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en norsk farmasihistorisk skriftserie

Hefte 2 i skriftserien innledes med en
artikkel viet Farmakopekommisjonens
100-årsjubileum. Fra de første 50 år berettes her om Kommisjonens medlemmer og
deres vei til utdannelse og kvalifisering,
Farmasøytiske kandidater som søkte videreutdannelse på den tid, møtte vanskeligheter fordi de ikke hadde examen artium
og følgelig ikke så lett slapp inn ved universitetene. Adolph Strecker, professor i
kjemi ved Det Kongelige Fredriks
Universitet i Kristiania 1852-60, synes å
ha vært døråpner til enkelte utdannelsesinstitusjoner i Tyskland og Sveits. Senere
rar vi tro at <0ungeltelegrafen» fungerte og
at de første utenlandsstudentenes gode
omdømme var til hjelp.
I de neste 50 år har Komrnisjonen vært
engasjert i samarbeidsprosjekter som efterhvert har kommet til å omfatte de fleste
land i Europa.
Den neste artikkelen, som bærer undertitelen «Farmasihistoriske notiser VII»,
beretter om 17 norske farmasøytiske kandidater som tok videreutdannelse frem til
en doktorgrad i perioden 1940-60.
Kandidatene var utdannet ved Universitetets Farmasøytiske Institutt på Blindern.
Sammenlignet med perioden 1850-1940
var antallet doktorander blitt fordoblet,
relativt sett. Men ett mønster var uforandret: I begge perioder dro de fleste av
kandidatene til utlandet, bare et !atall tok
sin grad hjemme i Norge.

Den tredje artikkelen beretter om utviklingen av Nycomed fra et beskjedent
«industriapoteb til en internasjonal legemiddelbedrift. Denne imponerende utvikling skyldes ene og alene bedriftens vilje og
evne til investering i langsiktig forskning.
Sjefskjemiker Per Laland startet med sin
jakt på det antiperniciøse prinsipp i leveren. Preparatet Pernami var et godt produkt for sin tid (1932). Like før krigen
kom så forskerne frem til et konsentrat på
1 mg av 100 g lever, i form av et rød-gult
stoff med god virkning på perniciøs anemi. Men krigen satte en stopper for denne
forskningen. Først i 1948 kunne amerikanske og engelske forskere isolere det
røde stoffet med molekylvekt 1355 som
fikk navnet cyanocobalamin eller vitamin
B-12.
Nycos Pernami ble inngangsport til eksportmarkedet, men det var røntgenkontrastmidlene som skulle gi det store løftet.
Forskningssjef Hugo Holtermann og hans
team fant frem til metrizoinsyre (Isopaque, saltet) og senere kom metrizamid
(Amipaque) og iohexol (Omnipaque).
Hvert av dem var verdifulle nyvinninger
på området.
Artikkelen bygger på et foredrag i Norsk
Farmasihistorisk Selskap i forbindelse med
årets åpne dager ved Farmasøytisk
Institutt.
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Farmakopekommisjonen 100 år
Av Kjell Backe-Hansen*

De første norske farm.akopøene ble utarbeidet
av ratallige konunisjoner som ble oppnevnt
for det enkelte prosjekt. Den første hadde tre
medlenm1er og medisinerne var i overvekt.
De følgende to hadde fire medlenm1er og
forholdet farmasi/medisin ble balansert. M en
formannen var hele tiden en medisiner. Editio
I (1854) og Editio Il (1870) ble trykt på latin,
den tredje utgaven (1895) på norsk.
D en faste Jarmakopøkommisjon ble opprettet
ved kongelig resolusjon av 4. juni 1898. Den
kan nå se tilbake på 100 års virksomhet for å
etablere offisielle kvalitetsnormer for legemidler i Norge, først på nasjonal basis, senere
som ledd i regionalt samarbeid. Og aldri før
har det i løpet av et århundre vært skapt større fremskritt innen medisin og farmasi .

Fra Kommisjonens første 50 år berettes h er
om mennene som deltok i arbeidet og om
deres vei til utdannelse og kvalifisering. For
farmasiens folk var adgangen til videreutdannelse brolagt med vanskeligheter i tiden før
Universitetets Farmasøytiske institutt åpnet
sine porter i begynnelsen av 1930-årene.
Farmasøytiske kandidater som søkte videreutdannelse, hadde større handicap enn andre
fordi de ikke hadde examen artium og følgelig manglet nødvendige forkunnskap er. Like-

vel var det slett ikke så ra som trosset vanskelighetene og reiste til utlandet for å lære mer,
når apotekereksamen var tilbakelagt. De slapp
ikke inn ved alle universiteter og var i praksis
henvist til enkelte farmasøytiske utdannelsesinstitusjoner i Sveits, Tyskland og Frankrike.
N år de kom hjem igj en, kunne de ofte bidra
til å styrke farmasiens stilling.
I de neste 50 år fikk Konunisjonen en ny
rolle som norsk deltager i forpliktende samarbeid over landegrensene for å etablere legerniddelstandarder med gyldighet over større
områder. Samarbeidsformer og prosjektutvikling er stikkord i denne prosessen som her
bare kan skisseres kort. Konunisjonen fikk til
hjelp et nyopprettet laboratorium som skulle
utføre de nødvendige, praktiske og vitenskapelige undersøkelser. I 197 4 ble det nye
Statens farmakopelaboratorium fusjonert
med Spesialitetskontrollen til Statens legemiddelkontroll.

.Kommisjonens medlemmer
Konmusjonen av 1898 hadde seks medlemmer: tre medisinere og tre apotekere.
Medisinerne var professorene Poul Edvard
Poulsson (formann), Søren Bloch Laache og
H agbarth Strøm. Apotekerne var Hans

*) Apotekereksamen 1943. Lic.pharm. København. Forsker, senere sjef for Statens farmakopelaboratorium
1950-73. Avdelingssjef Statens legemiddelkontroll 1974-87. M edlem Farmakopekommisjonen 1962-90, formann
1986-90. Medlem eu rop eiske farmakopekonm1isjon 1975-90.
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Hvoslef, Arnulf Schøyen og Claus Gustav
Hansen. Medlemskapet var livsvarig.
En av medisinerne (Strøm) og to av apotekerne (Hvoslef og Schøyen) hadde vært
n1.ed i den kommisjonen som utarbeidet den
tredje utgaven av den norske farmakopø.
Hvoslef hadde også vært med på den andre
utgaven. Schøyen døde i 1902 og i hans sted
ble oppnevnt apoteker Anton Hesselberg.
Kommisjonen så det som sin første oppgave å
sørge for et tillegg til farmakopøens tredje
utgave. Da dette var ferdig i 1901 , begynte
arbeidet med farmakopøens fjerde utgave.

Poul Edvard Poulsson (1858-1935)
reiste kort efter efter å ha fullført sin medisinske embedseksamen (1885) til utlandet for å
fortsette sin utdannelse. Han studerte først
analytisk kjemi hos professor Fresenius i
Wiesbaden og arbeidet også en tid hos ham
som assistent. Så var han i tre år ved det farmakologiske institutt i Strassburg som var
grunnlagt av Oswald Schmiedeberg og var et
viktig arnested for farmakologi. Her publiserte han flere arbeider over alkaloiders farmakologi og toksikologi (stryknin og kokain).
Efter hjemkomsten tok han sin doktorgrad i
Kristiania 1892 på avhandlingen «Om det
ætheriske fuixe x trakts toxisk og anthelmintisk virkende bestanddeL En experimentel
farmakologisk undersøgelse». Samme år overtok han ved professor Ernst Ferdinand
Lochmanns død undervisningen i farmakologi og toksikologi, først som dosent, fra 1895
som professor.
Lochmanns professorat omfattet også hygiene
som nå ble skilt ut som egen disiplin. Axel
Holst (1860-1931) ble professor i hygiene og
bakteriologi, bygget opp hygienisk institutt
og ledet det i en lang årrekke. Det var han
som sammen med sin assistent Theodor
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Frølich (senere professor i pediatri) og
Valentin Fiirst utførte de klassiske undersøkelser som endelig fastslo at scorbut var en
avitaminose. Norsk legemiddelstandard for
askorbinsyre ble publisert første gang i 1953, i
det første tillegg til farmakopøen av 1939.
Poulsson grunnla Universitetets farmakologiske institutt i leide lokaler i Universitetsgaten 14. Det var egentlig en vanlig leilighet
som ga kummerlige forhold for eksperimentell forskning. Han fikk riktignok mere plass
efterhvert, men bedre forskningsmuligheter
ble det først ved flytning 1 1920 til
Universitetets Vestbygning.
Poulsson utga i 1905 en lærebok i farmakologi som brøt nye veier, den ble oversatt til
tysk, engelsk og spansk og den tyske utgaven
kom i 13 opplag. Han arbeidet energisk for å
bedre undervisningen i farmasøytiske fag og
var formann i en komite som skulle utrede
organisering av denne undervisning. I komiteens innstilling ble det påtalt at det fra det
offentliges side aldri var blitt sørget for noen
effektiv undervisning for farmasøyter, med
den følge at studiet ble dyrt for dem og ofte
ga dårlig tilegnede kunnskaper.
Efter flytningen til Universitetets Vestbygning
ble han opptatt av vitaminforskning og foretok undersøkelser over torskelevertran. Da
han tok avskjed i 1928 ved oppnådd aldersgrense, ble han sjef for det nyopprettede
Statens Vitaminlaboratorium. Og han fortsatte som Kommisjonens formann like til han
døde i 1935.

Søren Bloch Laache (1854-1941)
er blitt omtalt som den siste konsekvente og
kompromissløse talsmann for medisinens
enhet her i landet. Han hevdet at legen oftest
ikke rådde over andre hjelpemidler enn sine

sanser, sine hender og sitt judicium, og at for
den selvstendige og velorienterte lege skulle
indremedisinen stå son1 fagets ryggrad, ikke
som en medisinsk spesialitet.
Laache tok medisinsk embedseksamen i 1877
og arbeidet først ved Fysiologisk institutt, så
ved Rikshospitalet der han ble overlege
1887, dosent i patologi 1891, tilforordnet
professor 1895 og ordinær professor i indremedisin året efter. Han gikk av ved oppnådd
aldersgrense i 1924.
Hans første arbeider gjaldt anemier og han ga
den klassiske beskrivelse av perniciøs anemi.
Han tok doktorgraden i 1890 på en avhandling om empyema pleurae. Han var meget
veltalende og en fi·emragende universitetslærer, hvis navn som hæmatolog rakk utenfor
landets grenser. Da han trakk seg tilbake, ble
han hyldet med fakkeltog.
I det festskrift som ble utgitt ved Universitetets 100 års-jubileum, skrev Laache kapitlet
om det medisinske fakultets og norsk medisins historie.

Hagbarth Strøm (1854-1912)

begynte å studere medisin efter artium, men
ble syk og måtte slutte. Han tenkte å studere
jus, så handelsfag, men ble stadig hindret av
sykdom. Efter en lengre rekreasjonsreise til
Syd-Amerika begynte han å studere farmasi
og tok apotekereksamen i 1878. Derefter tok
han fatt på medisinen igjen og avla embedseksamen i 1882. Han arbeidet så ved Rikshospitalet og tok doktorgraden 1889 på en
avhandling om kneleddstuberkulose og dens
kirurgiske behandling. Han ble professor i
kirurgi 1896 og overlege ved Rikshospitalet
året efter.
Strøm var utpreget praktisk anlagt og hadde

arbeidskraft og initiativ utover det vanlige.
Han ble en foregangsmann på flere felt i
kirurgien. Han innførte således operativ behandling av gallesten, mot sterk faglig opposisjon. Han drev også utstrakt privatpraksis
som kirurg og gynekolog.

Hans Henrik Hvoslif(1831-1911)

tok farmasøytisk eksamen i 1852 og arbeidet
ved Bragernes apotek i Drammen før han i
1855 reiste til Gi:ittingen for å studere kjemi
under professor Wohler. Han tok doktorgraden året efter på en avhandling om fosformetaller. Efter utenlandsoppholdet arbeidet han
en tid ved Løveapoteket i Kristiania før han
ble fast knyttet til Universitetet som førsteamanuensis ved Kjemisk laboratorium. Han
var også lærer i kjemi ved den militære
Høiskole. I 1867 fikk han bevilling til å opprette apoteket Nordstjernen (hovedstadens 7.
apotek).
Under sin tid ved Universitetet publiserte
han flere vitenskapelige arbeider, bl.a. over
santoninets kjemiske konstitusjon. Han var
medlem av en rekke offentlige kommisjoner
og delegat til skandinaviske naturforskermøter. Han var en av stifterne av Den Farmaceutiske Forening i 1858 og var også blandt
stifterne av Apothekerforeningen. Ridder av
St.Olavs orden for «nidkjær Udførelse af
offentlige Hverv».

Arnulf Bernhard Schøyen (1837-1902)

tok sin farmasøytiske eksamen i 1860 og
fortsatte studier ved Universitetet enn u et
halvt år. Efter tjeneste ved forskjellige apotek
reiste han til Wiesbaden i 1862 og studerte
kjemi hos professor Fresenius, senere til universitetet i Heidelberg. Han publiserte flere
arbeider i tyske fagtidsskrifter. Fra 1864
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arbeidet han ved Universitetets kjemiske
laboratorium og underviste i kjemi og farmakognosi. I 1870 ble han overlærer i kjemi og
kjemisk teknologi ved Den tekniske Læreanstalt i Trondhjem og senere direktør.

i 1889 fikk bevilling til å opprette apotek på
Ulefoss. Her fikk han i 1893 bevilling til å
opprette fuialapotek i Kviteseid. Dette viste
seg snart levedyktig og kan feire 100 års-jubileum som selvstendig apotek i 1999.

Schøyen var medlem av Komiteen til
Ordning af Landets tekniske Undervisning
og tiltrådte også Komiteen til Ordning af den
farmaceutiske Undervisning efter anmodning
av Justitsdepartementet. Han fikk i 1886
bevilling til å opprette Jernbanetorvets apotek (hovedstadens 13. apotek). Ridder av
St.Olavs orden.

I 1899 fikk han bevilling til å opprette St.
Hanshaugens apotek i Kristiania (hovedstadens 21. apotek). Han var medlem av og
senere formann for den farmaceutiske Medhjælpereksamens Kommission som i mange
år avholdt prøvene ved hans apotek i
Kristiania.

Farmakopøen av 1913
Claus Gustav Hansen (1850-1911)
(Pharmacopoea Norvegica, Editio IV)
tok farmasøytisk eksamen i 1872 og arbeidet
noen år ved apotek i Bergen og Kristiania.
Han studerte kjemi hos professor Fresenius i
Wiesbaden (1875) og var efter hjemkomsten
ansatt kortere tid ved Fysiologisk laboratoriums kjemiske avdeling i Kristiania. Samtidig
var han lærer ved forskjellige skoler. Fra 1877
til 1886 var han ansatt ved Medisinalrevisionen i Justitsdepartementet. Han var
medlem av den internationale Farmakopøkommission fra 1881. I 1886 fikk han bevilling til å opprette apoteket Orion (hovedstadens 12. apotek) og ble i 1900 viderebefordret til Hygiea.
Claus Hansen var medlem av en rekke
offentlige komiteer og forma1m (1896) i
Kmniteen til Udredning af Spørgsmaalet om
Oprettelse af en farmaceutisk Læreanstalt.
Ridder av St. Olavs orden.

Anton HesselbeJ;g (1851-1916)
tok sin farmasøytiske eksa1nen i 1873 og
arbeidet ved forskjellige apotek og ett år ved
Universitetets kjemiske laboratorium til han i
12

Manuskriptet til Editio IV ble undertegnet i
oktober 1911. Da var apoteker Hvoslef nettop avgått ved døden og i mai samme år hadde Konmlisjonen mistet ennu et farmasøytisk
medlem i apoteker Claus Hansen.
Editio IV trådte i kraft 1 mars 1914 og var
gjeldende farmakopø helt til 1949, altså i 35
år.
Editio IV opptok nunge nye identitets- og
renhetsprøver for kjenliske simplicia i en
videre utbygging av den linjen som var blitt
innledet med Editio Ill og som var en konsekvens av at kjemiske simplicia ikke lenger ble
fremstilt på apotekene. Som noe nytt ble
opptatt kvantitative bestemmelser av sterktvirkende droger og galeniske preparater samt
mikroskopisk beskrivelse av pulverformede
droger. Titreranalyser ble foretrukket fremfor
gravimetriske metoder. Og for første gang ble
innført forskrifter som tok sikte på fremstilling av sterile legenlidler. Bruxelles-konvensjonen av 1902 om styrke og fremstilling av
sterktvirkende legemidler (mest droger) ble
fulgt med noen ra unntak.

Blandt de nyopptatte legemidler i Editio IV
nevnes Acidum acetylo-salicylicum, Acidum
diaethylo-barbituricum, Bitartras suprarenicus og N ovocainum. En rekke droger og drogepreparater ble sløyfet i en saneringsprosess
som startet i Editio Ill.

Nye medlemmer av kommisjonen
Som nye medlemmer efter apotekerne
Hvoslef og Claus Hansen ble oppnevnt apotekerne Einar Andreas Sissener og Knut
Torstensen Strøm. Professor Hagbart Strøm
avgikk ved døden året efter at manuskriptet
til Editio IV var blitt undertegnet og ble
efterfulgt av professor Peter Fredrik Holst.

Einar Andreas Sissener (1851-1931)

tok farmasøytisk eksamen i 1872. Han tjenestgjorde ved apotek i Haugesund før han i
1875 ble ansatt som assistent ved den tekniske
skole
Kristiania. Han studerte så
Stockholm og var fra 1877 amanuensis ved
Universitetets kjemiske laboratorium og samtidig lærer i kjemi og varekunnskap ved
Handelsgymnasiet. Han hadde studieopphold
i Freiburg, Graz og Strassburg. Doktorgraden
tok han i Freiburg 1885 på avhandlingen
«Uber p-Xylyl-Phenyl-Keton». Han publiserte en rekke arbeider over kjemiske og farmasøytiske emner. I 1892 fikk han bevilling
til å opprette apoteket Kronen (hovedstadens
15. apotek). Apoteket ble åpnet i Akersgaten
55 (hoffapoteker ved Rikshospitalet, Hans
Selchier von Dittens, døds bos gård). I 1899
ble det flyttet til Grensen 15.

tetets kjemiske laboratorium til han reiste til
Strassburg hvor han i 1891 tok doktorgraden
på avhandlingen «Uber die Einwirkung von
Natriumaethylat auf Butyrolactom. Han
arbeidet derefter igjen ved Universitetets kjemiske laboratorium og ved farmakologisk
institutt. I 1899 fikk han bevilling til å opprette apoteket Bjørnen (hovedstadens 20.
apotek) og ble i 1921 viderebefordret til Jernbanetorvets apotek. Han publiserte en rekke
arbeider vesentlig over kjemiske emner samt
atskillige artikler i dagspressen. Ridder av
St.Olavs orden.
Han var medlem av flere offentlige komiteer,
bl.a. av en komite oppnevnt av Kirkedepartementet i 1918 for å gi råd om valg av tomt
for nye bygninger til Universitetet. Komiteen
avga enstemmig innstilling med anbefaling av
Blindern-alternativet fremfor Tøyen. Innstillingen fikk støtte av Det akademiske kollegium og departementet fremla proposisjon i
samsvar med dette. Saken kom til behandling
i Stortinget 19 februar 1920 og det ble en
debatt over to dager. C. ]. Hambro (H) talte
for Blindern, Ivar Tveiten (V) for Tøyen.
Blindern-alternativet vant med 78 mot 49
stemmer og dermed var saken endelig avgjort. Det første bygg som ble satt i gang på
Blindern var Farmasøytisk institutt, reist for
midler fra Apotekavgiftsfondet.

Peter Fredrik Holst (1861-1935)

Knut Torstensen Strøm (1863-1938)

tok medisinsk embedseksamen i 18·88. Først
arbeidet han ved Leprastiftelsen i Bergen,
derefter ved Rikshospitalet og ble i 1894
konstituert, senere ansatt som overlege og
lærer for studentene i klinikk. I 1902 ble han
professor i indren1edisin. Han gikk av ved
oppnådd aldersgrense i 1932.

tok farmasøytisk eksamen i 1885. Efter et par
års apotektjeneste arbeidet han ved Universi-

Holst tok doktorgraden 1894 på en avhandling om «Bakteriologiske Undersøgelser
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foretagne i Anledning af Masseforgiftningen
paa Gaustad Sindsygeasyl i 1891» der han
påviste at årsak til forgiftningen var en stavbakterie.
Holst kom til å spenne over et vidt felt og
hadde en rik vitenskapelig produksjon. Tidlig
hevdet han den den gang nesten uhørte oppfatning at lungetuberkulose med hell kunne
behandles på medisinske avdelinger og ikke
nødvendigvis ved sanatorier. Han var opptatt
av digitalis som hjertemedisin og ga gode
regler for en fornuftig bruk av drogen. Han
kom til å erhverve seg en enestående posisjon
som kliniker.

Verdenskrigen 1914-18 skapte opphold i
Kommisjonens virksomhet. Apoteker Besselberg døde i 1916 og apotekvisitator Halfdan
Gullow Rustung ble oppnevnt som nytt
medlem. Da professor Laache trakk seg tilbake ved oppnådd aldersgrense i 1924, ble professor Olav Hanssen oppnevnt som nytt,
medisinsk sakkyndig medlem.

Noen av medlemmene utnyttet latenstiden
godt. Apoteker Sissener, apotekvisitator
Gullow Rustung og medisinalrevisor Frode
Lieungh tok initiativ til å utarbeide et kommentarverk til Editio IV Dr.philos. Ole
Mæhle Halse og amanuensis ved Universitetets kjemiske laboratorium, Frithjof de
Lemos, tiltrådte arbeidsgruppen og de fordelte arbeidet. Som resultat utkom i 1919 et
bind med kommentarer til de farmasøytiske
og farmakognostiske delene, med Frode
Lieungh og Gullow Rustung som forfattere. I
1921 kom neste bind med kommentarer til
de kjemiske delene. Sissener og de Lemos var
ansvarlige for dette; Halse utførte her de forberedende arbeider. Dette ruvende kommentarverk på 1200 sider fYlte et tomrum og
var i mange år lærebok for de farmasistuderende.
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Halfdan Gullow Rustung (1872- 1950)

tok apotekereksamen i 1894. Han arbeidet
kort tid ved apotek og ett semester ved
Universitetets kjemiske laboratorium og studerte samtidig botanikk og farm.akognosi.
Han fortsatte studiene hos professor Tschirch
i Bern og tok sin doktorgrad i 1898 på en
avhandling om aloe. Så studerte han videre
ved universitetet i Leipzig før han vendte
hjem, tok arbeid ved apotek og ble apotekvisitator 1914-20. Han fikk bevilling til St.
Hanshaugens apotek i Kristiania 1920 og ble
viderebefordret til Kronen i 1931 . Kongens
fortjenstmedalje i gull.
Han var medlem av en rekke offentlige
komiteer, bLa. bedømmelseskomiteer for
professoratene i farmasi og farmakognosi ved
det nye farmasøytiske institutt på Blindern.
Han ble oppnevnt som formann i Konunisjonen efter professor Poulssons død i 1935 .
Da var arbeidet på den femte utgaven av farmakopøen kommet så langt at Konunisjonen
besluttet å fullføre det uten å tilkalle nye
medlenuner.

Olav Mikal Hanssen (1878-1965)

tok medisinsk embedseksamen i 1904. Han
fikk sin videreutdannelse hovedsakelig ved
Rikshospitalet, ble universitetsstipendiat og
tok doktorgraden i 1914 på en avhandling
om «Transfusion und Anamie)). Han ble overlege ved medisinsk avdeling ved Haukeland
sykehus samme år og ble oppnevnt som overlege og professor ved Rikshospitalets medisinske avdeling A i 1924. I sine mange år som
lærer for medisinske studenter øvet han stor
innflytelse, ikke bare på deres faglige utrustning, men også på deres holdninger til pasienter og fag. Da han gikk av som. professor i
1948, valgte han karakteristisk nok å forelese
om legeetikk, et fag som opptok ham meget.

Også hans dype in teresse for medisinens historie preget hans undervisning og hans helh etssyn på faget .

i 1898 ved siden av mitt apotekarbeide i all
den tid jeg kunde avse, å arbeide ved
Universitetets farmakologiske institutt. Prof.
dr. E . Poulsson var her min utmerkede lærer,
og jeg har fra denne tid mine beste minner.

Reorganisering av kommisjonen
Som nye medlemmer av Kommisjonen ved
reorganiseringen 1927 ble det oppnevnt hele
fem farmasøytisk sakkyndige medlemmer:
Foreleserne Peder Farup, Axel Jermstad og
Finn Kolle samt apotekerne Adolph Jahnsen
og Johannes Flo od. Sistnevnte fungerte bare i
to år og ble efterfulgt av Johannes Klaveness.

Peder 1--arup (1875-1934)
var en av de fa som tok exam en artium. Ved
25- årsjubileet som student i 1929 ga han et
bidrag til sin selvbiografi. H erfra gjengis følgende:

«< den gamle herregård i Larvik begynte jeg
min skolegang i 1882, og som almindelig på
den tid hadde jeg min middelskoleeksam en
før det fyldte 15de år.
Det var meningen at jeg skulde studere, m en
min far døde, og det var dengang ikke så lett
å komme til et gymnasium som nu. Istedet
blev j eg antatt som lærling på apoteket i
Larvik. Jeg har angret på en del i mitt liv, men
den avgjørelse har jeg aldri bebreidet hverken
mig selv eller andre. Vel var det et slitsomt liv
med liten fritid og liten anledning til å dyrke
interesser utenom faget, men arbeidet tilfredsstillet mig. D et var et arbeide med kjemi
og b eslektede fag, og det fanget fra første tid
helt n1.in interesse.
Apotekereksamen tok j eg i 1897, og jeg
begynte min virksomh et ved apotek i Kr.a .
Imidlertid meldte interessen for kjemiske
arbeider sig med større styrke, og jeg begynte

Ved århundreskiftet begynte også herhjenune
den fysikalske kj emi mere og mere å fa
betydning. Jeg så heri kjemiens store fremtid,
og det blev mere og mere klart for mig at den
vei måtte j eg forsøke å gå. Men vanskelighetene var ikke sm å. Denne retning av kjemien
krevet allerede dengang ikke så lite matematikk og fysikk, og på dette område var min
utdannelse m eget mangelfull. Jeg begynte
m ed privatundervisning ved siden av litt
arbeide ved Universitetets fysiske institutt.
Høsten 1901 reiste jeg til Gøttingen hvor j eg
arbeidet hos WNernst. Sonm1.eren 1902 tok
j eg doktorgraden hos Nernst m ed matematikk og fysikk som bifag. Aldri er der stillet så
store krav til mitt arbeide og arbeidsevne som
dengang. H eller ikke h ar j eg i noen annen
p eriode hatt et så stort utbytte av mitt arbeide.
I de år som kom, arbeidet j eg flere semestre
dels hos N ernst i Gottingen og Berlin og dels
hos van 't Hoff i Berlin og Tammann i
Gottingen.
Forsåvidt var alt bra, men det var en ting jeg
ikke hadde regnet tilstrekkelig med. Jeg hadde ikke artium, og det viste sig meget snart at
utenom den kom jeg vanskelig.
Vinteren 1903- 04 begynte j eg igjen å ta privatundervisning, og sommeren 1904 tok jeg
artium på reallinjen. M en jeg har aldri hatt
følelsen av å ha vært eller å være student. Jeg
tror nok det er en ikke liten forskjell på å
gjennemgå et gymnasium og det å «gjøre» et
artiumspensum. Milj øet betyr ganske meget,
og vi far nok også regne med det når vi helt
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skal bedømme betydningen av våre gymnasier og den utdannelse de gir. Mitt arbeide
herhjemme efter min utdannelse i fysikalsk
kjemi begynte jeg som assistent hos prof. dr.
H . Goldschmidt. Jeg blev senere amanuensis
ved Universitetets metallurgiske laboratorium hos prof. dr. I. H. L. Vogt, universitetsstipendiat og lærer i kjerni og fysikk ved
Krigsskolen.
I 1909 utnevntes jeg til professor i uorganisk
kjemi ved Norges tekniske Høiskole, hvorfra
jeg tok avskjed i 1918. Fra januar 1925 har
jeg vært professor i farmasøitisk kjemi og
arbeider nu med innredningen og ordningen
av det nye farmasøitiske institutt på Blindern.
I årenes løp har jeg dessuten arbeidet med
teknisk-kjemiske og metallurgiske prosesser.
Disse arbeider begynte i 1907 med min
opnevnelse som medlem av en komite, der
blev nedsatt for å studere spørsmålet om
elektrisk jernsmeltning. Mest arbeide på det
tekniske område har jeg nedlagt for å skaffe
anvendelse for våre titanholdige jernforekomster til fremstilling av malerfarver.»
Professor Farup hadde vist sine organisatoriske evner ved NTH i Trondhjem og gjorde nå
en stor innsats i forbindelse med oppføring
og planlegging av det nye farmasøytiske instituttet. Han var medlem av instituttkomite og
byggekomite og bestyrte instituttet 1930-32.
Han fikk i 1931 b evilling til St. Hanshaugens
apotek og gikk av som professor året efter.
Helsen var sviktende og han døde 2 år senere, bare 58 år ganm1el. M edlem av Vitenskapsakademiet.

Axeljermstad (1880-1957)

tok apotekereksamen i 1904 og arbeidet ved
forskjellige apotek før han i 1907 reiste til
Tyskland og tok ansettelse i farmasøytisk
16

industri, bl.a. hos Gehe & Co AG i Dresden.
Fra 1912 til 1927 var han ansatt hos
L. Hoffinann - La Roche & Co i Basel, fra
1920 med prokura. Han tok sin første doktorgrad
Basel 1920 på avhandlingen
«Monographie und Kritik der Methoden zur
Bestimmung des Morphins im Opium» og
sin neste doktorgrad i Strasbourg 1927 på en
undersøkelse av eterisk olje i salvie. I den siste lyktes det ham å isolere og karakterisere
det tidligere ukjente sklareol. Hans opiummonografi ble et standardverk for flere årtier
og ga ham så stor internasjonal anseelse at
han ble valgt til formann i «Committee of
Chemical Experts in the United Nations
Programme for Determining the Origin of
Opium by Chemical and Physical Means)) i
1954. Han ledet komiteens møte i NewYork
1956 i en alder av 76 år.
Efter hjemkomsten i 1927 ble han foreleser i
farmasi, medlem av instituttkomiteen og fra
1930 professor i farmasi ved Farmasøytisk
institutt. Han var bestyrer av instituttet
1932-48. Medlem av Vitenskapsakademiet.
Ridder av St. Olavs orden. Han bestyrte sitt
embede til han ble 75 år og professoratet
kunne besettes påny.

Finn Kolle (1892-1979)

tok apotekereksamen i 1913 og arbeidet derefter ved en rekke forskjellige apotek før han
tok videreutdannelse i Bern og Berlin.
Doktorgraden tok han i Bern 1918 på en
avhandling «Untersuchungen i.iber den Bau
der Samenschale an Hilum und Chalaza bei
einigen offizinellen Pflanzem.
Efter hjemkomsten tok han artium og hadde
studieopphold i Berlin og Bern. Han foreleste i farmakognosi 1922- 30 og var fra 1930
professor i farmakognosi ved Farmasøytisk
institutt. Han fikk i 1938 bevilling til å opp-

rette Ila apotek i O slo og drev det til han
gikk av m ed pensjon i 1962. Han tok avskj ed
som professor i 1939. D et ledige professorat
ble ikke b esatt før i 1948 .
Adolph Jahnsen (1 880-1 956)

tok apotekereksam en i 1902 og arbeidet
no en år ved forskj ellige apotek før h an reiste
til Sveits der han først arbeidet noen år ved
apotek og derefter studerte kjemi ved universitetet i Bern . H an tok doktorgraden i 1915
på en avhandling «Uber die Ammoniakate
einiger Schwermetallchlorate, -bromate und
-jodate un d ihre Bestandigkeit».
Efter hj emkomsten var han driftsleder ved
A l S Ap o tekernes Laboratorium 1915- 20 og
så apotekvisitato r 1920-27 . Han fikk bevilling til å drive apo teket Hjorten i O slo i 1927
og drev det til han gikk av m ed pensj on i
1954.

Johannes Flood (1 882-1 962)

tok apotekereksam en i 1903 og arbeidet derefter ved Løveap oteket i Trondhj en1 og ved
Statens kj emiske kontrollstasjon samme sted.
Efter studieopphold i Ziirich tok han do ktorgraden i 1914 på en avhandling «Db er
Hexaminsalze mit zweiw ertigem Diarnin im
Kompleks» . H an var kj emisk konsulent for
Socialdepartementet og for Vinmon opolet fra
opprettelsen. H an bestyrte Rikshospitalets
apotek fra 1923 og fikk i 1938 bevilling til å
dr ive Jernbaneto rvets ap o tek i Oslo, som han
drev til han fratrådte i henhold til aldersgrensebestemmelsene i 1954.

re ved Universitetet hos professor Wille
(b o tanikk) og Poulsson (farmakologi). D erefter ble det studieopphold i Bern hos professorTschirch hvor han to k doktorgraden 1901
p å en avhandling om aloe, en videreføring av
Rustungs arb eid få år tidligere. Han fortsatte
studier i B erlin og ved farmakologisk institutt
ved Universitetet i Kristiania. Han var apotekvisitator 1909-13 og fikk bevilling til å opprette apoteket Trygg i Kristiania i 19 13. I
1920 ble han viderebefordret til apoteket
Bien , som han drev til sin død .

Farmakopøen av 1939
(Pharmacopo ea N o rvegica, Editio V)
Efter reorganisering av Kommisjonen i 1927
ble arbeidet på fa rmakopøens femte utgave
tatt opp for alvor. M anuskriptet forelå ferdig
l O år senere, i februar 1937. Så fulgte et lite
heldig intermezzo m ed om setting av teksten
til ny rettskrivning efter p åbud fra departem entet. Boken var ferdigtrykt i 1939 og
bærer dette årstall på titelbladet. Som. i 1914
stod det atter en verdenskrig for døren .
D enne gang førte det til utsettelse av autorisasjonen i l O år.

Joh annes Klaveness ( 1870-1947)

E ditio V innførte endret nomenklatur for
baser, salter o.l. forbindelser i henhold til en
overenskomst inngått m ellom representanter
for fire nordiske land i 1923 . Dette var et
konkret resultat av tidligere forsøk på å oppnå
større overensstemmelse m ellom de nordiske
lands farmako pøer. Flere forsøk fulgte, og ved
en fa rmakopø- konferanse i Stockholm 1936
var det enighet o m å få opprettet et felles
overordnet organ for å sikre permanent sam arbeid i N orden . Krigen førte til at også dette
måtte utsettes .

tok apo tekereksam en i 1893 og arb eidet derefter noen år på apotek før han studerte vide-

Internasjonalt sam.arbeid hadde resultert i en
ny Bruxelles-konvensj o n av 1925 og den ble
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stort sett fulgt. Editio V innførte anatomisk
beskrivelse for hele droger og beskrivelse av
pulveret med særlig h enblikk på de viktigste
anatomiske kjennetegn.Veksten i farmakopøens undersøkelsesappara t var i det hele betydelig i forhold til Editio IV Men det dreiet
seg kun om kjemiske og fysiske undersøkelsesmetoder. Det ble riktignok forlangt at
digitalisblad, neosalvarsan og medisintran
skulle prøves biologisk, men det var overlatt
Medisinaldirektøren å bestemme hvilke metoder som skulle benyttes til enhver tid.
Editio V utelot eksplisitt organoterapeutiske
preparater, samt sera, vaksiner og bakteriepreparater som ble fremstilt eller utsendt fl-a
Statens Institutt for Folkehelse.
Det ble innført forbedrede sterilisasjonsmetoder og det ble tatt opp en rekke tablettforskrifter. Begge deler var klare uttrykk for at
nye administrasjonsformer hadde ratt økende
betydning.
Moderniseringen ble fortsatt i to tillegg til
Editio V N å var sulfapreparater og benzylpenicillin de store nyheter som innledet efterkrigstidens terapeutiske æra.- Fra og med det
første tillegget til Editio V ble skrivemåten av
«farmakop ø» endret til «farmakope». Editio V
med tillegg var gjeldende fannakope fra 1949
til 1965 da den ble avløst av den nordiske farmakope.

Verdenskrigen 193 9-4 5 skapte igjen opphold i
Kommisjonens virksomhet, men ikke full
stopp. Det ble behov for standardisering av
endel erstatningsprodukter for råvarer som
ikke kunne skaffes på grunn av krigen. Noen
av dem fikk en viss levetid, f.eks . sildolje og
primularot.

18

Ny reorganisering av kommisjonen

I 1946 ble Kommisjonen reorganisert påny
og betydelig forsterket . Tre tidligere medlemmer trådte ut (Klaveness, Kolle og Rustung)
og det ble oppnevnt ni nye medlemmer. Av
de tidligere medlem1nene ble bare tre med i
den nye Kommisjonen Qahnsen, Jermstad og
Olav Hanssen). Professor Jermstad ble valgt
til formann efter apoteker Rustung og han
fungerte til 1950. I 1948 gikk apoteker
Jahnsen ut og ble efterfulgt av professor
Arnold Nordal.
Kommisjonen av 1948 gikk inn i forpliktende samarbeid over landegrensene, på nordisk
basis. Senere ble samarbeidsprosjektet utvidet
til å omfatte større deler av Europa. Dette har
preget Konunisjonens virksomhet i de siste
50 år.
I 1950 trakk professor Olav H anssen seg tilbake og ble avløst av farmakologen professor
Jacob Molland. Fra nå av ble nye medlemmer
oppnevnt på årem ål. Professor Jermstad ble
prolongert som medlem av Konunisjonen til
1955 da han ble avløst av professor Per
Finholt.
Kommisjonen av 1948 hadde hele 12 medlenuner. Av disse var fire m edisinere: professorene Nils Danbolt (dermatolog) og indrem edisinerne Olav H anssen, Carl Muller og
H arald Astrup Salvesen. Så var det fire apotekere: Frithjof de Lemos, Hans Marius Moa,
Lauritz Schmidt og Carl Stousland samt professorene Ottar Dybing (veterinærmedisin),
Axel Jermstad (farmasi) , Bjarne Samdahl (farm asøytisk kjemi) og Arnold Nordal (farmakognosi) . I 1950 ble apoteker Lauritz
Schmidt valgt til ny formann i Kommisjonen
og fungerte til 1972.

Nordisk samarbeid
Tanken om nordisk samarbeid på farmakopeområdet var ikke av ny dato. En viktig milepel ble farmakopøkonferansen i Stockholm
1865 som la visse føringer for de nasjonale
kom.misjoner. Harmonisering ble videre konkretisert i 1923 og pekte frem mot den neste
farmakopøkonferansen i Stockholm i 1936.
Da var i grunnen tiden blitt moden, men så
kom krigen i veien.

de og formidlende når det gjaldt å oppnå
overensstenunelse m ellom nasjonale farmakopeer. Men NFN var bestemm ende når det
gjaldt form og innhold av en felles farmakope. Endelig vedtak i siste kategori gikk via
den nasjonale kommisjon til landets helsemyndighet, eventuelt modifisert av h ensyn til
nasjonal lov. I praksis ble det bare små forskj eller.

Ti år senere ble det innkalt til en ny konferanse i Stockholm og der deltok representanter for fire lands h elsemyndigheter og de
nasjonale kommisjoner. D et ble h er besluttet
å bringe saken opp på regjeringsplan. I neste
omgang kunne et konkret forslag godkjennes
av myndighetene og til slutt fulgte et n1.øte på
kommisjonsnivå i O slo i august 1948.

NFN valgte selv sin formann og viseformann
for ett år ad gangen , efter et rotasjonsprinsipp.
Formannen var alltid forma nn i sin nasjonale
konmusjon.

D en nordiske farmakopenenmd (NFN) ble konstituert 8.-9. november 1948 i Stockholm. På
dette første m øte ble det utarbeidet et forslag
til instruks som så ble godkjent av myndighetene i tre land i april 1949 og av Finland to år
senere. Island deltok efter invitasj on som
o bservatør fra februar 1949.

Av instruksens § l frem gikk at NFN bestod
av representanter for fire lands kommisjoner.
M yndighetene i de deltagende land oppnevnte hver tre medlenm1.er m ed suppleanter, hentet fra de nasjonale kommisjoner for
en mandattid på fem år.
I instruksens § 2 ble N FN's oppgave definert
til å samordne de nasjonale kornmisjoners
arbeid m ed en felles nordisk farmakope som
m ål. I 1950 ved tok NFN at felles fa rmakope
skulle være den primære oppgaven og at dette m ålet skulle nås i løpet av 1960.
NFN's o ppgave var altså prinsipielt rådgiven-

Dr.pharm. Frithj of R eimers fungerte som
generalsekretær fra opprettelsen i 1948 og til
manuskriptet ble undertegn et i november
1962. Han ble efterfulgt av leg.apotekare
Miles Fars som fungerte til NFN ble oppløst
ved utgangen av 1975 .

Norske medlemmer av NFN

Per Finholt 1972- 75
Finn Otto G undersen 1969- 75
Axel Jermstad 1948- 53
Jacob Molland 1958- 73
Carl Mi.iller 1948-58
Bjarne Samdahl 1953-68
Lauritz Schmidt 1948-72
Jo hannes Setekleiv 1973-75

Organisasjon og arbeidsform

I starten ble det holdt fire plenumsm øter 1
året, m en efterhvert kunn e m øtefrekvensen
settes ned og fra 1954 ble det bare ett m øte i
året. Dette var en naturlig følge av arbeidets
gang. I begynnelsen m åtte tallrike spørsmål
løses ved prinsippdiskusjon. Det gjaldt no-
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menklatur, prinsipper for opptak av stoffer og
preparater, oppbygging og innhold av monografiene, prinsipper for undersøkelse og valg
av undersøkelsesmetoder. Efterhvert som det
ble etablert fastere retningslinjer kunne stadig
mer av arbeidet overføres til NFN's komiteer
som i sin tur la frem forslag til vedtak i NFN.
Tidlig ble det nedsatt subkomiteer for spesielle oppgaver. Noen fungerte bare kort tid til
oppgaven var løst, andre ble mer permanente.
Efter reorganisering av komitevirksomheten i
1955 da det generelle grunnlag var lagt, stod
det igjen fem faste komiteer:

avdeling og det var naturlig at denne avdelingen fikk en nøkkelrolle. Sjefen for avdelingen, professor Håkan Rydin, var formann
for NBS hele tiden.
Antagelig under trykket av Thalidomid-katastrofen som rammet Norge i 1961, ble det
tatt skritt til å opprette biologiske avdelinger i
København og Oslo. Men de ble ikke operative før på 1970-tallet.

Norske medlemmer av NBS

farmasikomiteen
kjemikomiteen
legekomiteen
nomenklaturkomiteen og
veterinærkom.iteen.

Kjell Briseid 1953-75
Ottar Dybing 1950-72
John Kristoffersen 1973-75
Jacob Molland 1950-52

En farmakognosikom.ite og en redaksjonskomite kom da til og senere også en standardstoffkomite. Et par subkomiteer for bakteriologiske spørsmål fortsatte , likeledes en legem.iddelsubkomite som bestod av medlemmene av farmasi- og legekomiteen. Komitemedlemmer ble utsett av de nasjonale kommisjoner, formann og sekretær av NFN.

Hovedtyngden av det meget omfattende
eksperimentelle forarbeid av farmasøytisk og
kjemisk art ble utført i farmakopelaboratoriene i Danmark, Norge og Sverige. De fikk
alle utvidet sin kapasitet i 1950-årene. Det ble
anslått at grovt sett 50% av arbeidsmengden
ble utført i København, 30% i Oslo og 20% i
Stockholm.

En «nordisk komite for biologisk styrkebestem.melse>> fantes fra før. Den var blitt nedsatt
av Nordisk selskap for farmakologi. Denne
komiteen var enig i at arbeid som her var
påbegynt, burde overtas av en offisiell komite.

Nordisk biologisk standardiseringskomite (NBS)
inntok en særstilling fordi utarbeidelse av biologiske metoder særlig var beregnet til kontroll av farmasøytiske spesialpreparater. Komiteens medlemmer ble oppnevnt av helsemyndighetene og komiteen hadde eget sekretariat, egne bevilgninger og egen instruks.
På den tid var det bare Sverige som hadde et
offentlig kontrollaboratorium med biologisk
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I den neste fasen av NFN's virksomhet, efterat farmakopeens bind I- Ill var ferdig, kom
noen nye komiteer til. De tidligere subkomiteer for bakteriologiske spørsmål ble slått
sammen til en bakteriologisk-serologisk
komite (1963) og det ble opprettet en plastsubkom.ite (1964) , en isotopkom.ite (1966) og
en blodproduktkomite (1972).

Den nordiske farmakope
(Pharmacopoea Nordica)
Farmakopeens bind IV med biologiske
metoder (løsbladsform) ble publisert og auto-

risert til bruk i alle nordiske land fra 1. april
1961. Dette var en nyskapning i nordisk farmakopelitteratur og ble bygget ut ved årlige
tillegg som beskrev offisielle metoder til kontroll av hormoner, vitaminer og andre preparater.

På 10 år beskrev Addendum 300 nye standarder og bragte antalllegerniddelstandarder opp
til ca. 1200, hvorav halvdelen for simplicia.
Revisjon av eldre standarder kom i tillegg.

Kommisjonen og NFN

Farmakopeens bind I-Ill samt Addendum
ble autorisert til bruk fra 1. april 1965, i
Norge til avløsning av den femte norske farmakopø m ed tillegg.
Et markant trekk i den nordiske farmakope
var den store utbygging av undersøkelsesapparatet i forhold til Editio V D et var også nytt
at det ble opptatt navn og definisjoner for de
viktigste sera og vaksiner. Men farmakopeen
gikk heller ikke lenger, og utvikling av offisielle kvalitetsstandarder på dette nye felt kom
først senere, i regi av den europeiske farmakopekommisjon.

Addendum (løsbladsform) ble likeledes bygget
ut ved årlige tillegg. N å ble det åpnet for
monografier over industrielt fi:emstilte preparater. Dette betinget økende bruk av instrum entelle undersøkelsesmetoder og førte
efterhvert til at farmakopeen sløyfet fremstillingsforskrifter for galeniske preparater.
I løpet av 1960- årene ble det foretatt en

gj ennomgripende tevi Jon av farmakopeens
prøver og bestemmelser n1.ed hensyn til sterilitet og mikrobiell kontaminasjon, aktualisert
av alarmerende funn av sykdomsfremkallende
bakterier i farmasøytiske preparater på m arkedet (bl.a. øyesalver). Nye prøver og bestem m elser ble endelig godlgent av NFN i 1970
og hos oss koordinert med departementets
forskrifter om produksjonshygiene av 31.
mars 1971. T idens krav om bedre produksjonshygiene og skarpere kontroll m ed fremstillingen av sterile legemidler var nå blitt
klart uttrykt i offisielle forskrifter.

I årene 1948 til og med 1954 var Kommisjonens møteaktivitet på høyde med aktiviteten i NFN. Så overtok Konunisjon ens
faglige utvalg som de nasjonale ledd i
arbeidsgangen som skulle sikre forsvarlig
behandling av alle elementer av det store
prosjektet.

H os oss var det først og fremst kje1niutvalget
som fikk hovedtyngden , i mindre grad farmasiutvalget. Sjefen for Statens farmakopelaboratorium var sekretær for Konunisjonens
faglige utvalg og fast deltager i alle møter i
N FN og m ange av k01niteene. H an fikk dermed en nøkkelrolle. Laboratoriesjefen var:
Tano·ed Edwin (1948-53) , Finn Otto
Gundersen (1953- 62) og Kjell BackeHansen (1962-73).
Arbeidsoppgaven e på de biologiske områder
falt på de norske medlenuner av NBS. For å
denne sektor fikk
styrke kapasiteten
Konunisjonen 1nidler til å holde en forskningsassistent i midlertidig engasj em ent som
kom til å løpe i 1O år før det ble omgjort til
en fast stillingshjenunel ved Statens legemiddelkontroll.
I mars 1973 drøftet Kommisj onen det nordiske farmakopesamarbeid i relasjon til
det pågående farmakopesamarbeidet under
Europarådet, i lys av at konvensjonen snart
ville være ratifisert av alle de åtte opprinnelige deltagerland og dermed bli åp en for tilslutning av andre land. Kommisjonen konkluderte enstenunig at norsk tilslutning til et
bredere regionalt samarbeid var naturlig og
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Farmakopekommisjonen oktober 1975. Sittende fra venstre: Kjell Briseid, Per Finholt, Kjell Backe-Hansen. Stående fra venstre: Johannes Setekleiv, Arnold
Nord al, Jacob Molland, Finn Otto Gundersen. Tancred Edwin og Egil Gjone var ikke tilstede.
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ønskelig som følge av tiltagende internasjonalisering innen legemiddelområdet. I april
ble spørsmålet drøftet på det nordiske helsedirektørmøte som kom til samme konklusjon
og i juni ble saken tatt opp til behandling på
NFN's møte i R eykjavik. NFN vedtok å innrette det fortsatte arbeidet med sikte på at de
nordiske land ville bli tilsluttet det europeiske
farmakopesamarbeidet. Visse forberedende
tiltak ble truffet.
Sosialdepartementet sa opp avtalen om NFN
og NBS fra l. januar 1976. Som nytt nordisk
samarbeidsorgan ble opprettet Nordisk legem.iddeln.em.nd (NLN), med videre mandat og
smalere kompetanse. NLN nedsatte en nordisk standardiseringsgruppe m ed begrenset

m andat, mens nasj onale ressurser i første rekke skulle settes inn i europeisk samarbeid.
Standardiseringsgruppens norske medlemmer
var: Per Finholt (1976-85), Kj ell BackeH ansen (1976-90) , Gunhild Brugaard (198694) og Randi Winsnes (1991-94); gruppen
ble nedlagt i 1994.
Innstillingen fra N ordisk legenliddelkomite i
1967 var en sterk oppfordring om å samle
offentlige laboratorieressurser på legemiddelområdet for å skape forutsetninger for rasjonalisering og videreutbygging av eksisterende
samarbeidsaktivitet. Samling ble det også i
N orge i form av etablering av Statens legemiddelkontroll, men utbyggingen av de
nasjonale ressurser lot vente på seg lenge.

Europeisk samarbeid
I 1948 besluttet fem vesteuropeiske land Belgia, Frankrike, Luxembourg, N ederland
og Storbritannia - å inngå samarbeid på en
rekke økonomiske, sosiale og kulturelle
områder (Brysselpakten) . Også legemiddelområdet var m ed og her var en av de nærliggende oppgaver å oppnå standardisering av
slike legemidler som er særlig viktige i krigsog katastrofesituasjoner. Innen dette forum
ble tanken om en europeisk farmakope tatt
opp første gang i 1951 på fransk initiativ,
m en uten at det ble noe konkret resultat.
Snart sluttet Italia og Vest-Tyskland seg til og
standardiseringsarbeidet fortsatte på området
«katastrofemedisin».
Fra 1960 foregikk samarbeidet på det sosiale
og kulturelle område mellom de nevnte syv
land i regi av Europarådet. På legemiddelområdet skjedde det i ly av «Partial Agreement
in the Social and Public H ealth Field», kalt

slik fordi dette samarbeidet ikke nødvendigvis forpliktet andre medlemmer av Europarådet.
Tanken om å skape en felles farmakope ble
reist påny i 1963. Innen Fellesmarkedet (EF)
var det nå blitt trukket opp et «draft directive» for en farmakope med gyldighet for de
seks første EF-landene, m ed bakgrunn i
Romatraktatens bestemmelser mn å fjerne
hindringer fo r varebyttet mellom landene.
Drøftelser ble da innledet mellom Europarådet og EF-landene med det resultat at
Europarådet påtok seg å skape en farmakope
som skulle gis bindende gyldighet for de
nevnte syv europeiske land. Samarbeid i regi
av Europarådet ville gi de beste muligheter
for en suksessiv utvidelse av farmakopeens
gyldighetsområde. P rosj ektets navn var en
program erklæring.
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D ermed var klarsignalet gitt og den europeiske farmakopekonunisjon ble ko nstituert i
1964. Konmusjonens første vedtak var å
akseptere en søknad fra Sveits om å bli land
nr. åtte i samarbeidet.

Den europeiske Jarmakopekommisjon (Ph. Eur. kommisjonen) var basert på «C o nvention on
the Elaboration of a European Pharmacop oeia», datert 22. juli 1964, som var
Europarådets ko nvensjon nr. 50 .
Artikkel 1 og 2 lyder slik i engelsk versjo n:

<<Article 1: E laboration of a E uropean Pharmacopoeia
T he Contracting Parties undertake:
(a) progressively to elab orate a Pharm acopoeia w hich shall be com mon to the countries concerned and w hich shall be entitled
<<European Pharmacopoeia»;
(b) to take the necessary measures to ensure
that the mo nographs w hich will be adopted
by virtue of Articles 6 and 7 of the present
Convention and w hich w ill constitute the
E uropean Pharmacopoeia shall become the
oilicial standards applicable w ithin their
respective countries.

Article 2: Organs concerned with the elaboration of
the European Phannacopoeia
T he elaboration of the European Pharm.acopoeia shall b e undertaken by:
(a) T he Public H ealth Comrnittee w h ose
activities are carried o n within the fram ework of the Council of Europe, in accordance w ith R esolution (59) 23 mentioned in the
Preamble to the present Convention, h ereinafter referred to as «the Public H ealth
Conunittee»;
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(b) A E uropean Pharmacopoeia Commission
established by the Public H ealth Conunittee
for this purpose, hereinafter referred to as
«the Comnlission».»
Andre europeiske land som er medlenuner av
Europarådet, kan inviteres til å tiltre konvensj onen, efter artikkel 12. Men dette kan først
skje efterat konvensj o nen er trådt i kraft, hvilket igjen vil si tre m åneder efterat ratifikasjon en er avsluttet i sam tlige åtte land . Ikkem edlemmer av Europarådet kan inviteres
seks år efter ikrafttredelsen.
Ansvaret for å utarbeide den europeiske farm akope er altså tillagt Helsekorniteen (Public
H ealth Conunittee) og Ph.Eur.-komnusjon en . Det første organ b estår av de nasj o nale
delegasjoner til «Partial Agreement Public
H ealth Committee» . H er fattes de bindende
vedtak efter råd fra Ph.Eur.-konunisjon en, og
H elsekonuteen er også pålagt å føre tilsyn
m ed virksomheten i Ph.Eur.- konm"lisj o nen.
Alle konmusjonens vedtak, unntatt vedtak i
tekniske spørsmål, skal approberes av Helsekom iteen som også b estenm"ler når vedtakene
skal settes ut i livet i m edlemslandene. I realiteten er H elsekonuteen forlenet med overn asjonal myndigh et.
Ph.Eur.- konunisjonen består av nasjonale
delegasjoner på høyst tre m edlenuner, oppnevnt på basis av personlig ko m petanse. H ver
delegasjon har en stemme. I spørsmål av teknisk art kreves enstemnughet eller - o m noen
unnlater å stem me - at de avgitte stenuner
representerer majoriteten av delegasjonene.
Andre spørsm ål krever 2/ 3 av de avgitte
stem mer og majoritet av delegasjoner. N år
det gjelder fannakopeens innhold er
Ph.E ur.-konunisjonen i realiteten det kompetente organ hvis enstemrnige vedtak binder
de deltagende land.
P h .Eur.- komnusjonen velger selv sin form ann og to viseformenn for en periode på

tre år, ved henunelig avstemning, og den
trekker opp egne «Rules of Procedure».
Konun.isj onen har sete i Strasbourg og m øtes
som regel tre ganger i året til tre dagers sesjoner. Det faste sekretariatet holder til her, sammen med et laboratorium som har som særlig
ansvar å ta hånd om de tallrike referansestoffer og -preparater til farmakopeen.
Konvensjonen måtte ratifiseres av de enkelte
lands nasjonalforsamlinger før den formelt
kunne tre i kraft. Dette tok 10 år. M en forutseende nok var det tatt inn en bestenunelse
om at arbeidet kunne begynne så snart konvensjonen var blitt signert av alle land. D et
ble derfor startet straks, og det ble tatt kontakt
med NFN, hvis generalsekretær efter invitasjon m øtte som observatør i Strasb ourg. Og
det ble startet utveksling av informasjon m ellom disse to organer.
I 197 4 var ratifikasj o nsprosessen omsider fullført i alle åtte land og konvensjonen ble åpen.
D e nordiske land sluttet seg til så snart det lot
seg gjøre, og ved kommisj onens novembersesjon 1975 var alle de nordiske lands delegasj oner samlet i Strasbourg for første gang.

Norske medlemmer
av Ph.Eur.-kommisjonen
Finn Cato Arntzen 1991-94
Kjell Backe-Hansen 1975-90
Kjell Briseid 1976-90
Gunhild Brugaard 1995Per Finholt 1975- 85
Valborg H olten 1995H arald Kristiansen 1986- 94
Randi Winsnes l 991-

Organisasjon og arbeidsform
Utvalg av stoffer og preparater til farmakopeen er Ph.E ur.-komm.isj onens ansvar. Fra tid-

lig på 1980-tallet er det regelmessig gjennomført prioriteringsdebatter i konunisjonen
for å bringe rasjonalitet inn i utvalgsprosessen. Terapeutisk betydning er hovedkriterium
m ed bruksfrekvens og særlige kontrollproblem som tilleggskriterier.
Ph.Eur.-komm.isjonen baserer sitt arbeid på
en rad av ekspertgrupper. Det er blitt over 20
av dem i tillegg til ad hoc-grupper for spesielle oppgaver. Ekspertgruppenes sammensetning bestemmes av konu11.isjonen på basis av
forslag fra de nasjonale delegasjoner. H ver
delegasjon har rett til å ta plass i hver av de
faste gruppene og nominerer sine kandidater
med opplysninger om kvalifikasjoner for
o ppgaven . Formannen velges av kommisjonen, i regelen blandt komn1isjonens m edlemmer. Så snart et fo rslag er ferdig fra ekspertgruppens side, blir det offentliggjort 1
Pharmeuropa m ed høringsfrist. Dette sikrer
åpenhet i systemet og ytringsfrihet for alle
interesserte parter, fra nasj onale myndigheter
til industri og enkeltpersoner. Efter fristens
.utløp blir forslaget behandlet påny i ekspertgruppen og til slutt oversendt konun.isjonen
for vedtak.

Norsk deltagelse i europeiske ekspertgrupper
har naturligvis vært gjenstand for streng prioritering i en stram økonomisk ramme.
Norske eksperter/spesialister deltar for tiden
i 10 ekspertgrupper som arbeider med organiske stoffer, biologiske produkter (herunder
vaksiner), galeniske preparater og radioaktive
legemidler. D en sistnevnte ekspertgruppen
hadde norsk formann (Backe-Hansen) i 12
år. Siden 199 1 har det vært norsk formann
(Winsn es) i den viktige ekspertgruppen for
vaksiner til humant bruk. M en den norske
innsatsen er beskjeden i forhold til land som
det er naturlig å sammenlign e m ed.
Ekspertgruppene har en nøkkelstilling i syst em et siden alle forarbeider blir utført h er.
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Ekspertgruppen kunne derved lett bli en flaskehals og arbeidet hope seg opp. For å oppnå
effektivisering ble det på 1980-tallet utarbeidet retningslinjer for arbeidet på de forskj ellige nivåer, med forventet tidsbruk for de forskjellige trinn i prosesssen.
På Ph.Eur.-kommisjonens møte i november
1985 signaliserte EF's faste observatør at EF
ønsket å tiltre konvensjonen og gå inn i kommisjonen som blokkmedlem.. D ette krevet
endring av konvensjonen og kommisjonens
«Rules of Procedure». Det ble forhandlet
frem en tilleggsprotokoll som i sin tur skulle
signeres/ ratifiseres av de enkelte deltagerland
og behandles i EF's organer. Begge disse prosesser tok tid og var først sluttført i 1994. Så
kunne en representant for EU ta sete i kommisjonen. I spørsmål av ikke-teknisk art samler EU-representanten EU-landenes stemmer
og avgir blokkstemme. Vedtak krever nå 3/ 4
flertall.
Alt i 1991 ble det opprettet et biologisk standardiseringsprogram i samarbeid med EU.
Året efter kunne Ph.Eur.- kommisj onens
sekretariat flytte til nye og rommelige lokaler
efter mange års trangboddhet. Sekretariatet
ble da kraftig styrket og utbygget til et
«European D epartment for the Quality of
M edicines» (EDQM) m ed direkte rapport til
Europarådets generalsekretær. EDQM har
egn e avdelinger for henholdsvis Ph.Eur.kommisjonen, for kommisjonens publiseringsvirksomhet, for laboratoriet og for europeiske nettverk som «Oilicial M edicines
C ontrol Laboratories». Kontakten m ed EU 's
organer for legemiddelspørsmål er blitt formalisert. E t viktig skritt er innføringen av
«Certificate of suitability exercise» som er en
prosedyre for undersøkelse av om råvarer blir
kontrollert adekvat i h enhold til legemiddelstandarder i Ph.Eur., eventuelt m ed visse tilleggsprøver.
26

Siden opprettelsen av den europeiske farmakopekommisjon i 1964 er antall deltagerland
tredoblet (til 25) og omfatter de fleste land i
Europa. Mange land deltar ved observatører,
bl.a. Australia, C anada og China. World
Health Organization har lenge hatt sin faste
observatør.

Den europeiske farmakope
(Pharmacopoea Europaea) (Ph.Eur.)
Editio I av Ph.Eur. utkom med bind I i 1969,
bind II i 1972 og bind III i 1975. Det kom
tillegg både i 1973 og 1977 . Editio I ble autorisert samlet i alle nordiske land fra l. januar
1978 og avløste alle tilsvarende deler av den
nordiske farmakope.
Editio II begynte å utkonm1e i løsbladsform i
1980. Utskiftning av Editio I ble gjennomført
suksessivt i årene 1983-87 og autorisert i
Norden så snart det lot seg gjøre. I 1987 var
utskiftningen av Editio I fullført og da hadde
også de siste rester av den nordiske farmakope utspilt sin rolle. Det gj orde slutt på en
nokså uryddig situasjon gjennom mange år.
Editio II ble utbygget ved årlige tillegg (ialt
19 Fascicules) og beskrev til slutt omkring
1000 legemiddelstandarder.
Editio III utkom i 1996 og ble autorisert fra
1997. N å var løsbladsformen igjen avløst av
et fast bind i A4 format med 1200 legemiddelstandarder. Årlige tillegg skal være kumulative og efter planen skal det komme ny
utgave efter 5 år. Editio III er tilgjengelig på
CD-rom.
D et er blitt startet et prosj ekt for å harmonisere farmakopeens legemiddelstandarder med
tilsvarende i den j apanske og den am erikanske farmakope, foreløbig for endel hjelpestoff
og noen generelle metoder. D et er blitt prio-

riterte oppgaver å erstatte dyreforsøk med
annen metodikk (f.eks. LAL-test istedenfor
pyrogenprøven på kaniner), samt å fjerne
toksiske reagenser fra offisielle analysemetoder.

Farmakopeen og endringer i og tillegg til
denne, utarbeides av Farmakopekomm.isjonen som oppnevnes av Kongen . Kongen gir
nærmere regler om kommisjonens virksomh et og om farmakopeens innhold.»

Norske legemiddelstandarder (NLS)

Legemiddelloven av 4. desember 1992 som
avløste loven av 1964 fra l. j anuar 1994, sier
det slik i Kap. III, § 5:

Den norske farmakopekommisjon utga første
gang NLS i 1980 som instrument for informasjon om gjeldende legem.i.ddelstandarder
m.m. Alle nordiske legemiddelstandarder er
blitt publisert her, dessuten navn, definisjoner
og gener~lle kvalitetskrav til legemiddelformer. Efterat de fleste norske apotek er blitt
fritatt for å holde en ajourført utgave av den
europeiske farmakope, er det i NLS også
samlet de viktigste forskrifter som gjelder
fremstilling av legemidler i apotek.
NLS er som regel utgitt i ny utgave hvert år,
noen ganger i kortversjon som tillegg til fjorårets utgave. NLS 1997 er den 13. utgave av
boken.

Nye signaler
Efter avviklingen av det nordiske samarbeidet
i NFN ønsket departementet at Kommisj onen skulle reduseres til 5- 6 m edlemmer. En
konsekvens var at Kommisjonen efterhvert
ble tappet for medisinsk sakkunnskap. Efter
1988 har alle medlemmer hatt farmasøytisk
bakgrunn.
Farmakopekomrnisjonens ansvar ble kodifisert i Lov om legemidler og gifter m.v. av 20.
juni 1964, Kap. IV, § 12:
«Forskrifter for legemidlers renhet, fremstilling, behandling og oppbevaring m.v. fastsettes i en farmakope som godkjennes av
Kongen. I farmakopeen inntas også bestemmelser om navn og betegnelser for legemidler og legem.i.ddelformer (nomenklatur).

«Kongen kan i forskrift fastsette standarder
for legemidlers kvalitet, fremstilling, h åndtering og oppbevaring nLv.»
Som i l 964 ble myndigheten delegert til
departementet som utga Forskrift om legemidlers kvalitet, standarder m .m. 20. juli
1995.
Sosial- og helsedepartementet har i brev til
den norske farmakopekommisjon av 10.
Januar 1995 utformet nytt mandat for
Kommisjonen:
«Målet for den norske farmakopekommisjons
virksomhet er å fremme utvikling av standarder som sikrer legemidler av god kvalitet.
D en norske farmakopekommisjon er rådgivende overfor Statens legemiddelkontroll 1
farmakopespørsmål, h erunder
utarbeidelse av N orske legemiddelstandarder
løpende saker i forbindelse med den
europeiske farmakop e
informasjonsaktiviteter og prosjektrettet
arbeid
D en norske farmakop ekommisjon kan selv
foreslå saker til behandling. »
En konsekvens av denne utvikling er at
Farmakopekonmusjonen ikke er representert
i den norske delegasjon til Ph.Eur.-komnuSJonen.
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Farmakopøkommisjonens medlemmer 1898-1946
Farup, Peder, professor, dr. phiL
Flood,Johannes, apotekbestyrer, dr. phil.
Hansen, C laus Gustav, apoteker
Hanssen, O lav, professor, dr.med.
Hesselberg, Anton, apoteker
Holst, Peter Fredrik, professor, dr.med.
Hvoslef, Hans H ., apoteker, dr.phiL
Jahnsen, Adolph, apoteker, dr. phiL
Jermstad, Axel, professor, dr.phil.& pharm.
Klaveness,Johannes, apoteker, dr. phiL
Kolle, Finn, professor, dr. phiL
Laache, Søren Bloch, professor, dr.med.
Poulsson, Poul Edvard, professor, dr.med.
formann 1898-1935
Rustung, Halfdan Gullow, apoteker, dr. phil.
formann 1935- 46
Schøyen, Arnulf Bernhard, apoteker
Sissener, Einar Andreas, apoteker, dr. phiL
Strøm, Hagbarth, professor, dr.med.
Strøm, Knut Torstensen, apoteker, dr. phil.

1927-34
1927- 29
1898- 1911
1924-50
1902-16
1912-34
1898-1911
1927- 48
1927-55
1929- 46
1927-46
1898- 1924
1898- 1935
1918- 46
1898-1902
1912-27
1898- 1912
1912-27

Farmakopekommisjonens medlemmer 1946-1998
Arntzen, Finn C, avd .sjef, cand.pharm.
Backe-Hansen, Kjell, avd.sjef, lic.pharm.
formann 1986- 90
Blegen, Einar, professor, dr.med.
Briseid, Kj ell, professor, dr.philos.
Danbolt, Niels, professor, dr.med.
Dybing, Ottar, professor, dr.med.vet.
Edwin, Tancred, apoteker
Finholt, Per, professor, dr. pharm.
formann 1973- 85
Gjone, Egil, professor, dr.med.
Gundersen, Finn Otto, apoteker, dr.sc.nat.
Hanssen, Olav, professor, dr.med.
Haram, Else M., kvalitetsdirektør, cand.pharm.
Jahnsen, Adolph, apoteker, dr. phiL
Jermstad, Axel, professor, dr. phiL & pharm..
formann 1946- 50
Jervell, Anton, professor, dr.med.
Kristiansen, H arald, laboratoriesjef, Ph.D.
formann 1995-
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1991-94
1962- 90
1958- 73
1972- 90
1946- 71
1946-72
1958- 75
1955- 85
1973- 78
1955- 76 .
1924-50
19951927-48
1927- 55
1961- 71
1979-

~

Kure, Ragna, avd.leder, cand.pharm.
de Lemos, Frithjof, apoteker
Laake, Knut, professor, dr.med.
Moa, Hans Marius, apoteker
Molland, Jacob, professor, dr.philos.& 1ned.
Mi.iller, Carl, professor, dr.med.
Mørk, Turid, provisor
Nordal,Arnold, professor, dr.philos.
Pedersen, Arild Otto, apoteker
Salvesen, Harald A., professor, dr.med.
Samdahl, Bjarne, professor, dr. pharm.
Schmidt, Lauritz, apoteker
formann 1950-72
Setekleiv,Johannes, professor, dr.med.
Storstein, Liv, professor, dr.med.
Stousland, Carl, apoteker, dr. pharm.
Wiik, Ingrid, forskningssjef, cand.pharm.M.Sc.
Winsnes, Randi, avd.sjef, dr.philos.
formann 1991-94
Wold, Jens Kristian, professor, Ph.D.
Øydvin, Kåre, kvalitetssikringsdir., cand.pharm.

1989-91
1946- 62
1978-85
1946-58
1950-75
1946-58
1992- 94
1948-75
19951946- 61
1946-68
1946-72
1973-78
1986-88
1946-57
1986-88
1989-94
19911995-
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Summary
A review on the occasion of the 1OOth anniversary of the Norwegian Pharmacopoeia
Conunission .
For the first 50 years, the Commission members are brought into focus, attention b eing
paid to the routes of qualiftcation for
Commission membership. During the period, the
Commission
produced
the
N orwegian Pharmacopoeia of 1913 (Editio
IV) and that of 1939 (Editio V).
During the last 50 years, the C ommission has
been engaged in coop eration proj ects, starting on a Nordic leve! and proceeding 1975
on a European leve!.
In 1948, the Commission joined the Nm·dic
Pharmacopoeia Council. This proj ect, covering D e1m1ark, Finland , Iceland, Norway and
Sweden, produced the Nordic Pharmacopoeia of 1963. A special volume, dedicated
to biological methods, was the first of its
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kind. Annual supplements served to bring the
number of Nordic Pharmacopoeia standards
up to about 1200 during the Council's lifetime.
During 1975, the Nm·dic countries successively acceded to the Council of Em·ope
Convention on the European Pharmacopoeia and sent delegations to the European
Pharmacopoeia Conunission in Strasbourg.
In 1978, the first edition of the E uropean
Pharmacopoeia was authorized in all N ordic
countries, replacing corresponding parts of
the Nordic Pharmacopoeia. From 1980, the
second edition successively evolved and completely replaced the first in 1987. At the sam e
time, all remaining parts of the N ordic
Pharmacopoeia were made redundant. Also
successively, the number increased of countries adhering to the Convention. Consequently, when the third edition of the European Pharmacopoeia was authorized in 1997,
it truly justified the nam e adopted in 1964.
T hrough the IT revolution, its 1200 standards
are made open to the world at large.

Den nye studieordnings frukter
Farmasøytiske kandidater som tok doktorgraden
i tidsrommet 1940-1960
Farmasihistoriske notiser VII
Av Anders Bærheim Svendsen* og jan Karlsen**

Den nye studieordning for farmasistudiet og
det nye Farmasøytiske institutt som ble bygget på Blindern for å sette den nye studieordning ut i livet, innevarslet en ny tid for farmasien i Norge. Etter et par års tid ble instituttet
lagt under Universitetet i Oslo - og endelig
hadde man nådd det m ål som m ange hadde
sett frem til i flere decennier, nemlig å fa den
farmasøytiske utdannelse hevet opp til et universitetsstudium på linje m ed det som var tilfellet i en rekke andre land i Europa, som for
eksempel Tyskland, hvor dette allerede var
skjedd i 1843 (Breslau) . Den avsluttende
eksamen for farmasistudiet, apotekereksam en, ble im.idlertid ikke vurdert lik en
embedseksam en ved Universitetet, noe som
skyldtes at studiet ikke omfattet et hovedfag,
slik som andre universitetsstudier, som f.eks.
realfagstudiet. Dette førte til at norske farm asøytiske kandidater som ønsket å ta den
filosofiske doktorgrad ved Universitetet i
Oslo, måtte fa en spesiell tillatelse til dette og
dokumentere at han hadde utført vitenskapelige arbeider, som ekvivalerte et hovedfagsstudium. D ette forhold ble endret i studie-

ordningen av 1968, som innbefattet hovedfagsstudium.
D en studieordningskom.ite som hadde utarbeidet studieordningen av 1930, synes ikke å
ha hatt noen tanke på å legge forholdene til
rette for organiserte videre studier ved
Universitetet i Oslo for de nye farmasøytiske
kand.idater, m ed en filosofisk doktorgrad ved
dette universitet for øyet. Det var kanskje
h eller ikke å vente, for de fleste medlenm1er
av komiteen som hadde en videre vitenskapelig utdann else etter en norsk apotekereksam en, hadde doktorgrader fra utenlandske
universiteter. Det samme gjaldt de professorer
som først ble utnevnt ved det nye
Farmasøytiske institutt: Farup, Kolle, J ermstad
og senere Samdahl.
Tanken på og muligh eten for å bygge opp et
aktivt forskningsmiljø ved det nye institutt,
nettop ved å holde noen av de unge kandidater, som var vitenskapelig interesserte, ved det
nye instituttet m ed henblikk på doktorgradsstudier der, synes ikke å ha vært tilstede.

*) Apotekereksamen 1946. Vit.ass. i galerlisk famusi 1946- 48. Amanuensis,senere førsteamanuensis i fannakognosi
1948- 65 . Dr. philos. Professor i farmakognosi Rijksuniversiteit te Leiden, N ederland 1965- 90.
**) Apotekereksam en 1964. Vit ass. i fa rmakognosi 1965. Vit ass. i farmakognosi Rijksuniversiteit te Leiden ,
Nederland 1965- 68. Amanuensis 1968- 70; dr. w is.nat. Leiden 1970; dosent 1970-72. Førsteamanuensis i galenisk
farmasi, U niversitetet i O slo 1972-86, professor i samme fag fra 1986.
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Således ble den første kandidat etter den nye
studi eordning, som ø nsket å ta en doktorgrad, ~ulpet m ed stipendium for å reise til
Universitetet i Liege i Belgia (Egil Ramstad) .
D a den neste kandidat m eldte seg (Arnold
Nordal) , ble det ordn et m ed slike muligheter
hos Alexander T schirchs etterfølger i Bern,
professor C asparis.
D en tyske invasjon den 9. april 1940 satte
imidlertid en stopper fo r Nordals planlagte
studieopphold i Sveits. M en aldri så galt, så
var det godt for noe! D et gode i denne samm enheng var at Nordal b esluttet å gå videre
m ed studier over Sedum acre L og andre
C rassulaceer på Farmasøytisk institutt i Oslo,
studier han hadde begynt på allerede et par år
tidligere.
Under de ofte ytterst vanskelige arbeidsforhold son1 rådet ved Universitetet i O slo i
krigsårene lykkedes det Nordal å gj ennomføre sine undersøkelser på en utmerket m åte og
han tok den filo sofiske doktorgrad i 1947.
D ette virket m eget inspirerende på noen av
de yngre farm.asøytiske kandidater som den
gang arbeidet på instituttet og de besluttet å
følge N ordals gode eksempel - og samtidig
forsøke å kreere et milj ø for farnusøytisk
forskning der: Ole G ustav C lausen , Kj ell
Briseid og Anders Bærheim Svendsen.
D essverre ble de tre temmelig ensomm.e svaler i mange år, idet flere av de dyktige unge
kvinner og menn som ble uteksaminert ved
Farmasøytisk institutt, foretrakk å reise til
utenlandske universiteter og høyskoler, hvor
Arnold Nordal
Finn Otto Gundersen
AlfWickstrøm
Einar Brochmann- H anssen
Olav Brænden
Ulf Blix
Gunnar Gjerstad
Berit H elene Berg
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forskningsforholdene var bedre tilrettelagt for
doktorgradsstudier enn hj emme. H er hj emm e ble m an nok henvist til å stole på seg selv
alen e og kunne ikke regne m ed noen faglig
stø tte av b etydning fra annet h old. M en man
lærte å stå på egne ben - og ble vel nærmest
som autodidakt å regne. D ette m å imidl ertid
ha vært en god skole å gå, for de fire n evnte
doctores philosophiae, N m·dal, C lausen ,
Briseid og Bærheim Svendsen , ble alle professorer i sine fag.
Lysten til å komme ut etter krigsårenes lange
utestengning fi:a den fri e verden, var sikkert
også en m edvirkende årsak til utferdstrangen
hos m.ange, særlig fordi det i den frie del av
verden hadde pågått en rivende utvikling
inn en m edisin, farmasi og kj emi , 1nens stagnasj o n nok hadde preget landene i det tysko kkuperte Europa .
D et å komme ut og arbeide ved universiteter
og h øyskoler i an dre land er i seg selv viktig
fo r unge m ennesker. Hva som nu er best, å
reise ut for å ta en dokto rgrad eller å reise ut
etter å ha tatt doktorgraden hj emme, kan diskuteres . D et er ingen som - basert på egne
erfa ringer - kan uttale seg o m hva som er
best. D et kan bare den virksomhet som de
unge doctores utfoldet senere i livet, vise.

I tidsrommet 1940-1 960 var det 17 norske
farmasøytiske kandidater som tok doktorgraden :

Dr.philos .
Dr.scient.nat.
Dr. pharm.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Dr. se.

Univ. O slo
ETH Zi.irich
Univ. Paris
Purdue Univ.
Univ. Minnesota
Univ. Birmingham
Pm·due Univ.
Univ. Paris

1947
1948
1948
1949
1950
1952
1954
1954

Anders Bærhei1n Svendsen
Bjarne Salvesen
Kjell Briseid
Ole Gustav Clausen
Tor Waaler
Per Finholt
Karl Fredrik Støa
Bjørn Johannesen
Arnfinn Meidell

Dr.philos.
Dr. pharm.
Dr.philos.
Dr.philos.
Dr.scient.nat.
Dr. pharm.
Dr.philos.
Dr.rer.nat.
Dr.sc.

Univ. Oslo
Univ. Paris
Univ. Oslo
Univ. Oslo
ETH Ziirich
DFH Købhvn
Univ. Bergen
Univ. Wiirzburg
Univ. Paris

1955
1955
1956
1957
1957
1957
1959
1959
1960

Av disse ble 12 professorer:
Arnold N ordal
AlfWickstrøm
Einar Brochmann-Hanssen
Gunnar Gjerstad
Berit Helene Berg
Anders Bærheim Svendsen
Bjarne Salvesen
Kjell Briseid
Ole Gustav Clausen
Tor Waaler
Per Finholt
Karl Fredrik Støa

Universitetet i Oslo
Norges landbrukshøyskole, Ås
University of California, San Francisco
University ofTexas, Austin
Universitetet i Bergen
Rijksuniversiteit te Leiden
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen

Arnold Sofus Nordal (f. 1909)
avla apotekereksamen 1936, ble vitenskapelig
assistent ved Farmasøytisk institutts avdeling
for farmakognosi 1937 og tok den filosofiske
doktorgrad ved Universitetet i Oslo 1947 på
sin avhandling «A Pharmacognostical Study
of Sedum acre L., including a comparison
with some other Crassulaceae». Nordal var
professor i farmakognosi ved Universitetet i
Oslo 1948-78.
Doktoravhandlingen er delt i fire deler, en
historisk, en farmaka-botanisk, en kjemisk og
en biologisk. Den botaniske del omfatter en
serie utmerkede tegninger av de undersøkte
planters morfologi og anatomi, den kjemiske

beskriver inngående undersøkelser av Sedum
acre, plantens innhold av fl.avonglykosider,
alkaloider, sukkerarter og organiske syrer. For
å unngå enzymatiske spaltninger av de genuine innholdsstoffer ble plantematerialet «stabilisert» etter Bourquelot og den erholdte vandigel alkoholiske ekstrakt videre opparbeidet
etter klassiske metoder: felning av de organiske syrer og fl.avonglykosider som blysalter,
spaltning av disse med hydrogensulfid og isolering av de organiske syrer som en blanding,
forestring av syrene med etanol og fraksjonert destillasjon av esterblandingen under
forminsket trykk med en påfølgende identifisering av de forestrede syrer etter forsåpning,
eventuelt etter derivatisering. Av særlig interesse var påvisningen av isositronsyre i Sedum

33

acre og andre beslektede Crassulaceer.
Forekomsten av sedoheptulose, som tidligere
var blitt påvist i noen Sedumarter, ble stadfestet.
Avhandlingens biologiske del omfatter studier av alkaloidenes anti-difterieffekt in vitro
og in vivo (marsvin).
De undersøkelser som er beskrevet i doktoravhandlingen, ble utført i en tid da de kronutografiske separasjonsmetoder nærmest var
ukjente og ikke anvendt i fYtokjemiske
undersøkelser i Norge. N01·dal var henvist til
å gjøre bruk av ofte temmelig omstendelige,
tids- og arbeidskrevende «klassiske» arbeidsm etoder. D e førte imidlertid til utmerkede
resultater.
Da det senere viste seg at sedoheptulose var
et viktig ledd i plantenes fotosyntese, ble
N01·dal invitert til å delta i det viktige fotosyntesearbeide som foregikk ved University
of California i Berkeley under ledelse av den
senere N obelprisvinneren Melvin Calvin .
H er isolerte han bl. a. m am1oheptulose, en
annen viktig heptose, fi-a Avocado-blader.
N01·dal utførte også omfattende studier over
organiske syrer i en rekke sukkulenter og tok
ellers en rekke planter opp til undersøkelse,
som hadde vært brukt i folkemedisinen i
Norge. Resultatene av de mange eksperimentelle arbeider ble publisert i norske og
internasjonale fagtidsskrifter.
Nordals interesser gikk også i retning av narkotikaforskning og han deltok i FN's arbeide
på dette felt. Han utførte omfattende studier
over Papaver bracteatum i håp om å finne
fi:em til en plante som kunne levere thebain
som
hovedalkaloid istedenfor morfin.
T hebain kan omdannes til kodein, som det er
et betydelig behov for. Håpet var at dyrknmgen av nevnte papaverart ville kunne for34

trenge dyrkningen av opiumsvalmuen og
derved den illegale opiumproduksjon og
dens følger.
N01·dal tilbragte to år i Burma som FN-konsulent for Burma Pharmaceutical Board for
dyrkning av legeplanter.
Professor N01·dal er ridder av St. Olavs orden
og medlem av D et norske vitenskapsakadenu.

Finn Otto Gundersen (1915-76)

avla apotekereksamen 1938 og arbeidet ved
apotek i Trondheim, Oslo og Larvik inntil
han i 1946 dro til Den tekniske høyskole
(ETH) i Ziirich for videregående studier i
galenisk farmasi hos den kjente professor J.
Biichi. H an ble kreert til dr.scient.nat. på sin
avhandling «Penicillin-Studien auf dem
Gebiete der Arzneizubereitung» (1948).
Doktoravhandlingen representerte et verdifullt bidrag innen galenisk far masi når det
gjaldt penicillin- preparater, deres tilberedning
og holdbarhet. En rekke penicillin-preparater
ble laget og inngående undersøkt.
Etter hjemkomsten til Norge arbeidet
Gundersen en tid ved Universitetets farmasøytiske institutt og senere ved Statens far makopelaboratorium, ved det siste som laboratoriesjef. I 1962 ble han sjef for Norges
Apoteketforenings forsøkslaborator ium, en
stilling han innehadde til han fikk bevilling til
å drive Asker apotek 1972.
Gundersen var m eget opptatt av farmasiens
faglige utvikling og viste et fremsyn som sikkert også var betinget av hans opphold og
doktorgradsstudium i Z i.irich. Han var utålmodig over at utviklingen her hjemme gikk
så langsomt og han hadde sin klare oppfat-

ning om hvordan det hele burde være. Han
kjempet for dette ved enhver anledning,
skrev Apotekerforeningens generalsekretær
Sigurd Reizer i en nekrolog. Gundersen var
akademiker i all sin ferd og fortjener å bli
husket for sin fremferd og positive ideer.

Wickstrøm var redaktør av Acta Chemica
Scandinavica 1966-69 og gikk av som professor ved fylte 67 år for å kunne vie sig til
andre hovedinteresser, knyttet til humanistiske fag, som språk, litteratur og kunsthistorie.

Einar Brochmann-Hansset·t (f. 1917)
AlfWickstrørn (1915- 91)
tok apotekereksamen 1940, arbeidet på apotek i Oslo til 1945, var vitenskapelig assistent
og amanuensis ved Farmasøytisk institutt
inntil han ble utnevnt til dosent i farmasøytisk kjemi 1955. Han var professor i kjemi
ved Norges landbrukshøyskole 1961- 82.
I årene 1947- 48 studerte Wickstrøm ved
Faculte de Pharmacie i Paris og tok doktorgraden (dr. pharm.) ved Universitetet i Paris
høsten 1948 på sin avhandling «Contribution
a l'etude analytique du dosage de l'acide gluconique». Årene 1952- 53 studerte han karbohydratkjemi ved Universitetet i Edinburgh
hos den kjente professor E. L Hirst.
Wickstrøms hovedforskningsfelt var strukturoppklaring av karbohydrater (tri- og tetrasakkarider). Han gjorde innen dette forskningsfelt utstrakt bruk av kromatografi og optisk
krystallografi og hadde et omfattende samarbeide med forskningsgrupper i andre land,
bl.a. med professor Courtois's gruppe i Paris.
Wickstrøm oppnådde glimrende resultater i
sin forskning og publiserte et stort antall
arbeider i internasjonalt kjente tidsskrifter.
Wickstrøm var også en utm.erket og inspirerende lærer, alltid villig til å ~elpe studentene
og å bistå yngre forskere med råd og dåd . For
norsk farmasi var det et stort tap at h an forlot
Farmasøytisk institutt 1961 og ikke vendte
tilbake til dette institutt og professoratet i farmasøytisk kjemi, som han ble utnevnt i.

avla apotekereksamen 1941 og arbeidet i
krigsårene på apotek i Flekkefjord. Allerede i
den periode utførte han sitt første vitenskapelige arbeide over «<nnflytelsen av modningsgrad og tørkingstemperatur på C-vitaminet i nyper». Han var «privatassistent»
(forskningsassistent) hos professor Axel ]ennstad ved Farmasøytisk institutt 1944-46, da
han dro til Purdue University i Indiana, USA,
for videre studier. Han tok der doktorgraden
(Ph.D.) på sin avhandling «The synth esis and
pharmacological action of certain amines
related to pilocarpine». Samme år ble han
ansatt som «assistant professor» i farmasøytisk
kjemi ved University of California, School of
Pharmacy i San Francisco, i 1950 «associate
professor» og 1959 «full professor», en stilling
han innehadde til han 1984 gikk av ved nådd
aldersgrense.
Brochm.ann- Hanssens forskning omfattet
fremfor alt farmasøytisk analytisk kjemi,
holdbarhet av de virksomme stoffer i farmasøytiske preparater, deres absorpsjon, metabolism e og utskillelse av organismen, samt
naturstoffers biosyntese, deres isolering og
strukturoppklaring, samt syntese av alkaloider, i første rekke opiumsalkaloider. Brochmann- H anssen har publisert et stort antall
arbeider i internasjonalt kjente tidsskrifter og
har mottatt en rekke amerikanske og andre
utmerkelser for sine forskningsarbeider. Han
er en glimrende foreleser og inspirerende
lærer som hadde et stort antall doktorander
fra nær og fjern.
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Brochmann-Hanssen ble 1958 utnevnt til
«participating scientist» i FN's opiumforskningsprogram av utenriksdepartementet i
USA. Programmet tok sikte på å utarbeide
m.etoder for å kunne bestemme den geografiske opprinnelse av konfiskert opium.- for å
kunne sette en stopper for den illegale opiumhandel og dens følger.
For norsk farmasi var det et stort tap at
Brochmann-Hanssen i sin tid foretrakk å bli
værende i USA og ikke overtok professoratet
i galenisk farmasi ved universitetet i Oslo,
som han var blitt utnevnt i.

Olav Brænden (1919-90)

tok apotekereksamen 1942 og arbeidet på
apotek på Hønefoss til han ble arrestert av
tyskerne og havnet på Grini. Da krigen var
slutt, dro han til USA for videre studier og
tok doktorgraden ved University of
Minnesota 1950 (Ph.D.) på en avhandling
med tittelen «The action of nitrogen tetroxide on sorbose». Tilbake i Norge arbeidet han
ved «Weiders farmasøytiske » til han igjen dro
til USA og ble ansatt som «Social Affairs
Officer» ved FN's narkotikalaboratorium i
New York. Da det ble bestemt at dette laboratorium skulle flyttes til Geneve, ble
Brænden utnevnt til sjef for laboratoriet og
fikk i oppdrag å bygge det ut. Det ble gjort
på en utmerket måte og et omfattende forskningsprogram med henblikk på å utarbeide
fysiske og kjemiske analysemetoder for å
kunne bestemme opprinnelseslandet for
beslaglagt smugleropium ble satt opp. M ålet
var på den måten å kunne sette en stopper for
den illegale opiumproduksjon og -handeL Et
verdensomfattende arbeide ble organisert av
FN bl.a. ved å utnevne en serie såkalte «participating scientists» i FN's opiumforskningsprogram - og utmerkede resultater ble oppnådd.
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Brænden var direktør for FN's narkotikalaboratorium i 25 år - til han nådde FN's aldersgrense (60 år) . For sin store innsats i det
internasjonale narkotikaarbeide ble han 1981
utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs
orden. I 1983 skjenket han sin særtrykk- og
boksamling son1 tellet 70 000 numre til FN's
narkotikalaboratorium.

Ulf Blix (1923-95)

tok apotekereksamen 1948 og doktorgraden
i biokj emi ved Universitetet i Birmingham
1952. Sanm1e år ble han ansatt i firmaet
Nyegaard & Co. A/S, hvor han 1961 ble teknisk direktør, 1979 viseadministrerende
direktør og 1984 administrerende direktør.
Han sluttet i denne stilling 1986, men fortsatte som styremedlem i Nycomed Imaging
A/ S og Nycomed Pharma A/ S frem til 1992.
Sammen med sin bror, Nils J Blix, ledet Ulf
Blix familiefirmaet Nyegaard & Co. A/S
fra å være et lite, norsk firma til å bli et
firma av verdensomspennende virksomhet,
og som utgjør en vesentlig del av Hafslund
Nycomed-konsernet.
Ulf Blix ledet Nycomeds forskning i over 20
år. Den mest vellykkede del av denne forskning var satsingen på røntgenkontrastmidler.
Bedriftens forskere bragte i disse årene frem
tre slike midler, som hver for seg var betydelige milepæler i firmaets historie: Isopaque
(1961), Amipaque (1974) og Omnipaque
(1982). Disse produktene har bragt firmaet
frem til den enestående posisjon det har idag.
Ulf Blix hadde en grunnfestet tro på verdien
av langsiktig forskning og han og hans familie
var gjennom mange år villige til å satse mellom 12 og 15 prosent av firmaets omsetning
på forskning. Han støttet fullt ut sine motiverte medarbeidere og ga dem stor frihet i

arbeidet. Dette var antagelig en av grunnene
til de fremragende resultater som ble oppnådd under hans ledelse. For sin innsats for
norsk industriell forskning ble han 1984
utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs
orden.

Newcomb Memorial Award)) for 1959 og
1962. Gjerstads mange vitenskapelige arbeider ble hovedsakelig publisert i amerikanske
fagtidsskrifter.

Berit Helene Berg (f. 1921)

Gunnar Gjerstad (f. 1921)

avla apotekereksamen høsten 1946 og var
ansatt ved Farmasøytisk institutt inntil han
1951 reiste til USA for videre studier i farmakognosi hos professor Egil Ramstad ved
Pm·due University. Temaet for det vitenskapelige arbeide som førte til doktorgraden
(Ph.D.) 1954 var biosyntesen av secalealkaloider. En forutsetning for slike studier var det
å oppnå optimale vekstbetingelser for
Claviceps purpurea i kunstige medier. Det
ble oppnådd. Også senere beskjeftiget
Gjerstad seg med slike undersøkelser og nådde interessante resultater; han gjorde bl.a .
bruk av radioaktive precursors i dette arbeide . Da Gjerstad hadde tatt doktorgraden, ble
han assistant professor og senere associate og
full professor i farmakognosi ved universitetet
i Austin, Texas, hvor han i en lang årrekke
utfoldet stor vitenskapelig aktivitet med studier over diverse legeplanter, deres innholdsstoffer og disses biogenese. Han utførte interessante undersøkelser over innvirkningen av
gibberlinsyre på legeplanters vekst og produksjon av virksomme innholdsstoffer.
Gjerstad skrev en rekke oversiktsartikler over
bl.a. «et kvart århundre antibiotika)), over
gasskromatografi og metodens anvendelsesmuligheter i farmasien og over hallucinogene
stoffer.
Gjerstad refererte i flere år norske farmasøytiske tidsskrifter for Chemical Abstracts og ble
tildelt forskjellige amerikanske «awards)) for
sitt vitenskapelige arbeide, slik som «L

tok apotekereksamen høsten 1946 og var
forskningsassistent i farmasøytisk kjemi ved
Farmasøytisk institutt, beskjeftiget med syntese av stereoisomere sulfonam.ider, inntil hun
1950 reiste til Institut Pasteur, Service de
Chimie Therapeutique, i Paris for videre
vitenskapelige studier. Hun tok doktorgraden
(docteur es sciences) med utmerkelse ved
Universite de Paris, Sorbonne 1954, på sin
avhandling «Recherches sur certains derives
aliphatiques du soufre; leurs proprietes bacteriologiques et anthelmintiques et leur action
de protection contre les rayons X )) .
Doktorarbeidet resulterte i et nytt legemiddel
som ble markedsført av det kjente franske
firma <<Rhone-Poulenc)) .
Etter hjemkomsten til Norge innehadde
B erit Berg flere stillinger i industri- og statslaboratorier inntil hun 1967 ble lektor i kjemi ved Biokjemisk institutt ved Universitetet
i Bergen, senere førsteamanuensis. Hun ble
utnevnt til professor i 1987. Berit Berg har
vært gjesteforeleser og gjesteprofessor ved
flere internasjonalt kj ente institutter og universiteter, både i Europa og Amerika, noe
som illustrerer verdien av hennes forskning.
Foruten å ha arbeidet med farmasøytisk- kjemisk syntese og analyse var Berit Bergs
hovedforskningsområde gjennom de mange
år ved Universitetet i Bergen, isolering og
karakterisering av viktige enzymsystemer fra
forsøksdyr, dvs. grunnforskning av stor betydning.
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Berit Berg publiserte sine tallrike vitenskapelige arbeider hovedsakelig i internasjonale
vitenskapelige tidsskrifter.
Etter nådd aldersgrense flyttet Berit Berg til
Cote d'Azur, hvor hun m ed sin store interesse
for fi·ansk kunst og kultur stortrives. Hun
besøker imidlertid Norge hver sommer.

A nders Bærheirn Svendsen (f. 1920)

tok apotekereksamen 1946 og var «privatassistent» hos professor Jermstad i to år og deretter amanuensis og førsteamanuensis ved
Farmasøytisk institutts avdeling for farm akognosi til 1965, da han ble kalt til professor i
farmakognosi ved Rijksuniversiteit te Leiden,
Nederland. H an ble der i 25 år, til oppnådd
aldersgrense, og flyttet 1993 tilbake til Oslo,
hvor han fortsatte sitt vitenskapelige arbeide
ved Farmasøytisk institutts avdeling for galenisk farmasi, hos sin første doktorand i
Leiden, professor Jan Karlsen .
Bærh eim Svendsen tok doktorgraden (dr.
philos.) ved Universitetet i Oslo 1955 på sin
avhandling «Zur C hemie norwegischer
Umbelliferen». H an gjorde i de studier som
er b eskrevet i avhandlingen, systenutisk bruk
av moderne kromatografiske metoder - ofte i
kombinasjon m ed klassiske f)rtokjemiske
m etoder. Nye m etoder ble utviklet for flere
av de stoffgrupper som ble tatt opp til undersøkelse. Et nytt trisakkarid, karakteristisk for
planter fra familien Umbelliferæ, ble funnet
og strukturen oppklart. Trisakkaridet fikk
navn et umbelliferose.
Årene 1961- 62 arbeidet Bærheim Svendsen
hos professor Brochmann- H anssen ved
University of California 's School of
Pharmacy i San Francisco m ed gasskromatografi av sympatom.imetiske aminer, barbiturater og alkaloider. Oppholdet ble av avgjøren-
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de b etydning for Bærheim Svendsens senere
vitenskapelige arbeide.
Bærheim Svendsen ble som. følge av sine
bidrag innen opiumforskningen, utnevnt til
«participating scientist» i FN's opiumforskningsprogram 1958.
Ved universitetet i Leiden bygget Bærheim
Svendsen opp sin farmakognosi i forskning
og undervisning på et f)rtokjemisk grunnlag.
Forskningen omfattet utvikling av nye m etoder for studiet av terpener og beslektede stoffer, kumariner og alkaloider. Sammen m ed
sine m edarbeidere publiserte han over 300
arbeider og noen bøker: <<Chromatography
of Alkaloids»
to bind sanun en m ed
R . Verpoorte (Elsevier, Amsterdam) og
«Essential oils and aromatic plants» sanunen
med J.J. C. Scheffer (Nijhoff/junk, Dordrecht) .
Sammen med tre kolleger Oan Karlsen,
Kubeczka og Hefendehl) tok han 1969 initiativet til de årlige «International Symposia on
Essential Oils», som saml er 2-300 deltagere
fi·a hele kloden. Bærheim Svendsen var president i det internasjonale <<Gesellschaft fur
Arzneipflanzenforschung» 1984- 87, nu æresmedlem og æresn1edlem av «Societa italiana
di Fitochimica» . Han var i flere år formann i
«N ederlandse vereniging voor geneeskruidenonderzoek», nu æresmedlem.
Bærheim Svendsen publiserte sine mange
arbeider hovedsakelig i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. I Leiden hadde han 20
doktorander, fem av dem ble professorer, to
ved Farmasøytisk institutt i Oslo (Karlsen og
Rasmussen).

Bjarne Salvesen (1924- 85)

tok apotekereksam en 1948 og virket ved
apotek i to år inntil han ble ansatt ved

Farmasøytisk institutt, først som vitenskapelig
assistent, senere som stipendiat og amanuensis. I årene 1953-55 oppholdt han seg ved

arbeide, «Styrkebestemmelse av Digitalis etter
marsvinmetoden». I forbindelse med innføringen av licentiatgraden ved Dann1arks far-

Faculte de Pharmacie ved Universitetet i

maceutiske Højskole 1954 ble Briseid tildelt

Paris og tok doktorgraden der 1955
(dr.pharm.) på sin avhandling «La spectrophotometrie d'absorption, dans l'etude de la
stabilite de medicaments soufres. Son utilisation en analyse dans l'ultraviolet, le visible et
l'infrarouge)).

denne grad (lic.pharm.). Briseid ble «privatassistent)) hos professor Jermstad 1949 ved
Farmasøytisk institutt og 1951 universitetsstipendiat. Som. stipendiat ga han frem til
1955 forelesninger for farmasistudentene
over biologisk styrkebestemmelse av farmaka.
I disse årene var Briseids forskning i første
rekke rettet mot sammenlignende biologiskkjemisk styrkebestemmelse av farmaka, men
også mot toksikologiske problem.stillinger
knyttet til plantestoffer. Slike undersøkelser
foregikk i nært samarbeide med Institutt
for farmakologi ved Norges Veterinærhøyskole.

Etter at han kom tilbake til Norge, ble
Salvesen 1963 dosent i farmasøytisk kjemi og
1965 professor, en stilling han innehadde til
sin død 1985.
Allerede i sin doktoravhandling beskrev
Salvesen forsøk på å benytte absorpsjonsspektrofotometri i legemiddelanalysen. Senere
gjennomførte han omfattende undersøkelser
over spektrofotometrisk og potensiometrisk
bestemmelse av dissosiasjonskonstanter, han
undersøkte verdien av kompleksdannelse og
absorpsjonsspektroskopi i den analytiske farmasøytiske kjemi samt en rekke andre
moderne analysemetoders anvendelsesmuligheter innen analytisk farmasøytisk kjemi.
Salvesen var en vennesæl mann og en vel likt
universitetslærer. M ange studenter valgte ham
som hovedfagslærer. Storparten av Salvesens
arbeider ble publisert i norske og skandinaviske tidsskrifter.

Kjell Briseid (f. 1921)
tok apotekereksamen høsten 1946 og studerte 1947-48 ved D anmarks farmaceutiske
Højskole, hvor han fulgte «Biologisk Fortsættelseskursus for Farmaceutiske Kandidater» . Kurset var rettet mot m edisinske fag
og foregikk h ovedsakelig ved det m edisinske
fakultet ved Københavns universitet. Studiene ble supplert med et eksperimentelt

I flere år var det et nært og fruktbart samarb eide mellom Anders Bærheim Svendsen og
Kjell Briseid innen fordelings- og særlig
papirkromatografiens anvendelse innen farmasøytisk forskning. Det lykkedes dem
(1950) å utarbeide den første papirkromatografiske metode for separasjon av glykosidene
i Digitalis purpurea. For påvisningen av glykosidene ble det utarbeidet fluoresensm etodikk. De nye m etoder ble i de følgende år
anvendt som standardmetodikk ved en rekke
institutter hvor man beskjeftiget seg med
digitalisglykosider.
Briseid tok 1956 doktorgraden ved Universitetet i Oslo (dr.philos.) på sin avhandling
«Papirkromatografisk-fluorimetrisk b estemmelse av digitalisglykosider som grunnlag for
en styrkebestenunelse av Folium Digitalis)).
Et studieopphold hos professor J.H . Gaddum
ved Department ofPharmacology, University
of Edinburgh, førte til at Briseid ble opptatt
av problemer knyttet til det såkalte kallikreinkininsystem i plasma, over plasmafaktorer
knyttet bl.a. til koagulasjon, fibrinolyse og
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inflammatoriske tilstander. Dette ble hovedretningen for Briseids forskning videre.

septika, konserveringsmidler, antibiotika og
nye kjeiniske forbindelser - med tanke på
mulig bruk som antimikrobielle midler i far-

Briseid publiserte sine tallrike arbeider først
og fremst i Acta pharmacologica et toxicologica og i Trombose Research. Flere doktorander ved avdelingen var knyttet til det
nevnte problemkompleks.

masien. Han gjennomførte omfattende
undersøkelser av vann- og jordprøver med
henblikk på å isolere antibiotikaproduserende
mikroorganismer. Han opparbeidet således en
betydelig samling av Bacillus-stammer med
antimikrobiell virkning. Denne samling overlot han Apothekernes Laboratorium, da han
nådde aldersgrensen. C lausen utarbeidet et
medium spesielt egnet til oppdyrkning av
testorganismer etter desinfeksjonsutprøvning
og ved sterilitetskontroll. Dette «Clausens
medium», produseres av det engelske firma
Oxoid.

Briseid ble utnevnt til dosent i farmakodynamikk ved Farmasøytisk institutt 1957 og til
professor 1965. Han tok avskjed fra sitt
embede 1988 og fortsatte som seniorforsker
knyttet til Norges Almenvitenskapelige
forskningsråd til 1991. Som professor emeritus har han senere fortsatt sitt forskningsarbeide ved Farmasøytisk institutt.
Briseid var medlem av Den norske og den
europeiske farmakopekonunisj on.

Ole Gustav Clausen (1912-93)

avla apotekereksamen 1937 og arbeidet så i
flere år ved Oslo-apotek for å kunne finansiere videregående studier i mikrobiologi inntil han 1951 fikk et av Universitetets
utdannelsestipendier, slik at han fullt ut kunne ofre seg for den farmasøytiske Inikrobiologi. Han tok doktorgraden ved Universitetet
i Oslo 1957 (dr.philos.) på sin avhandling
«Undersøkelser av noen kjemiske forbindelsers antimikrobielle effekt». Samm.e år ble han
utnevnt til dosent i bakteriologi ved
Farmasøytisk institutt og 1973 til professor i
det nyopprettede professorat i farmasøytisk
1nikrobiologi. Som professor i dette fag arbeidet C lausen uttrettelig for å åpne studentenes
og andres øyne for mikrobiologiens store
betydning i farmasien.
C lausen fortsatte de studier han hadde
begynt på og beskrevet i sin doktoravhandling, nemlig over desinfeksjonsmidler og anti-
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Clausen var en ytterst flittig vitenskapsmann.
Gjennom sitt gode eksempel fikk han sine
medarbeidere til å gjøre en helhjertet innsats
for avdelingens forskning og den farmasøytiske 1nikrobiologi i sin ahninnelighet. Han var
alltid rede til å hjelpe studenter og kolleger
med råd og dåd - og var i så henseende et
eksempel til etterfølgelse.
Clausen hadde en rik vitenskapelig produksjon og publiserte sine arbeider hovedsakelig i
internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Tor Waaler (f. 1927)

tok apotekereksamen 1951 og var «privatassistent» hos professor Jermstad inntil han dro
til professor J. Biichi ved Pharmazeutisches
Institut der ETH, Ziirich, for videre studier.
Han tok der doktorgraden 1957 på sin
avhandling «Die Isolierung und Konstitutionsaufklarung einiger spasmolytisch wirksaIner Inhaltsstoffe von Petasites hybridus (L.)
Fl. Wett.» Avhandlingen ble senere bedømt i
forbindelse med en internasjonal prisoppgave
utskrevet av Universitetet i Basel og tildelt

første pris. En av grunnene var at det hadde
lykkes Waaler å isolere det genuint forekommende spasmolytisk virksomme stoff i planten ved å gjennomføre isoleringen med
ytterst skånsomme metoder. Andre forskningsgrupper, bl.a. en under ledelse av professor Arthur Stoll, hadde bare ratt tak i artefakter, fordi de benyttede isoleringsmetoder ikke
hadde vært skånsomme nok.
Waaler ble tildelt Apoteker Øwres gullm.edalje 1960 for en undersøkelse over kvalitetskontroll av legemidler med særlig små mengder virksomt stoff.
Waaler ble utnevnt til dosent i galenisk farmasi 1969 og til professor i samme fag 1984
og til NAVF-professor 1987.
Waalers vitenskapelige produksjon er nedlagt
i over 100 arbeider publisert i norske og
utenlandske tidsskrifter. Den omfatter flere
felter innenfor fytokjemi (doktoravhandlingen) og galenisk farmasi, så som stabilitet og
analyse av legemidler, påvisning av nedbrytningsprodukter i legemidler under oppbevaring, komplekser av terapeutisk virksomme
stoffer med cyclodekstriner for å øke de virksonune stoffers oppløslighet og deres stabilitet, m.m.
Waaler har h att et omfattende samarbeide
med farmasøytiske institutter i andre land,
særlig i Tyskland (Kiel), med den farmasøytiske industri og Forsvarets sanitet.

Per Einar Finholt (1915-87)

tok apotekereksamen 1938, var vitenskapelig
assistent ved Farmasøytisk institutts avdeling
for farmasøytisk kj emi 1939-40 og var deretter ansatt ved Apothekernes Laboratorium
1940-45 og ved forskjellige Oslo-apotek

1945-46. Han var laboratoriesjef ved Norges
Apotekerforenings forsøkslaboratorium 194555 og professor i galenisk farmasi ved
Universitetet i Oslo 1955-85.
Finholt tok doktorgraden 1957 (dr.pharm.)
ved Danmarks farmaceutiske Højskole på
avhandlingen «Saponiner og saponinholdige
galeniske preparater».
Finholt publiserte rundt 100 arbeider, hovedsakelig i norske fagtidsskrifter, mange av dem
omfattet praktiske forskrifter for fremstilling
av «NAF-preparater» og konunentar til slike
forskrifter. Han var også sterkt opptatt av
holdbarhetsproblemer for farmasøytiske preparater og arbeidet med slike problemer ut
ifra teoretiske betraktninger. Et opphold hos
professor Takeru Higushi ved University of
Wisconsin 1960-61 førte Finholt inn på studier av oppløsningshastigheten av legemidler.
H an søkte på dette område å systematisere
enkle problemstillinger og fakta som var
kj ent for de fleste apotekarbeidende farmasøyter. Det førte til en bedre innsikt i problematikken og var med på å legge en basis
for den retning innen galenisk farmasi som
b etegnes som biofarmasi.
Finholt mottok 1945 Apoteker Øwres gullmedalje for den oppstilte oppgave «Det
ønskes en rask og sikker metode for kvantitativ bestemmelse av kamfer i farmasøytiske
preparater».
Finholt ble medlem av Det Norske
Vitenskapsakademi 1968 og var medlem av
Den faste farmakop ekommisjon 1955-85 og
Den europeiske farmakopekommisjon 197585.
Finholt var en utmerket foreleser og lærer og
en vennesæl mann. Han ble hjemsøkt av sykdom etter at han hadde nådd aldersgrensen
1985 og døde 1987. For å h edre hans minne
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instituerte Norges Apotekerforening 1990 en
årlig «Per Finholt minneforelesning», som
internasjonalt anerkjente forskere inviteres til
å holde ved Universitetet i Oslo.

Karl Fredrik Støa (1916- 80)
avla apotekereksamen 1940 og arbeidet hos
Nyegaard & Co AlS inntil han ble ansatt ved
Hormonlaboratoriet ved Haukeland sykehus
1956. Han tok doktorgraden (dr.philos.) ved
Universitetet i Bergen 1959 på sin avhandling «Studies on thiocyanate in serum». H an
beskriver i den inngående studier av virkningen av thiocyanat på opptaket av jod i
thyreoidea hos røkere.
Støa ble utnevnt til dosent i 1960 og senere
til professor og sjef for Hormo nlaboratoriet,
en stilling han innehadde til sin død 1980.
Støa utfoldet stor vitenskapelig aktivitet og
samm en med sine m ange m edarbeidere
leverte han tallrike bidrag innen h ormonforskningen, så som studier av østrogene steroiders metaboliter, påvisning og kvantitativ
bestenunelse av diverse steroidho rmoner i
unn, deres isolering og identifisering.
Arbeidene ble h ovedsakelig publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

som foreligger i bladene av barlind (Taxus
baccata) er meget kompleks . To hovedalkaloider, taxin A og B, var kjent da Johannesen
startet sine undersøkelser. D en alkaloidblanding son1 var tilbake etterat de to nevnte, taxin
A og B, var isolert, ble underkastet en in ngående undersøkelse. Ved systematisk anvendelse av papirkromatografi og preparativ fordelingskromatografi lykkedes det å isolere et
nytt krystallinsk alkaloid fra taxin B-rekken.
Også flere krystallinske forbindelser som
stammet fra taxin A-rekkens alkaloider ble
isolert. Taxus-alkaloidene har senere - fra
begynnelsen av 1980-årene - vist seg å kunne
tjene som utgangsmateriale for noen av de
mest potente cytostatika (Taxol, Taxotere).
E tter hj emkon1sten til Norge var Johann esen
vitenskapelig assistent og senere am anuensis
og førsteamanu ensis ved Farmasøytisk institutt, fra 1968 ved avdeling for far makognosi. I
ti år (1974- 84) var Johannesen direktør for
N orges Medisinalindustris Felleskontor og fra
1984 ansatt ved Statens legemiddelkontroll,
sist som rådgiver ved Farmasøytisk avdeling.
J ohannesens publikasjoner omfatter arbeider
over alkaloider (doktoravhandlingen), o rganiske plantesyrer og glykosider, tynnskiktkromatografisk separasjon av kortikosteroider
m.m. Sanm1en med apoteker G. Gundersen
utga han læreboken «Reseptlesning og farmasøytisk nomenklatur» 1956.

Bjørn J ohannesen (f. 1928)
tok apo tekereksamen 1951, var vitenskapelig
assistent ved Farmasøytisk institutts avdeling
for farmakognosi 1952- 56, da han med
utdannelsesstipendium fra U niversitetet i
Oslo reiste til professor E. Graf ved Institut
fur Phannazie und Lebensmittelchemie ved
Universitetet i W iirzburg, for videre studier.
H an tok doktorgraden der (dr.rer.nat.) på sin
avh andling «B eitrage zur Konstitutionsaufklarung des Taxins». Alkaloidblandingen
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Arnfinn Meide/l (f. 1930)
tok apotekereksamen 1952 og var vitenskapelig assistent ved Farmasøytisk institutts
avdeling for farmasøytisk kjemi inntil han
1965 reiste til Paris for videre vitenskapelige
studier ved Institut Pasteur. Han tok doktorgraden ved Universitetet i Paris (dr.sc.) på sin
avhandling «Contribution des quatre isomeres de position des noyau benzenique». Han

var universitetsstipendiat 1959-64 og førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt til
1970, da han fikk bevilling til å drive Lærdal
apotek. 1976-85 var han apoteker på Kaldbakken apotek og 1985-96 ved Frogner apotek i Oslo.
Meidell har publisert en rekke vitenskapelige
arbeider alene og sanm1en med andre i norske og utenlandske tidsskrifter.

*

I løpet av de 110 år fra 1850 til 1960 har 53

norske farmasøytiske kandidater tatt doktorgraden ved norske eller utenlandske universi-

teter eller høyskoler. Majoriteten dro til
utlandet for å erhverve seg en doktorgrad for
derved å kvalifisere seg bedre til en apotekbevilling. Et betydelig antall av de farmasøytiske
kandidater synes imidlertid å ha vært unge
mennesker som var virkelig vitenskapelig
interessert og som ønsket å gjøre en karriere
innen forskningen. Av de 53 doctores fra
perioden 1850-1960 ble således 19 professorer. Fordelingen over de nevnte år fremgår av
følgende tabell:

1850-1900: 12 doctores, l professor
1867-1932

dr. phil.

Univ. Leipzig

Peder Farup
Finn Kolle
Axel Jermstad

1875-1934
1892-1979
1880-1957

Erling Schreiner
Bjarne Samdahl
Egil Ramstad

1884-1929
1896-1969
1911

dr. phil.
dr. phil.
dr. phil.
dr. pharm.
dr.philos.
dr. pharm.
dr. pharm.

Univ. Gottingen
Univ. Bern
Univ. Basel
Univ. Strasbourg
Univ. Oslo
Univ. Strasbourg
Univ. Liege

1909
1915-1991
1917
1921
1921
1920
1924-1985
1921
1912-1993
1927
1915-1987
1916-1980

dr.philos.
dr. pharm.
Ph.D.
Ph.D.
dr.sc.
dr.philos.
dr. pharm.
dr.philos.
dr.philos.
dr.scient.nat.
dr. pharm.
dr.philos.

Univ. Oslo
Univ. Paris
Purdue Univ.
Purdue Univ.
Univ. Paris
Univ. Oslo
Univ. Paris
Univ. Oslo
Univ. Oslo
ETH Ziirich
DFH. Københvn
Univ. Bergen

Eyvind Bødker

1900- 1940: 24 doctores, 6 professorer

1940-1960: 17 doctores, 12 professorer
Arnold Nordal
AlfWickstrøm
Einar Brochmann-Hanssen
Gunnar Gjerstad
Berit Helene Berg
Anders Bærheim Svendsen
Bjarne Salvesen
Kjell Briseid
Ole G. Clausen
Tor Waaler
Per Finholt
Karl Fredrik Støa
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Forfatterne av denne oversikt har i enkelte
tilfeller hatt vanskeligheter med å ra innhentet alle relevante opplysninger om de farmasøytiske kandidater som er omtalt. D ata om
innehatte stillinger, lister over publiserte
arbeider m.m. foreligger ofte ikke eller de er
mangelfulle. Vi håp er imidlertid at oversiktene vil gi et inntrykk av den vitenskapelige
aktivitet som ble vist av de farmasøytiske
kandidater som. i tidsronunet 1850- 1960 tok
doktorgraden.
For 50- 100 år siden var det alminnelig at fag-

tidsskriftene bragte opplysninger om farmasøytiske kandidater som på en eller annen
måte utmerket seg - gjennom vitenskapelig
innsats innen farmasien eller innen andre fagområder. I de senere decennier har det dessverre skortet på slike opplysninger til tross for
en øket innsats i forhold til tidligere decennier. Dette er meget å beklage. N år alt kommer
til alt, er det den innsats som gjøres av enkeltpersoner som er avgjørende for utviklingen
innen et fag, en vitenskap. Enkeltpersoners
innsats og de resultater de oppnår, kan være
en viktig inspirasj onskilde fo r andre.

Tileg1tet prcifessor, dr.philos. Arnold Nordal.

Summary
A review is given of the N orwegian pharmacists who took a doctors degree in the period
1940-1960. Of the 17 who graduated with
such a degree, 12 became university professors.
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During the 11 O years 1850-1960 the number
of N orwegian pharm acists with a doctors
degree was 53; of which 19 became university professors.

Nycomed - fra <<industriapotek>>
til internasjonalt legemiddelfirma*
Av Rolf Bjerke Paulssen**

Året er 1874. Cand. pharm. Morten Nyegaard, allerede en kjent profil i landets farmasøytiske milj ø, velger ikke den tradisjonelle yrkeskarriere i apotek. Han starter istedet,
30 år gammel, en agenturforretning. Han har
mange grunner til det. Den viktigste er nok
at veien til å la sitt eget apotek er foruroligende lang. Trolig har han heller ikke kapital
til å kj øpe et apotekprivilegium når et slikt
ville bli til salgs. Å starte en agenturforretning
krever ikke store ressurser. H an trenger bare
en adresse, som blir Torvet 5, brevpapir og
gode kontakter til leverandører og til kunder.
Leverandørene hadde han lært å kj enne fra
sin tid i apotek, i Bergen og i Christiania,
gjennom representanter for firmaer som
leverte det apotekene trengte av droger,
kj emikalier og utstyr til sin produksjon.
De besøkte jevnlig norske apotek. Morten
Nyegaards forretningside er å la noe av
denne agenturvirksomhet over på norske
hender. Og han lykkes i å bli representant for
flere store tyske firmaer (Hasche & Waage,
Gehe & Co, Becker & Francke).
Morten Nyegaard ble tidlig en lederskikkelse
i norsk farmasi. Allerede tre år etter avlagt
apotekereksamen i 1867 ble han valgt til formann i Den Pharmaceutiske Forening, fagforeningen for farmasøyter og apotekere.

Cand. pharm.
Morten Nyegaard
(1844-1921)

Hans første formannstid varte bare noen
måneder da han kom i mindretall over det
brennbare spørsmål om søndagshandel med
ikke-legemidler. Men han ble likevel overtalt
til å lede foreningen også resten av semesteret
og det følgende . Hans meritter som fagforeningsmann er lang og omfatter både formanns- og redaktørverv, noe som vel burde
være en fordel ved å skaffe kunder til hans
agentur. En annonse fra 1880-årene gir et
innblikk i vareutvalget i agenturforretningen:
utstyr til produksjon og standglass til oppbevaring, skilter til inventar, vekter m.m. For
Morten Nyegaard varte denne periode med
agenturhandel frem til år 1900 da han fikk
bevilling til å opprette Apoteket ved Vestbanen. Han var da 56 år gammel.

*) Norsk Farmasihistorisk Selskaps forelesning mars 1998.
**) Cand.pharm. 1958. Vit.ass. 1959-63 ved Farmasøytisk institutt. Studier i USA 1963-68 ved University of
Wisconsin og University of Kansas. Ph.D . Wisconsin. Førsteamanuensis Farmasøytisk institutt 1968-70. Direktør
Norges Medisinalindustris Felleskontor 1970-74. Direktør Nyegaard & Co. A/ S, senere Nycomed 1974-97 .
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solgte varer fra store tyske, am erikanske og
britiske legemiddelprodusenter, som Schering,
M erck, Parke-Davis og Burroughs Wellcome
& Co. Vareutvalget spente fia kokain, acetylsalicylsyre og anti-syfilispreparatet Salvarsan,
til såpe, parfyme, apotekvekter og glass.

Ernil Steen ( 187o--1915) og Laura U/rikke Steen
(f Riis) (1871- 1941)

Men forre tningen måtte ha kastet noe av seg,
for i 1889 ble apotekerTheodor H aslund opptatt som kompanjong og firmanavnet endret
til N yegaard & Co. Kontaktnettet n1ed leverandørene ble stadig bygget ut. M orten
Nyegaard var norsk delegat ved verdensutstillingen i C hicago i 1893. Ved århundreskiftet
var omsetningen kommet opp i 100.000.kroner og virksomheten gled m er og m er over
i en grossistvirksomhet, altså salg fra eget lager.
D en nye leder som skulle utvikle Nyegaard &
Co. var Emil Steen , yngste sønn i forretningsdynastiet Steen som eiet handelsfinnaet
Steen & Strøm. Han var ikke farmasøyt, m en
gift m ed Laura Riis, stedatter til Th. H aslund.
Steen ble eneeier i 1904 og i 1907 hadde han
restrukturert firmaet til en engrosforretning
som importerte og lagerførte droger, kjemikalier m.m. Prislisten fra 191 2 viser at firmaet
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M en Emil Steen hadde større VlSJoner.
191 1, etter bare 4 år som grossist, forsto Steen
at fi.·emtiden lå i produksjon av legemidler. Over en periode på mindre enn 2 år ble
engrosvirksomheten trappet ned og delvis
solgt ut. H va var grunnen til dette? Hovedgrunn en var økt konkurranse fra nye aktører
som Tollef Bredal A/ S (1899), A/ S
Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater (1903) og Schwartz og Peterson ,
senere A/ S Apotekernes Fællesindkj øp
(1913). I tillegg var det konkurranse fi.·a de
tyske firmaer som hadde solide økonomiske
grep på apotekerne gjennom sin kredittvirksomhet. Veksten i antall firmaer gjenspeiler
også en ø kning i legemiddelom setningen i
takt m ed utbyggingen av helsevesenet. «Der
er som nævnt ogsaa for mange Forretninger
inden Branchen , saa vi ser m ørkt paa Fremtiden i saa h enseende,» skrev Emil Steen til
sin svigerfar og tidl. kompanjong Theodor
H aslund 25 . september 19 12. Prisene ble
presset n edover og fortjen esten skrumpet. Fra
utlandet strømmet det inn fabrikkproduserte
preparater mens norsk legemiddelproduksjon
startet med etableringen av AL i 1903 og
Wangs Fabrik i Trondhjem i 1907. I 1914
utgjorde fabrikkproduserte preparater hele
40-50 % av apotekenes vareinnkjøp.
Også politiske fo rhold spilte en rolle for
omlegging av driften. Emil Steen var i 1911
blitt oppnevnt som m edlem av et offentlig
utvalg som skulle utrede spørsm ålet om en
statlig engrossentral. Utvalget konkluderte i
19 15 med fortsatt privat drift, men Steen kan
ha følt seg usikker på den politiske prosess i
etterkant.

Det er grunn til å tro at Emil Steen med sin
entusiasme og sine visjoner, så større muligheter for firmaet som en produksjonsbedrift

men utnyttet i stor grad kompetanse utenfor
«huset>>. Det gjaldt å analysere de utenlandske
preparatene som solgte godt, lage gode kopi-

enn som en grossist. Han fulgte uten tvil godt
med i den internasjonale utvikling. Og han
levde i en tid da norsk industrireisning var
betydelig, men dog i sin barndon1. Han ble
tidlig klar over at tabletten egnet seg for produksjon i større skala; at den var industrialismens legemiddelform. Og det var tablettproduksjon han ville satse på.

er og fa dem testet. Professor Edvard Poulsson
ved Farmakologisk institutt og professor
Peter Holst ved Rikshospitalet var de første
eksterne konsulenter. De største vanskelighetene for bedriften var å velge riktige hjelpestoffer og beherske produksjonsteknologien.
På den store Jubileumsutstillingen på Frogner
i 1914, vakte imidlertid bedriftens utstilling
berettiget oppsikt. Som produksjonsbedrift
hadde Nyegaard & Co. bare eksistert i ett
år. Steen hadde lyktes i å omstrukturere firnuet.

Nyegaard & Co. sto på mange nlåter godt
rustet til en ny tid. Produksjonsutstyr, droger
og kjemikalier var bedriften godt kjent med
gjennom sin engrosvirksonlhet, men den
manglet erfaring, først og fremst i produktutvikling. Men her finner Emil Steen sin partner i legen Berdon Broch i Trondhjem som
hadde vært knyttet til Wangs Fabrik fra starten i 1907. Samarbeidet mellom Steen og
Broch er et fascinerende kapittel i firmaets
historie, men som varte bare i 2 år frem til
Emil Steens død i 1915. I denne periode korresponderte de to partnere opptil 2-3 ganger
i uken . Gjenpart av Emil Steens brever ligger
i firmaets arkiver. Berdon Broch var eier i firmaet på like fot med Steen. Ledelsen av firnuet delte de slik at Steen var daglig leder
med anvar for produksjon og markedsføring.
Fra Trondhjem fungerte Broch som teknisk
direktør med produktutvikling som sitt område. «Vi haaper at De snart vil kunne gi os
nye Ideer og Opskrifter, » skrev Steen til
Broch 27. februar 1914, «thi det er nu om at
gjøre at faa saa mange Præparater som
muligt». Og det ble mange preparater.
Firmaet kalte sine tabletter globoider etter
den ovale form de fikk. Globoid Acetocyl og
Globoid Blaudii ble de best kjente.
Cand. pharm. Halfdan Swendsen hadde en
nøkkelrolle i laboratoriet og han ble bindeleddet mellom Steen og Broch. Bedriften
hadde ca. 15 ansatte like før 1. verdenskrig,

Men om Steen hadde store ambisjoner, var
de ikke mindre synlige hos Berdon Broch.
Behovet for å overleve hadde tvunget dem
inn på en kopistrategi. Lysten på å utvikle
originale preparater i konkurranse med de
store utenlandske firmaene hadde de begge,
kanskje mest forskeren Broch som slapp den
daglige bekymring for likvider. Dette var en
visjon som ifølge Steen en dag ville resultere
i både «Ry og Fortjeneste». Emil Steen som
hadde mest bakkekontakt, skriver til Broch
16. november 1914: «]eg undervurderer slet
ikke Betydningen av, at vi (.. .. ) stiller os høie
Opgaver, men jeg finder Tidspunktet derfor
for os ikke heldig, thi Experimenterne koster
i alle Tilfælder mange Pænge og kræver et
intenst Arbeide, der muligens ikke og i hvert
fald først efter længere Tids forløp vil kunde
gi os Penger i Kassen. Først senere hen naar
Forretningen glir og vi begge har nok at leve
av er det Tid for os at kaste os over de vanskelige O p gaven>.
Problemene tårnet seg opp for firmaet og
især for Emil Steen.Verdenskrigen var et faktum og skapte vanskeligheter i leveransene av
viktige råvarer. I tillegg ble Steen trukket inn
i en heftig profesjonskamp. <:Ja de Fandens
Apothekere, de gjør alt for at motarbeide alt
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nyt», skriver Steen til Broch i juli 1914.
Foranledningen var at apotekerne likte dårlig
at de mistet kontroll over legemiddelproduksj onen. Misnøyen synes i fø rste rekke å rette
seg mot N yegaard & C o. og Steen , et ftrma
som ikke hadde en farmasøyt i ledelsen eller
på eiersiden. Emil Steen var sikker på at det
foregikk m askepi m ellom M edicinaldirektøren og Apo tekerforeningen for i M edicinaldirektoratet der «sidder jo kun Pharmaceuter,
der har let fo r at paavirke den lite selvstendige
M edicinaldirectør» (brev til Broch 8. februar
1915). Striden stod særlig om hvorvidt farmakopepreparater kunne tilvirkes utenfor apotek
og hvilke gifter fabrikantene skulle kunne
bruke i sin produksjon. Lovforslaget om slike
begrensninger ble imidlertid trukket tilbake,
muligens p.g.a. forsyningssituasjonen til landet
og Gunnar Knudsen- regj eringens liberale
innstilling til industri.
Et gunstig industriklima og en god omsetning av preparater som ble produsert, tente
pånytt gnisten hos Steen og Broch o m et
større industriprosj ekt. Visj onene om å ko nkurrere på et verdensmarked ble igjen levende. Men hva skulle bedriften produsere?
Tankene gikk i retning av Ig emisk industri og
forhåpningene ble satt til miljøet rundt
Norges Tekniske H øyskole. H er n1.åtte det
ftnnes personer med vyer og ekspertise. Emil
Steen var ikke i tvil om at penger kunne reises i den jobbetiden som nå eksisterte. D et
ene prosj ekt etter det andre ble diskutert,
m en det var feil og m angler ved dem alle.
Plan en om å omskape N yegaard & Co. til en
kjemisk-farmasøytisk storbedrift ble ikke realisert i denne perioden.Visj o nene gikk i graven m ed Emil Steen som døde allerede i
august 1915, 45 år gammel. M en hvor urealistiske disse tanker enn synes å være, så ble de
liggende i b edriften og ftkk betydning under
en annen ledelse i en annen tid.
Under l. verdenskrig fi·emstod N yegaard &
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Co. som en betydningsfull bedrift m ed et
bredt produktsortiment. «<ndustriapoteket»
var et faktum. Prislisten for 19 14 inneholdt
38 forskjellige preparater og av disse ble 27
markedsført under Globoid-navnet. I tillegg
produserte bedriften flytende preparater, salver og tannkrem .
Bedriften flyttet til R ådhusgaten 28 i 1916,
og det ftnnes i bedriftens utmerkede billedarkiv en rekke interessante glimt fra produksjonen og produksjonsmiljøet.
N este generasjo n Steen var ikke klar til å
overta bedriften da faren døde. Eldstemann
Fredrik var m edhjelper og avla sin apotekereksam en først i 1916. D et var derfo r moren,
Laura Steen, som trådte inn som disponent. I
hennes tid ble virksomheten ko nsolidert,
m en også nye og viktige produkter tilført. Et
av disse var et fruktsalt, som firmaet kjøpte
rettighetene til fra to unge farmasøyter. Dette
produktet ble Nyco Fruktsalt. I 1918 ble ftrm aet o mdannet til et aksjeselskap m ed Laura
Steen som m aj o ritetseier. At Emil Steens luftige planer ble skrinlagt, var kanslge godt for
firmaet. D en krisetid som rammet mange
bedr ifter hardt etter verdenskrigen, synes å ha
fart varsomt hen over N yegaard & Co.
Den unge Fredrik Steen tok over som disponent i 1920 etter å ha høstet verdifull erfaring
som assistent ved Universitetets kjemiske laboratorium og som sekretær i Statens Central
for Kemiske stoffer. En av hans første viktige
oppgaver var å ftnne bedre plass for bedriften
som vokste. H an søkte kompaniskap med
Sverre Blix i 1921, eieren av Ka ren & Gedde
A/ S. D ette selskapet var opprettet 30 år tidligere av apoteker Axel Adelsteen Koren og
cand. agric. Julius Fredrik Kleist Gedde, en
kj ent m ann fra foreningslivet i landbruket.
Firmaet var et næringsmiddelselskap med
maltekstrakt, safter og syltetøy som sine viktigste produkter.

Nyegaard & Co. A l S (N yco) og Ko ren &
Gedde A/ S eksisterte som selskaper side om
side helt frem til 198 1, m en drevet som ett
selskap 1ned Sverre Blix og Fredrik Steen
som disp onenter. Koren & Gedde hadde bedre lokaler i Schiiblersgate på T øyen. Hit flyttet N yco i 1921. Produktspekteret var nå
betydelig utvidet, m en fokus ble likevel lagt
på legemiddelsiden. Utover på 1920- tallet
kommer det flere preparater m ed i prislisten,
m en tyngden av omsetningen hviler på to
produkter, Globoid og Nyco Fruktsalt, som i
1937 utgj o rde h enholdsvis 40 % og 19% av
omsetningen.

Nyco satser på forskning
Produktutvikling var da, som det alltid vil
være, den kritiske side av farmasøytisk industriell virksomhet. D et var derfor en lykke for
firmaet at cand. pharm. Per Laland ble ansatt
som sj efskj emiker i 1924. Ansettelsen tilførte
bedriften en ny dimensjon: forskningen . På
m ange m åter kan en si at N yco ble den virksomhet som Em il Steen drømte om , en
bedrift på j akt etter et godt orginalpreparat.

C and.pharm. Per L a/and (1895-19 70)
i laboratoriet.

Dette kom til å prege bedriften innad . Laland
knyttet til seg forskere ved akademiske institusjoner, og N yco innledet nære ko ntakter til
utenlandske bedrifter. På m ange felter var firm aet en pioner i å etablere et nettverk m ellom forskningsmilj øer. Per Laland hadde so1n
farmasøyt på apo teket Ø rnen i Bergen utviklet et alkaloidpreparat fra opium. M edikamentet Thebaicin som inneholdt m o rfin m ed
bialkaloider, ble brukt som sm ertestillende
preparat til h enimot 1960. Utover i 1920årene utviklet han sanm1en m ed dr. Kirkesæther ved Ullevål Sykehus et nytt preparat
mot gonore, Argacid. Og o mtrent samtidig et
preparat mot syfilis, Wismol. Ingen av disse
produktene ble noen «bestseller», m en de
viser tydelig Lalands evne til å finne medikamenter det var behov for og som bare kunne
utvikles i et sam arbeid m ellom eksperter på
forskj ellige fagfelt .
Men det var innen leverforskningen han
gjorde sin største innsats. Sanm1en m ed cand.
pharm . Aage Klem , som ble ansatt i bedriften
i 1927, arbeidet han i m ange år m ed å isolere
et stoff i lever som var virksomt mot den
dødelige blodsykdommen perniciøs anemi.
P å veien dit lanserte bedriften i 1932 et
leverkonsentrat, Pernami , som m an håpet
skulle ra internasjonal anvendelse. Preparatet
ble lisensiert til Glaxo, m en oppnådde ingen
salgssuksess . I N orge ble imidlertid Pernami
anvendt mot sykdonunen inntil det renfrem stilte prinsipp,Vitamin B- 12, ble tatt i bruk på
1950-tallet. Leverforskningen i N yegaard &
Co. i 1930- årene er et så stort kapittel i firmaets historie, at det m å utelates her. Det skal
bare understrekes at denne forskningen hadde b etydning for den internasjonale aktivitet
på dette felt, at Lalands innsats ble erkj ent
med et æresdoktorat ved Universitetet i
Bergen i 1946, og at den utvilsomt betydde
mye for senere forskningsaktivitet i bedriften .
Emil Steens forhåpninger for bedriften var
fortsatt levende.
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Nyco hadde en solid utvikling utover i 1920og 1930-årene. Den stagnasjon, j a krise, som
rammet mange andre bedrifter i den tid, også
innen norsk farmasøytisk industri, synes ikke
å ha truffet Nyco. Mens den norske industriproduksjonen som helhet omtrent ble f01·doblet fra 1920 til 1939, ble Nycos omsetning i
faste priser tyvedoblet. Og overskuddene var
i alle disse årene meget gode.
Krigsårene 1940-45 ble ikke lette for bedriften. Som for andre produsenter, var det enkelt
å fa omsatt produktene, m en råvaretilgangen
ble til tider meget prekær, ikke minst var det
vanskelig å fa nok varer til produksjonen av
de store preparatene. Fra 1943 opphørte produksjonen av Nyco Fruktsalt. Men «nød
lærer naken kvinne å spinne». N å gjaldt det å
være oppfinnsom og kunne sitt fag. Apparatur ble satt sanm1en av ulike brukte deler
og kjemikunnskapene var gode å ha når en
ny syntesemetode skulle utvikles. Improvisasjon ble satt i førersetet. Og det fantes lyspunkter. Et nytt industrianlegg i Sandakerveien ble tatt i bruk i 1940 og ga rom for
videre ekspansjon.
N yco ble under krigen en ganske stor primærprodusent. Mange av de råstoffer som
bedriften trengte til sine legemidler, ble syntetisert i eget hus. Tidligere ble disse råstoffene kjøpt inn fra utlandet. Det ble med andre
ord et syntesemilj ø i bedriften. N ye og gamle
legemidler m åtte erstatte tapet i omsetning av
de to store preparatene. I 1945 stod Globoid
og Nyco Fruktsalt for bare 20 % av omsetningen, mot som nevnt 60 % ved krigsutbruddet. Med forbedret råvareleveranse øket
produksjonen langt utover førkrigsnivået.
Årene etter krigen ble kanskje de vanskeligste
i firmaets historie. Flere spennende initiativ
førte ikke til resultater. Et eksempel var at
Nyco ikke kom med på den antibiotika-bølge som mange andre firma er kastet seg på. En
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annen grunn var at samarbeidet med Glaxo
ikke ga hva man håpet. Glaxo fikk rettigheter
til å produsere penicillin, men valgte en dårlig
produksjonsmetode, og da mulighetene for
en norsk penicillinfabrikk basert på den
overlegne amerikanske metode, så og si lå på
tegnebrettet i regi av Studieselskapet for
Norsk Industri (SNI) , insisterte Glaxo på at
fabrikken ikke m åtte realiseres, og Nyco
trakk seg fra prosjektet. Også et forskningssamarbeid mellom Løvens Kemiske Fabrik,
Glaxo og N yco, strandet p.g.a. manglende
interesse fra britisk side. I tillegg viste norske
helsemyndigheter liten forstå else for at råvareprisene nå var betydelig høyere enn før krigen. Noen komp ensasjon i form av høyere
priser, var det vanskelig å oppnå. Og resultatet
ble en betydelig forverret økonomi nettopp i
en tid da det var et rop fra nær sagt alle kanter
av bedriften om mer penger til fornyelser og
nyinvesteringer. Det er ingen tvil om at helsedirektør Evang satte norsk farmasøytisk
industri på sidesporet i en tid da industrien
så store muligheter for vekst, slik også den
utenlandske industri gjorde og maktet å realisere.
Et av de nye revolusjonerende legemidler
som så dagens lys etter krigen, var Cortison.
Med sin kompetanse innen kjemisk syntese,
forsøkte Nyco å lage en ny syntese for stoffet.
Dette lyktes man ikke med. Istedet ble ideen
å isolere hormonet ACTH fra hypofYsen forsøkt. Et storstilt forskningsprogram ble igangsatt. Forskere fra sykehus og universitet ble
knyttet til prosjektet. Hvalhypof)rser ble brukt
som utgangsmateriale. Det lyktes b edriften
å utvikle et langsomtvirkende preparat,
Cortico Depot, som ble patentert. Ikke minst
dr. Hugo Holtermann innla seg store for~e
nester i dette prosjektet. Det ble hans vitenskapelige svennestykke i bedriften. Men heller ikke dette preparatet kastet m eget av seg.
Det hadde betydelige bivirkninger og billigere produksjonsprosesser for konkurrerende

Forskningssjr:f, dr. phil.
H ugo Holtermann
(1916-)

preparater gjorde det nundre lønnsomt. Men
forskningsprosj ektet vakte berettiget oppmerksomhet utover landets grenser.

Nyco satser internasjonalt
Det var først innen diagnostikafeltet Nyco
fikk suksess etter krigen. Professor Paul
Owren hadde funnet en ny metode til å måle
blodets evne til å koagulere. Metoden var
viktig i diagnosen av pasienten og ikke nl.inst
i kontrollen av riktig dosering av antikoagulantia.Thrombotest®ble lansert i 1958 og fikk
stor utbredelse. Som Nycos første eksportprodukt av betydning, åpnet produktet for
kontakter med andre firmaer verden over.
Tiden for å markedsføre i utlandet i egen
regi, var ennå ikke kommet.
Et par år senere innledet firmaet også et samarbeid m ed professor Lorentz Eldjarn som
hadde utviklet et konsept for kvalitetskontroll
i sykehuslaboratoriene. Hans ide var å levere
et standardisert serum m ed en facit for alle de
analyser et vanlig klinisk laboratorium utførte. Ved å legge inn en eller flere kontrollserumprøver blant analysene, kunne legene
kontrollere om deres analysemaskiner og
metoder ga en riktig verdi. Også serien av slike kontrollsera, det viktigste var Seronorm®,
ble gode produkter, også på eksportmarkedet.

Men som de fleste vet, k01n det store gjennombruddet m ed kontrastnuddelforskningen. N yco hadde produsert kontrastmidler
siden Urotrast ble lansert i 1934. På 1950tallet var bedriftens viktigste kontrastnuddel,
Nycotrast, modent for utskiftning. Nye trijoderte kontrastmidler var blitt lansert og
bedriften ønsket å dekke det norske markedet m ed et lignende produkt. Det nye produktet ble syntetisert og m arkedsført som
Nycopague. Bedriften hadde på forhånd forsikret seg om at produktet ikke var patentert i
Norge. I november 1958 smalt bomben. Et
bestemt, men høflig brev fra Schering AG i
Berlin ga klar beskjed om at N yco infringerte deres norske patent og at N ycopague
straks m åtte fj ernes fra markedet. Den aktive
substans, diatrizoat, var beskyttet av et prosesspatent. Første plan var å finne en ny syntesemetode for stoffet. Under dette arbeidet
ble det oppdaget en flekk på kromatagrammet som viste seg å være et ukjent
molekyl. Stoffet ble isolert, karakterisert og
syntetisert og fikk navnet metrizoinsyre som
så ble behørig patentert. Under varemerket
Isopague® ble det nye kontrastmidlet markedsført her i landet og etter hvert i mange
andre land. Isopague® ble døren inn til det
store kontrastmiddelmarkedet. Produktet var
blant de beste kontrastmidler i verden, for
noen indikasjoner kanskje det beste. Men alle
kontrastmidler hadde sine bivirkninger, ikke
minst var varmefølelsen under injeksjonen
meget plagsom for pasientene.
Historien videre blir for lang å konune inn på
her i detalj. Med ideer utviklet av den svenske
radiologen T01·sten Almen, lyktes det N yco å
utvikle en ny generasjon kontrastmidler, de
ikke-ioniske, først metrizamid, Amipague®
(197 4) og så iohexol, Onmipague® (1982) .
Med disse produktene tok N yco steget opp
blant de internasj onale legemiddelfirmaer.
Omnipague® var i en periode et av de 10- 15
mest solgte legemidler i verden.
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D et som slår en når en gjennomgår mer enn
100 års firmahistorie, er at kompetanse fra en
periode er avgjørende for suksess i en senere
situasj on. Det finnes mange eksempler på
dette i N ycom eds historie. J eg skal bare nevne en. Thrombo test og kontrollseraen e ga firmaet en unik kompetanse i aseptisk frysetørring. Da m etrizamid skulle formuleres til et
preparat, ble det klart at stoffet ikke tålte
autoklavering. Uten kunnskapen om frysetørring, ville substansen blitt lagt på hyllen og
forskerne måtte ha startet søket etter en bedre substanskandidat.
Omnipaque® (iohexol) ble ikke det siste kontrastmiddel som ble lansert internasjonalt.
lmagopaque® (iopentol) ble registret i 1989
og markedsført av egen organisasj on i områder der Omnipaque® var lisensiert til samarbeidspartnere. På denne måten kunne firmaet
gradvis bygge ut sin egen organisasjon i nye
land. Det ble imidlertid stillet større forhåpninger til Visipaque® (iodixanol), en dimer
forbindelse som gjorde det mulig å lage røntgenkontrastmidler isotone m ed blod. Også
innen en ny modalitet av billeddiagnostikk,
MR- kontrastmidler, har firmaet også markedsført produkter i de viktigste m arkeder.
M en som for de to sistnevnte røntgenkontrastmidler har ikke noen av disse produktene
blitt noen lysende stjerner på den farmasøytiske himmel.
Det er ikke så enkelt å sette sluttstrek for en
nesten 125-års gjennomgang av N ycom eds
historie. Grunnene hertil er mange, men den
globaliseringsprosess og oppkjø p av firmaer
som ble satt igang rundt 1990, fora ndret i stor
grad Nycom eds struktur og strategi. Å innpasse så mange nye f1rmaer m ed svært forskjellige kulturer under en konsernledelse var
ingen enkel oppgave. M en stort sett lyktes
dette godt. De store bedriftsallianser som fant
og fortsatt finner sted de siste årene, la press
på at Nycom ed også inngikk i en større
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enhet. Hva det nye selskapet N ycom.ed
Am ersham vil bli til, er det for tidlig å si noe
sikkert o m . For fortsatt vil evnen til å &·emskaffe nye produkter for et verdensm arked
være garantien for fortsatt utvikling.
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Summary
In 1874, Morten Nyegaard, a well known
pharmacist in the N orwegian capita!, started
his own business as an agent for foreign companies supplying pharmacies w ith ch emicals,
herbs, m anufacturing equipments and instruments. Around the turn of the centmy, the
company became a wholesaler. T he n ew
manager, En1il Steen, started production of
pharmaceuticals in the years before World
War I. Development of new products became
the idea of Mr. Steen, but the research activities started after his death , w hen Per Laland, a
pharmacist, joined the company in 1924.
Under his guidance, several new products
were developed, also fro m liver research
which became his field of interest. The
breakthrough m pharmaceutical research
came when dr. Hugo H oltermann was head
of the research department. To develop new
and safer X-ray contrast media became his
target of interest, and a new generation of
these products appeared m 197 4 with
Amipaque, just 100 years after the start of
the company. With this product and the following o nes, N ycomed enlarged its business
also through aqvisitio ns, and became a wellknown international company, in particular
in imaging diagnostics.

Veiledning for manuskriptforfattere

Notice to authors

Manuskripter kan være avf.1ttet p&norsk, dansk, svensk,

Manuscripts may be presented in Norvvegian, Danish,

engelsk, fransk eller tysk. Ikke- e ngelske man uskripter
skal ha fYldig sam m endrag på engelsk.

Swedish , English, French or G erman. Non-English
manuscripts sh ould be supplied with a suitable
sum m at-y in English .

M anuskripter skal ha dobbe lt linjeavstand m ed en marg
på venstre side på 3 cm på A4- standard . Sidene nummereres fo rtløpende med egne sider for tite!, sam mendrag, tabeller og illustrasj oner.
Litteraturreferanser i m anuskriptet skal være f01·tløpende og nummereres i paren tes ( ) uten understrekn ing.
H vis forf:,tterens navn brukes i teksten, brukes bare
efternavnet. H vis e n slik litteraturrefereranse inneholder m er enn tre navn, angis det første med tilføyelsen
«et a i. ~~.

Forkortelser av tidsskrifter skal følge C h em ical
Abstracts (C hemical Abstracts Service Source Index).
Litteraturlisten kan også inneholde noter, som f eks.
navn på den (dem ) som har gitt perso nlige o pplysninger, informasj o n om manuskripter som er under bearbeidelse eller som er under try knin g. H vor det er praktisk, kan visse infomusj o ner gis i fo tnote.
Tabeller vedlegges på eget (egn e) A4 ark i løpende
nummerering. Arab . nu m merering, unngå latinsk.
T abellen m å ha en overskrift som er beskrivende med
tilleggsopplysninger so m gj ør den selvforklarende.
Tekst på eget ark som heftes til tabellen.
Figurer n ummereres fo rtløpende m ed Arab . tall på
egn e ark for hver figur. H ver figur forsynes m ed en
dekkende tite! m ed slik informasj o n at figuren skal
være selvforklarende. T eksten skal være skrevet på eget
A4 ark som vedlegges figuren . For å u n ngå forvekslinger m å hver figur og h vert tekstark m erkes m ed forf., tterens navn m ed en blø t blyant. Bruk originale
utregninger m ed sort blekk på tykt hvitt papir eller på
transparen t papir.
Bru k fotografi er med høy ko ntrast, ikke f.u gefotos
eller vanlige fo tokop ier. Bruk standardsymbo ler for
markering på illustrasjon en (fi guren). Forklaringer gis i
alminnelighet i teksten og ikke på fi guren. Benevning
som SI-enhet i klammerparentes.

M anuscripts sh ould be double-spaced, with a left
margin o f 3 cm in A4 standard. Pages are numbered,
with separate pages for title, sunm1at-y, rables and
illustrations.
In the m anuscript, referen ces to the li terature are made
in a running order, numbered in parenthesis w ithout
un derlining. Jf the author's name is used in the text,
use the fåm.ily name only. Jf a reference to the
literatu re consists of m o re than 3 nam es, use the first
with the addition of"et al." .
Abbreviations of periodicals sho uld be made in
accordance with C hemical Abstracts (Ch emical
Abstracts Serv ice Source Index) . T he list o f references
may contain notes, e.g. name of the person who
has given personal infom u tion or infom1ations on
manuscripts under preparation or in print. W hen suitable, certain informatio n may be given in a fo otnote.
T ables are added o n separate A4 pages in a rmming
order; Arabic n umerals, avoid Latin. T he table should
have a title that is descr:iptive, w ith additional informatio n to make it selfexplanatory. T he text is given on a
separate page, attached to the rable.
Figures are nu mbered with Arabic numerals on separate pages for each fi gure. Each figure should have a
suitable title with sufficient info rmation to m ake it
selfexpla natOl)'. T he text is written on a separate A4
page. In order to avoid mix-up, each figure an d each
text sho uld b ear the auth or's nam e with a soft pencil.
U se original drawings w ith black ink on th.ick white
paper or o n transparent paper.
Use photographs wi th high contrast, not colo ur photos
or photo copies. Use standard sym bols (e.g. SI units)
for marking illustrations (figures) . Explanations are usually given in th e text, not on the figure.

Forfa tteren føres opp m ed fullt navn og arbeidssted
eller privatadresse. Er det m er enn en f01fatter, skal det
angis i en fotnote hvor mulige h envendelser skal rettes.

For each auth or is given full name and working address
or home address. Jf more than o ne author, info rmation
is given in a footnote to whom applications sho uld be
directed.

Fo r hver forf., tter gis et korrfattet C un iculum vitae.
Ca. 20- 40 ord.

For each author a brief Curriculu m vitae is given .
Approx. 20-40 words.

