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1. oktober 1888
med ejendommen
ALBRECHTSEN for

DYRLÆGER AAKIRKEBY

r 1872 f.LyrLede dyrlæge qHRIsTIAry Eq-EN. ind i den på den rid jusrudskildre I fags ejendom- f;A-Ten;amf,å gård, der ia på rirteiaåesnordside ( idaC Kirkegade nr Z ).
Christian Bohn var født omkring 1840. Han havde studeret ved vete-rinær og landbrughøjskolen i København. Det må tilsyneladende haove gået ham godt Ted dyrlægevirksomheden, for a11eråde i 1g7g kun*ne han købe den på marr. nr. 34 mf. i Eskildsgade 10 beliggende
ejendom med tilhørende jorder, som havde tilhårt købmand J. trresth.
Her lod han st:aks det gamle stuehus rive ned og gik igang med atopføre det Lz fag store stuehus, som stadic lieå"i aei-aen dag idag og indeholder Knud Jensens elforretning *eå-beboelse.
Dog blev det inden det nye hus opførelse af komunen bestem!, at fa -caden sku1le rykkes ud ri1 forrovet, så det kom ti1 ar liggl pålinle med naboerne bager rpsen matr. 33 og M.p.Larsen matr. 35,hvis grunde samtidig reguleredes, så gaden kuilne an1ægges 1ige.
Da stuehuset i 1880 stod færdigt, flyttede dyrlæge Bohn hertil.

solgte dyrlæge Christian Bohn sin pra
og den store have L Østergade 10 til d
10.000,- kroner.

De 16 tdr. markjorder Bohn også ejede øst for byen, solgte han tiLavlsbruger August fpsen Doktorbakken 7. Hvoreftår Bohn ffyttedeti1 Birkerød på Sjæl1and.

Jacob Albrechtsen var født på l(øen 14.10.185g. Han havde Laget ve-terinæreksamen i 1886 og var blevet gift med Martha Katrine Hansertfra Langedeby i Bodilsker. T.n var begyndt ar praktj_sere i Neksø,og den LL.7.1888 havde de fået deres første og viste det sig 
""nå*re også eneste barn sg_elUargrethe.

Så det var en ung familie der sku11e til at bygge sin tilvære&eeop 1 Aakirkeby.

Albrechtsen gjorde et stort arbejde for bekæmpelse af kiræg tuber-kulose samt for behandling af ufrugtbarhed hos køer, Han skrev itidens Løb flere afhandlinger om disse emner, og blev i år 1900be1ønnet med en præmie fra våterinær og landirugskolen i Kbh.
Albrechtsen havde gennem årene flere forskellige unge dyrlæger Lil
et hjælpe som assistenter. Således fik han I 1906 en ung nyuddan-
iier kandidat Niels Nissen Petersen ansat

Albrechtsen var allerede i 1893 blevet ansat som landboforeningensførste kvægavlskonsulent for med sin initlativitet af fremme kvæg*avlenil udvikling 
- 
gennem kvægav1s- og tontrolf oren:tnger. Dett e øn-skede man nu ogÅå skul1e 

"[" indenfJr svineavlen. Hertil blev Nis*sen Petersen så tilknyttet som sær1ig så§1ig rådgiver.

ksis sammen
yrlæge JÅe0B
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Niels Nissen Petersen var født i Jylland den 15.1.1883 som søn af
g en Hauerballegård i Viuf sogn.

Ret hurtig blev han forelsket i Albrechtsens datLer Gerda og.191.0
blev de gift, samtidig han blev kompagnon med svigerfaderen.

Nj-els og Gerda Nissen Petersen fik 4 børn:
Gudrun. der blev gift med forstanderen for Nykøbing §omffgkl<i$ter"
Ivar der blev gift og var kontormand i København
TTE65'der blev maskinarbejder på Nordre i Rønne og B&W i Kbh.
FIEFUtev landmand og virkede på store gårde i Sønderjy1land. En
af hans døttre var indkvarteret på Norgesminde, da Koldinggarden
gæstede Aakirkeby til Blomsterfesten 196 3

Forøvrigt legede Phi-p og jeg ofte med Niels, oB vi kom ti1 hinan-
dens fødselsdage. Især mindes jeg jævnlig dem nede hos ham i borg-
mestergården, de endte neml-ig altid ens. Efter at vi i vort rene
og pæneste Løj var blevet modtaget af Niels og sLuepigen i forstu-
en og havde afleveret vores gave, blev vi føtt ind i opholdstuen
for at hilse på forældrene. Dernæst blev vi gennet ind i børnevæ-
relset, hvor vi fik varm chokol-ade med kagemand og lagkage. Så ud
i gården og den store have for at 1ege. Herunder skete det- hvert,
år at. Hanne og hendes bror fra dyrlæge Mø1gård i Neksø §amt John
og Finn fra dyrlæge Alstrand i- Rønne, begge parter følte sig berig-
tiget til de bedste gemesteder. Ergo korn de op at skændes.0g det
dæmpede ikke at vi blev kaldt ind til saftevand. De råbte kun hø-
jere og til sidst kom de op at s1ås, oB vi blev alleibversprøjtet.
Fruerne fra Neksø og Rønne kørte hjem med deres unger.Phip og jeS
blev soridt'bjeml t11 mor på Torvet. Våde og til formaninger.

Da Jacob Albrechtsen døde 11.9.L92L fortsatte N. Nissen Petersen
praksis alene

Niels Nissen Petersen var meget politisk intereseret, og i L9L7
blev han indvalgt til me,$1em af byrådet repræsenterende Venstre.
Senere fra 1,929 ti1 L95ef var han byens borgmesLer.

Fra L92O var han medlem af direktionen for Aakirkeby Bank og fra
L929 blev han bankens administrerende direktør.

Da han så også i 1929 var blevet medlem af Bornholms amtsråd, så
syntes han at have så mange opgaver, at han bestemte sig for at
afhænde sin flyr1ægepraksis.

Men det veterinære tilsyn og kødkontrollen i Aakirkeby kommune
tlt!&tldt han dog stadig. Så derf or så man stadig byens slagtere
komme trækkende med deres slagteklare tyre, køer og kalve om af-
nen dagen før slagtedag fra slagter Petersen på Torvet, slagter
Ipsen i Stengade og slagter Skotte i Jernbanegade gennem gaderne
ned t11 porten udenfor dyrlægeboligen i Eskildsgade,,hvorfra N.
Nissen Petersen adstadig kom ud og synede om dyrenex,#aske'og sy- X) {ilr
sydomsfri klar ti1 slagtning. 0g så næste eftermiddag kom han
med sin 1i11e håndkuffert indeholdende ster"rpelpude og stempel
for at godkendtstemple de ophængte slagtede kroppe hos slagteren.
A1t signalerede formfuldendt ophøjethed.

Niels Nissen Petersen døde 30 rl,ece,mhaf 1957
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Den 1 august- L929 over
praksis. Men da Nj.ssen
dommen i Eskåldsgade,

Eog dyrlæge Helge Bohn så Nissen PeLersens
Petffilive boende i ejen-

så måtte Bohn finde et andet sted.

med beboelse og klinik i vi.11aen Kuleborg-Han eta
vej 1.

Dyr læge
2 børn
Gus Lav
trulj en

blerede sig så

Helge Bohn var
Anders og Birgi
Andersens John

født 20.4.1902, han var gift og de havde
tte. Anders var ivrig spejder og sanmen med
og mig var vi gruhdstammen i Stifinderpå-

Helge Bohn var ret aktiv inderfor modstanderbevægelsen under kri-
gen. Han var med ti1 at trykke og uddele elegale blade bl.a.
Det gjorde ham lidt upopulær i nogle landboer øjne, nemlig de som
syntes tyskernes tilstedeværelse gav godt arbejde. 1-.juli L946
afhændede han derfor sin praksis ti1 dyrlæge Robert Alsing. og
rejste ti1 København.

Her bosatte han sig i Gentofte kommune hvor han blev veterinærin-
spektør og kredsdyrlæge. Han virkede også som censor ved landbo-
høj skolen i flere år.

For sin indsats for dyrlægestanden og de unge sLuderende blev han
benået med og tildelt ridderkorset af danebrogsordenen.

Helge Bohn døde 13 august L973.

En af nine gode vanner, kredsdyrlæge Leif correl i S1agelse, agrit-
en g6"ng, at hans tid som assistent hos dyrlæge Bohn i Aakirkeby
havde givet ham meget. For Bohn var så dygtig og venlic til at gi-
ve sine assistenter medhjæ1p, indlæring, ti11id og ansvar med ar-
bej det.

Qyrlæge Ro.b_ert Alsing, der L 1946 overtog dyrlæge Bohns praksisl-fu

sami@borgvej,varfød'riSvendborg27.7.1916.

Efter bestået dyrlægeeksamen i L94l blev han gift med Aase, dat-
ter at 1æge Gudjohnsen i Rønne. Robert Alsing fik arbejde i Kle-
mensker og siden i Kværndrup og Ulfborg inden han i 1946 nedsatte
sig som praktiserende dyrlæge i Aakirkeby.

Ved ankomsten ti1 Aakirkeby overtog han også komunene veterinære-
og sundhedsmæssige opgaver efter Nissen Petersen. I denne egenska&r
mindes jeg ham, når han kom på si-ne månedlige besøg for at tilse
sundhedstilstanden hos vore malkekøer på Norgesminde. Vi leverede
jo konsummælk til udsalget i Jernbanegade.tt De ser sgu sunde og
raske ud ttsagde han idet han klappede dem i enden, og modtog en
cigar som tak for besøget. Eller når han var på eflersyn af hy-
giejnen på WC-erne på Dams på Bakken rfHer må jo være rengjort
der sidder jo ikke nogen fastklistret rr Han havde en dejlig frisk
måde at udføre sine kontrolbesøg på. Der kunne eftertiden have
1ært megetr
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Robert Alsing var politisk interesseret, og L 1954 blev han valgt
ind i byrådet. af partiet Yenstre.0S allerede samt.idig blev han
viceborgmester samt f,ormand for skovudvalget og teknisk udvalg.

Han blev næslformand i Aakirkeby bank og senere formand for Born-
holmerbanken ved dennes opstart.

Han var medlem af Bornholms amtsråd i 9 år. I bestyrelsen for Høj'-
spændingsværket og Bornholms Tidende. 0veralt som en trofast for-
kæmper for sit parLi Venstre,

Fra L949 var han medlem af Hjemmeværnet og harir modtog.r§0-rårsteglr
net som stadig aktiv medlem i 1999.

I halvtredserne foret,og Alsing flere rejser som tilsynsførende
dyrlæge ved rransport af danske avlskøer ti1 Syrien, Bahrain, Per*
slen og Angola.

Fra travselskabet sLart i 196o var han dommervEd 1råbefr6(Uitr :L967.

Robert og Aase Alsing fik 2 børn Erik og fleer Gnosgpdli"s

I 1986 holdt Alsing op med sit virke som praktiserende dyrlæge,
og han tog ansættelse på fjerkræslagteriet i Hasle, h,v'o,r'llanr f,o,t*-
satte indtiL L996.

Robert Alsing døde 2L december 2010.

I 1984 etablerede Bente Hasager .lot.n""n\"ig som selvsEændig prak-
tiserende egårdsvej i Aakirtely.
Hun var født 1,3.7.1953 som datter af dyrlæge Rasmus Johansen i
Rønne. Hun gjorde i starten et stort arbejde for at gøre sig kenr{.t
ved foredragsvirksomhed i forskellige kredse sou heste og hunde-
foreninger samt fåreavlsforeningen, hvorigennem jeg fik 1ært orme-
behandling og fødselshjæ1p ti1 mine får, Tj.1 stor glæde for såve1
dem som mine dyrlægeregninger.

IIun købte dyrlæge Alsings praksis i Aakirkeby, og i 1993 købte hurr
dyrlæge Hammers praksis i Rønne. For endelig i 1995 at opkøbe dyr-
1æge Lyholmers praksis i Nexø.

Hun indgik i kompagniskab med dyrlægerne Pia Staanum Per Johan-
§en og i 1995 flytter de kliniken ti1 Almin nss ve akr_ r eDy
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