
1971  Odder Apoteks Håndkøbsudsalg 
 

”Apoteker Anna” havde i flere år haft 

håndkøbsudsalg fra Odder Apotek i 
Vestergade 8. Anna solgte endvidere 

forskellige kosmetiske produkter m.v.  
Da Anna døde købte Sylvia Færgemann 

kaldet ”Kylle” forretningen, men i 1971 
overtog Kristine Poulsen, Østergade 6 – 

nu Øster alle`6 håndkøbsudsalget. 
Mange Houborgere kan sikkert huske 

det høje skab, der stod i fru Poulsens 
entre. I skabet blev alle varer fra 

apoteket opbevaret. 

 
Fru Poulsen, der solgte håndkøbs-og 

receptmedicin, som apotekets budbil 
bragte til Hou, var i butikken hver dag. 

Vi ser hende på fotoet foran sit hus. I de 
22 år, hun havde jobbet, havde hun 

ikke en eneste feriedag, og hun havde 
kun haft brug for afløser, da hendes 

mand var indlagt på sygehuset. Da fru 
Poulsen startede i 1971, spurgte hun 

apoteker Madsen, om hun evt. kunne 
lukke et par timer ved middagstid, men 

det mente apotekeren var en dårlig ide. 
 

Efter 22 år med medicinsalg stoppede 

den 84-årige fru Poulsen medio februar 
1993, og man kunne da læse i Odder 

Avis, at hun havde nydt hver eneste 
dag, hun havde haft udsalget. Hun 

syntes, det var dejligt, at der kom folk i butikken hver dag, og at hun ville komme til 
at savne kundekontakten. Der kom 10 – 12 kunder dagligt, og i den seneste tid 

havde den månedlige omsætning været på ca. kr. 22.000,-. I starten var 
omsætningen på ca. kr. 2.800,-, så man må sige, at det var en pæn stigning. Byen 

var jo også vokset fra 670 i 1971 til ca. 1.050 indbyggere i februar 1993.    
 

Hos fru Poulsen blev man altid venligt 
modtaget, og man fik en god vejledning og 

betjening, samt en lille snak om løst og fast. 
Inden man gik, lød det ofte: ”Vil du have 

bladet om sundhed med hjem” 

 
Håndkøbsudsalget, der i dag er i Brugsen, 

blev i sin tid flyttet til købmanden. Fru 
Poulsen fortalte også til Odder Avis, at hun 

selv havde været en dårlig kunde, da hun 
ikke tog nogen former for medicin, og at de 

hovedpinepiller, hun havde taget, kunne 
tælles på en hånd.  



Der er ingen tvivl om, at fru Poulsen var en særdeles både kvik og frisk dame, for da 
hun blev spurgt om hun nu skulle sidde med hænderne i skødet, svarede hun: ”Nej, 

først skal jeg have pudset sølvtøj og vasket gardiner. Og så kan det da godt være, at 
jeg smutter en tur til København for at besøge min søster på 95 år. Det snakker hun 

godt for, nu hvor jeg får mere frihed”. 
 

Fru Poulsen døde 19/3-2007. I dag bor datteren Gurli Pedersen og hendes mand Karl 
i huset på Øster Alle`. 
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