
T*},I§LÆGER ÅåKIRKEBY såve1 i"

FT0REGÅ$§ *om på ffi§§ne
fiSSgNVEJ fra 1850 r.i1 4010

Hvorrian beboerne i gammel tid klarede problemerne om de fik tand-pine er §Y'ært at f å klarhed oyer, De har yeL dulmet smerLerne Enedbrændevin eller anrire medikamenrer, og i væisi;-i;ia-r-1".";;;-";;;ti1 1æge, hvoraf den førsIe cari Borbioe kom i 1846, men uli";;å;i 1862 igen fraflyttede da d;i.*frods*Ear; ved siden år h;";;-1;;;:brug kneb ham at iå nok t11 familiens rar.o*Å*l-ri" iåqi-iåiz-r.r-i
,1*g*l c-grl--Q*o Leonhard carlselr og boede på Doktorbakke;: -0s 

;;"hamkunieåo8ømmet*nJ*;;;;;e'"å'a'"ue
lil Rønne oB få fremstirrer noBre prol*"*r hos o* turårå[ni[";;;--der nu havde oprerter klinikkei. Mån kunne dog også;;;;;; hj;ipved de tandlæger, der omkring lg00 havde opstarreL klinikIer i-;å..ve1 Rønne som Neksø

Men 9*n 15 april i909 blev det fra justitsministerier meddelt artandlæBe S. E. Kaabe-r fra Neksø havde fået t i ltadelse ri1 U*rre=;i=åt udøvE-T§?TTEEE?irksomhed i Åakirkeby. og Gudhjem, Hvor 1ængehan virkede kan jeg ikke finde, men oei var stadig en tunai*eå-tGudhjem der hed Kaaber i Ig42.

Herrij.931*tab1erederand1æge@sigmedk1inikpå
først'ega}*venpåmanufaIct,.tiat*ffirghIseto,tiln,"å"ao*
og her $ø&re byens borgere så ti1, når de fik pioblemer *ui-;r;:serne. Jeg er.i.ndrer hvorcian mor trak mig op af trarJrrt:. tii tiirrit
Ito, hrvor jegLkrigeade bLev pLantsL i råndiægesralÅn.rmede"= 

";;k, "'

Kjærsgaard rodede i min mund far siulre3-ig at trække efi tand ud.Der findes stadig folk i byen der som jeg kun kom der en e;ng. n"t
:uI sandelig hårå ksst med den t ids t"; -;s ;;r.;;r*"i*r""; uåunbedøvelse. I 1937 lukker krinikken og hun flyrrer fra by*I. 

--

i 1937 kommer den nye skolel ov som foreskriver at kommunerne harpligt til at indrette klinikker og ansætte Landlæger så alle "tår,pligtige kan få graris taniipleje og randretning. iH- "i*s kan "non"huske da rri i borgerskolens 4.klasse i eft*rårår 1g3s ai klasselæ-rer Aage Hansen rit at vide, vi ikke 
"kr11;- h;;; iågrr"* ;;"hå;;:gerning i Kubikkens nordre sLuelokale, da kommunen iravdå uåS*1 de+.ti1 den nye skoletandklinik.. - Men =å hurtigt cik [;*;;";ipiiiii"he1ler ikke dengang, $et blev førsr efrer et titt*te:g **o*'i rs+g

me11*m borgmeateren og Landlæge $}e xra*p at ideen *psrod.
Borgme*teren forta1te under spis:iTllEi--8flden efrerføtgendå kaffe
om det vanskelige probl*m man havd+i Aakirkeby ued et åuarr* entandlæge ti1 del {orhol dsris 1il"1e ernbed,e som dei yar r*å-e"ti"f.**by sko 1e væsen .



ller f oresl"cg Kra*rp så at §§l nan gjorde det at §ån aprettede en

Bkolegåftdkrir:ik ;; ;; privatklfnig i Lilknvtni$s Lil hinanden* så

ville han og trarr**tone €rethe, der også var ta*dlægeuddannet t søge.

$en så skull"e kommunen, osså'sørge for bolig og kliniker'i egnede

Iokaler udenfor skolen.

Yupyi * oE 11,4.1946 havde bOrgmesLefefl og fo*rrunalbestyrelsen
fundeL es egBet'*j*å*o*.' Sa ;;; varede åt*k=e lnnge før bvene hånd-

værksmes6re o*i :.åane a*ed at ista*dsæ.te n I{Å}'l}'tER§ 1tU§ 1r **ktor-
uat,ten ? { optåiåi-Iitii-tiorieere eiere- famitråen Hammer }'

0g det blev sandelig eE §tor re§tåurering" for bygningen ver t en

rniserabel. sf,and og f*rfatning, a*§ten 1:'§eså stor ss'§l naYflebrode-
;;;;-;;;; ;Å-l{or*isrnhol-m. ,;; morede folr i byen rn*ger på den t"i

1 1S53 skalte der laves gaderegulerin'8 af,§cengade. - §tokkekilde*
vej. Iterved tog maa 1rækkeir "å'åt srykfie af tanålægebsllghaven' 1

ersratnj,,ng derEoi' U:.*, erablåreI eil §tor kraf rig sandst ensmur der
blev §*§ren " Vår**r;k";;; " genneur §a lckal-revyvise skrevet *f
l,ferner Harsen og Philip Banr få e* landeplageuelodi sunget'ef Bentå

Oi"eu "o* " Yisen *m lluren på §t'okkekildevej $

*le Kramp yar født 13 iuni 1917 +g haa flytrede såmmeil med.sin
ffia._x'u*n,a*'"ogsåyarrartd1ægelrddannet'iudiDo.ktor*
6akken 2 sidsr på'Aiål t6+0. Her drev de §am§en klinikken og hun

udrridede for sii vedkemme*de agså til at tåge sig af tandretnång
på stcaleelever ir* :sidtbsrnholå'

Miu førsbe rnøde med tandlage Kranp yar i 1948. Jeg harde fået en

kraftig randpine og gik dein*d. §en ser søremig dårlig ud' men

Jeg rrJ, jeg kan tfaie d**.rile*:skal bare førsl rodbehandl:t o§

så r:rå ieg sætt; un k"or,* på" Hen det er ikke n*ir rned *n krone'
Jeg bliver nød til åt §æt,Le e* Guldtron* på- BesYarre har jeg
ikke nagei guld, ag det er også meget tsY*rt åt skaffe i disse
rider. så trsaå iør*vi ? l{åh men je* har da en guld ,1 ikrsne, §sm

jeg fik af min iarmor gil",konfirmatlan§gå?e. Håske den kan br§'
ges. og ereo, så blev det" Jeg gav ham gu3"dtikronen' 08 i dag

åa" jue *t."Aiå'med guldrikronen i æunden. Jes fik aldrig nogen

;;;*;";, e j trellsr ,'og€r res*gu1d Li"lbage ' Hen tanden holdt '

For så kunne den ene Låge såg af skoletaadplejea
sig *f privatpraktis*rende kunder sg Y1§e Yerså;'
f æ1les Yetttev*relre,

og den anden tågt}
0g man kunne hav4:

lsen sie ,sou orivaEPrakttserefl-
.*"id,*" Y1-o4-- .

osenvej J.

Tand.læxe Kramp døde i 199/+ og Greth* (ramP dsde eOX§"

197 t+

§f,rer konrå{rneearnmenlægning*n og u*videlsen af Åaker ekole gik

rna.n o*er L,L ar rde den k*msurråf* sk*leta*dpleje fr* del! ng*pførtr'
k1ånåk på Aaker åt"r.--*** rii"ir.*r*et §lrste§ To sorn leder'

I L§*9 ne,dsætter
de iaadl-æge med

Tand.læge
k t 1n1K l-

Ler:e $lk
si§:-lb1 i c



MEDICINFREMSKAFFELSE HÅNDKØBSUDSALG APOTEKUDSALG i. ÅKIRKEBY-

I turistsæsofien bl-iver man ofte sLandsel af en lurisL, som spør-
ger om vej til- Åpotekel " Hvad har I ikke noget Apotek !r -tt Hvcrdan søren klarer I jer dog uden ?t * tu Åh, det går da me*
get godt, jeg er da trlevet oyer 80 år.tt

r rnin barndom havde nor, som så mange andre af byens mødre, inde
i soveværelset på væggen hængende et lill-e medicinskab ned de nød
vendigsle hjælpemidler. Yores llusapotek indeholdr så1edes:

2 medlcinglas og L dråbeLællerflaske samt Amerikansk 01ie, Karl s
badersalt og Glycerin,endvidere Kamferdråber, Hoffmannsdråber og
I(ami1leLe, Hyldete og lxosLepiller. Endvidere var der Borsyre, Jod
og Borvaseline Brandbind, Sprit, Tvekulsurr NaLron, Magnesia,
SalnriaksperiLus, Terpentinolie og Jerntvechorid." 0g ovenpå skabe{
stod en Forbindskasse indenholdende:

4*6 forbindspakker i forskellige større1ser, 3-4 pakker sLeril ,

Gaze,3 pakker vandskyende vat 2 pakker sygevaL, Gazei:ind i for*
skellige breder, Lærredsbind, Flonelsbind, 1 æske sikkerhedsnåI.e,
Hæfteplaster 1 rulle" 0e så havde mor altid i huset stående en
række _,§faS*}e j_gfel.^y.å"ååå!e"r om :

Sengeunderlag af gummilærred, varmedunk, Gummipose, rspose, FroL-
lersL,of ti1 vandomslagn Battlst ti1 vådomslag. vadmel og Flonel*
sLykker ti1 pakninger Gg omslag, Bækken og uringJ.as, udskylnings*
apparat. med gummislange og glasspids" emalieret skål, Gummibal1on,"
sprø-j te t j-1 Øre og Næseud.skylninger , LægeLermometer, Saks, pinceL*
neglebørste og sælie, Øj eglas og Pipette 

"

Med sadan et arsenal i beredskab kunne hun kl-are de flesLe almin-
delige sygdomme og skrammer.0g var de så store, at det yar nødve..
vendig med 1ægens hjælp, så havde han eL mindre lager af medicin
som han kunne udlevere fra,For eks. smerLestillende midler som:
Hovedpå.arpr-l1ver (Phenåcetin), Røde dråber (morfindråber), Brune Drå-
ber (opiumsdråber) e1ler afførende pil"J-er.

0m Jægen ikke havde de nødvendige nedikamenter i sit medi r.inskab,
kunne han ri-nge eler sende recept ned til- Apot.eket i Nexø og bede
dem sende det nødvendige med tGg ell-er ruLebil tit sLationen i
Aakirkeby, hvor vi så kunne gå ned og hente deL ved ankomststid,

Ved alvorl-ige sydomme e1ler ulykkestilfælde blev man indlagt på
sygehuset, hvor Aakirkeby jo var så heldige at haye eL. Her havde
ma.n, eler sørgede man jo for, aL have de nødvendige medikamenler.ri1 rådighed

sygehuseL eksisLerede fra 1898, oB der blev udvideLgeL f lere gange j_nden det. i 1gg3 bt*u nedlagr _

om og Lil byg..
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I I§12 *vertog købnand H" Michelsen købnandsgården på hjørnet af
Storegåde oB Kirkestræde, der hvor Kirkepladsen er idag.

llan gik straks igang med at ændre facad*n ved indsættelse af nye
sLore buriksvinduer såmt opføre et flot indgangsparti r.id mod ga*
den, hvorpå han 1od male

i Rat<irkeby lvlaLerialhandel
i* ti.u+q\s-qsss-*-.

Indvendig i buliksl*ka1eL kom der nyt- invenLar med hylder langs
bagvæggen en stor disk med glascverplade så kunderne kunne se på
varene.0g på den nordre endevæg yar ophængt eL storL 3 fløjet
skab med 2 sideskabe , der vår dækket. 6f ,* glasf yldingsdøre , oB mi d-
LerskabeL havde t-ræfyldingsdør, på hvilken der stod malet

j=1I9- 
=

I derle skab opbevarede købmanden flasker og dåser med alle de
rnedikamenter, mail 1ovlig kunne købe i håndkøb uden resepl, deL
vår det førsLe møde med nogel der lignede eL Åpr:thek i byen.

Nu var det kun receptpligrig medicin, rnan skull"e have sendt merl
L*g fra Nexø. Så da P. Simonsen i lq15 overtog købrnandsforreL..
geå forLsatte han også :ned Håndkøbsudsatget:. Oe jeg husker endnu,
når Hor havde sendt r0ig derind, hrrordan han brysi€, og andægLig
skred ned langs disken far at 1åse skai:sdørene op og derpå krav*
lede op på en stige for at hente de små medikamentfl-asker eller
pakker ned fra de højtsiddende hylder.

I kølvandet på de sLore Influensa år 1918-20 yår der kræfter i-
gång med åL få etåbleret et selvslændigt Apothek" Men måske
på grund af et vægLigt brev fra apoteker Harild til Sundhedssty*
relsen af 25"6 "1924 bLey Lankerne skrinlagL" 0g P.§imonsen fcrL*
satte uf orandret indtil han døde i 1q55 og ej endornmen blev so1-gt
t.i1 kommunen Lil nedrivning for etablering af Klrkepladsen.



Åporeket i l{exø f åk så s:: af tale istand med børlkeril*st er Axel
Sv*nds*n sm åt etablere et g1i*dr* Ucisalg f or Håndkøbsrnerliri * i
eien eno af h*rls i-* fi*+ hut.ikslckaler i ejerrdommen ,-tre::nbanegad* 3 "og herf:ra best yrede så bødkerirlesLerens kcn*, I{aren §v*n*s*i, så-
*dsalg*t ind.ri 1 1865, hvor bødkermesLeren s*1-gte ejegd*,uÅe:r,

Håricikøbsurlsa.lget Et skab meEl glasskyrledør* bl ev så f I yrre t
over til" skotøjshandl.er l{enry Koefoeds skoLøjsforretning i nunrgarl
hvor hans kone P*ula, der r/ar sygeplejeud.tiarnet n samJ]len rned ekspe
ditri**n va3-b*rg skott-e Jensen iåeiieå skoLøjssalger t :§ *ig *g'
meilir:.i-r"rbet j eningen "

F*r m€ing€H L*rj.sl rår det ea *ple.velse ar. ,§e de I o
ski.åt* urienfor butiksii*r€*. hvpr der ,§L*d §ho ptt d*t
ene og Hånd.købudsa Lg på Uei ander, vi;e,rae ind t il
d*n §an:me b*tik. og"då i<vikke ;*;hrÅ-on-;*;å-*n*uun*
syærNeæske *cd *a pur Ålbylpulyr:r å uo* hii;.- ai f 

-

yårnnår CIfi bekendt,e for åt fortæl1e +& den befolk-
ni ng de f eriererle hos

I i?6q flyrtedc sk*t.øjsforhaLdler Ii*nry K*efaed sån forretning,"
over til ejendosi§]en Torvet S, 0g i i-srbindel se med rienrre f l.ytnt"nglit *F) on'rbyggede han o så han f ik eL nyt f crrret ningsl *kale , durb1*v opdelt. i t.o afdel.inger, *n for ska ac; en f*r hårrrlkøbsLrdsslg
mcd_rnedjcin, vitaminpiller, cre{ner og bariesalte, ffiåscåre og la.be*
s t if t" er. 0!l sGIil noget nyt krrnne nåft nu a f levere recepLer og af her*te best ilL recepLmeditin,

I 1*S5 rrvertagijs forrelnifigen
0g hans k*ne. fig de føres den

I 1§89 forsøger 5k*Løjshandler
at f,øre f nrretnli:gen ti dere og

af skot ø j shanrller Poul I{rik syska
yidere i, sanme stiå.

J*sper llanse* fra Skot.orvet i Nexø
da han i iq95 hr:"1der *p, så køb*r

Apoteker Ge.rt
j [.cki Lrlsg;ide,

$øl-1er .Jensen fra Nexø
fo:: her åL *t.ablere en
N§XØ ÅT§THK

Åp*rek æj end*nn:err nr 7 ned*
af cieling af siN. Ap*t ek.

il}SÅL{;

Ilar sørger f *r at. der kr:tlrrn*:" f agutldanneL beL j en-i ng, og ef ter nog*
1e fir renfirrårer iran byg:tingen $g sætLer f,acacien i så f in §:1.ån 11 ar
rlen opnår horgerf oreningens ber,,'arrng.§pt is.

Eadelig har Åakirkeby t;g dens t-,orgere fåer den *p*teki:et.j*ntng de
ha:: Lrehorr f,or"

n
ii:

Og m*.il bshøyer i.kke }ængere passå på oi§
mår; komm*r hj em n:ed hvid YiT eller
Vas*linesalqr, som det. engång blev sagt
i en l.ok*1 reyy,

'q"i,- 
' .,.*,."&'la.t '-'
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