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Skrædermester Julius Andersen Vesterbro 4 Aakirkeby

T 1899 køber skræder Julius Ånd'ersen den østre ende af den e j end.orn
soln murermsster Niels Åndersen, Åakirkeby skæreri just i 1898 hav*
de ladet opføre på Vesterbro nr 4 og 6.

Julius Andersen var født 9.4.1870 i Aaker og var ud1ært som skræ-
der og nu brevet gift med Johanne Marie Ped,ersen født zz.g.LB6i i
Borup på 53-æ11and.

Sammen startede de nu en skrædderforretning i Vesterbro 4 med et
li1le butikslokale, soItr havde udstillingsvindue og adgangsdør ud 

-

mod gaden og skræderværksEed I en ril-bygning på bagsiden af bebo-
elsen

Lige fra startenieg helt indtri1. forrettningen lukkede ved hans død
1.10"L956rvar forretningen baseret på Herreskræderil så som Bukser,
Habi tter, KjoIesæE, Veste, Jakker, . Frakker, og Stortrø59r. AtL med
måtr-tagning, ri-lskæring, to. gange prøvning og sluttilpåsning.
Ål1erede ved den store udstirling på Teknisk skole i 1g01 præsen-
terede han sj-ne produkter og modeller"'og han fik hutigså stor an
erkendel-se aE han kunne beskæf tige 1ær1inge. Således ser vi at- ha;rr
omkring 1910 har Johannes Pedersen og Edmund Petersen. Sidstnævnte
kom endda fra Rønne- Begge var forøvrigt ivrige for at få startet
f odboldspil 1 Aakirkeby, så mester Andersen yidste --af t cin f odbold
spl1lets dragende tiltrækning før Ålbert Jensen blev ansat.

I mange år Yar Gudrun Hansen ( en søster ti1 mælkehandler Gunnar
llansen og grise-E-ffiEEFTjffi Hansen)t ansat som hjæIp hos skreder
Åndersen. r folkemunde fik hun øgenavnet, buksesnedkeren,.da hun
syede arle bukserne, medens mændene tog sig af at, sy vesLe og jak+
ker m.v.' 0m nogen havde spist for roeget og skulle have en ki-le
sat ind i bukserne, e1ler havde tabt sig og skulle have strammet i
lindingen, hed det sig- '*Den klarer buksesnedkeren.t

Da Julius Andersens kone døde 30.4.1934 trådre Gudrun Hansens sø-
ster Ranghild Hansen ti1 som medhjæ1p på værksubdet, ideE hun sani*
tidig virkede son husbestyreinde for Åndersen-

En skræddersveudn der i mange år arbejdede'hos Andersen, var også
Å1bgrt Jensen, Han boede samrrren med sin l<one Elna nede på lilybyve j
nr " /rL , i det hus hun havde arvet ef ter sin bestefar, hos hrrem hun
havde boet siden hun yar 5*6*år
Albert Jensen var oprindelig sømand, Eren fik ved en ulykke beska-
diget den ene fod, og måtte reslen af lirret gå ned en kunstig fod ,
IIan gik derf or over til at 1ære skræd.erf aget' og arbej dede til sin
død som skræder. Han havde dog stadig en stor fritidsinteresse i
at gøre en stor indsats for fodboldspil og sporEen. IIan stod for
kridtning af baner til fodbold oe hånAlsfå. R*r, tog flred holdene',rrd
som holdleder. Konen og han holdr spillennes klubrrø;er rene. Tør-
resnoren ud mod Nybyvej var hver uge tæthængt med renvaskede "trø-jer. llan var i fdrætsforeningens besryrelse-i 12 årrog blev i lgEf
æresredl-em af A I F.

Da
ble
søn

i L9L7 blev gif t med Elna, så var han al,lerede
skræder Andersen, og de kunne Lrygt få deres

1918. Kaj blev senere malermester i Aakirkeby.

Aæbert Jensen
vet udlært hos
Kaj den 31.1.-,
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Julius Anderseu
ansdag aften i

0g skræddermester Andersen, vor Ålderspræsident
Han klarer Sagenr .'Ef vi skal har Bukseend.en vendt

Det var da også- en torsdag^mcrgen i 1g41, aE far sagde til migr eft,errniddag skal vi Eo eå ud til skræder Åniler,sen-på vesterilro,og få ham ri-l at sy dig et sæt konfirmarionstøj . Jeg^ talte.med
ham i af tes, og han har sEadig en kupon godt klædesf of f ra f.ørkrigenrsom vi kan få af.0g så brev åer. Jeg utev mått tii *t-"*rmørkeblåt - Bekræder og toradet Jakke .- ,0g efter et par prøo----*ninger sad mit rivs første'skrædersyede ktidning =o, åtrbi påmin krop, da jeg skred op ad kirkegulvet og brei konfirmeret.KvaJ-iteten .,ar som Andersen havde sqgL. så god og rroiau"i, =åisae"at i:c havile bukserne på da j eg hik ril eksamen i Københai.n 1951.omend de da var lidt tyndslidte--'
r_1955 syntes- faq,.aE han burde kvikke sin garderobe lidr op pålini-e med sine rære pensionist venner, "o* frrn traf i dagtrigaåg*r,
I"" gik derfor ned ril skræder Andersen oB fik ham.ir-ui sy enhabbit i moderne snit af noget skotstern*i i*g.rgrrni-aweee sEof.Desværre fik far aldig meger brug for habirien, åu han pludselig
døde den l3roktober. Men jeg sy.ties, der var for eoai rå5 tir.rsmide ud., så 3 e g gik ti 1 skræder Andersen, og f ik harn tti at Lil-passe jakkea, og bukserne blev kortet, af ti1 knikkers. 0g jue-kr"*.ne gå rundt, som elegant tilsynsførende ingeniør.
Det bLev noget af deE sidete skræder Andersen syede, fdr han død.e3 oktober 1956

0g forretningen overgik ti1
andeE erhverv.

kortspiller, og mødLe troligt op hver
Kanns Hotel.

rar ivrig
Klubben på

Og Klubben hædrede ham da også i sangen til 40 års- jubilæer i1948 ned teksten:

Efter ombygning var her
Slagrerforretning for
Ole Riis 1964 * 1973

I dag er hele huset
Beboelsesej endon.



SKRÆDDER og MÅNUTÅKTURFORR§TNINGEN TORVET 13 AAKlRKEBY
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Den 1 juli 1926 lejede skrøedder Gunnar Åaby svendsen 4 fag i denøstre ende af avlsbruger Karl n vet ti1 denår1ige leje af 1o5o kioner,0g 1 disse lokaler etablerede han sinskrædder og manufakturhandel, idet han inrettede skræddervæekstedi,loftsetaBen og buri.k i stueetagen. så da annonceugebladet RyrTERKNÆCTEll den 6 oktober 1926 udkom rned sit f ørsre nurnmer, 
-r.""";

h?n frejdig indrykke en sror aanonce med hvad hans forretnlng bødpå. af arbejde og smarre rye ring.

0g nogen gang må der fra sr.arLen
allerede i 1929 forhøjedes huslej
han fik 1ov ril ar anvende 1 fagligr prøveyære_Lse.

have været i kundetilgangen, for
en ti1 1140 kroner år1ig, mod aLaf Dams Lilst.ødende sLue Lil sær

Lige fra start
han også sveade
var t{ans Ko f oe d

havde han et par damer ti1 hjælpr men i lgTg fikog han begyndte at ansæLte Iærlinge. Den f,ørste

-

værre måt Le se sie afsksig afskediget, dels på grund af de økornospisk dår-
llanspnr, som efter at være blevet ud1ært i lg33 deS

lige tider 1 de
to nye 1ærlinge
dersen ansat i

Hans (ofoed Harsen cik så i banken og beklagede sin kvide og fikdet råd aL starre sit eget skræddervårksted,0s der gjorde han såi flskildsgade nr. 13, der Le i gænget lige bag hans [ån*= Tatol-forretning, r 1q48 flyt.tede han sit skrædderværksted over gadentll Eskilsgade 12, hvor han forrsarte ri1 han lukkede i 1972.

år, og ve1 også den kenåsgerning, at fir[aet havde-på vej { Heruand Hansen ansat i"-1q30 og V11}y Ån*1932 ).

/:t i.
Knucl f**nden
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r 1936 var der igen kommeL så god gang i Aaby Svendsens skrædder-
og manufakturhandel, så han måtte gå iued til ea forhøje1se af denår1ige husleje ti1 1400 kroner, mod at kunne udvide buiiksarealet
n:ed Dams tilstødende 2 faga st.uerog samtj.dlg få sanket gulvarea-leL og isat eL ekstra butiksvindue, så1edes at der nu biev 2 sroråudstilliagsvinduer og et i-ndgangsparri ud imod Torvet; og loftse-tagen blev skrædderværkst.ed, hvor mesLer og svendeneret. par syda*mer saml de sidst antagne 1ær1iage, fra 1g34 }tans Adolf kofoed,( søn af gartner P.A.Kofoed. Han kunne godt lide at optræde, klædå
9ie ud og blev_da også skuespiller rundt på øens scenår). fra 1q3f
Knud Eri"k lrlorr6 ( søn af LrikotagereprseseRtant Valdemar Norrd, der*i folkemunde altid blev omtalt som " Ham der rejser rundt i dame-bukser"- Knud Erik Norre fremstillede t.i1 sin svendeprøve en herr€*kjo1e, for hvilket arbejde han fik 8 point og broncemedalje. ).Fra 1936 Alvi Andersen, der kom fra Rønne. oåså han syede ti1 sinsvendeprøve en mandskjole, hvilket han gjordå på 39 timerl og der*for fik 7 polnt og tildelt.es Ros. - Joh Aaby ivendsens yærkstedyar €t godr og velanerkendt lærersted.

I 1934 fik Aaby Svendsen ansat en manufaktur og handelsuddannet
medhjæ1per rnud Hansen i butikken. 0g samtidig begyndte firmaeL
også at antage handelslærlinge idet Kaj Rasmussen blev åntaget 

"( Hans far Feter Rasmussen handlede meå symaskiner, så både farog søn blev i daglig rale omralt som STNGER Rasmussens.).

*_ rar født 1g okrober lggg på'Bakkely"i Aaker som søn af landmand Ludvig svendsen og hust,ru,Mellemnavnet AÅBY stammede lra hans fars Åoder petrea Aaby, der
kom fra Vestre Ellesgård i Aaker.

Efrer at være blevet ud1ært som skrædder, drog han ti1 Stockholmog arbejdede som svend fra 1918. r 1920 vi.dereuddannede han sigpå Københavns Tilsksrerakademi, hror han derefter blev ansat somlærer L 2 år, inden han i 1gz5 vendte hjem tir Aakirkeby.

IIer erhvervede han sig straks mesterbrev, og i 1g26 etablerede
han sig så,som selvsLændig skrædder.

24 februar 1927 blev han gifr med Mari.e, datter af r.s.Kjærgård,
lndehaveren af Nexø store manufakLurhandel. De bosatte sig i Ny*
gade nr. 33. De fik 2 børa, Karen og Ivar.
J 1930 bliver han medlem af best.yrelsen for Håndværker og Indu*striforeningen.

0g den 15 november 1937 modlager han et ærefuldt tilbud fra et,sLorL anderkendt gammelt konfekLionsfirml: - TrLS(ÆftERNE - omat overtage stillingen som driftsleder for en ny afdeling nanvil opretLe. Dette gode rilbud kan hen ikke modstå.

så allerede i 1øbet af jelqqJ 1g3B b11ver der arrangerer så1e-
des at &§,U§ llåNspll" or*.iå[6f*å6ffif Gunnar Aaby sveidsen opar-
bejdede st-ore virksomhed og forretning,



KI'IUD HANSEN { Knud Sigurd Hansen )

var født i 1910 som søn af skrædder og herreekviperingshandler
Emil Hansen i Ballerup. Han havde efter realeksamen taget et 1-år-
kursus på Købmandsskolens I{andelsskole, og havde derefter 1ært må l"'
nufakturhandel i Vordingborg, og så arbejdet. som ekspedient og de*
koreLør i Taastrup, samt hos Crome og Goldschmj"dt i København,
Herfra kom han så ti1 G- Aaby Svendsen i Aakirkeby

0g I marLs 1938 oyertager Knud I{ansen så inventar og varelager ef--
ter Aaby Svendsen og indt.ræder i ejendomslejemå1et.

Han fortsætt.er med der personale, der allerede er i virksomheden,
idet han henter den 30-årige skræddersvend Harry Agnar Jensenr Eo.r;
hidti.l har arbejdet hos Ejnar Jensen i Nexø, ind som tilskærer og
leder af skrædderværkstedet.

I 1939 kommer Thormod Nielsen i skrædderlære. Han var efLer børne,-
lammelse,handikappet og nåtte have et t.ræben, hvilket dog ikke for**
hindrede aL han i marte l9l+4 nåede Li1 semifinalen i Badmirton.vert
åt vinde over mig-i herresingle. Han bestod svendeprøve i Lg44 veL\
at, forfærdige et jakkesæt på 6i timer, og tildelt Ros.

I 1940 var Peder lrlest.h skrædder1ærling. Han syede er Frakke på 59
timer og fik }p*int samt Ros

i kke

d An--
i gede
Hur:
'iDe

(nud Hansen havde først sin privatbeboelse i den lejlighed nraler-
mester Sigurd Ipsen f 1934 havde fåer lndreLtet i sir gamle værk-
sted på hjørnet af Sfengade-Sva*ekegade, inden han han opførte siå
nye malerværksted inde på gårdspladsen" Senere erhvervede Knud
Hansen ejendommen nede på Gartnerebakken, Haregade 1, som han 1-
standsatte ti1 en lækker beboelse, hvortil familien flyrtede i 39"

Knud Hansen var meget optaget af det poliatiske part,i DANSK SAM*
LING, hvis program b1.a. gik på at understrege danskheden. Og der*
for gi-k han også op i at få oprettet en afdeling af Dansk Vandre-
1aug. Under besættelsen gik Dansk Samling hurt.igL aktivt ind I

modstandsbevæge1sen. 0g det var da også på
loftet af Knud Hansens skrædderværksted at
nogle Dansk samlings- og KU-folk samledes i
efteråret 1943 for at fremstille modstands*
bladet BORNHOLI1S KUREE. Da nan efterhånden
blev nervøs for at aftenvandrerg til skomagei-
Kofoeds vinduer i hushjørnef skulle høre du-
plikatorens klimpren oppe fra vinduerne så
flytt"ede man senere ti1 aBden adresser sgtr
urrrp" af modstandsbevægelsen indtil freds*
qluLningen -

0g så kom Leif Hansen i 1944, Han var søn åf Pedel Hansen.
Henning Jensen i 1945 kom fra Østermarie og
Ingvard Hansen i 1946,Han var søn af bogtrykker Peter Hansen
Joh skrædderværkstedet på Torvet havde altid nye 1ærlj"ngerog
nok med det. For I br-rrikken var der handelslær1inge.
I 1939 ?hor Kristoffersen. I 1942 Bernt Poulsen. ir\947 Ronal
dersen. Så da man i 1940 var oppe på at forretninfen beskæft
15-16 personer fik man også ansaL en bogholder Else (ofoed.
der var single gjorde i sin frifid ef storr arbejde indenfor
b1å pigespejdere-; hvor hun Cik under kaldenavnet moster KoKo
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Den f -ianuar 1948 o\rertages forretningen Torvet 13
af narufakturhandler HELGE §TI§ JENSEN.

aa "-:=-;:-j-itu :*:-. 1.* -- r. -----ie4"-__--'

Hansen er handelsuddannet i manufakturbrancen, og
§tarfer med et stort overtagelse§udsa1g, hvorefLer'
han nedlægger skrædderværkst.edet og indretter del
ti1 privaLbeboelse, hvsr famillen flytter ind.

Han går over ti1 at føre forretningen 5om almindelig
manufakturhandel med herre- og damekonfektion.

STIE, som han kaldtes, og hans kone var meget interes-
serede i Brj-dgesspil, og han blev hurtig opLaget som
et populært medlem af onsdagsklubben på Kanns hote1.

Han os konen fik også opstartet AAKIRKEBY BRl§GESKLIIB
så også Aakirkebyborgerne kunne konne ti1 at. spi11e
kontraktbridges oB deltage i turneringer.

1 iqiT rejst e familien St ie fra byen, og lokalerne
blev overtaget ai ANDELSBÅNKEN, soEl oprettede en $y
lskalafdeling under ledelse af Rudolf Pedersen, gamrnel
Åk3 ær kabyhorra .

0e i 1967 køber Aakirkeby Sparekasse hele Karl Dams
ejendom, ned nedrivning for øje.0g de lader så opføre
den bankbygning der idag ligger på grunden.

Skræddermest er Harry Agner Jensen

er fødr 15 januar 1908 i Malling i Jy11and. Efrer ud-
stået lærertid kom han som svend ti1 skræddermester
Ejner Jensen i Nexæ i 1935,0g herfra hentede Knud
Hansen ham så til Aakirkeby sots lilskærer i 1q38.

i 1939 blev han gift oB de bosatte sig i Jernbanegadeo
men i 1954 flyrtede de ti1 Nygade 30.0e herfra drev
han si-n egen systue, fra 1S48 da STIE lukkede.

Jeg mindes ofte denne slanke sirligt påk1ædte månd'
der hver uge korn j- min f ars bagerbut i k f or af hent e
Grahamsbrød til sin kone, der best kunne tåle det på
grund af hun havde mavebesvær ! som han ple j ede at si:*f

Hos skrædder Jensen kunne man l"eje herrekjolesæt med
hvid ir'est, stivt skjorLebryst og s1øjfe for 100 kr.
A1t b1*v tilpasset, så det ssd som støbrog j-kke gammelt
klædeskabsl-ignende. Det gjorde min far og jeB ved f1e-
re leiligheder, b1.a. ti1 mit bry1lup. Mange af byens
borBeie, der havde lidt svært ved at. passe de konfek*
t ionssyede mode11er, fik syet habirter hos Jensen.

Han døde 16 februar 1996.

64,85
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Sfi A.&OilERFORH ETN I I{GEN S}TEOEGADE 18 ÅÅKSRHEBY

I 1887 køber §kræddermester ÅNT§N"UÅlI§§N ejendommen Smedegade 18.
og f lytter st . I{en havde allerede da;
siden 18$CI, YæreI eLableret §om sel"vssændig skræddermecter i noEl€.
lejede lokaLer, der dengang 1å i ilen ejendom, sorn lå på der sted,hvor rnan ssnere ( 1s96 ) opførte storegade 5 ( Rosenborghus,et )

omkring århundredskifLer ændrede han sine Blaner, ideE han il(ke
1æ*gere vil1e drive skræd:dervirkseuhed, men f,ortsætte med blot abdrive manufekrurhandeJ", $ed detLe formå1 køher han, så s okt. lg0o,
§toregade 21, hvor han indretter og sener€ tj.1 og ombygger en stor
og anerkendt; manufakturhande]-, som han i 1q18 overdrager ril sin
søn Johannes [{ansen og dennes kone" De lader den j- 1"961 gå rridereLil deres søn lfogens Hanssn sg ha,ns ksne Edj.th

skrædderforretningen i smedegade l8 sæLger ÅnLon Hansn ?.11.1900Li1 skr*dcler Å1fred Janus Åndreasen, der havde lærb og arhejdetpå værkstedet

ÅLFR.ED JÅNU§ ÅllDREÅsEN r'ar født 23.1}..1873 som §s}n af Anders Ån;,-
drååffiÅ1mindingen.Den8okt.1qCI1b1etrhangift
med Elisaberh [irsrine'[lenriksen ( f, LT,4.rgB0 i Æreskøbine ].De f ik 17.I, 1902 en datter Car*line 'lrlari'e Christlne, der biev 1æ.+'reinde i [texø;, Des.værre bl-ev AIf red Åndreasens f id som ekrædder:iliester ikke ret lang fsr L8 juni 1905 døde han

skrædder I'lATHrÅ§ LAUREilTT{"{s NTELSES par,'f ødt:,,I7,:okr;,, 1EgCI i vå.,.tstermarie §om søn af av1-sbruger Jørgen Chr. l,lieleen. " Han var ud-lesrt ekrædder oB påtog sig i 1905, ar føre Åadreasens skrædderividere" Den 17 sepL. 1906 1øste han mesterbrev, og den 24 oktobef
1906 bleE han gift med Åndreasens enke Elisabeth, og derreed sgsåejer af forretningen,

Skræddermest'er H,L"Nlelsen var medl-em af Evan§elisk-Luthersk Flis-
såonsfor'eningn hvcr han vår revisor, Han var i bestyrelsen i f,en-
t.ralf,oreningen af skræddereestre på BornhoLm sg tillj"dsmand i Ven.-
strefareningen" Han og hans kone fik 3 døtre:Ester, rnger og Ruth,der atr le tre blev gift rued landmænd og 2 sønner Gunnar: og C'onnad.'

Sunner Laurentics llielsen fødr i tgl2 blev udlært son skrædder iM os en jødisk skræddermester oC fik ved
evendepr:øv'e'n prædikaLet ll{eBer Tilfredssrill.endei z 1g3; ,b1ev hangift med Ruth, der stamnede fra oqegilen af Næstved. De'bosaLtesig i Åakirkeby, hvor han overtog faderens skrædderf,orreLning.
r 4o*erne havde han Poul Hortensen som rærli-ng og, medhjælp. 0e i
5o*erne og'6o-erne samarbejdede han en del med Ågnar Jensen, Dader i 60-erne blbs stiiadrå' skrædderarbejde, Eog'Futh uddannelse tit
sygehjæ1per på §ygehueet, og i :"976 f ik hun en lederslil3.ing på
et pleJehjem over; 0§ de rejste fra byen"

llens Conrad $i.e1*en født 1915 brlev'ud.dannet rnøb*lsnedker hos Bech
Han bl"ev gif t ued {j.rsren Dam f ra trbsker. De bosat.te eig i, §sper*gærde, hyor han reslaurede gamle møbler, sg spillede i forskellied
orkg.§trer, §åfirr havde elever og øvede med llelsinBør pigegarde.
llan havde js også i sin ti.d 1947u1edet spejder*rkesteret i Åakirneh#.
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