Haarby Apotek
Der går 17 år fra sognerådene for Haarby, Jordløse-Haastrup, Kjøng, Dreslette og
Flemløse sogne søger om et hjælpe-apotek i Haarby, til bevillingen kommer i 1901.
Et bureaukratisk slagsmål mellem de bestemmende embedsmænd om Haarby
apotek skal være et hjælpe-apotek hørende til Assens Apotek, eller om det skal høre
til Verninge-apotek, eller: ”..der var ingen særlig trang til et apotek i Haarby, hvor
den bosiddende læge havde distributionsret.” Sagt på nudansk, det er unødvendigt
med et apotek i Haarby. Det var den form for argumentation, der forsinkede
afgørelsen.
Endelig …. 12. januar 1901 får apoteker Edvard Valdemar Lassen ministeriets
bevilling som apoteker i Haarby. E. V. Lassen tager til Haarby, finder en grund og
laver en aftale med tømrermester Jens Daniel Madsen – C. M. Madsens far – om at
bygge apoteket.
19. oktober 1901 har
Justitsministeriet godkendt
bygningen og apoteket
åbner.
Apoteker Lassen, der er 52
år på det tidspunkt, har
giftet sig med den 22 årige
Olga Josephine Marie
Knoblauch, hvilket ret
hurtigt giver problemer.
Den unge frue ønsker ikke
at forlade København til
Haarby Apotek 1901 - 1915
fordel for Haarby.
Allerede i 1903 søger han
ministeriet om tilladelse til at lade en bestyrer drive apoteket i Haarby,
begrundelsen er svagelighed! Han får tilladelsen, flytter tilbage til København, men
beholder bevillingen til 1915.
Apoteker Hans Christian Grønbæk og frue, Anna Margrethe Grønbæk, der også har
en farmaceutisk uddannelse, bliver bestyrerpar på Haarby Apotek. En lidt
besynderlig historie finder sted i forbindelse med, at de i 1915 overtager bevillingen
til apoteket. Apoteker Lassen har i årene 1903 til 1915 haft en årlig indtægt som
bevillingshaver til Haarby Apotek. Hvad får ham til – frivilligt – at ansøge om at blive
fritaget for denne bevilling? Hvordan turde Grønbæk rive en gammel gård ned,
bygge et nyt apotek uden at have apotekerbevillingen. Fakta er: Apoteker Lassen

fratræder som bevillingshaver d. 1. januar 1915. 4. juni 1915 meddeler ministeriet,
at Grønbæk er ny bevillingshaver til Haarby Apoteket. Dagen efter – d. 5. juni 1915 –
åbner apoteket i den nye bygning. Hvad der er sket her, får vi aldrig at vide!

Haarby Apotek 1915 - 1995

Apotekere i Haarby:
H. C. Grønbæk
1915 - 1929
Otto Heninrich Rath 1929 – 1934
Thorvald Jørgensen 1934 – 1942
H. C. Jørgen Thure 1942 – 1959
Jens Henning Lang Jensen
gennemrestaurerede apoteket i
1960 .
1959- 1978
Rasmus Peder
Rasmussen
1978 - 1994
Emma Marie Bredmose
1994 –2008
Søren Gøbel
2008 -

Emma Marie Bredmose forpagter
i første omgang bygningen, men
vælger allerede i 1995 at flytte til
den nuværende adresse.
Strukturen i apotekerverdenen
ændrer sig. Det betyder, at
Haarby Apotek d. 01-03-2008
mister sin bevilling og bliver en
filial under Assens Apotek – på
trods af, at Haarby Apotek var
større end Assens Apotek.
Haarby Apotek 1995 -

Kilder: De danske Apotekers historie.
Erik Dragsbæk.
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