik g1æde af alr dette. For her
sluttede IRMA-æraen bradt i 1967 da Aakirkeby og Ouregns Sparekass€
køber Karl Darns ejendom med henblik på nedri vning for opføre1se
af en ny Sparekassebygning på grunden,
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ICHR LARSEN
Aakirkeby
lSæbehuset

i-auriLz Kjellerup Bøggi1d Schou var født lg oktober 1866. Han vår
handelsuddannet og havde 1 flere år arbejdet 1 u.S.A" Her fik han
inspiration ti1 den fprretningsdrift
med kædebutlkker, som han senere etablerede sammen rned sin bror I{olger Schou ( 1871 * 1g4B ).
De Lo brødre overtog i fæ1leskab den af faderen Jens chri§.t-.q-n-,9e.g
Sqh-q,-u ( 1836 * 1900 ) i 1888 etablrede Sæbefabri[""på-$edeiik*b*r,,
De forelagsomme brødre udvidede produktionen til at omfatte parfu.il8, isenkram, trikot.age, legetøj m.v.! som de solgte genneiii små
but ikker. De såkaldte UdsalB fra C.§c.hous fabrikker.
første der blev tilsluttet
kæderr her i Aakirkeby var købmand
j
Laureot
ius
Larsen,
ust
som
i 19i t havde købt Vest erbro nr
t
o8 i ffim
bekendtgøre:
Den
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SÆBEHUSET AAKIRKEBY ved

1

LARSEN anbefaler

Sæbe r
Parfumer samt alt henhørende t il Vask og Rengørlng
itosLe, Skurebørster, Gulvskrupper, Gulvklude, Vi-nduesskind
S varn pe
Kamne, Spænder, Nå1e, Brevpapir, Kort , Lys m. v.

B1l1igst i

SÆBEHLlS[T

De ting Sæbehuset handlede med vår noget nnødrene købte, så vi børr,
kom der sjæ1dent, men vi legede ofte med naboens børn.0g er dag
kom træskomager 1{esths kone alvorlig og tyssede på os. r skal vær*
meget stille og ikke skrige aF, manderr inde ved siden af er syg
og ved al dø. At. komme så nær ved dødeo var rystende for os 7*10
åri"ge i 1937, Det sad i mig i mange år efter.
Nå men døtrene de Lo fM_i,e*-LefS§_Aovertog huser
og f orret ningen, so*
ffi'ur, Stoibleer,
og vat. Jeg erindrer, det år jeg skurle være Julenisse på Torvet,
åt ieg clk ind på sæbehuset og bad om eL srykke pladevar, fik det
sui.,.lf den t jenstvi. lige frk. Larsen. Det må være forirert, Deres
mor bruger j-kke pladevat men almindelig vat, Ak-jah hun kunne ikke
vide det var ti1 nisseskæg, det sku11e bruges.
r 1q45 foråtager søstrene en ombygning af ejendommen, så1edes al
Marie får er blomsterforretning i kæl"deren og Ågnes fortsætter me.l
sæbehuset ovenover, indtll de i 1963 afhænder til chr Folager, der
lukker med Sæbehuset i 1974, da c. schou fabrikker likviderede.
Blomsterkælderen lukkede folager i 1qB0 og Iokalerne overgik ril
betroe

lse

Det man især husker fra gamle dage 1 Sæbehusel. Er at her kunne
man købe Brgn åqbe opvejet i perBamen t papir fra st ore spande.
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TÅTOL

forretninsen i

Eskildqgade l3

Prøv
vor fine Kafle og gode Buddingpulvere.

,rTatolå'
ved Koloctl Han*en.

T 1928 Bøber skrædder Hans Koloed Hansen os, hans kone l{arie huset
Eskildsgade 13 af købmand Ciffil-AffiiOel
1920 har boer der og
dreyet en 1i11e manufakLurforretni.ng fra et mindre lokale i forbindel-se med forstuen. Denne butik agtede Marie Hansen at fortsætt€, ruen da der så også 1-Æ ,ar kommet effilffifer,
mente
hun der skul1e lidt mere salg til, så hun kontaktede C.Schous fabikker og blev indlemmet som Tatol-forretning i 4akirkehJDa Hans Kofoed Hansen så på grund af tiderne i 1933 blev fyret hos
C.ÅUy Syendsen, blev ban opfordret ti1 at starte egen systue. Men
nej sa'l,larie, så må jeg hellere udvide butikken og få indgang direkte fra gaden. Så kan du indrette syværksted i de lediee lokale
af Brugsens lige bag vores hus. 0g så blev det.
Et godt sted at handle stod der i nange reklamer
I kolonialafdelj-ngen var det først og fremmest friskmalet kaffe,
der ganske simpelt hed Tatol-kaffe, og så yar der melis salt og
andre ting ti1 husholdningen, der var cigarer cigareLter og tobak,
der yår parfumeri tiI damer og efterhånden også ti1 herrer, der
vår tasker og punge, papirvarer,spi"l, cokolader og lakrids og så
var Tatol det første sted man kunne få buddingpulver i vor by.
0e især op til jul havde de meget legetøj.
Tatol

Normalt handlede vi ikke i Tarol i vor familie, da jeg yar barn.
i december nåned plagede vi mor om åt sende os derned for at
købe noget, så vi kunne komme derlnd- Da havde de nemlig ryddet
stuen ved siden af butikken oB lavet €f,, set med vore barneøjne,
stor udstilling af legetøj og juLestads. Hver enkelt ting blev be*
undret, studeret, diskuteret og omtalt me11em kammeraLerne i he*e
måaeden. Det var et drømmeland for os Åakjærkebyhorra.

Men

Engang i 1948 blev jeg som murerlærling af mesler sendt op tj-1 Gi-deons ejendom. Ja sårlan betegnede mesLer l,li1liam Jensen stadig
Tatol. Jeg skul1e reparere undersLrygningen af taget, men yendLe
sLraks beklagende tilbage. Det kan slet ikke lade sig gøre, der

er fuldstændig opfyldt og tætpakket under skunken, så'iec kan ikke
komme derind. Det var husets datLer Kirsten, der her havde samlet
udstyr sanmen i årenes Løb, i den af Egon mod støv og snavs beklædte skunk. !G så piger samler stadig på udstyr tænkte jeg.
I 1948 erhvervede Hans Kofoed Harsen ejendommen Eskildsgade nr l2y
og flyttede skræderforretningen hertil.
Foruden datteren Kirsten fik Marie og Hans Kofoed Hansen 2 sønner
Kjeld Kofoed Hansen, der blev ingeniør og bosat i StoEkholm
Kaj Kofoed Hansen, der blev købmand i Tejn.
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overtåser U:4-:-e.4§"fll-Llq}-:-e.tr ejendommen oB fryrter ind.

Han arbejder som lasrvognschauffør.

drive Tatol * forretningen
har været drel'et.

og Åstrld går igang med at
videre 1 dÅn samme gode ånd"den hidt1l

I 1971 bliver der muli-ghed for ar erhverve den tidligere
bankbygi
og
p-t-"Ki1!-sggd-e--7-,
best,trer
sig
for
at
køte
denne
ejenline
T"n
dom oB tlytte
såve1 beboelse
som forretnin€i her op, hvor m&n kan
få_sLørre og mere rummelige I"okaIer. 0g e3'åndommen med forret
i Eskildgade 13 overgår ril beboelse, iom-i 1gg6 erhverves af ning
Aa*
kirkeby kommune ti1 nedrivnlng for senere etablering af c*t nuværende Smedet0rvet
Men 1 1968 var der sker det aL C,Schous fabrikker var gået i samarbej de med Epa- varehuse 1 Sverige, oE det t e skre d ikke så heldiri
frem" 0g da man også spekulerede;å ar overtåge Te mpo varehuse,
blev det er økonomlsk belastnj-ng
Jeg mindes at I edel-sen i efter
året 7971 havde samlet alle Øeni Tatotforhandr-ere nede på "Bakken"
til" en alvorlig konferefice, hvor man gjorde indeha verne af de for'ske11j"ge forretninger opmærksom på, *i- d* kunne få Iov ti1
at beholde nåvnet TATOL, hvis d.e ønskede at køre videre med en anden
Erossls t

0g således fort.sarte Åstrid Hansen med succes at køre
og
endda udbygge til en he1 ]i11e købmandsforretnlRg, der vldere
kunne
klar*
konkr:rrencen m,.:d de f reuslormende supermarkeder.
r 1995 lukkede hun og solgte ti1 Neksø Aporek, der indretred

købsapot ekudsalg i lokalerne,

Spar Penge
ved at købe Deres sæbe direkte
li.a

Åakirkehy $æhefalrik
Jeralauegade 42.

Hånd-

Sjov nok, at. se1r,. om man både hos Sæbehuset
i Tatol og hos de forskellige købmænd
købe sæbe i Åakirkeby, så uri der også kunne
ti1 at Mathias Andreas lladsen nede i sil,pi;;u
høj_
loftede kæl"der i huset Jernbanegade t+Z kunne
f rernstille sæbe, sorn han gennem annoncer solg
te billiet
i l9?7 Ryrterknægten
Bo i Aakirkeby har været en værre

RENLIGHED.
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