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I kryds og tværs opgaver er 1øsningen for ordet bornholmer kortog godt uR.0g der har rigtignok også siden 1750 og op ril slur-ningen af lBoo-tallet været en stor produktj-on af ft"ndure isæri Rønne. Men ikke kun her. også enkelte urmagere har s1åea 

"i-gned andre steder på Øen. så1edes nogle stykker i Aakirkeby.
Der var Peder rpsen, der vel nok for at skelne.ham fra andrePeder rplEnET-uTev benævnr peder rpsen Kiempe. Han var nemligC-.. t- 9 rr.tødtpåKjæmpegårdiVestermffirbe,jded:eo8norae
en de1 år ti1 leje antagelig hos broderen Hans rpsen, der varavlsbruger og vi-cebyfoged og som boede der hvor "u Eskildsgade
1..12-74 ligger. Fra rid ri1 anden ejede han også forskelligehuse i byen og byvangen. Han var se1v1ærd, og hun" ur no.60 eri dag at finde på Bornholms museum. Han var ugift, og ved hansdød i L796 arvedes han af sine broderbørn.

En af dem var Jeppe Hansen ( f. 1747 - d. 1810 ), der i r7B7 sesbetegnet som urmager, nvirtet han sikkert har 1ært hos farbrodereo.Jeppe Hansen var gift og havde jorder og hus i Aakirkeby, samthan ejede en del af Bækkegård i Aaker. Uåover urmageriet virkedehan også som procurator, idet han blev privat eksamineret juristi 1767. Desuden var han en årrække skolåholder i Aakirkeby.

urmager ghriglgphe.r Larse4 ( f . 1786 d. TBrr ) boede i ejendom-men' der'-Tå-lå--EFr"et atr nuværende Kirkegade Jernbanegade. Denejedes af hans far Lars rpsen. Han købte huset i 1813 og tog bor-gerskab som urmager i Aakirkeby i 1814. I 1831 købte han isiederejendom i Nyby, det nuværende Nybyvej 56, som ved senere om ogtilbygninger er blevet villaen Bakkehuset.. Han, blev fra 1831 og-så betegnet lieutenant og senere captejn ved borgervæbningen

( f. 1803 d. 1873 ), blev glfr i 1826 osf ik 9 børn. Han boede ',il 1e j e i der hus, der 1å på Torver., og somsenere blev flyttet tilbage mod syd,hvor nu Torvet 4 1igger..-rnd-til han i 1841 købre hus, hvor nuvælende stengade 3 er. på dentid betegnes han som lieutenant og fra lB44 =å,n borgercaptejn. r7829 tog han borgerskab som urmager i Aakirkeby. r tiden omlring1835 havde han sin halvbroder Johan Wilhelm Haitvig som 1ærling.Hans søn Edvard sonne var i 1850 i 1ære hos rrrug"i Jeppe FindånusPetersen i Rønne, og da denne i 1851 blev medlem af Folietinget,fortsatte Edvard med at arbejde dels hos urmager Jens Larsen Jes-persen og dels hos urmager Jens Mortensen også i Rønne ti1 1857.

Jg{gen l-{arrvig Hqmmer ( r. 1910 d. t}g4 ) , blev ved gif rermål i1830 med enken efter Hans Diderich schou 
"j.. af eården, der råpå nuværende hjørne af Østergade-Eskildsgade, der hvor idag KjeldCarlsen urmagerforretning ligger, i den af værtshusholder Lau i

1876 opførte bygning. Hammer betegnes allerede fra sine unge dage
som urmager, men benævnes også senere som avlsbruger og købmand.

It"rs=.i."sg. H.i=t ( f . 1841 d. 1910 ), var ugifr og kom i 1ærehos Jens Peter rp-en i.Rønne, og som svend uu, frun i sverige, menkom i 1867 ti-lbage og bekendtgjorde i Bornholms Avis, ar han ned-satte sig som urmager i Aakirkeby. I 1B7B flyttede han til SvanekØ-
I{3" vlr tilknyttet Evangelisk luthersk missionsforening, der ogsåblev hans hovedarving. værktøj og masklner arvede urmagerskolen.



Rasmus Nicolay Kaas var født på Brandsgård in boede her indr iL T847,g1{turmå1 flyrrede ri1 Neks Ø oE fik borgerska1857 flyrrede han ri1 Aakirkeby, ider f,ån bleoprettede brændevinsbrænder1. Her virkede hanhan haye forladt byen.
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Jernbanegade 2
Christian Mathias Jensen var fød,t i
urmager, og i- 1900 etablerede han sig
guldsmed med forretning og værksted
retningen 1å i stueetagens vestende
gang fra porten. Han havde også den
første sal.

Af gamle protokoller kan vi so, at han lige fra sLarten har værettrLeverandør ti1 varerr,tteriet It Hvilket vi11e sige, åt man her
kunne indløse sine præmiecheck med varer af dansk oprindelse. . Så-ledes har han allerede i 1903 udleveret et Barometei og senere gen -nem årene mange søLvgafler, søl-vskeer samt termometre.

r 1914 flyttede han ti1 Jernbanegade z, da bygnlngen på hjørnet
af Kirkegade-Jernbanegade blev delt i to lejemå1. Den-sydlige endeti1 manufakturhandler Carl Lind og de fire nordligste fåe Li1 ur-
mager Chr.M. Jensen. Herfra drev han så sin forretning og fik sinbo1ig. Her fik han også mulighed for udsrillingsvinduå.0g jeg hu-sker, at vi børn var glade for, at han i vinduet havde en stor ur*skj-ve, hvor vi nemt kunne fø7ge med tiden, hvor vi skulle kommehjem, når vi legede i gaden.

Da Mathea Ipsen i L934 overtog ejendommen lukkede urmagerbutlkken"
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Jernhanegarle 2, Åakirkehy.
Leveraudør til Varelofl eriet.

1875. Han var uddannet som
som selvstændig urmager og

i jendommen Storegade 2. For-
i det li11e 1oka1e med ind*
Erefags lejlighed ovenover på



Marcus Mathias Henriksen Østergade 2 Eskildseade B

Marcus Mathias Henriksen blev født 13 april 1864 på Dammegård iAaker' som søn af Jørgen Marius Witte Henriksen og hustru Petrea
christine Dam ( datter af Markus Ludvig Dam, Torvet ) Han var i
1ære hos Joh. Nic. Espersen i Rønne fra 1877. Senere videreuddan-
nede han sig i København. 0g vendte i lBBg tilbage og tog borger-
skab som urmager i Aakirkeby fra den af Jørgen Hartvig Håmmer ej-
ece og på hjørnet af Øsrergade-Eskildsgade beliggende ejendom. i
189,1 efter Hammetrs død overtog han ejendommen, og samtiåig suple-rede han sit borgerskab til også at omfatte instrumentmager.

27 april 1900 blev han gift. med Eleonora Roberra Kristine
der kom fra Rønne. Hun blev en
de kommende 59 år. For sammen med forskellige unge piger ogsvend forestod hun som en venlig lidt stram og myndig-dame
sen af butikkens drift. Man solgte jo udover ure, guld ogdevarer også musikinstrumenter,

ge nnem
sØnnefi

le de 1-
sø1ysme-

0rgelspil kunne man få undervisning i for 25 Øre i timen nede hospensioneret 1ærer ttOnkel Nielsen, i huset ved Præstedammen.
Medens undeqvisning i klaverspil hos frk. Jensen i Jernbanegade
eller frk. Andersen på Vesterbro kostede 1,i kr i timen, i \gZ2

urmager M.M.Henriksen havde ofte svend eller 1ærlinge ti1 hjæ1ppå værkstedet, således var der allerede i 1901 ansai z Lær1ingå,og senere blev hans sØn svend Edvard Frederik Henriksen også ud-dannet ti1 urmager

Fra sLarten 1å forretningen med indgang og udstillingsvinduer udmod Østergade. Men midt i 30-erne blev orbygget, og å"n blev flyt*tet ud på gavlen mod Eskildsgade, hvor den stadig iigg"r.
I slutningen af 30-erne fik Henriksen fremstillet en serie tretor0sølvskeer og gafler med motiv på skaft af Aakirke og byvåben mehLti1 brug som dåbs, konfirmations e11er bryllupsgru"f.

Lommeure, Armba.andsure, Vaekkeure.
Stueure. Musikinstrumenter.

Stort Udvalg. Billige priser.
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Rytterknægten 1927 Østergade 2



Henriksens søn
blev uddanneL
fortsaLte han
forretningen.

Svend Edvard Frederik Henriksen født 5.1,2.Lg07
som urmager af faderen, og efter dennes d.ød i 794h
sammen med moderen E_leonoEa Henriksen driften af

Efter hendes død i 1959 overrog
broder Aage ejendommen. 0g Svendhjulpet af sin urmagersr"nd Erik

Svend Henriksen, sammen med sin
kørte
Hjort

virksomheden videre godt
Jensen.

svend Henriksen var ungkarl og boede hjemme hos foræ1drene, såmåske derfor virkede hån ridt.-særegen. Han havde tidligt bil,som han pudsede og plejede, så man kunne spejle sig i den, nårman gik forbi den åbne garageport ud mod Eskildsgade. Han Logden kun ud af garagen ti1 en søndagstur, ofi det ikke regnedee11er støvede for meget, og ikke långere væk end han kunne kom*me hjem ti1 garagen om vejret ændredå sig. Så .,ød, folkeviddet.
r 7964 forelskede han sig prudselig vildt og inderligt, og sam*men med hende for]od han byen, og svenden Erik Hjort Jensenovertog ejendommen med forretni-ng og u*rkrffi
iljcrt Jensen {ik en 1ær1ing Kje1d caJ1sery, som blev ud1ært fra1e6s"- 1e70. Han begyndre ;d1ra æ '=;1; ;;;'";"1ån" me_sters værktøi og maskiner. 0g i tg72 overtog han det hele efterHjort Jensen, idet han sammen med sin sØster Lissy dannede fir-maet H ( Keld og Lissv ), der i LggT holdt 25 år" :ubi1æum.

0sva1d Brøndum Storegade

repræsentant f or Heramikf abrikk-en SØH0L,l\4 i Rønne.

0sva1d Brøndum var sØn af claudine Brøndure i Nygade, som ung varhan blevet leLtere handicapeL af børnelammelse åg uåaunnet somurmager. Da han i 1933 var blevet glf t, åbnede hån un- rrro,rg"r, oggu,ld og sølvsmedeforretning i storegade 1, ( den u."tr" ende afiser;kræmmer Kofoeds ejendom ) Familien boede i en lejlighed overbutlken, I 1942 lukkede han forretningen, idet han blev ansat som

Festgøz)er.
og Smykker,

Sølo, Søloplet, Bronce.

Sv. Ffenniksen,
Urrnager og Ouldsmed.

Tlf. Aakirkeby 102.

mange nye og moderne ting

Se vinduerne, se indenfor i butikken i
»Blomsterbyen((s gode Hjørne. Så vil
De indrømme, at her er netop, hvad
man har ønsket sig længe ...

- - - og gælder det britrler, ja, så er det
også hos
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I 1945 etablerede urmager Einar Mogens Pedersen sig med en urmager-forretning i Jernbanegade 3, den sydligste af bødkermester Svend-sens to udlejningsbutikker. Han tegnede sig ved starten af skole-bladet Eleven i januar 1946 som annoncØr, men måtte allerede i
september nummeret ændre annoncens tekst, da han havde erhvervet
ejendommen ØsLergade L4, og her fået indrettet butik, værksted og
beboelse

Han beskæftigede sig især med salg og reparaLion af ure. Endvidere
havde han et godt samarbejde med sportsklubberne, hvortil hanleve-rede præmiemedaljer og bægre med indskriptioner. Da mit. konfirma-tionsur efter mange års slid cik isLå, så indleverede jeg ti1 hamfor reparation. Det kan jeg saktens klare sagde han, =[tIt. det ar.!isatte det i en rensemaskine, samlede det, og det fulgte mig vider,pi 1ivet. Når man handlede hos ham sagde han hele rid;n tak tak.-tak taktak, så mar næsten troede, det var et urværk der talLe,

Einer Ilogens Pedersen Jernbanega de 3

-

I 19BB ophørte forretningen
E. PEDERSEN

U rmager

Jernbånegade 3

Hans Eivind Gaalaas Hansen

Ilokkemågari.ni som han blev kaldr, er væ1dig
heins sØn Paul Otto i Jul på Bornholm årgang

Østergade I4

Nu bor Urmageren.Østergade 14

E. Pedersen,
tidl. Jernbanegade 3

Nybyve-j 34

godt beskrevet af
2004.

Eivind Gaalaas Han3en var født 2L.8.1903 som sØn af møllebygger
otuo Hansen Nyby. Han var i begyndelsen af 1920-erne elev h;; me-kaniker Marcus Chr. Larsen i Rønne, og her 1ærte han blandt andetat lave ure. Marcus Larsen havde jo i 1907 Lært urmagerfaget hos
Hans Peter Dam, som synes aL være den der holdt længåt ud af deoprindelige bornholmske urmagere. H.p.Dam var fød.t i 1g36 på Hrrl-1egård i Åker ( søn af christian Dam og Karen Jespersen ) død lglt
Efter endt 1ærertid hjalp han i nogle år faderen med nø:.:.ebysseri,
Men i 1938 etablerede han sig med egeL værksred fra Nybyu"S-5I. '
Herfra vi1 ieg aldrig glemme, da jeg somfnurerlær1ing i tgag skull€-
være med ti1 at ombygge hans værkstedsbygning. Det [amle sku11eblive ståendelog vi bygge udenom og ovenover. rntet af hans påbe-gyndte urværk og finurlige instrumenter måtte flytLes, for kun sa-gernes beliggenhed gjorde, at han vidste hvor de hørte ti1. os ihvilket urværk, med hvilken historie. At han kunne finde u'a åf de*.beundringsværdigt og interesant at høre på. Men vi blev færdige, t
med godt resultat.

Da jeg i 1953 stod for arrangementet af en stor håndværkerudstil-ling i Snellemark i Rønne7 i forbindelse med årets Rundskue.r over
Emnet; tt Præsentation af gamle bornholmske FIåndværksf ag ,,. så Lak-
kede han mig for tiden under byggerieL ved L z dage at flytle sit
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værksted med indretnj-ng og sager ud i en af værkstedsbodernel for
derfra at demonstrere åg fortæ1Ie om fabrikation og fremstilling
af ganmeldags bornholmerure for publikum.

I Lg37 fremstillede han for håndværkerforeningen det repræsenLa-
tive ur over indgangen til den gamle Tekniske Skole på Nybyvej.

0g i 1970-erne ændrede han uret fra 1868, der sidder i Rådhusets
eåvl på Torvet, således at det. viser tiden i to retninger, etr ud
mod Torvet og en ind mod væveloftet.

Han blev også, trods Nationalmuseets bekymringern betroeL, 8t re-
parerer uret i VåbenhuseLs gav1, der havde været isat siden kirke*
resEaureringen i 1874, hvor deE erstattede det af I. Hansen ( for
menrlig fornævnte Jeppe Hansen L747 1810 ) i L789 udførte slaeu1
hvoraf stadig urskiven eksisterer-

Eivind Gaalaas Hansen døde 25,L2-L988.

TirfoJ rnig at hentecle Oprnærksornltetltx pna

nrirt Fabrikation at Bornlrolriter-Ure *- lrenrstillet

i alle'Mpdeller' efler Ønske' Urene er

. retlt hornholrnsh Arbettlet

idet ieg selv støber alte l-lirrl og Klokkeskaale

Tirsdagen dgn ?-I, oeceqler.

Gave til Aa Kirke

Aakirkeby og Aaker Sogns Beboere have
i den senere Tid kunnet elæde sis ved.
at Åa Kirke atrer er blevei forsvriet måa
et Ur. Det er Hr. Smed Chr. Nielsen oaa
l2te Selvejergaards Grund i Aaker, aåihu,
9kjænket denne værdifulde Gave iil Kir_
ken.

og Iærcligarbeider disse

rned Masl{iner, cler ogsaa

pa& e8;ei værksted 0H

tilclels er eget Arbeide'

,,.Det erdet sapme Ur, der ridligere indtil
nlrKen ilev ombygget, var anbragt i Kir-
ken, og det vakte visrnok en Del [jvilie.
at man den Gang var saa ligegyldig nied
Hensyn til det giurle Uq cler var anser for
1.1,u",t et særdeles godt Arbejde, at man
tillod der at blive splittet saa åt siee til alle
Verdcrhjørner, idet der solgtes i? Oeb
len h\ Urer, en anden Skaalen os Lod_
cterne bleve solgte hver for sig). -

Hr. N'ielsen har maatter aniende ikke
ganske lidt for at faa det samlet os i it""a
sat, og-det fortjener særdeles paaikiørnei_
se, 

_at denne Mand, der vel sidder i iaalelis
gode Kaar, men dog har mindre tilovers '
end_mange andre, i nærværende Tilfælde
har kunnet handle saa aldeles uden nogen

lndhettt tlærnlere Oplysrrir"rgcr og Tilbttd'

EIVIND IJAN§EN
Mckanikcr

NB. cv at atcl. Alckarrilrr":r J\'1' Cltr' Il fit t rrc.

Pgglu"lq ory,pelg*Itj g3-ej!e._

I Aakirkeby har man altid kunnel føLge med tiden. Der var jo
UreL på Kirken . Uret på Rådhuset - Uret på Tek,nisk Skole og
så var der Uret i vinduet hos Urmager Henriksen (idag Carlsen)

Tidli.gere v-ar der også Uret på Jernbanestationen.

0g så var der
middagshvil,

Skæreriets dampfløjte, der
0g igen klokken L6 markerede

klokken 12 kaldte ril
arbej dst1ds ,eD,hør

.lKirkeklokkerne ringede solen op klokken 8 og ned ved solnedgang
( idag ændret af arbejdstilsynet til fasL klokken 16 ) Man må
jo føLge med tiden,

Det nye ur på Superbrugsen er
ta1, der skifter hver sekund

0g soluret i min have har jeg
og megeL lidL energikrævende.

da også kun med tidsangivelse ved
elektronisk, uden skive e11er visere

selv fremstillet *.- *åtjøvenligt.


