
Seniorudvalget.	

	

Vi	vælger	at	”tømme”	det	enkelte	billede	for	oplysninger.	

	

Forretninger	i	Algade/Strandgade.	

Billede															1:	 	

	

Strandgade	1:	

Huset	er	bygget	af	lærer	Storch	i	1940.	Huset	købes	af	mælkemand	Aksel	Jensen	i	???,	som	starter	
mælkeudsalg	salg	i	Strandgade,	hvor	der	i	dag	er	pizzasalg.	Senere	bygger	Aksel	Jensen	butik	mod	Algade	–	
Minimarkedet	–	der	hvor	Ham	og	Hende	er	beliggende	i	dag.	I	en	mellem	periode	havde	slagter	Per	Parelius	
butikken.	

Hvornår	fjernes	nabohusene	til	beboelsen???	

Købmand	fra	Voldtofte????	

Beboelsen	blev	efter	Aksel	Jensen	udlejet.	

Det	lange	hvide	hus	på	Algadesiden:	Hjemmeslagter	Lunding.	Huset	købtes	af	Aksel	Jensen????	

Urmager	startede	i	dette	hus.	
	Erik	Plovgaard	har	drevet	forretning	på	to	adresser	i	Haarby.	
Efter	at	være	uddannet	urmager	på	Urmagerskolen	i	København	blev	Erik	Plovgaard	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	Olesen	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	af	farvehandler	Kjeld	Nielsen,	og	efter	en	større	
ombygning	åbnede	Erik	Plovgaard	ure-	og	optikerforretning	i	Algade	53	i	oktober	1961,	og	



ægteparret	Else	og	Erik	Plovgaard	flyttede	ind	i	den	lille	lejlighed	i	ejendommen,	der	efterhånden	
lå	godt	klemt	inde	mellem	lærer	Storch-Jensens	tidligere	retrætebolig	i	Algade	55	og	fru	
Rasmussens	ejendom.	
Senere	flyttede	familien	Plovgaard	i	en	kort	periode	ind	i	et	af	de	nybyggede	rækkehuse	på	Pilevej,	
inden	de	byggede	hus	på	Svinget	i	1963.	
I	1965	købte	Erik	Plovgaard	forretningsejendommen	i	Algade	59	af	urmager	Ejnar	Olesen,	og	Else	
Plovgaard,	som	var	udlært	hos	guldsmed	Fahrendorf	i	Haderslev,	etablerede	guldsmedeforretning	
i	Ejnar	Olesens	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.	Købet	af	ejendommen	i	Algade	55	var	Aksel	Jensens	eneste	
mulighed	for	at	udvide	sin	forretning,	idet	det	ikke	havde	været	muligt	for	ham	at	erhverve	
naboejendommen	i	Strandgade	–	en	ejendom	som	ægteparret	Elly	og	Aksel	selv	havde	boet	i,	da	
de	flyttede	til	Haarby	i	slutningen	af	1940’erne.	
Aksel	Jensen	rev	urmagerejendommen	ned	og	byggede	et	nyt	og	moderne	supermarked,	der	fra	
starten	blev	en	del	af	den	frivillige	købmandskæde	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.	
Det	var	urmager	Ejnar	Olesen,	der	i	1920’erne	byggede	ejendommen	i	Algade	59.	Det	skete	ganske	
få	måneder	efter	naboejendommen	i	Algade	61,	hvor	skrædder	Reinhart	Jørgensen	boede,	stod	
færdig.	Bygmester	var	Carl	Marius	Madsen.	
Ejnar Olesen stammede fra Assens, hvor hans far var bestyrer af Assens Vandværk.  
Han kom til Haarby i 1921, hvor han etablerede forretning i Nørregade.  
Ejnar Olesen var udlært i Assens, og efter lærerårene rejste han med familien til Fredensborg på 
Sjælland, hvor han fik ansættelse hos slotsurmageren. 
Det var dengang et dagligt arbejde for Ejnar Olesen hver morgen klokken 8 at trække og stille samtlige 
ure på slottet. 
I Haarby nåede Ejnar Olesen at være formand for både håndværkerforeningen, sygeplejeforeningen og 
grænseforeningen, og Maj Rosted, der etablerede byens første avis – Haarby Ugeavis – engagerede 
en tid Ejnar Olesen som lokal meddeler til ugeavisen. 
Ejnar Olesen rejste sammen med sin kone tilbage til Assens, efter han i 1965 havde afhændet sin 
ejendom i Algade 59 til Erik Plovgaard  
Han døde kort tid efter.	
	

	

	

”Det	røde	hus”	–	huset	mellem	nr.	1	og	3.	

Mads	Christian	mælkemand	og	mælkeudsalg????	Søren	Bang	chauffør	ve	C.	M.	Madsen.???	Brækket	er	
revet	ned	for	at	skabe	plads	til	H.	C.	Taxi	–	i	dag	H.	C.	Biler,	som	lå	på	Strandgade	3.	

	

Billede	2:	



	

Blikkenslager	Thorvald	Marcussen????	Værkstedet	brændte	omkr.	1950	–	55?	Bygninger	set	fra	højre:	
værksted	–	bolig.	

T.v.	skomager	Jørgensen???	

Alle	bygninger	nu	nedrevet	P-plads	til	Brugsen.	Blikkenslageren	flyttede	ud	på	industriområdet.	

	

Billede	3:	

	

Algade	34:	

Sydfyns	Diskontobank???	T.v.	ses	Møller	Thomsens	manufaktur	–	og	trikotageforretning.	Forrest	i	billedet	
ses	bødker	Baumans	gård????	Gården	fjernes	i	forbindelse	med	etableringen	af	Butikstorvet.	

Herbert	”Barber”	Andersen	havde	frisørsalon	i	bygningen????	

	

	

Billede	4:	



	

Baumans	gårde	????	

Slagter	Osvald	Hansen	havde	græsareal	for	enden	af	gården	–	beregnet	til	slagtekvæg.	

Taget	på	bygningen	tilhører	smedeforretningen,	der	blev	flyttet	fra	”å-smeden.”	Flytningen	ca.	1950???	

	

Billede	5:	

	

Algade	28.	

Brugsforening	af	1932.	Butikken	åbnes	i	1934.	Eugen	Hansen	købmand	havde	til	huse	tidligere	samtidig	
med	manufakturhandler	Valdemar	Andersen.	

Brugsen	flytter	på	den	anden	side	af	gaden	i	????	Forretningen	overtages	af	Møbelhandler	Nielsen,	som	
senere???	Sælger	til	Netto.	I	dag	er	det	Haarby-bageren.	

Huset	for	enden:	Trykkeri	og	senere	Bondestanden?????	

	

	

	

	

Billede	6:	



	

Algade	30.	

Haarby	Apotek.		

12.	januar	1901	får	apoteker	Edvard	Valdemar	Lassen	bevillingen	som	apoteker	i	Haarby.		Han	besøger	
byen	og	træffer	aftale	om	byggegrund	og	opførelse	af	et	apotek.	Farmaceut	Hans	Christian	Grønbæk	og	
frue,	Anne	Margrethe	Grønbæk,	bliver	i	1903	bestyrer	af	apoteket.	

I	1915	overtager	H.	C.	Grønbæk	bevillingen	som	apoteker	og	flytter	straks	til	den	af	ham	nyopførte	
apoteksbygning	Algade	65.	

Haarby		Bank	køber	bygningen	og	driver	bankvirksomhed	her	til	2016.	

I	en	periode	havde	Jørgen	”Barber”	Rasmussen	salon	mod	Toftevej.???	

I	dag	–	2018	–	drives	der	en	dameekviperingsforretning,	”Lizette”,	og	en	frisørsalon	i	bygningen???	

Bygningen	ejes	af	????	

	

Billede	7.	

	Algade	31.	

Købmand	Bender/	Haarby	Isenkram/Imerco	

	



Hans	Andres	Bender	–	købmand	Bender	–	født	1869	

I	1891	køber	han	en	forretning,	der	dengang	lå	sammen	med	en	kolonialforretning	i	en	sidefløj	til	Kroen	–	
ud	mod	Linien.	På	grund	af	hans	unge	alder,	er	det	faderen,	der	køber	forretningen.		

Forretningen	går	så	fint,	at	Bender		ønsker	at	udvide	forretningen.	På	hjørnet	af	Algade	og	Tværvej	lå	et	lille	
hus	på	en	stor	grund.	Bender	bliver	enig	med	ejeren	af	det	lille,	Niels	Winther,	om	handelsbetingelserne.	En	
af	betingelserne	er,	at	Niels	Winther	skal	have	aftægtsbolig	i	nybyggeriet.	

I	1897	er	byggeriet	færdigt.		

Huset	rummede	det	vi	i	dag	vil	kalde	en	købmandsgård,	der	var	kolonialvarer,	foderstoffer	,	brændsel	–	
man	producerede	endog		dyner!	

Købmand	Benders	søn,	Viggo	Bender	overtager	forretningen	og	driver	den	frem	til		1964,	hvor	
isenkræmmer	Kurt	Spangtoft	køber	forretningen	og	omdanner	den	til	Haarby	Isenkram.	

Kurt	Spangtofte	sælger	i	???	forretningen	til	sin	førstemand	????`,	som	driver	forretningen	frem	til	???,	
hvor	han	sælger	den	til	Imerco-kæden.	

	

Algade	29	

	

	

Bygningen	er	opført	omkring	år	1900	og	ejedes	af	dyrlæge	Jens	Larsen.	

Fru	Larsen	drev	i	mange	år	en	modeforretning	.	datteren	Paula	overtog	senere	huset	og	oprettede	en	
Tatolforretning	i	huset	ind	mod	haarby	Isenkram.	
Kurt	Spangtoft	købte		Algade	29	og	skabte	dermed	en	udvidelse	til	Haarby	Isenkram.	
I	dag	residerer	ejendomsmæglerfirmaet	?????	
	

	

	



Billede	8.	 	

Centralen.	

	

Billede	9:	

	

Forsamlingshuset.		

	

	

	

Billede	10:	

Haarby	Apotek		 	



Sadelmager	Jørgen	Rasmussen.	Spangtoft	køber	det.	Vartou.	Vagn	Holm	Hansen	–	herreekvipering.???	
Michella????	Lene	Rasmussen.	

Billede	11:	

C.	M.	Madsens	fabrikker.	

	

	

T.h.	ses	det	gamle	lægehus	–	nuværende	Røde	Kors.	

Forsamlingshus	+	slagteforretning.	I	1979	byggede	Poul	Bruun	Hansen	slagterforretningen	sammen	
boligforretningen.	

	

	

	

	

	

	



Billede	12.	

Algade	34:	

	

Slagter	Osvald	Hansen	havde	slagterforretning	,	hvor	Vagn	”Skrædder”		Hansen	senere	havde	
herreekviperingsforretning	og	hvor	der	i	dag	er		blomsterudsalg.	

	

Konservator	Hansens	hus,	Fasanvænget,	er	bygget	i	1922	af	Hildebrandt.	

	

1990	

Rejsegilde	på		Sparekassen	Faaborg	i	Haarby	

1972	haarby	Sparekasse	køber	naboejendom.	1973	blive	Dreslette	Sparekasse	til	Haarby	Sparekasse.	

	

1973	Mælkehandler	Axel	Jensen	åbner	Minimarked	på	200	kvm..	Hoki-Superette		ved	Elly	og	Aksel	Jensen	
fejrer	25	års	forretningsjubilæum	

1973	Haarby	Brugs		åbner	sine	1140	kvm	

1974	Haarby	El	foretager	forretningsudvidelse	

1990	Ny	servicestation	Shell	

	

	

	

	

	


