
BLIKKENSLAGERUESTER JOHANNES PETER NIELSEN

I 1916 overtog købmand
dommen ti1 beboelse, og
nere flyttede over ti1

Johannes Peter Nielsen var født 18.4.1884 som søn af købmand og
blikkenslager H.J.Nielsen i Smedegade L7.

Han stod i lære som blikkenslager hjemme hos faderen, og efter at
han den 28.L.1908 var blevet gifL med Theodora Engel f.18.10.188li
datter af farver og manufakturhandler H.K.Enge1, så etablerede
han sig med bolig og blikkenslagervirksomhed med selvstændigt for*
retningslokale i den vestlige halvdel af den store nyopførte ejen-'
dom langs Torvets nordside.

TORVET 3

Mads Kofoeds søn Peder Mat.hias Kofoed ejen*
indrettede isenkr n se-
faderens ejendom på Torvets modsatLe side.

den toetages værksUed*
ved bødker Axel Svend-

0g brlikkeLslager J.p.Nielsej flyrtede ned ibygningaffigåråsmuren U.*sens nyerhvervede ejegrdom Jernbanegade 3.

r L923 flvtrer familien Nielsen ti1 Jylland, hvor han arbejder isit fag, men desværre dør allerede ali- zg.g.rg26.
Hans enke Theodora Nielsen flyrter så tilbage ti1 Bornholm, hvorhun,der i sin ungdom var op1ært:. rånuiåItgr hjemme hos sin far;etablerer sig med manufakturforret"i"r-ra Torvet i svaneke.
r deres ægteskab fik Johannes og Theodora Nielsen 6 børni

ry Theodor Nielsen f.26.L2,LgoB blev uddannet som kommunelærerog virkede i København. Han blev 29.7. 1934 gifr med ulra Lvsterf '19.4.1910. Hun var darLer af robakshånat"r H.L.Lysrer og denneshustru Johanne Marie f..lulø11er.

Ejner og ulla Nielsen fik en søn Thorkild f.g.6.193g.Da Ejner dør, vender ulla tilbage ri1 Aakirkeuy oå-liir", i Lgalisamtidig med at Københavns Te1eion""r"ii"u or"ii.uår-iåa"r"n" ejen-
9oT, antaget som bestyreriade for teleioncentralen istedet forf aderen. Hun døde tr,i , t9g6.

.2.1910 bliver manufakLurhandler på st.Torv i Rønne28.2.L912 bliver gift med bogtrykker Rasmussen,vivild.,\1.I. 1913 gifr og bor pilevang i Bodilsrcer.?8:\L.-L9L4 siI! med bagermestei_ Winberg Snogebæk bageri,t.L4.2.Lg20 gifr med 1ågerforvarter-i"ig" Munch, Nyker.
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Blikkenslager J.P.Nielsen var medlem af blikkenslagerforeningensførste bestyrelse LgL6-Lgzo deraf kasserer 1g16-tgig
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Fra tid ti1 andet har man hørt sige, 3t blikkenslager Nielsen selv
havde bygget sit hus på Torvet, og noget har der måske også været
om snakkån. for taget var belagt med et med et smukt skifertag lagt
i diagonalåønsterl Og i henhold ti1 gammel håndværkertradition så
har skifferarbejde altid blevet betragtet som blikkenslagerens
område.
Ja hel-t op i vor tid, da Eternifabrikkerne begyndte at fremstille
flade Eternitskifterplader ti1 tagdækningrså taget fik gammeldags
skiferdæknings udseende, så var der strid'me11em tømrernes og blii<-
kenslagernes fagforeninger om retten ti1 arbejdet, som blikkensla-
gerne vandt, på grund af hævdvundet ret fra fortiden.

Blikkenslager J.P.Nielsen havde flere folk i arbejde bg"deraf og-
så 1ærlinge b1.a. Karl Rasmussen og Aksel Munch

BLTK(ENSLAGERMESTER KARL RASI.{USSEN SVANEKEGADE L2

I 1911 flytter blikkenslager Karl Rasmussen ind i den nyopførte
ejendom Svanekegade !2, idet han nu er blevet svend med arbejde
hos Nielsen, også da denne flytter Li1 Jernbanegade.

Og da J.P.Nielsen i 1923 flytter tit Jylland overtager Rasmussen
sin mesEers værktøj og sEarter op som selvsEændig blikkenslager-
mester fra en værkstedsbygning han lader opføre i gårdspladsen
bag sin beboelse i Svanekegade. Med sig som medhiæIp tager han og*
så den nyudlærte 1ærling Aksel Munch.

BLIKKEN SLAGERMESTER AKSEL EJNAR MUNCH SVANEKEGADE L2

Aksel Ejnar Henry }lunch var født 31.1.L897 i Rønne og han blev
gift meå Kirsten Clausen der kom fra Allinge. Sammen fik de 3 børflt
Lilly ;{ef blev gift med skoleinspektør Kjeild Alstrup, Iris hlev
kontoruddannet og Børge var elmontør hos Knud Jensen i Aakirkeby.
10.11 1936 1øste Aksel Munch næringsbrev som blikkenslagermester,
idet han overtog det af Rasmussen drevne firma og beboelse og før*
te forretningen videre intil han gik på folkepensio§, Han døde den
15. 10 .t97 4.
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Vi børn gik ofte ned ti1 Munch og fik hjælp ti1 falsning og lod-
ning af uore små opfindelser. Så jeg kendte ham derfor senere, d

jeg traf ham ude på arbejdspladserfi min lærlingetid. Det var her
iran gav mig ideen med at samle de bmå blystunper op som trillede
ned ira tugene i affaldet langs nybygningerne, når svendene klip
pede inddækningerne ti1. Dem købte han så og smeltede'om. Bly va

Jo dyrr og *.ngelfuldt i de tider, 08 han 8av å kilopris.0g det
g.u en fin forstærkning til mj.n lærlingeløn på 10 kr om ugen.
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og Ig{g:d, Aakirkeby skårereri "n ": uaf blikkenslager Wilhelm Lind. iteiforrerning og havde værk:,t ed i k;i;.

Oeså andre tr-ærlingg havde lrtilheIm Lind BI.a.i 1929-1932. Han kom fra Østermarie,hr;;-h;,te sig som blikkenslager.

bra*d i 18gS var opstået. på
ej, opførte brødrene Andersen
ndom. som i 1902 erhvervedes
indret tede han beboelse medren samL på gårdspladsen.

charles ldithelm Lind blev fødL lA sepr. 187g. Han var søn af fi-
lfeirandler Frederik wilherm Llnd "e ["", iu cå.;;;"'il;r;;"r;; jå;-sen. Han blev uddanner som b1 ikkånsi";;; os fik ,uuna*u..i is6a
I.T !1gr opLaser i håndværkerforen:.ne"n-ås rårtu ,;;;;;;;;; "då;"
8.4.1e02. Den r6.B. tez5 btev h"; ;;;;',..;; i;;;; il;;;;;riE"råll_,sen. De rik en =r" ir."o*År**"ir,,å-iåa;=i.;i.isr;:'""'

æ:,:;.::oåxl;:-:-I-§låI}"l-}å§Iå*:-::oå:;";-åååI;-
oel r" J rum med buet bund, samL en ZinksvanehJls med g;-r;;;;;;;Pengekassen skurre være med isar iå;. F;;;;;-;i";-iuå.a*r efLerfire år 1ærerid den 1ma-f 1g36.

Åxe1 Valdemar 01sen
også senere ned*at*

En blikkenslagers fornemmesl-e opgave er aL forrne genstande i b1.i-i{5 d.r.§. tynde jernptader e11er plaaer ef rndre me;;]1;r')- må"";;:kring århundreskifLer te00 blev å;-;;;c;; ;;;;r;;";;;-i"r..i.:å_niB af KedIer, poLter, lyseforme, f ygtår," f..ååf."; ";-;"i;;;;;;å;,mere os mere overtaseL af indusr.i*n] "å'n,;;';å;i""åa"'ååi" os mereover ri1 at fremstilre tagrender, n*ålrrsrør, tagkvist e, tågvindu,er, inddækningerl samt r*eiin* ut'-;;b;;""*i **d b1_ysamrinser.
Fra tid ti1 anden opnår-blikkenslagere spændende opgaver, hrror. degamle håndværkerdydår må fremr såsr da Idilh_Li.nd i l§16 blev bsdtom at fremsritle en 45 cm høj SAMJvAR i kob;;;-r;_-l;;;;;;"il"r"r_sonale på skærerier vilIe ei-ye q"r*:_"ru":i"gio*J'p**i'oo'J"r""n oghans trusrru i søi'beyliun*å*u* den 1:.:.iåio. Den brev udførr ef_ter t egning af deres søn iIr",. .id;;' ;;;;;, den min spisesLue idet samme hus de boede-i.--_' mærkeligL som skæbnen er.
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tede §vend Lind råL
Eriehsen og 5øn.
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r 1931+ bevirkede den frenstormende hilisme, ar byrådet rog denbeslutning, at Linds ejendom bxrde nedri-yes f*r at forbedre over*stgrsforfoldera og gåve rrere plads *a*iint hJørnet
EJendommen blev så nedrever :tul for-etgårog materialerns blevtrafl§porteret ned ad l{ø1-1evcj, hrror de Uiåo genanvendt til åt oF*f øre et 1ir].e euf aniåi*hus i,- virla cprnå, -', ;;;=;Å-;;;;r;; . Fuld_stændig som cprind+Iig * skråL for r*ir[*g*ro*oigåt, L r u'r G-

0g ilil.h,Liad flyt-rede sin beboelse:og r,ærksted ned til ssrergådenr 18. iler rar agså eL f,srrelnir:gsloiale, hror jeg mange gangekom f,or ar få reparereL y§re§ primusapparåterj herte ren*enåle o.gf å raddet f orne og spande, såsrr hente i***r §,las og grødanåt tåly'r§§ perroliumlampei nede 1 so*$erhuser]
Her havde l{ilh.Lind også siR sidste 1ær1ing Edgar Johannes Larsenf -q" 2- 1921' IIan st*.t*d* r *ri rq3s og af ragde svend.eprøyen den29 'apri1 I§4o ved ar fremstirie 1 u*n§*[;;;" med indsars indelt i5 rum samt er 4 §tens zinktajvi,,;.å-;;i""rior.r-*-.oiiJil'ia 32 t"iner
I mai 1s4,4 averlåBsr tinds eøn svend Åage Lind virksonheden, IIanhssde lise siden sin lærertid arb*iJ*r-i-rir*u** sarnmeq med far.en*$en nu bvt ter svend *g hans kone iIådvig uoiis, således at r,iålhelm*g hans kone s*fie fl,ytter tir,,Øsre"g"å* ,4, hv*r svend havde boet,5,Pl.;Lr ø§tergade 29 indretter rnullrNF en 1il1e iskiosk, §ox hun drivey.indtil With.Llnd dør 13.o'iii-o-ber t96L

§eu 27,&,1946 s*lger §uend Lirrd ejend*mmen Østergade 18 ril e1*
inståL1etør Snud Jensen ag haa flytter sp i Dangade 10
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Da btrikkenslegermest-er orerLog flyt

Ikke så *nørt er blikkenslagernester §vend Lind k*amet op at bo i
Damgade 1S før han henv*nder sig til mlrrermest*r Kaj Lauersen på
Åakirkeh'y Cemerrtstøberi *g arrru*der o§l &t, få opført en tsetages
værksted*bygning i gård,pLadser bag huseL i Sang_ad-§,r.

Sg så yår def, tilfældigvis så,, *t jeg'i 19d|5 rar begyndt i n*rer-
lære h*s Laxers,en me,d det f ornnål at uddanne mig ti} arkit.ekt, at
lauersen eagde: Yar der ikke en ide Holger, §t du kom ind på n:it
k*ntor i. nagle dage og tegnede i stedet for at gå ude og mure. Og
så bler det. Sg søremej jeg fik også 1ov ril at være r:ed til åL
,fture det op " *et slår der stadig; §L af mirie f ørsle Yærkeg * lla

Selr, om §vend Lind allerede i 1954 orerdrog ejecdom og forrelning
ti}" Elikkenslager §url l{ansen, *å nåede han dog at uddanne en 1*r*
3.ing: Sigvard Mossia Xaf oed f .13, ?,193fi, der stoA i 1ære 1944*194§
Har blev se*ere skLionsleder i (F*korpset 1§51-199}.

Nexø, htor ha* f*k arbej ikkenelager 6.


