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Svaneapoteket i Hamar 
150 år 

Hamar apothek ble opprettet i 1850, vel ett år etter byen. Bevilling ble gitt 
18/ 2-51 og våren 1852 var apoteket operativt. Utviklingen av apoteket 
fulgte byens vekst. 

Denne presentasjonen av Svaneapoteket legger vekt på å belyse apote
kets plass i byutviklingen. Betydningen av et miljøskapende, stabilt perso
nale som med åpenhet og fagkunnskap skaper trygghet og tillit for apote
kets kunder, vektlegges også. Redaksjonsutvalget, Ragnar Ødegaard, Arne 
Olav Faller og Svanhild Bratberg, skal ha stor takk for sine bidrag. 

I tider med store endringer for bransjen hadde det vært ønskelig å fa 
frem publikums oppfatning av det som har kjennetegnet å frekventere 
apoteket. Vi finner lite i litteraturen som beskriver apotek. Fra 
Svaneapoteket har imidlertid forfatteren Odd Eidem, dattersønn av apote
ker K. R. N. Eidem, i sine flanerier gitt flere sternningsbilder fra sin beste
fars apotek. I Zikzak opplever vi en femårings opptatthet av de tre kanari
fugler på Svaneapoteket 

- «Ofte slapp han ut de gule sangerne, og de satte seg jublende på salve
krukker og kundenes skuldre. Man vil forstå at det skjedde i de dager da 
helsemyndighetene ennå ikke var våknet til hygienisk bevissthet.» -

Vi kan bare tenke oss hvilken placebo-effekt apotekbesøket hadde i de 
dager. 

Femåringens første latinleksjon, uttalen av Syrupus rubi idaei, skjedde 
også i det samme inspirerende miljø og endte med at allverden smakte 
bringebær. En opplevelse fjernt fra bivirkninger og referansetillegg. 

Vi håper at vårt bidrag til farmasihistorien kan illustrere både de materi
elle og immaterielle merverdier som tilføres kundene - ikke minst at 
mange gamle verdier er det nødvendig å ta vare på i en verden som styres 
av de nye guder «marked» og «konkurranse». 

Hamar, 23. februar 2000 



Apoteket og byen 
Opprettelsen av Hamar apothek 

Av R. Ødegaard 

Forhistorien 

Som regel har enhver historisk begivenhet en 
forhistorie. Da Hamar Apothek ble opprettet 
ved kongelig resolusjon 11. april 1850, hadde 
Hamar vært by i ett år. Men tanken om et 
apotek i dette distriktet var fremme allerede i 
slutten av 1830-årene, ti år før Hamar ble 
grunnlagt. Hadde den tanken blitt realisert 
relativt raskt da, hadde dette distriktet antake
lig ratt Norges første apotek på landsbygda. 
For ett eller annet sted i Hedemarkens Fog
deri, sannsynligvis i Vang, hadde dette apote
ket ratt sin plass. 

Selve initiativet til å ra opprettet et apotek 
kom fi-a en privatperson. Han het Erik 
Andreas Strand, og han hadde den nødvendi
ge utdannelse (exarninatus pharmacia). I 1839 
sender han inn en søknad til Kongen om 
bevilling. 

Bare to år tidligere hadde «Formandskabs
lovene» banet vei for det kommunale selvsty
re i Norge, og denne søknaden fra Strand 
havnet da naturlig nok som sak hos formann
skapene på Hedemarken. Vang formannskap 
fattet dette vedtaket, som forteller oss at også 
moralske hensyn var inne i bildet. 

«Formandskabet antager at Oprettelsen af 
et Apothek i Fogderiet vil være gavnligt 
og antager at det Offentlige i en saa 
befolket Egn, som dette Fogderiet, vil 
kunde have den fornødne Control med at 
det ei rnisbruges, og at Apothekeren ei 
vorder berettiget til Udskjænking af 
spritueuse Drikke.» 

Departementet ville imidlertid ikke innvilge 
søknaden, slik at dette første initiativet løp ut 
i sanden. 

Men saken var ikke lagt død. For utover i 
1840-årene følger nye initiativ, bl. a. fra fog
den i Hedemarkens fogderi med et skriv ret
tet direkte til Vang formannskap. Nå kobles 
opprettelsen av et apotek til en bevilling om 
å drive landhandleri, og det spørsmålet som 
Vang formannskap fikk, gjaldt nettopp denne 
«dobbeltvirksomhetem. Var den ønskelig, og 
var den gavnlig? spurte fogden. 

Her kom Vang formannskap i et dilemma. 
På den ene siden var det en viss engstelse for 
at apotekeren ikke ville finne tilstrekkelig 
utkomme ved bare å drive apotekvirksomhet. 
På den andre siden var det allerede en land
handler i Vang, og de tre tilgrensende preste
gjeld, Stange, Løten og Furnes, hadde hver 
sin. Disse ftre lå dessuten såvidt nær hveran
dre at «den fornødne Concurance til billige 
Prisers Opnaaelse allerede derved er tilstede.» 

Hvis derimot apoteket ble opprettet i 
Furnes sogn, kunne formannskapet i Vang 
ubetinget tilrå bevilling, også til landhandler
virksomhet. Men Vang formannskap hadde 
likevel ikke så mye tro på at Furnes ville bli 
stedet. Heller ikke denne gangen (1846) kun
ne departementet gi innvilging, men det ville 
følge nøye med i utviklingen når det gjaldt 
medisinleveranser til de to amtsykehusene i 
det indre østlandsområdet. Dessuten kunne 
opprettelsen av en ny by ved Mjøsa være nær 
forestående, og det ville være rimelig at et 
nytt apotek ble lagt til denne byen. Her var 
departementet klar over at arbeidet med 
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opprettelsen av en ny by var kommet inn i en 
avgjørende fase. Flere forhold virket inn på 
en slik utvikling. 

For det første hadde en ny handelslov i 
1842 åpnet mulighet for en langt friere han
del, der også kvinner kunne ta delta. Dessuten 
hadde en større utredning om forbindelsen 
mellom Mjøsa og hovedstaden munnet ut i et 
forslag om å bygge en jernbane til Eidsvold. 
Det betød at Mjøsområdet på en helt annen 
og bedre måte enn tidligere kunne bli knyttet 
til hovedstaden. Riktignok var det enkelte 
stortingsrepresentanter som hevdet at en jern
bane ville virke så gunstig på Mjøsområdet at 
den ville gjøre en by overflødig. Handelen 
ville trives godt på Hedemarken likevel. 

Slik gikk det nå ikke. Loven om kjøpsta
den Hamar ble vedtatt av Stortinget og sank
sjonert av kongen i april 1848, og 21. mars 
året etter var de nye grensene for byen stad-

festet av kongen. Den andre byen i Mjøs
området var grunnlagt. Circurnferensen ble 
fastsatt til l mil. Det vil si at innenfor denne 

radius skulle den nye byen ha enerett til han
delen. 

Nå skulle det ikke gå mange månedene 
før spørsmålet om et eget apotek for byen 
dukket opp. Det var fogden, Carsten Johan
nes Bay, som nå var blitt magistrat i Hamar, 
som tok opp saken i et skriv til formannska
pene allerede 10. august samme år. 

Et enstemmig vedtak i Vang formannskap 
og representantskap ga klart uttrykk for 
betydningen av et apotek for distriktet, og at 
byen Hamar var det rette stedet. Byens raske 
vekst ga håp om at en apoteker med tiden 
ville kunne livnære seg av apotekvirksomhe
ten. Ellers mente Vang at det burde åpnes for 
konkurranse om bevillingen, slik amtsphysi
cus Albert Blehr hadde foreslått. 

Lærdal Apothek var det første lands apoteket i Norge. Det holdt visstnok til i den lyse bygningen til høyre på bildet. 
Bygningen ble senere nyttet til hotell. (Lindstøms hotell.) Apoteket ble opprettet som «reelt privilegium» 21. mars 
1843, og den første apoteker var Andreas Vilhelm Agersborg. Hanfikk bevilling som apoteker og landhandler 12. 
november samme året. Åtte år senere ble Agersborg utnevnt til apoteker ved det nyopprettede Hamar Apothek. 
Bildet er utlånt fra Universitetsbiblioteket i Bergen. 
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Amtmann Fredrik Heidmann mente at 
alle de tre prestegjeld som grenset til Hamar, 
ville kunne dra nytte av apoteket. Det vil si 

at apoteket ville ha et befolkningsgrunnlag på 
ca. 16.000 mennesker! Og nærmeste apotek 
lå på Lillehammer, over 60 km unna! 

Departementet uttaler for øvrig at det var 
fullt mulig for apotekeren å ta handelsborger
skap og selge andre varer, dersom fortjenesten 
ved salget av apotekvarer ble for liten. 

Så hadde da Indredepartementet ferdig sin 
innstilling, og ved kongelig resolusjon av 11. 
april 1850 ble H amar apothek opprettet. 

Den første apotekeren ved Hamar apo
thek kom fra Lærdal. Han het Andreas 
Wilhelm Agersborg og var født i Danmark. 

Lærdal apothek var det første landsapotek 
i Norge. Det ble, som det heter, «opprettet 
som reelt privilegium» 21. mars 1843, og 12. 
november samme året fikk Agersborg bevil
ling som apoteker og landhandler. Det inne
bar antakelig at apoteket alene ikke ga leve
brød nok. Men heller ikke landhandlervirk
sornheten var særlig innbringende, for tre år 
senere søkte han også om å få selge brennevin 
for ytterligere å spe på med noen ekstra inn
tekter. Et flertall i kommunestyret ga ham 
faktisk tillatelse, med den begrunnelse at «de 
anser det gavnligt for Prestegjældet». 

Lærdal og Vang formandskab ser altså ut til 
å ha hatt noe forskjellig syn på dette ømme 
spørsmålet. 

Agersborg ble utnevnt til apoteker i 
Hamar 1851, mot at staten fikk tilbake privi
legiet. Det ser imidlertid ut til at Agersborg 
beholdt privilegiet til 1853. 

Nybyggerbyen Hamar 

Den nye byen skulle opprinnelig ha ligget 
ute på Storhamar. Denne planen ble imidler
tid endret, slik at byen ble lagt lengre øst. 

Derved fikk den nye byen bedre havnefor
hold, og det var viktig på en tid da utbyg
gingen av veiene inn til byen ennå ikke var 

kommet i gang. Dessuten kom byen nærmere 
Kongeveien, den tidens E6. To gårder måtte 
avstå grunn til byen, Storhamar og Holset. 
Hele bygrunnen var på 400 da. 

Det ble imidlertid gjort en stor feil av de 
ansvarlige for reguleringsplanen. Byen ble 
lagt for nær Mjøsa. Dette skulle få dramatiske 
følger bl.a. under storflommen i 1860 og ved 
senere flommer. 

Så vokser da den nye byen frem, lite vak
ker for å si det mildt. Men slik måtte det nes
ten bli. For de som kom til byen for å slå seg 
ned der, ønsket å komme raskt i gang med 
byggingen, når de først hadde kjøpt seg tomt. 
Og de ville helst bygge så billig som mulig. 
Uryddig og noe famlende tar byen etter 
hvert form. 

Hvor kom de fra disse Hamars første 
nybyggere, Hamars pionerer, og hvilken bak
grunn hadde de? De fleste kom fra bygdene 
omkring, fra gårdbruker- og husmannsfamili
er. Noen kom fra andre kanter av fYlket, noen 
fra hovedstaden, og en del kom langveis fra, 
bl. a. fra Vestlandet. Ja, til og med fra utlandet 
kom det folk til den nyopprettede byen. 
Apoteker Andreas Wilhelm Agersborg kan 
forsåvidt stå som en representant både for 
vest-landet og utlandet. 

Noe vi ofte glemmer, er at Hamar ble 
grunnlagt på en tid da Norge opplevde sin 
største folkevekst noen gang. I de femti årene 
fra 1815-1865 fikk vi en fordobling av folke
tallet i Norge. Det sier seg selv at i en tid 
før masseutvandringen og industrialiseringen 
hadde begynt for alvor, betød en slik vekst 
et veldig press på den norske landsbygda. 
Norge var et utviklingsland, og få av oss som 
lever i dag, kan vel egentlig sette oss inn i de 
problemer som disse by-pionerene hadde å 
stri med. De bar vel alle i seg en drøm om 
lykke og fremgang i det nye bysamfunnet. 
Noen dro igjen etter kort tid, andre ble her 
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lengre, mange ble for resten av sitt liv og ble 
bærende krefter i et nytt samfunn, som de 
ville være med og forme. 

Et bysamfunn, som så å si måtte begynne 
på bar bakke og det på nær sagt alle områder, 
ble selvsagt stilt overfor mange og krevende 
oppgaver. Med rette kan en spørre: Hvordan 
klarte disse menneskene å løse de mange 
oppgaver som hvilte på en kommune? Svaret 
ble:Ved improvisasjoner. Og mange og nesten 
utrolige er de historier som fortelles om dis
se. En kan bare tenke på hvordan byen fikk 
sin første lærer og kom i gang med en slags 
alrnueskole. 

Garver Johannes Olsen sto opptatt med 
sitt arbeid i garveriet, da et utsendt 
medlem av skolekomrnisjonen overras-

ket ham med en beskjed om at han var 

påtenkt som lærer, og at han straks måt
te bli med bort til skolekonunisjonens 

møte. Ingen innvendinger hjalp. Han 
måtte være med. Der forklarte prost 
Vinsnes ham at man ønsket en midler
tidig lærer, og at han ikke måtte unndra 
seg oppgaven. Og så ble det holdt 
lærereksamen på flekken: Kan De si 
meg: Hvor ble profeten Jeremias ført 
hen, da jødene ble bortført til Babel? 
Til Egypt! Godt, godt. Det er tilstrek
kelig. De er nu skolelærer i Hamar og 
må begynne så snart vi far ordnet det 
nødvendige. 

Magistrat- og politimesterembetet ble ivare
tatt av fogden, - som en bistilling. Han bodde 

Vestbyen sett fra lvfjøsa. Det var i denne del av den nye byen at apoteker Agersborg slo seg ned med sin familie og 
drev sitt apotek i ca 30 år, fra januar 1852 til 1881. En kan såvidt skimte noe av østgavlen på huset til høyre for 
båtmasten. Bildet er tatt i 1870-årene. 
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for øvrig utenfor byen, på Al·stad i Ottestad. 
Et kommunalt ærend dit opp tok en dag. 

Men så hadde en da god tid den gangen. 
Det virkelig store problemet for Hamar de 

første ca. 30 årene var vannforsyningen. Vann
kvaliteten var så elendig at byen fikk dårlig 
rykte. Først i 1881 ble dette problemet løst 
ved at byen fikk et tidsmessige vannverk. I 
mellomtiden hadde koleraepidernier herjet, 
noen ganger med dødelig utgang for de 
mennesker som ble ranmlet. 

Når det tok så lang tid å ra løst dette pro
blemet, hang det bl. a. sanmlen med de nye 
byboernes syn på hygiene. Både helseråd og 
kommunelege hadde store problemer med å 
ra folk til forstå det ansvaret som påhvilte 
dem når det gjaldt nettopp hygiene. Over
gangen fra landsbygda til byen var ikke så 
enkel for mange. 

Den dyktige og energiske stadsfYsikus, 
Mathias Greve, var hele tiden sikker på at det 
var drikkevannet og den dårlige renovasjonen 
som var årsaken. For etter hvert som byen 
vokste, og folk begynte å bo tettere inn på 
hverandre, vokste problemene. 

Hamar ble bygget ut etter en bygningslov 
fra 1845. De fleste gårdene ble bygget med 
hovedbygningen vendt ut mot gaten og 
uthusbygningene trengt sammen rundt et 
bakgårdstun. Mange Hamar-folk drev by
jordbruk de første årene. De leide løkker av 
de store gårdene rundt byen, og de holdt hus
dyr i uthusene. (hester, kyr, griser og høns) 

Den tette bebyggelsen i hvert kvartal ble 
skjebnesvanger når det gjaldt brannfaren, for
di bygningsloven ikke hadde innført mur
tvang. Dermed lå forholdene godt til rette for 
store kvartalsbranner, - og de kom. 

Det mest naturlige stedet å bygge på, var i 
Vestbyen. På denne bakkekammen ned mot 
brygga var bygrunnen tørr og god. Det var 
den ikke alle steder i byen. Og det er i 
Vestbyen at Agersborg slår seg ned og begyn
ner sm apotekervirksomhet tidlig på året 
1852. 

Agersborg-gården 
iVestbyen 

Andreas Vilhelm Agersborg (1811-1881) var født på 
«Alderhvile» ved København 20. 11. 1811 av foreldre
ne Anne Marie, f Schwartz og Georg Wilhelm Agers
borg. 

Han var meget musikalsk og utdannet seg også i 
musikk . I 1827 begynte han som disippel hos apoteker 
L. C. Dahlerup i Thisted, og her avla han medhjelper
prøven i 1831 . I mars 1833 tok han danskfarmasøyt
eksamen med karakteren«laudabilis». Han var ett år 
knyttet til Vesterbro apotek i København, men reiste så 
til Norge og gjorde tjeneste ved apotekene i Moss og 
Fredrikstad. Etter 3 ukers studietid tok han norsk far
masøyteksamen i 183 6 med beste karakter. Fra april 
1838 forpaktet han fru Ravns apotek i Kristiansand, 
men fikk så 12. 11. 18 4 3 bevilling som apoteker og 
landhandler på Lærdalsøren og .flyttet dit med sinfami
lie. Der drev han ved siden av apotekvirksomheten også 
bokhandel og bakeri. 

Da det ble vedtatt at det skulle opprettes et apotek i 
den nye byen Hamar, søkte han og fikk bevilling på 
dette 18.2.1851 på de vilkår som var fastsatt i kgl. 
resolusjon av 1 0.12. 1850. I Hamar bodde han i 
Vestbyen, der han hadde apotek i første etasje. Han 
døde 16.juni 1881. 
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Da apoteker Agersborg fikk beholde sitt pri
vilegium på Lærdalsøra frem til 1853, må han 

gjennom hele året 1852 ha hatt en meget 
strevsom tid med å skjøtte om to apotek. For 
dette innebar reiser, og en reise fra Hamar til 
Lærdal og tilbake var ingen spøk den gangen. 

Agersborg leide lokaler i Bakkegaten 19 
(senere Skappels gt. 3) i 23 . kvartal i Vestbyen. 
Gården tilhørte da den kjente byggmesteren, 
Knud Morterud, og ble antakelig oppført i 
1850. Gården var stor ut fra tidens målestokk. 
I 1855 kjøpte Agersborg gården for 5000 
spesiedaler, som var en høy pris for en gård i 
Hamar på den tiden. Men konjunkturene var 
gode akkurat da. 

La oss se litt nærmere på gården, og hva 
den inneholdt. Et to-etasjes våningshus av 
tømmer lå langs gaten. Det ble senere kledt 
med 1 /2-stens mur på tre sider, og spekket. I 
første etasje var det 5 værelser, 2 kjøkken og 

gang. En stentrapp fra gårdsrommet førte opp 
til ett av rommene, som var innredet med et 

veggskap, disk og reoler langs tre av veggene. 
Dette var officinet. Over inngangsdøren var 
det malt en orrhane. Den var apotekets sym
bol. Orrhanen var for øvrig også med i 
Hamars byvåpen, slik den hadde vært det i 
Middelalder-Hammers våpen og var beskre
vet i Hamar-krøniken på 1500-tallet. 

Fra gangen førte en malt trapp opp til 2. 
etasje, som hadde 7 værelser og gang. Fra 
denne gangen gikk en malt trapp opp til lof
tet, som var inndelt i hele åtte forskjellige 
rom. Mørkeloftet hadde et lite vindu i gav
len. 

Bak dette våningshuset lå en pakkbod, der 
første etasje hadde seks rom. Ett av disse rom
mene var innredet til laboratorium og ett til 
privet. I laboratoriet var det innmurt bryg
gerpanne og bakerovn. Agersborg hadde 

Agersborggården er den store teglsteinsgården i bakgrunnen. Hovedbygningen lå mot Bakkegaten (senere Skappels 
gate). Gaten gikk den gangen ned til Mjøsa og endte i ei lite brygge, som ble benyttet ved vask av tøy. 
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Agersborggården sett fra bakgården. Denne siden av gården var ikke kledt med teglstein. Muligens er det pakkbod
bygningen vi ser til venstre. Kvinnene i hagen kan være Agersborgs døtre. Bildet er tatt i 189 5. 

bakeriutsalg i Lærdal for å spe på inntektene. 
På Hamar ser det ikke ut til at han hadde det. 
Han står heller ikke oppført som handelsbor
ger, selv om han er nevnt som bokhander i 
Hamar fra 1851-55. (Den Norske Bok
handlerforening 1851-1926) 

Endelig var det en to-etasjes uthusbyg
nmg. 

Gårdens tre bygninger ble ved en brann
takst i 1867 verdsatt til 4.450 spesiedaler, 
hvorav hovedbygningen alene ble taksert til 
3.550 spd. Det var ingen liten sum den 
gangen. 

Hvor mye av Agersborggården som sto 
ferdig, da amtsphysicus i Hedemarkens Amt, 
Albert Blehr foretok den første visitasjonen 
27. januar 1852, er vanskelig å si. Men Ble hr 
hadde i hvertfall ingen kritiske bemerkninger 

verken til rom, innredning eller utstyr i sin 
svært kortfattede beretning. «Det befandtes i 
alle Dele vel forsynet med gode og forsvarli
ge Simplicia og Composita, og Anordningen 
i det hele var særdeles god og tilfredsstillen
de», skriver Blehr bl.a. 

Husbyggingen foregikk for øvrig ofte i 
etapper i Hamar den første tiden. Det var 
selvsagt økonomien som i første rekke be
stemte tempoet i og omfanget av byggingen. 
Men også endrede byggeforskrifter spilte inn. 
De store brannene i Hamar ga bitre erfaring
er og tvang frem brannsikringsmessige tiltak. 
Etter hvert som Agersborgs apotekvirksom
het ble god forretning, kunne han påkoste sin 
eiendom bygningsmessige forbedringer, slik 
flere andre gårdeiere gjorde det. Agersborg 
hadde for øvrig stor familie, kone og ni barn. 
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Apoteket flytter 

østover i byen 

Da Agersborg begynte sin apotekvirksomhet 
på nyåret 1852, hadde Hamar 42 forsikrede 
gårder og et innbyggertall på omkring 700. I 
sine siste godt og vel tredve leveår opplevde 
Agersborg å se den uferdige nybyggerbyen 
Hamar forandre seg på flere områder. Folke
tallet økte. I 1880 hadde Hamars innbygger
tall vokst til3000. En rekke kommunale opp
gaver var løst. Byen hadde bl. a. ratt et nytt 
vannverk, et nytt sykehus og en ny skolebyg
ning både for folkeskolen og for den kom
munale middelskole og gymnaset. Det nye og 
kostbare vannverket betød en rnilepel i byens 
historie. 

Det gjorde for øvrig også en annen begi
venhet: Byggingen av jernbanen fra Eidsvold 
til Hamar. Det innebar at Hamar hadde ratt 
direkte jernbaneforbindelse med hovedsta
den. Den var ferdig nettopp i 1880. Hva en 
slik direkte kontakt egentlig betød for byens 
næringsliv, kan vi i dag vanskelig forestille 
oss. 

Mjøsa hadde til nå vært det viktigste bin
deleddet mellom Hamar og omlandet. De 
små lokalbåtene la til ved «Kanalen», et hav
nebasseng i miniatyr, som lå rett nedenfor 
Stortorget. Denne piren fungerte som losse
og lasteplass i mange år og var så å si byens hl
le trafikksenter så lenge den eksisterte. Her
fra var det ikke lang veien opp til Hamar 
Apothek for de av apotekets kunder som 
kom sjøveien. Vestbyen og området omkring 
Stortorget var en tid Hamars beskjedne by
senter. Men dette bildet skulle endre seg med 
jernbanens utvikling. 

1880-årene innledet en sjel dent sterk 
vekstperiode for Hamar. I løpet av de neste 
tyve årene fordoblet byen sitt innbyggertall. 
Komnmnikasjonene ble utviklet videre. Byen 
ble et knutepunkt for jernbanen. En gren
seutvidelse hadde blitt satt ut i livet 1. januar 
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1878, og den la forholdene til rette for en 
videre utbygging. Med jernbanens raske 
utbygging skjedde det en forskyvning av 
byens tyngdepunkt østover. Vestbyen ble på 
mange måter liggende i bakevja, og Hamar 
apothek likeså. 

Det er på denne bakgrunn vi må se flyt
tingen av apoteket til Strandgt. 23 i mai 1887. 
Men det var ikke bare lokalene som ble nye. 
Navnet ble også nytt. For i 1889 fikk Hamar 
sitt andre apotek, Løveapoteket, og da ble det 
vanskelig å holde på det gamle navnet. 
Hamar Apothek ble til apoteket «Svanen» 
noen år senere, da ny apoteker hadde tatt 
over. 

Omstendighetene omkring opprettelsen 
av det nye apoteket gikk for øvrig ikke helt 
friksjonsfritt for seg. 

Striden om opprettelsen 
av nytt apotek 

Det store spørsmålet var om det var stor nok 
kundekrets for to apotek. Meningene var del
te. Familien Agersborg kom naturlig nok i 
en forsvarsposisjon. Agersborg var riktignok 
død i 1882, men apoteket ble drevet videre av 
bestyrere for enkefru Agersborgs regning. 
Det var vanlig den gangen at enker etter pri
viligerte apotekere kunne forpakte bort apo
teket til en provisor. Men videre populært 
hos farmasøytene var selvsagt ikke en slik 
ordning. For dem kunne det virke som om 
enkene nærmest var udødelige. 

Magistraten Carl Voss mente at virksom
heten til Hamar Apothek var blitt stadig mer 
innbringende, uten konkurranse som det nå 
engang var. Både ut fra befolkningsøkningen 
i byen og omlandet, og ut fra den jevnt øken
de søkningen til det ene apoteket og apote
kets årsinntekt var han av den oppfatning at 
det var behov for et nytt apotek. Han ville 
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Hanne Margrethe Agersborg, født Smith, var fra 
Strømsgodset. Hun giftet seg med Agersborg 183 9. 
Etter Agersborgs død drev hun Hamar Apothek ved 
bestyrere fra 18 81 til 18 92. 

likevel ha vurderinger av saken fra distriktsle
gen og byens tre leger. 

Etter bylegenes oppfatning var det et 
berettiget krav å ra lettere adgang til medika
mentene og hurtigere ekspedisjon. Det var 
ellers ingen tvil om at omsetningen ville bli 
stor nok for to apotek, mente de tre. 

Distriktslegen var imidlertid i tvil om det 
ville bli en lik fordeling av årsinntektene 
mellom de to apotekene. Her spilte selvsagt 
beliggenheten inn, og den var ennå ikke 
avgjort når det gjaldt det nye apoteket. Enke
fru Agersborgs inntekt i 1888 var på hele 
12.000 kroner, og inntekten hadde vært 
sterkt stigende de siste årene. 

Magistraten mente at frykten for en ulik 
konkurranse var uberettiget. For de legemid
ler som ble levert på resept, var jo underlagt 
regulerte medisintakster. Det ville i såfall bare 

være de vanlige «Haandkjøb», som var under
lagt konkurranse, og i slike tilfeller måtte 
hensynet til kunden telle mest. Han trodde 

for øvrig at det nye apoteket ville ra en belig
genhet som var gunstig både for byens be
folkning og landdistriktene. 

Det sterkeste forsvar for å beholde Hamar 
Apothek som byens eneste kom naturlig nok 
fra bestyreren for fru Agersborg, provisor Carl 
Olaus Bjerke. Bjerke mente at det var en 
sterk overdrivelse fra magistraten å hevde at 
hele Hedemarken Fogderi soknet til H amar. 
For flere i Ringsaker hadde benyttet apoteket 
på Gjøvik; det gjaldt bl. a. befolkningen på 
Nes. Kundekretsen fra Toten, som før hadde 
vært stor, var nå ubetydelig av sarnn1e grunn. 
En større del av Løtens befolkning reiste 
gjerne til Elverum. 

H ans viktigste argument blant flere var 
likevel at apoteker Agersborg hadde kjøpt 
Lærdal Apothek i 1843 som et reelt salgbart 
privilegium. Han hadde avstått dette til 
Staten mot å ra bevilling til å drive H amar 
Apothek. At dette privilegiet nå skulle inn
skrenkes ved opprettelsen av et nytt apotek 
«vilde være Tilsidesættelse af berettigede 
Hænsyn». 

For riktig å gjøre saken dramatisk føyer 
han til: «Enkefru Agersborg er 78 Aar gammel 
og sygelig, og det reiste Spørgsmaal er gaaet 
hende nær. Hun haaber og andrager derfor 
om at man vil lade hendes N æring uforstyr
ret i den korte Levetid, hun efter Naturens 
Orden kan vente at have tilbage.)) 

D et var, som vi forstår, en variert blanding 
av for-og motargumenter som fulgte magis
tratens søknad inn til departementet, der 
medisinaldirektøren først skulle uttale seg, før 
departementet tok den endelige avgjørelsen. 
M edisinaldirektøren anbefaler som et modus 
vivendi at åpningen av det nye apoteket ut
settes i 2 år. Skulle imidlertid Hamar Apothek 
bli ledig før den tiden , burde det nye apoteket 
komme i gang tidligere. 

Dermed var det meste sagt. Justisdeparte-
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mentet slutter seg til medisinaldirektørens 
uttalelse.Ved kgl resolusjon 7 . desember 1889 
fikk Hamar sitt andre apotek. Også dette 
apoteket fikk lokaler i Strandgaten, men noe 
lengre vest i byen. Begge apotekene fikk der
med en meget gunstig beliggenhet, nær jern
banen og nær dampskipstrafikken. For bilen 
hadde ennå ikke gjort sin entre. Den følgen
de tiden skulle vise at det var et klart behov 
for to apotek. 

De første fem årene etter flyttingen var 
apoteket fortsatt eid av enkefru Hanne 
Margrethe Agersborg. Hun døde i 1892, og 
ved hennes bortgang var Agersborg-epoken 
definitivt over. Den hadde vart i 40 år! 
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Svaneapoteket -

fra Strandgaten 

til Torvgaten 

Strandgaten 23 (tidligere 10 A) var i 1887 en 
to-etasjes bygning, som blant annet hadde 
huset Hamar Hotel. Her ble apoteket nær
meste nabo til nok et hotell,Victoria Hotel. I 
31 år holdt apoteket til her. Det ble fra 1892 
ledet av apoteker M artin Halvorsen, som de 
siste årene forut hadde tjenestegjort ved 
Porsgrund apotek. Halvorsen betalte kr. 
9.500,- for varebeholdning og inventar og 
forandret navnet til «Svanen». Den 2. novem
ber hadde Halvorsen den første visitas, som 
konkluderte med at «apotheket var vel forsy
net med gode Medikamenter, og Giftproto
kollen var i Orden.» 
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Det første reguleringskartet over Hamar fra 1848. Legg merke til at kvartalene som skulle bebygges, har fått num

mer. Feltene med bokstaver betegner hagene i strandsonen. Grå firkanter • forteller oss hvor apoteket holdt til: 

Bakkegaden 19 (kvarta/23) 1852-1887 

Strandgaden 10 A (kvartal 56) 18 87-1918 

Torvgaten 24 (kvartal 56) 1918-1970 

Sverresgate (kvartal48) 197Q-1998 

Strandgaten 45 (kvarta/48) 1998-

Martin Halvorsen var en samfunnsengasjert 
byborger. Da han i 1870- og 80-årene hadde 
apoteket i Drøbak, var han medlem av bysty
ret og ordfører der i flere år. I Hamar satt han 
i styret i telefonforeningen og dampskipssel
skapet. Han var i det hele tatt opptatt av alle 
saker som angikk byen og var ikke redd for å 
uttrykke sin mening i den sammenheng. 

I den økonomisk gunstige perioden mot 
slutten av og etter den første verdenskrigen så 

byens borgere seg i stand til å realisere et stør
re bygg som skulle ronune kino, teater, og 
selskapslokaler til større begivenheter, en slags 
byens storstue. Valget av sted falt på den gam
le gården på hjørnet av Strandgaten og 
Vangsveien, der bl. a. Svaneapoteket holdt til. 
Apoteket måtte derfor se seg om etter nye 
lokaler i 1918. Da hadde Karl Rafael Nikolai 
Eidem forlengst overtatt apoteket. Det skjed
de i 1911. 
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Apoteker Karl Rafael Nikolai Eidem (til venstre) sam
men. med personalet foran inngangsdøren. til Svane
apoteket i Strandgaten. Personalet kan være cand. 
pharm. Einar Hassel (i midten), farm. frk. Ursin. og 
disippel P. B. Christrffersen . 

Apoteker Martin. Halvorsen (1842-1911) var født på 
Gjemsø kloster ved Skien. . Han gikk på Porsgrund 
Borgerskole 1849- 57 og disiplinerte fra juni 1857 til 
juni 1861 ved Porsgrun.d apotek. 1. juni avla han. med
hjelperprøven. Han var deretter en tid medhjelper ved apo
tekene i Porsgrund og Risør og tok så farmasøytisk eksamen 
24.5.1865. 

Han tjenestegjorde ved Risør apotek fra juni 1865 til juni 
18 67 og var så et halvt års tid ved Ski ens apotek og deretter fire år 
ved Kragerø apotek. I 1872 kjøpte han apoteket i Drøbak og fikk 
bevilling 30. april samme år. Dette solgte han i 1885 og kom tilbake, 
først til Skien og deretter til Porsgrund apotek, der han var til 1892. 12. septem-
ber d.å. fikk han bevilling til å drive apoteket i Hamar på vanlige lovbestemte vilkår med forp liktelse til å erlegge en 
avgift til praktiskjarmasøytisk institutt i Kristiania, inntil videre kr. 250,- årlig, og i tilfelle erlegge en årlig avgift 
til et mulig fond til innløsing av de reelle apotekerprivilegier. 
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Apoteker Karl Rajael Nikolai Eidem (185 6-19 3 7) var født 
Trondheim Han gikk 6 klasser ved Trondhjem Realskole og 3 
klasser ved Trondhjems Kathedralskole. Fra 10.1 O. 1870 til 

28. 7. 1872 disiplinerte han ved apoteket <<Falken» i Oslo og 
fra 1. 8.1872 til 17. 9. 187 4 ved Flekkfjjord apotek. Her 
tok han medhjelperprøven og tjenestegjorde som medhjelper, 
først ved Flekkfjjord apotek og deretter ved Sandfjjord 
apotek, og tok farmasøytisk eksamen 20.12.1877. Så 
tjenestegjorde han ved Rikshospitalets apotek i 1 år, ved 
Svaneapoteket og apoteket «Nordstjernen» i Bergen i 12 
år og ved Løveapoteket i Kristiansand i 1 O år. Den 24. 
Mars 1900 fikk han bevilling til å drive Farsund apotek, 
og han overtok dette 15. april samme år. 

13. august året etter brant store deler av Farsund, bl. 
a. også apoteket. Eidem klarte å redde ut en del av de mest 
nødvendige apotekvarer, særlig forbindingssaker, og de var 
viktige nettopp da. Allerede dagen etter fikk han leid noen 
værelser ved Torvet og fikk på et vis ordnet seg der. Han var 
en samfunnsengasjert mann i Farsund, bl. a. varaon:ifører, vara
formann i skolestyret, formann i folkeakademiet og medlem av spare
bankens forstanderskap og tilsynsutvalg. Dessuten var han instruktør for 
guttemusikkorpset og ungdomsforeningens sangkor. 14. juli 1911 fikk Ei dem 
bevilling til å drive Svanepoteket i Hamar på vanlige vilkår. Her virket han til han døde 7. juni 19 3 7. 

Svaneapoteket i Torggaten 24. Her holdt apoteket til i hele 52 år. En får et godt inntrykk av apotekets sentrale 
plass i bybildet. Østre Torg i bakgrunnen til høyre. 
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Apoteket flyttet ikke langt. De nye lokalene 

var midlertidige og lå i samme kvartal noe 
høyere opp, i Godagergården. De ble utover i 

1920-årene både utvidet og utbedret, slik at 
visitasjonen i 1925 kunne fortelle om lokaler 
og utstyr, som var satt i så god stand at de til
fredsstilte ethvert rimelig krav. 

En ytterligere ominnredning og moderni
sering skjedde i 1939/ 40 for å ra apoteket i 
samsvar med sosialdepartementets godkjente 
plan. Da hadde Fridthjov Andreas Johannes
sen tatt over apoteket to år tidligere. 

Den plasseringen apoteket nå hadde fatt i 
bybildet, kunne knapt ha vært gunstigere: I 
Torggaten ved Østre Torg, med fem minut
ters gange ned til jernbanestasjonen og to 

minutters gange bort til rutebilstasjonen, som 

var endestasjon og utgangspunkt for samtlige 
bussruter til og fra Hamar. Her holdt da også 
apoteket til i hele 52 år, før det flyttet bort til 
Sverres gate. 

Apoteket har opp gjennom de 150 årene 
det har eksistert, vært på flyttefot 5 ganger. 
Men det har vært relativt lange perioder på 
hvert sted. I Vestbyen holdt det til i 30 år. I 
Strandgaten 23 ble det 31 år. I Torggaten 24 
hadde apoteket sitt lengste opphold, 52 år, og 
i Sverres gate 28 år. Om en vil bruke uttryk
ket omflakkende tilværelse, må en nok inn
rømme at gjennomsnittlig 37 år ved hvert 
sted virker svært så stabilt. 

Apoteker Fridthjof Andreas Johannessen (1877-1950) var født i C/emmen. Han tok middelskoleeksamen i 
Fredrikstad 1893. Disiplinerte ved Lærdalsøren apotek og apoteket Hjorten i Fredrikstad 1893-96. Medhjelper
eksamen våren 1897. Fungerte som farmasøyt ved apoteket Hjorten i Fredrikstad, Rikshospitalets apotek og 
Elifantapoteket i Oslo 1897-99. Apotekereksamen våren 1900. T}enestegjorde ved apoteket Hjorten 190o-03. 
Bestyrte deretter Græsvik.filialapotekfra 1903 til dette gikk over til selvstendig apotek i 1910. Ansatt ved apoteket 
Hjorten i Fredrikstad 191 o-12. Bestyrer av Græsvik kjemiske Fabrik (for fremstilling av oxalsyre og oxalsure sal
ter) 1912-18. Ble meddelt bevilling til å drive Græsvik apotek 30. juni 1917 og overtok driften av dette dagen 
etter. 20.8.1926 ble han meddelt bevilling til å drive Rjukan apotek på vanlige vilkår og overtok driften av apote
ket 1. september samme år. 1. 10.19 3 7 ble han meddelt bevilling til å drive Svaneapoteket i Hamar på vanlige. vil
kår, og han overtok driften av apoteket 8. desember samme år. Han utvidet og ominnredet apotekets lokaler 
1938- 39. Han ble etter søknad meddelt tjenestifrihet inntil videre p.g.a. sykdom 1947. 
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Apotekets emblem 

Av S. Bratberg 

Hamar Apotheks emblem var en orrhane. 
Dette var et naturlig valg, da orrhanen var 
motivet i våpenet for Hamarkaupangen, slik 
beskrevet i Hamarkrøniken: «Hammers 
Vaaben var en Urhane med udslagne Vinger 
udi Toppen paa et Fure Træ ... ». Hamar
krøniken gir en beskrivelse av Hamar bispe
stad i dens storhetstid til den tragiske slutt i 
1537. Hamar by ble grunnlagt i 1849 og 
byvåpenet er også i dag en orrhane i et furu
tre, men først etter vedtak i bystyret i 1896. 

Løveapoteket ble opprettet i 1889, og det 
var da ikke lenger logisk at ett av apotekene 
hadde bynavnet. Apoteker Halvorsen sørget 
for at apoteket fikk navnet Svaneapoteket da 
han tiltrådte i 1892. Men fortsatt sto orrha
nen utskåret i tre inne i apoteket. Den har nå 
sin plass på Norsk Farmasihistorisk Museum. 
Etterhvert kom svanen i støpegods på plass 
over inngangsdøren til apoteket i Strand
gaten. Den fulgte med til Torggaten og til 
Sverresgate, men i august 1982 ble den stjålet. 
Det samme skjedde med Løveapotekets løve 
ca. l uke senere. 

Både svanen og løven kom til rette senere 
på høsten. De var da plassert på trappen til 
Hamar Arbeiderblad med hvert sitt dikt 
rundt halsen, signert << Foreningen for fri sex i 
Noreg».Her gjengis svanens dikt: 

Vi tok oss den frihet 
å ta med fru svane på tur 
Lot hun ra slippe sin ensomhet 
håper ingen, av den grunn er sur 

N å er hun i alle fall tilbake 
like fin, vakker og «rem? 
savner nok sin make 
som var så stor, stolt og pen 

Hun er nok kanskje litt mager 
smakt verken drikke eller mat 
og det er ganske mange dager 
men det har i alle fall blitt resultat 

Svanen ble nå pusset opp, lakkert og boltet 
fast med solid kjetting. Likevel ble den på 
nytt stjålet i 1994 og er dessverre hittil ikke 
kommet til rette. 

Ove Moripen og Svanhild 
Bratberg får sine «dyr» levert 
tilbake av politibetjent Jon A . 
Stensønes på Hamar 
Politistasjon. 

{Foto: Olav Hansen, 
Hamar Arbeiderblad) 
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Agnethe Werner 
- flaskeskyller og rengj ører gjennom 40 år 

AvS. Bratberg 

Dette fotografiet av Agnethe Werner (1860-
1946) er antakelig tatt i Svaneapotekets labo
ratorium i Strandgaten 10 der apoteket hadde 
lokaler fra 1887 til 1918. 

Agnethe Werner representerer en viktig 
yrkesgruppe som sjelden er nevnt i apoteke
nes historie. Vi må kunne gå ut fra at Hamar 
Apothek hadde rengjører ansatt fra 1852, og 
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at vedkommende var den før
ste kvinnelige ansatte i apote
ket. Det er ikke før i 1870 åre
ne at det ved de største apote
kene her i landet ble tatt i 
bruk ufaglært kvinnelig ar
beidskraft til pilletrilling, de 
såkalte pillejornfi-uer. 

I Svaneapotekets visitasjons
protokoll er kvinnelige teknis
ke assistenter første gang nevnt 
i 1919. Først i 1949 har davæ
rende visitator Arne Bull tatt 
med i beretningen at apoteket 
blant personalet har 2 flaske
skyllersker og 1 vaskekone. 

Agnethe Werner var ikke 
gift. Hun bodde i Grønne
gaten 63. Edel Knudsen (f. 
Andersen) som var assistent 
ved Svaneapoteket fra 1942, 
vokste opp i samme gård. Hun 
forteller at frk. Werner var en 
vakker gammel dame, men 
dårlig til bens. 

Ingrid Graff (f. Walberg), 
assistent fra 1926, arbeidet ikke 
sammen med Agnethe Werner. 

Av dette kan vi slutte at frk. Werner ble ansatt 
før 1885 og at hun hadde sin arbeidsplass i 
apoteket både i Skappelsgaten, i Strandgaten 
og antakelig også i Torggaten fra 1918. 
Agnethe Werner hadde nok temmelig kum
merlige arbeidsforhold og ra hjelpemidler i 
arbeidet. 

I Skappelsgate besto lokalene av o:fficin, 



kjeller, laboratorium og materialkammer. 
Ingenting er nevnt om rengjøringsfunksjoner 
i visitasjonsprotokollen. Etter flyttingen til 
Strandgaten har apotekvisitator]. A. Mj øen i 
1902 bemerket at apoteket mangler eget 
skyllerom. Det ble også foreslått at en del 
oljeflasker ble rengjort. En skulle tro at dette 
gjaldt standglass, men bemerkningen førte til 
at distriktslege J. C. Lund ved visitasjon sam
me høst kom med en bemerkning om at 
apoteket ikke oppbevarte skitne glass , da disse 
skylles etterhvert som de kommer inn. 

Ved visitasjonen i 1906 har Mjøen en gan
ske detaljert beskrivelse av lokalene i Strand
gaten. Det fantes ikke eget skyllerom, men 
både offisinet og laboratoriet hadde vann
spring og vask. I 1910 skriver apotekvisitator 
J. Klaveness: « Der fandtes ikke eget skylle
mm, der ble renset glas i laboratoriet». I 1912 
kunne samme visitator konstatere følgende: 
Der var indredet eget skyllerum, hvor der 
ikke fandtes vandspring og vask eller ildsted». 

Noe mer om arbeidsforholdene til Ag
nethe Werner er ikke nevnt fra Strandgaten, 
men det er nok sikkert at hun hadde mange 
tunge løft med bæring av både rent og skit
tent vann. 

Etter flyttingen til Torggaten i 1918 ble 
det heller ikke så mye bedre. Lokalene var 
små og uhensiktsmessige. Skyllerommet var i 
samme bygning som apoteket,men med ned
gang fra gårdsplassen, i følge beskrivelsen ved 
visitasjonen i 1922. I 1924 ble lokalene utvi
det med et tilbygg med laboratorium og med 
skyllerom i kjelleren under. Hvis Agnethe 
Werner som da var 64 år, fortsatt var i arbeid, 
slapp hun ihvertfall å gå ned fra gårdsplassen . 

Til i slutten av 19 50-årene var flytende medisin litt 
billigere hvis flaske ble innlevert til vask og gjenbruk . 
Under krigen var det nødvendig å ha med tomflaske ved 
kjøp av resepifrie medisiner. Mange reagerte på sløsing
en da engangsemballasje, brune flasker med skrukork, 
ble tatt i bruk. (Foto : Jan Haug, Hedmarksmuseet) 

Fotografiet av Agnethe Werner med en 
velfortjent kaffekopp er gjengitt i Svane
apoteketets 100 års beretning. Det har også 
ratt en sentral plassering i skyllerommet på 
Norsk Farmasihistorisk Museum og på 
Svaneapotekts spiserom. 
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Laborantliv 
Av A. O. Faller 

En kald februardag i 1948 var mm første 
arbeidsdag ved Svaneapoteket. 

Det var ikke fritt for annet enn at jeg følte 
meg liten og fremmed med en viss uro i 
magen da jeg ble vist rundt i lokalene for å 
hilse på de ansatte. Personalet på denne tiden 
besto av apoteker, 3 provisorer, l praktikant, 6 
tekniske assistenter, 1 viserpike, 2 flaskeskyl
lersker og vaskekone. Uroen skulle raskt vise 
seg ubegrunnet, da jeg fra første stund følte 
meg velkonm1en inn i miljøet. 

Læretiden som laborant var en lærerik og 
givende tid. Stadig nye og utfordrende opp
gaver å ta seg av. Hjelp til dette hadde jeg i en 
meget dyktig og flink læremester, apotekbe-

styrer Johan H. Scharffscher. Var ikke han til
stede, var det alltid god hjelp å ra av proviso
rene Hermansen og Stenvaag. 

Hamar, med blandt annet fYlkets adminis
trasjon og viktig handel og industri, var på 
denne tid selve navlen for byens omland og 
menneskene som bodde der. Før privatbilens 
store innflytelse på trafikken, var buss og tog 
de toneangivende fremkomstmidler inn og ut 
av byen. Med plassering i Torggaten, lå apote
ket midt i smørøyet. Skrått over gaten, rutebil
stasjon og posthus. Tre kvartaler lenger nede i 
gaten -jernbanestasjonen. Med denne belig
genheten var det et naturlig valg for svært 
mange å legge sin vei innom Svaneapoteket. 

Laboratoriet i 19 50. Fra venstre laborant Faller, provisor Scharffscher og praktikant Johannesen. 
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Utvalget av spesialapreparater var på den
ne tiden relativt begrenset. Derimot hadde vi 
en meget stor egenproduksjon, noe som også 
de gamle produksjonsjournalene viser. Det 
var store mengder råstoff som gikk med til 
denne produksjonen. Fra tid til annen kunne 
noen av dem være vanskelig å fremskaffe, 
men krigsårene hadde lært en å improvisere 
så en utvei ble det som regel. 

Lagerrommet, en tidligere stall ominnre
det til vårt formål, var full av fat, tønner, kan
ner, ballonger, spann og beholdere av tre. 
Hyllene var fulle av tomemballasje. Flasker, 
klare og brune i alle størrelser fra 5 ml opp til 
1000 ml. I skuffer, kork og tekturer til disse, 
glass- og pappkrukker, esker av papp og 
blikk. Ja, det var store mengder emballasje 
som skulle til. 

Til å forestå forsyninger av apotekprepara
ter frem til NMD ble etablert og begynte sin 
virksomhet i 19 57, var det stort sett fire 
Oslogrossister som var våre leverandører. På 
handelsvaresiden kunne det nok være flere, 

Rengjøringsassistent 
Åse Bjelland og laborant 
Arne Olav Faller i arbeid i 
GMP-laboratoriet i 1990. 
Da ble det destillert vann på 
apparaturen i bakgrunnen. 
Nå blir bare ca. 1% av 
varene produsert i apoteket, 
og Aqva Purificta kjøpes inn 
på 1 liters plasiflasker. 
(Foto: Studio Topas) 

og her var også lokale grossister inne i bildet. 
Hver høst de første 8 årene mine ved apote
ket ble det innkjøpt 20-30 kg bringebær, 
som det ble laget saft av som ble brukt som 
smakstoff i miksturer. Så god som saften var 
hendte det nok at vi ansatte også måtte smake 
på den fra tid til annen og da helst før den var 
tilsatt annet enn vann. Honning til hostedrå
per hørte også med til høstens innkjøp. Det 
kunne dreie seg om bortimot 200 kg som 
ankom i blandt annet store melkespann fra 
lokale birøktere. 

H østen og forvinteren da forkjølelses- og 
influensaepidemien satte inn inn kunne være 
harde å komme gjennom. Jeg husker spesielt 
året 1969. Da var etterspørselen etter blandt 
annet Acetyl-kinin, C-vitamin og sterke 
Fenazon-koffein så stor at egenproduksjonen 
ikke strakk til. 

Alt fra mine første år ved Svaneapoteket 
var det klart at lokalene i Torggaten ikke til
fredstilte kravene til apotekdrift. Stor var gle
den da vi i 1970 flyttet til Sverresgate 13. 
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Desto større ble skuffelsen da vi etthvert 
skjønte hvor tungvinte lokalene var. Apoteket 

var anlagt i tre etasjer, men heldigvis var det 
heis. Ved varemottak måtte en tung jernrist 
ute i gården ijernes. Deretter skulle så varer 
og tønner fires ned en leider. På en liten benk 
i kjelleren med kunstig lys og liten tilgang på 
frisk luft ble så varene pakket ut og kontrol
lert. Deretter ble det anbrakt i trillevogner for 
så å bli plassert i kjeller, oppe i apoteket og i 
annen etasje. Som laborant med lab i annen 
etasje gjorde jeg utallige turer hver dag ned i 
kjeller for å hente råvarer til produksjonen, 
eller med ferdige produkter. Etterhvert ble 
varemottaket endret slik at hovedtyngden ble 
tatt inn og pakket ut i vindfanget ved bakdø
ren i hovedplanet. I 1984 ble apoteket bygget 
om og modernisert. Varemottak ble enklere, 
begynte så smått med ettpunktslagre, fikk en 
liten selwalgsavdeling og ikke minst nytt stort 
laboratorium. Labben var i stadig endring -
nye krav til hygiene under produksjon av 
legemidler - de såkalte G.M.P.-reglene førte 
med seg betydlige endringer og Svane-

apoteket fikk etterhvert en G.M.P.-lab. Inntil 
dette tidspunkt hadde vår Diaf tablettmaskin 

vært i nesten daglig drift. Halspastiller «NAF>> 
var de siste tabletter vår «venn» slo. En epoke 
var over. 

På dette tidspunkt var Svaneapoteket leve
randør til Fylkessjukehuset i Hamar. Denne 
leveransen utgjorde en stor del av apotekets 
egenproduksjon og omsetning.Ved opprettel
sen av eget sjukehusapotek i Hamar falt den
ne leveransen bort. 

Dataalderen hadde nå også nådd apoteke
taten, For min del ble PC'n et viktig redskap 
i min arbeidsdag. Med en stadig mindre 
egenproduksjon falt det narturlig at vare
håndtering, så som bestilling og mottak skulle 
bli mine siste arbeidsoppgaver ved Svane
apoteket. 

Mange apotekere, farmasøyter og teknike
re har vært mine arbeidskolleger gjennom 50 
år ved apoteket. Det er i stor takknemlighet 
til disse jeg takker for gode minner og om en 
god og hyggelig arbeisplass. 

Fra 1970 til 1998 var apoteket leietaker i Liberggården i Sverresgate 13 . 3 gårder er nå bygd sammen til kjøpesen
teret Kvartal 48. Apoteket har flyttet ca. 100 meter nedover og har direkte inngang fra Strandgaten og tilknytning 
til resten av senteret som har hovedinngang både fra Torggaten og Strandgaten. (Foto: Svaneapoteket 1990) 
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Visitasjonsprotokollen 
1852-1982 

AvS. Bratberg 

For Hamar apothek, senere Svaneapoteket, 
foreligger 2 visitasjonsprotokoller. Den første 
spenner over tidsrommet 1852- 1982 og skal 
omtales her. Protokollen som finnes i N orsk 
Farmasihistorisk Museums samlinger, burde 
være av interesse for farmasihistorikere. Pro
tokollen er på 86 sider, alle håndskrevne og 
med rapporter fra 124 visitasjoner. Jeg skal 
trekke fram spredte opplysninger fra proto
kollen og forsøke å sette noen av disse i rela
sjon til lovgivning og amtets og byens helse
vesen. 

Amtsphysicus i Hedemarkens Amt Albert 
Blehr, som hadde vært svært skeptisk til opp
rettelsen av Hamar Apothek, har visitert apo
teket hele 22 ganger, siste gang i 1871. Han 
døde i 1872. Blehrs rapporter er kortfattede. 
De starter med at den årlige visitasjon foretas 
i nærvær av flere navngitte leger, men rap
portene er til og med 1857 bare undertegnet 
av A. Blehr. I 1858 er ekspedisjonssjef T. 
Kierulf hovedansvarlig for visitasjonen. Da 
sier rapporten noe mer: 

«Offisinet, Kjælder, Laboratorium og 
Materialkammer undersøktes, og befandtes 
Medicamentærne av tilstrekkelig Qvantum 
og god Qualitet . . . Extracter og Essendser 
befandtes tilberedede etter Pharmacopoea 
N orvegica». Den første norske farmakope 
trådte i kraft i 1856. En kan fundere på hvor
for ekspedisjonssjefen foretok visitasjonen. 
Det kunne være for å undersøke om den 
norske farmakope ble fulgt eller at han hadde 
andre ærend i amtet. 

T. Kierulf var fra begynnelsen av 1858 
medlem av kommisjonen som la fram forslag 

til Sunnhetsloven av 1860. Blehr ble utnevnt 
til amtsphysicus i 1831, bare 26 år gammel. 
Det tok litt tid før han tiltrådte i embetet for
di han fra november 1831 til mars 1832 stu
derte koleraepedernien i Hamburg. I mars 
1832 måtte han omgående reise til Drammen 
for å bistå under koleraepedernien der. Til 
Hedmark kom koleraen etter 1850 med 
størst utbredelse i 1853. I 1850 ble det i 
Hamar opprettet provisoriske lokaler for 
kolerapasienter. 

Egne sunnhetskonunisjoner ble opprettet i 
byer og bygder der en ble utsatt for sykdom
men. Kierulf var kanskje i Hamar for å dis
kutere forebyggende helsearbeid med Blehr? 

Hamars første lege Christopher F. Wejde
mann deltok i visitasjonen av apoteket fra 
1855 til 1886. Wejdemann ble etter sunnhets
lovens ikrafttreden i 1860 byens første helse
rådsordfører. 

Fra 1858 finnes hans underskrift i proto
kollen, som tidligere nevnt underskrev Blehr 
alene de første årene.Ved de første visitasjo
nene var Blehr ledsaget av fra 1 - 3 leger, 
etterhvert ble det flere. 23. november 1860 er 
rapporten underskrevet av 5 leger. 

7. august 1872 ble igjen visitasjonen fore
tatt av ekspedisjonssjef Kierulf, i nærvær av 
professor E. Winge. Konstituert distriktslege 
Greve var underrettet om visitasjonen, men 
deltok ikke. 

Mathias Sigwardt Greve var kommunelege 
i Vang fra 1865. H an vikarerte i 1872 som 
distriktslege for Johan Christian Lund som 
fra 1872 var den første distriktslege på 
Hedemarken. Ved kgl.res. i 1865 var det 
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bestemt at Hedemarken amtsfysikat ved inn
treffende ledighet skulle kalles Hedemarken 
Distriktslegeembete. Greve ble i 1876 ordfø

rer for sunnhetskommisjonen i Hamar. Han 
er forøvrig velkjent som redaktør for 
«Sunnhetsbladet», for sin bok «Lægebog for 
norske hjem»,som direktør for Rikshospitalet 
1882-1911 og for Greves barnesåpe. 

Men hvorfor var professor E. Winge 
(1827-94) med ved visitasjonen i 1872? 
Emanuel Winge ble professor i patologisk 
anatomi i 1866 og i indremedisin fra 1869-
94. I fl. Norsk Konversasjonsleksikon hadde 
han en betydelig innflytelse på medisinens 
utvikling i vårt land, men hvorfor apotekvisi
tasjon i Hamar? I rapporten er bl.a. anført at 
det på grunn av sterkt og vedholdende regn
vær var noe vann i kjelleren. På materialkam
meret og i urteboden var ikke forholdene 
tilfredsstillende. Det ble også bemerket at 
endel signaturer for sterktvirkende midler 
ikke som påbudt var forsynt med påskrift av 
røde bokstaver. Forøvrig var alt innrettet 
overensstemmende med annen utgave av den 
norske Pharmakopoe (1870) samtVeterinær
takstens bestemmelser. Det manglet innføring 
i Giftboken over utlevering av gifter siden 
forrige visitasjon. Apotekeren lovet å iakta 
bestemmelsene i denne henseende likesom 
snarest mulig å skaffe bedre oppbevaringskar 
for de vegetabilske medikamenter. Apoteker 
Vilhelm Agersborg er nå blant dem som har 
underskrevet rapporten, kanskje fordi det er 
gitt konkrete påbud om forbedringer? 

Fra november 1872 til 1904 er det dis
triktslege Lund som har forestått visitasjonen, 
ledsaget av inntil 4 andre leger. Ved visitasjo
nen i 1889 deltok distriktslege Andreas Aabel 
(bestefar til skuespilleren Per Aabel) fra Toten, 
antakelig fordi Hamar Apothek fortsatt ble 
benyttet av leger og befolkning på Toten, da 
Mjøsa var den naturlige ferdselsåre. 
Svaneapoteket i Gjøvik var opprettet i 1857, 
mens Lena apotek (tidligere Toten apotek) 
skriver seg fra 1894. 
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Tre krukke fra apotekets første tid, nå oppbevart i Hed
marksmuseets samlinger. (Foto: Jan Haug, Hedmarks
museet) 

11. og 12. august 1896 ble apoteket visitert 
av apoteker Hansen, den første visitasjon ved 
farmasøyt . Henrik Hansen var utnevnt til 
apoteker ved Løven i Kristiania i 1895, men 
hadde forpliktet seg til å visitere apotekene 
utenom Oslo. Han var tidligere medisinalre
visor og hadde visitert en rekke apotek i den
ne forbindelse . l.juni 1896 var det trådt i 
kraft en detaljert instruks vedrørende apotek
visitasjon. Apoteker Hansen viser i sin rapport 
til dette sirkulære og påpeker at apoteket 
mangler bl.a. vekt til bestemmelse av spesi
fikk vekt. Det påpekes også at alkohol i 3 til-



felle er utlevert uten den i §2 i Plakat av 11. 
februar 1860 påbudte bevitnelse, samt at rød 
arsenikk var levert til en garver uten legiti

masjon fra prest eller byfogd. Apotekets dro
ger ble underkastet en nøye besiktigelse og 
flere stoffer ble analysert kjemisk, bl.a. kalo
mel. Den 3. norske farmakope var autorisert 
til bruk fra 1. januar 1896. Hansen skriver i 
sin rapport at farmakopeens trykkfeil var ret
tet, og at apoteket var i besittelse av gjeldende 
lover, bestemmelser og sirkulærer vedrørende 
apotekvesenet. 

I 1902 ble cand.pharm. dr. phil. ]. A. 
Mjøen ansatt som visitator. I august samme år 
og i 1906 visiterte han Svaneapoteket. I 1902 
ble en del foreldede droger forlangt skaffet 
vekk. Dette førte til at apoteker Halvorsen 
skrev en kommentar i protokollen om at de 
bortskaffede droger var narkotiske urter fra 
1901 som han ennu ikke hadde fornyet fordi 
han senere på høsten ville ha større sikker
het for virkelig å ta siste års urter. Dette er 
eneste gang en apoteker har føyd til en 
kommentar i protokollen etter visitasjon av 
apoteket. 

I 1910 og 1912 ble apoteket visitert av 
dr. phil.]. Klaveness, apotekvisitator fra 1908. 
Videre framover til 1982 har, med 2 unntak, 
de fungerende apotekvisitatorer (senere lege
middelinspektører) sine rapporter i protokol
len. Fra 1963 vises det i tillegg til rapporten 
til et PM med faglige bemerkninger. 

I tillegg til inspeksjon fra farmasøytisk 
utdannede apotekvisitatorer ble apoteket 
inspisert av stadslege Liitzow og deretter fYl
keslegene Vollert Hille og Sindre Lunde. 
Disse tilsynene som foregikk fram til 193 7, 
ble i noen tilfelle foretatt etter anmodning fra 
apotekvisitator for å kontrollere at de påbud 
som han hadde gitt, ble fulgt opp. Til og med 
1937 er apoteket visitert årlig, flere år 2 eller 
3 ganger. Deretter blir intervallene mellom 
hvert tilsyn 2-3 år og fra 1971 øket til 5-6 år. 

Fra 1852 til og med 1969 er det farmasøy
tiske personalet og også disipler (senere 

benevnt praktikanter, studenter og reseptar
elever) navngitt i rapportene. Det er interes
sant å registrere at kvinnelige ansatte første 

gang er nevnt i 1911. Det er de 2 medhjel
perne Aasta og Dorthea Eidem, døtrene til 
apotekeren K. Ei dem. I rapporten fra 1912 er 
begge benevnt som farmasøyter, og 1915-16 
er Aasta Eidem ansatt som provisor og har 
avlagt apotekereksamen. I 1914 var Valborg 
Lange fra Vang på Hedemarken medhjelper
farmasøyt (senere apoteker ved Flisa apotek). 
I 1915 var farmasøyt frk. Ursin ansatt. Den 
første kvinnelige disippel i apoteket var 
Skjoldvor Grundt fra 1916-18, apoteker ved 
Løveapoteket i Hamar fra 1954-65. Hjørdis 
Jevanord var provisor ved apoteket fra 
1925-34. Hun har 3 ganger undertegnet visi
tasjonsrapporten i apotekers sted, og må kun
ne betegnes som den første kvinne med lede
ransvar, selv om hun ikke formelt fungerte 
som bestyrer. 

Apoteket har hatt flere mannlige proviso
rer som bestyrere. Her nevnes de som bestyr
te apoteket etter 100 års jubileet i 1950. 
Johan Henrik Scharffscher bestyrte apoteket i 
flere perioder i den tiden han var provisor 
ved apoteket (1930-1957). Han ble deretter 
apoteker ved Nordstjernen i Steinkjer. Rolv 
Stenvaag, provisor ved apoteket fra 1946-
1964, var bestyrer i 1957 og 1958. Han var 
senere apoteker i Sortland og i Gjøvik. 
Asbjørn Frøysadal, senere apoteker i Stange, 
var provisor fra 1953-1968. Han bestyrte 
apoteket i 1966. 

Apoteket hadde en vanskelig periode fra 
1975 til 1981 på grunn av apotekers sykdom 
og det faktum at det var stor mangel på far
masøytisk arbeidskraft. Reseptar Per Ch. 
Holm fungerte som bestyrer en kort periode 
i 1975 og fikk engasjert pensjonerte apoteke
re i distriktet til hjelp. Cand.pharm. Ole 
Henrik Sæther overtok bestyrerfunksjonen, 
og fra 1976 bestyrte provisor Thor Engen. 
Han ble senere apoteker i Førde og er nå 
apoteker i Elverum. 
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Et stabilt personale 
- til kundens fordel 
Av S. Bratberg 

Apoteket har i sm 150 årige historie hatt 
bare en laborant, Arne Olav Faller fra 1948 til 
1998. H an ble etter 50 års innsats tildelt 
Kongens Fortjenstmedalje. Arne Olav Faller 
var formann i Norsk Apotekteknikerforbund 
i tiden 1968-74. 

Et særpreg for apoteket har vært et stabilt 
og trofast personale. To farmasøyter har vært 

ansatt i mer enn 25 år, Johan Henrik 
Scharffscher og Per Ch. Holm. Følgende tek
nikere som nå er pensjonerte har feiret 25 års 
jubileum: Alfhild Olsen, Bodil Engh, Åse 
Ruud Larsen. Blant de teknikere som nå er 
ansatt har Kari Raade, Åse Hirkjølen og 
Hilde Bakke blitt behørig feiret etter 25 års 
ansettelse. 

Åse Ruud Larsen ved reseptmottak, Hilde Evensen databehandler resepter. Apoteket tok i bruk PC Jaktureringssy
stem i 1987. Neste skritt var PC-reseptur til databehandling av resepter, deretter NAF I NETT (PC er i nett
verk), etterhvert utbygd med program for lagerstyring og automatisk varebestilling. Nå har apoteket datastyrt kasse
Junk~on, E-post, internett-tilknytning med hjemmeside og tilbud om salg via internett. (Foto: Svaneapoteket 1990) 
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Personalet ved Svaneapotekets 140 års jubileum i 1990. 

1. rekke fra venstre: Laborant Ame Olav Faller, apotekteknikerne Hilde Evensen, Alfhild Olsen, apoteker 
Svanhild Bratberg, apotekteknikerne Bodil Engh, Åse Ruud Larsen, Hilde Bakke, Birgit Ruud, reseptar Per Ch. 

Holm. 2. rekke: Rengjøringsassistent Åse Bjelland, provisor Hilde Nøss, apotekteknikerne Ingrid Nyborg, Siv 

Anne Risvik, Ingeborg Norstad, Åse Hirkjølen, Vivian Federley Hansen, reseptar Anne Øverberg, apotektekniker
ne Inger Hagen, Kari Raade, reseptar Anne Kristine Kristiansen, apotektekniker Wenche Hat/ing, rengjøringsassis

tent Marie Kristiansen. (Foto: Studio Topas) 

Av de som var i arbeid i 1990 er disse nå pen
sjonister: Åse Bjelland, Svanhild Bratberg, 
Bodil Engh, Arne Olav Faller, Marie Kris
tiansen, Åse Ruud Larsen og Alfhild Olsen. 

11 av de ansatte i 1990 er fortsatt ved 
Svaneapoteket: Hilde Bakke, Hilde Evensen, 
Vivian Federley Hansen, Åse Hirkjølen, Per 
Ch. Holm, Anne Kristine Kristiansen, 
Ingeborg Norstad, Siv Anne Risvik, Birgit 
Ruud, Kari Raade og Anne Øverberg. 

I jubileumsåret består arbeidsstokken i til
legg av: apotektekniker Brit Akselsen, apo
tektekniker Alis Arvesen, provisor Thomas 
Bielecki, apotektekniker Øivind Faller, apo
tektekniker Tove Gjøl, apotektekniker Laila 
H ansen og apotektekniker Nina Risvik. 

Apotekere ved Svaneapoteket 
(tidl. Hamar Apothek), opprettet 11.04.1850 

Andreas Vilhelm Agersborg 
(hans bo til 1892) 

Martin Halvorsen 
Karl Rafael Nikolai Eidem 
Andreas Fridthjov Johannesen 
Marcus Engelhardt Borgersen 
Johannes Joner 
Nils Hogne Geirmund 
Norderhaug 
Svanhild Bratberg 
Arild Otto Pedersen 

1851-1881 

1892-1911 
1911-1937 
1937- 1950 
1950- 1957 
1958-1966 

1966- 1981 
1981-1997 
1997-
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Fra Hamar Arbeiderblad, onsdag 9. oktober 1991. 
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Hamar-apotekene i samarbeid 
med kommunehelsetjenesten 
Av S. Bratberg 

Lov om kommunehelsetjenesten trådte i kraft 
i 1984, og dermed var Sunnhetsloven fra 
1860 endelig avløst av et mer hensiktsmessig 
lovverk. Den nye loven forutsatte bl.a. at det 
skulle legges mer vekt på forebyggende hel
searbeid og at helseoppgaver i større grad enn 
tidligere skulle løses av primærhelsetjenesten 
i den enkelte kommune. Med «Forskrifter 
om legemiddelforsyningen m .v. i den kom
munale helsetjenesten» ble grunnlaget fra 
1988 lagt for samarbeid mellom apotek og 
den øvrige helsetjenesten i kommunen. 

En skriftlig henvendelse fra apotekeren 
Svanhild Bratberg og kollega Ove Moripen 
ved Løveapoteket til helseetaten i Hamar 
resulterte i et vedtak om å opprette et samar
beidsråd for å ta seg av spørsmål vedrørende 
legemiddelforsyningen i kommunehelsetje
nesten. Med opprettelsen av dette samar
beidsrådet hadde vi i Hamar det nødvendige 
formelle apparat for farmasøytisk medvirk
ning til en rasjonell legemiddelbruk. 

Apotekene hadde riktignok også tidligere 
engasjert seg i samarbeid med annet helseper
sonell, bl.a. ved temakvelder om legemiddel
bruk, medisineringsutstyr, sårbehandling, 
inkontinensutstyr etc. Et viktig tiltak som ble 
satt i verk i samarbeid med legene høsten 
1987 var utlevering av startpakninger av 
legemidler ved legevakten. De 2 apotekene i 
Hamar hadde tidligere hatt alternerende 
vakt. Nye retningslinjer for apotekvakt var 
gitt av Helsedirektoratet, og Svaneapoteket 
ble pålagt å fungere som vaktapotek 2 timer 
på alle søn- og helligdager. For å sikre en vel 
så god legemiddelberedskap som tidligere 

med vakt alle dager, påtok Løveapoteket seg å 
administrere ordningen med legevaktpak
ninger som var tilgjengelig på legevakten 
hele døgnet. Denne ordningen eksisterer 
fortsatt (pr. des. 1999). 

Samarbeidsrådets første oppgave var å 
utarbeide en plan for farmasøytisk tilsyn 
med legemiddelforsyningen i institusjonshel
setjenesten i Hamar. Da denne var vel i havn, 
etterlyste pleie- og omsorgssjef Margit C. 
Nilsen et bedre system for medisindosering 
enn de tradisjonelle ukedosettene til klienter 
i hjemmebasert omsorg. Dette resulterte i 
Apodos prosjektet som ble finansiert gjen
nom Apotekfarmasifondet. Etter gjennomført 
prøveperiode og evaluering ble ordningen 
permanent, finansiert over kommunens hel
sebudsjett. Pr. des. 1999 rar ca. 200 klienter i 
hjemmebasert omsorg sine legemidler dose
dispensert for 2 uker ad gangen fra Løve- og 
Svaneapoteket. 

En del av prosjektet var å registrere verdi
en av ubrukte medisiner som ble levert tilba
ke til apotekene for destruksjon. Dette repre
senterte betydelige beløp, og dreide seg om 
legemidler som i hovedsak var betalt av 
Rikstrygdeverket. For Apodosbrukerne ble 
legemidlene oppbevart i apoteket og kassa
sjonen ble minimal. 

Med grunnlag i prosjektet ble saken om 
refusjon fra Rikstrygdeverket for dosedis
pensering tatt opp en rekke ganger. Apo
tekerne tok opp saken med Norges Apo
tekerforening som førte spørsmålet videre til 
Rikstrygdeverket. Medlem av sosialkomiteen 
Magnar Sortåsløkken engasjerte seg i saken, 
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og han tok i mot Hamarapotekerne på sitt 

kontor i Stortinget før han igjen tok opp 
saken med sosialministeren. Flere prosjekter 

bl.a. i regi av Samarbeidskomiteen for lege
middelinformasjon synliggjorde de besparel
ser Rikstrygdeverket kunne forvente ved en 
mer utstrakt bruk av dosedispensering. 

Etter oppdrag fra samarbeidsrådet sendte 
helse- og sosialsektoren i mai 1996 en rede
gjørelse om saken til sosial- og helsedeparte
mentet med kopi til utvalget som utredet 
rammevilkår for refusjon av utgifter til lege
midler (Grundutvalget) . I utvalgets innstilling 
NOU 1997:7 under avsnittet «Tiltak for å 
stimulere til rasjonelt uttak og bruk av lege
midler» anføres følgende: «Utgifter til dose
dispensering bør dekkes av refusjonsordning
en». Hittil er det dessverre ikke fattet noe 
vedtak om refusjon fra Rikstrygdeverket. 

Etter avsluttet prosjektperiode for Apodos 
tok samarbeidsrådet fatt på nye oppgaver. 
Helsesjef Georg Morland innkalte til møte i 
oktober 1990 for å starte arbeidet med å ta 
innført farmasøytisk tilsyn med legemiddel
bruk ved andre deltjenester enn sykehjem 
m. v. Behovet for å ta opprettet en legemid
delkomite for primærhelsetjenesten meldte 
seg. Provisor Kari Mellbye ved Løveapoteket 
gjorde et godt forarbeid for dette, og komite
en kom i gang fra mars 1992. For samarbeids
rådet ble det nå aktuelt å overlate flesteparten 
av tidligere oppgaver til komiteen som f.eks. 
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en ny evaluering og videre oppfølging av 
Apodos og revidering av utvalget av lege
vaktpakninger. 

Nye tiltak som komiteen satte i verk var 
registrering av forskrivning av fl-preparater 
slik at den enkelte lege hadde mulighet til en 
anonym sammenligning av sin forskrivning i 
forhold til andre leger, forslag til retningslin
j er for helsesøstertjenesten vedrørende bruk 
av reseptfrie legemidler i skolesammenheng, 
utsendelse av stempel til legene til bruk på 
resepten for å informere farmasøyten om 
utskriving av ny medisin, ny dosering, behov 
for veiledning om bruk. 

Samarbeidsrådet holdt 2 møter i 1993/ 
1994 for å planlegge legemiddelberedskapen 
under OL 1994 der skøyteløpene var lagt til 
Hamar. Rådet tok også avgjørelse vedrørende 
hvilket apotek de respektive distrikt innen 
kommunehelsetjenesten skulle benytte og 
behandlet forslag til avtaler om leveranser fra 
apotekene til sykehjemmene. 

I 1996 ble det gjort vedtak om at legemid
delkomitteen som var omorganisert til å være 
legemiddelkomi te for konununehelsetj enes
ten, skulle fungere som samarbeidsforum. 
Med dette overtok kommunehelsetjenesten 
hovedansvaret for komiteen, et ansvar som 
apotekene tidligere hadde hatt. Svaneapo
tekets representant i samarbeidet har fra 1996 
vært provisor Thomas Bielecki. 



Nye muligheter i nytt tusenår 
Av A. O. Pedersen 

Innføringen av ny apoteklov innebærer slut
ten på et privilegiesystem som har vart i 400 
år. Fagkunnskap og eierskap splittes. Mar
kedskrefter og konkurranse skal styre behovet 
for apotektjenester mer enn offentlige planer. 

Apoteket må derfor mer fremstå som 
butikk i dette nye systemet enn som en del av 
det øvrige helsevesen. Dette skjer samtidig 
som apotekpersonalet nå etterhvert vil bli 
omfattet av den nye helsepersonell-loven. En 
lov som i vesentlig grad skal skape et konkret 
samarbeid på tvers av helseprofesjoner. 

Vi kan oppleve en splittet tilstand der apo
teket skal fremstå som butikk, mens det 
fagautoriserte personalet skal ha overordnede 
helsefaglige målsettinger. 

I den nye loven bebudes skjerpede krav til 
sikkerhet og kvalitet i apotek og overordnet 
vekt på at helsefaglige aspekter ved apotek
drift skal bli ivaretatt på en god og forsvarlig 
måte. 

Innarbeidelsen av en slik lov vil, for å 
uttrykke det forsiktig, bli både spennende og 
utfordrende. Apotekvesenet må spre sine 
begrensede fagressurser på flere enheter. 
Dette krever rasjonell systemoppbygging 
med gjennomført kvalitetssikring i alle ledd. 
Endring av eldre driftsmodeller og annen 
fordeling av arbeidsoppgaver vil kreve en 

holdningsendring og en intensiv etter- og 
videreutdannelse hos apotekpersonalet. 

De forskjellige kundegrupper må også 
møtes med mer omfattende kunnskapsover
føring. Forrnidlingssystemer som tar i bruk 
IT-løsninger, må kvalitetssikres. Utviklingen 
av nye legemidler på bioteknologisk grunn
lag (genrnodifikasjon, bruk av stamceller) vil 
kreve individtilpassede produkter. Vil et apo
teksystem passe inn her? 

Endringer innen apotekvesenet har skjedd 
til alle tider. Apoteker Agersborg var den før
ste som fikk bevilling etter resolusjonen av 
10. desember 1850, som innebar at det var 
slutt med å opprette nye salgbare privilegier. 
Slike endringer i lover og forskrifter vil ofte 
bli oppfattet som ganske dramatiske av sin 
samtid. Om den endringen vi nå står overfor, 
vil vise seg så dramatisk som mange frykter, 
avhenger mye av etatens evne til å skape et 
merverdisystem for kundene. Et apotekvesen 
som dekker kundebehovet, vil uansett ram
mebetingelser ha livets rett. 

Det er derfor Svaneapoteket omstiller seg, 
utvikler nye systemer og øker oppmerksom
heten rundt kundeforhold. Siktemålet er å 
utnytte alle ledd innenfor de nye rammebe
tingelsene til den beste legerniddelanvendelse 
og kundenes helse, velvære og sunnhet. 
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en norsk farmasihistorisk skriftserie 

Tidligere utgivelser: 

Hefte 1 
Spesialutgave 
Hefte 2 
Spesialutgave 
Hefte 3 
Hefte 4 

oktober 1997 
april 1998 
oktober 1998 
oktober 1998 
oktober 1999 
mai 2000 

Apoteket Sfinxen Oslo 70 år 

Holtung AS - en moderne legemiddelgrossist 
Norsk Farmaceutisk Selskap gjennom 75 år 
Svaneapoteket Hamar 150 år 
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