
Historiens forløb er altid et resultat af mere eller mindre 

tilfældige valg og beslutninger. 

Det er en kendsgerning, at oprettelsen af et apotek 1880 i 

Dronninglund var en vigtig årsag til, at Dronninglund by 

opstod. 

 

Men tilfældigheder kunne have gjort, at det nemt kunne være gået anderledes. 

 

Den 11. august 1869 lå der ved sogneforstanderskabets møde et andragende fra 

apoteker Jacobsen i København en forespørgsel om, hvorvidt det kunne være 

ønskeligt at få oprettet et apotek i Asaa. Apoteker Jacobsen havde tidligere været 

apoteker i Sæby og kendte således lokaliteterne og vidste, at Asaa var det største 

bysamfund i Dronninglund sogn. 

Forstanderskabet vedtog og skrev i protokollen, at man var af den bestemte mening, 

at det omhandlede var særdeles ønskeligt, og man kunne derfor anbefale ansøgningen 

på det varmeste. 

 

Den 25. september 1869 lå der en ny skrivelse fra apoteker Jacobsen. Nu ville han 

også forsøge at formå en læge til at nedsætte sig i praksis i forbindelse med apoteket, 

og derfor anmodede han sognerådet om ”at formaa Beboerne til de første 3 Aar at 

sikre en lægeløn af 200 Rd Aarlig samt fri Bolig ved siden af sin praksis”. 

I referatet hertil står: ”Tages til fremtidig Efterkommelse”. 

 

15. December 1869 forelå endnu en skrivelse fra apoteker 

Jacobsen. Han var gået videre med sin plan om oprettelse af 

et apotek i Asaa og havde sendt en ansøgning til 

Justitsministeriet om tilladelse til oprettelse af et sådant. 

Men det var ikke blevet bevilget. Derfor foreslog han nu, at 

beboerne i de omliggende sogne, at de skulle gå sammen og gennem deres sogneråd 

indsende en ansøgning, da han mente, at ministeriet ville tage mere hensyn til en 

ansøgning, hvis der var flere, der stod bag den end vis kun var en enkelt. 

Hvorvidt man prøvede at ansøge igen vides ikke – endnu. 

 

Men havde Justitsministeriet sagt Ja – så kunne meget i Dronninglunds udvikling 

havde set anderledes ud i dag.      

 

Kilde: Forhandlingsprotokol for Dronninglund Sogneforstanderskab, 1858-1870. 
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