Urmagere/guldsmede/optiker
i Haarby
Urmager Ejnar Olsen drev urmagerforretning fra ejendommen Landø 4 (tidligere
Nørregade) i 1920’erne. Herefter flyttede han omkring 1930 forretningen til Algade 59, og
som det fremgår af fotografiet var det såvel urmager- som guldsmedeforretning.

Algade 59 engang i 30’erne

Algade 59 som det ser ud i dag

Men mange Haarby-folk husker sikkert Erik Plovgaard.
Han er født i 1933 i Ringe, hvor han voksede op og havde sin skolegang. I 1948 startede
han som bydreng og medhjælper ved byens urmager Anker Jensen. Interessen for
urmagerfaget førte ham til urmagerskolen i København, hvor han tog sin svendeprøve i
1953 og fortsatte herefter på Optikerskolen. Hans første ansættelse var hos firmaet
I.C.Filtenborg i Århus og senere hos Anker Jensen i Ringe. I 1959 giftede han sig med Else.
Han var interesseret i at få egen forretning. Valget faldt på Haarby, da han gennem sit
bekendtskab med Børge Lehrmann – som han havde lært at kende fra de fynske
badmintonbaner – fik nys om, at byens urmager Ejnar Olsen efterhånden var kommet lidt
op i årene, og at det måske var en ide at etablere forretning i Haarby.
Erik Plovgaard købte ejendommen Algade 53, og efter en større ombygning åbnede Erik
Plovgaard ure- og optikerforretning i Algade 53 i oktober 1961, og parret flyttede ind i
den lille lejlighed i ejendommen.

Sådan så ejendommen ud tilbage i 1910-20, hvor modehandler Birthe Kirstine Rasmussen havde forretning i den venstre del
af bygningen.

og sådan ser ejendommene Algade 53 – 55 ud i dag

I 1965 købte Erik Plovgaard forretningsejendommen Algade 59 af urmager Ejnar Olsen, og
Else Plovgaard, som var udlært hos guldsmed Fahrendorf i Haderslev etablerede
guldsmedeforretning i Olsens tidligere butiks- og værkstedslokaler, mens familien
flyttede ind på første og anden sal.
I begyndelsen af 1970’erne solgte Erik Plovgaard Algade 53 til mælkehandler Aksel
Jensen, som ønskede at udvide sin forretning. Han rev urmagerejendommen ned og
byggede supermarkedet Hoki, mens Erik Plovgaard flyttede sin forretning til privatboligen
Algade 59, hvor han nu fortsatte udelukkende med optik. Butikken lukkede den 16. marts
1996, og Else og Erik Plovgaard flyttede til Skagen, hvor de stadig bor.
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