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Forord
Dette nummer inneholder 3 arbeider.
Aslaug Gombos tar for seg den første visitasjonsprotokoll fra Strømsø apotek i
Drammen, som ble opprettet i 1854 som det andre apotek i byen.Visitasjoner av
apotek kom for alvor i gang etter 1850 og ble forestått av stedets offentlige lege.
De omfattet lokaler, utstyr, personale og den daglige drift. Rapportene er nøkterne i formen, men får et innslag av dramatikk i omtalen av bybrannen 1870.
Da kom apoteket bokstavelig talt i ildlinjen, og apotekbestyreren utviste både
handlekraft og snarrådighet da han flyttet hele varebeholdningen ut på lektere i
elven og reddet dem fra flammene.
Rolf Klevstrand behandler 3 apotekere fra samme by som også var utdannet som
leger. Dette skapte problemer for de av dem som ønsket å utøve begge yrker
samtidig, da dette var i strid med lovgivningen, som trakk et skarpt skille mellom
apotekdrift og legepraksis. Problemet kunne løses ved at apotekinnehaveren
ansatte en bestyrer til å forestå driften av apoteket, men dette var ikke alle like
villige til å akseptere, hvorpå sosialdepartementet ble tvunget til å gripe direkte
inn.
Kjell-Erik Andersen gir på vegne av utstillingsutvalget ved Norsk Farmasihistorisk
Museum en oversikt over temautstillingen som ble arrangert på Norsk
Folkemuseum i jubileumsåret 2005 under tittelen «Et fag i tiden. Farmasøytiske
tidsbilder 1905–2005». Beretningen skal tjene som dokumentasjon av det publikumsrettede arbeid som er en viktig del av museets virksomhet.
Red.

Visitasjonsprotokollen fra
Strømsø apotek i Drammen
1863–1874
Av Aslaug Gombos*
Byen Drammen ligger ved utløpet av Drammenselva som flyter gjennom byen i øst-vest retning og
deler byen i to. På nordsiden ligger Bragernes
bydel, i sør Strømsø og Tangen. På 1850 tallet
hadde byen om lag 9000 innbyggere, men byen var
i stadig vekst og i 1865 var innbyggertallet 13000
(1). Byens første apotek, Drammens apotek, var
etablert på Bragernes så tidlig som i 1686. Rundt
1850 endret det navn til Bragernes apotek (2).
Navneskiftet var sannsynligvis en naturlig følge av
at et nytt apotek snart ville bli opprettet i bydelen
Strømsø.

Strømsø apotek, opprettelsen

imidlertid sitt utspring i henvendelse fra
publikum, nærmere bestemt fra Demokratisk
Forening i Drammen med beboere på
Strømsø og Tangen som medlemmer. Foreningen pekte på at det var en jevn befolkningsvekst i byen, at folk på Strømsø og
Tangen hadde lang vei til apoteket på
Bragernes, at det var et voksende behov for
legehjelp, og at det var blitt lettere adgang til
lege. De mente det ville være sannsynlig at en
apoteker ved et andre apotek i Drammen
ville kunne få et anstendig utkomme. Det ble
i den forbindelse bemerket at apotekeren
ville kunne ha betydelig inntekt av håndkjøpsvarer, og også av den adgang han ville
ha til salg av specerier samt farge- og malervarer.

Strømsø apotek ble vedtatt opprettet ved
kongelig resolusjon av 4. oktober 1852. Forholdene omkring opprettelsen er inngående
beskrevet i verket «Norges apotek og deres
innehavere» (2). Forut for vedtaket hadde
saken om et apotek nummer to i Drammen
vært til behandling både i 1835 og i 1846
men blitt avvist av departementet.Ved begge
disse anledninger var det en navngitt apoteker som søkte om bevilling. Departementets
innstilling om opprettelsen i 1852 hadde

Argumentene mot opprettelse av et nytt apotek var mange. Amtsphysicus i Buskerud amt,
Peckel, gjentok sine motforestillinger fra tidligere omganger. Han hadde sin bestemte
oppfatning om at opprettelsen av et nytt apotek i Drammen ville være aldeles utilrådelig.
Selv om folkemengden hadde økt med noen
hundre individer, var det neppe tilstrekkelig
til å bidra til økte inntekter for allerede eksisterende apotek. Han pekte også på at den

*) Cand.pharm. 1959. Provisor Elephantapotheket, Oslo 1960-64, bestyrer Oppsal apotek, Oslo 1964–66, lektor
Oslo Elementærtekniske skole, Oslo 1966–75, høgskolelektor Statens reseptarhøgskole 1975–80, provisor Idun
apotek, Oslo 1980–92, redaktør Norges Apotekerforenings Tidsskrift 1982–92, apoteker Bragernes apotek,
Drammen 1992–2001, apoteker Apotek 1 Buskerud Storsenter, Nedre Eiker 2001–2002. Adr. Brinchsgate 5,
3060 Svelvik.
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jernbanen som var under bygging mellom
Christiania og Mjøsen kunne få distrikter i
Valdres og Land til å forlate sin gamle handelsvei til Drammen og heller velge
Christiania som sitt marked.
De praktiserende leger i Drammen, lic.med.
Blich og cand.med.Wildhagen holdt seg også
til sine tidligere erklæringer og var sterkt i
mot. Deres hovedargument var at med et nytt
apotek ville begge apotekere få det så trangt
at det kunne gå ut over vedlikehold og en
betryggende legemiddelforsyning. De mente
videre at avstanden til eksisterende apotek var
uten betydning, og at konkurranse de to apotek i mellom var lite relevant. En gjeldende
medisinaltakst og årlige visitasjoner av sakkyndige menn var en bedre garanti for kvalitet enn en konkurranse utøvd av et usakkyndig publikum. Det siste ville kunne være
direkte skadelig og føre til ruin for begge
konkurrenter, ble det hevdet.
Apoteker Christen Stillesen ved eksisterende
Drammens apotek var naturlig nok sterkt i
mot et nytt apotek. Han presenterte beregninger som konkluderte med at hans økonomiske situasjon ville bli svært elendig. Han
viste til at dersom hans gjennomsnittsinntekt
i siste 10 års periode fra 1842–1851 på 1860
sp.d. skulle måtte deles på to apotekere ville
det bli rene ruinen for begge når man tok
hensyn til hvor kostbart det var å bo i
Drammen. I apoteker Stillesens bevilling til
Drammens apotek inngikk for øvrig en klausul med en spesiell forpliktelse. Drammens
apotek var et reelt privilegium, det vil si det
var salgbart (3). Ofte gikk disse eldre apotekene fra før 1850 i arv i familien, så sant det
fantes arving med farmasøytisk utdannelse.
Apoteker Christen Stillesen hadde overtatt
Drammens apotek etter sin far Morten
Stillesens død i 1839. Forpliktelsen i bevillingen gjaldt farens enke, som var Christen
Stillesens stemor. Han ble pålagt å betale
8

henne 250 sp.d. årlig så lenge hun levde. Hun
var 57 år i 1839 (2). Denne forpliktelsen var
naturligvis også et moment i Stillesens økonomiske vurderinger når han argumenterte
mot opprettelse av et nytt apotek i
Drammen.
Drammen kommunes formannskap viste til
tidligere uttalelser mot opprettelse av et nytt
apotek og fant liten grunn til å skifte standpunkt. Med syv mot to stemmer støttet formannskapet både legenes og apoteker
Stillesens uttalelser til saken. Bekymringen
gjaldt i første rekke fremtidig akseptabelt
utkomme både for Stillesen og for en ny apoteker. Synet ble også understøttet av sammenligninger med andre byer og distrikter
der det ikke gikk helt bra for en nyopprettelse. Formannskapets innstilling overfor
kommunestyret var dermed at man for tiden
ikke fant å tilrå opprettelse av et apotek på
nedre Strømsø.
Drammen kommunestyre derimot bifalt ikke
formannskapets innstilling, og erklærte seg
med tyve mot ni stemmer for opprettelse (2).
Departementets rådgivende medisinalkomite
fulgte kommunestyrets innstilling. I medisinalkomiteens utredning om saken ble alle
forhold og uttalelser for og i mot behørig
diskutert. Apoteker Stillesens økonomi ble
nøye vurdert, og etter blant annet å ha avvist
en henvendelse fra Stillesen om å få opprette
filialapotek på Strømsø, het det i departementets vedtak til slutt at det skulle tas passende hensyn til Stillesens økonomiske interesser. Dette skulle gjøres ved at han skulle
befries for den årlige avgift på 250 sp.d. til sin
fars enke, når det nye apoteket ble anlagt.
Beslutning om opprettelse av det andre apotek i Drammen skjedde som tidligere nevnt
ved kongelig resolusjon av 4. oktober 1852.
Betingelser var at apoteket skulle være brakt i

fullstendig stand innen ett år etter at bevilling
var gitt, at det skulle anlegges på Strømsø, og
at apotekeren årlig måtte betale 250 sp.d. til
apoteker Stillesen eller etterfølgende eier så
lenge dennes enke var i live. Enkefru Stillesen
døde i 1861, og da falt den ekstraordinære
avgiften vekk.

Apoteket ble på ny kunngjort ledig, og 1.
februar 1855 ble Carl Georg Halvor
Dietrichs meddelt bevillingen. Han anla apoteket på Strømsø, i matr. nr. 162, Treschows
gate 1, på hjørnet av Tollbodgaten. I følge
bevillingen skulle apoteket være brakt i stand
innen ett år etter at bevilling var gitt, og 1.
februar 1856 åpnet apoteket for publikum
(4).

Bevilling

Apoteker Dietrichs var født 12. juli 1818 og
tok sin farmasøytiske eksamen i 1841 etter
flere år som disippel og senere medhjelper
ved Holmestrand apotek. I 1846 tok han i tillegg medisinsk embetseksamen, og han
praktiserte som lege i Solør inntil han ble
apoteker i Drammen i 1855. Han drev
Strømsø apotek fram til han døde 14. oktober 1864. Deretter fortsatte hans enke driften i
nærmere førti år, dels med bestyrer, dels ved
forpakter, inntil hun døde i 1903 (2).

Strømsø apotek ble så kunngjort ledig, og 23.
mars 1853 fikk Fredrik Alexander Napoleon
Schneider bevilling til å opprette apoteket.
Schneider var apoteker i Flekkefjord. Det
viste seg imidlertid vanskelig for ham å få
solgt apoteket i Flekkefjord. Han var heller
ikke særlig fornøyd med beliggenheten for
det nye apoteket i Drammen, så det endte
med at han sa fra seg bevillingen og ble i
Flekkefjord.

Treschows gate 1, Drammen. I denne gården åpnet Strømsø apotek sine dører for publikum 1. februar 1856, og
apoteket ble værende her til 1874. Gården ble revet i 1974 og hjørnetomten er i dag parkeringsplass.
Foto: Jo. Sellæg 1974, Jo. Sellægs Arkiv
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Jernbanetorvet (Strømsø torg) 9, Drammen. Til denne gården like ved bybroen flyttet Strømsø apotek i 1874 og ble
her til 1932. Gården ble da revet i forbindelse med en utvidelse av bybroen.
Foto: Jo. Sellægs Arkiv

Flytting
Enkefru Dietrichs var ikke helt fornøyd med
apotekets beliggenhet på nedre Strømsø, og i
1872 søkte hun om tillatelse til å flytte apoteket til et sted lenger opp i bydelen.
Apotekets opprinnelige beliggenhet var etter
gjeldende praksis bestemt av formannskap,
stadsfysikus og fylkesmann med godkjenning
av departementet. Det ble nå reist tvil i formannskapet om disse myndigheter var de
rette til å treffe endelig bestemmelse om flytting. Øyensynlig forflyttet tvilen seg oppover i
systemet. Ved kongelig resolusjon av 1. april
1873 fikk departementet opphevet den
bemyndigelse som de kommunale myndigheter til da var tillagt, og det ble overdratt
departementet for fremtiden å treffe nærmere
bestemmelse om et apoteks beliggenhet.
Foredraget i forbindelse med denne kongelige resolusjon er i sin helhet gjengitt under
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omtalen av Strømsø apotek i «Norges apotek
og deres innehavere» (2). Dette fordi det her
ble innført et nytt prinsipp så vel for opprettelse som for flytting av apotek. Et par uker
senere, 19. april 1873, fikk enkefru Dietrichs
tillatelse til å flytte apoteket opp til bybroen,
til Jernbanetorvet 9. Dette ble Strømsø apoteks adresse fra 1874 fram til 1932. I mellomtiden, nærmere bestemt i 1923, hadde apoteket endret navn til Svaneapoteket.
Drammen hadde da fem apotek, av disse nok
et på Strømsø, så navneskiftet var naturlig.
Dessuten hadde apoteket helt fra starten hatt
en svane i sitt emblem.
I 1932 ble en ny flytting nødvendig. Bybroen
i Drammen skulle utvides og gården
Jernbanetorvet 9 rives. Ny beliggenhet ble
hjørnet i gården til Central hotell med
adresse Jernbanetorvet 7. Her lå Svaneapoteket helt til 1975 da apoteker Asbjørn

Andresen flyttet det til nye lokaler i Tollbugaten 2 og samtidig tok tilbake navnet
Strømsø apotek. År 2001 overtok Alliance
kjeden Strømsø apotek og flyttet det til
Tollbugaten 1 der det i dag ligger (5).

Visitasjon av apotek
Hvorvidt de aller eldste norske apotek ble
visitert fra starten av er usikkert, men da ny
stadsfysikus i Bergen ble utnevnt i 1654 fikk
han pålegg om å visitere Bergens apotek (6).
Flere danske forordninger på 1600-tallet ga
legene påbud om apotekvisitasjon. Forordningen av 1672 ga tydelige bestemmelser om
at ettersyn skulle gjennomføres årlig, samtidig

som tidligere bestemmelser ble innskjerpet.
Kontrollen gjaldt først og fremst varebeholdningen. Senere, i 1796, ble apotekene pålagt å
ha giftprotokoll som skulle gjennomgås ved
hver visitasjon. I 1806 kom pålegg om at alle
glass, krukker og skuffer m.m. skulle være
signert i henhold til gjeldende farmakope, og
i 1861 kom en bestemmelse om at embedslegen etter hver visitasjon skulle rapportere antall medhjelpere og lærlinger til
departementet. Den første egentlige instruks
for apotekvisitasjon ble utferdiget av departementet i 1871 i forbindelse med utgivelse av
Pharmacopoea Norvegica Ed. II. Her het det
blant annet at visitasjonen helst skulle foregå i
nærvær av andre leger. (6)

Jernbanetorvet (Strømsø
torg) 7, Drammen, kjent i
byen som Central Hotell.
Strømsø apotek holdt til på
gateplan i denne gården fra
1932 til 1975. Apoteker
Asbjørn Andresen flyttet da
apoteket til nye lokaler i
Tollbugaten 2 på andre
siden av torget.
Foto: Jo. Sellægs Arkiv
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Visitasjonsprotokollen
Strømsø apoteks første protokollførte visitasjonsberetning er fra 17. desember 1863 (4).
Apoteket hadde da vært i drift siden 1. februar 1856. Dokumentasjon på årlige visitasjoner fra 1856 til 1862 har ikke vært mulig å
finne. Årsakene kan være flere. Det er kjent at
ikke alle embetsleger var like villige til å
gjennomføre apotekvisitasjon selv om de
hadde plikt til det (6). Forklaringen kan også
være at det ganske enkelt ikke ble benyttet
protokoll. Eller at lic.med. Blich i Drammen
var spesielt interessert i forhold omkring apotekdrift og dermed startet årlige visitasjoner

av apotekene i Drammen i 1863. Den første
visitasjonen bærer i noen grad preg av å være
en første gang.
Etter de bestemmelser som gjaldt på denne
tiden (6) skulle visitator
– undersøke apotekets lager av påbudte
legemidler
– påse at gjeldende medisinaltakst ble
overholdt
– påse at standkar og skuffer var signert etter
gjeldende farmakope
– gjennomgå giftprotokollen
– rapportere til departementet om antall
medhjelpere og lærlinger

Et par sider fra Strømsø apoteks første visitasjonsprotokoll. Bildet viser underskriftene til apoteker C.G.Dietrichs og
visitator Blich.
(Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum)
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Visitasjonsberetninger
17. desember 1863
Visitator: lic.med. Blich
Beretningen innledes med at den pålagte
årlige visitasjon ble foretatt i nærvær av apoteker Dietrichs og legene Wildhagen, Bergh
og Holst. Det sies videre at apoteket som er
opprettet i følge kongelig resolusjon av 4.
oktober 1852 innehas med personlig privilegium av 1. februar 1855, og at det siden 1.
februar 1856 drives av den tidligere distriktslege i Solør og Odalen, ex.pharm 1840 og
med.ex 1846 C.G.H.Dietrichs.
Personalet er en medhjelper og en lærling.
Omsatt til et noe mer moderne språk lyder
beretningen slik:
Etter å ha blitt forevist farmakope og takst
med de forskjellige tillegg, beså vi apotekrommet, der er et hensiktsmessig innredet,
lyst og rommelig lokale. Skuffer, glass og kar
var i tilstrekkelig mengde og av hensiktsmessig beskaffenhet, og innrettet i overensstemmelse med de i Plakat av 16. desember
1854 §§ 3 og 4 befalte forskrifter. Navnlig
inneholdt skuffene kasser av fortinnet blikk
med lokk av samme materiale. Karene og
skuffene var forsynt med de nye officinelle
navn på forsiden og tidligere navn på den
øverste rand av skuffene med et av de i
medisinaltaksten opptatte synonymer i tillegg. Likeledes var det iakttatt, å anbringe de
legemidlers navn med røde bokstaver, der er
oppført på fortegnelsene A og B i farmakopeen. Giftskapet var behørig ordnet, forsynt med sikker lås, hvortil medhjelperen
hadde nøkkel, og ingen av de i fortegnelsen A
oppførte midler fantes utenfor dette. De til
ekspedisjonen nødvendige instrumenter og
redskaper, riveskåler, mortere av stein, porselen og jern, spatler, trakter, begere, filtrerapparater, pillemaskiner m.m. var i tilstrekkelig mengde og hensiktsmessige i følge

fremlagt inventarliste. (Inventarlisten er ikke
protokollført)
Deretter beså vi laboratoriet som var utstyrt
med destillasjonsapparat og tilhørende dekokt- og infuskar. Videre evaporasjonsskåler,
tørkeapparat, mortere, riveskåler, sikter av
jernblikk, hår og silke, og presse.Alt var i fullkommen god stand.
Vi beså materialkammeret som er beliggende
i en sidebygning over gården. Kammeret er
tørt, luftig og i det hele hensiktsmessig innredet med hyller og løse kasser, hvori legemidlene er oppstilt for største delen i tillukkede glass eller i blikk-kasser med tettsluttende lokk forsynt med nummer og
signaturer. Giftene var tilbørlig innelåst, og
nøkkel var i apotekers varetekt.
For forvissning om at medikamentene var til
stede i tilstrekkelig mengde i forhold til forbruk ble følgende forevist: Acetas
morphinicus, Acetas plumbicus, Aether,
Bulbus scillae, Cantharidis, Castoreum,
Chloras kalicus, Flores anthemis nobilis,
Flores arnicae, Flores verbasci, Jodetum kalici,
Mel, Moschus, Opium, Folia atropa, Folia
cassiacum, Radix acori, Radix oleanna,
Radix altheae, Radix cephaelidis ipecac.,
Radix hellebori albi, Radix ipomearium,
Radix iridis, Radix polygalae, Radix
rheorum, Spermaecia, Stigmata croci, Sulphas
chinicus, Tartras stibies kalicus, Chloretum
hydrargyrosum mite, Chloretum hydrargyricum corrosiv., Camphorae, Gummi acaciarum, Gummi resina doremi.
Alle befant seg i tilstrekkelig mengde og vel
oppbevart.
Deretter bega vi oss til kjelleren, der ikke
opprinnelig har vært bestemt til avbenyttelse
for apoteket og er temmelig trang og ikke har
tilstrekkelig hvide (hvitte), men for øvrig
er tørr og skikket til oppbevaringssted for
13

de herværende oljer, syruper, honning,
throchisca, destillerte vann, salver, eter, sprit,
syrer m.m. Disse stoffer befant seg også gode,
i tilstrekkelig mengde, og oppbevaringskarene
var av hensiktsmessig beskaffenhet og med
tydelige signaturer.
Endelig gjennomsåes giftprotokollen i følge
hvilken der i henhold til de vedlagte attester
var utlevert 11 nummer.
Beretningen er underskrevet av Blich og
C.G.Dietrichs.

16. desember 1864
Visitator: lic.med. Blich
Apoteker Dietrichs var i årets løp (14. oktober) avgått ved døden. Enkefruen drev apoteket med bestyrer Georg Christian
Matthiesen. Personalet var en medhjelper og
en lærling. Den pålagte årlige visitasjon ble
foretatt i nærvær av legene Bergh og Holst
samt apoteker Stillesen.
Etter at farmakope og medisinaltakst var
forevist ble alle rom besiktiget. Som året før
var alt i orden, innretninger, instrumenter og
redskaper.
En del medikamenter ble igjen ettersett forat
man skulle være forvisset om deres godhet og
tilstrekkelig mengde i forhold til forbruk.
Utvalget av undersøkte stoffer og kjemikalier
var noenlunde tilsvarende visitasjonen året
før, men følgende var «nye»:
Cetraria islandic., Collodium, Cortex
cinchonae, Flores matricaria, Fol.digitalis,
Gummi resina balsam., Asa foetid.,
Galbanum, Radix cocculi palm., Radix
orchid. og Semen colchici samt forskjellige
composita som ikke var navngitt. Alt var i
følge beretningen vel oppbevart. Det gjaldt
også det som var i kjelleren.
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1865–1866–1867
Visitasjonene disse tre årene ble alle gjennomført i desember. Visitator Blichs beretninger er korte og sier at alt i apoteket var i
sedvanlig orden. Giftprotokollen ble hver
gang ettersett og antall utleveringer notert.
Personalet var stadig en medhjelper og en
lærling.

25. juli 1868
Visitator: Kierulf
Beretningen sier at det ble foretatt visitasjon
av det fru Dietrichs tilhørende apotek på
Strømsø i Drammen, der bestyres av provisor
Matthiesen ved hjelp av en medhjelper og en
lærling.
Det nevnes ingen årsak til dette sommerbesøket, heller ikke om nærvær av andre leger, men det må ha vært en ekstraordinær
visitasjon.Visitator hadde flere bemerkninger.
Han påpekte at det fantes liten beholdning av
rabarbrarot og kinabark m.m. Provisorens
forklaring var at det befant seg en større forsendelse på Tollboden der disse droger var
med. Det ble videre påpekt at man i apoteket
savnet apparater som areometer og termometer som ansåes nødvendige for kontroll av
flere stoffer, for eksempel ammoniakkoppløsning, som ble kjøpt hjem fra utlandet. Det
ble også bemerket at enkelte medikamenter
ble innkjøpt i pulverisert form, for eksempel
jalaparot og kvassiaved, og at rabarbrarot ble
innkjøpt i skåren form.
Provisor Matthiesen opplyste at det fra apoteket ble utlevert kvikksølvsalve (Ung.hydrargyri) blandet med like deler fett uten at
det i Plakat av 6. juli 1861 for salget av kvikksølvsalve var inntatt regler om dette.
I giftprotokollen var det ikke innført utleveringer siden siste visitasjon, og provisor
ble anmodet om at denne til en hver tid ble
holdt à jour. Ellers var apoteket i sin orden.

18. desember 1868
Visitator: lic.med. Blich
Dr. Blich var nå tilbake, og legene Wildhagen
og Holst var nærværende ved visitasjonen.
Personalet var uendret.
Det første som ble bemerket var at den ved
forrige visitasjon påtalte mangel av areometer
ikke var rettet. Men herr provisor Matthiesen
forklarte at rettelsen skulle foregå siden det
formentlig i kommende utgave av farmakopeen kom bestemmelser om areometerets
anvendelse.
En del stoffer og kjemikalier ble undersøkt
for godhet og tilstrekkelig mengde i forhold
til forbruk. Av disse kan nevnes: Amygdalin,
Atropin, Chloret.ferric., Flores hyperici,
Casein, Rad.angelicae, Radix cassiae, Fruct.
coloquint., Radix sarsaparillae, Santonin.,
Veratrin.
Med hensyn til opium, altearot, rabarbrarot
og balsamharpiks var lageret i minste laget.
Matthiesen bemerket at årsaken var forsinkelser fra grossisten i Hamburg, men at varepartiet var ventet når som helst. Det ble
imidlertid konstatert tilstrekkelig lager av
droger til midten av første fjerdingår. Opium
ble spesielt nevnt, der var beholdningen nok
til et halvt år framover. Giftprotokollen var nå
i orden.

16. oktober 1869
Visitator: lic.med. Blich
Først i beretningen nevnes at som sedvanlig
var byens leger anmodet om å overvære
visitasjonen, men alle hadde forfall. At den
årlige visitasjonen skjedde i oktober hadde
sammenheng med at provisor Matthiesen
skulle slutte som bestyrer ved årsskiftet. Ny
bestyrer skulle bli Jens Otto M. Hansen. For
øvrig var det ingen spesielle bemerkninger,

og utvalget av droger og kjemikalier som ble
undersøkt var i hovedsak som ved tidligere
visitasjoner.

17. juni 1870
Visitator: lic.med. Blich
Beretningen fra denne visitasjonen er noe
spesiell, så den fortjener å bli referert i sin
helhet:
År 1870 den 17. juni kl. 5 ettermiddag foretas
en ekstraordinær visitasjon av Strømsø apotek i anledning av den under 25. forrige
måned inntrufne store brann på Strømsø
hvorved apoteket hadde vært truet i den grad
at provisor hadde foretatt en fullstendig
utflytning av apotekets inventar. Utflytningen
var foretatt med tilstrekkelig ro og med hjelp
ut i et fartøy der for apoteket beliggende på
elven, hvor sakene ble liggende urørte inntil
brannen var slukket, hvoretter de straks
kunne bringes tilbake med unntagelse av
eter- og spiritusbeholdningen som man på
grunn av deres farlighet hadde transportert
lenger ut på elven i mindre båter. På et areometer nær, der ble knust, og to vekter som
var blitt bøyd, men senere er rettet, er ingen
av apotekets redskaper bedervet eller forsvunnet, og av apotekets varebeholdning er
kun en krukke med honning, som på grunn
av iblanding med rusk, fire skuffer med
respektive
Lign.quassia,
Rad.alpin.,
Rad.sarsaparilla, Herba mentha formedelst
innblanding med sand og annen urenlighet,
blitt kassable.
Ved visitasjonen befant seg så vel officin,
laboratorium, materialkammer og kjeller, så
vel inventar som varebeholdning i forsvarlig
stand. Noen signaturer på enkelte skuffers
ytterside var ødelagt og må erstattes.
Protokollen er underskrevet av Blich og Otto
M. Hansen
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9. november 1870
Visitator: lic.med. Blich
Beretningen er kort. Det bemerkes at ingen
av byens privatpraktiserende leger hadde
anledning til å være til stede. Apotekets tilstand var uforandret siden brannen sist
sommer. Det knuste areometer var på ny blitt
anskaffet. Noen varer ble undersøkt og blant
disse var stoffene Hydras chloralicus og
Chloroform nå med i utvalget.

8. august 1871
Visitator: lic.med. Blich
Nok en gang er det en omfattende beretning
som innledes slik:
Visitasjonen foretas i henhold til plakat av 2.
januar 1871 og sirkulære av 1. februar og 28.
juni dette år befalt ekstraordinær apotekvisitasjon på Strømsø apotek. Grunnen til at
visitasjonen ikke ble foretatt i juli var at nødvendige bygningsarbeider etter brannen forrige år nå først var fullførte. Det var foretatt en
omregulering av gatene. I stedet for den eldre
bygning der bruktes til materialkammer og
urtebod, men hvis grunn var blitt utlagt til
gate, ble der i år i apotekets gårdsrom oppført
en ny mere hensiktsmessig bygning med tørr
og formentlig fuktfri kjeller, tørt rommelig
materialkammer og urtebod, tørkeloft og
støtekammer hvormed der tillike er oppnådd
en bedre atskillelse mellom apotekets og husholdningens
forrådskammer. Apotekets
øvrige lokaler er som før. Inventaret er uforandret.
For å bli overbevist om at apoteket var forsynt med de i den nå gjeldende farmakope
innførte legemidler og at disse var i tilstrekkelig mengde og tilberedt på foreskreven
måte tok man varebeholdningen i øyesyn.
Spesielt undersøkt ble Acid.phenylic.,
Aq.amygd.amar. (som holdt farmakopeens
prøver), Bromet.kalic., Acid.sulph.conc, der
viste spesifikk vekt på 1,84 og mettet foreskreven porsjon av Sol.carb.natr.explorat.,
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Aether hvis spesifikk vekt var 0,72 og mettet
foreskrevet kvantum av Sol.acid.sulph.explorat. For øvrig undersøktes Cantharis,
Chloret.morphic., Cort.Chinae, Cortex frangulae, Fol.digitalis og dennes tinkturer
(simplex og ruber), Ferr.reduct., Nitr.argent.,
Opium, Rad.rhei og Secale cornut.
Ny nomenklatur ble undersøkt på standkar, en del var fortsatt merket etter
Ph.Norv.1854. Dette ble bemerket. Veterinærpreparater var oppbevart atskilt fra andre
preparater og var signert Medisin for dyr. De
fleste vegetabilske legemidler inneholdt angivelse av tid for anskaffelse, og provisoren
meddelte at for ettertiden ville samtlige vegetabilske stoffer bli påført slik angivelse.
Apoteket var forsynt med justerte centimetermål og sett av vektlodder innrettet etter
det metriske system, mens de andre lodder
var bortskaffet og ikke lenger oppbevart i officinet. Dessuten var anskaffet de reagenser og
prøveløsninger som nå var påbudt, samt areometer og termometer.

1872–1873
Disse årene ble visitasjonene til dr.Blich
gjennomført til vanlig tid på slutten av året.
Bestyrer Hansen var nå avløst av bestyrer
Carl Oscar Werring, senere apoteker ved
Bragernes apotek. Alt var vel og bra ved
Strømsø apotek. Det ble stadig gjort undersøkelser i varelageret, og blant stikkprøvene
var
Bicarb.natric.,
Fol.hyoscyami,
Fol.stramonii, Pulpus tamarind., Rad.senegae
og Rhiz.filicis.Videre ble Acid.hydrochlorat.
og Hydrargyr.oxyd.rubr. underkastet kjemiske prøver. Provisor Werring forsikret at han
selv hadde tilberedt de legemidler som befant
seg i apoteket etter farmakopeens foreskrevne
måte. Alt var nå signert forskriftsmessig, og
Werring hadde oversikt over anskaffelsestid
for varene i apoteket.

Visitasjon 2. november 1874
Visitator: lic.med. Blich
Til stede ved visitasjonen var legene
Bonnevie og Holst samt forpakter Skancke.
Apoteket var nå flyttet til Jernbanetorvet 9.
Beretningen i protokollen sier at enkefru
Dietrichs hadde benyttet seg av sin tillatelse
av 19. april forrige år til flytting til broen.
Visitator hadde ventet litt med å komme til
alt var i orden etter flyttingen. Så følger en
beskrivelse av de nye apoteklokaler:
Apoteket befinner seg i en leiet gård like ved
broen tvers over for jernbanestasjonen og er
forsynt med pålagt skilt og klokkestreng.
Utsalgsmessig har det en bekvem beliggenhet
for dem der søker apotek. Det er avdelt med
en skranke og med sitteplasser for de
ventende. Ekspedisjonsrommet inneholder en
fullstendig utrustet reseptur og et vel forsynt
officin, all innredning i henhold til bestående
forskrifter. Innenfor dette finnes vaktværelse
for medhjelperne, og apotekerens kontor.
Materialkammer og urtekammer var i etasjen
ovenover innredet. Kjeller nedenunder lå
over jorden, men syntes å avgi fullkommen
garanti for riktige oppbevaringsbetingelser.
Ved siden av kjeller laboratoriet med ildsted,
presse, tørreovn og dampapparat. Støtekammer var på motsatt side av gårdsrommet.
Apoteket var forsynt med gjeldende farmakope, medisinaltakst, veterinær medisinaltakst, og fortegnelse over autoriserte leger.Alt
i apoteket var i orden og rent.
Personalet var nå to medhjelpere og en
lærling.
De årlige beretningene fra visitator fortsetter
i årene som følger. Dr. Blich kommer på sine
besøk like før jul, og etter ham overtar
dr.Bonnevie som var med for første gang ved
visitasjonen 2.11.74 som er den siste som er
tatt med i denne oversikten.
–––––––

Vurdering og følger
av visitasjonene
I 1850 var det 45 apotek i Norge. De aller
fleste var i byer og ladesteder (6). Opprettelse
av nye apotek, som etter 1850 var personlige
privilegier, skjedde som regel etter krav fra
befolkningen, men møtte vanligvis motstand
fra eksisterende apotek på stedet. Ofte var det
også et dilemma for kommunale myndigheter å støtte en nyetablering dersom byen
allerede hadde apotek. Viktigste moment for
departementets avgjørelse var så godt som alltid om kundegrunnlagets størrelse ville være
tilstrekkelig for å gi en kommende apoteker
et anstendig utkomme. Slik sett er diskusjonen forut for opprettelsen av Strømsø apotek i
1852 typisk.
Beliggenhet var vesentlig da som nå. Enkefruen som fra 1864 drev apoteket med
bestyrer, så seg tydeligvis om etter en bedre
lokalisering i bydelen. Hennes flytteplaner ga
som resultat at lokale myndigheter mistet, eller rettere sagt fraskrev seg retten til å
bestemme et apoteks beliggenhet.
Visitasjonene ved Strømsø apotek i perioden
1863–1874 blir alle gjennomført av embedslege lic.med. Blich med ett unntak. I juli
1868 er Kierulf hovedansvarlig for ettersynet.
Det er grunn til å tro at dette var ekspedisjonssjef i Indredepartementet, lege T.
Kierulf, som foretok en ekstraordinær visitasjon. Han visiterte eksempelvis Hamar apotek i samme periode (7).
Visitasjonsprotokollen fra Strømsø apotek
viser en visitator som tar sin oppgave seriøst.
Han besøker apoteket årlig og har ekstraordinær visitasjon når det er påkrevd. Han
beskriver lokalene og deres egnethet, undersøker stikkprøver fra varelageret, sjekker giftprotokoll og noterer antall medhjelpere og
lærlinger. Han ser til at apoteket har nød17

skjedd. Det fokuseres også på holdbarhet ved
at varer skulle merkes med tid for anskaffelse.

De eldste visitasjonsprotokollene fra Strømsø apotek.
(Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum)

vendig utstyr for å møte kommende farmakopes krav til undersøkelsesmetoder. Videre
er han nøye på at nomenklaturen ved signering av standkar er i samsvar med gjeldende farmakope. Han inviterer byens andre
leger til å overvære visitasjonene, og stort sett
er de nærværende. Personalets størrelse, som
oftest en medhjelper og en lærling, blir
behørig notert.
Undersøkelsen av varelageret har en sentral
plass i visitasjonene. Ved hvert besøk blir et
30-talls droger, stoffer og kjemikalier undersøkt. Noen er de samme fra gang til gang.
Totalt representerer denne perioden en
undersøkelse av et 50-talls forskjellige droger
og et 20-talls kjemikalier. (Se rammetekst). I
første rekke var det påbudte legemidler som
skulle ettersees for godhet og tilstrekkelig
mengde i forhold til forbruk, og de aller fleste
som ble plukket ut var officinelle, det vil si
opptatt i gjeldende farmakopeer (8,9). Det
legges vekt på at droger blir innkjøpt som hel
vare, og det vanker påtale når så ikke er
18

Det kan videre med litt god vilje registreres
en endring i utvalget av stikkprøver i perioden. Ved visitasjonen i 1870 ble for eksempel
kloralhydrat plukket ut, et stoff som ble innført i terapien av tyskeren Liebreich i 1869,
som sovemiddel (10). Stort sett er visitator
tilfreds med varebeholdningen, men ved et
par anledninger mener han det kan bli
knapphet på enkelte varer. Forklaringen fra
provisor om forsinkelse fra grossisten i
Hamburg, eller at forsendelsen befinner seg
på Tollboden er relevant. At grossisten befant
seg i Tyskland var en virkelighet apotekene
hadde å forholde seg til. Første norske
engroshandel, Bærums Droge & Kjemikalieforretning ble etablert i 1896, men det tok
mange år før det var norske grossister som
forsynte apotekene (6).
Den første norske farmakope av 1854 trådte i
kraft 1. januar 1856. Den var rimeligvis på
plass da Strømsø apotek åpnet 1. februar
samme år. Det er også grunn til å tro at både
apoteker og visitator var opptatt av å ha fått
en norsk farmakope, selv om den på mange
områder ble sett på som foreldet allerede da
den kom. Det ble ganske snart satt i gang
arbeid med ny utgave som kom til å få datering 1870, men som først trådte i kraft 1. juli
1871 (6). I denne utgaven ble det metriske
system for mål og vekt innført.Visitator følger opp og påser at nye justerte lodder er til
stede og at de gamle er fjernet. Det kom også
påbud om at apotekene skulle ha termometer
og areometer for måling av spesifikk vekt
samt titrerutstyr for enkle kjemiske analyser
(9). Dette blir fulgt opp av visitator. Han
benytter areometeret, og han foretar titreringer på svovelsyre.
Brannen 25. mai 1870 på Strømsø var den
største i bydelens trehusbebyggelse. Det strøk

Droger og stoffer som ble tatt ut som stikkprøver ved visitasjonene
i perioden 1863 – 1874
Asa foetida – Dyvelsdrek
Bulbus Scillae – Strandløk
Camphora – Kamfer
Cantharis – Spansk flue
Caseinum – Kasein
Castoreum – Bevergjel
Cetraria islandic. – Islandsk lav
Collodium – Kollodium
Cortex cinchonae – Kinabark
Cortex frangulae – Frangulabark
Flores anthemis.nobilis –
Romersk kamilleblomst
Flores arnicae – Arnikablomst
Flores hyperici – Perikum
Flores matricariae (chamomillae) –
Kamilleblomst
Flores verbasci – Kongslys
Folia atropae (belladonnae) –
Belladonnablad
Folia cassiarum (fistula) –
Johannesbrødtre, uekte
Folium digitalis – Digitalisblad
Folium hyoscyami – Bulmeurtblad
Folium stramonii – Piggepleblad
Fructus coloquint. – Kolokvintfrukt
Galbanum – Galbanum (harpiks)
Gummi acaciarum –
Akasiegummi (arabisk gummi)
Gummi resina balsam – Balsamharpiks
Gummi resina doremi – Ammoniakkgummi
Herba menthae – Myntete
Lignum quassiae – Kvassiaved
Mel – Honning
Moschus – Moskus
Opium – Opium
Pulpus tamarind. – Tamarindbelger
Radix acori (calamis) – Kalmusrot
Radix alpin.(officinarum) – Galangarot
Radix altheae – Altearot
Radix angelicae – Kvann
Radix cassiae – Kassiarot
Radix cephaelidis ipecac. – Brekkrot
Radix cocculi palm. – ?
Radix filicis – Bregnerot
Radix hellebori albi – Hvit nyserot
(rotstokk av Veratrum album)

Radix ipomearium – Søtpotetrot (batate)
Radix iridis – Fiolrot
Radix jalapae – Jalaparot
Radix oleanna – ?
Radix orchid. – En art marihåndrot
Radix polygalae – Blåfjærrot
Radix rheorum – Rabarbrarot
Radix sarsaparillae – Sarsaparillerot
Radix senegae – Senegarot
Radix valerianae – Valerianarot
Secale cornutum – Meldrøye
Semen colchici – Kolchicumfrø
Spermaecia – Spermasett (hvalrav)
Stigmata croci – Safran
Acetas morphin. -Morfinacetat
Acetas plumbicus – Blyacetat
Acid.hydrochlorat. – Saltsyre
Acid.phenylic. – Fenol
Acid.sulphuric.conc. –
Konsentrert svovelsyre
Aether – Eter
Amygdalin – Amygdalin
Aqva amygdalae amarae –
Bittert mandelvann
Atropin – Atropin
Bicarb.natric. – Natron
Brometum kalic. – Kaliumbromid
Chloras kalicus – Kaliumklorat
Chloretum ferric. – Jernklorid
Chloretum hydrargyricum corrosiv. –
Sublimat
Chloretum hydrargyrosum mite – Kalomel
Chloretum morphic. – Morfinklorid
Chloroformium – Kloroform
Ferrum reduct. – Redusert jern
Hydras chloralicus – Kloralhydrat
Jodetum kalici – Kaliumjodid
Nitras argentic. – Sølvnitrat
Oxydum hydrargyric.rubr. –
Rødt kvikksølvoksyd
Santoninum – Santonin
Sol.ammoniaci – Ammoniakkoppløsning
Sulphas chinicus – Kininsulfat
Tartras stibies kalicus – Brekkvinstein
Veratrinum – Veratrin
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med 148 gårder fra Pistolgangen til Rundtom (1). Gatestumpen Pistolgangen lå kun et
kvartal unna Treschowsgate 1 der apoteket
holdt til. Slik sett kan man forstå at det var
høyst påkrevd å søke å berge inventar, utstyr
og varer i sikkerhet på elva vekk fra flammene. Visitator foretar en ekstraordinær visitasjon i juni dette året, noterer hva som er ødelagt og ser ellers til at apoteket er i orden.
Han kommer også tilbake året etter og protokollerer den nye bygningen som er oppført
etter brannen, og er spesielt tilfreds med apotekets kjeller som nå er atskilt fra husholdningskjelleren.
Visitasjonsprotokollen fra Strømsø apotek er
neppe spesiell, men da den ble hentet fram i
forbindelse med apotekets 150 års markering
i 2002 bød det seg en anledning til å studere
den nærmere. Slik ble den en kilde til et tidsbilde av norsk apotekdrift i siste halvdel av
det 19. århundre.

Summary
Strømsø apotek (Strømsø Pharmacy) in
Drammen was founded by royal decree on
the 4th of October 1852, and opened on the
1st of February 1856 as the second pharmacy
in the city. Proprietor pharmacist C.G.H.
Dietrichs established and managed it until he
died in October 1864. His widow continued
the business together with a manager who
was a qualified pharmacist.
The earliest written inspection report is dated the 17th of December 1863. Until 1874, a
total of 14 inspection reports were noted in
the protocol. The inspections were carried
out by lic.med Blich with only one
exception. The first inspection report
describes rooms, furnishings, equipment,
stock and storage containers. Sample tests
from the stock were also examined. In total,
samples of about 50 different drugs and 20
chemicals were examined by the inspector
during this period (see frame on page 19).
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The inspector’s protocol gives us a contemporary picture of pharmacy management
150 years ago, rooms, equipment, personell,
stock, storage conditions and buying from the
wholeseller in Hamburg.The inspector emphasizes that the terms of the Pharmacopaeia
are followed, particularly when the 2nd
edition of Ph.Norv. came into force in 1871.
Strømsø Pharmacy was originally situated at
Treschows gate no.1. In 1870 a great fire
devastated this part of the city, and destroyed
148 houses.The pharmacy was threatened by
the flames and, according to the protocol,
goods and equipment had to be transported
out on boats on the river nearby. After the
fire, everything was brought back almost
undamaged.
In 1874, the widow mrs. Dietrichs got
permission by the authorities to move the
pharmacy to a better location closer to the
bridge and the railway station. Since then,
Strømsø Pharmacy has been located in this
part of Drammen.
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Leger som apotekinnehavere*
Av Rolf Klevstrand**

Et skille mellom medisin og farmasi ble innført av
keiser Fredrik den Annen på Sicilia i første halvdel
av 1200-tallet (1). Leger kunne ikke eie apotek.
Dette skillet ble også gjennomført i DanmarkNorge ved Christian den Femtes forordning av
4. desember 1672: «Forordning om Medicis oc
Apothecker». Det heter i forordningens §12 at
apotekerne «skal alene blive ved deres Bestilling
oc hverken selv eller ved deres Svende befatte sig
med Praxi medica eller Syge at visitere» og i § 27
«. . . Maa herefter ingen Medicus practicus tillige
holde offentlig Apothek, men enhver blive ved sin
Profession» (2). Likevel viser norsk farmasihistorie
flere eksempler på at dette prinsippet ble fraveket. I
det følgende skal 3 eksempler trekkes frem, og
samtlige stammer fra samme sted, nemlig Skien i
Telemark. Derfor er det naturlig å se kort på byens
apotekhistorie.

Skiens Apothek ble opprettet i 1709 (3). Først
ca. 170 år senere fikk byen sitt andre apotek.
Første januar 1880 fikk cand.pharm og
cand.med. Martin Walther bevilling til å opprette og drive «Skiens nye Apothek» (4).
Navnet ble senere endret til Løveapoteket.
Den første innehaveren av byens andre apotek hadde altså både farmasøytisk og medi-

sinsk utdannelse. Han tok pharmaceutisk
examen i 1859, ble student 1862 og tok
medisinsk embetseksamen i 1868. Deretter
praktiserte han som lege i Kristiansund til
1880. Han drev Skiens nye Apothek frem til
1887, da han fikk bevilling til å opprette
Apoteket Idun i Christiania, som han drev til
sin død i 1893. Det ser ikke ut til at Walthers
medisinske bakgrunn skapte problemer for
myndighetene. Det gjorde derimot den neste
innehaver av Skiens nye Apothek, Johan
Frederik Hoch.
En dag i 1887 fikk en deputasjon fra Den
pharmaceutiske Forening foretrede for statsminister Johan Sverdrup (5). Saken gjaldt
besettelsen av Skiens nye Apothek. Det gikk
rykter om at korpslege, cand.med. og cand.
pharm. Johan Frederik Hoch skulle være
innstilt. Deputasjonen hadde med en skrivelse med protest mot at denne legen skulle få
bevillingen.
For å forstå dette oppsiktsvekkende besøket
hos landets statsminister, må vi prøve å sette
oss inn i forholdene for farmasøytene i
Norge i 1880-årene. Fyllingen og Johannessen gir et dystert bilde av apotekansatte
farmasøyters liv på denne tiden (6). Den

*) Basert på foredrag ved Farmasidagene 2005.
**)Apotekereksamen 1947. Vitenskapelig assistent ved Avd. C, Farmasøytisk institutt, UiO
1948-51. Amanuensis ved Avd. A 1951-60. Rektor ved Reseptarutdanningen 1961–74.
Apoteker Moelv apotek 1974–92. Privatadresse: Grønstads gate 47, 2609 Lillehammer
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opplyses ikke om personer som arvet eller
kjøpte et apotek er med i beregningen. En ny
beregning, der disse var utelatt, tyder på at
ventetiden var høyest, 24 år, i 1880–90-årene
(8).
Foretredet for statsminister Sverdrup førte
imidlertid ikke til at famasøytene fikk gehør
for sine protester. Hoch fikk bevillingen til
Skiens nye Apothek.
Martin Walther

gamle ordningen med «fri stasjon» holdt seg
lenge i apotekene. Farmasøyter og disipler
bodde i apotekgården og hadde kost og losji
hos apotekeren. Dette hang også sammen
med kravet om at apoteket skulle være tilgjengelig til enhver tid. Under slike forhold
kunne det ikke bli tale om noe privatliv.
Farmasøyten kunne ikke gifte seg og stifte
familie. I 1890 var bare 30 av Norges farmasøyter gifte. Da var 150 farmasøyter ansatt
ved landets apotek.
Men det fantes en vei ut av de vanskelige
kårene, nemlig gjennom apotekprivilegiet.
Derfor levde farmasøytene i håpet om selv å
få en apotekbevilling. Siden 1850 eksisterte
det to former for apotekprivilegier i landet.
Bevillinger som var gitt til apotek før 1850,
ble ansett for å være salgbare, og de kunne
arves av etterkommere som fylte kravene til
apotekbevilling. I desember 1850 ble det fastsatt ved kongelig resolusjon at det heretter
bare skulle gis personlige, og ikke salgbare,
apotekbevillinger. Farmasøyter som kunne
skaffe kapital, hadde mulighet for å kjøpe et
salgbart apotek. Men de fleste måtte vente i
årevis på en personlig apotekbevilling.Ventetiden hadde økt i siste halvdel av 1800-tallet.
Fyllingen og Johannessen oppgir at gjennomsnitt for perioden 1842–60 var 13,5 år
og at det økte til 23 år i 1901–10 (7). Det
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Hvem var så denne Johan Fredrik Hoch?
Han var født i Christiania i 1840 og døde der
i 1910 (9). Han tok medisinsk embetseksamen i 1867 og var fra samme år til 1870
sekretær for Farmakopøkommisjonen. I
denne tiden var han disippel ved Svaneapotheket i Christiania i et halvt år og avla
medhjelperprøven i juli 1868. I februar 1872
tok han pharmaceutisk examen (apotekereksamen) med karakter Meget godt. Før
dette hadde han et reisestipendium for å
foreta botaniske undersøkelser i Norge. I
1897 fikk han statsstipendium for å studere
dyrking av medisinske planter, spesielt i
Tyskland. Han drev selv i flere år forskningsfelt med legeplanter.
Hoch utga et «Pharmacologisk Compendium» i to deler, om legemidler fra planteriket i 1878 og om kjemiske legemidler m.m.

Johan Frederik
Hoch

i 1880. I 1887 utga han et supplement om
nye legemidler. Cand.pharm. Andreas Jakobsen
har gitt oss et nærbilde av Hoch i en serie
artikler i Norges Apotekerforenings Tidsskrift
i 1941–42 (10) med tittel «Litt av hvert fra
mitt apotek-yrke». Artiklene ble senere utgitt
som særtrykk.
Jacobsen begynte som provisor ved Skiens
nye Apothek i 1901. Noe av det første han
fikk vite, var at sjefen ikke måtte tituleres
apoteker, men doktor. Helst ville han bli kalt
korpslege. Han hadde bl.a gjort tjeneste ved
Oscarsborg festning.
Fyllingen og Johannessen forteller at Hoch
skaffet myndighetene atskillig bry (5). Det var
satt som betingelse for apotekbevillingen at
han søkte avskjed som korpslege. Det gjorde
han ikke i første omgang. Han fortsatte å
praktisere som lege, enda han var strøket av
legefortegnelsen. Departementet krevde på
nytt at han skulle sende inn sin avskjedssøknad. Han svarte med en søknad om å få
bli i stillingen, men utenfor nummer. Dette
ble nektet ved kongelig resolusjon. Hoch fikk
en siste frist på fire uker for avskjedssøknad,
ellers ville apotekbevillingen bli tatt fra ham.
Da kom endelig søknaden.
Men likevel averterte han i dagspressen i
Skien kort tid senere:
Fattige Syge
kan erholde Lægehjælp gratis hos
Doktor Hoch, Skiens nye Apothek.
Time 12–1, i regelen alle Hverdage.
Departementet ga ham igjen valget mellom
apoteket og legevirksomheten. Han valgte da
å oppgi sm medisinske praksis.
Andreas Jacobsen forteller at Hoch skrev
resepter på enkle, billige medisiner, og han
mener at det hele var nærmest en form for

filantropi. Alle som kjente Hoch visste at det
å tjene penger på legevirksomheten var helt
utenfor hans livsinnstilling.
Jacobsen giengir en historie fra Hochs første
år i apoteket. Hans provisor hadde fått fri fra
en nattevakt, og apotekeren skulle overta
vakten. Det var midt på sommeren og lite å
gjøre, så Hoch hadde nok håpet på at han
ikke skulle bli forstyrret. Men farmasøytene
på det andre apoteket hadde fått høre om
dette, og en av dem ville spille ham et puss.
Han fikk skrevet en cito-resept på sølvnitratpiller og fikk den levert etter stengetid.
Det ble en alt annet enn hurtig ekspedisjon.
Hoch strevde med disse pillene i flere timer,
og da han endelig ble ferdig, var de store som
«boli» og så ut som kullpiller.

Eivind Martinius Hegge
I perioden 1930–36 ble det gjennomført en
viktig endring i apoteksystemet i Norge: De
reelle apotekprivilegiene ble avviklet (11).
Dette må sees som bakgrunn for myndighetenes behandling av en spesiell sak som
kom opp i 1934.
I dette året døde innehaveren av det reelle
privilegium Skiens Apotek, Jens Christian Sahl
Hegge. Hans sønn, reservelege Eivind
Martinius Hegge, skrev til Sosialdepartementet
(12) at han som enearving etter apotekeren
aktet å drive apoteket. I ettertid synes det
underlig at legen ikke fikk til svar at for å få
apotekbevilling krevdes det avlagt apotekereksamen, og dette manglet legen. Men det
dreide seg altså om et reelt privilegium.
Departementet valgte å forelegge saken for
Regjeringsadvokaten, som svarte ved brev av
3. oktober 1934. Riksarkivet har skaffet meg
en vanskelig lesbar kopi av brevet. Regjeringsadvokaten viser til § 9 i apotekloven av
1909, der det heter at hvis apoteket er salg23

Eivind Martinius
Hegge

bart, «kan apotekerens enke eller barn
fortsætte apotekets drift ved en av departementet godkjent bestyrer, indtil ny apoteker
er beskikket».
Regjeringsadvokaten siterer også § 15 i lov
om legers rettigheter og plikter av 29. april
1927, der det heter at en lege ikke har rett til
å utøve legevirksomhet i den tid han selv eller hans ektefelle innehar bevilling som apoteker eller styrer apotek. Regjeringsadvokaten sier at «dette tillater ikke tvil om at
lovgivningens hensikt er at lægegjerning og
interesse i apotek ikke skal kunne forenes.
Spørsmålet blir derfor alene om lovens ord
skulde være av slik art at de hindrer hensiktens opnåelse. Dette kan efter mitt skjønn ikke
antas.Vistnok har ikke en apotekers efterlatte
selv bevilling, men de driver i henhold til
arvelaterens bevilling. Det vilde da være en
ganske outreret orddyrkelse om man la vekten på at bevillingen ikke er gitt dem selv.»
Dette må departementet ha tolket slik at
Eivind Hegge burde få drive apoteket med
sin fars bevilling, og slik ble det. Provisor
Johannes Kise ble autorisert som bestyrer.
I 1936 var Eivind Hegge blitt ansatt som lege
ved Telemark Fylkessykehus. Sarnme år inngikk han en avtale med staten (13). Han avsto
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privilegiet, mot at han fikk drive apoteket
med en bestyrer, godkjent av Sosialdepartementet, i 18 år, til desember 1954.
Fellesavtalen med staten av 17. februar 1936
inkluderte en suksessorrett, d.v.s. at apotekerens barn, svigerbarn eller adoptivbam skulle
kunne overta bevillingen innen 18 år, hvis
vedkommende ellers var kvalifisert (11). I
Eivind Hegges tilfelle betydde det at
bestemmelsen i apoteklovens § 9, «indtil ny
apoteker er beskikket», fikk virkning først
etter 18 år.
Ifølge avtalen måtte Hegge fraskrive seg retten til å utøve legevirksomhet i disse årene,
men han kunne gjøre tjeneste ved offentlig
sykehus. Han fraskrev apoteket rett til å levere
legemidler og sykepleieartikler til sykehuset
så lenge han var ansatt der. Det står ikke
uttrykkelig at han ikke kunne skrive ut
resepter i disse årene, men dette måtte vel bli
en følge av avtalen.
Hvordan ville situasjonen ha vært for Eivind
Hegge med dagens apoteklov? Lov om apotek av 2. juni 2000 sier i §§ 2–3 at apotekkonsesjon (eierskap til apotek) ikke kan
gis dersom søkeren har rekvisisjonsrett for
legemidler. Leger, tannleger og veterinærer
kan altså heller ikke nå eie apotek. En kan
kanskje si at ånden fra Sicilia på 1200-tallet
og København 1672 fremdeles lever i norsk
farmasi.

Summary
Physicians as Pharmacy Owners
In the thirteenth century pharmacy was
separated from medicine by an edict from the
emperor and king of Sicily, Frederick the
Second. In Denmark–Norway a constitution
for medicine and pharmacy was given as a

royal ordinance in 1672, based on the same
principles. Physicians could not own
pharmacies. A royal privilege was demanded
for pharmacists who wanted to own a
pharmacy. This paper tells about three
physicians who nevertheless became owners
of pharmacies in the nineteenth and twentieth century.
Two of the physicians had also graduated in
pharmacy. The first of these, Mr. Martin
Walther, had practised medicine for some
years before he was given the privilege to
open a pharmacy. He owned pharmacies for
the rest of his life and caused no difficulties
for the state authorities.
The second, Mr. Johan F. Hoch, on the other
hand created difficulties as he did not finish
his medical practise after he had taken over a
pharmacy. He advertised that he would give
free medical treatment to poor people in his
pharmacy. Pharmacists reported this to the
authorities, and the Ministry of Social Affairs
gave him the choice: Either stop treating persons or loose his pharmaceutical privilege.
Then he stopped his medical practise.
Until 1850 the pharmaceutical privileges
were so called «real» in Norway. Over the
years a practise sanctioned by usage had made
them saleable and heritable. After 1850 the
right to own a pharmacy was given as a «personal privilege» which could neither be
inherited nor sold on the open market.
In 1934 a pharmacist with a «real privilege»
had died, and his son, his sole heir, wanted to
run the store.The problem was that he was a
physician and consequently could not own a
pharmacy. The Ministry of Social Affairs
asked the Attorney General about his view of
the case. The answer was that in his opinion
an heir to a «real privilege» might own the
pharmacy, but he must have a pharmacist to

manage it.The ministry decided to allow the
physician, Mr. Eivind M. Hegge, to inherit the
pharmacy. It was based on an agreement in
which he renounced his right to practise
medicine, except in a hospital. Later on his
right to own the pharmacy was limited to a
period of 18 years.
Since 2001 a new law has made a distinction
between concessions for possessing a
pharmacy and for running it. However, any
person who has the right to prescribe
medicines can not own a pharmacy. We may
say that the spirit of Emperor Frederic the
Second still lives in our country.
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Et fag i tiden
Farmasøytiske tidsbilder 1905–2005
Farmasihistoriske notiser XXI
Av Kjell-Erik Andersen – Utstillingsutvalget NFM
Norsk Farmasihistorisk Museum (NFM) har de
siste to årene vist vekslende temautstillinger. I det
nasjonale jubileumsåret 2005 var det naturlig å
presentere noen glimt fra farmasiens utvikling
giennom det siste hundreåret, med særlig vekt på
forholdene i Norge.

Den hundreårige historien ble illustrert med
fem tidsbilder i hver sin monter. I den første
monteren ble situasjonen rundt 1905 vist.
Deretter fulgte en kort historikk for hvert
fjerdedels sekel. Alle tidsbildene hadde en
kortfattet oppsummering av hovedtrekkene i
utviklingen i den aktuelle perioden, belyst
med enkelte utvalgte gjenstander og noe
detaljert tilleggsinformasjon.

1905
Litt før 1905 (i 1895) fikk Norge sin første
norskspråklige farmakope. Noen få år etter
1905 (i 1909) fikk landet ny apoteklov til
erstatning for den forrige, som med tillegg
og endringer var holdt i live siden 1672.
Lovfornyelsen ble noe forsinket i innspurten
fordi politikerne var travelt opptatt med
unionsoppløsningen.
Ytterligere to lover fra denne tiden berørte
farmasien sterkt. I 1904 kom det en handelsplakat, fulgt av en ny handelslov tre år
senere. Disse åpnet for at norske firma kunne
få rett til å importere og drive engroshandel
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med legemidler og gifter.I 1904 kom også de
første bestemmelsene om arkana. Arkana er
legemidler som ble markedsført uten at innholdet var kjent for brukeren, eller effekten
dokumentert. Salget skjedde til dels per
postordre over landegrensene. Arkana ble
etter hvert ansett som et problem i en rekke
land. Endelig totalforbud mot arkana kom
ikke i Norge før i 1928.
I 1905 var farmasien et mannsdominert yrke,
men de første kvinnene var i ferd med å
finne sin plass innenfor faget.

1905–1930
Norge fikk igjen en ny farmakope i 1913.Til
denne ble det gitt ut et nokså omfattende
kommentarverk. For samtidens myndigheter
og publikum var det helt andre forhold som
gjorde at apotekene kom mye i fokus i denne
perioden. Den såkalte Forbudstiden ga en
eksplosiv vekst i antallet alkoholresepter utover i 20-årene, frem til en ny reseptlov kom
i 1924.
Da apotekenes spritsalg kulminerte i 1923,
ble det ekspedert mye over 2 millioner
resepter på brennevin og spiritus. Enkelte
leger ble kjent som «brændvinsdoktorer». En
enkelt lege skrev alene ut nesten 50.000 alkoholresepter i 1923. Spritsalget, samt en mer
kortvarig ekstraomsetning som følge av
spanskesyken, bedret apotekenes økonomi, og

la grunnlag for flere selvstendige apotek i
landet. Også det nye, offentlige Apotekavgiftsfondet, basert på apotekloven av 1909,
fikk en sterk vekst.
Men det skjedde mer i nettopp disse to
årene: farmakopeåret 1913 og det store spritsalgsåret 1923. Nyegaard & Co lanserte en
serie ovale tabletter i 1913 under fellesnavnet
Globoid. Ett av disse, Globoid Acetocyl, overtok senere fellesnavnet som sitt produktnavn,
og ble en salgsmessig kjempesuksess. I 1923
ble Nobelprisen i medisin gitt for utviklingen av en revolusjonerende medisin, insulin.
Samme år ble det vedtatt en ny lov om den
farmasøytiske utdannelsen i Norge. Et viktig
fremskritt, selv om det fortsatt gikk åtte år før
undervisningen startet etter den nye ordningen.
En av norsk farmasis aller fremste gjennom
alle tider, Ellen Gleditsch, gjorde seg sterkt
bemerket på denne tiden, bl.a. etter å ha
arbeidet sammen med Mme Curie i Paris.

1930–1955
Perioden startet med at de norske farmasøytene fikk sitt eget universitetsstudium.
Straks før 2. verdenskrig, i 1939, var igjen en
ny farmakope klar. Denne ble ikke satt i kraft
før i 1949, p.g.a. krigen. Krigen hadde naturligvis også annen innvirkning. I 1945 var
mange norske apotek ødelagt og/eller nedslitt. Fremsynte farmasøyter hadde imidlertid
brukt krigsårene til å planlegge gjenoppbyggingen. Da den kom i gang for alvor,
ble den derfor preget av vilje til faglig fornyelse. Norsk Farmaceutisk Selskap skrev
tidlig ut en konkurranse for å få inn forslag til
hvordan morgendagens apotek burde se ut.
Initiativet kan ikke bare sees som en forberedelse til gjenoppbygging etter krigens

ødeleggelser, men også som et ønske hos den
nye generasjon farmasøyter om å bygge mer
moderne apotekanlegg. Innredningen av
apotek var lite preget av fornyelse i første
halvdel av l900-tallet.
Krigen hadde også medvirket til at Alexander
Flemings banebrytende oppdagelse fra 1928,
penicillinet, ble utviklet til et legemiddel med
enorm betydning. Fleming fikk Nobelprisen
i medisin det året krigen sluttet. I 1939, året
da storkrigen startet, var samme pris gitt til
G.J.P. Domagk. Han fikk den for sin innsats
som ga verden det første sulfa-preparat,
Prontosil «Bayer». For første gang i historien
hadde legene virkelig effektive midler mot de
fleste infeksjonssykdommer. I årene etter
krigen kom det en lang rekke andre antibiotika og kjemoterapeutika.
Norges Apotekerforening fikk etter hvert
behov for å styrke sin kompetanse knyttet til
å lage gode produksjonsforskrifter. Et eget
forsøkslaboratorium ble derfor opprettet i
1953.
Helt til slutt i perioden ble det satt endelig
sluttstrek for den århundrelange ordningen
som gjorde det mulig å arve enkelte apotek.

1955–1980
Perioden ble innledet med at Staten, gjennom det nyetablerte Norsk Medisinaldepot, i
1957 overtok all grossistvirksomhet på legemiddelfronten (iflg en lov av 1953). Perioden
sluttet med at flertallet i et offentlig oppnevnt
utvalg foreslo å sosialisere hele apotekvesenet.
Forslaget ble ikke fulgt opp av fagstatsråden
fra Arbeiderpartiet.
Apoteklovgivningen, som ble fornyet i 1963,
fikk dermed leve videre i denne omgang.
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1930

Året 1963 står for øvrig sentralt i landets
farmasøytiske historie. I tillegg til nytt lovverk, fikk vi igjen ny farmakope (autorisert
først i 1964), denne gang i form av en fellesnordisk utgave. Det flernasjonale samarbeidet
ble lagt merke til ellers i verden, og var en av
grunnene til at det kom i gang et tilsvarende
felles-europeisk tiltak. I 1977 kunne Norge ta
i bruk Den europeiske farmakope i engelskspråklig utgave.
Legemiddelproduksjonen på de enkelte apotek hadde stort omfang i begynnelsen av
denne perioden. Kravene til slik fremstilling
ble stadig skjerpet, og mot slutten av 1960tallet ble det derfor besluttet å samle det
meste i en egen industribedrift. Det apotekereide NAF-Laboratoriene a.s kunne ta i
bruk et nybygd fabrikkanlegg på Elverum i
1978.
På slutten av 60-tallet kom P-pillen. Få legemidler har medført så store sosiale endringer.
Omtrent samtidig begynte utviklingen av
Nyegaard & Co's nye serie røntgenkontrastmidler å skyte fart. Etter hvert ble
dette den kanskje største suksess norsk farmasi kan fremvise.
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1950
Foto: Norsk Folkemuseum

Sykehusfarmasien fikk egne forskrifter i
1958, fomyet i 1968.

1980–2005
Perioden ble innledet med en beslutning om
å la være å sosialisere apotekvesenet, og ledet
frem til en situasjon der storparten av de norske apotekene eies av utenlandske kjeder. Til
grunn for dette ligger en ny apoteklov fra
2001 som skiller seg dramatisk fra alle tidligere lover innen fagområdet. Loven har et
liberalistisk tilsnitt som er sterkere enn det
man finner i svært mange andre land. I argumentasjonen for å revidere apotekvesenet så
kraftig, ble det flere ganger gitt uttrykk for
ønske om at staten skulle bli flinkere til å ta i
bruk ny informasjonsteknologi. En omfattende omlegging til bruk av datamaskiner i
apotek hadde imidlertid pågått i lang tid før
den nye loven ble vedtatt.
Samtidig har grossistmonopolet igjen blitt
opphevd, og det har kommet en betydelig
grad av integrering mellom grossist og apotek. Tilsynelatende er det også et paradoks at
det påny har blitt mulig å arve et apotek. Med

den viktige forskjell fra den ordningen som
ble opphevd i 1954, at nå arver man ikke noe
privilegium. Den nye loven skiller klart mellom faglig lederskap og eierskap.
Betydelige endringer i selve apotekdriften
ble innledet allerede i 1981 med de første
forsøk på selvvalg i norske apotek, fulgt av en
omfattende utredning om forskjellige typer
apotek. I årene som fulgte, forsøkte myndighetene å sikre best mulig utnyttelse av ressursene gjennom å lage rullerende femårs
planer for apotekdekningen. Til forskjell fra
dette forutsetter den nye loven tilnærmet fri
etableringsrett for apotek.

Drevet av myndighetenes ønske om å spare
offentlige helsekroner, har perioden til dels
vært preget av mange utspill fra det offentlige
for å presse frem økt bruk av generika, delvis
også parallellimporterte pakninger.
I denne perioden har det kommet til en del
nye undervisningsinstitusjoner innen farmasi,
også på universitetsnivå.

Kilde:Temautstilling 2005 på Norsk Farmasihistorisk Museum: «Et fag i tiden. Farmasøytiske tidsbilder 1905–2005».
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Cygnus-hefter
til salgs
Følgende tidligere utgaver av Cygnus-hefter kan fortsatt skaffes fra forlaget:

Spesialutgave april 1998:

Apoteket Sfinxen, Oslo 70 år

Spesialutgave oktber 1998: Holtung AS – en moderne legemiddelgrossist
Spesialutgave mai 2000:

Hamar apothek – 150 år – Svaneapoteket (hefte 4)

Hefte 5 – oktober 2000:

E. Wickstrøm:
R. Klevstrand:

Giftinformasjonssentralen
Helge Thomassen Offerdahl (1855–1938)
Apoteker og pionér
på fettherdingsområdet
H.T. Offerdahl:
Korte erindringer fra en svunnen tid –
Fra min disippeltid på Lærdalsørens apotek
A. Bærheim Svendsen: Liber compositionum variorum sive
Dispensatorium manuall in laboratorio
Nidrosi 1812

Spesialutgave mai 2001:

Urtehagen ved Apotekmuseet

Hefte 6 – oktober 2001:

Svein G. Dahl:
Bjørn Johannesen:
Bjørn Johannesen:

Othar Holmboe – plakattegner,
ordfører og apoteker
Peder Farup – vår første professor
i farmasøytisk kjemi
Norsk farmasi i forbudstiden

Spesialutgave mai 2002:

The Herbal Garden, Museum of Pharmacy

Hefte 7 – oktober 2002:

F. B. Rakli:
H. Hjorth Tønnesen:

Fra animalsk lever til vitamin B 12
Medisinkister, hus- og reiseapotek

Hefte 8 – mai 2003:

R. Klevstrand:

From Apothek to Drugstore. Norwegian
Immigrant Pharmacists in the United
States of America

Hefte 9 – oktober 2003:

J. Karlsen:
Middelalderresepten
A. Bærheim Svendsen: Liber Compositionum Variorum, Del II

Hefte 10 – oktober 2004: H. Hjorth Tønnesen:

Medisinkister, hus- og reiseapotek. 2.
Nansens medisinskrin fra Grønlandsekspedisjonen (1888)
A. Bærheim Svendsen: Blaafarveværkets medisinforsyning
1835–36
J. Karlsen:
Moskus, Zibet, Castoreum og Ambra.
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