Gode ben fra apotekets kælder
Gamle knogler
et af tilbudene
til middelalderfestivalen

Apotekervagten
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HORSENS - Dybt nede i
kælderen, helt inde i de
kroge, hvor edderkopperne føler sig som eneherskere, der findes benene - de gode ben fra
apoteket.
De har lagret længe - mere end et halvt
århunde.M komrde
frem i lyset. For pa middelalderfestivalen kan benene helt sikkert slges som.
knoglepulver - et godt og
velkendt middel mod....
Ja, det er netop problemet: At medarbejderne pa
Søndergades Apotek i Horsens ikke rigtigt ved, hvad
de gamle ben har været
brugt til.
Kassen med knoglerne
blev fundet under oprydningen i kælderen efter
Bente Wittrups overtagelse af apoteket sidste år.
- De la fint sorteret i kranier, kæber, rygknogler
osv., fort e ller hun. Mellem
lagene la aviser fra
1940'erne, så nedpakningen har nok fundet sted
dengang.

Fra myretuen
Med sin placering centralt pa Søndergade er det
oplagt, at apoteket deltager i middelalderfestivalen. Sådan har det vret
de sidste år - og sådan bliver det også i år.
Knoglerne vil i apotekets
bod være et af tilbudene dog kun for øjnene.
- Lad mig med det sam-

me understrege, at der er
tale om dyreknogler, siger
Bente Wittrup.
- Vi ved så meget, at de
er blevet „afbenet" ved at
ligge i en myretue i Abj ergskoven. Herefter er knoglepulveret formentlig
indgået i forskellige former for
medicin, men hvordan det
mere nøjagtigt har
foregåt,vdik.
Så hvis en eller anden
har kendskab til fortidens
medicin, vil den lokale
apoteker og hendes med-

arbejdere blive glade for
den belt nøjagtige forklaring pa, hvorfor benene
har haft deres plads pa et
apotek.

Effektive igler
Pa middelalder-markedet vil benene blive knust
i en morter og vist frem.
Men det knoglepulver, som
er af mere autoriseret type. Ja, det er oven
i købet spiseligt med en
smag af lakrids, siger de,

der har turdet lægge
smagsløg til.
Knoglepulveret bliver
kun et af de mange tilbud.
Til salg er også bl.a. sukkervarer, kandis, lakrids,
middelalder-sennep og
mjød. Og selvfølgeiig det
store hit fra de sidste års
festivaler: Blod-iglerne.
De små dyr blev i gamle
dage - og det vil sige indtil
for 25 år siden - brugt til at
suge blod fra f. eks. blodsamlinger eller bylder.
- Iglerne er faktisk gan-

ske effektive, forklarer
apoteksassistent Jette Nielsen.
Hun har prøvet at lægge
hand til en af dem.
- De udskiller er fortyndende stof, heparin, så blodet ikke størkner. For mit
vedkommende betød det,
at jeg blødte fra det lille sax
i flere dage, siger Jette Nielsen.
- Argh! Jeg fatter ikke,
du tor, siger Bente Wittrup, der gerne melder sig i
flokken af mindre modige.

Under middelalderfestivalen fredag og
lørdaget
Sønderga-sApotk,mhr
apoteker-vagten.
Det er måske ikke
det mest heldige.
Pa den anden side
blev vagterne fordelt
for lang tid siden, og
bl.a. de praktiserende
lager og vagtlægerne
har forlængst fået besked om, at apoteket i
Sondergade er stedet,
hvor der skal hentes
medicin.
SA apoteket er
åbent, også selv om
vinduerne blændes af.
- Vi træffes pa de
sædvanlige vagttider
og telefonnumre, siger
Bente Wittrup.
Parkering og færdsel
med bil pa Søndergade
er umulig.
Derfor har apoteket
lånt sig frem til to private parkeringspladser
i Teatergården (Shellgarden), som apotekskunderne kan bruge.
I apotekets bod pa
middelalderfestivalen
er der også samarittertjeneste.Her kan man
fa behandlet små-sår,
rifter m.v.
Hvis skaderne er
værre, findes i boden
en mobiltelefon, så der
hurtigt kan rekvireres
assistance.
Men Jette Nielsen har
faktisk fæller udi det med
iglerne:
- Det har vi oplevet pa de
sidste festivaler - at der
faktisk er flere, som gerne
vil prove.

