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Forord
Farmasihistorie hviler på to hovedpilarer – den faglige og den næringsmessige.
Norsk Farmasihistorisk Selskap har som mål å dokumentere begge disse områder, som omfatter den faglige med kunnskap om legemidler, forskning, undervisning og kontroll med legemidler, og den næringsmessige med utvikling av legemidler fra idé til utprøvning og markedsføring og apotekenes og produsentenes rammebetingelser i markedet.
Farmasihistorien skal også bygge opp under fagstolthet og identitet for studenter og farmasøyter. Norsk Farmasihistorisk Selskap øker derfor også sitt engasjement på sosiale medier, og
inviterer alle studenter og farmasøyter til å engasjere seg og få øye på den store og interessante
arven de har fått av tidligere generasjoner. Mye av dette er dokumentert i Cygnus, som nå også
er tilgjengelig på nett.
Visste du for eksempel at NMDs mangeårige historie (1957–2001) er publisert i Cygnus? Der
fortelles historien om etablering og avvikling av et statsmonopol for import, eksport og
engroshandel med legemidler. (Cygnus nr. 22, 2015).
Visste du også at utviklingen av det renfremstilte vitamin B 12 er publisert i Cygnus? Nestor i
norsk farmasi, cand. pharm. Fridtjov Rakli (f. 1913) var forsøksleder hos legemiddelfirmaet
Nyegaard & Co. og tok aktivt del i utviklingen av det første norske injiserbare vitamin B 12preparat «Pernami» og fulgte forskningen frem til det renfremstilte vitamin B 12 så å si fra
orkesterplass. Denne historien er publisert i Cygnus. (Cygnus nr. 7, oktober 2002).
Norsk Farmasihistorisk Selskap har sin egen hjemmeside (norskfarmasihistorie.no), og er tilstede på Facebook og Instagram.
Vi håper dere får glede av vår deltakelse i sosiale medier.
Liv Slettevold
Leder, Norsk Farmasihistorisk Selskap

Farmasøytisk etter- og videreutdanning. En historisk gjennomgang
Av Erik Andrew* og Ellen Finstad**

Innledning
I 2017 var det 60 år siden den formelle etterutdanningen for farmasøyter startet sin virksomhet. Som akademisk yrkesgruppe i Norge
var farmasøytene tidlig ute med å etablere en
fast etterutdanningsvirksomhet. Bare medisinerne var tidligere ute i Norge.
Men behovet for oppdatering og etterutdanning av farmasøyter var til stede langt tidligere. Etter initiativ fra generalsekretær i
Norges Farmaceutiske Forening, O. Chr.
Owe, ble det første «sommerkurset for
farmaceuter» holdt fra 28. juni til 10. juli
1915 ved Universitet i Kristiania.Ved åpningen av kurset i Universitets gamle festsal i Karl
Johans gate var medisinaldirektøren og en
rekke andre notabiliteter til stede, og kurset
mottok et statsbidrag på kr. 1500.
Bakgrunnen for kurset var at den nye farmakopéen (Ph.N.IV) inneholdt nye undersøkelsesmetoder m.m. som var ukjente for de
fleste av datidens farmasøyter.
Sommeren 1916 ble det første kurset gjen-

tatt. I årene mellom den 1. og 2. verdenskrig
ble det bare sporadisk arrangert sommerkurs
for farmasøyter. Norsk Farmaceutisk Selskap
ble etablert i 1924 og arrangerte møter med
foredrag som hadde karakter av etter- og videreutdanning. Selskapet startet «Farmasiens
Dag» i 1938; et arrangement som senere i
utvidet form har bidratt med betydelig kompetansebygging gjennom årene, uten at vi
betrakter denne virksomheten som en del av
den farmasøytiske etterutdanningen. Etter
den 2. verdenskrig kom en i gang med ny
kursvirksomhet på Farmasøytisk institutt,
Blindern (åpnet 1932) sommeren 1946. Etter
initiativ fra Norsk Farmaceutisk Selskap ble
det holdt 16 forelesninger. I 1946 og i 1947
ble det arrangert 2-ukers sommerkurs på
instituttet med både forelesninger og praktiske øvelser.
«Komitéen for avholdelse av kurser for
farmasøytiske kandidater», til daglig kalt kurskomitéen, ble opprettet i 1947 med Norsk
Farmaceutisk Selskap som drivkraft. Kurskomitéen besto av representanter fra Norges

* Erik Andrew (f. 1945) er cand. pharm. i 1969 og dr. philos. i 1985 fra Universitet i Oslo (UiO). Han har vært
klinisk forskningssjef i Nycomed Imaging, leder av Giftinformasjonen og professor 2 i farmakologi og klinisk toksikologi ved Farmasøytisk institutt, UiO. Han er innehaver av det Giftige kors. Kontakt: eriandrew@gmail.com
** Ellen Finstad (f. 1953) er cand. pharm. fra 1977. Hun har arbeidet i apotek og har innehatt ulike stillinger i
Apotekforeningen, bl. a. har hun arbeidet mye med etter- og videreutdanning. P.t. er hun organisasjonsdirektør i
AS Apotekernes Hus.
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Apotekerforning, Norges Farmaceutiske
Forening, Norsk Farmaceutisk Selskap og
studie- og diskusjonsklubben Laboremus og
fikk fra 1950 økonomisk støtte fra Sosialdepartementet.

vekt på etterutdanning i regi av Komiteen
for farmasøytisk etterutdanning (KFFE) og
Avdeling for videre- og etterutdanning
(VETT) fram t.o.m. 2009.

Våren 1949 ble det på Farmasøytisk institutt
arrangert kveldskurs i framstilling av sterile
legemidler. I perioden 1951–1955 ble det
hver vår holdt kveldskurs på instituttet, stort
sett som rene forelesningskurs. I 1952 ble det
for første gang arrangert kurs for famasøyter
utenfor Oslo. Etter initiativ fra Bergens krets
av Norsk Farmaceutisk Selskap og i samarbeid med kurskomitéen ble det holdt foredragskurs over 3 kvelder. I 1956 ble det bare
avholdt etterutdanningsvirksomhet utenfor
Oslo. Weekendkurs ble arrangert i Skien,
Stavanger og Trondheim.

Hva forstås med etter- og
videreutdanning

Høsten 1956 foreslo Norges Farmaceutiske
Forening overfor Norges Apotekerforening å
utvide etterutdannelsevirksomheten. Det ble
nedsatt et utvalg med 2 representanter fra
hver av de to foreningene. Basert på utvalgets
innstilling så «Etterutdannelseskomitéen for
farmasøytiske kandidater» dagens lys i juni
1957. Komitéen besto av to representanter fra
hver av de to foreningene, mens Norsk
Farmaceutisk Selskap, Laboremus og Farmasøytisk institutt hadde en representant hver.
I den første instruksen heter det at etterutdannelsen skulle søkes finansiert ved bevilgninger fra det offentlige, fra de deltakende
foreningene og ved kursavgifter. Den offisielle etterutdanningsvirksomheten for farmasøyter var en realitet og denne skulle vise seg
viktig for den farmasøytiske etat i årene
framover.
Denne artikkelen vil konsentrere seg om
den nasjonale etter- og videreutdanning med
4

Farmasifaget har fra gammelt av omfattet en
teoretisk/vitenskapelig del og en yrkespraktisk del. Særlig de siste hundre år har farmasien gjennomlevd en rivende utvikling. Derfor
går kunnskap fort ut på dato og må oppdateres og videreutvikles i tråd med samfunnets
behov. Dette var også bakgrunnen da det
første sommerkurset i farmasøytisk etterutdanning ble startet i 1915. Men ansvaret for
faglig egenutvikling og oppdatering for
farmasøyter som for andre profesjonsutdannete kunnskapsarbeidere, ble stort sett
overlatt til den enkelte og det tok lang tid før
arbeidsgivere og samfunnet begynte å sette
visse krav til kompetanseutvikling over tid.
For farmasøyter ble første del av 1900-tallet
brukt til å få på plass en universitetsutdanning
i farmasi og først etter den 2. verdenskrig var
den farmasøytiske etat moden for å formelt
organisere og prioritere etter- og videreutdanning.
Målsetningen for den tidlige kursvirksomheten var å gi farmasøyter muligheten til å
ajourføre og øke sine kvalifikasjoner.
Virksomheten fikk betegnelsen «farmasøytisk
etterutdannelse», men en var lite bevisst på å
skille mellom etter- og videreutdanning.
Overordnet mål for KFFE var å fremme
farmasiens faglige og yrkesmessige utvikling.
Først på slutten av 1900-tallet ble en mer
opptatt av å skille mellom etter- og videreutdanning. KFFE ble styringsorganet for all
utdanningsvirksomhet etter eksamen (cand.

pharm., reseptar) fram til inkluderingen i
VETT-utvalget i 2001. Dette uavhengig av
om tilbudene omfattet etter- eller videreutdanning. Først med etableringen i 1991 av
VETT (avdeling for videre- og etterutdanning ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i
Oslo) ble betegnelsen videreutdanning synliggjort.
De siste 10-årene har en skilt klarere mellom
etter- og videreutdanning. Universitetene
bruker følgende generelle definisjon: «Med
etterutdanning menes kortere kurs som sikter
mot fornyelse og ajourføring av en grunnutdanning, uten å gi formell kompetanse.
Etterutdanningskurs er ikke eksamensrettet
og gir ikke formell kompetanse i form av
studiepoenguttelling - eksempelvis timebasert kurs- eller seminarvirksomhet». Og den
tilsvarende definisjon på videreutdanning
lyder: «Videreutdanning er utdanning som tar
sikte på å bygge videre på tidligere grunnutdanning, eller skaffe kunnskaper på nye
områder. Til forskjell fra etterutdanning av
kortere varighet er videreutdanning vanligvis
eksamensrettet og har et visst omfang som gir
formell kompetanse i forhold til stillingsstatus
og lønnsopprykk».
For farmasøyter har vi gjennom tidene basert
oss på den første setningen av videreutdanningsdefinisjonen. Stillingsstatus og lønnsopprykk er primært en sak mellom arbeidsgiver
og arbeidstaker. Innen farmasien har vi i en
periode hatt spesialistutdanning i sykehusfarmasi. Spesialistutdanning er en særskilt
form for videreutdanning, men vil ikke bli
omtalt nærmere i denne oversikten. NAFs
videreutdanning i apotekfarmasi, best kjent
som «Diplomstudiet» eller etterfølgeren
Videreutdanningen i apotekfarmasi (VIA) vil
heller ikke bli gjennomgått.

Den farmasøytiske
etterutdannelsen (KFFE)
Komitéen og styringssignaler
Navnet på «Etterutdannelseskomitéen» fra
1957 ble endret til «Komitéen for farmasøytisk etterutdannelse (KFFE) i 1966. Årsaken til
denne justeringen var at den nye kategori
farmasøyter, reseptarer, skulle inkluderes.
Reseptarutdanningen ble etablert i 1960.
Styringskomitéen fortsatte sin virksomhet
fram til 2001 bare med visse tilpasninger i
sammensetning og instruks.
KFFE sin hovedoppgave var fra starten av
«å planlegge og organisere etterutdannelse
for farmasøytiske kandidater». Det utviklet
seg snart en praksis for at lederen for KFFE
(se ramme 1) skulle vekselsvis komme fra
Norges Apotekerforening og Norges Farmaceutiske Forening. I 1972 ble instruksen og
sammensetningen av KFFE litt forandret.
Laboremus ble nedlagt og inn i KFFE kom
en representant for Statens Reseptarhøgskole
og en fra Norsk Medisinalindustris Felleskontor. Fra tidligere hadde Norges Apotekerforening (NAF) og Norges Farmaceutiske
Forening (NFF) to representanter hver og
Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo en.
I 1982 kom den første innstillingen som tok
KFFEs virksomhet opp til bred evaluering. I
den nye målsetningen het det: «Å sørge for
kontinuerlig muligheter for alle farmasøyter
til å gjennomføre en systematisk og relevant
etterutdanning innen gitte økonomiske
rammer». I 1989 kom en ny utredning som
vurderte etterutdanningens organisasjon og
tilknytning til universitet og høgskoler og i et
bredere samfunnsmessig perspektiv. Her ble
det lagt vekt på at KFFE skulle «fremme
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RAMME 1

Formenn (ledere) av «Komitéen for farmasøytisk etterutdannelse» (KFFE)

Harald Gausåker
Alm Valseth
Bjarne Salvesen
Ove Moripen
Olav Damslora
Marit Lande
Erik Andrew
Oddmund Vist

1957 – 59
1959 – 61
1961
1961 – 69
1969 – 75
1973 – 79
1979 – 81
1981 – 83

farmasiens faglige og yrkesmessige utvikling
slik at den til enhver tid fyller sin samfunnsmessige oppgave».
Da Apotekerforeningen skulle opprette
«Diplomstudiet i apotekfarmasi» og søkte
samarbeid med Farmasøytisk institutt for å

Thora Asbjørnsen
Ragna Kure
Inger-Johanne Danielsen
Martin Bjerke
Nils Ove Hoem (fung.)
Vibeke Lem Nordahl
Ellen Finstad

1984 – 85
1986 – 90
1990 – 92
1993 – 95
1995
1996 – 98
1998 – 2000

kunne tilby vekttallskurs, ønsket KFFE at
disse virksomhetene skulle ses i sammenheng
og ønsket også formelt å knytte seg til universitetssystemet for å sikre muligheten for et
videreutdanningsforløp, det ville i praksis si
eksamenskurs. En arbeidsgruppe med representanter fra Farmasøytisk institutt, KFFE og

Årsberetning 1973

Komitéens sammensetning
Komitéen for farmasøytisk etterutdannelse har i 1973 hatt følgende sammensetning:
Norges Apotekerforening:
Brynjulf Prestegard (til 16.10.73)
Borghild Hagness
Finn Otto Gundersen (fra 16.10.73)
Vararepresentanter: Marit Lande (fra 16.10.73), Kjell Skovlund (fra 16.10. 73).
Norges Farmaceutiske Forening: Kirsten Frey, Kamilla Dahlstrøm
Vararepresentant: Per Flatberg (fra 16.10.73)
Norges Medisinalindustris Felleskontor: Olav Damslora
232
Denne starten på KFFEs årsberetning fra 1973 er faksimile fra Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 1974; 82/7: 232.
At årsberetningen ble trykket i tidsskriftet tyder på at etterutdannelsen sto sterkt blant farmasøyter og var viktig for
NFF.
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Apotekerforeningen ble etablert.Avdeling for
videre- og etterutdanning (VETT) tilknyttet
Farmasøytisk institutt, UiO ble etablert i
1991. I 1992 sluttet KFFE å ha egne ansatte.
KFFEs sekretariat ble da overført tilVETT og
den farmasøytiske etterutdanningen ble
ivaretatt gjennom oppdrag gitt til VETT.
I 1996 begynte mange å se at det ville
komme en strukturendring av apotekvesenet
i Norge. Det ble derfor satt ned en ny
arbeidsgruppe som skulle foreslå KFEEs
funksjon og rolle i et framtidsperspektiv.
Innstillingen i 1997 foreslo et overordnet mål
i tråd med praksis tidligere, men målsetningen ble utvidet til også «å bevisstgjøre
farmasøytene i deres yrkesrolle». Det spesielle
med denne utredningen var imidlertid at den
primære målgruppen for KFFE skulle være»
apotekarbeidende farmasøytiske kandidater
og reseptarer i primærhelsetjenesten og sykehus». Selv om de fleste deltakerne i etterutdanningstilbudene tilhørte denne gruppen,
bidro denne formuleringen til en avklaring,
men også en oppsplitting av den tidligere
samstemte KFFE oppslutning blant alle
farmasøyter i Norge uavhengig arbeidsplass. I
2002 var markedsliberaliseringen av apotekvesenet i Norge en realitet. Apotekerforeningen sa opp avtalen om «Diplomstudiet
i apotekfarmasi» i 1999 pga. endrede rammebetingelser. Mye av tankegodset fra arbeidet
med Diplomstudiet ble videreført gjennom
utvikling av Videreutdanning i apotekfarmasi
(VIA) som ble til gjennom samarbeid mellom
Apotekerforeningen og Avdeling VETT.
Kursene i VIA inngikk i VETTs tilbud. I og
med nedleggelsen av styringsorganet for
Diplomstudiet, var det lite hensiktsmessig å
sitte igjen med styring av avdelingen både
gjennom det overordnede styringsorganet
VETT-utvalget og KFFE. KFFE ble dermed

nedlagt som styringsorgan fra 01.01.2001, slik
at VETT-utvalget ble det eneste overordnede
styringsorgan for hele avdelingen.
Årsaken til nedleggelsen var at komitéen ikke
lenger så at ordningen og styresett var tilpasset de endringer som skjedde i apotekbransjen, samt fremtidige krav til effektiv drift av
en etter- og videreutdanningsenhet. Bedre
samordning med Videreutdanningen i apotekfarmasi var også ønskelig. Nye vedtekter
for Avdeling for videre- og etterutdanning
(VETT) ble godkjent av styret på
Farmasøytisk institutt i desember 2002. Der
slås fast at «VETT er organisert under
Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo
(UiO) og har VETT-utvalget som sitt nærmeste
overordnede organ. VETT drives som selvstendig,
faglig, administrativ og økonomisk enhet. VETTs
virksomhet finansieres ved kursinntekter og eksterne bidrag.VETT skal være økonomisk selvbærende, herunder disponere alle eksterne inntekter».
Dette betød at avdelingen skulle fortsette å
være økonomisk selvbærende, utarbeide budsjett og avgi regnskap, samt fortsatt disponere
alle eksterne inntekter. Dekningsbidrag til
Farmasøytisk institutt (litt varierende satser
gjennom årene) skulle også betales.
Som vi kommer tilbake til senere ble det fulle
ansvaret for etter- og videreutdanningen for
farmasøyter overtatt av VETT inntil nedleggelsen 01.01. 2010.

Sekretariat/administrasjon
Planlegging og arrangering av etterutdannelseskurs krevde en faglig sekretær og kontorhjelp og Norges Apotekerforening påtok
seg dette arbeidet fra starten av i 1957.
Kontrollkjemiker Mathis Gundersveen ved
7

RAMME 2

Daglig ledere (sekretærer, kontorsjefer) «Komitéen for farmasøytisk etterutdannelse»
(KFFE) og fra 1991 avdelingsledere, Avdeling for videre- og etterutdanning,
Farmasøytisk institutt, UiO (VETT)

Mathis Gundersveen (deltid)
Bjarne Salvesen (deltid)
Arild Otto Pedersen (deltid)
Per Flatberg (heltid)
Kari Hamre
Edle Endresen
Ingeborg Molstad Skarpen

1957 – 61
1961 – 70
1970 – 74
1974 – 76
1976 – 78
1978 – 86
1986 – 87

NAF-laboratoriet skulle bruke noe av sin tid
til sekretærarbeid for komitéen. Da KFFE
fikk midler til å ansette en sekretær (daglig
leder) i deltidsstilling ble Gundersveen ansatt
i denne og satt i stillingen de første 4 år. I
samarbeid med komitéen klarte han raskt å få
KFFE til å bli en faglig og aktiv aktør for
etterutdanningen av farmasøyter. Som det
framgår av oversikten over daglige ledere
(sekretærer, kontorsjefer) for KFFE og VETT
(se ramme 2) ble Per Flatberg den første daglige leder av KFFE i heldagsstilling. Samtidig
ble det ansatt en kontorfullmektig og sekretariatet fikk fri kontorplass ved Farmasøytisk
institutt, hvor det senere holdt til. Etterhvert
ble denne administrasjonen gradvis utvidet i
tråd med behov og aktivitetsnivå og omfattet
på det meste 4 årsverk. Denne KFFE-administrasjonen holdt styr på et etter hvert
betydelig antall lokale etterutdanningsutvalg,
kursutvalg, arbeidsutvalg og rådgivende fagutvalg (figur 1 fra 1987). Frivillighet/dugnad
var et kjennetegn for virksomheten og
omfattet etter hvert et imponerende antall
personer fram til årtusenskiftet.
8

Nina Eitrem Haavie (fung.)
Vibeke Lem Nordahl
Bjørg M.T. Simonsen
Kristin Klem
Marius Wiltil (fung.)
Marius Wiltil
Mette Sollihagen Hauge

1987 – 89
1989 – 93
1993 – 95
1995 – 00
2000 – 01
2002 – 04
2004 – 10

Denne annonsen for KFFE sekretær i deltidsstilling er
fra 1970. Som det framgår av ramme 2 var det Arild
Otto Pedersen som fikk stillingen. Faksimile fra Norsk
Farmaceutisk Tidsskrift 1970.

Komiteen (KFFE)
7 personer

Finansiering av kurs og kursdeltakelse

Sekretariat
4 personer

Lokale Etterutdanningsutvalg
52 personer

Kursutvalg
Ca. 65 personer

Arbeidsutvalg
Ca. 30 personer

Rådgivende
fagutvalg
7 personer

Figur 1. Organisering og drift av KFFE i 1987 med
personer involvert.

Bemanningen for VETT hang selvfølgelig
nøye sammen med aktiviteten og måtte etter
hvert også tilpasses de økonomiske rammer.
I perioden 1991–2005 var det ca. 5,8 årsverk
tilknyttet VETT. Fra og med 2007 var det 4
personer ansatt ved VETT, 3 personer i 2009.

Sentrale kurs den første tiden
Fra starten av i 1957 var det kursvirksomhet
en satset på. Først forelesningskurs i farmakologi på kveldstid høst 1957 til vår 1958
med hele 60 forelesninger med 200 påmeldte
deltakere. I august 1958 ble det på
Farmasøytisk institutt arrangert et 2-ukers
kurs med 28 deltakere. Kurset besto av forelesninger i farmakologi og forelesninger og
øvelser i farmasi og farmasøytisk kjemi, samt
en innføring i studiegruppearbeid. Dette
kurset ble gjentatt sommeren 1959, men fra
1960 og i mange år framover gikk komitéen
over til å arrangere kurs av maksimum en
ukes varighet Disse kursene var heldagskurs,
ble kalt sentrale kurs og ble vanligvis arrangert på et hotell eller kurssenter i nærheten
av Oslo. De sentrale kursene utgjorde hovedvekten av virksomheten de første 10-årene
og ble meget populære.

Etter søknad fra komitéen dekket NAF den
første tiden halv lønn for provisorer som deltok på sentrale kurs, mens apotekerne ble
bedt om å dekke resten av lønnen i kurstiden. NFF betalte reiseutgiftene for sine
medlemmer. Apotekere som deltok fikk
dekket reise- og vikarutgifter. Dermed var
prinsippet om refusjon av KFFE-kurs knesatt. Lønnsfondet for farmasøyter ble gitt
oppgaven å bestemme hvilke kurs som skulle
gis refusjon basert på en årlig økonomisk
ramme. Lønns- og arbeidsavtalen mellom
NAF og NFF fikk bestemmelser om etterutdanning fra 1972 som ga farmasøyter i apotek muligheter for oppdatering av faglig
kunnskap. Etter Lønns- og arbeidsavtalen
hadde apotekarbeidende farmasøyter rett til å
delta på ett etterutdannelseskurs godkjent av
Lønnsfondet i året med alle utgiftene dekket.
Forutsetningen var at deltakelsen var forenlig
med apotekets forsvarlige drift. Etter hvert
kunne også apotekarbeidende farmasøyter
etter avtale med apoteker få permisjon med
lønn til andre etterutdannelsestiltak som faglige møter, deltakelse i kursutvalg og lokal
KFFE-virksomhet. I følge lønns- og arbeidsavtalen hadde også farmasøyten plikt til for
apotekets regning å delta i kurs som var nødvendig for apotekets drift, dersom ikke tungtveiende grunner hindret det. Lønnsfondsordningen for KFFE-kurs fikk avgjørende
betydning for apotekfarmasøyters mulighet
for etterutdanning og la grunnlaget for det
omfang og den attraktivitet som KFFE-kurs
hadde i siste del av 1900-tallet.
1999 var siste året Lønnsfondet ytte full refusjon for kurs (ca. 2,6 millioner). I år 2000 ble
det kun gitt støtte til refusjon av reiseutgifter.
Farmasøytlønnsfondet ble nedlagt fra og med
1. mai 2001.
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Lokal og regional virksomhet
Fra tidlig på 60-tallet skaffet komitéen seg
lokale kontaktpersoner rundt i landet. Etter
hvert ble denne ordningen utvidet til 13
lokalutvalg, senere 15. De lokale kretsene til
NAF og NFF pekte ut 2 representanter hver
til det lokale etterutdanningsutvalget og en av
disse fungerte som lokal kontaktrepresentant
(se ramme 3). Disse kretsutvalgene lagde
planer og budsjett for hvert år og KFFE stilte
så en viss sum penger til rådighet for den lokale virksomheten i hver krets. KFFE arrangerte etter hvert årlige kretskontaktmøter med
de lokale kontaktpersonene. Disse samlingene ble viktige felles arenaer med gjensidig
informasjon og inspirasjon for grunnplanet i
farmasien og komitéen/administrasjonen.

Tabell 1.
Antall farmasøyter på sentrale og regionale kurs og
lokal etterutdanningsvirksomhet (kurs, forelesninger,
!
studievirksomhet) i regi av KFFE.
Temadager kommer i tillegg. KFFE i 2001.
!
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!

Kretsutvalgene hadde ansvaret for planlegging, igangsetting og gjennomføring av de
lokale etterutdannelsestilbudene innen sin
krets. Ofte ble det lagt vekt på lokale studiegrupper basert på kursmateriale utarbeidet av
KFFE sentralt. Disse oppleggene hadde ofte
besøk av en ekspert innen emnet ved igangsettelse og/eller avslutning. Kveldskurs og
helgekurs var også meget populære i visse
kretser. Den lokale virksomheten førte til en
betydelig frivillig innsats og dugnad og ikke
minst et bedret faglig samarbeid på lokalplanet. Organisering av kurs og forelesninger mv.
innebar også at et betydelig antall farmasøyter i Norge i praksis deltok i en pedagogisk
læringsprosess med uformell kompetanseheving som resultat.
!"
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RAMME 3

Etterutdanningsutvalg i kretsene i 1980 (kretskontakt uthevet skrift)
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På 1980- og 90-tallet innførte en også en
tredje kategori av kurs, nemlig regionale
kurs. Disse ble ofte arrangert i samarbeid med
lokalutvalgene og hadde deltakere fra flere
kretser. Ofte ble et sentralt kurs senere gjentatt som et regionalt kurs i tilpasset form.
Gjennom årene ble det også holdt flere fellesnordiske kurs. For antall deltakere på sentrale
og regionale kurs og i lokal etterutdanningsvirksomhet henvises til Tabell 1.
Kursvarigheten avtok med årene. Mens det i
80-årene var vanlig med ukeskurs gikk det
mer og mer over til 2- og 3-dagers kurs.
Temadager samlet etter hvert også mange
deltakere.

Samarbeid med andre kursarrangører
Fra tidlig på 1970-tallet innledet KFFE et
samarbeid for enkelte kurs med LegersVidere
og Etterutdannelse (LVE) og med Norsk
Sykepleieforbund. I 1976 ble det første formelle nordiske kurset i «Legemiddelvurdering»
avholdt i Sverige, og det nordiske samarbeidet fortsatte i årene framover. I mange år ble
det holdt årlige kontaktmøter angående samarbeid i etter- og videreutdanning mellom de
nordiske land.

Temaer og undervisningsformer
De emner og temaer som gjennom årene er
blitt dekket, speiler på mange måter utviklingen i farmasien og det som farmasøyter
har vært faglig opptatt av. Det første sommerkurset i 1915 tok særlig for seg endringer i
gjeldende farmakopé. Lover og forskrifter
samt produksjon var viktige emner før og
etter den 2. verdenskrig. Farmakologi var
særlig i skuddet de første 10-år av KFFEs
virksomhet. På slutten av 1900-tallet har
12

kursene dekket et bredt utvalg av emner.
Men fagområder som farmakoterapi, sykehusfarmasi, ledelse, apotekøkonomi og samfunnsfarmasøytiske emner har vært populære
temaer senere i virksomheten til KFFE. I
1970-80-årene var pedagogikk (voksenpedagogikk) et populært tema på kurs.
Problembasert læring (PBL) ble tatt i bruk
innen etterutdanningen fra 1980-90 tallet før
det ble innarbeidet som metode i grunnutdanningen. Etterutdanningen tok ofte initiativet til temaer/støttefag som grunnutdanningen ikke kunne dekke. Elektronisk databehandling (IT) i en eller annen form ble for
eksempel et emne som ble inkorporert i en
rekke kurs.
Kursene fram til 1960-tallet var stort sett
forelesningskurs. Senere har undervisningen
satt større krav til aktiv egeninnsats, med
gruppearbeid og studiesirkler. Problembasert
læring er også et pedagogisk prinsipp som ble
brukt de siste årene i KFFE- virksomheten.
Den lokale virksomheten på kretsplan
foregikk i betydelig grad i studiesirkler med
store krav til aktiv egeninnsats. De siste tiår på
slutten av 1900-tallet ble diverse kurspakker
svært populære på lokalplanet.
KFFE kursene har vanligvis ikke hatt avsluttende eksamen. Med rette kan det hevdes at
deltakelse i etterutdannelseskurs har vært for
lite forpliktende. Mangel på dokumentasjon
om læringsutbytte som for eksempel ved
testing eller eksamen er karakteristisk for
etterutdannelsesaktivitet. Men uavhengig om
kursene har hatt karakter av etter- eller videreutdanning har noen av kursene hatt en
frivillig avsluttende prøve.Tradisjonelle prøver og varianter rundt «multiple choice» har
også vært prøvd.

Økonomi KFFE
Ved starten av den formelle etterutdanningen
i 1957 var egeninnsats og dugnadsånd viktige
drivkrefter for å skaffe seg oppdatert kunnskap. Økonomi og finansieringsmodeller ble
først prioritert etter som virksomheten økte i
omfang.Alt i 1958 ble det bevilget kr. 15 000
til
farmasøytisk
etterutdanning
over
Sosialdepartementets budsjett og denne støtten fra helsemyndighetene fortsatte opp
gjennom årene. NAF var også en viktig
bidragsyter fra starten av og senere fikk komiteen også økonomisk støtte fra Norsk
Medisinaldepot, Norges Medisinalindustris
Felleskontor (NOMI) og NO-RE-FARM,
Universitetet i Oslo og Statens Reseptarhøgskole. Finansieringsmodellen ble et
spleiselag mellom mange parter og understreket hele etatens store oppslutning om og
betydningen av KFFE som en nasjonal etterutdanningsorganisasjon.
Prinsippet var at etterutdanningsvirksomheten ikke skulle være inntektsbringende, men
selvbærende. Det betydde i praksis at de faktiske driftsutgiftene inkludert lønnskostnader
skulle finansieres av økonomiske bidrag og
kursavgifter (for utgifter til KFFEs sekretar-

iat/administrasjon på 80- og 90-tallet, se figur
2). Det var også krav om at avdelingen og
virksomheten skulle være selvbærende økonomisk fra og med 2001 (eget budsjett og
regnskap).

Nasjonal utvikling på området
etter- og videreutdanning
Med Ottosenkomiteen (St. prp. Nr.136
1968-69) ble grunnlaget lagt for utdanningsinstitusjonenes ansvar for videre- og etterutdanning i Norge, men lite skjedde. I 1977
trådde Voksenopplæringsloven i kraft.
Intensjonen i denne var at hovedansvaret for
etterutdanningen ble tillagt Universitet og
Høgskoler og at organisasjonene skulle supplere aktiviteten. Men det skulle fortsatt gå
mange år før de økonomiske rammene til
Universitet og Høgskoler ble slik at etter- og
videreutdanning ble tillagt tilstrekkelig vekt.
Og farmasøytene med KFFE var en av de få
yrkesgrupper som allerede hadde et fungerende system. Men lovgivningen satte etter
hvert krav til at de enkelte utdanningsinstitusjonene også skulle tilby videre- og etterutdanning. Det var imidlertid først med «Lov

Figur 2. Årlige utgifter KFFE til sekretariat/administrasjon (lønn, drift mv.). Fra og med 1993
er oppholds- og reiseutgifter for deltakerne tatt med i regnskapet, både som utgifter og inntekter.
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om universiteter og høgskoler av 2005», at
utdanningsinstitusjonene fikk plikt til å tilby
etter- og videreutdanning innenfor institusjonenes virkeområde. Med stadig flere universitet og høgskoler som tilbød farmasøytutdanning på lavere/bachelor- og høyere/
masternivå ble det utfordrende å opprettholde bare et nasjonalt senter i Norge for
videre- og etterutdanning for farmasøyter.

VETT
(Avdeling for videre- og etterutdanning, Farmasøytisk institutt,
UiO)

Oppdrag
KFFE

Etterutdanning

VETT
Oppdrag

Oppdrag

VIA (videreutdanning

Spesialistutdanning

NAF

i apotek)

NFF

sykehusfarmasi

Figur 3. Opprinnelig organisasjonsmodell for VETT
(avdeling for videre- og etterutdanning, FI, UiO).
Senere ble også UiO ved Farmasøytisk institutt oppfattet som en oppdragsgiver. Fra 2002 drev VETT uten
oppdrag fra de opprinnelige oppdragsgiverne og ble oppfattet som en aktør og tilbyder av kurs (i regi av UiO).

Organisering, styring og økonomi
I 1990 ble det nedsatt et utvalg med representanter fra NAF, KFFE og FI med mandat å
utrede en organisasjonsmodell som kunne
knytte videreutdanning av farmasøyter til
UiO (og gi vekttall) og kombinere dette med
det administrative apparatet som var bygget
opp rundt KFFE. Utvalget foreslo at det ble
opprettet en eksternt finansiert enhet ved FI
som i tillegg til å administrere KFFEs virksomhet skulle administrere og lede NAFs
videreutdanning i apotekfarmasi (Diplomstudiet). Forslaget fikk full støtte fra NAF,
NFF, Farmasøytisk institutt i Oslo, Institutt
for Farmasi i Tromsø og Reseptarhøgskolen. I
1992 var VETT i drift. En slik avdeling var
den første i sitt slag ved UiO og sannsynligvis
den første i landet. I 1997 overtok også
VETT det administrative ansvaret for spesialistutdanningen i sykehusfarmasi fra NFF (se
figur 3). Også Farmasøytisk institutt var i en
periode oppdragsgiver (videreutdanningskurs) av VETT. I denne oversikten vil vi
ikke gå nærmere inn på Diplomstudiet, senere utviklet tilVidereutdanningen (VIA), eller
spesialistutdanningen i sykehusfarmasi.
14

Men etter nedleggelsen av KFFE ogVIA drev
VETT fra 2002 uten oppdrag fra de opprinnelige oppdragsgiverne, selv om NAF
finansierte det meste av utviklingen av de
obligatoriske VIA-kursene og ga startkapital
til driften av disse, noe som på en måte også
kan ses som startkapital for videre drift av
avdelingen fra 2002. Virksomheten skulle
drives etter betingelsene for eksternt finansiert virksomhet ved Universitetet i Oslo og
virksomheten skulle finansieres ved kursinntekter og eksterne bidrag.VETT skulle være
økonomisk selvbærende og herunder disponere alle eksterne inntekter.
VETTs målsetning var: «bidra til å sikre høyt
nivå på farmasøytisk kunnskap og yrkesutøvelse gjennom å tilby, administrere og koordinere videre- og etterutdanningstilbud for
farmasøyter».
Selv om VETT var organisert under FI, UiO
hadde organisasjonen et nasjonalt ansvar for
videre- og etterutdanning for alle farmasøyter i Norge. VETT ble ledet av et VETT-

utvalg som hadde representanter fra NFF,
NAF, undervisningsinstitusjonene og brukerne. Lederne av VETT-utvalget ses av
Ramme 4.

RAMME 4

Ledere VETT – utvalget
(VETT = Avdeling for videre- og
etterutdanning, Farmasøytisk institutt,
Universitetet i Oslo)

Inger Lise Eriksen
Vibeke Lem Nordahl
Ellen Finstad
Anne Markestad

Lokale
aktiviteter
20%

1995 – 1996
1996 – 1998
1998 – 2008
2008 – 2010

Avdelingen ble drevet som en selvstendig
faglig, administrativ og økonomisk enhet.
Virksomheten ble primært finansiert ved
hjelp av kursinntekter samt bidrag fra
Helsedirektoratet. Universitetet stilte lokaler
til disposisjon ved FI, men fikk til gjengjeld
overhead/dekningsbidrag av virksomheten.
Fordelingen av utgifter til VETTs forskjellige
aktiviteter i 1997 er vist i figur 4 og innebar
en utvikling og profesjonalisering i forhold til
KFFE. Da VETT – med utvidet ansvarsområde - overtok for KFFE økte, som forventet,
inntektene og utgiftene og holdt seg på
samme nivå inntil avviklingsprosessen for
VETT startet (figur 5).
Styringsmodellen for Avdeling VETT viste
seg ikke å være optimal. Organisasjonsmodellen var historisk betinget og unik for

Utviklingsprosjekt
10 %

Kurs/temadager
40 %

Administrasjon
30 %
Figur 4. Fordeling av utgifter til VETT
(Avdeling for videre- og etterutdanning, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 1997).
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Figur 5. Inntekter og kostnader for KFFE og VETT fra 1985–2009.
NB! Kontoen for oppsparte midler i VETT er ikke inkludert her, på det meste var disse på mer enn 4 mill. kr.
I 2009 ble det tilført en del av de oppsparte midlene, egentlig var underskuddet på mer enn 1 mill. kr., kursinntektene var 70 % redusert i forhold til budsjett.
Kilde: Regnskapene i årsberetningene.

virksomheter under universitetet, idet den
forsøkte å kombinere ordinær universitetsstyring med bransje- og profesjonsstyring.
Dette ga opphav til kontinuerlig spenning i
styringen av VETT, og kom i hele VETTs
levetid til uttrykk i en «kamp» mellom bransjestyring av etter- og videreutdanningsvirksomheten (VETT-utvalget) og direkte instituttstyring av denne. Dette krevde mye ressurser både fra VETTs ansatte og fra VETTutvalget. Dette gjaldt ikke minst i forhold til
alle administrative prosesser på universitetet
som VETT måtte forholde seg til.
Bransjestyringen var ment å skulle sikre tilstrekkelig nærhet til bransjen og profesjonen,
men også underbygge VETTs nasjonale rolle.
En begrunnelse for VETTs organisering med
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en avvikende styringsstruktur enn instituttet
for øvrig, var således at VETT også skulle
ivareta de øvrige farmasøytiske lærestedenes
lovpålagte forpliktelse til å tilby etter- og videreutdanning. Instituttets interesse og engasjement i VETT varierte en del over tid, men
var kanskje på sitt sterkeste i diskusjonen
omkring VETTs oppsparte midler.
Råderetten tilVETTs oppsparte midler var et
jevnlig tilbakevendende stridstema i forholdet
mellomVETT og universitetet. Det ble i februar 2005 utarbeidet et mandat for bruken av
VETTs oppsparte midler. Bakgrunnen for at
mandatet ble undertegnet, var at Farmasøytisk institutt truet med å si opp kontrakten
med VETT hvis midlene ikke ble plassert på
universitetet (VETTs kostnadssted) og styret

ved Farmasøytisk institutt fikk sikkerhet for
driften og avgjørende ord over bruk av midlene.VETT-utvalget så seg i 2005 ikke i stand
til å fortsette denne kampen og mandatet for
bruken av pengene ble undertegnet.
Formålet for bruken av midlene var som
følger:
«Midlene er opparbeidet med tanke på å tilfalle
etter- og videreutdanningsaktiviteten. Bruken av
midlene skal derfor ha som formål å sikre videreføring av den farmasøytiske etter- og videreutdanningen dvs. videreføre KFFEs arbeid.
Dette betyr at midlene skal bidra til at VETT skal
kunne:
– opprettholde etter- og videreutdanningstilbudet
– utvikle nye kurs og opprette nye tilbud.»
Per 31.12.2008 utgjorde de oppsparte midlene ca. 3,7 millioner kroner.

Faglig kursarrangør
VETT hadde en unik og nasjonal kompetanse på videre- og etterutdanning på legemiddelområdet. De første 10–15 årene var
VETT et kraftsenter for etter- og videreutdanning for farmasøyter. Sentrale kurs og
temadager utgjorde det viktigste etterutdanningstilbudet fraVETT. Og antall kurs i regi av
VETT var noe høyere enn det nivået KFFE
hadde før VETT overtok administrasjonen til
KFFE og Diplomstudiet. Andelen av videreutdanning (eksamenskurs) økte. Sentralt ble
det utarbeidet nye studiepakker til selvstudium. Den lokale etterutdanningsaktiviteten
ble fortsatt holdt oppe i i 90-årene men på et
lavere nivå enn i 80-årene. Fra årtusenskiftet
dabbet midlertid den lokale aktiviteten av ute
i kretsene. Formelt forsvant de lokale kretsut-

valgene med opphøret av KFFE i 2001. Dette
bidro til å forsterke sentraliseringen av kursvirksomheten.
VETT som avdeling startet også med egne
utviklingsprosjekter og forskning og hadde
en kort periode også stipendiater.

Avvikling
Fram mot 2009 haddeVETT gjennomgått en
radikal, intern effektiviseringsprosess. Antall
ansatte var redusert og de administrative
rutinene rasjonalisert, bl.a. gjennom innføring av bedre IT-verktøy. I tillegg var antall
påmeldte tilVETT-kurs også betydelig redusert. Dette førte igjen til avlysing av en rekke
kurs og reduserte inntekter. Kombinert med
at VETT var i en situasjon hvor det ikke var
mulig å redusere ytterligere på interne kostnader, innebar dette at det ikke var mulig å
drive VETT i økonomisk balanse i daværende situasjon.
Fallende kursdeltakelse og inntekter gjorde at
VETT-utvalget i samarbeid med Apotekforeningen og Norges Farmaceutiske Forening
engasjerte konsulentfirmaet Hartmark Consulting AS for evaluering av VETTs rolle og
forretningsmodell i 2009. Arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgivere, myndigheter og
lærestedene ble intervjuet i kartleggingen.
Konklusjonen var at alle ville ha VETT, men
få benyttet seg av tilbudet. De involverte
aktører syntes å ha ulike og dels uforenlige
behov knyttet til hva VETT kunne levere.
Nye og endrede rammevilkår for bransjen,
særlig for apotekene, krevde ulike krav til
etter- og videreutdanning. Ingen av aktørene
var da villige til å forplikte seg til en videre
felles satsing på etter- og videreutdanning.
Økt yrkesspesialisering med klarere delt
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arbeidsmarked for farmasøyter og en avtagende oppslutning i dugnadsinnsatsen bidro
også til avvikling av VETT. Behovet for
annen innretning/organisering av etterutdanningstilbudet var også tilstede, dvs. en
hadde heller ikke vært dyktig nok til å kartlegge apotekeiernes behov.
På bakgrunn av konsulentrapporten og i lys
av at det under daværende forutsetninger
ikke var mulig å drive VETT videre, vedtok
VETT-utvalget å anbefale nedleggelse av
VETT (se ramme 5). I den forbindelse ble

RAMME 5

VETT

Julehilsen fra VETT 2009
Avdeling for videre- og etterutdanning,
Farmasøytisk institutt, UiO ønsker

God jul og nytt år

til alle kursdeltakere og andre
samarbeidspartnere gjennom dette
året og tidligere år
VETT legges ned fra 1. januar 2010
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det nedsatt et avviklingsutvalg bestående av
representant fra UiO, NFF og NAF som
skulle foreslå en organisering av avviklingen
av VETT, herunder disponeringen av VETTs
midler, rettigheter, anleggsmidler og forpliktelser. Det var videre forutsatt at en skulle
finne en god løsning for de ansatte i VETTs
administrasjon. Rapportens anbefalinger ble
fulgt. Det som til slutt var igjen av de oppsparte midlene kunne søkes på av alle som
ønsket å utvikle videre- og etterutdannelsestilbud for farmasøyter, og midlene ble også
fordelt på denne måten.
Og i 2010 var VETT historie og en samlet,
sentral organisasjon for farmasøytisk etter- og
videreutdanning siden 1957 var en saga blott.

Avslutning
Det kan hevdes at etter- og videreutdanningsvirksomheten har vært et speilbilde av
farmasiens samhold, organisering og rammebetingelser de siste 60 år. Fra årtusenskiftet
har utdanningen og arbeidsmarkedet for
farmasøyter blitt mer spesialisert og oppdelt.
Etter 2010 er ansvaret for oppdatering og
kompetanseheving av farmasøyter blitt overtatt av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, fagorganisasjoner og Universitet og
Høgskoler. Nasjonale og internasjonale kommersielle kurs tilbys også. Det eksisterer ingen
felles nasjonal organisasjon for etter- og
videreutdanningsvirksomheten for farmasøyter i Norge. Men denne utviklingen må
vurderes senere av andre.

Sammendrag
I 2017 er det 60 år siden den formelle etterutdanningen for farmasøyter startet sin virksomhet. Som akademisk yrkesgruppe i Norge
var det bare medisinerne som var tidligere
ute med å etablere en fast etterutdanningsvirksomhet. Hensikten med denne artikkelen
er å presentere hovedlinjene til virksomheten
til den nasjonale etter- og videreutdanning –
med vekt på etterutdanning – i regi av
Komiteen for farmasøytisk etterutdannelse
(KFFE) og Avdeling for videre- og etterutdanning (VETT) ved Farmasøytisk institutt
fram til 2010.
Det første sommerkurset for farmasøyter ble
avholdt i 1915 og sommerkurs ble gjentatt
noe uregelmessig fram til 1950-årene. Virksomheten ble formalisert og utvidet med
etableringen av «Etterutdannelseskomitéen
for farmasøytiske kandidater» fra 1957 og
navnet ble endret til «Komitéen for farma-

søytisk etterutdannelse (KFFE) i 1966 og
reseptarer ble inkludert. Styringskomitéen
besto blant annet av representanter fra yrkesog utdanningsorganisasjonene og fortsatte sin
virksomhet fram til nedleggelsen i 2001 med
bare med visse tilpasninger i sammensetning
og instruks. Etter Lønns- og arbeidsavtalen
mellom NFF og NAF hadde apotekarbeidende farmasøyter fra 1972 rett til å delta på
etterutdannelseskurs godkjent av Lønnsfondet med alle utgiftene dekket. Forutsetningen var at deltakelsen var forenlig
med apotekets forsvarlige drift. Lønnsfondsordningen for KFFE-kurs fikk avgjørende
betydning for apotekfarmasøyters mulighet
for etterutdanning og la grunnlaget for det
omfang og den attraktivitet som KFFE-kurs
hadde i siste del av 1900-tallet.Virksomheten
kulminerte i 1986 med 678 deltakere på
sentrale og regionale kurs og 1700 i lokal
etterutdanning. Administrasjonen startet i
1957 med Mathis Gundersveen som sekretær

Sekretariatet til KFFE i 1985. Fra høyre cand. pharm. Edle Endresen (som sekretariatsleder fra 1978–86 har hun
vært den daglige leder i KFFE som har sittet lengst), Liv Hedvig Thoresen, reseptar og senere høgskolelektor Nina
Eitrem Haavie (som også fungerrte som daglig leder 1987–89) og Ruth Norseng. (Foto: Fra Norsk Farmaceutisk
Tidsskrift)
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Tre sentrale personer fra KFFEs og VETTs historie. Fra høyre Ragna Kure som var leder av KFFE i 1986–90
og medlem av KFFE/VETT i 17 år, Vibeke Lem Nordahl var KFFE siste administrasjonssjef i 1989–91 og
VETTs første avdelingsleder i 1992–93 samt leder av VETT-utvalget og KFFE i 1996–98. Til venstre Mette
Sollihagen Hauge, VETTs siste avdelingsleder i 2004–10. (Foto: VETT 2007)

i deltid og ble avsluttet med Vibeke Lem
Nordahl som kontorsjef og ca. 4 årsverk i
1993.
I 1992 overtok VETT det administrative
ansvaret for KFFE-virksomheten. VETT
hadde også ansvaret for NAFs videreutdanning i apotekfarmasi (Diplomstudiet) og senere for Videreutdanningen i apotek (VIA), fra
1997 også spesialistutdanningen i sykehusfarmasi. En slik avdeling var den første i sitt
slag ved UiO og sannsynligvis den første i
landet. De første 10 årene var VETT et kraftsenter for etter- og videreutdanning for
farmasøyter. Den lokale etterutdanningsvirksomheten forsvant gradvis.VETT drev fra
2002 uten oppdrag fra de opprinnelige oppdragsgiverne og ble oppfattet som en aktør
og tilbyder av kurs i regi av UiO. Fallende
20

kursdeltakelse og inntekter og nye rammevilkår for apotekbransjen førte til nedleggelse av
vår siste fellesnasjonale etter- og videreutdanning i 2010.

Summary
Continuing education for pharmacists
in Norway. A historical update
I 1957, 60 years ago, the formal continuing
education for pharmacists in Norway was
established. Only medicine, as an academic
profession, started earlier with an organised
activity for continuing education.The aim of
this paper is to present the essence of the
activity of the national continuing education
named KFFE (Committee for Pharmaceutical Continuing Education) and VETT

(Department of Continuing Education,
Institute of Pharmacy, Oslo University) up to
2010.
However, the first summer course for pharmacists (present master level) was arranged
already in 1915 and summer courses were
irregularly repeated up to the 1950-ies. The
formalisation of the activity and the organisation of the continuing education took
place in 1957. From 1966 the name KFFE
was introduced for the national organisation
(steering committee) and a new group of
pharmacists (bachelor level) was also included. KFFE was composed of representatives
from professional, labour and employer
organisations and existed up to 2001 only
with some adaptions in its composition and
instructions.
Based on a wage and employment agreement
from 1972 between NFF (The Norwegian
Association of Pharmacists, both a trade union and a professional association for pharmacists) and NAF (Norwegian Pharmacy
Association, the present trade organisation for
pharmacies in Norway and their owners)
pharmacists working in pharmacies had the
right to participate in continuing education
courses accepted by Lønnsfondet (Wage
Fund) with all expenses covered. The prerequisite was that the participation was warrantable with the running of the pharmacy.
This wage agreement for KFFE-courses was
of utmost importance for the continuing
education for pharmacy-working pharmacists and established the extent and atractivity
of KFFE-courses in Norway in the late part
of the last century. The activity culminated
in 1986 with 678 participants on central
and regional courses and 1700 on local
educational activities. The administration

of KFFE started in 1957 with Mathis
Gundersveen as a part-time secretary and
ended with Vibeke Lem Nordal as head of
the office with approximately 4 full-time
employees in 1993.
In 1992 VETT undertook the administrative
responsibility for the activities of KFFE. In
addition, VETT received the responsibility
for a special program for further education of
pharmacy-working pharmacists and from
1997 also specialisation in hospital pharmacy.
The VETT department was the first of its
kind at the University of Oslo and probably
the first in Norway. The first 10 years VETT
was a powerfull centre for continuing and
advanced education for all pharmacists in
Norway. However, after the abolishment
of KFFE the organised local activities
disappeared. From 2002 VETT functioned
without tasks from the original ordering
organisations and was regarded as a general
actor and provider of courses for the
University of Oslo. Reduction in course
participants and incomes and new frameworks for the organisation of pharmacies in
Norway resulted in termination in 2010 of
our last national continuing education for
pharmacists.
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Kva hende med dei freda norske
apotekinteriøra?
Av Nina Aldin Thune* og Bjarne G. Thune**

Her i landet har vi tre apotekinteriør som
vart freda av Riksantikvaren medan det var
full apotekdrift i lokala: Svaneapoteket i Oslo,
Svaneapoteket i Ålesund og Apoteket Bien i
Bergen. Tanken og håpet til Riksantikvaren
var at dei skulle bli tekne vare på gjennom
bruk.
Om vi søkjer på apotek på Riksantikvarens
Kulturminnesøk, finn vi mange bygningar
som alt er freda eller som er tenkt freda, men
i dei aller fleste fall gjeld dette bygningar der
det ein eller annan gong i historia har vore
apotekdrift i lokala, ikkje levande apotekverksemder.
Svaneapoteket i Oslo
Svaneapoteket – Karl Johans gate 13
Lagt inn av: Riksantikvaren, Hovudkontor
Kulturminne ID: 86169
Vernestatus:Vedtaksfreda
Vernedato: 1983–01–26
Riksantikvarens grunngjeving for fredingsvedtaket:

«Svaneapoteket i Oslo ble bygget i 1895-96 etter
tegninger av Ove Ekman. Apoteket hadde et særdeles rikt og vakkert utformet butikkinteriør, med
blant annet glasstak laget av dekorasjonsmaler
Wilhelm von Krogh.
Apotekutsalget er et av de best bevarte av noen
ganske få intakte butikkinteriører fra slutten av
1800-tallet.»
Oslos, eller rettare, Christianias første apotek,
vart oppretta i 1628. Apoteket flytta fleire
gonger etter etableringa i 1628, sist i 1896, då
det fekk sin sentrale plass i hovudgata, Karl
Johans gate 13.
Oppdragsgjevar for arkitekten var apotekar
Wilhelm Frederich Waldemar Eckell (1823–
1897), som diverre gjekk bort før han fekk sjå
apoteket ferdig. Arkitekten som fekk ansvar
for heile bygget var Ove Laurentius Ekman
(1847–1921), og i Norsk biografisk leksikon
skriv Åse Moe Torvanger om han:
Ove Ekmans styrke som arkitekt synes å ha vært
hans økonomiske, praktiske og tekniske evner. En

* Nina Aldin Thune (f. 1952) kunsthistoriker, farmasihistoriker. Apotektekniker Svaneapoteket i Bergen.
Cand.mag. UIB kunsthistorie, kulturvern og kulturformidling, sosiologi. Cand. philol. UIO (Fra hellig hall til
supermarked, apoteket i det 19. og 20. århundre). Faglig ansvarlig «Extractum 400 år med apotek». Medlem Det
internasjonale farmasihistoriske akademi. Startet kunsthistorie.com og farmasihistorie.com
http://kunsthistorie.com/fagwiki/Bruker:Nina
** Bjarne G. Thune (f.1946). Cand. pharm. Svaneapoteket i Bergen, Askøy apotek/Alliance apotek Askøy.
Medansvar Extractum 1995. Farmasihistoriske kongressar (ISHP)/ foredrag sidan 1997. Ansvar Lepramuseets urtehage. Medl. Farmasihistorisk gruppe, Bergen Bymuseum. Styreleiar Medisinsk-Historisk Selskap Bergen.
Medansvar Farmasihistorie.com. Underviser farmasihistorie i Bergen. e-post: bjarnethune@gmail.com
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utstrakt bruk av jernbjelker i konstruksjonene gav
muligheter for å tilfredsstille tidens krav til store
vindusflater og åpne planløsninger. Avansert teknisk utstyr gjorde det mulig å få elektrisk lys fra
eget aggregat, heis og sentralvarme. Eksempler fra
Kristiania er forretningsgården Kongens gt. 33
(Karl Johans gate 16b) fra 1890 og Christiania
Glasmagasin 1898–99. Det ble dessuten lagt stor
vekt på høy kvalitet i materialer og den håndverksmessige utførelse, også i interiør som Svaneapotekets ekspedisjonslokaler fra 1896 i Karl
Johans gate (fredet 1983) og City Bakeri og
Conditori i Tollbugata fra 1896 (arkitekturvernprisen for sitt interiør 1986).

I det sistnemnde lokalet har Pascal konditori
halde hus sidan 1995. (Kommentar v/B.Thune.)
Materiala i innreiinga er mahogni og lønnetre med søyleskaft av marmor. Golv og tak er
sjølvstendige arkitektoniske element.Taket er
laga av måla glas utført av dekorasjons- og
teatermålar Wilhelm von Krogh (1829–
1913), dette er det store blikkfanget i lokalet,
noko som òg får rommet til å verka luftigare.
Dei to dominerande motiva i glastaket er
bilda av Asklepios og Hygiea, far og dotter i
gresk mytologi, og logisk nok, sidan faren var
gud for medisin og lækjedom og dottera
gudinne for helse, reinleik og hygiene.

Fig.1. Svaneapoteket i Oslo i full drift som apotek. Foto: Rolf Øhman.
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I taket finn vi òg bilde av viktige medisinplanter. Dei er plasserte mellom Asklepios og
Hygiea. Sjølv om dei er lett stiliserte, kjenner
vi utan vanske att dei seks plantene: belladonnaurt, bulmeurt, kongslys, piggeple, revebjølle
og opiumsvalmue.Alle desse er medisinplanter med ein sterk dokumentert verknad, og
mange av innhaldsstoffa er aktuelle legemiddel også i våre dagar.
Vi finn òg dekorasjonselement som viser
apoteket, representert ved svana, mellom
legevitskapen, symbolisert av Asklepios-staven på gresk eller Aeskulap-staven på latin, og
handelen, symbolisert av Hermes-staven på
gresk eller Merkur-staven på latin. Det nyklassiske interiøret vart freda av riksantikvaren i 1983. Fram til 31. desember 2013 var det
apotekdrift i lokala. Det var inntil då Oslos
eldste levande verksemd.
Velkjende og mangeårige eigarar av
Svaneapoteket i Oslo var ekteparet Ragnar
(1906–2002) og Unni Mørk (1919–2012).
Dei visste svært godt at apoteket var ein
sjeldan skatt og tok samvitsfullt vare på det.
Ragnar var apotekar der frå 1959 til oppnådd
pensjonsalder i 1976. Då tok Unni over og
var innehavar fram til ho pensjonerte seg i
1989. Saman brukte dei mykje tid og krefter
og ikkje minst pengar på respektfullt å pussa
opp det praktfulle interiøret.
Yngve Torud vart apotekar der frå 1989, og
etter eiga utsegn dreiv han det fram til 2008
utan forteneste. Apoteket vart då selt til
Apokjeden som diverre òg måtte konkludera
med at det vart eit tapsprosjekt, sjølv om
mange historisk interesserte frå både inn- og
utland valfarta til «eit av Europas vakraste
butikklokale» som det har vore skildra som.
Diverre var dei ikkje like ivrige til å handla

Fig. 2. Detalj frå glastaket, Svaneapoteket i Oslo.
Svana som representerer farmasien eller apoteket står
mellom symbolet for legevitskapen øvst og handelen
nedst. Foto: Nina Aldin Thune.

som dei var til å fotografera. Det var apotekdrift i lokala fram til 31. desember 2013. Då
vart apoteket nedlagt.
I mai 2014 opna så Enoteca Svanen, ein vinog kaffibar, som òg serverte enkle lunsjrettar
i Svaneapotekets lokale. I sommarsesongen
dreiv dei også ute-servering på Karl Johansida. Lokala var forsiktig tilpassa den nye
funksjonen innanfor Riksantikvarens klåre
grenser.Yngve Torud hevda sjølv å vera ein av
dei mest trufaste gjestane på Enoteca Svanen.
Enoteca Svanen flytta ut 31. mars 2017, og
etter det har lokala for det meste stått tome.
Byantikvar i Oslo, Janne Wilberg, har fortalt
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Fig. 3.
Enoteca Svanen.
Foto: Bjarne G. Thune.

Fig. 4.
Svaneapoteket i Ålesund.
Foto: Nina Aldin Thune.

Fig. 5. Svaneapoteket i Ålesund.
Foto: Nina Aldin Thune.

at ein av kaffikjedene vurderte lokala, men
slo det frå seg. I skrivande stund, sommaren
2018, er det mykje som tydar på at bygget
skifter eigar, dermed er det svært usikkert
kven som kjem til å nytta lokale i framtida.
Men det viktige er at dei freda apoteklokala
vert handsama med all den respekt og varsemd dei fortener og som lovgjevinga gjev
dei krav på.
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Svaneapoteket i Ålesund
Svaneapoteket / Jugendstilsenteret
Lagt inn av: Riksantikvaren, Hovudkontor
Kulturminne ID: 87319
Vernestatus:Vedtaksfreda
Vernedato: 1985–03–07
Riksantikvarens grunngjeving for fredingsvedtaket:
«Bygard i 2 1/2 etg. + kjellar. Bygd i U-form, og
dannar ein liten bakgard mot naboeigedomen.
Jugendhus med utvendig overflate i granitt.
Karakteristisk tårn over hovudinngangen mot
Apotekergata. Ås/sperretak med lappsteinskifer.
Bygget var oppført rett etter bybrannen, mellom
1905–07.»
Aalesund Apotek vart skipa i 1818 som filial
til Molde Apotek. I 1824 fekk apotekar P. J.
Øwre løyve frå departementet til sjølvstendig
apotekdrift. Apoteket var i Øwre-familien si
eige fram til 1956.
Apoteket strauk diverre med i katastrofebrannen 23. januar 1904, saman med
nær 850 andre bygningar. Berre kring 230
hus overlevde brannen, og nær 10.000 menneske vart husville.
Apoteket vart attreist etter Ålesundsbrannen
og opna dørene sine i 1907 som ein perfekt
representant for såkalla Ålesunds-jugend.
Arkitekt var Hagbarth Martin Schytte-Berg
(1860–1944). Oppdraget hans var todelt. Den
nordlege delen med adresse Kirkegt. 1, var
bestemt til utleige av butikklokale og husvære. Den sørlege og største parten, med
adresse Apotekergt. 16, skulle fungere som
apotekutsal, lager for apotekvarer og arbeidsplass for tilsette på apoteket. Dessutan skulle

denne bygningsdelen ha husvære for byggherren og hans familie.
I Biografisk leksikon skriv Roy Åge Håpnes
mellom anna:
«Bybrannen i Ålesund 1904 førte på nytt
Schytte-Berg på reisefot. Dette ble starten på en
femårig praksis i byen, hvor han ble en av de
sentrale arkitektene i gjenoppbyggingen. Her tegnet
han hovedsakelig forretnings- og leiegårder og villaer. Det fredede Svaneapoteket var blant hans viktigste arbeider her, et tidlig eksempel på bruk av
norsk granitt i bolighus. Interiør og deler av det
opprinnelige møblementet var også utført etter hans
egne tegninger. Fra 2002 har det gamle apoteket
huset det nasjonale Jugendstilsenteret. Enkefru
Devolds villa i samme by ble fredet 2003. Selv
vurderte Schytte-Berg flere av bygningene her som
noen av sine beste arbeider.
Schytte-Bergs arbeider viser et svært godt øye for
detaljer. Bygningene er solide og gjerne enkle, men
likevel svært karakterfulle. Hans forenklinger av
eksteriørene var et viktig steg vekk fra 1800-tallets
arkitektur med mye ytre dekor. Han var tidlig opptatt av å skape en ny, nasjonal byggestil med
inspirasjon fra middelalderen. Dette gjorde han ved
å kombinere en nøktern modernistisk byggestil med
arkitektoniske elementer fra eldre tider. Slik skapte
Schytte-Berg en rekke funksjonelle bygninger med
symbolske og nasjonale særpreg.»
Ikonografien i bygningen er inspirert av
romansk arkitektur og stavkyrkjene. Bygningen har tårn, gavlar og karnapp. Det er brukt
slyngornamentikk frå Urnesportalen og eit
uglemotiv.
Heile bygningen, inkludert interiøret og
delar av husværet til eigaren vart freda i 1984.
Sjølve apotekverksemda flytta til eit moderne
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«Apoteket Bien utgjør et meget karakteristisk
eksempel på et funksjonalistisk butikkinteriør.
Sarmmenstillingen av rette og buede linjer og bruk
av geometriske former er typisk for funksjonalismens formspråk. Dette kommer tydelig frem i såvel
fasaden som planløsningen og enkelt elementene i
apoteket. Materialvalget, med bruk av stålrør og
kontrast mellom treverk og sorte flater er også karakteristisk for perioden.

Fig. 6. Jugenstilsenteret/Svaneapoteket i Ålesund.
Foto: Frode Inge Helland.

bygg hausten 2001 og vert driven under
namnet Vitusapotek Svanen, Ålesund.
Det gamle interiøret vart restaurert og nyare
detaljar førde attende til det opphavlege frå
1907. I 2003 opna Jugendstilsenteret i det
gamle, freda apotekinteriøret.
Senteret er eit spesialmuseum og nasjonalt
kompetansesenter for jugendstilen. Oppbygginga etter by-brannen i 1904 skapte eit av
Europas mest karakteristiske bygningsmiljø i
jugendstil. Senteret gjev eit innblikk i stilarten gjennom autentiske interiør og gjenstandar, samt skiftande utstillingar.Ved senteret vert det også drive med dokumentasjon,
formidling og rådgjeving.

Fredningen omfatter apotekets offisin (ekspedisjonslokale) med fast inventar og fasade mot gaten.
Fredningen omfatter også sittegruppe for publikum
med sofa, bord og to stoler.»
Apoteket vart oppretta som Solheimsviken
apotek i 1913. I 1939 vart det flytta, fekk det
nye namnet sitt, Apoteket Bien, Bergen og
fullstendig nytt interiør. Oppdragsgjevar var
apotekar Birger Olsen, innehavar i tidsrommet 1931–1945.
Arkitektar for det nye apotekinteriøret var
to-spannet Fredrik Arnesen og Arthur Darre
Kaarbø. I Norsk kunstnerleksikon skriv Åse
Moe Torvanger mellom anna:

Kulturminne ID: 87120
Vernestatus:Vedtaksfreda
Vernedato: 1993–04–02

«Arnesen og Darre Kaarbø var blant de arkitekter
som fikk de fleste og største byggeoppgavene i
Bergen i tidsrommet 1910–40. De har oppført en
rekke fremtredende forretningsgårder og hoteller i
byens sentrum, dessuten boligkomplekser for Bergen
kommune og villaer/småhus i byens utkant. Også
andre steder i Norge har de hatt byggeoppgaver,
som f.eks. i Svolvær og Harstad. En av årsakene til
at nettopp disse arkitekter fikk mange oppdrag, var
at de hadde evnen til å utforme gode og praktiske
planløsninger. Deres materialbehandling og detaljutforming er meget karakteristisk for de forskjellige
stilepoker frem til den annen verdenskrig.»

Riksantikvarens grunngjeving for fredingsvedtaket:

Interiøret er prega av rette linjer og halvsirklar, typiske stiltrekk frå funksjonalismen.

Apoteket Bien, Bergen
Lagt inn av: Riksantikvaren, Hovudkontor
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Fig. 7. Apoteket Bien,
Bergen i 1995, jubileumsåret for norsk farmasi.
Foto: Bjørn Eivind
Pedersen.

varsemd av apotekar Dag Resser i 1987 som
mellom anna nytta arkitektkontoret ARCH
UNO AS.
Fig. 8.
Detalj frå giftskåpet,
Apoteket Bien, Bergen.
Foto: Bjarne G. Thune.

Apoteket har ein T-forma grunnplan, og
interiøret pregast av ein konkav, halvsirkelforma skranke.Treverket er flammebjørk, forsterka med eikelister der det var nødvendig,
og med svart linoleum på skranke og arbeidsbenker. Beslag, veskehyller og deler av listverk
er i forkromma stål. Belysninga består delvis
av sirkelforma rør i himlingen og vertikalstilte neon-rør innbygde i innreiinga. Venterommet, som ligg til venstre for inngangspartiet består av ein sofa, to lenestolar og eit
rundt bord. Apoteket Bien har også ein del
pussige små detaljar som for eksempel døra til
giftskapet.
Apoteket var til det flytta landets einaste fullstendig bevarte apotekanlegg i funksjonalisme. Det vart restaurert med stor respekt og

I 1993 vart apoteket Bien vedtaksfreda av
Riksantikvaren. Fredinga omfattar fasade mot
gata, offisinet (ekspedisjonslokalet) med fast
inventar, inkludert sitjegruppa for publikum
med sofa, bord og to stolar. I 2001 stengde
gamle Bien apotek i Bergen dørene.
Sjølve apotekdrifta vart flytta attende til
Solheimsviken under namnet Ditt Apotek
Bien Bergen. 14 år seinare, i mars 2015, flytta
apoteket atter ein gong i same området og
opna att under namnet Vitusapotek Bien
Bergen.
Da apotekdrifta flytta ut, stod lokalet lenge
tomt, og det vart gjort forsøk på å få anna
verksemd inn i lokala. Men då interiøret vart
flytta på og ein vegg riven, reagerte tidlegare
tilsette sterkt. Eigarane av bygningen vart
melde for brot på kulturminnelova. Eigarane
var Apotekarforeningens eige selskap, «NAFgårdene AS», som hadde søkt om å få oppheva fredinga, men fått avslag.
29

Gard Haugland, Petter Lidal og Erik Bruun
vart samde om å starta A/S Bien i januar
2006 etter å ha inngått leigekontrakt med
«NAF-gårdene AS» for lokala til Apoteket
Bien. Dei hadde ei felles interesse for verneverdig arkitektur og er medlemmer i
Fortidsminneforeningen. Ynsket var at ein
også i Bergen skal kunne ta vare på kjende
funksjonalistiske bygg slik privatpersoner i
Oslo dei siste åra har gjort. Der har det mellom anna ført til ny bruk av Ekebergrestauranten og Hvalstrand Bad. Dei starta
derfor ein bydelskafé med brei appell, for at
folk i området og i Bergen by generelt kan få
ta del i lokala sin historiske verdi og estetikk
store deler av døgnet. Kafeen vart innreidd i
tråd med lokala sitt uttrykk og i stil med eksisterande interiør.
I januar 2006 opna Bien Bar i dei gamle apoteklokala. Gjennom åra er Bien Bar vorten
vidkjend for sin gode mat og er i dag ein
svært populær serveringsstad, særleg for eit
yngre publikum. Bien er i dag forfremma til
Bar og Restaurant, og matmeldarane i
Bergens-pressa omtalar Bien med entusiasme
og begeistring.

Kva kan lett henda med eit gammalt,
verdifullt interiør som ikkje er freda?
Svaneapoteket i Bergen er landets første
og eldste apotek , med offisiell status frå 1595.
Dagens lokale opna i 1921 etter den store
Bergens-brannen i 1916 som øydela 380
bygningar og gjorde 2700 personar huslause.
Eitt av dei finaste husa som gjekk tapt i
brannen var det gamle Svaneapoteket. Det
var etter alt å døma reist etter brannen i
1756, og fiolinisten Ole Bull var fødd i huset
i 1810.
Det var arkitektane Arnesen og DarreKaarbø som fekk oppgåva med å teikna
Svaneapotekets nye bygning.
Den nye bygningen som vart reist var den
første i brannstrøket. Apotekar Johan Lothe
sat i juryen for den store reguleringskonkurransen. Han var representant for grunneigarane og ville nok bidra til å få planane
realisert. Han valde dei før omtalte Fredrik
Arnesen og Arthur Darre-Kaarbø som arkitektar.

Fig. 9.
Inntrykk frå Bien Bar.
Foto: Bjarne G. Thune.
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Fig. 10. Svaneapoteket i Bergen, her svært lite endra etter ny-opninga i 1921. Dette bildet skriv seg frå ca. 1935
og viser det såkalla «orgelet», sjølve praktmøbelet midt i blikket frå publikum, mellom dei to berande søylene. Det
store kassaapparatet var plassert der, og dei tilsette kjende seg nærmast som organistar når dei slo inn summane med
ryggen til kundane. Foto: Ukjent (Norsk Farmasihistorisk Museum).

Arkitektane hadde ein intensjon om å bruka
motiv frå den gamle Bergens-arkitekturen.
Gavlen på bygget minner om den som opphavleg hadde vore på den gamle trebygningen. Portalen er òg ein kopi av den gamle treportalen, og svana skal være støypt av metallrester frå branntomten etter det gamle apoteket. Bygget har fått ein sentral plass som
fond i gata, og grunnplanen er heilt ny og
spesiell. Men likevel kan ein sjå store likskapar mellom det gamle og det nye apoteket.
Interiøret frå 1921 var dominert av dei varme
fargane til edle og til dels eksotiske treslag
som mahogni og lønnetre, men med norske
steinfliser på golvet.
Svaneapotekets klassiske mahogni-interiør

vart ikkje funne fredingsverdig på grunn av
visse endringar på 1960- og 1990-talet. Dei
utførte endringane var gjorde for å tilpassa
apoteket til nye konsept som sjølvval og
direkte-reseptur. Dei gamle originalteikningane var brukte som grunnlag for ny innreiing, og om ikkje alt nytt treverk var edel
mahogni, så hadde det iallfall rette fargen.
Apoteket hadde i stor grad gjennom åra
halde på stilen, men òg sitt gode rykte, og
vart sett på av byens borgarar som «hovedapoteket».
I 2001, etter at vi fekk ny apoteklov, vert det
selt til Apokjeden og fekk sitt nye namn:
Apotek 1 Svanen Bergen.
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Fig. 11. Svaneapoteket i Bergen før ombygginga. Interiøret var prega av edelt treverk og fylte publikum med
respekt. Vi kjenner lett att «orgelet» med utskorne svaner til pryd på dørene. Foto: Nina Aldin Thune.

Fig. 12. Svaneapoteket Bergen før ombygginga. Foto: Nina Aldin Thune.
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Fig. 13. Svaneapoteket Bergen etter ombygginga hausten 2014. Vi kan med litt velvilje kjenna att vindaugsnisjene og skifergolvet. Foto: Nina Aldin Thune.

På seinhausten 2014 vart interiøret totalt
endra. Gjennom ein veldig kort periode vart
apoteket totalt ombygd for å passa inn i det
såkalla «kjedekonseptet». Det virka som om
mottoet var: Ut med mahognien, inn med
plasten!
I Bergens Tidende stod det å lesa, 7. oktober
2014:
«Reddet klenodium fra Svaneapoteket
Siden 1921 har det ærverdige «orgelet» prydet Svaneapoteket. Nå skal tradisjonsinventaret bort, men
ildsjeler har sørget for at seksjonen blir i Bergen.
– For generasjoner av bergensere er dette ensbetydende med Svaneapoteket, sier Britt Nagelgaard i
Farmasihistorisk gruppe.
Mandag denne uken startet ombyggingen av det
tradisjonsrike lokalet i Strandgaten. Det gamle
inventaret med solide hyller, skranker og skap i tre

skal bort. Nå blir Svaneapoteket moderne og tilpasset dagens krav til et godt arbeidsmiljø for de
ansatte.»
Dei tilsette var i stor sorg, men kunne lite
gjera. Dei hadde då fått eit apotek «tilpasset
dagens krav til et godt arbeidsmiljø for de
ansatte»! Bergensarane var i sjokk då dei oppdaga kva som hadde hendt med deira kjære
gamle perle av eit apotek. Dei kunne berre
med litt velvilje kjenna att steingolvet.
Eit freda interiør betyr:
Interiøret skal stå uendra i all framtid,
eller så lenge det har denne statusen.
Aktiviteten som går for seg i dette
interiøret er ikkje freda.Det fylgjer ikkje
automatisk pengar med eit fredingsvedtak.
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Om eit verdifullt interiør ikkje er freda, er
det fullstendig opp til eigaren å ta vare på det
– eller å køyra det på dungen. Vi, publikum,
kan berre observera, la oss sjokkera, tenkja,
protestera, varsla pressa, skrika høgt, prøva
vekkja opinionen – og så sørgja, når det vi
frykta aller mest blir gjennomført, uansett.

Lit aldri på at ein apotekkjede skal ta vare på
noko som helst av historisk verdi. Det vil
seia, så lenge det ikkje fylgjer pengar med ein
historisk og ærefull status. Ein apotekkjede er
berre interessert når pengar og helst store
pengesummar er involvert.

Min enkle lærdom er:

Fig. 14. Apoteket Storken,
Stockholm. I dette nærmast
usannsynlege interiøret er det
framleis full apotekdrift.
Foto: Nina Aldin Thune.
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Korleis er stoda i vårt næraste granneland, Sverige?
Sverige har fem apotekinteriør som er freda
eller «listade» medan det er full apotekdrift i
lokala. Desse er apoteka Korpen, Storken og
Ugglan i Stockholm, Lejonet i Malmö og
Svanen i Lund. Av desse er det ny-gotiske
lokalet til Apoteket Storken rekna som det
mest bevaringsverdige av det svenske Riksantikvarieämbetet. Det ligg på Östermalm i
Stockholm og eit besøk er absolutt på sin
plass om ein er på dei kantar.
Björn Lindeke uttalar:
«Beträffande de svenska kulturapoteken så ägs alla
i dag av Apoteket AB. Inför privatiseringen av våra
apotek, förhandlade Apoteket AB och Apotekarsocieteten med Staten, och vi kunde genom en överenskommelse säkerställa att dessa apotek skulle bli
kvar i det gamla bolaget, och så har det förblivit än
så länge. Alla de apotek som ni nämner är således
bevarade som kulturapotek och är i drift. Sedan
finns det ytterligare ett apotek i Vadstena, där läget
är något oklart. Lokalerna hos de övriga apotekskedjorna utgörs vad jag vet inte i något fall av bevarade kulturhistoriskt värdefulla apoteksmiljöer.»
Bjørn Lindeke er professor emeritus i legemiddelkjemi og har undervist ved universitetet i Uppsala, men har òg arbeidd innan
svensk legemiddelindustri. Han har vore
direktør for Apotekarsocieteten og har
gjennom eit langt yrkesliv vist særleg sterkt
engasjement for farmasihistorie.
Med andre ord . . .
I Sverige har dei funne opp uttrykket
«Kulturapotek». Desse gamle praktstykka er
framleis i drift som apotek i vårt granneland.
Lat oss valfarta til Sverige medan situasjonen
er som han er, og før dei internasjonale kjedene får sleppa skikkeleg til der òg! Apoteket
AB er nemleg statseigd!

Det er lett å forstå mellom linjene at
Björn er litt ottefull for framtida med
tanke på kva som har hendt her hjå oss!

Samandrag
I vårt land har vi tre apotekinteriør som vart
freda av Riksantikvaren medan det var full
apotekdrift i lokala. Desse er Svaneapoteket i
Oslo, med interiør frå 1895–96, freda i 1983,
Svaneapoteket i Ålesund, frå 1907, freda i
1985 og apoteket Bien i Bergen, frå 1939,
freda i 1993. Diverre er det ikkje lenger apotekdrift i nokon av dei tre anlegga.
Når det gjeld Svaneapoteket i Oslo er situasjonen noko uklår i skrivande stund.
Bygningen i Karl Johans gate 13 kan skifta
eigar, og kva som kjem inn i første etasje er
mykje avhengig av den nye eigaren.
Forsikringa om at Byantikvaren i Oslo fylgjer
nøye med på utviklinga gjer oss litt rolegare.
Svaneapoteket i Ålesund vart opna som det
nye Jugendstilsenteret i 2003, og dagens
situasjon verkar stabil og sikker. Apoteket
Bien i Bergen har frå 2006 vorte kjent som
Bien Bar og er ein populær møtestad der det
blir servert kulinariske måltid og ditto drikke
i det gamle apotekinteriøret. Dagens situasjon
verkar etablert og trygg.
Kanskje ville situasjonen vore ein annan for
historiske apotekinteriør i vårt land om
eigarskapen var som i Sverige. I Sverige har
dei til og med funne opp omgrepet «kulturapotek». Kunne og ville den norske stat ha
subsidiert drifta av tre norske kulturapotek?
I Sverige har dei fem slike kulturapotek, tre i
Stockholm, eitt i Malmö og eitt i Lund.
Sjølvsagt kan situasjonen endra seg også i
Sverige. Det går nok med ein del kroner av
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det svenske statsbudsjettet til å ta vare på
desse gamle «smykkeskrina» som levande
apotek, men det ser dei seg altså råd til – iallfall inntil vidare.
Lat oss nyta stemninga i Jugendstilsenteret
i Ålesund og både mat, drikke og interiør
i Bien Bar og Restaurant. Lat oss òg med
spenning fylgja med kva som skjer i Oslo,
i Karl Johans gate 13.
Som turistar og apotekkundar i Stockholm,
Malmö eller Lund blir vi ståande som fjetra
når vi finn levande apotek i heilt usannsynlege, historiske interiør som minner oss om
alt vi her i landet har slengt på dungen, men
òg på det vi trass alt har tatt vare på, men som
i dag anten har status som museum eller har
fått heilt andre funksjonar enn apotekdrift.

Summary
In Norway we have three conserved pharmacy interiors, each of them protected by
Riksantikvaren, the Directorate for Cultural
Heritage, while pharmacies were still running
on the premises. Those are Svaneapoteket
(The Swan Pharmacy) in Oslo, with interior
from 1895-96, protected in 1983, Svaneapoteket (The Swan Pharmacy) in Ålesund,
from 1907, protected in 1985 and Apoteket
Bien (The Bee Pharmacy) in Bergen, from
1939, protected in 1993. Sadly, today there
are no pharmacies in any of those three
interiors.
When it comes to Svaneapoteket in Oslo, the
situation is a bit unclear at the time of
writing. The building in Karl Johans gate 13
may change owners, and the activities on the
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ground floor will depend on the new owner.
The fact that Byantikvaren, The Cultural
Heritage Management Office in Oslo, is
closely following the development makes us
feel a bit calmer.
Svaneapoteket in Ålesund opened as
Jugendstilsenteret, The Art Nouveau Centre,
in 2003, and today's situation seems stable
and secure.
Apoteket Bien in Bergen has since 2006
been known as Bien Bar, and is a popular
meeting place where drinks and culinary
meals are served in the old pharmacy interior. Today's situation seems established and
safe.
Perhaps the situation would be quite different
for historic pharmacies in our country if the
ownership were like in Sweden. The Swedes
have even invented the term «cultural
pharmacy». In Sweden there are five cultural
pharmacies, three in Stockholm, one in
Malmö and one in Lund. Could and would
the Norwegian State have subsidized the
operation of three Norwegian «cultural
pharmacies»?
Of course, the situation may change in
Sweden as well. A good sum of the Swedish
State Budget is spent on taking care of these
five old «jewellery-boxes» as living pharmacies, but Swedish politicians have the financial
means – at least for now.
Let us enjoy the atmosphere of the Art
Nouveau Centre in Ålesund and both food,
drinks and interior of the Bien Bar and
Restaurant in Bergen. Let us also follow with
excitement the development in Karl Johans
gate 13, Oslo.

As tourists and pharmacy customers in
Stockholm, Malmö or Lund, we keep standing spellbound when we find living
pharmacies in completely unbelievable, historic interiors that remind us of what we have
failed to preserve in our own country, but
also of what has been allowed to survive,
either as a museum or with completely different functions from that of a pharmacy.

Kjelder
• Norges apotek og deres innehavere, diverse bind
fram til år 2000.
• Norsk Biografisk Leksikon på nett, diverse forfattarar.
• Store norske leksikon på nett, diverse forfattarar.
• «Fra hellig hall til supermarked.» Apoteket i det 19.
og 20. århundre. Nina Aldin Thune, hovedfagsoppgave i kunsthistorie, UIO, vår 2007.

• Kulturminnesøk – en tjeneste fra Riksantikvaren,
Direktoratet for kulturminneforvaltning.
• https://www.riksantikvaren.no/Fredning/Hvorforfredning
• Svaneapoteket Oslo 1628–1978, Unni og Ragnar
Mørk 1987.
• http://kunsthistorie.com/fagwiki/Svaneapoteket_i_
Oslo
• Arkitektur i Ålesund 1904–1907. Oppattbygginga
av byen etter brannen 23. januar 1904. Helga Stave
Tvinnereim, Aalesunds Museum, Skrift nr. 13,
1981.
• http://kunsthistorie.com/fagwiki/Svaneapoteket_i_
Ålesund
• http://www.bergenbyarkiv.no/aarstad/archives/
apoteket-bien/740
• https://nkl.snl.no/Darre_Kaarbo
• http://kunsthistorie.com/fagwiki/Apoteket_Bien
_i_Bergen
• http://kunsthistorie.com/fagwiki/Svaneapoteket
_i_Bergen
• https://www.apotekarsocieteten.se/
sektioner-kretsar/sektioner/farmaci-ochlakemedelshistoria/kulturapotek/
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Institutt for farmakoterapi
Samarbeid mellom leger og farmasøyter
om legemiddelinformasjon
Foredrag på høstmøtet i Norsk Farmasihistorisk Selskap
10.november 2017
Av Per Flatberg*
Forhistorie
I 1962 tok Knut Næss opp utbygging av den
basale farmakologi og praktisk farmakoterapi
med bakgrunn i stort behov for informasjon
om legemidler. En rekke nye og meget virksomme preparater var kommet på markedet,
og det var en stort behov for produsentuavhengig legemiddelinformasjon.
Styret i Norsk Medisinaldepot besluttet i
1963 å engasjere seg økonomisk i legemiddelinformasjon – et mer hensiktsmessig
medikamentforbruk måtte sees på som en
viktig oppgave for NMD – og et fond for
klinisk farmakologi ble opprettet.

Instituttet mottok også høsten 1994 en
pengegave fra representanter for den farmasøytiske industri.

Formål (utdrag)
Instituttets oppgave er å fremskaffede mest
mulig fullstendige og allsidige opplysninger
om medikamenters virkninger, terapeutisk
anvendelse, bivirkninger og komplikasjoner.
– Sørge for en adekvat undervisning og orientering i medikamentellterapi både for
medisinske studenter og som ledd i etteutdannelsen av leger.

Finansiering og lokalisering

I oktober 1963 fikk Knut Næss mandat av
Universitetet til å sette i gang undervisning i
medikamentell terapi.

Instituttet fikk lokaler i den såkalte
Nansenkjelleren i Domus Academica i Oslo
sentrum.

Det Akademiske kollegium vedtok i mars
1964 å opprette Institutt for Farmakoterapi
med tildelte midler fra fondet til NMD.
Instituttet ble en selvstendig institusjon ledet
av eget styre oppnevnt av Det Akademiske
kollegium og en instituttleder.

Det var hyggelige lokaler, men de ble etter
hvert for små, og innemiljøet var også tidvis
utilfredstillende med luftinntak fra den sterkt
trafikkerte Universitetsgaten.
Instituttet flyttet i 1972 til Blindern og ble

*Per Flatberg (f. 1937). Apotekereksamen 1961. Yrkeserfaring bl.a. som apoteker ved Lørenskog og Levanger
apotek. Har innehatt en rekke tillitsverv både utenfor og innen farmasi og apotekvesen. Spesielt nevnes formann i
Norges Farmaceutiske Forening 1974–78 og president i Norges Apotekerforening 1995–1999. Han er innehaver
av det Giftige kors. I 2008 mottok han H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull. Kontakt: p.flatberg@gmail.com
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samlokalisert med Farmakologisk Institutt,
Senere har Instituttet hatt lokaler forskjellige
steder. Instituttbestyrer ble professor dr.med.
Knut Næss.
Man regnet med fra starten at Universitetet i
løpet kort tid ville få ordinær bevilgning til
drift av Instituttet. Men bortsett fra at instituttlederen fra 1. juli 1969 ble lønnet av
Universitetet, ble driften i mange år framover finansiert ved hjelp av årlige bevilgninger fra Norsk Medisinaldepot.

De første årene

men antallet ble etter hvert redusert noe. Det
ble holdt lørdagsforelesninger for medisinstudentene fram til i 1967.
Instituttet arbeidet for å få bygd ut kliniske
farmakologi og finansierte også studieopphold i USA for stipendiater. Flere som senere
ble ledende kliniske farmakologer, nøt godt
av Instituttets støtte.
Instituttet påtok seg å sette i gang en ordning
med registrering av komplikasjoner fremkalt
av medikamenter, og meldingskort ble utsendt høsten 1965.

Fra 1. januar 1965 startet Instituttet i samarbeid med Tidsskrift for den norske lægeforening spalten «Medikamentell terapi i
praksis» (Terapispalten), som kom til å bli en
svært viktig informasjonskilde i mange år.
Redaktør O.K. Harlem i tidsskiftet var en
god støttespiller. Det ble laget særtrykk til
studentene.

Jeg arbeidet der i deltid fra 1. oktober1967 og
i heltid fra 1. januar 1968 til april 1970, da jeg
begynte på Rikshospitalelets apotek for å
bygge opp en informasjonsavdeling der. Knut
Næss sørget ved hjelp av sine kontakter på
Rikshospitalet for denne opprettelsen.

En rekke kliniske konsulenter ble knyttet til
Instituttet allerede fra starten. Disse konsulentene dekket forskjellige kliniske disipliner.
Man hadde en tid hele 22 slike konsulenter,

Så kom jeg tilbake som daglig leder 1. januar
1972 og var der fram til mars 1974. Det var
en pionertid, og jeg var Knut Næss sin høyre
hånd – på godt og vondt. Det var mange

Min tid ved Instituttet

Fra lokalene i Domus Academica. Knut Næss, Arna Riise, Jorunn Arnesen og Inga Lunde.
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utfordringer, og Knut Næss var en krevende
sjef, som sparte hverken seg selv eller andre.
Jeg lærte mye av ham og fikk god kontakt
med mange klinikere.

Arbeidsoppgaver I
Terapispalten og andre innlegg i TDNL preget mye av arbeidet. I 1968 var det ca.150 innlegg, etter hvert 6 sider i hvert nummer av
tidsskriftet, og flere andre artikler. Knut Næss
var uhyre produktiv.
Det ble fra 1965 utarbeidet årlige særtrykksamlinger av Terapispalten. Jeg skrev også
innlegg i Norsk Farmasøytisk tidsskrift
(NFT) og ble en flittig bidragsyter der. Vi
samarbeidet med kliniske konsulenter med
bøker, bl.a. psykiaterne Odd Lingjærde og
Nils Retterstøl.
Vi hadde konsulentoppgaver for TDNL og
besvarte også en rekke henvendelser fra leger
og farmasøyter, noe som til dels var svært
tidkrevende.

Lægeforeningen for å planlegge en utdannelse og autorisasjon av legebesøkere.
Med Helsedirektoratet samarbeidet Instituttet om bedre kontroll med desinfeksjonsmidler.
Arbeidet med registrering av bivirkninger og
komplikasjoner fortsatte. Og i 1970 ble det
opprettet en egen stilling, som Tor J. Skobba
ble ansatt i. Da hadde han vært medarbeider
på Instituttet i flere år.
Knut Næss var inntil 1975 formann i Bivirkningsnemnda.

Arbeidsoppgaver II
Da jeg overtok som daglig administrativ leder av Instituttet i 1972, fikk jeg omfattende
koordineringsansvar, og var også sekretær for
styret og avlastet Knut Næss på mange vis. Jeg
fortsatte i deltid på Rikshospitalet og i legemiddelkomiteen der. Nå ble arbeidet organisert i bredt sammensatte terapigrupper med
farmakologer, klinikere og farmasøyter.

Det ble helt fra startet holdt regelmessige
møter på Instituttet. Disse mandagsmøtene
var viktige i forhold til bl.a.Terapispalten og
var svært populære. Innledere var som regel
klinikere, Instituttets konsulenter og innleide
spesialister på forskjellige områder. Instituttet
utarbeidet i samarbeid med Inga Lunde ved
Spesialitetskontrollen halvårige oversikter
over nye preparater på markedet. Oversiktene
ble sendt ut som bilag til Tidskriftet og også
sendt apotekene.

Det bidro også til et fruktbart samarbeid med
danske og svenske farmakologer, med Eigill
Hvidberg og Folke Sjøqvist i spissen. Den
nyopprettede Samarbeidskomiteen for legemiddelinformasjon, der jeg var sekretær, fikk
ansvaret for bearbeiding av norsk tillegg til
Socialstyrelsens informasjonshefter. Det ble
utgitt en rekke slike hefter på sentrale terapiområder. Disse ble distribuert av Norsk
Medisinaldepot.

Instituttet ga også ut spesielle oversikter, bl.a.
over legemidler som leger bør ha med i sin
vaktkoffert.Vi engasjerte oss også i opplæring
av legemiddelkonsulenter, og Knut Næss
representerte Instituttet i et utvalg nedsatt av

Legemidler og bruken av dem
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Første utgave av «Legemidler og bruken av
dem» kom i 1974. Det var en kraftanstrengelse for Instituttet, der Knut Næss og jeg
skrev de fleste kapitlene selv.

Terapigrupper ved Institutt for Farmakoterapi.
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Norsk tillegg til
Socialstyrelsens
hefte om
Antitrombotiske
midler, 1973.

Første utgave av
læreboken,
1974.

I neste utgave ble de kliniske konsulentene
mer involvert i arbeidet og ble forfattere av
de fleste kapitlene. Selv om boken opprinnelig ble skrevet for sykepleiere, ble den også
anvendt av andre og fikk stor utbredelse. Den
kom i en rekke utgaver og opplag. Da Knut
Næss falt fra, overtok professor Per Knut M.
Lunde som redaktør og forfatter sammen
med meg.

Professor, dr.med. Knut Næss
(1916–2000)
Knut Næss var professor i farmakologi i ved
Universitetet i Oslo fram til 1980. Han var
den selvskrevne instituttleder da Institutt for
Farmakoterapi ble opprettet og var instituttleder fram til 1. august 1978, da Per Knut M.
Lunde overtok.

opptatt av Felleskatalogen, som det viktigste
hjelpemiddel for legene i forskrivning av
legemidler og deltok i møter i redaksjonsutvalget. Kirsten Nordbø, mangeårig medarbeider ved Instituttet, ble medansvarlig for
interaksjonskapitlet i Felleskatalogen.
Knut Næss hadde en enorm arbeidskapasitet.
I årene i Domus Academica, mens jeg var der,
jobbet han i to skift. Han var hjemme til
middag og kom så tilbake og jobbet utover
kvelden. Han var utrolig produktiv og skrev
om det meste.
Knut Næss var en krevende leder av Instituttet. Han hadde et vanskelig temperament,
og det var ikke sjelden at jeg måtte bruke

Han gjorde et banebrytende arbeid i utviklingen av norsk farmakologi og farmakoterapi. Knut Næss sørget for at det ble utdannet
kliniske farmakologer i første omgang på
Ullevål sykehus og Rikshospitalet.
Han var også opptatt av å bygge ut sykehusfarmasien i Norge Han innså at samarbeide
mellom farmasøyter, leger og annet helsepersonell ved sykehusene ville bidra til bedre
legemiddelbruk. Ikke minst var opprettelse av
legemiddelkomiteer viktig. Han var også
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Professor, dr.med. Knut Næss.

mine diplomatiske evner for å rydde opp.
Men han var også en snill og omsorgsfull sjef
og angret raskt sine utbrudd.

kontakt og samarbeid. Det kom godt med når
mange senere fikk krevende stillinger.

Jeg har mye på takke Knut Næss for og
minnes med glede årene på Instituttet.

Institutt for Farmakoterapi
i senere år

Farmasøyter ved Institutt for
Farmakoterapi

Arbeidet endret seg som følge av utviklingen
og med mange andre informasjonskilder.
Terapigruppene ble historie etter hvert. Det
ble også en annen organisering og med forskjellig ledelse.

Instituttet hadde som målsetting at det skulle
være stillinger for både leger og farmasøyter.
Flere farmasøyter arbeidet i kortere eller
lengre tid der; Arna Riise i 20 år og Marit
Andrew i 10 år, og med krevende lederoppgaver. Andre kom og gikk, men det vil
føre for langt å nevne alle. Det faste holdepunkt var i mange år førstesekretær Jorun
Arnesen – elsket og avholdt av oss alle.
Instituttet betød mye for kompetanseoppbygging av farmasøyter i samarbeid med farmakologer og klinikere og for tverrfaglig

Sang fra Arna Riise om de som kom og sluttet på
Instituttet.

Siste bestyrer var farmakologen Åsmund
Reikvam, Instituttet er nå en del av Farmakologisk institutt, lokalisert på Rikshospitalet.

Sammendrag
I denne artikkelen har jeg gjort rede for aktiviteter og erfaringer i min tid ved Institutt
for Farmakoterapi i 2 perioder: 1967–1970
og 1972–1974.
Instituttet hadde utvilsomt stor betydning i
å gi kunnskap og vekke interesse for farmakoterapi hos leger og farmasøyter. For de
farmasøyter som arbeidet ved Instituttet ga
det kompetansehevning og erfaring i tverrfaglig samarbeid om legemiddelinformasjon.
Virksomheten etter 1974 er bare summarisk
omtalt i artikkelen, men årsberetningene gir
en grundig oversikt over organisering og aktiviteter fram til 1990.

Kilder
Årsberetninger for
Institutt for Farmakoterapi. 1964–1990:
www.med.uio.no
Institutt for helse og samfunn,
Det medisinske fakultet.
Særtrykk av Terapispalten
og egne artikler og notater.
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Aaklungsæteren – Nordmarkshytta
til Farmasøytisk ski- og sportsklubb
Av Nils Voje Johansen*

Det er få som vet at noen av de første skihyttene i Nordmarka ble reist rundt vannet
Store Åklungen. I dag er det kun Lynhytta,
eller Huldreheim, som er igjen, men vannet
var på slutten av 1800-tallet og begynnelsen
av 1900-tallet omkranset av fire hytter.1 En
av dem var Aaklungsæteren, hytta til Farmasøytisk ski- og sportsklubb.
Aaklungsæteren ble reist i 1896 på østsiden
av Store Åklungen, i skogområdet som tilhørte gården Østre Sogn. Den drivende
kraften var Severin Henrik Ræder Riiber, en
ung farmasøyt som gjerne tilbrakte sine
fristunder i Nordmarka. Han satt i styret til
Farmasøytisk forening og ivret for å få kollegaer
med ut i skog og mark. Et middel til dette var
opprettelsen av Farmasøytisk ski- og sportsklubb, og på generalforsamlingen som ble
avholdt 2. februar 1896, møtte mange av
byens farmasøyter og apotekere. Her ble det
fremlagt forslag om å bygge en skihytte ved
Store Åklungen mellom Sognsvann og
Ullevålseter. Riiber hadde allerede en tomt i
kikkerten, og kontakt med grunneier var
etablert. I tillegg var det laget bygningstegninger inspirert av Voksenkollseteren.

Aaklungsæteren skulle bestå av en stor hall –
med halvloft på begge sider som soverom –
alt på setermaner. En slik løsning ville gi
rommelig plass samtidig som det ble sengeplass til ca. 15 personer til tross for at hytta
kun målte 5x7,5 m (8x12 alen). For å finansiere prosjektet, ble interesserte tilbudt å kjøpe
aksjer à 75 kroner. Det tegnet seg 22 personer, og på et par unntakelser nær var alle
farmasøyter eller apotekere. Hytta skulle bygges i løpet av våren/sommeren, og generalforsamlingen valgte en byggekomité bestående av Axel Koren (formann), Severin
Henrik Ræder Riiber (viseformann) og
Hans Holtermann Abel. Albert Schwartz ble
forretningsfører og Thomas Gotthard
Matthias Grøn-Hansen juridisk ekspert.2

Koren

Riiber

Abel

*Nils Voje Johansen (f. 1962). Sivilingeniør (Avdeling Fysikk og matematikk) 1987. Ped.sem. 1987. Lærer i vid.
skole 1988–1995. Universitetslektor Matematisk institutt, Universitetet i Oslo 1995–dd.
epost: nilsvo@math.uio.no

44

Aaklungsæteren
20. september 1896,
bildet henger i dag på
Lynhytta ved Store
Åklungen.

Komiteen lå ikke på latsiden. Tomten ble
raskt besiktiget av Koren og Riiber, og bygslingskontrakt ble inngått 18. mars 1896.
I panteboken finner vi blant annet:

sannsynligvis innvielsen av den nye hytta. Til
stede er minst 12 personer pluss fotograf.
Arbeidet med området rundt hytta er ikke
påbegynt, men flaggstangen er reist!

Undertegnede Ragnvald Sogn bortbygsler herved
til Foreningen «Aaklungsæteren» et nærmere
påpeget og beskrevet af Foreningens Medlemmer
Koren og Rieber valgte Stykke af min Eiendom på
østre Side av Aaklungen på følgende betingelser: 1)
Bygselsretten og Forpligtelsen varer 50 – femti –
Aar fra 1ste Januar 1896 og Afgiften er 30 –treti
– Kroner årlig der betales inden hvert Aars 31te
Desember. 2) Det er Foreningen tilladt at opføre et
Våningshus med nødvendige ydre Bekvemmeligheder.3

Hvem var personene i byggekomiteen?
Severin Henrik Ræder Riiber var viseformann i Foreningen Aaklungsæteren. Han var
født 28. desember 1865 i Søndre Odalen og
tok farmasøytisk eksamen i 1887 og
apotekereksamen høsten 1890. Riiber døde i
1901, og i en nekrolog over ham fremheves
hans interesse for turer i skog og mark og
hans arbeid med å gjøre Aaklungsæteren til
farmasøytenes skihytte.4

I bygslingskontrakten har aksjeeierne tatt
navnet «Foreningen Aaklungsæteren», et navn
som nok spiller på storebror Voksenkollseteren eller endog Frognerseteren. Det
er litt uklart hvem de 22 som tegnet aksjer
var, men byggekomiteen var ganske sikkert
blant dem. Hytta stod snart ferdig, og på et
fotografi datert 20. september 1896 ser vi

Axel Adelsten Koren var født i Kristiania 15.
november 1854 og tok farmasøyteksamen i
1877. Han var en sentral person i bransjen og
var blant annet formann i Den farmasøytiske
forening og i Den norske apotekerforening. I
tillegg til sine faglige interesser, var han også
opptatt av friluftsliv, og han var i flere tiår
medlem av Den norske turistforening. Axel
Koren døde i 1920.5
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På bildet fra innvielsen av
Aaklungsæteren ser vi Axel
Koren i lys dress på verandaen
med Hans Holtermann Abel
på sin venstre side. Severin
Henrik Ræder Riiber står helt
til høyere på bildet.

Hans Holtermann Abel var født 17. oktober
1830 i Farsund og tok apotekereksamen i
1853. De neste ti årene tjenestegjorde han
ved flere apotek, men dro i 1863 til Tyskland
for å lære fotografering. Han ble en pioner i
Norge innen portrettfotografi og kunstfotografi, og han tok også mange bilder fra
Nordmarka sommer som vinter. Hans
Holtermann Abel døde i 1903.

Aaklungsæteren var også utstyrt med båt, ja
foreningen hadde sågar to båter. I mars 1897
kontaktet de Kristiania kommune for å få tillatelse til å sette opp et båthus på deres grunn
ved Store Åklungen. Kommunen hadde
kjøpt skog i området i et forsøk på å sikre
vannkvaliteten i Sognsvann som var en av
byens drikkevannskilder. I brevet til byens
magistrat viste foreningen til at ski- og

Rotur i en av båtene
til Foreningen
Aaklungsæteren.
Rokaren er Karl Ernst
Kobro, og i baugen
sitter hans kone
Fredrikke Andrea.
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sportshytta i hovedsak ble benyttet på helligdagene, og at det kun var snakk om å bruke
båt en fire-fem dager i hver av sommermånedene. Som motytelse for en tillatelse
kunne
Klubbens medlemmer bistå Byens Vandvæsen med
efter Evne at deltage i Opsynet med at Vandet ikke
forurenses. Som bekjendt har Store Åklungen
Udløb i Sognsvandet. [...] i Store Åklungen foregår adskillig Forurensning af Vandet ved Badning
og Bygning af Tømmerflåder, og at Selskabets
Medlemmer netop vil være tilstede, når dette
Uvæsen særlig drives.6
Siden kommunen ikke hadde myndighet til å
hindre båttrafikk på vannet, gav de i mars
1897 tillatelse til å sette opp et båthus.7 På
den måten fikk de i det minste en alliert som
kunne bidra i arbeidet med å hindre forurensning av vannet.
Farmasøytenes interesse for hytta var ikke så
stor som Riiber hadde håpet, og den ble aldri
den «Farmasøytenes skihytte» han hadde
ønsket. Da flere sentrale personer døde rundt
århundreskiftet, Grøn-Hansen i 1900, Riiber
i 1901 og Abel i 1903, forsvant kanskje en del
av de mest entusiastiske brukerne. Mye tyder
på at hytta fikk mer og mer preg av en privathytte for enkelte aksjeeiere.
Utpå 1900-tallet ble Ernst Karl Kobro en
ivrig bruker av hytta. Det kan kanskje virke
noe underlig, siden han ikke var farmasøyt.
På den annen siden hadde han gjennom
broren Johan Ziesler Kobro (f. 1869) en sterk
tilknytning til miljøet. Broren tok cand.
pharm.-graden i 1892 og ble senere direktør
ved Apotekernes laboratorium og drev også
Fagerborg apotek. Ernst Karl Kobro ble født i
Bergen i 1870 og var etter et lengre utenlandsopphold kommet tilbake til Norge i

1897. Kobro var meget interessert i sport- og
turistliv og var fra 1892 korrespondent for
Norsk Idrætsblad og sportsreferent for
Morgenbladet.8
Aaklungsæteren ble rundt 1907 avbildet på et
postkort fra forlaget National A/S. Her ses
hytta forfra etter at tomten er opparbeidet.
Tre herrer og en hund poserer, og et flagg
vaier i vinden. Området foran hytta er ryddet
slik at det antagelig er fri sikt ned til vannet,
noe de etter bygslingskontrakten hadde
anledning til å skaffe seg.
Den staslige hytta farmasøytene bygde i 1896
fikk et sørgelig endelikt. En augustnatt i 1920
stod Aaklungsæteren i fyr og flamme, og det
var ikke mulig å redde den. I en kort avisreportasje 5. august leser vi følgende: «Nat til
igaar brændte Aaklungsæteren ved Store
Aaklungen totalt ned. Der er bare en grushaug igjen efter hytten. Den eiedes af 10
Kristianiaherrer, som lod den opføre for 24
aar siden. Hytten, som indeholdt peisestue,
soverum, kjøkken, stor veranda etc. var
assureret. Branden blev meldt eierne fra en av
hytterne i nærheden.»9

Aaklungsæteren avbildet på postkort fra 1907.
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Aaklungsæteren en fin vinterdag.

Til tross for at hytta var assurert, ble den ikke
bygd opp igjen. Arven etter Farmasøytisk
ski- og sportsklubb og Riibers drøm om en
skihytte for farmasøyter, var glemt. Men i
1926 fikk farmasøytene en ny hytte i
Nordmarka, mellom Svartor og Slakteren.
Den ble satt opp av Farmaceutenes Idrætsforening.10 Restene etter den gamle Aaklung-

sæteren kan imidlertid den dag i dag ses i
skogen øst for Sognsvann.
Takk til Lyn for lån av fotografi av Aaklungsæteren fra 1896 og takk til Sverre Kobro for
lån av fotografier fra den tiden Ernst Karl
Kobro benyttet hytta.
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