
ffi'&,
i%!s.

r:l$l*sdrq,

i STORCGADE 23

t 8fi5
. rsgsÅå s. 13 å1,Å&T5-

Nyt, lrnukt 6arn tiil yæy
e_r k*mmer hjem ug selgts intger billigr. rremlig fr* I,rrj
Kr pr" Pd, og drr*r.er.

Rester a{ aile Slags {-,arn samt rn stor b!ængdr Knappr:r
+ælges rrl langr undir lntlkjt'bspns i Chnstini \,laclce i.,i
Garnhandel. Aaku.kebv.

Peter Holm et bi.ndiRgsværkshus på syv fag på
- 25. 0e i 1868 bliver huser delt i to e.ien-

Vilhelmine Pladsen erhverver de to østre fag.
ejendornmen, idet den grundmures og forhøjes
fag syarende ti1 nr 23 indrettes til butik

e butiklokale indreLter dalLeren Chri-stine
M0DEE0RRETNING med salg af hatteffi;"

I t865 opfører Hans
grunden Storegade 23
dsmme, hyoraf enken
I 1881 ombygses hele
Li1 to elager. De to
og beboelse. I dett
Madsen så sin GARN &
§ygarn og b,roderier.

r dagl"ig tale blandt byens fruer hed der Fig Ru, ofir du vil have
noget f int og lækkert så gå ud t i1_ STINÅ l,tADSENs modef orretning.

Laura Nyg-aard, Aakirkeby,
/llode- & Broderiiorretning,

Te lefolr. Fill,
ir.ttlrt,f,rlr.r' r'I sruulrt llrlv rlX i l);rnre. outtrlr'rrr,lt;rtlr: s.rrrrt llr.rrdcr.iartililer rrr*ii'l'iIbcLur.

.l,llrlnr I lirile rrrotlrrlriåeres.

r*'*.: z+ Laufa Hygaaf{ ,.,u..,.,
t Aa.kirtreb,y,
I _ arrbe,rtr. sig nred 5tod Udvslg i Haflr
. Blodrtrl-I oS pa,ategneGte Ting
I ridsrltts til uhort Lj)lile l)r:scr.

lPaulegninE 
udlorrr. - - LigklæLlnioger hares altirl pst lr5rr.t---. -

i
I

:

i
I
I

Dea r,2.1907 overrager Laura Christine Nygaard ejendommen og for-ret.ningen. Hun var datt eås Nygaard og hu-sLru Caroline, der siden 1874 havde drevet snedkerforierr,ing i
Østergade 28. En broder var også snedker ALman peLer Nygaard, somi 1999 var blevet svend og havde erhyervet sesterbrev Ltrr ti1 atovertåBe faderens forreLning, hvilket skete i 1909.

En tur ned vores farmor ud ti1 LAURA NYGÅARD for ar Drøve hatteuar for os drenge en sand fo.nøffi*ffiTEEiTiling. nåtte ned ogop fra hylderne. hat t epynt ,af, medens man spejlede forf
våt for storl e11er blokkede

Da Laura Nygaard døde så orrertog ELLEN HANSEN forretningen i 1941
men blev boende privat i Nygade 15:-iffiffiITusine ril iødkermesrei-Axel Svendsen. I 1948 lukkede hun forretningen og flyrtede ti1 §infætter Orla Jensen i Vej1e.

Forretningslokalet og lejligheden fik mange andre udnytLelser.
Revisionskont.or, børnetøjsforreLning, skouagerværksled, elorgel-forretTing, spindevindeforretning og såga1t begeriudsaj-g medens
bagergården på Torvet blev ombygger. Jah og så senest fr;r der
væreL Bodega og krostue.

slør og hatrenå1e stukket i og på og
ra og bagfra, lagde noget i når den
den om den yar for 1ille.



Martrfakrurhandler CÅRL tINA:§;

Itmh Ilerss lramr'hn§ §gurialistsn,
'der har dgt størgte Lldval& de hefrste $arcrtii de rigtige Priser.

Hørr**l*dniltgsf, 0ysrfr*k*r,,§{4rtrøj*, Brgnf,rakk*r, århcldrt*j,
, Drtngetej* l{attc, tl*er, illanckatrkj*rtq §lip*.

§ye Y*rer ,til,{§*, 'ero*a Pr:isei'.

' Enrst* §pa*ialforretning
fol færdigs,vet Herre og Drengetoj.

f,IRKE§Å}E 1 "

,*-.,!i,
t

$paredagene

fnrtsmttes
med 1§ pCt" ftahat

Overlraltl(er
Stortrøier

Id.letrdningfer
tr)rengetø!

35 pCt. §abst

.rEldre Varer
halv Pris.

Åakirk$tly Tujhur&ækffirkæ&y, Ym§fuffirffi=

æ' ffiffi,ffi ,ffi"æ-.@æ,@
Den I november 1906 købre brødrene per og Niels Andersen samrllans !eLer Kofoed Åakirkeby skæreri hjørleejendommen *a.r.ll*å* ?.-Jernbanegade Z af. købmand ii.c.rofoec1."i;;-;i[- ;;-"å"r*å;;-;;;-";indrerte er nyri:odens fsrretningsr-oka1e rned en iia*iroi*t" f,acaderned siort kvistparti og afrundJt n:rin.oiiau" r;-;;;;r"'-ri;-;;;forventede_større trafik man vi11e få då jernbånen just yår *n*Iagt nede for enden af jernbanegade

Denne ejendom lejede manufakLurekspedient Car] August JuIius Lijrdså den 
- 
1s" 4., 1912 og erablerea* ui;';;;-;;ilrsrændig manuf ak?nT6ffiler rned navner eextRKEBy rø.-luus. åg r "åu**uåi 

"rqi+ ;;;;;-;;';;;;tog han ejendommen med forrerning o; u"u.*i;;. "-'-

En 1i11e episode fra min barndom som attid dukker op, når jeg hø-rer nåvner ?ØJr{ussr er sr carl Lind hverr år yed **n'a"iliå*"a*i.Fastelavnsmandag afhotrdtes på Kanns uoiÅr-rairå ;;;.:"i;i;; Iiår,
!lortrøjer og Kør-eperse, sammen med-a"-unar* handlendes [;;;"J;;;"klædeskabe, isLandiatre cykler, ;;;s;-";";;;-;;";;;;;;=";-K;;."-'
car1. Llnd y* meBer inLeresseret i rdræt sforeningens arbejde, ogvar i vr i g fan ved fodbotdkampene. var di r igent uåo ;.;;;;i;;;=;;-3ingernn og sad i bestyrersen i 1q4CI - 43,*ui,".-i"'Åu;-;;;";;;:ganB c. 13 april rq43 behandlede spørgsmåie, iunrriHarl

J 1?35 overLager manufakturhandler MATHEA rFSEN forrerning oB be-troelse og flylrer sin burik rru s*Jr.EEE'ffierop i (ir:kegu[*]'Lind flvtter ein forrerning ned ril 6Åter:gade l0.som,hå; ;;;l,ejeå



Itu 1936 driver ca_rJ",Ltnd så sin {erreekviperlngsforrerning I
?qå-e;F.adp.yidere-T-E;ilffi ånd og *åa* ;;;-f,;;-;;;;;^ *ji".- [..i Kirkegade, og st"adig under samme navn TØJHUSET

Hen samridig ,:1-la han-fl"yrLer ned ti1 Øsrerg"a*"3endommen
'§å'{.terr,,1.e,r-',*d'q.kård.r,''cn- r='jii€}ed,r,,,,se* *"a§r.*;-;;;-;å;";ffi,.iårt'å ,.'-1,

I::r::l!lgnins ud1e3'es rli *å1*.m*=ter Niei; H;;r;;".ii-lriÅ -
tor beboelse og malerværksted.

't i*+"'f 'irr1 rind *r",ui;;;;i'**iii.* ;'t'-''r''i 
-" - ."

':H*'t* 4**'+de.,JeB. efre,,,mii$'i,*';-,j'a*i;,';å.. u:'j;amen, eedmig -var på rur rundr rir. oå ior*t*rrie" ir:urtir.rr"i- i-[rårl i",at finde et sæt Dænt Eøi ri1 mig, da ieg "å, ";k;;;;r;';i;;;;_l:^I,:'l:!?j.. "-§ffie - :es*Å";-ii;; iå", "i-;;u;;-a,.ieåIl.hJ ee i nåri n+h,3.å.',søk *f.a'eart.*,e.d*[,*l*ii*,,*na,pB,€r ],så gde . L*5*..:{*,..,
ii-',,ie am,,r4e**.a , ,..-',Blån-: t:n*å'.ga*§,=j+§-,tå,rll*'t,.4*,ti: ,)å:..?**., ,*; I-åie,Iå., ,

P:ll:l:1 gi {ann3 Hoter. yer*"r;-g-i";-"i,ri-"e'Iuiii""i". heno5
. rlrtrlingrede f of,.''L'§....*,.,$'*.a.e..§ ,'.v1*+,.,1 t.'§*år,re. piger,, -. .der, ea*u6**,
,ryg'q..g!J'aa*a ,*'*r*r'i*'an+"'. p*o*g'"*;!*t,-,fr,!,.s.råifi;-,t**ii**,".[*;;;'=,
.kane*-'!l§,f.*r 1; os tå, Jyd.1rh rEffirø*rl'egå1 

85,'.1 ;' å;;;;'i*ukk*d,* ,,,.søreme;1 Nej. Først ,oanse år *"n*i* hii;;; tås-;å ;;;"is;;;:;;;.
-5a-;nl:-! '+ar'ry' ,-ro li 188s.. os 4rd..,26. juni tg6ii''"'' 

"T:l^:::*eifi med Eva egngt|9 - f.Sørensen fra Rønne. Hun arbejdedelndentorpostvæsenetpåAakirkebrPost[oator

r,, -1.*.65
,I$r.aæ

ft,å,YttEt

overtages forretnin§en af iøin Eri!_l-unch søn df snedkerFunch,G1.Bygadevej..oehmioe";"ia-'--;;;;"

I 1978 overtager f/S HOS llAILE forrerningen.

Jørn Erik Funch var uddannet i oanufaktur hos Johs Hansen i Store*gade, og efEer soldatertid vår han i butik hoi elinstallatør KnudJensen, indtil han i 1g65 overtog carl Lind" ior.ui;i;;:---
Enafdemestspecie11eopgaYerhankomudfor,YardaB1ooster*
§e'*,i'ud,1@§e.r,,.,bad. ,ham f rqmskaf -s-t*rå* A;,--;å å,rr"- tiunu-.iå,i,å,En,i""
§u,a*+,..e'a*,. å .61o**tggfesiåns'agt* }*-a.''ll ,.'at'.g_å" 

imå*-,*,tiefrå*. 
,j,,,,,,

Det viste sig at u*t* sværere end forventet. Først da han kontak-tede et firma i llilano i irrlien, så fik trm irnoi.r"t- a"rrra ai-rekte med både imporr og toldpapirer. uen aet-ri;;-å;-t"-"r.r"i-

ts:
,at;

,i:
a,

,i
:4

:E

:3i

:§



UÅ}I lJ F Å{TIIRFO § XSTH IS §EN
=:::i::-=.-t ==s;iæ'*.:,lffi*:

$.N.
som
ter
ked.e

mEqqå*§å*å d.'
søn af sneaemeii*t-lt"iten §ansen-E*qe11 og

husru Kråsti*e 01*eo, SLeng;ade 7'

Han st od i 1ære
keby oB overtog
i Østergade 10

hos farter Ånder"sen i Åakir*
**rln*u fsrretåing og ejeBdsrct

i 1880.

Eiendommen vår oprindelig blevet bygget ril

båboelse i 1873, men var senere bleveL for-

tæng*t tj-1 ro iåe'-iigl"å"-U*'Ense11"' §o$ han

alrid i daglig-tår" blev o§'t:åffiT880 oter-
tosr gik han slraks igeng rned at opf øre en rr3

{irefass gr*ooå*tut bysniBe aag i åården t'it

;;;;";;; ;;;**;;;l **å*Pr'es§e ss tørrestue'

Sa hiemmevæY$i*g i slut'*ingPB af århundredef

Los årærkl uf,,"åå-o;;I;;;."h*n*t iå9: fart*''
riet og fortsati- *åa *t handle med tvist '

*ldsarn *e tn*ii;.;;t'" os *rl=.tuå-c-" også

med a1le tir månuiakil:ruianthen hørende var*-

trl.(.§nge11 1,ar en virksom mlnd' der -ikt: a1åne pæsse*ti'sin fdrret

nins på bedste måde,men ,,gså 
'Ii f.*ri*- ill- ar-ies;æf t tg* sig med by

en§ Ye og te'" 
år cg aledlerr af lig*ingskommisiorren i

?å.uli'*:;"i11.;::*::: l*1"!!=ifu:iååii.i::åli-;r'tt:; i lq11-

lq:? indvalgt i byrådel for-'oI"*'Iu' Han oar m*d iit al stiff*

Åaki.rlcehv bank os sad-*i -I} å;;;;;;-i *u1"'ulstvr*ts"' 0g *å rar

han repr***n.*nrI,*foi Uordisk ii""Afntsitr*ni*i" Z: år' ligesom han

var meddeler 'ii 
åsrntrolms Tid*nde'

§age1 1 :::. *r' tååå: : å.1" 1' tån?' ul[' §;-i :!:. :' :å. :.l:]ritåi f-Yår sLar leL l"

afdetnyeEvangelåsllutuersifri**;onsforenins'*§herYlr*
han s*m søndagskolelære og ;;g;;'msleder I 4o år '

H.K.EneelI Yar gl-ft først **1 Kristine Elisabeth Thuesen

1858-d .12.19 ' i8;8 ' og anderr'.*"^*--åO Jenssine Benedikte

1e.2.1847-d -5.;'.iå:i' H;n fj'k fen børn:

f"1?"8,
(*fsed f.

.o r laoB sift med Johannes

EH*ffi.l::: 13;l'iå:!i 1:il, llå""3? iill[:":i;;";'iå.r"'u''B
rra 1e16 i .r*"-uån*gade' :""aiii*;";-i iqze''iii;;;;" iir-;v11and'

hvor han a,a" 'iå]å.;;,e. 
. 
it"n. ,å,'.",n af . køb;;;a_ H. J. Nielsen f ra

smedesade. rr,l"åå'a brier:"1, 
-i"o" 

v": o1:::illil:!' r!'i"ill .'?'

i,:å:l::;i:; ril;:ii;'!;i:"?l.T"rli?ll::;, ::. :il;i";:;;,1
u,ixåi 

" 
1. i, : I : r: 

I 
frili' :il 

; ;i i "k ":l ll, :: *ii'3:' :. ;': :.: " Båi l;',

;:;;;; ' nå*v: s 0s Gunhi l'd " ce'r E

Mathilde f ødt 31.1.-. 1883 I1:', ei{'-*"q-T"l:::}:';l:i'lii.'.t',r'
ffi:,:lt;*l;i::'3::I:l:ll],;-.ål?;;";;uu'*'fobo1dhe1te

+



Christian født 16-5,1S86, der blerr urm&gsrrttester i §ønne og
s-fr'EFd*T- Kø be nha v n .

01ea Harerethe fødr 6.6.1888
+* -- F. Y .-.

Øst ermarie manuf,akturhandel,
neE Årn* Engel K*foed. 01ga

blev gif f rned Johannes {*fced,
§0m seper* blev videreført af søn*

var over 100 år da hun d.øde 199

Kåggs f ødt 2S,3. 1S91 lrar gif t. med Vi96o !{ø11*r, der papulært blev
kradt Kakkelovnsmø11er, da han såLte kakkelcvne op for isenkræm-
mer F.F{.§af od, }e boede i §nredegade 50 j" Aakirkeby.

ISS-Ugt f ødL &.10. f895 trlev gif t med manufakturrepræsentarlr
mar Sorr6. $eres søn Knud Erik blev uddan$eL so$ akrædder å
ifansens skr*dderværksred og bl"ev tilskærer i Købeahavn. §e
sammen med faderen i Nygade 20.

Yalde-
Hrrud

boade

I lq16 solgte H.E.Engel sin ejendou og manufakturfarretning ril
sla hroder ltIIEL§ EN§HL, hvorefger haa flyrt*de ned ri1 §ygade ?0,
hvarfra han tog sig af s,ine masge hvervr saml virkede som revisor
og regnskabsfører for mange af byens b*rgere, §a$t indtil 1941 og
så so$ ka*serer for evanBelisk IsLersk mlsei*neforeni,ng*

Hans {ristlan engel *øde 94 år gamnrel den 31 okrober 1956.

hina §ama*dstnjet.

§rli& fig*

$r*ss*{***

f.tlro*lg. §mr*Ilri**r

Ifvid.varer.
B*kkr§. .: &ardimr.

I{IEL§ §ÅSSE}I [$G§L født ?6.1S.186å \iar gif t
Thcira Å*anda Larsen fra Nørremsrk i lbsker.

ned

Btrlstre.
l)§a+e{*sril+

Fiæ *§ Ilun.
Eyra6hetræk,
§€rlE€tae|#lter ui.lg6rrgefsr*tg!ter;
l$r iiri{f ]lijiit.Z ,ijlt;§ljl lki,

l[ials §ngal, å*kirkefu.

*g boede
Åkt rtce b y

0g
llan yår f*rsikrlagsinspekyør for §afnia
i Rønng før han blev manufakturhandler iUldgiarner

I.æ t l? !et{!ts I dle fr8it
lil hi{h.ts §!ffi,

NieI* Engcl,
Åekirkeb3"

De f ik T lrørn, : Thorvald der eejlecle som maskin*
seeter, tdill,iam der udyandrede fil Ar*erika, hvcr
harr yar mal"ermester, Dagrnar, Dagny rg Th*r der
dæde sorfl srflå børa, kigraor blev gif t med es Lypo-
graf. De boede i København. 0g Ejma Antonie Engel
i1 sygeplejerske. Hun bley v*d etabl§ringen af Åa
varmvaRdsbadeansfalt ansat §orfi tileynsføreade.

uddannat t
komrntrnatr"e

r. tiu+rr r;u::[r c](. fntii i

Pullsvers §olftr*iur
og Y*ste.

!,ir( el lr*l{rdiB &?iu}fl' I

prima Eldlei
fsres lremilelss,

511e.irtt lissb*vt§ laB

X}ÅE[E_OYffiRTØ.$
F*la EF"ilfr.4-&*. t)€ xrmignR

§r lrr i,jaltsinrr*rt I s1€ai*1 rtilri lldfirlg
!:l hi]:iHe i'risr-

Ll.:r,lcr n,r. .j: r.rer r r

lijdest*llcr, §ilon:1rrr, tldtuj t4 Hat:sisLei",

l'l 1..!:tr. \"'P, it: i''' '' r '' r'fr' -

I r. iioit..l :t l{'1' H'}"

NSE§-S §NGEN., ÅÅK§ffi.K§,BY.

Hiets tmgal,

bler
kirkebr;

Li.gesotnlbroderen H.(* så vår Ni*1s også opteget af religiøse spørpe *
nrål eg mån så haft i såvel lutl-i*rsk s*m baptistnenigheden. §å f or
åt sk*1ne de Lo reLigiøse manufakturhandl*re katdte folkeviddet
H.K, for den røde Engel *g l{i*trs for den sorle Eage1, llrrorfrr*Tja.
l$iels Engel vår §om broderea en tid i bankrådet: og i' byrådet

I 1q3* overtå'er l{anufakturhandler Carl Lind ejendom oe forretndnq
og Ni*ls §ngel flytter til §axesgade 2 hvorfra han t11.sån,død,å.
1954 virkar ssm regnskabsfører.



J.(. FÅAÅ8ff{ }TÅ I'I I}FAKTUR TSR RET}i I N G ESIIL§§GÅSE {+

ffi

,!tj*.r'$i.i{., . 'l Manufaktur:"?§ rt
§v*lleke trik*tage- clg rllitiru-
fakturhandel anbefalur stort

H*rrsklædninU$t:
En virhelits stærk. moderne IIa-
bit sælgeifor 6?ioo. Nogletine
rlrønsl,- Kamgarnsklægninger
til 60 o{ 70 Kr. En DeI I,Tse stær-
le XtåOninger er endnu tll-
Irage og sælges lor B5 Kr.. .en
rnEelt 

-iit 2å-og 3o Kr" Ægte'
blaa moderne-Scrgesklædnin'
ger i I- og 2-radet Ht Egog 76
iir. Biltig?re do- til 5E, §5 o$
50 Kr. -Konf irmandstørrel§e

Y

J.K.Faarhffik
åaktrkeby. Ttl, i4.

=a'-f--a 
billtgere.

DHjorEr l lgt {d_:I valg i Ar-
I beielsløi
alle Priser.

HJædnineer leYercs syet efter
*IaaI må* Garanti ior god
Pasning. Sviøn med Tillægf,
meget Eilligt. 3fi Kr. Ior en Ha-
lrit hos

g.*ti"

tf

lagtr i fprriigtlrede he re,
klæctlringer fra 16 kr. til,i,{ kr.
Drengeklædningcr i stØrstc
udvalg, alie st#ri-tlser. fl'a 4

kr. til 12 kr.
J. ,{. .Filrtrået'*

Kedetdragter,
§kj*rt*r til fterr*r *g Drenge, rlgfig §t*i, §tærke, vsrme

§ol'ker * extya g*dr uldn* l{srreveste - Herreund+rtoj.
§lore §tørrelgsr i Sarnebenklætler rn. lcddep Yr*ng. ": Pæne,

lorede Dsme*kindh&nd*ker til creget billig Prir.

J" H* Fe*pbaeks Eftf.
€e*ltl* I§ieI*en

I18§7 overtages ejendornmen af købmand
forrerningeo indtil J.K.Faarbæk i igtg

i 1863 nedrev købmand Rasmus Pet ersen det af ham ejede gamle bbbo
elseshus ud rnod St oregade ( nurær"na. Esr.iiJ=g"J- 

-;; 
"; ); ;;-;-;;

bevarede det mod vest bagvedl tggende si dehus, der var blevet op*
ført i 1854 og besto,l af 3 fag enetages bindinqsværkbygning t ii
aLaldn svinest,i og loj. let! såml 4 fag Loeiages binriingiværk bebo-
el.seshus

På det nedrevne hus prads ud mod Eskitdsgade iod han et nyt bebo-
elseshus med tilhørende butikslokale opfåre. ( det er forøvriq,t
den bvgning der stadig idag anvendes ti 1 kunstnerboli- og gruf:.rt
værksted for lokale og rilrej sende kunsLnere )

H. F. Ånders*n, der driver
køber ejendommen.

Jens Christian Faarbæk var f ødt 15 juni 1860 o'= htrrde al lerede
fra først i 1900 tallet virkeL som iorret ningsbe"t y.ur i Svaneke
tri"kotage* §& manufakturhandefi der 1å i Storgade 10, Svaneke..
I denne fcrretning havde han en ung medlijæ1 p Cicilie Nielsen der
stammedefraØsreimrj.e(født1886på!-.L"Hairffig
h*nne tGg han med som medarbejder f.11 den dag11"ge drift i Åi<irkeby,
hvor hun flyrtede inrj i boii-gen i Eskildsgadå, medens han h,:saiLe
sig sammen med sin kone Chrisline Faarbæk i Østervotrdg'de i Rønne,

6



å&rligt Uds
htrc J. I{. §aarllæ}å, Åalti

alg
rl{'æby,

Til hilligt._Salg. _er- frernlagt l{estbeholdrringer at,
Danlelrri, [Ierreklædninger..-Or"erlyakker on .iloto._
jakker, 'fvistlærrerl fra'[r,Jtt, kipret 0.Uu."(i.g5 o€
1,Ott, Iagenbr.edt til I,t;, 1:Jr. Lrjcenbredt' tratrl tinl
n.-{ lrry_ og 2,0{_}, sv*r. \,ar'e. Itånrulilstoj til 0,5u,
*75, 0,ry, itilet §hjort*ttkrnd *,§S. :*ti em r,ø*i
§yne*atin §,i5CI, stribet syn*holitei t,:iS os !,S$.
$e4ryrm S,+S. L*ger,br*di sorr*as 1,d5. nT rirrit
G*rlvhlu*ie $,ii$. lldiinned'Hssrrdkleår:l*r, t.*$.- V:-
skeotykker 0;5t). Hr.ide Sengetæpper §,*{i. ilt p**f
s\'ære graa fæpper' l,Bb :i 1,80 rrnr 3,00. Dotr*
beltbrede uldne Kjoletøjer' 1,II. Uldmussclirre 1,25
a6 1,§S, §t Farti Hatre*oB Huer fra t,*0, -- nåi:-
v*sket il1d_:§ 

1',0,1;j:-_,5,lt,I*:u-j-ses 
i tl.suc ril

1* pet. giv*x p*x ilikc fremlag{e ysrsr, Lrtrdg*rn undtagel.

J, K. FÅ".+"R§ÆK

Ef ter J.(. Faarbæk dea 19 raarts 1937 dør
ejendommen og forretningen, som hun st i
som sLedet hvor man tige kan få det mån
mes ikke tæ*gere kan få anrire steder.

i\ari.e iJ ie Isen

Korsetter,
Hofteholdere
og §ryrthotrdcre,

NaSIe §tt. blca Kad*ld:agter
tii F*rbr{rserksft.

t. It. Førrrbæfls Eftt,
§ccllte f*l*lsen,

På før*tes*1 i roeråges bagtrygninBen ri1 forretnåflåeE i Eskils-'gad* 4 opreLtede manufakturhandler J,{.Faarbæk en tilte sysluerog han fik etableret et lil1e dun og fjerrenseri.
I mange år harrde Cecilie Ni,e$en silr br,*ders dafler Narie Nielsenril- hjæ1p i forreiningen. også enkef,ru serda CI]-sen'tidLieere sa,r-
skær*gård nirkEde sore ekspe,jit-rlce her. 0e i 5O*errre rrar f røkerrInge FIunch her, hur: f ik senere sorn gif t Holrn 'Pedersker Manuf ak-
t urhandel. :

, o*ert.agBr Ceciliå:§ielse*
11e cg rrl.igt drtver viderå,
,åbsrl$t står og rn*ngåer, '

I19å8 oyertager Åakirkeby kornuune ejendommen ( måske med ianker
om at ku*ne udqide kommunekonto,ret ].
K*mmunens planer bliver ikke realisereL, så butikslokaLerne b1i*
v*r- stillet titr" rådighed f sr kommsrlerrs ældre r sorr her indreLLer
§n l| BETTE * I.{øK " butåk hvorf ra de kan sæige deres Lrj emuref rem-stillede Frftids* eg !{åxdarbejiler

Bindingværkbygningerne inde på eårdspladsen sr illes ri1 rådi-ghecfor Borgerforening,en

r dag er hel* eje*dcmmen reslaureref eg istan*eat og driires af
Ga I leri 2-eren. ,

Cecilie ISielsen f lyrtede r;ilbage rå1 §vaneke,
seL og pl,ejet sa§lt. tilset af, sin br*rdatLer ,

ecie nogle f å huse f ra hianden, .De ligger idag
på §rraneke kirkegård,

Cicilie !{iel.sen døde 1q?S i es aJ-der af tL år,
døde i 2002.

hrrnr hun b1e v sas-
&arie; der kun b*-
på sarsile gravsl*d

*g PIarie §ie1*en
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I begYndelse af 60-erne ankom en ung sversk\ iamilie ti1 '4akirkeby
for sommerophold. De fik privat indkvartering hos Valborg Skot t.e
nede på !*,rvnet nr 12.

De blev tilsyneladende så glade og r ilf redse meri f orholdene og oIn -
givelserne samL øens herllgheder iøvrigL, så de vendt.e Lilbage i
kornmende år f lere gange.

Og i 1966 bestemte de sig t11 aL her i omegnen vil1e de s1å slg
ned og bo " Så da der blev mulighed f or: købe Yi liam Hansens garnle
ejendom nede i Nybv på B.jælkesLensvej 4, så slog de t i1 oB købre.

De døbte den " PILGÅRDEN " efter de store piletræer der stsd ude
rundL om dammen yest for ejendommen.0g så Cik de i.gang med den
store resLaurering der forestori, inden de kunne flyrre ind.

l'amilien bestod af filmlnst rukt ør Robert Brandt hans kone Ingrid
oB børnene Jesica, Thomas og Peggi.

IngriC Brandt. var uddannet. yæver og fik eflerhånden en he1 de1
arbejde med aL lede og hjæ1pe i de maflge vævekurser der I de år
opstori rundt på øen

0g da væveriether'byen i begyndeisen af 70-erne under pastor
Tage Rossels kone tda Rossels ihærriige tredelse Log rigtigt fat
f ik Ingrid BrandL den Ide, aL starte nfl f orre-,- ning f or salg af
garnl-uEvEI?Ekle oB, øvrigL tilbehør til vævni-ng og splndnlng.

Efrer Chrisline Dam vår riød lejede Irrgrid Brai:iL.l eL ct'iar:r.:erendenrle
røde bindinBsværkshus bag i haven ti1 §yb.v-vej nr 25. Her ind-
ret.tede hun sin forrelning og gav den navnel SPINIlE-Vlll DE.

Det var jo sværL åt passe butikken, når hun også skulle afsied
og underv j s€ r så det 'o1ev hurlig alnindeligt , åt hun kom ind om

på Norgesmj-nde og spurgt,e GreLhe sm i':jælp nogle Lin:er, så blev
det , et samarbe j de vår- et ai:ierel .

llflm;lftH \n lilllf llnm nntlilttnrrrfinnr, ff ;t? !,r;t,il,lrili
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r 1975 flyttede spinde*vinde forreLningen op i Axel perersens
tidligere robaksforretning i SLoregade 2, hvor man så kunne
have væve i ro oppe på 1. sa1" Her var også mullghed for ud-
stl11ing af færdige produkter i vinduerne for salg ti1 turisLer.

Nu var det også blevet in, at folk der selv havde får gerne vi1-
1e anvende deL håndspundeL i egne væverler. llen ikke a1le kunne
karte og spinde. så henvendte de sig og Grethe der havde været
på spindekursus 1 Sverige hjalp dem rned råti. Hun spandt cgså f 1er
farvet gårn ti1 salg i forretnj.ngen samt anBoragarn at u1d fra
angorakaniner

r 1979 flytrede butikken op i storegade 23, På deL ridspunkr var
rngrid Brandt blevet gift med majoren Årne P. Jensen, som derfor
måtre give eL nap rned ti1 aL bære de tunge ting.

Endelig i i984 f1 yttede hun but ikken over
den var et par år inden hun afhændede den,
tid efter.

I 19Bg flyttede Ingrid Brandt og Arne ri1
i 1991 .

i VesLerbro nr 6, hvor
og den lukkede kort

Svaneke , h vor hun døde.

Gretne )a: -:ili'id Brandt

;:-ffi
'**""" **r"

:.#i+:i.,

Grethe Dam demonstrerer uldspinding på Årers dyrskue
ved fåresLaldene i Hareløkkerne 1 Almi.ndingen i 1982
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