
Apoteket 140 glen fra torvet

Andy Mortensen er den 10. apoteker pet Love Apotek, der i alle 100 år har ligget i Sme-
degade nr. 82.

100 år siden
Horsens fik sit
tredje apotek
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HORSENS - Den 11. ju-
ni 1896 søgte ca. 700
skatteydende borgere i
Horsens om et tredje
apotek i byen. Det skul-
le ligge i den nordvest-
lige bydel, og knapt to

årefter åbnede Nørre
Apotek, der i 1929

ændrede navn til Love
Apotek.

Men så tidligt som i 1890
var det første gang pa tale
at oprette et tredje apotek
i Horsens. Farmaceutisk

Medhjælperforening søgte
det år om oprettelse af seks
nye apoteker i Kobenhavn
og ni i provinsen. Blandt de
sidste om et apotek i Hor-
sens. Men sundhedskolle-
giet anbefalede kun to nye
apoteker i Kobenhavn og
ingen i provinsen.

Efterføl-gende blev der gjort flere
forsøg pa at fa endnu et

apotek i Horsens.

Anbeflet .
Ansøgningen fra de ca..

700 borgere blev anbefalet
af byrådet, og distriktslæ-
gen og fysikus. De var eni-
ge om at udtale, „at der ing-
en tvivl var om, at et tred-
je apotek kunne bestå i
Horsens, men at det ikke
kunne siges, at der var no-
gen egentlig trang dertil,
da de bestående to apote-
ker pa fyldestgørende ma-
de kunne tilfredsstille den

• fornødne medicinforsy-
ning for såvel byens som
omegnens vedkommende".

Fysikus udtalte videre:
„Hvorvidt der derimod af
bekvemmelighedshensyn
Tor beboerne i de fjernere
beliggende dele af byen
samt af hensyn til den far-
maceutiske stands inter-
esser matte vre

grund til et tredje
apoteks oprettelse i Hor-
sens, skal jeg (Fysikus)
ganske tillade mig at hen-
stille.

Den 25. november sam-
me r udbad Sundhedskol-
legiet sig en udtalelse om,
hvilket sted i Horsens, der
var bedst egnet for anlæg-
get af et eventuelt nyt apo-
tek.

Distriktslægen, borg-
mesteren og fysikus mente
alle, at det burde anlægges
pa Nørre Tory, eller i umid-
delbare nærhed af torvet -

f.eks. den nordlige ende af
Smedegade.

Ved kgl. resolution af 27.
januar 1897 oprettedes
derefter et nyt apotek i
Horsens „pa byens Nørre
Tory eller i fald i dettes
umiddelb are
Apoteket oprettedes med
personlig privilegium og i
øvrigt med „de for apote-
kere i købstæderne sæd-
vanlige rettigheder og for-
pligtelser".

Den første bevilling ud-
stedtes den 20. april for
cand. pharm. Viggo Bisse-
rup, der søgte om tilladelse
til at drive apoteket i ejen-
dommen Smedegade 82. I
ansøgningen blev belig-
genheden angivet at være
omtrent midtvejs mellem

somhed, og apotekerne er
blevet en slags købmænd.
Vi er kraftigt styret og kon-
trolleret pa mange mailer,
men har dog også et mono-
pol i form af, at der i Hor-
sens f. eks. kun ma vre tre
apoteker.

- I belt gamle dage var
der jo kun medicinproduk-
tion pa apotekerne, men

efterhånden tog fabrikker-
ne mere og mere over. Mr
lovgivningen blev, som den
gjorde i 1986, var det fordi
man mente, at det var
uheldigt at der var pro-
duktion bade pa fabrikker
og pa apotekerne. En apo-
teker kunne jo føle sig fris-
tet til kun at slge sine eg-
ne produkter.

Andy Mortensen lægger
ikke skjul pa, at noget af
det fahinerende ved faget
er forsvundet ved at al pro-
duktion nu er henlagt til
medicinalfabrikker - eller
for at bruge bans egen bil-
ledlige udlægning: „Pille-
trilleren er gaet pa fabrik".

Men apotekeren og far-
maceuten er stadig lge-
middelekspert, der skal
vejlede kunden om
virkninger - og ikke mindst
bivirkninger - af medici-
nen.

Og netop pa Love Apotek
i Smedegade bruger apote-
ker Andy Mortensen og
hans personale meget tid i
skranken pa at tale med
kunderne.

Pa apoteket er der ikke
noget nummersystem, og
der er ingen ventetid. Det
har kunnet lade sig gore
takket være en ide, som
Andy Mortensen fik og
praktiserede i forbindelse
med moderniseringen af
apoteket. Pa Horsens Lobe
Apotek er det receptmedi-
cinen og ikke medarbej-

derne, som flytter sig i 10-
bet af ekspeditionen.

- Næsten alle vores
kunder far deres medicin
med det samme. En ekspe-
dition af receptmedicin ta-
ger højest tre-fire minutter
hos os, siger Andy Morten-
sen.

Han har droppet adskil-
lelsen mellem receptur og
skranke, og små plastic-
kasser med lgemidler
triller pa rullebaner fra la-
geret ud til medarbejderen
i skranken, frem for at de
skal rende rundt pa kryds
og tværs mellem hinan-
den. Princippet i ekspedi-
tionen er det samme, som
bruges, når man bestiller
en burger hos McDonald's.

Effektivt personale
- For at systemet kan

fungere, kræver det et ef-
fektivt personale - og det
har vi pa Løveapoteket, si-
ger Andy Mortensen. Vi
har vores edb-system i
skranken, og nr kunden
afleverer sin recept kon-
trolleres den og inddate-
res. I løbet af ingen tid vi-
ses ordren pa en edb-
skrm i apotekets lager.
Herefter finder en apo-
teksassistent medicinen
pa hylderne, og den trilles
ud i skranken til den med-
arbejder, der foretager ek-
speditionen. I ventetiden
har medarbejderen kun-
net snakke med kunden og
f.eks. vejlede vedkommen-
de i brug af medicinen og
fortælle om eventuelle bi-
virkninger.

-Hos os er der ikke
ere kunder, der spørger sig
selv, om de maske er blevet
glemt, fordi deres recept
forsvinder ind i baglokalet,
siger Andy Mortensen.

Nørrebro og Vimmelskaf-
tet, ca. 140 alen fra Nørre
Tory.

Viggo Bisserup var inde-
haver af apoteket til sin
død i 1914. Siden har ni
apotekere regeret pa Hor-
sens Love Apotek. Den ti-
ende i rækken, Andy Mor-
tensen, overtog apoteket i
december 1984.

- Det var to år for apote-
kerloven af 1884 blev

gen-nemført, og Løveapoteket
var derfor stadig et produ-
cerende apotek, siger Andy
Mortensen. Men med apo-
tekerloven af 1986 blev
produktionen pa landets
apoteker skåret væk over
en periode pa fem r.

- Apotekerne er derfor i
dag mere en handelsvirk-

Love Apotek Hider over et line museum. Her ses den hand-
skrevne kassebog, og pa væggen de ni apotekere for Andy
Mortensen.
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