Medicinhaverne i
Tranekær
Nyhedsbrev

Nr.1: Foråret 2014

Forår i Medicinhaverne
Formandens forårs brev – Marts 2014.
I har sikkert alle fornemmet at foråret er på vej, en dejlig tid
forestår. Vi fra Medicinhaverne i Tranekær vil gerne benytte
lejligheden til at informere vore medlemmer mere om de
aktiviteter og tiltag, der sker i Medicinhaverne. Det vil ske
gennem et Nyhedsbrev, som vil blive udsendt forår, sommer

Stevia

og efterår.
I 2013 blev Have no. 2 – Urin og Kønsvejshaven åbnet. På
åbningsdagen strålede solen om kap med Joan Ørting, som
indviede haven. Samtidig var der gang i bytte og salg af
planter. En ide vi gerne vil følge op på i fremtiden. Vi fik også startet op på Have no. 3. - Fordøjelse og Stofskiftehaven.
Arboretet er nu fuldt tilplantet.

AKTIVITETER
Åbningstider:
Fra solopgang til solnedgang

Have no. 1. Åndedrætsha-

ven tager sig rigtig fin ud og kunne opleves i fuldt flor i det
forgangne år.
Vi estimerer, at der i alt er mellem 4.000 – 4.500 personer,
som har besøgt Medicinhaverne i 2013. I alt er der blevet

Generalforsamling:
19.03.14. kl.19 i
Borgerhuset, Rudkøbing.

lagt 48.000 kr. i besøgskassen.
I løbet af 2014 forventer vi, at Have no. 3 kan blive færdig,

Arrangementer:

bl.a. med 10 forskellige langelandske æblesorter, der er klar
til udplantning. Herudover har vi fundet mange planter, som

Podekursus:

skal udplantes i løbet af foråret. Vi arbejder også på at for-

29.03.14. kl. 10-12 i Beboer-

bedre parkeringsfaciliteterne.

huset, Tranekær.

Den flittige og dygtige Havegruppe sørger for, at alt ser ind-

Min 10 deltagere, max 40. Pris

bydende ud. Der er kommet flere frivillige til, så vi nu er

50 kr for medlemmer og 75

oppe på 15 frivillige, der mødes hver tirsdag formiddag, for

for ikke medl. plus grund-

at plante, hakke og rive m.m.
I Medicinhaverne er vi meget interesseret i at få flere medlemmer, det kan bl.a. være nyttigt når vi skal søge fondsmidler, der jo udgør det økonomiske fundament for Haverne.
På Hjemmesiden www.Medicinhaverne.dk kan man læse

stammer.
Plante-bytte dag:
25.05.14. Fra kl.11
i Medicinhaverne

mere om medlemskab. Mød også gerne op til Generalfor-

Rundvisning:

samlingen d. 19.marts kl. 19 i Borgerhuset i Rudkøbing.

25.05.14. kl. 13.00 vil
Anemette Olesen, som har

Godt forår

skrevet adskillige bøger om
planter og plantemedicin, vise

Bjarne Møller Petersen

rundt og fortælle om nogle af
planterne i Medicinhaverne.

Langelandske æblesorter
Æblet som frugt har været kendt siden oldtiden. Det milde
klima og den frugtbare jord på Langeland, skaber gode betingelser for æbledyrkning. Først i 1800 tallet begyndte man
at registrere og opformere de bedste sorter, der var fundet
vildtvoksende i hegn og skove. Der blev plantet æbletræer i
haverne, men mest især ved gårdene.
Omkring år 1900 begynder en mere erhvervsdyrkning af
æbler på Langeland, og der bliver sendt æbler med skib,
mest til København, pakket i fustager (metallignende tønder) foret med halm.
I årene 1925-30 blev der plantet en del større erhvervsplantager, og der blev oprettet andelssalgsforeninger, som sørgede for salget. Fra 1945 til 1950 blev der igen etableret
mange nye æbleplantager, men siden er det gået stødt tilbage og i dag er der kun få erhvervsplantager tilbage.
På Langeland er der registreret ca. 20 sorter, som er fremavlet her. Erhvervsmæssigt har de i dag kun historisk værdi
eller som genbank. På Pometet i Høje Tåstrup findes eksempler på nogle af de langelandske æbler. I december kan man
bestille podekviste på Pometet, men man må selv arrangere
podning.
I Medicinhaverne i Tranekær har vi 10 forskellige langelandske æblesorter
PL

Guldvalmue

Apotekervæsnet i Danmark
Navnet apotek stammer fra det græske ord apothéke som
betyder lager eller opbevaringssted. Det ældst beskrevne apotek opstod i Bagdad i slutningen af 700 tallet. De første apoteker i Europa blev grundlagt i 1200 tallet i Salerno og Palermo
på Sicilien. Det var i denne periode man så den første opdeling
mellem lægevæsen og apotekervæsen.
Indtil reformationen i Danmark i 1536 blev landet hovedsageligt forsynet med lægemidler fra katolske klosterhaver samt
Opiumsvalmue

fra omrejsende købmænd der solgte urter og importeret medicin på de lokale markeder. Ophøret af klostrenes sundhedstjeneste betød et tomrum hvorfor man fandt det nødvendigt at
oprette en statslig medicinalpolitik.
Den første kendte apoteker var Willum Unno, som i 1546 efter
kongeligt privilegium anlagde et apotek i Højbrostræde i København. Tre år senere blev det første apotek i provinsen oprettet i Odense, det senere Løve Apotek. Alle apoteker havde
deres eget laboratorium, hvor der blev fremstillet piller, miksturer og andre typer medicin. I produktionen af lægemidler
indgik krydderier, urter og duftende stoffer til at tage den
værste smag. Mange af ingredienserne blev dyrket i apotekets
egen have. Da apotekerne ikke kunne overleve alene ved at

Digitalis

sælge medicin forhandlede man også konfekt, kandiserede
frugter, chokolade, syltede varer, krydderier samt eksotiske
specialiteter. I forlængelse af apoteket var der ofte en krostue
hvor det tit gik livligt for sig.
I 1672 fastslog man ved lov at apotekerne havde eneret på
fremstilling af medicin. Denne eneret mistede de igen i 1913,
hvor de første medicinalfirmaer var dukket frem.
For at opnå svendebrev måtte man stå 5-6 år i lære hos en
apoteker.
Efter 1672 forordningen måtte svende, der ønskede at opnå
apotekerbevilling, lade sig eksaminere ved Københavns Universitetet. I 1892 oprettedes Den farmaceutiske Læreanstalt
som i dag kaldes Danmarks Farmaceutiske Højskole. Der er i
dag mindre end 314 apoteker i Danmark
Rudkøbing Apotek:
Rudkøbing Apotek blev som det første apotek på Sydfyn oprettet ved kongelig bevilling i 1705,. I 1775 blev apoteket
overtaget af Søren Christian Ørsted som var far til Hans Christian Ørsted og Anders Sandøe Ørsted. Oehlenschläger, hvis
søster blev gift med A.S.Ørsted, skildrer i Langelandsrejsen
indtryk fra en sommerferie på Rudkøbing Apotek.
Apoteket rummer i dag et spændende museum og en smuk
apotekerhave som kan beses efter aftale.
http://www.rudkoebing.apoteket.dk/
ODP

Annonce.
Planteressource Foreningen Langeland / Medicinhaverne

Generalforsamling
Onsdag d. 19. marts kl. 19:00 i Borgerhuset.
Der holdes ordinær generalforsamling i PRFO/Medicinhaverne onsdag d. 19.
marts kl. 19:00 i Borgerhuset i Rudkøbing.
Generalforsamling i henhold til vedtægterne. BEMÆRK der skal stemmes om vedtægtsændringer. Disse kan ses på www.Medicinhaverne.dk eller man kan henvende sig til formanden Bjarne Møller Petersen tlf. 24 98 29 92.
Efter generalforsamlingen fortæller Mette og Chr. Ahlefeldt om kirsebærvin og
andre aktiviteter på Tranekær Slot.

Annonce.
Podekursus - Lav selv et æbletræ
Lørdag d. 29. marts kl. 10-12 i Tranekær Beboerhus
Kom og lær hvordan man poder et frugttræ. Tag evt. selv podekviste med og en
skarp kniv. Frugtavler Peter Lollesgaard og Havebrugskonsulent Jann Poulsen
underviser i podekunsten. Medicinhaverne giver kaffe og kage.
Pris: Medlemmer 50 kr. og ikke medlemmer 75 kr. Køb af grundstamme 20 kr.
Hurtig tilmelding til lollesgaard@mail.dk eller tlf. 50 92 52 96
Medicinhaverne i Tranekær

