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CIGAR Og TOBAKSHANDLERE i AAKIRKEBY.

Hvis jeg, i kommende år skal berette for mine børnebørn om min
barndomstid. kormer ti1 aL sige: tt Min farfar, han var bagermester,
men da han som 58 årig trak åig tilbage ti1 pensionisttitværelsen]
så oprettede han en cigar- og tobaksforretning, og drev den til
sin død som TOBAKSHANDLER. ff " T0BAKSHANDLER ? , jamen var
deL da lovligt, sælge tobak og ryge det blandt almindelige menne-
sker.lt tf Ja min unge yen, i gamle dage bet.raltede man deL, at
ryge tobak i pibe eller som cigarer e11er cigaretLer, ja såga1t
at tygge e1ler sutte på det i form af snus eller skrå, som et al-
ment anerkendt nydelsesmiddel blandt a1le voksne mennesker. Det
var faktisk noget,.man bebyndte medrnår man var bleveL konfirmereL.
En yndet gave Li1 konfirmation var da også et cigareteLui e11er
cigaretbæger, ef, leither eL fikst cLgaretrør. I L9LZ var rygning
så udbredt, aL staLen så en mulighed for indlægter, aL man indfør-
Le Lobaksbeskatning i Danmark, som en forbrugsbegrænsende særbe-
skaLning, da man formodede at rygning kunne være farligt for he1-
bredet. Men det var førsL i 2OA7, dt man indførte 1oven, der helt
forbød rygning af tobak i tt Det offentlige rum tt, således at den-
ne nydelse kommer på linie med brugen af hasch og euforiserende
stoffer og kan politiforføLges og dømmes.

STOREGADE 2

Den 1 oktober 19
mel1em Kirkegade
samtidig indgår

1B sælger bagermester Markus Peter Dam ejendommen
TorveL - SLoregade Lil sin søn Harald Dam, og

far og søn en

L E J E K 0 N T R A Kr"
Undertegnede bagermest rved Lil min fader
Markus Peter Dam den på min ejendom maLr. nr. L4 af Aakirkeby be-
liggende 2 - etages bygning, der vender ud ti1 Storegade. Lejemå-
let tager sin begyndelse 1 januar L9L9 og er fra ejerens side uop
si-ge1igt. sålænge lejeren e11er dennes husLru er i 1ive.
Sku11e lejeren e11er dennes hustru ikke ønske selv at bebo den le.-
jede bygning, skal de være berettigede ti1 fremleje af den. Dog
må bygningen ikke uden ej erens samLykke undergå væsentli-ge ændrin,*
ger i- indretning. Beboerne har fri adgang ti1 benyttelse af de
til den samlede ejendom hørende udenoms bekvemmeligheder.
Lejen fasLsat til 400 kr. Fire Hundrede Kroner årlig og erlæg.-
ges med halvdelen hver lrtjanuar og 1,r{jufi for det foregående
halvår. Nærværende lejekontrak vi1 være at respektere af såve1
den nuværende som senere ejere af maLr. nr. L4 Aakirkeby, medens
lejemålet fra lejers side kan opsiges med et halvt års varsel
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0g som den virksomme mand M.P:Dam altid havde været, oprettede
han en Tobaksf orrerning i aeEJG?e 1okaler, [Ierfra soigte han så
a1le former for pibeLobak, cigarer, cigaretter, cerutter, sxlus og
skråtobak, piber,tobakspunge, cigarethylsLre, cigaretuier, cigar-
klippere, pibehoveder og pibespidser, pibesklabere og piberenser€;
askebægre, Barberknive, barberblade, barbermaskiner, barberspejle,
skægsakse, ja såga1t slibemaskiner ti1 at opslibe brugte barber-
b1ade, oB så solgte han også cigaretrør ti1 brug for damer, der
vi1le undgå at få nikotin på fingrene. Han solgte også so1bri11er,
solskærme og spadserestokke.

Philip og jeg elskede at komme på besøg i deL 1ille kontor ved si-
den af butikslokalet, hvor farfar og farmor sad og ventede på kun-
der. Når så skumringstimen så kom, anbragte vi os på hver sin side
af farmor i sofaen under vinduet ud mod gaden, og i gadelygtens
skær gennem vinduet 1æste hun så for os af OTA-bøgernes Eventlr;:
r de to dyrskuedage stod døren altid helt åben, så kunder let og
hurtigt kunne komme ind og ud. Der var jo et stort salg, for man
skulle jo på festpladsen kunne gå og vigte sig med en sLor cigar,
og det var jo eL par lange dage at eå rundt derinde på pladsen,
så det var nok også godt med en god stok, or ikke unå"t kunne den
bruges til aL prikke lidt ti1 dyrene eller pigerne, så stokkesta-
tiverne srlaå ude på fortovet med et righoldigt udbud. Måske var de&
også praktisk med en solskærm e1ler et par kække solbriller.
Det kan da ikke have væreL så dårligt at være tobakshandler, mine
besteforældre havde da også råd til ar holde ung pige - Ranghild
Madsen - til hjælp.0g de var blandt de førsLe, der fik radio, or
hvilken far,._mor og vi børn samledes fo,r om søndagen db,,l]nttd,l.t:iJ-
hørespillet rr Familien Hansen tt 

,

Da M.P.Dam døde i t934 udlejede hans hustru forretningen med in-ventar, konLorlokale og lagerrum t.i1 Axel Petersen for en femårigperiode,ti1enår1ig1ejeafseksr'@stikroner.Så
blev der jo også lidt ti1 hende til aL leve af. Da denne kontraktfornyedes i 1939 forhøjedes lejen ti1 780 kr årl-igr.Axe1 Perersen
der havde været komis hos købmand Simonsen
udvidede varelageret ti1 også at omhandle vin
og spirituosa. Da hans far var slagt.ermesLer
blev han populært omtalL som cigarslagteren.
I l97O køber han Jernbanq-g_a-de !!, der ridligere
sffi6-Eåssekontor, n Tobaksforet-
ning her under navnet Cf GARKASISEN, indri L t979

Efter L0TT0 * spilleL blev indførr i Danmark
havde han indlåsning af kuponer hver uge.

Axel Petersen var bestyrelsesmedlem i Håndværker
og Industriforeningen 1953 *1965. Han var en
habil dillitantskuespil-1er og optrådte med glans
ved mange lejligheder.

But iks dørens
glas r ude

'z{xel-Petersen
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I",l'.*t,Få *de' å,: æts€'=Lr's,t '**æe;.ge.'.-§ '.i ..:træ§.1c,+*a,ser..:-1"'.
3,e'rå.bå.Itegåd*, -+..-,.,Sg,:rrgg-,g6r:tr'L:o18 :-æ,tre.f.o,C€e.1,+.kEE, Ef,§,-,.så',§tul"1:€.-tå1_: .

å.'a'.. taffi.§r ,,:,si ',i,''århi+'k*§yr..,i,,tr913';".s§r:'.L,,e$de øan stg tnd: i.,e,n .,d ,'.a.f.'.hå,AqA,J4dosi.*g,:, :iltd+.*j:t,e'§.{ .'§yi:* .-t,e:1e{,o e* a'å,-.:..!* q,-æ,e*'.,,,"
h .,..4,4 :'ibe**§r.e-r'.'r..','i*e+'' fe-'gls,iatte',,:,d',o 6-9§..§;r.:tri*rrå.1g'l ir**å:t'f:æ: +',§g,'r:
t'ræsk,+:å v.1.ee+,s,**i,*i.å tsi,le=.O,g g'u**1 ø.sler f r.a forret*i:''g's,*,1'.,,

:

1tr4's'63,a:,64'g1y. b,r han osså at sæ11ie-.:.æ,b:åt'i'rs ;' aeoi',"ei' r.qr,l.,,.,,,,1
e:6i*t'.qe,r,.'',,e'eirl -e:t...€-s s,,r"å,::i€,j:r*iei.,,.1922 omtales,.ha.n under... .

I,' ii 5,'g;l,g't :ftar ejendoamen.t:[1-.'te,I a6 s:k'a.b i],* ..b g,gndte
a,u-,p,$$,$:'ha 1e sed fotoar.u*'k1 ..§:.å'§a§,'- i!&,I1ader, f oto.gæf,af.,,
,r.i.A.,geia§'pg:f- ef'1.,,ke:l*er,e...s'...t.t:.t'H kunne indlesere"filn og plad,€,.,,tfi:
fremkaldning og kopiårlng. 0g maa kunne købe papir, rammer, skå1e
og fremkaldervæske ti1, at man selv kunne lave kopiår af de frem-

i{4a,er"{,åå ,,å€1k*:q+,,,Er-',ri: ,$ $a}.æ?å.',i. e ti0. Han håvd€,,'o'geå..-,,,

En rulle film tif I optageleer ( O x 9 cu ) kostede i Jull 1933
1,55 kr. og fremkaldning kostede 40 øre

I'.19 ,,l.§:t 'tiCI ,.§ø,b€ hsjr:h-e-".,f,€ ats.* Ås.kg:§:,gjendonmen. Og L*
§*'*+.'.4*.:rarf,ihæsdje for,.å:tt.rtx .* A.O e .å.--næboejendomneni møbe}.*

_-
tlå1" Largen Lysier 1ar født 23.B.ig78 og døde 5.1o,igje hsstruen
;fglanng.Mu:1"- født. {ør19i- l?:1. tB7? dødå 18,4.1e75: fik ;-;;;;-;
El#_gtfr HleLsen blev i tq41 rerefoncCl!latEestyrer i Aaklrkebi
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Mam sG@pp.effi
Piben med Tobak

@g ffiyg@m
Cigarer og Cigaretter fra

O. trI. Bendtsens Cigarfometning.
Telefon 213

lz@s: rz@sr,.zZ$sl
Rytterknægten L9?'7

0tto Mathias Bendts,en.blev i 1883 født i Pedeis.ker. som 15-årig
kom han i snedkerlære og blev beskæftiget på Aakirkeby skæreri.
Men da han blev udsaL for en ulykke måtte han søge sits andet er-
hverv. Så i 1907 blev han ansat i postvæsenet på ruten Aakirkeby-
Kærgård. Denne rute passede han indtil han som 65-årig gik på pen-
sj.on. Ved denne lejlighed hyldede ruLens beboere ham med en storL
taknemlighedsfest.

Da 0tto Bendtsen i 1948 cik på pension flytrede han og..konen:Li1
Rønne,og sønnen Kaj Bendtsen overLog forretningen.- Han havde i
3O-erne været lidt af Et- ito.I for os børn, da han f lere gange med
succes havde deltaget i cykelløbeu " Bornholm Rundt t'. 0g han hav.-
de da også hjulpet os med at arrangere et børnecykeLLøb med starL
ud for bager Jensen og ud om Lobbæk og reLur. Jeg vandt yngsLe
aldersklasse og fik en blankpudseL å-krone i silkeerui.

I 1955 kom §undhild Hanpel. ti1, og hun udvidede ti1 lidt småkolo-

Ves te rbro

nial, slik og ugeblade. Hendes mand var
olieselskaberne. Fra 1963 ti1 forretnl
Herluf og Kirsten JørAensen den. De var
rede.

tankbilehauffør for et af
ngen lukede f 1.979 drev
begge meget travinteresse -

I 191,8 købte han ejendommen Vesterbro 3, og eLablerede her en 1i1-
1e Tobaksforretning, som han passede sammen med sin kone. Han var
meget optaget af organisatorisk arbejde. Han var formand for born*
holmske landpostbudes forening. Han var medlem af menighedsrådet,
og han var for Socialdemokrauier indvalgt i byrådet tgzL - 1943.
bl.a. den 10.3.L937 genvalgt som det ene mandat af Eo ved 162 so-
cialdemokrat,iske stemmer (668 af givne stemmeri.alt ), Det gav plads i
kasse-, vandværks- og elektriciteLsudvalg samt byggekommislon.
Med burikken beliggende lige mel1em 2 af byens store virksomheder
Aakirkeby skæreri og Aakirkeby cementstøberi med mange svende og
arbejdsfolk, var der mulighed for et godu salg af tobaksvarer,
snus og skr'å samt ØL og sodavand. Tidligere 1æredrenge beretter
da også om, hvordan de mange gange i 1øbet af dagen/r6ått,; afsgad
t i1 tt Bendtsen It f or de svedige svende. -- rr Hent lige et par øL*
og en sodavand t.il dig selv -- Åtr tag lige en æ_ske snus med t,.
Når man så kom ind ved disken i den 1ille butik', lindede Bendtsen
lige lidt på døren inde fra stuen, og den lange tynde mand smygede
sig gennem dørsprækken ind for at betjene kunden, omhyggeligt vog-
tende På, at man ikke sku11e komme ti1 at se om nogen sad derinde
og drak sig en øL.
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$ Har De en høitidsdag
- sci hqr ui uarlrne clertil!

HVIDVIN - R@DVIN og

DESSERTVTN i mange

kvaliteter og prislag.

CIGARER - CERUTTER og

CIGARILLOS i sortimenter

samt alro, paknioger,

KAFFEN som åIle kan li'
oB til rimetiS Pris må De

også prove.

FRISKO IS i lagkagefacon
eller alm.literis samt

konserves m' m'

TELEGRAMMER SKRIVES OG UDBRINGES
1--,**".r.:'-i

Nybyvej 1B

I 1930 køber Hans Henrik Hansen huset
Nybyvej 18, for med indgang gennem en

Rrt, §'l,,nu
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or"idætket balkon at indrette en 1il1e Tobaksforretning med salg
af tobaksvarer, vin, ØL, konserves og slik. Vi elever fra Realsko-
len blev ofte af lærerne sendt i-nd for at hente cerutter' bolsjer
eIler Lændstikker hos " Hans Henrik'r, s9m vi kaldte iutikken'
El1er vi Sneg os derind i frikvarteiene tor at "snoIIe" sammen meo

en lommepenge velbeslået kammerat

Da hans datter Asta Hansine Hansen i L945 havde overtageL forret-
ningen og blevet tobakshandler, blev det i min tid som murerlær-
finE hos Villian Jensen i Nygade ti1 " DeL kan du sLikke op til
;-33rÅ-i og-f,.ntu ", når vi ianglede øL eller tobak' Hun blev gift
med møllersvend 01av Schou, der arbejdede på Vdlsemø11en, oB for-
retningen ændrede navn til Asta Schou-s, Tob

T Lg75 kom Erik og $tice Kofoed til og de forsatte under navnet
Nvhvveris Vin og TobaksforretninB,'' '

1 Lg82 ændres forretningens navltil PILRIKS BIKS, da -Carl Erik
iarrsen (Pilrik ) kommer ti1. Han køber også den næste ejendom nr'
%- "g "?vider 

butiksarealet samt varesortimentet med kølediske for
mælkåprodukter, på1ægsvarer' grøntsagerfsant brød' ugeblade og avi-
uur. it"n får totåtcriån for ioå""d1er ti1 Varelotteri o{Landbrugs-
loLteri samL KlasselotLeri. Selvom der efterhånden var megeL at
lave i burikken, så tog Pilrik og hans kone Lis sig altid tid Lil
en snak med deres kunder om dagligdagens problemer. 0g børnene fi6
i ro og fred lov til at udvælge deres slik under tolmodig og kyn-
diS vej ledning.

Helt fra ung har jeg aldrig abonneret på nogen avis e11er dasblad,
men hver d"å hentår den hos min mor, når hun havde læst den. Jeg'
sparede prisenr oB det gav anledning til at jeg lige^daglig nåede
at se Lil hendå, hvordan hun havde det. Men da hun så døde i 1982

måute jeg finde på noget andet, og det b1ev, at jeg på vei hjen
fra Erhvervsskolån sråndsede udenfor Pilriks Bi'ks og gik ind og^

købUe Bornholms Tidende. Måske Iidt dyrere og besværtigt, men så

fik jeg jo også muligheden for at høre de sidste nyheder fra byen

ved å"-liI1e samtale med fru Pilrik. Da denne rlge mulighed for
menneskelig kontakt ophørLe ved forretningen lukning efter Pilrik5
død 20 marts 2005, måLUe jeg bide i deL sure æble og tegne abonne-
ment. Så nu står ju* daglig parat når avisbudet kommer, for at få
;i 1i1le smi1, €t vink eller en liIle bemærkning.

Gælder det

vin- og tobaksvarer
anbefales

Hybyvejs Vin- og

Tobaksforretning
Tlf.97 5100 §


