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Othar Holmboe -
plakattegner, ordfører og apoteker* 
Av Svein G. Dahl** 

Innledning 
Mange farmasøyter har vist betydelige presta
sjoner innenfor andre fagområder enn farma
sien. De to mest kjente eksemplene i Norge 
er Henrik Ibsen og Fritz Thaulow. Vi skal 
vel alle i dag være glade for at de bare tangerte 
farmasien og brukte livet på noe helt annet. 

N oen av de «utenomfaglige» arbeid er idag 
spunnet inn i et glemselens slør. Det er ikke 
alltid lett å vikle dem ut, men har man først 
fått fatt i en flik, kan et slikt detektivarbeid by 
på mange morsomme oppdagelser. 

For 3-4 år siden ble jeg bedt om å finne mer 
ut om Othar Holmboe. Han hadde «visstnok 
vært plakattegner i begynnelsen av dette år
hundre og han hadde vært apoteker i Son!?» 

Jeg svarte straks ja fordi navnet var kjent for 
meg. I trappeoppgangen i mitt hjem henger 
et diplom (fig. l ) fra 1903. Det er tidstypisk 
med planteornamentikk i jugendstil, og det 
er signert Othar H olmboe. 

Personlig hadde j eg tidligere vært litt lei for 
at det sto Othar og ikke Thorolf på diplomet. 
Thorolf var en kjent tegner, maler og illu
stratør ved århundreskiftet. N å snudde plut
selig interessen seg. For meg som farmasøyt 
var det med ett Othar som ble den interes
sante. T horolf var en eldre bror av Othar. 

Fig. 1. Et diplom med jugendbord. Et samarbeide mel
lom Othar Holmboe og K. Uchermann. Ca. 1900. 

Oppvekst og utdannelse 
Othar Holmboe var født i Vefsn i N ordland i 
1868. Familien, foreldrene Othar Erevigius 
og Andrea f. Hall, flyttet til Tromsø i 1876. 
Faren var en habil tegner, og han bidro til å 
organisere kunstmiljøet i Tromsø ved å stifte 
Tromsø kunstforening i 1877. 

*) Artikkelen bygger på et foredrag holdt på Farmasi dagene 27 . l O .1999. 
**) Farmasøytisk embetseksamen 1973, konsulent Norges Apotekerforening 1974-84, provisor apoteket Bien, 
Skien 1984, apoteker Kviteseid apotek 1985-. Adr. Kviteseid apotek, 3850 Kviteseid. 
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Othar vokste opp i et inspirerende kunst
nermiljø. M en i utgangspunktet gjorde han 
et annet valg for sin profesjonelle karriere. 

I begynnelsen av 1880-årene flyttet familien 
til Fredrikstad. M ed oppbruddet fra Tromsø 
tok Othar de første skritt mot å stå på egne 
ben. Som 15-åring begynte han som disippel 
på H amar apotek. Det kan virke dramatisk 
for en 15-åring å flytte alene til en fremmed 
by, men det var nok ikke så avskrekkende 
som en skulle tro. H amar apotek, senere 
Svaneapoteket, ble drevet av enken etter 
apoteker Wilhelm Agersborg som døde i 
1881. Som bestyrer var ansatt Isak Muus Hall. 
Han hadde «Holmboe-blod» i årene og var i 
familie med Othar Holmboe. D et var trolig 
på hans initiativ at Othar kom til H amar og 
valgte farmasien som fag. 

Isak Muus Hall beskrives som meget kunst
interessert. Han var utøvende musiker. En av 
hans døtre fikk navnet Pauline, senere et 
sentralt navn innenfor norsk samtidsmusikk. 

Othar ble i det kombinerte farmasi- og 
kunstnermiljø frem til 1884. Han reiste så til 
Drøbak, avla medhjelpereksamen i 1885, og 
han tok farmasøytisk eksamen i 1887. 
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Farmasøytisk karriere 
Fra 1888 kom han til å oppta samarbeidet 
med Isak Muus Hall som hadde tatt på seg 
oppgaven å opprette Kabelvåg apotek i 
Lofoten. 

Det finnes et interessant bilde fra denne tiden 
(fig. 2). Her ser vi C hristain V. Tronsen som 
ligger og leser. Othar Holmboe står ved sitt 
staffeli og maler. Atmosfæren er ikke typisk 
«farmasøytisk». Landskapsbilder, palett, japan
ske lykter og vifter på veggen vitner om noen 
som har hjerte for mer enn å lage og eks
pedere medisiner til befolkningen i Kabelvåg. 

Othar Holmboe ønsket seg til et større sted. 
D a Svaneapoteket i Tromsø ble etablert i 1889 
søkte han og ftkk ansettelse som provisor. 
Han kastet seg inn i kunstmiljøet. N å tok 
han både betrakterens og deltagerens rolle. 
I Trornsøposten fikk han engasjement som 
kunstkritiker. H an malte og tegnet. Fra 1894 
leverte han tegninger til Korsaren, vittighets
bladet som begynte å komme ut samme året. 
Vittighetstegninger kan sees som en annen 
side av den kunstart han senere skulle ren
dyrke. 

Det var nok ikke bare for å finne en ny 

Fig. 2. Vaktrom på 
Kabelvåg apotek preget av 
kunstinteresserte farmasøyter. 
Othar Holmboe (t.h.) 
og Christian V. Transen. 



apotekjobb han flytter til Christiania i 1895. 
Han ønsker å plassere seg sentralt i kunst
nermiljøet der han kunne få flere impulser og 
kanskje også formell utdannelse. 

Fra 1895 til 1897 arbeidet han på Svane
apoteket og Jernbanetorvets apotek. Mens 
han arbeidet på apotek tok han undervisning 
ved Den Konglige Tegneskole. Han hadde et 
kortere studieopphold i Paris, sannsynligvis i 
en periode mellom ansettelsene ved de to 
nevnte apotek. 

Valgets kvaler 
Othar Holmboe hadde nå arbeidet sammen
hengende i apotek i 17 år, men nå skulle det 
ta mange år før han på nytt ble apotek
arbeidende. 

Hvorfor - er tidspunktet tilfeldig? 

Til nå hadde han pleiet to fag - kunsten som 
han elsket, men som ga lite utkomme, og far
masien som var plikten og som ga livs
grunnlaget. 

Han ville være i kunstnermiljø, men det kan 
også hende at han rett og slett hadde pro
blemer med å få jobb i apotek. 

På denne tiden var det ikke noen selvfølge å 
få arbeid i apotek selv om en var utdannet 
farmasøyt. Da Othar Holmboe begynte å gå i 
farmasilære var det i praksis ingen opptaks
krav. Det eneste krav var latinkunnskaper, og 
disse ble ikke prøvet før den såkalte f)rsi
kuseksamen eller medhjelpereksamen. M an 
kunne derfor lære seg latin i læretiden. En 
naturlig følge av en slik ordning var at det ble 
overproduksjon av farmasøyter. Ansienniteten 
for å bli apoteker ble stadig lenger, og en 
økende prosent av uteksaminerte farmasøyter 
tok arbeid utenfor apotek. I 1874 var 25% 
ansatt utenfor apotek, og i 1896 var det hele 
34%. 

Arbeidsdagene på apotek var lange, og det var 
derfor begrenset tid han kunne ofre på det 
som til da hadde vært hans hobby. Skulle han 
videreutvikle tegneferdighetene sine måtte 
han ta et valg. 

Valget var sikkert ikke enkelt, men nå ville 
han forsøke å videreutdanne og livnære seg 
som kunstner. 

I 1898 debuterte han på Statens 15. årlige 
kunstutstilling med 3 fargelagte tegninger: 
«R eklam eplakat», «Tittelblad» og «Fra Karl
Johan». Han ble forøvrig også antatt året 
etter, i 1903 og i 1918. 

Utvalget viser at han som broren forsøkte seg 
på flere temaer: reklame, bokillustrasjon og 
landskapsmaleri. 

Til Son 
Han ble i O slo til 1899 da han flyttet til 
kunstnerkolonien i Son. Fra 1886 til 1887 
hadde han arbeidet ved Drøbak apotek. Som 
apotekerlærling hadde han helt sikkert sett 
kunstnerne som allerede dengang var etablert 
i området: Fritz Thaulow som ruvet i land
skapet, BrynjulfBergslien og Edvard Diriks. 

M ed minner fra denne tiden flyttet han for
håpningsfullt tilbake. 

Til tross for avslag på kunstnerstipend i 1899 
klarte han å skrape sammen penger til to 
studieopphold ved Kristian Zahrtmarms 
malerskole i København. Både vår og høst 
1900 oppholdt han seg der sammen med 
venner fra Son som Lars Jorde, Gustav 
Lærum, Rudolph Thygesen og Bernhard 
Folkestad. Han brukte tiden sin godt ved 
skolen og ble antatt på Charlottenberg. Det 
var den danske tilsvarenhet til Statens Kunst
utstilling. 
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En trang økonomi kan ganske sikkert ha vært 
med på å pense ham inn på en kunstform der 
han kunne livberge seg. Hovedbeskjeftigelsen 
ble plakatmaleri. 

Plakatkunst 
På slutten av 1800-tallet fremsto en ny 
selvstendig kunstform - plakatkunsten. 

Tidligere hadde plakater vært dominert av 
skrift, ofte med en enkel illustrasj on. D en 
hadde som formål å opplyse om små eller 
store begivenheter som teaterforestillinger 
eller utstillinger. 

M ed den økende industrialiseringen med 
masseproduksjon av varer dukket et nytt be
hov opp, reklamen. En uttrykksform som 

Fig. 3. R eklame for Møl/pulver med tydeligforbildefra 
internasjonal plakatkunst. 1898. 
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Fig. 4. Pellerins margarin. Lettlurt bonde? 1907. 

kunne tiltrekke seg øyeblikkets oppmerk
somhet og kunne forbli på netthinnen, var 
målet. En velformet plakat ble middelet. 
Plakaten måtte være klar i form og farge og 
gjerne ha et enkelt og lettfattelig budskap. 

De første plakattegnere var etablerte kunst
nere. Vi kjenner tidlige plakater av bl.a. 
Edvard Munch. Med et økende behov for 
plakater var det flere som spesialiserte seg 
som plakatkunstnere og bare drev med det. 

Vi vet at det i 1897 ble arrangert en plakat
utstilling på Kunstindustrimuseet i Oslo, en 
utstilling av internasjonale plakater. Å.ret etter 
ble det holdt en tilsvarende utstilling i 
Bergen. M ålet med utstillingene var å opp
muntre til utvikling og produksjon av norske 
plakater. 

Som farmasøyt hadde han sikkert kontakter 
innen kjemisk og farmasøytisk industri som 



Fig. 5. Mustads margarin. Et fremtidsrettet produkt. 
1905. 

var i stor fremgang på den tiden, og som 
dermed også ble storforbrukere av plakater 
for å oppnå oppmerksomhet rundt sine pro
dukter. 

Omtale av plakatene 
Motivene er iøynefallende og poengene er 
lette å ta. Mange av de tidlige plakatene spil
ler på nasjonale symboler, noe som er typisk 
for kunsten som ble laget i tiden omkring 
1905. 

Noen av plakatene har lett humoristiske 
trekk, og det er ikke uvanlig at en kan gjen
kjenne tema fra våre nasjonale eventyr. 

Reklamen for Boyesen og Kobro's møllpul
ver (fig. 3) er en tidlig plakat med rene linjer 

og klar fargebruk. Den har klare forbilder fra 
franske og italienske plakater og er ikke ty
pisk norsk. Derimot har Pellerins margarin
reklame (fig. 4) nasjonale trekk. Den gamle 
bunadkledde bonden kaster fra seg tina med 
smør og vil heller ha det moderne indu
striproduktet margarin. Det hele har en 
bondeblå bakgrunnsfarge. Med Mustads mar
garin (fig. 5) går det unge paret forhåpnings
fullt inn i fremtiden med alle dens fremskritt, 
og for Tønsbergs smørfabrikk (fig. 6) benyttes 
smørbukkrnotivet. Reklamen for Lilleborgs 
Sæbe (fig. 7) er forløper til senere såpe
pulverreklamer. 

D en første norske turistplakat ble laget av 
Othar Holmboe. Med denne vant han en 
offentlig konkurranse utlyst av NSB (fig. 8). 
Det var viktig å slå fast vår selvstendighet 
og invitere turistene til å se Norge fra norske 
tog. Plakaten er overlesset av norske symbo
ler og er ikke av hans mest vellykkede. 
Men slagordet består: Norge - Midnattsolens 
land. 

Fig. 6. Tønsberg smørfabrikk. Noe som er bedre enn 
smør. 1907. 
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Fig. 7. Lilleborg sæbe. Forløper til senere vaskepulver
reklamer. 1909. 

Ordfører i Son 
Hvis Drøbak og Hvitsten hadde vært de 
viktigste oppholdssteder for kunstnere på 
østsiden av Oslofjorden på slutten av1800-
tallet, var det Son som tok over på begyn
nelsen av 1900- tallet. Thorvald Erichsen og 
Oluf Wold-Torne var blant de tidlige sam
men med Karl Dørnberger, som virkelig satte 
sitt preg på stedet. Siden kom Ludvig 
Karsten, Henrik Lund, H enrik Sørensen med 
mange flere. Her var også representanter for 
den gode penn, Nils Kjær og Herman 
Wildenvey. Et sted skriver Nils Iqær et 
forsvar for kunstnerens levemåte i Son som
merstid - det drives ikke bare dank: «Tverti
mod - vi handler og vandler, vi fisker og 
tilbringer undertiden dage og nætter tilvands, 
vi har smede og bagere, skræddere og sko
magere i vor midte, og vor artistiske sans er 
saa utviklet, at vi endog har valgt en kunstner 
til vor ordfører.>> 
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Kunstnerne gjorde selvfølgelig mye av seg på 
dette lille stedet. Ikke minst var Karl Døm
berger et uromoment. Han brukte pistol i 
utide og var meget provoserende i sin livs
førsel. Det var vel ikke alle som satte like stor 
pris på å ha en kunstnerkoloni i sin midte. 
Det sier derfor mye om Othar Holmboe som 
person at han som kunstner ble valgt til ord
fører i Son. Han må ha vært en omgjengelig 
mann, men sannsynligvis også bestemt. 

I 1912, i en alder av 44 år, giftet Othar 
Holmboe seg m ed Hedvig Pettersen fra Son. 
Han hadde fremdeles oppdrag fra industrien 
for å tegne reklameplakater, men markedet 
var iferd med å bli magrere. Reklamebyråer 
ble opprettet, og de overtok mye av plakat
produksjon en. 

Fig. 8. Norge - Midnattsolens land. Norge med mange 
norske symboler. 1905. 



Tilbake til farmasien 
I 1916 prøvde han seg som provisor ved 
Mysen apotek etter 20 års fravær fra farma
sien. Det var naturlig å velge et nærliggende 
apotek. Han ble ved Mysen apotek i 2 år, og 
herfra gikk turen til Kongsberg. 

Situasjonen i apotekene var nå i ferd med å 
endre seg dramatisk. I 1915 omsatte norske 
apotek for 8,7 millioner, i 1917 var omset
ningen 17,5 og i 1918 hadde den økt til 38,2. 
Bakgrunnen var brennevinsforbudet som ble 
innført desember 1916 og varte frem til 1927. 
I tillegg kom spanskesyken til landet i 1918. 

Omsetningsøkningen medførte et akutt be
hov for flere farmasøyter. Lønningene var 
gode, og nå kunne man nær sagt velge hvor 
en ville begynne å arbeide. Det kan derfor 
virke merkelig at han reiste langt bort fra sine 
kunstnervenner, men valget av Kongsberg var 
ikke tilfeldig. Nok en gang var det familie
båndene som trakk ham til et apotekoppdrag. 
Apoteker Helmers var gift med Pauline 
Eleonore Holmboe fra Tromsø. 

Han ble ansatt som bestyrer og ble her i 2 
travle år. I 1920 fikk han bevilling til Hvit
tingfoss apotek like i nærheten av Kongsberg. 
Dagene var nok ganske sikkert fredeligere på 
dette lille, landlige stedet enn i byen. 

Selv om han sikkert solgte litt medisiner og 
store mengder brennevin til mennesker og 
dyr, finner vi spor av at den tidligere ordfører 
har behov for å ytre seg. I Norges Apo
tekerforenings Tidsskrift finner vi flere 
artikler fra hans «Hvittingfossperiode». I 1921 
skriver han om «Vore apoteklokaler», i 1922 
om «Fællesemblem for apotekene» og «Noen 
ord om signering». 

I 1925 skrev han en artikkel om planer til 
apoteklokaler. Han presenterte standardløs
ninger for apotek og «han fryktet ikke ens-

forrnige apotek fordi forskjeller kan lages ved 
hjelp av dekorative detaljer.» 

I 1927 ble han utnevnt til apoteker ved 
Ullensaker apotek i Jessheim der han døde 
året etter. 

I nekrologen i NAT beskrives han som 
«begavet, interessert og usedvanlig elsk
verdig». Ut fra de spor en finner om Othar 
Holmboe synes disse ord å være velvalgte. 
Som kunstner ble han satt i skyggen av sin 
allsidige bror samtidig som plakatkunst ikke 
er blitt vist den helt store oppmerksomheten 
her i landet. Holmboes plakater varierer 
selvfølgelig i kvalitet, men de beste er på nivå 
med det beste innen internasjonal plakat
kunst. Det er nesten alltid hans navn og hans 
plakater som trekkes frem fra den tiden da 
plakatkunst ble etablert som selvstendig 
kunstart ved århundreskiftet. 
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Othar Holmboe - artist, politician and pharmacist 

Summary 
Othar Holmboe - bom 1868 - graduated as 
a pharmacist at the University of Oslo 1887. 
Like his elder brother Thorolf, for whom he 
is often mistaken, he was interested m 
painting. Although full-time engaged as 
dispensing pharmacist, he worked as an art 
reviewer for the local press. He also made 
caricatures for the satiric periodical «The 
Corsair». He took part in lessons at the Royal 
Drawing School in Oslo and visited Paris for 
a short period. He left pharmacy and had his 
debut as an artist 1898 with 3 colored 
drawings at the National Art Exhibition in 
Oslo. 

In 1899 he moved to Son, a small village 
south of Oslo, which housed a colony of 
painters and authors . The following year he 
visited the well-known painters' school of 
Zahrtmann in Copenhagen and was accepted 
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at the Charlottenberg art exhibition. The 
main works of Othar Holmboe are pro
motion placards for the food industry, of 
which a number of examples are given. H e 
also introduced the term "Norway- land of 
the midnight sun" in a placard designed for 
the Norwegian State Railway. For a period 
he was elected head of the municipal council 
of Son. 

Mter 20 years of absence from pharmacy he 
took up his old profession in 1916 and 
worked as an emloyee in different pharmacies 
until 1920, when he was granted the pri
vilege of Hvittingfoss pharmacy. In 1927 he 
took charge of Ullensaker pharmacy at 
Jessheim, where he died the following year. 
Othar Holmboe has been described as 
«talented, versatile and unusually amiable». 
His artistic works are important contribu
tions to the development of placard design. 



Peder Farup - vår første professor 
i farmasøytisk kjemi* 
Av Bjørn Johannesen** 

I 2. etasje på Universitetets farmasøytiske 
institutt henger 3 malerier. Det er 3 av insti
tuttets professorer som er avbildet. 2 av dem -
professorene Jermstad og Samdahl - vil være 
kjent for alle farmasøyter av litt eldre årgang. 
D e var lærere vi kjente og som satte sitt preg 
på en hel generasjon av norske apotekere. 
Men den tredje - professor Peder Farup - er 
det få som kjenner noe til. Han døde allerede 
i 1934, og få av etatens nålevende medlemmer 
rakk å bli kjent med ham. Hovedtyngden av 
hans vitenskapelige produksjon ligger også på 
felter som i dag oppfattes som perifere for 
farmasøyter. Hvem var han, vår første 
professor i farmasøytisk kjemi? 

Peder Farup ble født i Larvik 27. september 
1875 som den eldste av 4 søsken. Han ble 
tidlig farløs, og etter middelskoleeksamen 
begynte han som disippel hos apoteker 
Christiansen i Larvik. Han tok medhjelper
eksamen høsten 1895 og arbeidet deretter 
som medhjelper hos apoteker Christiansen og 
deretter ved Rikshospitalets apotek. Han tok 
apotekereksamen i 1897 med karakteren Mg. 
og tienestegjorde ved apotekene Kronen og 
Bien i årene 1897-1901. Ved siden av apo
tekarbeidet fortsatte han sine studier i kjemi 
ved Universitetets farmakologiske institutt. 
D et ble ledet av professor Dr. Poul Edvard 
Poulsson, som ble regnet som en av sin tids 

*) Foredrag holdt under Farmasi dagene 28.10.2000. 

Familien Fantp, f otografert ca. 1884: Kjøpmann Fritz 
Nicolay H uiifeldt Farup og hustru Karen E lise, j 
Eriksen, med deres 3 barn. Yngste søster, Elise er ikke 
med på bildet (f. 1886). Fritz Nicolay F. omkom ved 
en jaktulykke i 1890. 

betydelige farmakologer. Professor Poulsson 
hadde hele sitt liv en sterk tilknytning til 
farmasien og ser ut til å ha tatt godt vare på 
den unge farmasøytiske kandidat. 

**) Apotekereksamen 1951, dr.rer.nat. Wiirzburg 1959, vit. ass., amanuensis, førsteamanuensis Universitetets 
farmasøytiske institutt 1952-73, dir. Norges M edisinalindustris Felleskontor 1974-84, rådgiver Statens legemiddel
kontroll 1985- 98. Adr. Arne Garborgs vei 1, 1395 Hvalstad. 
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Hans første vitenskapelige publikasjon fmner 
vi i et velrenommert farmakologisk tidsskrift 
(1) og dreier seg om en enkel og nøyaktig 
metode til bestemmelse av kvikksølv i urin. 
Forfatteren har kombinert og forenklet 2 
kjente gravimetriske metoder og viser gjen
nom validering at metoden er både nøyaktig 
og reproduserbar. Han kan i løpet av 6 timer 
utføre hele 3 analyser (!) - nesten patetisk når 
man tenker på dagens raske og effektive 
analysemetoder. 

Hans neste publikasjon finner vi i Archiv fur 
Dermatologie und Syphilis, som utkom i 
Wien i 1901 (2), og dette arbeidet viser hva 
han ville bruke analysemetoden til: han øns
ket å måle utskillelsen av kvikksølv i urinen 
ved behandling med et kvikksølvpreparat ved 
navn «Mercuriol». Tittelen på arbeidet er 
«Ueber die Ausscheidung des Quecksilbers 
im Ham bei Mercuriolbehandlung». 

Publikasjonen kaster lys over en periode i 
medisinens historie som nå er nesten glemt. 
Sykdommen syfilis var den gang et stort sam
funnsmedisinsk problem, og behandlingsme
todene fa og primitive. Dette var før salvar
sanets og kjemoterapiens tid, og de mest ef
fektive legemidler man kjente til, var kvikk
sølvpreparater. Om preparatet «Mercuriol» 
opplyser Farup at det består av «et pulver
formet Al- og Mg-amalgam, som blir båret i 
poser («Sackchem) på bryst eller rygg». Noen 
nærmere beskrivelse av preparatet har det 
ikke vært mulig å finne, da det på den tid 
ikke fantes noen deklarasjonsplikt for farma
søytiske spesialpreparater. Hvordan opptaket 
av kvikksølv foregår, tar forfatteren ikke 
stilling til, - antagelig beror det på en blan
ding av inhalasjon og perkutan resorpsjon. 
Det han er interessert i, er eliminasionen. 

På ett punkt støter han på vanskeligheter: å 
skaffe seg tilstrekkelig tilgang på analyse
materiale. Dette ville i praksis bety at han var 
henvist til hospitaliserte pasienter, som kunne 

16 

levere urinprøver døgnet rundt. Dette kravet 
var vanskelig å oppfYlle, da de fleste pasien
tene ble ambulatorisk behandlet. Farup gri
per derfor til en løsning som ikke var uvanlig 
på denne tiden: han utfører forsøkene på seg 
selv («Selbstversuch»). I avhandlingens eks
perimentelle del beskriver han i detalj hvor
dan han i de første 11 dager hver dag fordeler 
5 g Mercuriol på overflaten av tekstilma
terialet i posen. De følgende 18 dager gjentas 
det samme annen hver dag. Til slutt bærer 
han posen i 7 dager uten påfYll. I alt ble 100 g 
Mercuriol forbrukt og posen båret ialt 36 
dager. 

Allerede 1 time etter at han begynte medika
sjonen, kunne han merke en tydelig metall
smak, som imidlertid forsvant etter 8 dager, 
antagelig p.g.a. tilvenning. Etter 3 dager 
kunne han påvise 0.3 mg Hg i urinen. Han 
fortsetter sine daglige målinger, og kvikk
sølvmengden bare øker og øker og når sitt 
maksimum - 1.8 mg- 1 uke etter at han har 
sluttet å etterfYlle, men fremdeles bærer 
posen. Han avslutter målingene etter 190 
dager, altså vel 112 år etter at forsøkene 
startet, men finner fortsatt små mengder 
kvikksølv i urinen. 

Resultatene av hans undersøkelser viser med 
all ønskelig tydelighet at kvikksølvet i 
Mercuriol blir raskt resorbert, men meget 
langsomt eliminert. De medisinske konse
kvenser har han neppe hatt full oversikt over. 

I 1901 reiser Peder Farup til universitetet i 
Gottingen for å utdanne seg videre hos pro
fessor N ernst, en av Tysklands pionerer innen 
fYsikalsk kjemi og senere Nobelprisvinner 
(1920), og allerede i 1902 blir han tildelt 
doktorgraden på grunnlag av dissertasjonen 
«Die Elektrolyse von Kaliurnsilbercyanid und 
ihre Anwendung zu voltametrischen Strom
messungen» (3) . Avhandlingen ble trykket i 
Gottingen og er et vakkert arbeid på 55 sider. 



På grunnlag av sine forsøk har doktoranden 
konstruert et enkelt sølvcyanid-voltameter, 
som ved meget små strømmengder gir nøy
aktige resultater, hvor alle andre voltametere 
svikter. 

I NAT for 1903 ( 4) kan man lese at «Cand. 
pharm. Dr. Philos. P Farup er af de til Viden
skabsmænds Reiser i Udlandet bevilgede 
midler tilstaaet kr. 300 for i Berlin at studere 
fYsikalsk Kemi.» For et slikt beløp kunne 
man vel selv den gang ikke vente alt for 
omfattende studier, men Farup reiser til 
Berlin og oppsøker professor van't Hoff, som 
var den første kjemiker som ftkk Nobel
prisen, nemlig for sine grunnleggende ar
beider over stereokjemien (1901).At studiene 
har gitt resultater, kan man se av et senere 
nummer av samme tidsskrift, hvor det opp
lyses at «Cand. pharm . Dr. Philos. PF gav i 
Videnskabselskabets M øde 20. 11 . en Over
sigt over et Par af ham og Professor van't Hoff 
i Berlin utførte Arbeider over Havvandets 
Kalkafl.eiringer. >> Den unge vitenskapsmann 
er altså bokstavelig talt tatt opp i det gode 
selskap og tar åpenbart sikte på en karriere 
ved Universitetet. D et er på denne bakgrunn 

Rikshospitalets apotek ble 
opprettet i 1857 av 
apoteker Hans Selchier von 
Ditten, og lå på hjørnet av 
Akersgt. og Apotekergt. 
Selve Rikshospitalet lå den 
gang på den andre siden av 
Akersgt. i det som ble kalt 
Empirekvartalet (Akersgt. 
44 og Grubbegt. 9), det 
nåværende regjerings
kvartal. K vartalet hvor 
apoteket lå, bærer fortsatt 
apotekerens navn 
(Dittenkvartalet). 

vi må se det faktum at han i 1904 går opp til 
examen artium. For en person som tok sikte 
på en akademisk lærerstilling, var denne 
eksamen nærmest en nødvendighet, selvom 
man hadde en doktorgrad fra før. 

Denne akademiske orientering bar umiddel
bart frukter, idet han i 1905 ble amanuensis 
ved Universitetets metallurgiske laborato
rium under professor Goldschmidt, også en 
vitenskapsmann med internasjonalt ry. Peder 
Farup rar straks nye arbeidsoppgaver, og i 
NAT for 1907 (5) kan man lese at «Cand. 
pharm. Dr. philos PF. er af Handelsdeparte
mentet opnevnt som medlem af den Komite, 
der skal udrede Spørgsmaalet om elektro
metallurgisk Fremstilling afJem og Staal med 
specielt Sigte paa norske Forholde». 

I 1908 ble PF universitetsstipendiat og i til
legg lærer i fYsikk og kjemi ved Krigsskolen. I 
NAT for samme år (6) leser vi at PF sammen 
med kaptein/ingeniør Thorne er «afreist til 
udlandet for at studere elektriske ovne for 
smeltning av jern og staal (Tyskland og 
Italia)>> . 
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I 1909 ble han utnevnt til professor i an
organisk kjemi ved NTH i Trondheim, som 
nettopp sto ferdig. Ansettelsen ble foretatt på 
grunnlag av en enstemmig innstilling fra 
bedømmelseskomiteen, hvor vi foruten de 
norske professorene Hiortdahl, Vogt og 
Goldschmidt finner professorene Klaeson 
(Stockholm) og Brøndsted (København). 

Parallelt med utbyggingen av høyskolen er 
Norge for alvor i ferd med å utvikle en 
kjemisk industri. Utbyggingen av norsk 
vannkraft kommer for alvor i gang, og indu
striselskaper som Elektrokemisk, Borregaard 
og Norsk Hydro er i sterk ekspansjon. 

Farup hadde vært knyttet til Sam Eydes 
industrireising allerede før han ble ansatt på 
høyskolen og fortsatte å forske omkring jern
utvinning, som han hadde studert i Tyskland 
og Italia. Nå ble han trukket inn i den 
banebrytende utviklingen av nye prosesser 
innen metallurgien som foregikk i regi av 
Elektrokemisk. Forbindelsen med Elektro
kemisk A/S hadde P.F. allerede opprettet da 
han i 1907 ble medlem av «Den Elektro
metallurgiske Komite». Komiteen sendte ut 
en foreløpig beretning i september 1909, 

Interiør fra Universitetets 
Kjemiske Laboratorium i 
Fredriksgt., hvor de 
farmasistuderende fikk sin 
laboratorieundervisning. 
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etterfulgt av en 2. del i 1910. Den heter 
«Norges Jernmalmforekomster» og inne
holder bl.a. omtale og vurdering av malm
forekomstene i Soknedal i Rogaland. Disse 
inneholder mineralet ilmenitt, som består av 
titan i forbindelse med jern og oksygen. 

Farup arbeidet på denne tiden med å lage 
kulørte pigmenter av titanmalmen og tok ut 
en rekke patenter. I Elektrokemisk fikk han 
kontakt med dr. Gustav Jebsen, som også var 
utdannet i Tyskland. De to innledet et 
samarbeid som resulterte i at det 1909 forelå 
planer for teknisk fremstilling av kulørte 
titan-pigmenter. For om mulig å kunne 
realisere planene ble A/S Norske Titan
farveverker stiftet i 1910. Dr. Jebsen ble 
direktør og Farup konsulent. I styret finner vi 
bl. a. Sam Eyde. Formålet var å utnytte Farups 
patenter til fremstilling av pigmenter til 
maling. Under forsøk viste det seg imidlertid 
at kulørte titanpigmenter var litt instabile i 
fargene, og fabrikkmessig fremstilling ble 
derfor oppgitt. 

Derimot skulle det vise seg at det hvite 
titandioksid var et utmerket pigment i 
malerfarger, og arbeidet med å finne en 



rasjonell fremstillingsmåte for dette ble 
prioritert. Forøkene resulterte i den prosess 
som fortsatt er mest brukt, og for å utnytte 
metoden og de patenter som ble tatt, stiftet 
Elektrokemisk datterselskapet Titan Co. i 
1916. Dette selskapet overtok gruvene i 
Soknedal og bygget fabrikk i Fredrikstad for 
fremstilling av titanpigmenter (7) . 

Alt burde ligget til rette for et nært samarbeid 
mellom NTH og norsk industri. Slik skulle 
det dessverre ikke gå, ihvertfall ikke for 
Farups fagområde. I forbindelse med ut
nyttelsen av titanholdig jernmalm arbeidet 
Farup fortsatt med forsøk på å fremstille jern 
av norsk malm ved elektrisk smelting. I den 
anledning fikk han Elektrokemisk til å søke 
om tillatelse til å bruke smelteaggregatet ved 
kjemiavdelingen på NTH, slik at han kunne 
utføre forsøkene i Trondheim. Tanken var at 
Farup parallelt skulle utføre en rekke mindre 
laboratorieforsøk i tilknytning til det store 
smelteprosjektet. Ved et saadant stadig sam
arbeide og direkte tilslutning mel/em mindre og 
større forsøk har j eg a/tid hat meget store 
Jorhaabninger skrev han. I dag kalles dette 
«pilot plant»-forsøk. 

Interiør f ra kjemi
laboratoriet fra en annen 
vinkel. Bildet er åpenbart 
tatt om sommeren (merk 
kakkelovnen!) Peder Farup 
i midten- et hode høyere 
enn de andre. Nr. 2fh. er 
senere apoteker, dr.Knut 
Eliezer Stahifoss. 

Selvom Elektrokemisk forutsatte at høy
skolen ikke skulle påføres utgifter eller 
ulempe, stilte kjemiavdelingen så mange til
leggsbetingelser at Farup mente det praktisk 
sett var ensbetydende med et avslag (8). 
Farup var meget skuffet over dette, bl. a. fordi 
det aktuelle utstyret var anskaffet på hans 
initiativ «nettop til dette bruk og paa denne 
maate». Farup måtte altså gi opp forhåp
ningene om direkte samarbeid mellom indu
striens og høyskolens egen forsknings
virksomhet. Laboratorieforsøkene ble istedet 
igangsatt ved Elektrokemisks forsøksstasjon 
på Lysaker, og hele virksomheten ble flyttet 
fra Trondheim. Selv tok Farup konsekvensen 
av dette ved å flytte dit industriforskningen 
foregikk. I 1919 sluttet han ved høyskolen for 
å vie seg helt til forsøkene med j ernsmelting. 

Professor Farup var ikke alene om å ta 
konsekvensene av den manglende vilje til 
samarbeid med industrien. Allerede året før 
hadde hans kollega Birger Fjeld Halvorsen 
sagt opp sin stilling som professor i teknisk
uorganisk kjemi for å tiltre som leder for 
Norsk Hydros forøksavdeling. I sin 75 års 
jubileumsberetning for NTH konstaterer 
Hanisch og Lange at «l viktige henseender 
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ble NTH stående utenfor den teknisk
industrielle forskningen som utviklet seg 1 

første del av mellomkrigstiden.» (9). 

Professor Farup bosatte seg på Slemdal 
(Gråkammen) og fortsatte sin virksomhet 
som konsulent for Titania A/S og Elektro
kemisk. Han tok ut en rekke patenter, men i 
de farmasøytiske tidsskriftene finner vi lite 
om hans virksomhet frem til 1924. Da var 
han formann i Norsk Kjemisk Selskap og 
ble samme år valgt inn i styret for Norsk 
Farmaceutisk Selskap, hvor han var en av 
stifterne. Stiftelsen av selskapet skjedde i den 
atmosfære av fremtidstro som preget norsk 
farmasi etter at Stortinget i 1923 hadde ved
tatt Lov om apotekereksamen, som etablerte 
farmasien som universitetsfag. ( Farup hadde 
vært medlem av den komite som ble opp
nevnt allerede i 1912 for å utrede saken.) I 
1924 ble så den første lærerstilling ved det 
nye Universitetets farmasøytiske Institutt 
opprettet: et professorat i farmasøytisk kjemi. 
Den som ble tilsatt, måtte ta del i for
beredelsene til oppføring av den nye insti
tuttbygning på Blindern og utarbeidelse av 
reglement og studieplan. Undervisningen av 

Mineralogisk 
ekskursjon under 
professor Goldschmidt 
(i midten m. væske). 
Professorer og amanuenser 
bærer hatt, studentene 
studenterlue. Peder Farup 
i midten i lys dress. 
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de studerende etter den gamle undervis
ningsordning lå fortsatt under Universitetets 
kjemiske laboratorium og professor Bødtker. 

Det var 3 søkere til stillingen: Professor 
Rosenthaler, Bern, cand. pharm. et real. dr. 
Knut Stahrfoss og professor Peder Farup, 
begge Oslo. Sistnevnte er ikke med på den 
først offentliggjorte søkerlisten, men meldte 
seg før fristens utløp. Som sakkyndige ble 
oppnevnt professorene dr. E. Poulsson og dr. 
E . Bødtker og apoteker dr. Rustung, Oslo, 
prof. dr. Aschan, Helsingfors og dr. Biihl
mann, København. 

Det var - ikke uventet - også en rekke 
privatpersoner som følte seg kallet til å opptre 
som sakkyndige, og i Norsk Farmaceutisk 
Tidsskrift finner vi innlegg til fordel for hver 
av søkerne: 

Apoteker Strøm (10) ønsker Rosenthaler, 
apoteker Hetland (11) ønsker Stahrfoss og 
apoteker Dietrichson (12) ønsker Farup. Mot 
Farup blir det innvendt at han er anorga
niker/fYsikalsk kjemiker og ikke organiker. 
Apoteker Hetland skriver bl.a.: 

«Saapas indsigt har vi dog faat selv under 



den gamle utdannelsen, at vi vet at den 
farmaceutiske kemi i 99 av 100 tilfælder hen
ter sit stof fra den organiske kemi. Vi forstaar 
dog at det at sætte en representant for 
elektrokemien eller den uorganiske kemi til 
professor i farmaceutisk kemi vilde være 
likesaa meningsløst som at sette en organisk 
kemiker paa den plads hr. Farup innehadde i 
Trondhjem og som nu igjen er ledig.-» 

De som argumenterte for Farup, fremhevet 
hans store organisatoriske evner, hans erfaring 
med oppbyggingen av det kjemiske institutt 
ved NTH og hans personlige egenskaper, 
som alle later til å ha hatt stor respekt for. Det 
spesifikke fagområdet «farmasøytisk kjemi)) 
ser ut til å ha spilt en mindre rolle for Farups 
tilhengere. I NFT skriver redaktøren - H. M. 
Moa - i en kommentar: «Ved ansættelsen maa 
man ta hensyn til, at den ansatte professors 
første og store arbeide vil bli av grunn
leggende og organiserende art og først, naar 
instituttet er ferdig og aapner sine porte for 
de studerende, da vil der for alvor bli 
spørsmaal efter habile lærerkræfter. Skulde 
det da mot forventning vise sig at vi er nødt 
til at ty til utlandet, saa har vi fremdeles 

Norges Tekniske 
Høyskoles lærerkollegium, 
fotografert ca. 1916. 
Peder Farup i 2. rekke 
som nr. 5 fv . 

anledning til det.)) (13) . En litt underlig 
uttalelse på et tidspunkt da Universitetet 
befant seg i økonomisk krise og hver ny 
lærerstilling kostet kamp. 

Vi vet ikke om lignende synspunkter lå til 
grunn for den sakkyndige komites vurde
ringer, men resultatet kjenner vi: En enstem
mig komite innstilte P.F, og han ble utnevnt i 
statsråd 18.12.1924. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift kommenterer 
utnevnelsen på lederplass og skriver bl. a.: 

«Naar professor Farup nu for alvor vender 
tilbake til farmacien, saa vil vi at han skal vite, 
at han er ~ertelig velkommen, og der er 
neppe delte meninger om, at vi har faat den 
rette mand paa den rette pladu (1 4). 

Ved åpningen av «det tredje farmaceutiske 
sommerkursus)) i august 1924 holdt P. F 
hovedtalen. Den er gjengitt i NFT (15) og 
gir en oversikt over den gamle og den nye 
undervisning til apotekereksamen, samtidig 
som den tilkjennegir den kommende pro
fessors prinsipielle syn på farmasien som fag. 
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Den er så karakteristisk for PF's stil at j eg 
velger å sitere et lite avsnitt: 

«Saa kommer det spørsmaal som særlig 
utenfra saa ofte tidligere har været stillet. Er 
en saadan utdannelse ogsaa nødvendig? Jeg 
vil da med engang ha sagt, - her er ikke 
spørsmaal om hvad man kan klare sig med i 
det daglige arbeide. Den farmaceutiske stand 
som enhver anden har et nærmere og et 
fjernere maal. Ved siden av de almindelige 
døgnkrav kommer hensynene til standens og 
fagets utvikling. At tilfredsstille det første er 
en forholdsvis enkel opgave, mens det sarnn1e 
ikke kan sies om de arbeider, der skal sikre 
standens videre utvikling. 

Tilfredsstiller vi ikke disse krav rykker vi 
tilbake til at bli kjøbmænd med varekund
skap, og vi vil i det internasjonale samkvem 
være merket av underbruk og provins. Heri 
ligger vor stands fjernere maal og de opgaver 
som hermed melder sig løser vi ikke med en 
undervisningsplan alene. Den er en nød
vendig men ikke en tilstrækkelig betingelse. 
En undervisning er ikke i stand til hverken at 
skape eller hindre personlige anlæg, men den 

Verksted interiør fra Fiskaa 
verk, hvor Peder Farup 
var med på utviklingen av 
Soderberg-elektroden, 
som ble banebrytende for 
elektrisk jernsmelting. 

22 

lægger arbeidsstoffet bedre tilrette, letter der
ved studiet og gir impulser og initiativ.» 

I 1927 godkjente Stortinget at byggingen av 
universitetsanlegget på Blindern skulle star
tes, og den 22. juni 1929 ble grunnstenen til 
Farmasøytisk institutt nedlagt. Reisningen av 
de øvrige instituttbygningene på Blindern 
fulgte etter og ble muliggjort ved at 112-
parten av utgiftene til Kjemisk institutt og 
l /8 av utgiftene til Fysisk institutt ble utredet 
av Apotekavgiftsfondet. Forutsetningen var at 
farmasistudentene skulle ra sin grunnutdan
nelse i kjemi og fysikk ved disse instituttene. 

PF. var fortsatt den eneste lærer som var tilsatt 
ved det nye institutt, og han hadde hendene 
fulle som medlem av byggekomiteen og for
mann i komiteen som skulle utarbeide regle
ment og studieplan. I Norsk Farmaceutisk 
Selskap holdt han det ene foredrag etter det 
andre om «Det vordende farmaceutiske insti
tutt», dets innredning og utstyr (16, 17). I 
1930 blir professoratene i farmasi og farma
kognosi lyst ledige, og råbygget på Blindern 
nærmer seg sin fullførelse. 



Så, i juni 1931, detonerer en bombe i det 
norske farmasøytiske miljø: St. Hanshaugens 
apotek blir lyst ledig, og blant søkerne finner 
vi professor Farup. Han er i godt selskap: hele 
18 søkere med til dels lang ansiennitet står på 
listen. M en P.f har ett fortrinn fremfor de 
andre: han har en vitenskapelig bakgrunn og 
en doktorgrad. Slike kvalifikasjoner ble det 
den gang lagt vekt på ved besettelsen av 
Oslo-apotek, hvor det ble forutsatt at inne
haveren kunne være sensor til medhjelper
og apotekereksamen og bistå med revisjon av 
farmakopeer og offentlige utredninger om 
apotekvesenet. I utlysningen het det at be
villingen ville bli gitt 

«med plikt til efter nærmere bestemmelse av 
Sosialdepartementet 
l) å være medlem av kommisjonene til å 

avholde medhjelpereksamen og apoteker
eksamen samt å stille sitt officin til rådighet 
for de praktiske prøver til medhjelper
eksamen 

2) å gjøre tjeneste som lærer for studerende 
til apotekereksamen, derunder også, hvis så 
måtte bli fastsatt, å være lærer i praktiske 
apotekarbeider ved Det farmasøytiske 
institutt 

3) å bistå ved revisjon av farmakopeer, medi
sinaltakster m. v. samt ved forarbeider til 
andre offentlige foranstaltninger som ved
kommer apotekvesenet, alt uten godt
gjørelse undtagen i tilfelle hvor departe
mentet finner særlig grunn til det.» 

P.f hadde også den 5-årige apotekpraksis som 
den gang var en betingelse for apotek
bevilling, - den hadde han skaffet seg allerede 
som ung kandidat og ved senere vikariater. 

Departementets avgjørelse lot ikke vente 
lenge på seg: allerede i statsråd 18. september 
ble professor dr. P.f meddelt bevilling til 
St.Hanshaugens apotek, og han søkte avskjed 
fra sitt professorembete. Apotekbevillingen 

førte til en rekke indignerte innlegg i de 
farmasøytiske tidsskriftene med overskrifter 
som «Skal de farmasøytiske professorater bli 
springbrett til Oslo-apotek?» (18, 19) og lig
nende. Men en innsender, apoteker Poulsson i 
Lillesand, finner at det ikke er så galt. I et 
leserinnlegg uttaler han: «Er det ikke rimelig 
å tro, at det vilde være lettere å ra de dyktigste 
lærekrefter i kjemi ved høiskolen, når an
søkerne vet, at de på sine eldre dager kan ra et 
godt Oslo-apotek?» (20). 

Bevillingen til St. Hanshaugens apotek, som 
skapte så mye røre i fagpressen, kom imid
lertid ikke som noen overraskelse på de inn
vidde innen Universitetet og apoteketaten. 
Dette kommer frem i et privat brev fra 
professor Bødtker ved Universitetets kje
miske laboratorium til professor Farup, som 
j eg har ratt familiens tillatelse til å sitere. Det 
er datert 30. mars 1931 og lyder som følger: 

«Hr. professor P. Farup,Vettakollen 

I tilknytning til vor samtale i dag skal j eg for 
at udelukke misforståelser, tillade mig at 
præcisere følgende: Da jeg i sin tid søgte at 
overtale Dem til at mælde Dem til profes
soratet i farmaceutisk kemi, udtalte De som 
Deres hensigt i en nær fremtid at søge apo
tek, og at De i den anledning netop havde 
fullført den lovbestemte tjenestetid i officin. 
Da De senere efter påtryk fra forskjellig hold 
omsider gav efter, udtalte De til mig og 
andre, at det var D eres udtrykkelige for
udsætning, at overtagelsen af professoratet 
ikke skulde kunne hindre Dem fra at søge 
apothek, når Det Farmaceutiske Institut stod 
færdig. Jeg vilde naturligvis meget beklage, 
om D e ikke skulde komme til at overtage 
ledelsen af institutet. På den anden side fin der 
jeg Deres ønske om at gå over i en friere 
virksomhed fuldt forståeligt og helt legitimt. 

Deres ærbødige E. Bødtker» 
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St.Hanshaugens apotek, 
beliggende på hjørnet 
Ullevaalsvn. /Collettsgt. 

Brevet gir oss så å si nøkkelen til et hand
lingsmønster mange i samtiden ikke forsto : 

1. Peder Farup måtte overtales til å søke pro
fessoratet, åpenbart fordi toneangivende kret
ser i apoteketaten hverken ønsket professor 
Rosenthaler eller dr. Stahrfoss. 

2. han forbeholdt seg allerede i utgangs
punktet retten til å søke apotek så snart det 
nye instituttet sto ferdig. Dette har han uttalt 
til flere enn professor Bødtker, deriblant sik
kert redaktør Moa i NFT, noe som forklarer 
dennes noe kryptiske uttalelser i forbindelse 
med søkerlisten. 

3. Brevet kan tyde på at professor Bødtker var 
klar over at P.F. ikke lenger var ved god helse. 
I brevet er ordene «en mindre anstrængende 
virksomhet» strøket over og erstattet av «en 
friere virksomhet». Det kan være en til
feldighet, men det kan også være en eufe
misme for å dekke over en realitet som bare 
et ratall var klar over. 

P.F. hadde tidligere hatt problemer med 
lungene, antagelig på grunn av sine forsøk 
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med inhalasjon av kvikksølvpreparater som 
25-åring, og nå meldte de seg med fornyet 
kraft. Han hadde ikke spart seg i arbeidet 
med å ra reist det nye farmasøytiske institutt. 
N å var bygget fullført, men selv var han en 
merket mann. Som apoteker ved et større 
Oslo-apotek kunne han ta en tilværelse som 
ikke ville trekke så store veksler på hans helse 
som å bygge opp et fag som var helt nytt og 
utilstrekkelig definert. H an ville også ra 
anledning til å hjelpe en av sine nærmeste til 
en bedre stilling. Hans 11 år yngre søster 
Elise F. (Lizzie) - født 1886 - hadde også 
valgt farmasien som yrke. Etter apoteker
eksamen i 1911 arbeidet hun som analytiker 
ved Nestle's fabrikker i Vevey i Schweiz frem 
til oktober 1913, da hun vendte tilbake til 
Norge. H er arbeidet hun som provisor ved 
forskjellige apotek i Oslo- området, men 
stadig i del poster (1/2- 3/ 4 post). Hun var 
ugift og hadde, så vidt vites, ingen å forsørge, 
men arbeidsmarkedet var vanskelig, og 
helposter vokste ikke på trær. 

Da P.F. overtok St. Hanshaugens apotek, 
ansatte han omgående sin søster i full stilling, 
og det skulle snart bli bruk for henne. Hun 



ble sin brors høyre hånd, og i 1933 ble hun 
bestyrer av apoteket, en stilling hun hadde 
helt frem til 1937, da hun ble meddelt 
bevilling til Nesttun apotek. 

Med P.F. gikk det stadig nedover, og det ble 
konstatert at han led av lungetuberkulose. 
Sanatorieopphold, bl. a. ved Mesnalien, var 
uten synderlig hjelp, og P.F. døde den 8. 
februar 1934. Han ble bisatt fra Det nye 
krematorium, som var fylt til siste plass av 
venner og kolleger. Universitetet var re
presentert ved rektor Sem Sæland, som også 
holdt minnetalen. For regjeringen møtte 
statsråd Bærøe og for sentraladministrasjonen 
såvel industridirektør Batt som medisinal
direktør Heitmann. 

I sin nekrolog i NFT (21 ) skriver professor 
Jermstad bl. a. 

«Alle de som lærte professor Farup å 
kjenne, satte pris på hans mange og gode 
personlige egenskaper og sjeldne evne til å se 
klart i alle spørsmål. Han fant alltid det 
centrale og uttrykte sig konsist og treffende. 
Samtidig var han en fremragende organisator. 
- - - Professor Farup vil stedse minnes som 
en personlighet der var rik på initiativ, 
kunnskaper og erfaring samt rettsindig og 
åpen i all sin ferd». 

Ordene viser at P.F. var høyt aktet i sin 
samtid, både for sin faglige dyktighet og sine 
personlige egenskaper. Når han i ettertid kan 
virke glemt av norske farmasøyter, er nok 
grunnen at han aldri ftkk anledning til å 
undervise farmasistudenter, slik hans etter
følger ftkk. Han ble så å si hentet utenfra for å 
utføre et oppdrag, og da dette var fullført, sa 
han takk for seg. 

Men som farmasøyter skal vi huske at når 
våre tabletter drasjeres med titandioksid, så er 

stoffet fremstilt etter metoder som ble ut
viklet av en norsk professor i farmasøytisk 
kjemi, og når hele Sørlandet er malt i hvitt, så 
er det med pigmenter som Peder Farup 
tryllet frem av den gråsvarte ilmenitten i 
Soknedal. 
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Peder Farup - o ur first professor of pharmaceutical 
chemistry 

Summary 
Peder Farup was the first professor of 
pharmaceutical chemistry at the University 
of O slo. H e was bom i Larvik 1875 and 
graduated as a pharmacist 1897. Mter some 
years in pharmacies in Oslo he started his 
scientific career as an assistant of professor 
P E. Poulsson, a pharmacologist of inter
national reputation. His first publication deals 
with the deterrnination of mercury in urine. 
In a later publication he describes the renal 
elirnination of mercury after treatment with a 
mercury-containing inhalation product. From 
1901 he studied physical chernistry in 
Gottingen with professor N emst and made 
his doctorate with the thesis "The electro
lysis of potassium silbercyanide and its use 
in voltametric measurement of electric 
current". H e continued his stu dies in Berlin 
with professor van't Hoff and was soon 
elected member of the Norwegian Scientific 
Society. In 1905 he was appointed as assistant 
professor at the Laboratory of M etallurgy, 
University of Oslo, under professor Gold
schmidt. From 1909 he was professor of in
organic chernistry at the Norwegian Tech
nical University (N TH) in Trondheim. H e 
engaged himself in the development of elec
tric fumaces for iron production and 
methods for production of titanium pigments 
from ilmenite. His attempts for a doser 
cooperation between NTH and the fast-
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growing norwegian electrometallurgic indu
stry failed however, a fact which made hirn 
leave the university in favour of the position 
of an industrial consultant. His research re
sulted in a series of patent claims and the 
foundation of the company T itania, one of 
the world's lea ding manufacturers of titanium 
dioxide. 

In 1924 he was one of the founders of the 
Norwegian Pharmaceutical Society. The same 
year he was appointed as professor of phar
maceutical chernistry at the University of 
Oslo. His special duty was the planning and 
supervision of the building of the new 
Institute of Pharmacy. However, he left his 
professorship in 1931, just before opening of 
the institute, in favour of the ownership of 
one of the O slo pharmacies. T his provoked a 
series of negative reactions in the pharma
ceutical press. Later investigations tend to 
prove that professor Farup never intended to 
remain a professor the rest of his life, but after 
pressure lent his professional skill to build a 
modem pharmaceutical institute on the basis 
of a new curriculum . When this task was 
fulfilled, he resigned. His retirement in the age 
of 56 may also have a medical background. 
His lungs had suffered from his earlier ex
periments with self-medication of mercury
containing inhalation products, and he died in 
february 1934 from lung tuberculosis. 



Norsk farmasi i forbudstiden* 
Av Bjørn Johannesen 

Norsk alkoholpolitikk har vært- og er- en 
kilde til undring, ikke minst blant ut
lendinger. Den har til tider dominert norsk 
offentlig debatt i en slik grad at andre viktige 
samfunnsoppgaver er kommet helt i bak
grunnen. Den har ført til 2 folkeavstem
ninger og vært den direkte årsak til 2 
regjeringskriser og medvirkende årsak til en 
tredj e. Den førte til at landet gjennom nesten 
10 år - fra 1917 til 1926 - var mer eller 
mindre tørrlagt. For farmasien førte den til 
både gylne tider og en blåmandag som det 
tok nesten et tiår å overvinne. Og det var til 
slutt politisk press fra utlandet som fremtvang 
en kursendring. Hvordan kunne alt dette 
skje? For å kunne gi et svar må vi gjøre et 
kort historisk tilbakeblikk. 

Fedrene på Eidsvoll hadde et meget liberalt 
syn på alkoholpolitikken.Brennevinsbrenning 
ble drevet nærmst fritt som en «attåtnæring» i 
jordbruksdistriktene og ble oppmuntret av 
myndighetene. Handelen på bygdene, som 
tidligere hadde vært omgjerdet av privilegier, 
ble liberalisert, og det vokste opp nye 
kjøpsteder både på kysten og i innlandet. Til 
et nytt handelssted hørte nærmest selvfølgelig 
også skjenking av brennevin. Dette førte etter 
hvert til utbredt fyll og drukkenskap, og en 
ny lov av 1845 krevet bevilling for salg av 
brennevin i små kvanta. Salg av større kvanta, 
dvs. mer enn 40 potter eller ca. 38 liter 
brennevin var fortsatt fritt for handelsborgere 
og brennerier. 

*) Foredrag holdt på Apotekmuseets dag 17.06.2001. 

Statsminister Gunnar Knudsen som han oppfattet seg 
selv: Norges los gjennom urent farvann. 

Sarnlagsloven av 1871 kom som en følge av 
fremveksten av de politiske partier, den orga
niserte avholdsbevegelsen og en voksende 
forståelse for en aktiv sosialpolitikk. Loven 
bestemte at brennevinsomsetningen kunne 
foregå gjennom et aksjeselskap (samlag) med 
begrenset utbytte på maks. 6%. Overskuddet 
skulle anvendes til sosiale formål og utsalget 
forestås av en offentlig godkjent bestyrer. 
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Sarnlagene ble opprettet i tillegg til de god
kjente brennevinshandlene, men kom etter 
hvert til å overta det meste av omsetningen. 

En ny lov kom i 1894 og ga i praksis sam
lagene enerett til all omsetning av brennevin. 
65% av overskuddet skulle gå til Staten og 
resten til kommunene. Fra 1904 ble Statens 
andel øket til 75%. Opprettelse eller nedleg
gelse av samlag skulle avgjøres ved lokal 
folkeavstemning, men etter meget spesielle 
regler: et flertall for opprettelse skulle utgjøre 
et flertall av samtlige stemmeberettigede og ikke 
av de avgitte stemmer, slik at hjemmesitterne 
i praksis kunne blokkere valget. Denne 
eiendommelige bestemmelsen som avholds
politikeren Sven Aarrestad fikk Stortinget 
med på, kan bare forklares ved den sterke 
vekst i avholdsbevegelsen som kom til å 
dominere Stortinget i en lang periode. Ifølge 
Jakob Sverdrup skjedde det «en nærmest 
eksplosjonsartet vekst i tallet på organiserte 
avholdsfolk i årene 1880-90» (1). 

I 1915 kom innstillingen fra «Den store alko
holkommisjon» som besto av 9 representan
ter, - 4 oppnevnt av Stortinget og 5 av 
Regjeringen. Den var ifølge Sverdrup (2) 
«den grundigste undersøkelse av alkohol
problemet som er foretatt i Norge.» Flertallet 
- 6 av 9 - avviste tanken om et totalforbud, 
både av nærings- og sosialpolitiske grunner. 
«Det er misbruket, ikke bruken av alkohol 
som må bekjempes», uttalte kommisjonens 
formann, professor Axel Holst. 

Kommisjonens syn på forbud skulle imid
lertid bli overkjørt av begivenhetene på det 
utenrikspolitiske plan, og vi må gjøre et hopp 
l år tilbake i tiden: til året 1914. 

Norge feirer 100-årsjubileet for grunnloven 
med den store jubileumsutstillingen på 
Frogner. Det er gått 9 år siden unionsopp
løsningen, og Norge er i ferd med å bli en 
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moderne stat med sterk utbygging av fosse
kraft og dertil hørende industri. Forsvaret er 
relativt tidsmessig, og nye grensefestninger 
blir bygget bakenfor dem vi måtte nedlegge 
etter Karlstadforliket (Hegra i Trøndelag, 
Høytorp i Østfold). Marinen rar i 1912 en 
ekstrabevilgning på 20 mill.kr. og øvelses
tiden blir forlenget fra 6 til 12 mnd. i april 
1914. I ettertid er det falt mange hånsord om 
statsminister Gunnar Knudsen, som i Stor
tinget 17.02.1914 uttalte at «den politiske 
himmel, verdenspolitisk sett, er skyfri i en 
grad som ikke har vært tilfelle på mange år.» 
Men hverken forsvarsminister Keilhau eller 
utenriksminister Ihlen delte hans syn. De så 
krigsfaren og innrettet seg deretter, og da 
verdenskrigen var et faktum, handlet regje
ringen både raskt og besluttsomt: den 2. 
august beordret den full krigsmobilisering av 
marinen og bemanning av alle kystfestninger. 
På den sivile sektor ble det gitt et alminnelig 
moratorium, det ble nedsatt en provian
teringskommisjon, en arbeidsledighetskomite 
og en komite til behandling av krigsrisikoen 
for handelsflåten. I tillegg ble det nedlagt 
midlertidig forbud mot fremstilling av sprit 
av korn og poteter, samt mot skjenking av 
brennevin. Dette hadde åpenbart sin bak
grunn i forsyningssituasjonen: matvarelagrene 
var små og man m åtte regne med vanske
ligheter for importen. 

Etter hvert som situasjonen stabiliserte seg, 
kom det lettelser i forbudet, og skjenking ble 
tillatt 4 dager i uken. De norske farma
søytiske tidsskrifter er frem til 1917 mest 
opptatt av medisinforsyningen, som er preget 
av mangler og improvisasjoner. Men alt i 
1914 er redaktøren av NAT bekymret over 
«den avholdsbølge, som nu ruller over landet 
og tørlægger distrikterne» (3). Ved årsskiftet 
1916/ 17 fikk vi forbudet igjen, og et 
enstemmig Storting vedtok i 1917 en lov som 
ga Regjeringen fullmakt til å nedlegge for
bud mot omsetning av brennevin og hetvin, 



den første av de fullmaktslover vi etter hvert 
er blitt så vant til. Det første, midlertidige 
forbudet var lett å forstå: man ville i de første, 
kaotiske krigsdagene sørge for ro og orden og 
i tillegg sikre landets matforsyninger. Men 
hvorfor tenkte man i 1917 på noe så drastisk 
som et totalforbud? For å forstå dette må vi se 
på veksten i avholdsbevegelsen, som etter 
hvert kom til å dominere Stortinget. Etter 
stortingsvalget i 1915 talte Stortingets av
holdsgruppe 62 medlemmer av 126 repre
sentanter, og ytterligere 34 hadde erklært seg 
enige i avholdsbevegelsens program (4). Det 
var altså et flertall av avholds-sympatisører i 
landets nasjonalforsamling, og avholdsbeveg
elsen hadde 257 000 organiserte medlemmer 
i1919(5). 

Da verdenskrigen sluttet i 1918, ventet nok 
mange at alkoholforbudet, i likhet med de 
andre krisebestemmelser, raskt skulle bli 
opphevet. Men da hadde de ikke regnet med 
avholdsfolket. I Venstres valgprogram for 
1918 kom det inn et krav om å gjøre det 
midlertidige forbudet permanent, og da også 
arbeiderpartiene hadde programmer som 
forsvarte forbudet, ble det etter valgene et 
forbudsflertall på Stortinget (6). Spørsmålet 
var nå om dette flertallet skulle ta sikte på å ra 
forbudet gjennomført. Statsminister Gunnar 
Knudsen valgte den utvei som både før og 
senere i vår historie er blitt valgt når parla
mentarikerne har skygget unna for å ta 
politisk ansvar: å la saken bli avgjort av en 
rådgivende folkeavstemning. Avstemningen 
foregikk 5.-6.10.1919 og spørsmålet velger
ne fikk seg forelagt, lød: «Ønsker De lovfestet 
varig forbud mot tilvirkning, innførsel og 
omsetning av brennevin og sterk (het) vin?» 
Det var 1,2 mill. stemmeberettigede, men 
bare snaue 800 000 stemte. Av disse svarte 
489 660 ja og 305 241 nei. Dermed var 
forbudet et faktum. 

Forbudet omfattet drikker med et alkohol-

innhold over 14%, beregnet som nytelses
middel. Alkohol til medisinsk bruk ble ikke 
omfattet av bestemmelsene, og «brennevins
forbudet og apotekene» blir et stadig tilbake
vendende emne i den farmasøytiske fag
pressen. Det er tydelig at apotekene har ratt et 
nytt problem: resepter på vin og brennevin. 

Retten til å skrive ut resepter på brennevin til 
medisinsk bruk hadde legene hatt i mange år 
uten at ordningen var satt på alvorlige prøver. 
Under normale forhold var det både enklere 
og rimeligere å kjøpe brennevin på «sam
laget» hvor et slikt fantes. Bruken av alkohol 
som medisin hadde lange tradisjoner, selv om 
det farmakologiske grunnlag var tynt. N å 
fikk resepter på brennevin ny aktualitet, og 
salget fra apotek fikk et nytt og uventet 
oppsving. Apotekerne reagerte raskt på noe 
de oppfattet som misbruk, og allerede 18. 
januar 1917 behandlet NAF's hovedstyre salg 
av spiritusholdige preparater (7). Hovedstyret 
fant - uten at noen retningslinjer var kom
met fra Sosialdepartementet - at resepter på 1 
flaske cognac eller whisky bare måtte ekspe
deres 1 gang og ba om at spørmålet ble be
handlet distriktsvis etter behandling i kret
sene. N å kom Sosialdepartementet på banen 
og bestemte i rundskriv av 8. mai 1917 at 
resepter på vin og brennevin kunne ekspe
deres inntil 3 ganger etter reiterasjon (8). 
Apotekerne oppfattet dette som en klar 
desavouering, og i en lengere redaksjonell 
artikkel går NAT i rette med departementet 
og påpeker at «Der er foregaat megen svindel 
med de recepter som av lægen er paaført 
fornyelse» (9) Tidsskriftene preges raskt av 
meldinger om falske brennevinsresepter (10) 
og om leger som misbruker sin forskriv
ningsrett. 

Et avisutklipp fra 1918, gjengitt av Hølaas 
(11) gir en malende skildring av forholdene 
hos en av de best kjente «spritlegene»: 

«Køen foran dr. Michelsens kontor i 

29 



Christian IV's gate har vokst for hver dag, og 
trappegangen har mest av alt lignet en 
maurtue. - - - Siden nytaar 1917 har han 
utstedt 2000 - 3000 recepter. For enkelte har 
han tatt 25 kroner. Under disse forhold 
henvendte husets øvrige beboere sig til 
ordenspolitiet og bad om en konstabel som 
kunde holde aapen en liten passage ved siden 
av køen til doktoren. - - - En svensk 
journalist, som hadde tatt opstilling blandt de 
andre, forteller om en ulykkelig mann som 
hadde de frygteligste mavesmerter. Hver gang 
han slapp inn paa kontoret, ble han trykket 
en recept i haanden, før han fikk tid til at 
forklare hva det gjaldt og saa ble han mildt, 
men bestemt skjøvet ut. Han stod nu igjen 
bakerst i køen med tre brennevinsrecepter i 
haanden, men likesaa lidende som før. » 

Dr. Michelsen ble i 1918 stilt for retten og 
dømt til 40 dagers fengsel for misbruk av 
forskrivningsretten, men ble ikke fradømt sin 
licentia practicandi og var raskt på banen 
igjen. I et avertissement gjør han publikum 
oppmerksom på at hans praksis «foruten 
vanlig lægepraxis kun omfatter bryst & 

mavesygdomme». 
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Doktoren: «Ligger hun.Jor 
døden, sier De?-Ja, det 
faar ikke hjelpe, jeg har 
an.det at bestille n.u i sylte
tiden». Tegning av Jens R. 
Nilssen i «Hvepsen» 
1917. 

Alle hadde ikke råd til å fa sitt alkoholbehov 
dekket gjennom reseptbrennevinet. Først 
skulle legen ha sitt honorar og deretter 
apotekeren sin fortjeneste, som ble overvåket 
med stor nidkjærhet, - mye av den «faglige» 
diskusjon som pågikk i NAT, dreiet seg om 
takseringsspørmål og priser for spirituosa. 
Følgen var at mange begynte å drikke de 
såkalte «surrogater»: spiritusholdige væsker 
som var beregnet på annen bruk, og allerede i 
1917 ble det innført bevilling for salg av 
spiritusholdig hårvann (12). I sitt tilbakeblikk 
på året 1917 fastslår redaktøren av NAT at 
«Statsmagterne har under krigen gaat videre 
og videre i innskrænkninger i salg av 
spiritusholdige væsker og tilslut er vi kommet 
til totalforbud. - - - Og apotekerne er paa 
den maate i det smaa blit brændevins
handlere» Han oppfordrer imidlertid til lov
lydighet, og fastslår at «Det er apotekernes 
pligt i avholdssaken at staa i kontakt med 
tiden. Vi lever i forbudets tegn». Redaktøren 
hevder videre at apotekerne lojalt har fulgt 
myndighetenes bestemmelser og at «- vi kan 
indkassere uforbeholden ros endog fra 
Godtemplarbladet» (13). 



Imens går myndighetene videre i sin kamp 
mot alkoholen: i 1918 kommer et «Forbud 
mot utlevering av hete vine til medicinsk 
bruk» (14) . Dette ble imidlertid for mye både 
for leger og apotekere. I Bergen besluttet 
samtlige apotekere i et møte med stadsfysikus 
at de ikke ville respektere Sosialdepartemen
tets pålegg, og Bergens amtslegeforening fat
tet en tilsvarende beslutning. Hetvinsforbudet 
ble faktisk opphevet etter ra uker (15). Men 
for brennevinsomsetningen ble det innført 
ytterligere restriksjoner, idet både dyrleger og 
tannleger fikk sine rettigheter til å skrive 
resepter på spiritus innskrenket (16). 

Det skulle imidlertid komme forhold som 
bidro til en uthuling av forbudet. I NAT 
finner vi mot slutten av året 1918 en notis 
med overskriften «Farmaceuterne og far
soten» (17). Her rar vi de første varsler om 
«spanskesyken»: en ondartet influensaepidemi 
med høy mortalitet som herjet Norge 
vinteren 1918-19. Effektive legemidler fantes 
ikke, men både i befolkningen og medisinen 
var det en utbredt oppfatning at brennevin 
var et godt profylaktikum. Legene hadde jo 
rett til å forskrive alkohol til medisinsk bruk, 
men det var etter myndighetenes oppfatning 
ikke tid til å sende hele befolkningen til lege 
for å ra resept på brennevin. De gikk derfor 
til det usedvanlige skritt å gi hver voksen 
person anledning til å kjøpe 1/2 flaske 
brennevin mot klipp på rasjoneringskort. 
Samtidig fortsatte legene å skrive ut resepter 
på brennevin, og salget fra apotek gikk mot 
høyder flere ikke maktet å takle. Skiens apo
tek var stengt i 3 dager p.g.a. personalmangel, 
og samlaget i Arendal ble åpnet for salg av 
brennevin mot resept. I sitt tilbakeblikk på 
året 1918 skriver redaktøren av NAT bl. a. 
om vin- og brennevinshandelen «- det er 
vaart haab, at tiderne snart maa bli slik, at vi 
kan bli dem kvit. Jo før,jo heller». Og videre: 
«Megen sygdom blant folk og øket om
sætning paa grund av totalforbudet har kræ-

vet et større personale paa apotekene». Det er 
oppstått personalmangel p.g.a. «spansk syke, 
høykonjunktur, totalforbud med derav føl
gende brændevinshandel paa apotekene og de 
kvindelige farmaceuters frafald» (18) . Det siste 
bekymrer mange av farmasiens menn, og det 
blir fremsatt flere forslag om å begrense kvin
ners adgang til det farmasøytiske studium (19, 
20) . Alvorligere er det at enkelte apotekere, 
som apoteker Lange på Brandbu og apoteker 
Udbye på Voss, ber seg entlediget p.g.a. høy 
alder og mangel på arbeidshjelp (21). 

De nye - midlertidige - forskrifter om salg av 
spirituosa av 5.12.1919, som innskrenket de 
kvanta spiriotuosa legene kunne forskrive, 
påla apotekerne å sende inn månedsoppgaver 
over legenes forskrivninger, samt behold
ningsoppgaver. Dette ftkk apoteker Størmer, 
Hebe, til å tenne på alle plugger, og han 
skriver i et brev til Kongen datert 9.03.1920: 
<jeg, apoteker G. Størmer, tillater mig å 
ansøke om, at der meddeles mig Msked som 
In de haver af Apotheket He be, Aakebergveien 
24 her i Byen og anmoder om, at Apotheket 
bliver averteret ledigt til ny Besættelse snarest 
muligt. » Som grunner for sin ansøkning opp
gir han mangelen på farmasøytisk arbeids
kraft og at han er gått lei av de stadig mer 
detaljerte kontrollforskrifter. Han avslutter 
med følgende salve: «En Apothekers Stilling 
var før delvis en videnskabelig Stilling og 
interessant og behagelig. Den har nu skiftet 
Karakter og er bleven det modsatte af hvad 
den var, nemlig ubehagelig og meget 
vanskelig, og for mig er den bleven uholdbar» 
(22). Størmers søknad ble innvilget og ny 
apoteker utnevnt 4.juni samme år. 

Brennevinsforskrivningen skapte problemer 
også for de myndigheter som var pålagt 
kontrollen med den, og i 1920 ble det 
opprettet et nytt kontor under Sosialdeparte
mentet: Forbudskontoret (23). Det meldes 
samtidig om flere falske spiritusresepter (24) 
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og at brennevinsforsendelser til apotekene 
stjeles (25). 

Spanskesyken ebbet ut mot slutten av 1919, 
men brennevinssalget mot resept fortsatte. 
Mangelen på arbeidskraft var fortsatt følbar, 
og det ble i årene 1919-21 tatt opp 235 
disipler på tross av advarende røster fra 
universitetshold (26). Universitetets kjemiske 
laboratorium, hvor de studerende til apo
tekereksamen utførte sine kjemipraktika, 
hadde nemlig begrenset kapasitet, og de 
farmasøytiske medhjelpere måtte regne med 
flere års ventetid før de slapp til. Og i NAT 
spør redaktøren åpent «Med hvilke midler 
skal vi m øte arbeidsledigheten?» (27). 

La oss for et øyeblikk igjen rette blikket mot 
den politiske arena. Det var en forutsetning 
fra Stortingets side at forbudsloven av 1919 
skulle følges av forhandlinger med «vin
landene» om kompensasjonsavtaler for ned
gangen i importen av hetvin og brennevin. I 
1920 frensatte ministeriet Gunnar Knudsen 
en proposisjon om å åpne forhandlinger med 
Frankrike, Spania og Portugal. Men før den 
nådde frem til behandling, ble det regjerings
krise på en «fillesak»: Stortinget bevilget mot 

Ola Nordmann fljemme og ute. 
Tegning fra valgbrosjyre før 

folkeavstemningen i 1926 
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regJenngens ønske 1 million ekstra til vei
bygging, og regjeringen søkte avskjed. Ny 
statsminister ble Otto B. Halvorsen fra H øyre 
- forøvrig bestefar til NRK's utenriks
korrespondent Dag Halvorsen. Otto Hal
vorsen, som langtfra var noen forbuds
tilhenger, ftkk den utakknemlige oppgaven å 
ta opp forhandlinger med Frankrike. Han 
overlot arbeidet til en forhandlingsdelegasjon 
under ledelse av den erfarne diplomat, minis
ter Wedel-Jarlsberg. Han utnyttet sitt franco
file talent for alt det var verdt, men resultatet 
var midt mellom tarvelig og bekymringsfullt: 
Norge måtte forplikte seg til årlig å kjøpe 
400 000 ltr cognac eller annen vare av alko
holstyrke over 14%, og reeksport var forbudt. 
Stortinget vedtok vilkårene i hemmelig møte 
19.04.1921. 

Traktaten m ed Frankrike formelig innbød 
Spania og Portugal til også å kreve kom
pensasjonskjøp, og i mars 1921 ble den 
spanske toll på klippfisk satt opp med ca. 
50%. Igjen måtte minister Wedel-Jarlsberg til 
forhandlingsbordet og kom faktisk frem til et 
forslag til handelsavtale med Spania, men 
regjeringen ville ikke godta det. Regjeringen 
falt senere på året på en sak om skolerefor-



mer, men forhandlingene med «vinlandene» 
spøkte i bakgrunnen: et flertall i Stortinget 
fant det ikke rimelig at en regjering som 
egentlig var mot forbudet, skulle føre for
handlinger som hadde forbudet som for
utsetning (28) . Nå kom det forbudsvennlige 
Venstre igjen i regjeringsposisjon, denne gang 
med Otto Blehr som statsminister. Uten
riksminister ble dr. Arnold Ræstad, som var 
landets fremste ekspert i traktatpolitikk. Han 
fortsatte forhandlingene med Spania, men 
hadde ikke større hell enn sin forgjenger og 
søkte avskjed i 1922. Han ble etterfulgt av 
Mowinckel, som måtte godta et tvangskjøp 
på 500 000 ltr hetvin årlig. Stortinget godtok 
avtalen som en midlertidig ordning, men be
myndiget samtidig regjeringen til å utrede de 
forskjellige alternativer for avslutning av 
traktater med «vinlandene». Dette var, ifølge 
Keilhau, de første skritt på vei bort fra 
forbudet (29). 

Regjeringen gikk nå til handelsforhandlinger 
med Portugal og kom også her frem til et 
forslag om en midlertidig handelsavtale, men 
denne forutsatte et tvangskjøp på hele 
850 000 l hetvin årlig. Dette ble for drøyt for 
Stortinget, og traktatforslaget oppnådde bare 
28 stemmer. Dermed søkte regjeringen 
avskjed, og et nytt ministerium Halvorsen 
tok over. Halvorsen taklet situasjonen med 
stor handlekraft, og allerede 9. mars 1923 
kom en proposisjon om opphevelse av het
vinsforbudet. Proposisjonen ble vedtatt av 
Stortinget med solid flertall og førte til at 
tvangskjøpene av hetvin bortfalt. 

I mellomtiden hadde det foregått en viktig 
nyskapning i norsk alkohollovgivning: en lov 
av 16. sept. 1921 bestemte at regjeringen 
kunne overdra eneretten til innførsel og salg 
av vin og brennevin til et monopolselskap 
med Staten som hovedaksjonær. I 1922 ble 
disse rettighetene gitt til A/S Vinmonopolet, 
som overtok lagrene til de private forhand-

lere. De lokale samlag fikk imidlertid fortsette 
som utsalg for Vinmonopolet, og først i 1938 
ble de innlemmet i statsbedriften. 

Ureglementert salg av brennevin etter resept 
førte til at også apotekere kom i myndig
hetenes søkelys, men vi kjenner bare til ett 
tilfelle hvor en apoteker ble trukket for ret
ten. Det skjedde i 1923, da apoteker Bruun i 
Fredrikshald sammen med 2 leger ble satt 
under tiltale for å ha foretatt eller medvirket 
til salg av brennevin i strid med loven ( 30 ) . 
For å lette legenes arbeid under spanskesyken 
hadde han ekspedert «recepter efter lister 
hvorpaa blot patientens navn og kvantum al
kohol var opført samt ved ogsaa i stor ut
strækning at ekspedere rekvisitioner pr. tele
fon. » På denne måten hadde han i 1920-21 
etter Sosialdepartementets beregning solgt ca. 
33 000 flasker brennevin med en nettofor
tjeneste på ca. 115 000 kroner. I dom av 
9.03.23 ble han i Fredrikshalds meddomsrett 
dømt til en bot på kr. 2000, mens legene ble 
frifunnet. Han anket til H øyesterett, som den 
5.06. frifant ham, «idet forholdet ansaaes for 
præskribert». 

Fullt så heldig var han ikke neste gang han 
kom for retten, denne gang tiltalt for «i sine 
opgaver til Socialdepartementet at ha opgit 
for smaa omsætningsbeløp og derved forledet 
departementet til at avkræve ham et forlitet 
avgiftsbeløp i forhold til hans omsætning.» 

Dette skyldtes også vesentlig salget av 
brennevin, som ble ført i eget regnskap, hvor 
det var foretatt raderinger og rettelser som 
«fikset» de virkelige regnskapstall. For dette 
ble han i lagmannsrett 27.01.26 dømt «til tap 
av tjenesten og retten til at drive apoteket 
Ørnen i Fredrikshald, betale Apoteksavgifts
fondet den forlitet erlagte avgift med renter, 
samt ilagt saksomkostninger.» 

Apoteker Bruun anket påny til Høyeste
rett, men denne gang ble lagmannsrettens 
dom stadfestet og apotekeren fradømt sin 
bevilling. 
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Med lov av 30. november 1923 om brenne
vin til medisinsk bruk ble det innført stren
gere kontroll med «reseptbrennevinet>>, og 
salget fra apotek viste for første gang syn
kende tendens. Til gjengjeld fikk en ny form 
for brennevinsomsetning vind i seilene: 
smugling. 

Christensen inndeler i sin bok «Det 
hendte i gån (31) forbudstiden i 3 faser: 

Resepttiden, smuglertiden og hjemme
brenningstiden. Det er i fase 1 - resepttiden -
at apotekere og farmasøyter kommer til å 
spille en viktig rolle, ved siden av legene 
naturligvis. At farmasiens utøvere skulle være 
innblandet i spritsmugling, enn si hjemme
brenning, gir de farmasøytiske tidsskrifter 
ingen opplysninger om. Men at enkelte apo
tekere så på smuglerne som illojale kon
kurrenter, finner vi flere eksempler på i form 
av leserinnlegg hvor det advares mot bruk av 
smuglersprit, som betraktes som kvalitativt 
mindreverdig. I NAT 1922 (32) blir det 
referert fra et møte i Sørlandets krets at 
apoteker Hopstock fra politiet i Kragerø fikk 
oversendt til analyse en prøve av et beslaglagt 
parti smuglersprit. «Han foretok farmako
pøens prøver på spiritus uten at fa reaktion på 
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St. Hans 1921. 
Tegning av Jens R. 
Nilssen i «Hvepsen>> 

de der nævnte mulige forurensninger. Spriten 
hadde imidlertid en uren lugt. Han foretok 
derpå de prøver som er nævnt under Spir. 
conc. i siste utgave av Hagers Handbuch og 
spriten gav da reaktion på klor. - - - Der 
blev også fortalt at flere folk i byen som 
hadde nydt av spriten var blit syke 
(Diarrhoe). Endel av konjaken blev avdestil
lert sprit og også denne gav reaktion på klor.» 

Redaktøren ber derfor myndighetene å 
påse at «de destillationer som overtar statens 
forskjellige lagre av smuglersprit ikke under 
nogen omstændighet gir saadan sprit eller 
spirituosa annen anvendelse)) (enn til teknisk 
bruk). Dette far i sin tur en av de største 
godkjente spritleverandører, H. Poulsen & 
Co's Destillation på Hamar til å rykke ut med 
en forsikring om at «vort firma aldrig har 
kjøpt smuglerbrændevin eller smuglerspiritus 
av nogen art>> (33). 

Det er fra 1921 at smuglingen av sprit og 
brennevin rar et merkbart oppsving. Det 
hadde åpenbart sammenheng med at det 
etter <~obbetiden)) kom en nedgangstid med 
prisfall og økende arbeidsløshet. Det var 
fristende å 0ene en ekstraskilling på smug-
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LØITEN BRÆNDERI~ DESTILLATION 
Telefon 3 I 267k 

36205 
KRISTIANIA Telegramadresse: 

"LØITENS" 

anbefaler d~herrer apotekere 

SPRIT LIQUEUR 
.fineste rektificeret 96 OJo. 

COGNAC 
i foustager og paa flasker. 
Originaltappet og hjemmetappet. 
Forskjellige kvaliteter og priser. 

WHISKY 
av bedste merker. 

Originaltappet og hjemmetappet. 

Munk, Chartreuse & Fockink. 

PUNSCH, AQUA VIT, 

BITTER, GENEVER. 

MALA GA 
a l t i d p a a l a g e r og leveres 

i fat eller tappet. 

- FORLANG PRISLISTE-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

APOTEKERE SE HER! 
Ung mand med middelskoleeksamen søker 

plads som lærling ved apotek. Billet merket 
. " " 1 n t e res s e re t . (285) 

Thv. Moestue & Co. Afs 
ETABLERET 1857- KRISTIANIA 

Papirindustri & Papirforretning 
Fra vor Specialavd. for Apotekere anbefales : 

Receptursignaturer, Recepturposer, Cartonage, Recept
convolutter, Kontrolmærker og Skrankepapir etc. etc. 

Annonseside fra Norges Apotekeiforenings Tidsskrift januar 1922 
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St.Hanshaugens apotek, 
beliggende på hjørnet 
Ullevaalsvn . / Collettsgt. 

Brevet gir oss så å si nøkkelen til et hand
lingsmønster mange i samtiden ikke forsto: 

l. Peder Farup måtte overtales til å søke pro
fessoratet, åpenbart fordi toneangivende kret
ser i apoteketaten hverken ønsket professor 
Rosenthaler eller dr. Stahrfoss. 

2. han forbeholdt seg allerede i utgangs
punktet retten til å søke apotek så snart det 
nye instituttet sto ferdig. Dette har han uttalt 
til flere enn professor Bødtker, deriblant sik
kert redaktør Moa i NFT, noe som forklarer 
dennes noe kryptiske uttalelser i forbindelse 
med søkerlisten. 

3. Brevet kan tyde på at professor Bødtker var 
klar over at P.F ikke lenger var ved god helse. 
I brevet er ordene «en mindre an.stræn.gen.de 
virksomhet» strøket over og erstattet av «en 
friere virksomhet». Det kan være en til
feldighet, men det kan også være en eufe
misme for å dekke over en realitet som bare 
et latall var klar over. 

P.F hadde tidligere hatt problemer med 
lungene, antagelig på grunn av sine forsøk 

24 

med inhalasjon av kvikksølvpreparater som 
25-åring, og nå meldte de seg med fornyet 
kraft. Han hadde ikke spart seg i arbeidet 
med å la reist det nye farmasøytiske institutt. 
N å var bygget fullført, men selv var han en 
merket mann. Som apoteker ved et større 
Oslo-apotek kunne han la en tilværelse som 
ikke ville trekke så store veksler på hans helse 
som å bygge opp et fag som var helt nytt og 
utilstrekkelig definert. Han ville også la 
anledning til å hjelpe en av sine nærmeste til 
en bedre stilling. Hans 11 år yngre søster 
Elise F (Lizzie) - født 1886 - hadde også 
valgt farmasien som yrke. Etter apoteker
eksamen i 1911 arbeidet hun som analytiker 
ved Nestle's fabrikker i Vevey i Schweiz frem 
til oktober 1913, da hun vendte tilbake til 
Norge. Her arbeidet hun som provisor ved 
forskj ellige apotek i Oslo-området, men 
stadig i delposter (1/2- 3/ 4 post) . Hun var 
ugift og hadde, så vidt vites, ingen å forsørge, 
men arbeidsmarkedet var vanskelig, og 
helposter vokste ikke på trær. 

Da P.F overtok St. Hanshaugens apotek, 
ansatte han omgående sin søster i full stilling, 
og det skulle snart bli bruk for henne. Hun 



Beslaglagt smuglersprit på 
Rådhusgatens politistasjon, 
Oslo, 1923. 

«Brennevinsforbudet må ikke oppheves, med 
mindre en alminnelig folkeavstemning viser 
flertall for opphevelse.» Statsminister Berges 
lovproposisjon fikk Stortingsflertallet mot seg 
og regjeringen søkte avskjed. 

Da Venstre på ny ble regjeringsparti, la stats
minister Mowinckel frem forslag om ny 
folkeavstemning, og denne ble besluttet ved 
lov av 21. mai 1926. Den 18.10. samme år 
gikk velgerne på ny til urnene, og denne 
gang stemte over 950 000,- det var 160 000 
flere enn forrige gang. Det ble avgitt 423 031 
stemmer for forbud og 531 084 mot. 
Dermed var folkets dom falt, og ved lov 
av 5.04.1927 ble brennevinsforbudet opp
hevet. 

N år det gjelder almenhetens reaksjon, må 
man vel kunne si at folket tok det m ed 
fatning. Det ble ikke noe rush på sarnlagene 
eller Vinmonopolet og ingen drikkeorgier. 
For farmasiens utøvere hadde hverdagen 
begynt igjen, og det var tid for selvransakelse. 
I NAT (34) skriver signaturen E.S. under 
overskriften «Forbudets opphevelse» bl.a. : 
«D et er ikke tvil om, at denne tid har været 

en prøvelsens tid paa mange maater for vor 
stand. - - - At vor stand har greiet den 
opgave som var den paalagt, uten at det 
knirket litt her og der, det maa vi vel 
indrømme den ikke har gjort, i henhold til 
lovens bokstav, men skal vi se paa forholdet 
med menneskelig forstand, maa vi ind
rømme, at man har klart opgaven paa den 
bedste maate. Jeg tør si, at spirituosaforholdet 
har været i de beste hender. Der var ingen 
annen stand, som hadde bedre betingelser og 
heller ikke som hadde kommet bedre fra den 
vanskelige opgave.» 

I NFT (35) er redaktøren (H.M. Moa) langt 
mindre panegyrisk og skriver bl.a. «Vi maa 
vel i dag med fuld ret kunne si, at den etat 
forbudstiden har skadet mest, er apotek
etaten. D er fmdes ikke den etat i landet som 
vilde konune helskindet fra den affære at 
forhandle brændevin i en forbudstid. - - -
Brændevinsomsetningen gjorde sit til, at vi 
fik indtat utænkelig store elevkuld, slik at der 
i dag gaar en stab av arbeidsledige farma
ceuter. Ser man ganske n økternt paa for
holdene saa maa alle indrømme at brænde
vinshandelen har været vor etats forbandelse: 
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Vi er blit besudlet, nedrakket, og tilslut 
kommer at de indtægter brændevinet skaffet 
har været den medvirkende faktor til at vi 
ikke har kunnet opnaa en rimelig forhøielse 
av vore saa lave arbeidstakster. - - - V ort maal 
maa nu være at bringe apotekvæsenet tilbake 
til hvad det var før forbudstiden, og for at naa 
det maa taksterne op og avgifterne ned!» 

D en siste uttalelse skulle man vel heller 
ventet fra apotekerhold, m en viser at farma
søytenes leder hadde en klar forståelse for 
sammenhengen mellom priser og lønninger. 

Forøvrig er uttalelsene symptomatiske for de 
yrkesgrupper de kommer fra: 

Apotekerne var kommet godt ut av for
budstiden. Mange hadde hatt det slitsomt, 
men de hadde ljent gode penger, og flere 
hadde lagt seg opp store formuer. Det var 
etterhånden blitt overskudd på arbeidskraft, 
og lønningene ble holdt lave p.g.a. økende 
pengeverdi. 

Hos farmasøytene var det motsatte tilfelle. 
Inflasjonen og knappheten på arbeidskraft 
under krigen hadde gjort det umulig å 
komme frem til kollektive lønns- og arbeids
avtaler, og da forholdene atter ble normale, 
ble arbeidsmarkedet preget av deflasjon og 
arbeidsløshet. Det siste skulle man komme til 
å slite med i m ange år, og det var først fra 
midten av 30-årene arbeidsm arkedet IgJen 
begynte å fungere normalt. 

H adde forbudstiden ingen positive virkninger 
på norsk farmasi? Jo, utvilsomt, og noen 
enkle fakta skal kort nevnes. Høykonjunk
turen under forbudet gjorde at pengene satt 
løst, og dette var det noen fremsynte personer 
som visste å utnytte til felles beste. 

Farmasøytenes Idrettsforening ble stiftet i 1921 
av en gruppe sportsinteresserte kolleger med 
Trygve Feilberg og Eivind D øhlen i spissen. I 
løpet av ra år hadde de prestert å kjøpe 24 

Universitetes farmasøytiske institutt ved åpningen i 1931 - interiør fra apotek-C?_ffisinet 
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mål av Svartorseter skog i Nordmarka og 
reise en prektig tømmerhytte med over 20 
sengeplasser. Den ble senere utvidet og mo
dernisert flere ganger og står i dag som et 
praktisk monument over farmasøytisk initia
tiv og tiltakslyst. 

Norsk Farmaceutisk Selskap ble stiftet i 1924 
etter initiativ av generalsekretær Johnny A. 
Brendel. Formålet var «- at fremme utvik
lingen indenfor norsk farmaci; saavel viden
skapelig som praktisk, samt at fremme 
samholdet mellem den farmaceutiske etats 
samtlige medlemmer», som det het i inn
bydelsen. I løpet av 15 år greide selskapet å 
etablere et tidsskrift, en prisoppgave med til
hørende gullmedalje og et stipendiefond, som 
i dag forvalter betydelige midler til beste for 
farmasøytisk forskning. 

Det viktigste bidraget til utviklingen av norsk 
farmasi i etterkrigstiden kom likevel fra 
Apotekavgiftsfondet. Dette fondet fikk sin 
nåværende form etter vedtagelsen av Apo
tekloven av 1909 og ble finansiert av en pro
gressiv avgift, lagt på apotekenes totalomset
ning. Under forbudstiden vokste fondet sterkt 
p.g.a. den store omsetningsøkning som bren
nevinssalget førte med seg. I perioden 1911-
12 utgjorde apotekavgiften kr. 67 000,- i 
perioden 1923-24 var den økt til kr. 1 300 
000 (36). Under den deflasjonspolitikk som 
ble gjennomført av Norges Bank fra midten 
av 1920-årene økte realverdien av fonds
midlene, og da «undervisningssaken» endelig 
var i havn og Stortinget hadde bestemt at 
nybyggene for det Matematisk-naturviten
skapelige fakultet skulle reises på Blindern, 
maktet apotekavgiftsfondet å finansiere reis
ingen ikke bare av Farmasøytisk institutt, 
men 1/2-parten av Kjemisk og 1/8 av Fysisk 
institutt, - litt av en gavepakke til Universi
tetet i Oslo! Forutsetningen var at farmasi
studentene skulle få sin undervisning i kjemi 
og fysikk ved disse instituttene. 

Mange av lærerne på Kjemisk institutt så ut 
til å glemme dette, da det i slutten av 40-
årene begynte å bli trangt på kjernilabo
ratoriene og farmasistudentene mer eller 
mindre ble betraktet som «hår i maten». Men 
de som hadde en farmasøytisk bakgrunn, 
som professor Ellen Gleditsch og dosent 
Milda Prytz, glemte det ikke, og sistnevnte 
uttalte i en forelesning at «hadde det ikke 
vært for Apotekavgiftsfondet, hadde kjemi
kerne fremdeles befunnet seg nede 
Fredriks gate». 

Det må være belegg for å si at uten Apo
tekavgiftsfondet ville reisningen av universi
tetet på Blindern blitt utsatt i mange år, og 
når Farmasøytisk institutt i løpet av kom
mende år allerede kan feire sitt 70-årsjubi
leum, skyldes det penger som tilfløt farmasien 
i forbudstiden . Dette instituttet var det første 
av universitetsbyggene som sto ferdig, men 
det er faktisk aldri blitt formelt innviet. Det 
ble bare tatt i bruk etter hvert som de nye 
fagene fant sin form. Det kunne kanskje være 
på tide å holde en skikkelig innvielsesfest? 
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Norwegian pharmacy during alcohol prohibition 

Summary 
During the years 1917- 26 Norway went 
through a period of alcohol prohibition . It 
started as a measure to secure the supplies of 
corn and potatoes during World War I, but 
was maintained for 8 years after the conclu
sion of peace. The reasons for this pro
longation are discussed. The rapid growth of 
the teetotal movement is one of them. The 
number of organized total abstainers counted 
25 7 000 persons in 1919, and in the national 
assembly 62 of 126 representatives were tee
totalers. The prime minister Gunnar Knudsen 
left the question of prolonged prohibition to 
a referendum, resulting in a majority for 
prohibition - 489 660 out of 794 901 votes. 
Both spirits and wines with an alcohol 
content exceeding 14% were prohibited. As 
doctors were licensed to prescribe alcohol for 
medical treatment, the pharmacies had to 
face an increasing prescription of alcohol to 
patients. This meant a burden for the phar
macists on the counter, but increased income 
for the pharmacy proprietor. In the course of 
time a number of unforeseen side effects 
occurred: overprescription by doctors, over
dispensing by pharmacists, smuggling and 
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illegal alcohol production. In the end poli
tical pressure from foreign trade partners 
brought the prohibition to an end. The wine
producing countries put high fiscal taxes on 
norwegian fish and forced Norway to import 
great quantities of heady wine, which could 
not be sold legally, but sirnply stored. A new 
referendum in 1926 resulted in a majority for 
abolition of the prohibition - 531 084 out of 
954 115 votes. 

The effects of prohibition on norwegian 
pharmacy were predorninantly negative. The 
increased income, caused by the sale of spirit, 
resulted in an overemployment of pharma
cists, which turned to unemployment when 
prohibition ended. This effect lasted for 
almost a decade. 

As a positive effect should be mentioned that 
the capital of the so-called "pharmacy tax 
fund" increased rapidly due to the fast
growing turnover caused by the sale of 
spirits. This capital formed the basis for the 
building of a modem institute of pharmacy 
as part of the University of Oslo. 
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