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Figur 1. Viggo F. Andersens købmandsforretning, muligvis i 1930´erne. Butikken lå i Hovedgaden 17, nabo til fotograf 

Gammelgaard (senere Hounsgaard) mod øst. Den blev overtaget af Viggo F. Andersen i 1932. 

 

 

Figur 2. Branden 1944, Gammelgaards fotoforretning og Viggo F. Andersens købmandsforretning. Branden opstod i 

købmandsforretningen, men som det ses udbrændte fotografens øverste etage med atelier også totalt. 

 



 

Figur 3. Efter branden flyttede Viggo F. Andersen sin butik ned i Hovedgaden 27. Her butikken, som den så ud i 1945.  

 

 

Figur 4. Viggo F. Andersens butik, 1950´erne. Viggo F. Andersen solgte butikken til Svend Andersen i 1967. Svend Andersen 

gjorde butikken til en ”Spar”-butik og flyttede i 1973 til en helt ny bygning med supermarked, ved Torvet over for Otto Sørensen, 

det nuværende Super Best. Den tidligere købmandsforretning på Hovedgaden 27 er i dag sportsforretning. 

 



 

Figur 5. Anker Sørensens handelsgartneri 1945. 

 

 

Figur 6. Grethe F. Andersens boghandel 1945. Boghandelen lå på Hovedgaden 13 og blev i 1945 overtaget af Niels K. Jensen, der 

drev boghandelen til 1980, hvor den blev overtaget af Niels Trangbæk. Trangbæk flyttede 1987 længere ned ad gaden og i 

1990´erne over på den anden side af gaden, det tidligere Ankers Møbler (og endnu længere tilbage rutebilstation), hvor han er 

endnu. Hovedgaden 13 huser i dag Nybolig, men ejes stadigvæk af Niels Trangbæk, der selv bor på førstesalen. 

 



 

Figur 7. Kjerrumgaards købmandsbutik 1945. Kjerrumgaard købte butikken i 1899. Efter hans død i 1926 drev enken og senere 

datteren ”Tulle” den videre med bestyrer. Fra 1940 til 1979, da forretningen ophørte, var det Chr. Johansen. Derefter købte 

Svend Andersen fra Spar Supermarked butikken for at lade den rive ned og skaffe plads til parkering og egen 

forretningsudvidelse. I dag er der stadigvæk parkeringsplads på stedet (øst for TV-huset). 

 

 

Figur 8. Kjerrumgaards købmandsbutik, interiør, 1945 

 



 

Figur 9. Lysholm Christensens malerforretning på Molsvej 1945. 

 

 

Figur 10. Installatør Strøms forretning på Hovedgaden 1945. Ejendommen vest for nuværende Trangbæk. Strøm etablerede sig i 

byen i 1930 og lejede butikken her på Hovedgaden 8 i 1935. Inge og Jørgen Bruus overtog forretningen i 1962. Jons El overtog 

den i 2002, men rykkede senere over på den anden side af Hovedgaden, og lidt længere ned. I dag er der genbrugsbutik i 

lokalerne her. 

 



 

Figur 11. Hovedgaden omkring 1947, Hovedgaden 50 med tandteknik til venstre, derefter Søren Rasmussens maskinsnedkeri 

(senere ungdomsboliger og nu Asian Wok, Frk. Hansens gaveideer m.m.) 

 

Figur 12. Adresseavisens villa i 1950´erne – det blev den dog først i 1964, da bogtrykker Aage Sørensen købte den. Huset blev 

bygget af læge Albeck i 1908. Han flyttede til Aarhus i 1917 – en søn kom senere til Rønde som læge. Derefter havde huset 

forskellige ejere (bl.a. Kristian Vester og Rønde Kursus), indtil den i 1937 blev købt af Kalø-Knebelvig Landboforening, der havde 

kontorer og undervisning i ejendommen, mens landbrugskonsulent Nørgaard-Pedersen boede på førstesalen. Villaen er, mens 

dette skrives, til salg, idet Adresseavisen har opsagt lejemålet og Aage Sørensens enke Emmy Sørensen herefter ønsker at 

afhænde den. 

 



 

Figur 13. Otto Sørensens manufakturforretning efter en udvidelse i 1966. Otto Sørensen købte forretningen af Axel Marcussen i 

1962. 

 

 

 


