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%--å

, el1er som han i daglig tale
Bech, blev født son landmands-
23 marts 1880.

Hans Jørgen Bech
blev cmtalr H.J,
søn i Aaker den

Hans hu sLod dog ikke til landmandslivet, så
som 19*årig blev han snedkersyend og arbejdede
som sådan, indri.l han i 1910 1øste næringsbrev
§om snedkermesfer.

fra haa så begyndt

I l91l erh,rervede han ejendommen sskildsgade 5,der allerede var opførl i 1900 son beboelse. Og
her opført"e han i gårdspladsen bag hovedhuset,
en 10 faB laag toeLages yærkstedsbygning, hvor-
e at driye sin nyetablerede snedkerlvirkssmhed.

Han Bik med 1rv og sjæ1 op i si.t håndværk, og søgte flere gange
vi.dereuddannelse ved kurser på Teknologisk Instiiut i København.

!*n ej-k ivrigt op i håndværkets og sine kollegers stil-1ing i sam-fundet. Han var bestyrelsesmedl-em i Cent.ralfoieningen for srledker.-mesLre på Bornholm, og gled over som bestyrelsesmedlem i Foiening*
en af Murer-, Tømrer og snedkermestre på Bornholm, da denne blevdannet i 1934, hved åt de Lre foreninger blev sluttet sammer. Her
kom han endda i forretningsudvalget sammen med t ømrermester Ernst
Andersen (formandeni, 0g næstformanden murermester Albert Ån,J9rcen.llet at a1le Lre boede i sarnme by, menLe man gåv rieqrmere mulighedfor aL drøfte hvordan man kunne hjætrpe Hånrtvårket. Trafikbesværvar noget. man havde i hovedet i de tider.
Da der i bestræbelserne på al få bedre LicitaLionsforhold blev inel*førf regulering af tilbud og anmelderpligt-, så blev Bech udpeget
ssm anmeldermand for søndre herred, En opgaye han med klogsiab ogmyndighed drog omsorg for. H.J.Bech var i mange år delegeret fraBornholn ti1 Hovedorganisationen af mesterforeninger 1 Danmarksgenerarforsamlinger, og i 1960 blev han her be1ønnet med Diplom
og mærke i guld, samt til æresmedlem i lokalforeningen.
Fra 1923 - 7937 var H.J.Bech medlesr af byrådet indvalgt af Vensrrg..

H. J. Bech havde gennem åren '-orskellige 1ærlinge og svende til athjæ1pe sig på værkst.edeL, nredens hans kone toI sig af at tale medkunderne og sæ1ge spejle og billedranmer lnde i butikslokalet ud
mod gaden.

1 L929 begyndt e Hans conrad }{ielsen som rærling. Han vår søn af
skrædrier Mathias Nielsen i Snedegade og meget musikinteresseret,\ar i. friLiden i forskellige orkesLre ti1 ba11er, og senere gav hat.:
også undervi-sning i musik ( violin cg tromper ) '
r 1930 kom 0Luf Andersen i 1ære. Han yar også glad for at spilletrompel. Han fik senere møbelsnedkerfirma i Ellekongstræde i RønnE
sammen med en lolega Grørrbech.

I 1934 var Axel Johnsen i lærg.Han var en formidabel st.or og god
må1mand på fodboldhaldet. Han inponerede os drenge rned at kunne
skyde bolden fra mål helr ti1 der andet mål.0g så kunne han klart
de kraftige brydere i sværvægtsklassen.

r 1935 var Hans Jørgen Koefoed i 1ære han spillede violin, og kom
som ud1ærl senere til at arbejde hos snedker oq violinhyFfer.Kon-
rad Johansen i I(irkegad4

/



I 1943-1948 var Vil1y Kure 1ær11ng. Hans far var Ånton Xure fra
Strøby, fra "Lille Soldatergård tt som han spøgende plejede at si-
ge. Han var en frisk og god spejderkammerat, og han deltog flere
gange,når der skulle spitrles ksmedier og revyer i byen, Til §yen-
deprøve fremstillede han eL skabsmøbe1 med sideskab, hylder og
skuffer sast skriveudtræksklap, a1t i blank eg.

I 1945-1950 var Hans Larsen 1ær1ing. Han lavede et skrivebord i
eB som svendeprøve. Det samme havde et par af Bech første 1ærling*
Åkse1 Peler l§likkelsen i. 1928 oe Ernst Funcli i 1929 lavet. Funch
forfsatle hos Bech i mange år som svend, Villy Kure og Hans Larserl
fulgtes ad til Hillerød, hvor de arbejdede sammsn j. rlange år.

H.J,Bech var en sej og ga$meldags retskaffen type, "b1"a. beretLes
det. At da hars kone i 50-erne døde, sagde han til nogle der kom
for at hjæ}pe ham " Nej tak, her i huset bær vi selv ud ".0g så-
dan blev det. Han og snedkersvenden bar ane kisten ud og ti1 gra*
ven. De havde jo desværre ikke selv nogen bør'n,

Jeg kan endnu rnindes den håndværksmæsige stoJ-thed, der lyste ud
af hans ansi-gl, da han i 1947 kom og afleverde det ovale med hol-
landsk udtræk fremstillede egetræsspisebord, som mor havde fået
far til at besLil1e, §om tak fsr alt flyttebesværet, da vi flytte
de fra Toryet til Cementstøberiet. Jeg spiser daeligt. ved det nu.

En dag sa- tDor ti1 os to drenge.'r Gå ned ti1 Bech. og bed ham geft-
fie sine snoede ben t11 mig " Hvad tænkte vi, er hans ben mærkeli-
ge. Nej da,hun tænkre på nogle hånddrejede ben.hun havde set. på
hans vårtsiedrsom hun kunne få lavet et kakkellullebord af. Såaan
blev det, og idag kan jeg få ru11et eftermj"ddagskaffen ind på det.

I1958 solgte Bech ejendommen med beboelsen og værkst,edet ti1 sne,J*
ker TH0RVÅLD I"IøLLER, der i nogle år havde arbe j det som svend hos
Bech:-

Thorval"d Mø11er, der var søn af savErø11er N.P.Flø11er savmø11en i
Åaker, drev virksomheden videre i den såmme gode ånd som sin for-
gænger og opnåede den g1æde at få overdrageL det store arbejde
med fremstilling af de nye kirkebænke ti1 Åakirke, ved denoes re*
staureriog i begyndelse af 1960*erne. Det.te blev han meget berøm-
meL for, hvilket gjorde ham stolt og meget raknemlig.

I 1973 solgtes ejendomnen ti1 handelsmand Poul Arne Hansen, der
omdannede den ti] marskandiserforreLning

§' tgSs overtog byfornyelsesselskabet Danmark

Den 30 december 1971 døde snedkermester Hans Jørgen Bech, der da
boede Birgersvej 7, hvor han i 1958 var flytret ned.

I disse dage den 22 februar 2o1O efter 4o dage med vadvarende sne
og snestoroe, må vi j-kke glemme al (.J.Bech var blandt de_førstesnedkerrnestre der i 1938 -39 begyndte at lave ski af bøg og fyrretræ. Jeg fik mine første bøgelræski fra Bech i 1938 den tZ februar.



SNEDKERFORRETNINGEN ESKITD§G4-D_E-_-I.*

Den 11.o7.1927 overtager snedker Christian I{jalmar Larsen snedker

---fqtr^etninge@
T-arsen var fødr i Allinge 26 januar 1888 s9m Pøn af planrør

i-IAgS 0vertager snedker L+-urits Peter Kofoed e'iendonmen Eskilds-
gade 14. Og her 1ader h.rrffioplrou ": toetases
værks;edsbygning;-;;;rg.a n"å driver sin snedkerforretning' En af

t:
de førsEe opSuoEt lrun får er opførelsen af-en værkscedsbygnllg til
malermesEer Johinnes Høl1er på Nybyvej i 1898, jævnfør J.MølIers
;i;;;;;;;;"; ;;-u*t 

"", sned.termå*ie'-Nvsaard,- dtr lavede vinduer
og døre sarE port-enI og snedkerme§ter Peter Kofoed som -lagde 1ofr
oå gu1ve. Når arbejdei blev parteret på den måde skyldtes det aE

jeg havd* **r*r"iuå:a* for bågge disse *ES!I:^og havde "ti] *:1""'
åuierarbejder udførles af Janus Hansen. I 1q02 byggede samme me-'.

stre også mit stuehus- "

Chr -
Larsen

qrEErl -"=" ri"e*l-iiå, *t,å i fære i Aakirklbv oc h1:"Klemensker PLanEage. nan sLt.lt
ili;;; ;;;;;;;;;;,å i 1e;7, hvorpå !"T -dI"F tiL Købenlil.
;;;;;-r;;;i;;-itor*. vsr tilbage til.Åaki-{I*bv blev han

gifr med Anna If.igAO ) halosriE*t tii bødkerme§ter Axel

sammen fik de en datter sigrid, der blev"gift.ned Aage Madsen der

havde Dansk-Svensk Stå1 oe Tasso Støbegods i Rønne

der blev uddannet som gartner og en.-i- nr"n* og LotUæt ' da han blev gifå
havde et lille gartneri.

og bI.a.
?7'.L2. 1919;
Svendsen

0g en
del år
b,oede

Chr. H.
han i

søn Poul Edrrard Larsen,
arbejdede På gartnerier

han i Haregade, hvor han

Larsen arbej
1927 overtoE

dede først en
Peter Kofoeds

del år på Åakirkeby Skæreri inden
snedkerværksted i Eskildsgade.
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Chr.Larsen var af den velanskrevne gammeldags håndværkertype,
der aldrig g5.k på akkord med sit arbejde for at give sine kun*
der en så god og reel behandling son uulig.

llan havde samtj-dig forståelsen for at de unge skuS"Ie lære så
lnegetr og f ø1-ge med tiden som muligt. Sål-edes udnyttede han den
lærdom, han gennen årene havde erhvervet s5.g til åE oplære 1ær-
linge, og om aftenen at undervise på Aakirkeby Eekniske skole.
Her slartede han allerede som snedkersvend i vinteren i913-l 4
med undervisning i geomeLrisk tegning, Frojekti§nsLegning og i
fagtegning, og han fortsatte froligt i de kommende vinterhalvår
indtil 194'L't+7 som en meget skattet 1ærer,

Så det var derfor ikke
ned til snedker Larsen
projektionstegning for
mieu. Og i løbet af 2A
stue, kunne jegrhvad j

så underlig ,f or rnig, at f ar senilEe mig
, da jeg 1 1945 skulle have kendskab til
at kunne scrge optagelse til Kunstakade-
timer ved spisebordet i hr.og fru Larsens

eg sku1le.

Den første lærling Larsen havde efter han i 1927 harrde sflartet
som selvsEændig mester, yar Arne Hanse4, søn af fru HerberE Svend-
§eR, Han var råarrår*i ås .n "r"#,t T."At fnatoldspilter i ÅAIF.
Ti1 svendeprøven 13.10.7932 lavede han et, skr.ivebord i egetræ.

Så blev Gunnar Rasmussen lærling- I{an var født i Åaker og lavede
endørkaffiørmed.krydssprodsetpart,iti1svendeprø_
ven den 16.10. L935

Den 12,4.1"93B aflagde Emil Kieterich svendeprøve ved aE lave Vin-
dueskarmmed4kryåsspi6t.ffiibes}åetstand.EinilPeter
Eurich:Kielertck ian,fådt,r1918 i Hodsager i Jylland og kom i Iære
1.11.1933, efter prøye.n rejste han lgen fra byen.

I 1935 kon Kaj Svendsen i lære, men han flyttede i 1935 til tøo.
rernester Andr-l'løller i Bodilsker OS så btev der plads til at
Erha.rdt PoulsFn, søn af cemenrsLøber Poulsen. Da han var handi-
ffi".,eben,sås1oghan.s*gefter1ærertj-denpåfiske*
ri med sin egen l-ille træbåd fra Nørrekås bådehavn. IIan døde som
91-årig i ?008"

f 1942 var det Valdemar Sonnes søn SEggLIg_ignngåtur. Han frem-
stillede et flot egeLræsskrivebord IfTGffiffive, for hvilket
han fj.k tl1de1t ggg. Dereff,er ftyttede han sammen med Villy Kure
Li1 Sjæ1land, hvor de etablerede sig med eget værksted.

Den sidste lærling hos snedker Larsen var @ i
L944-4'5, hvorefter han gjorde sig færdig på Aakirkeby Skæreri,for
så at læse videre til ingeniør og bosæcte sig i Stockholm.

Udover ovennævuEe havde Larsen også flere forskellige svende. Og
så var han ert agtet skuemester ved svendeprøver. §amt, vurderings-
mand i Købstædernes brandforsikring. Han døde 12.3.1959

I 1961, købte snedker §vald Jg:sgg ejendommen og forsø&re ar drj-ve
snedkerrærkstedet viaffil meiil?*TqO? solgte han til rådioforharrd*
1er Uf fe Low, byggede'om-ti1 radiof orhan.dliRg og reparat.ionsværk;'
sted.


