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Side 4

Forord
Dette nummeret av Cygnus spenner over et vidt felt, men de fleste artiklene
omhandler i hovedsak forhold fra 17- og 1800-tallet.
Kjell-Erik Andersen tar for seg temaet Flora-Danica og utviklingen av betydelige
botaniske bokverk, det første inneholdt også legeråd. En presentasjon av personene bak disse verkene gir viktig og interessant informasjon til leseren. Det er med
utgangspunkt i plansjer fra disse verkene at det kjente porselenet med samme
navn ble til.
Norsk Farmasihistorisk museum har i årene 2006–2009 hatt en utstilling med
tittelen: «Det står farmasøyter bak». Fra tekstene i forbindelse med utstilling gir
Kjell-Erik Andersen og medforfattere en oversikt over farmasøyter som hadde et
betydelig virke utenfor farmasien og som bidro til utvikling av en rekke kjente
produkter innen næringsmiddelsektoren, porselen og drikker av ulike slag.
Yngve Torud tar også for seg virke av kjente farmasøyter på 1800-tallet.Til tross
for at farmasien på den tid ikke var noen akademisk profesjon, skaffet flere seg
navn både nasjonalt og internasjonalt blant anerkjente vitenskapsmenn.
Kjell-Erik Andersen og medforfattere som utgjør bibliotekutvalget ved Norsk
Farmasihistorisk Museum, har funnet frem til en spesiell publikasjon som gjelder
eksamenskullet høsten 1892. Denne ble utgitt ved 25 årsjubileet i 1917.
Forfatterne gir et innblikk i jubilantenes betraktninger og følger dem videre i
deres karriere.
Gunvor Solheim gir i sin artikkel en oversikt over utviklingen av helsevesenet i
Tromsøområdet på 1800-tallet. Artikkelen gir også en beskrivelse av samfunnssituasjonen og de helsemessige utfordringer man hadde på den tiden. Viktige
aktører som leger og farmasøyter gis en omfattende presentasjon. Hjelpemidler
som urter og de tidlige legemidlene blir også omtalt.
Red.
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Side 5

Flora Danica – mer enn et servise
Av Kjell-Erik Andersen*

Dagens mennesker forbinder ordet «Flora»
med en systematisk håndbok over plantelivet
i et bestemt område. Likevel assosieres
begrepet «Flora Danica» oftere med et påkostet porselensservise enn med noen bok,
selv om betegnelsen er brukt på to forskjellige bokverk, det ene sogar med en ekstra
langvarig tilblivelseshistorie.

Flora Danica-serviset
Porselensserviset kom til sist og bygger på det
påbegynte plansjeverket, likevel er det greit å
presentere serviset først. En lett farmasitilknytning er det tross alt, dels finnes noen
medisinplanter blant dekorelementene, men
viktigere i vår sammenheng er at porselenstilvirkningen ble startet av en farmasøyt –
også i Danmark.
Frantz Heinrich Müller (1732–1820) hadde
en mangslungen karriere. Han forpaktet og
drev Vajsenhusapoteket i København og
hadde senere en periode som apoteker ved
Christianshavns Apotek i samme by. Som ung
farmasøyt var han et års tid i Norge, hos
Christopher Gram på Bragernes Apotek.
Under Norgesoppholdet bedret han sin innsikt i blant annet mineralogi og botanikk (1).

Müller virket også en periode som guardein.
Men det han huskes for i ettertid er innsatsen
på porselensfronten. Etter å ha eksperimentert med fremstilling av porselen basert på
danske råvarer, fikk han støtte til å opprette
en porselensfabrikk i 1775. Der ble han
fabrikkmester, men fikk ikke plass i direksjonen, til skuffelse for ham selv (2).
Den nye fabrikken produserte så porselen til
lager, uten noe salg, i nærmere 5 år. Da var
pengene brukt opp, og Kongen** måtte
overta, markert ved at fabrikken fikk navnet
endret til ”Den Kongelige Danske Porcelains
Fabrik”. Det kongelige navnet er beholdt
opp til vår tid, tross en privatisering i 1867.
Da Kongen overtok, ble Müller utnevnt til
inspektør ved fabrikken med tittel Justisraad.
Han ble etter hvert også tilkjent direksjonsplass.Etter eierskiftet i 1780 ble det åpnet for
salg av fabrikkens varer, med kongehuset selv
som hovedkunde. Den største enkeltordren
ble nettopp Flora Danica-serviset. Det er
hevdet at serviset var tenkt som gave til
** De kongelige hadde vært viktige deltagere i prosjektet helt fra starten av. Først og fremst var det
enkedronning Juliane Marie som var den aktive støttespilleren i kongehuset (3).

* Cand.pharm. 1965. Provisor ved Apoteket Hvalen, Sandefjord 1966-67. Ass. kontrollsjef, senere produksjonssjef
Weiders Farmasøytiske A/S, avd. Kragerø 1968-76. Legemiddelinspektør 1977-85. Apoteker Vestby Apotek fra
1985. Opprettet Ås apotek i 1987. Drev begge apotek samt produksjons-avdeling, Ås til 2003. Adresse:
Sommerveien 18, 1407 Vinterbro.
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Fig. 1. Tittelkobberet i Flora Danica fra 1648 ble justert og brukt om igjen da Dispensatorium Hafniense ble
utgitt ti år senere.

Katharina II av Russland. Men hvis så var tilfelle, døde hun (i 1796) før gaven var ferdig.
De politiske forhold hadde også endret seg, så
det endte med at kronprinsen, den senere
Fredrik VI, bestemte seg for å beholde serviset selv, samtidig som han ba om å få det
oppgradert fra 80 til 100 kuverter. I 1802 ble
det etter kongelig ordre satt sluttstrek (2,4).
Blomsterdekorasjoner på porselen var ikke
noe nytt. Det spesielle med Flora Danicaserviset er prosjektets store omfang og at
plantene er gjengitt 100% riktig, også når det
vitenskapelig korrekte går ut over dekorasjonsverdien. Som regel er porselenets figurer
også malt i nøyaktig samme målestokk som i
bøkene. Da produksjonen av serviset senere
ble gjenopptatt, først i form av en gave til
prinsesse Alexandras bryllup med prinsen av
Wales i 1863 (2,4), ble det nok lettet litt på
den slaviske gjengivelsen av bokverkets plansjer. Men fortsatt sitter porselensmalerne i
København med bøkene foran seg når de
dekorerer.
6

Flora Danica 1648
Servisets dekorasjoner er basert på plansjeverket som ble utgitt fra og med 1761. Men
det eksisterer en Flora Danica som er mer
enn hundre år eldre, og mens 1700-tallsutgivelsen primært er et botanisk verk, kan
den første Flora Danica på mange måter
anses som en legebok. Boken ble lagd etter
ønske fremført fra kong Christian IV fremsatt
i et brev til det medisinske fakultetet i
København i 1645. Utgangspunktet er at
«den gemeene mand, på landet boende» etter
kongens oppfatning «ikke altid har middel og
råd til at søge doktorer» ved sykdom, samtidig som «den Allermægtigste Gud har velsignet dette land …. med adskillige urter, hvorved den gemeene mand …. let kan kureres
igen». Derfor skriver kongen at «Da bede
Vi eder og udtrykker som Vor nådigste vilje
og befaling, at I snarest tager skridt til at
udarbejde og lade trykke et herbarium på
dansk til den gemeene mands bedste..» (2).
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Christian IV døde i 1648, kort før det bestilte
verket var ferdig. Han etterlot seg en tom
statskasse, og bokutgivelsen måtte derfor
bekostes av forleggerne, Jochim Moltke og
Jørgen Holst (2). Det ble en av de fineste
bøker som ble utgitt i Danmark på denne
tiden, med en standard som neppe var tilpasset den «gemeene mand» (5).
Forsiden prydes av et kobberstikk som viser
gudinnen Flora med det vi i dag ville kalle
Københavns «skyline» i bakgrunnen. For
farmasøyter er dette stikket spesielt interessant, fordi det ble gjenbrukt 10 år senere, da
som tittelkobber på Skandinavias første farmakopé, Dispensatorium Hafniense. Tittelen
i skjoldet er naturligvis byttet ut. I tillegg har
man føyd til ordet «Flora» nederst på bildet,
fordi det ikke lenger ville være så åpenbart
hvilken gudinne som var avbildet, når boken
var en annen. Dessuten er tilknytningen til
København blitt viktig og derfor anføres
byens latinske navn «Hafnia» for å markere at
det er København vi ser i bakgrunnen (7),
sml fig 1.
Oppgaven med å lage det nye herbariet eller
«urteboken» som vi ville sagt i dag, ble overdratt til Simon Paulli. Også han har fått sitt
kobberstikk i Flora Danica.
Paulli var født i Rostock i Mecklenburg, men
tilbrakte mange av barneårene i Danmark.
Allerede i 1604, året etter at lille Simon var
født, ble nemlig hans far ansatt som livlege
hos Christian IV’s mor, enkedronning
Sophie, som holdt til på Nykøbing Slot på
Falster. Enkedronningen kom opprinnelig
også fra Mecklenburg og hun ga støtte til livlegesønnen da han begynte å studere medisin
på en rekke forskjellige, europeiske universiteter.
I årene 1634 til 1639 var Simon Paulli professor i medisin i sin fødeby, Rostock. Men i
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Tyskland herjet 30-årskrigen, så han dro tilbake til Danmark. Der ble han ekstraordinær
professor i anatomi, kirurgi og botanikk i et
nyopprettet professorat i København, lønnet
direkte fra kongens kasse. I våre dager virker
fagblandingen litt påfallende, men den gang
var botanikk et bifag og Simon Paulli hadde i
sine medisinstudier nettopp fordypet seg i
anatomi og botanikk.
Paullis første kone, Elisabeth, var datter til
Christian IV’s livlege, Jacob Fabricius. Utnevnelsen til ekstraordinær professor falt derfor ikke i god jord blant Københavns øvrige
professorer, som vel med en viss rett følte at
denne tyskeren fikk stillingen primært på
grunn av sine forbindelser. Simon Paulli har
for øvrig hedret sin Elisabeth (og sin sønn),
ved å la dem avbilde på et kobberstikk i Flora
Danica. Floraens planter er sortert etter et
system basert på de fire årstider, der hver årstidsbolk innledes med et kobberstikk. Og
høstens bilde ble altså et familieportrett.
Paulli ble upopulær blant sine kolleger av
flere grunner. Blant annet holdt han sine
forelesninger på sitt morsmål, tysk, i stedet
for på latin, og han innførte botaniske ekskursjoner som noe helt nytt i København.
Når han dertil fikk opprettet et Theatrum
Anatomicum der han foretok offentlige disseksjoner, og der han ikke unnså seg for å live
opp undervisningen med en del historier,
ble han en meget søkt foreleser. Det falt
heller ikke i god jord hos konkurrerende
professorer.
Da Christian IV døde i 1648, klarte universitetskollegene å få fratatt Simon Paulli en del
av fagområdene, slik at han bare ble sittende
igjen med botanikken. Helt utenfor det
medisinske fagfeltet havnet han imidlertid
ikke. Han ble nemlig etter hvert livlege både
for kong Frederik III og for den nye kronprinsen (2).
7
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Men for ettertiden huskes han primært som
botaniker, selv om hans Flora Danica altså er
full av legeråd. I bokens tekstdel er stoffet
ordnet under fire overskrifter: Navnet, Udvortis Skickelse, Steden og Krafft oc Brug,
der siste del tar for seg legerådene. Her siterer
forfatteren mange lærde menns verk, helt fra
oldtiden. Til hjelp for å kunne finne frem i
boken er det lagd navneregister på latin,
dansk og tysk. I tillegg er det et omfattende
«Fierde oc Sidste Register Indeholdendis de
fornemste oc merckeligste Stycker/ som her i
denne Danske Urtebog findis: Oc heldst
Fortegnelse paa Raad imod de Siugdomme/
som her i denne Bog omtalet er». Registeret
inneholder ikke bare henvisning til sykdommer, allerede på første side er det for
eksempel henvist til «Aggerhøns at fange» (5).

Side 8

Boken avsluttes med en plansjedel, også den
delt i fire. Alle avbildningene er tresnitt, i alt
384 forskjellige med en plante pr side. Denne
delen er datert 1647, og er trykket av
Balthasar Moretur i Plantins gamle trykkeri i
Antwerpen (8). De hadde det nødvendige
materiale på lager, etter at trykkeriet hadde
produsert andre, store urtebøker tidligere,
blant annet den omfattende boken til
Matthias de Lobel, i stort format med bildene
fordelt rundt omkring mellom botanikerens
tekst (9). Et utmerket eksempel på gjenbruken er digitalis, sml fig. 2. Illustrasjonsmateriale
var for øvrig en handelsvare så god som
noen, den gang som nå. Tresnittet som vises
på fig. 2, fra to forskjellige bøker, var i mellomtiden brukt i en utgave av Gerards Herbal
som kom ut i London i en revidert utgave i

Fig. 2. Tresnittene i den
første Flora Danica ble
hentet fra lageret til et
trykkeri i Antwerpen.
Disse digitalis-tegningene
illustrerer gjenbruken.

8
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1633 og 1636 (10,11). (For ordens skyld skal
det nevnes at førsteutgaven av «Gerard» fra
1597 (12) viser en annen digitalis-tegning.)
Etter at bildene til Flora Danica var trykket i
Antwerpen, har den danske boktrykker forsynt dem med tekstfelter i margen. Derved
blir det klare referanser til bokens tekstdel.
Enkelte av plantenavnene er «morsomme»
for dagens lesere, for eksempel løvetann,
som ganske riktig er benevnt Dens leonis.
Teksten både i plansjedelen og i verket for
øvrig viser at Paulli hadde respekt for og
bygde en god del på antikkens storheter, især
Dioscorides.
Som det fremgår av fig. 2, er bildene i det
eksemplaret av Flora Danica som illustrasjonen er hentet fra, blitt fargelagt. Koloreringen er ikke original, men ut fra en
anførsel i boken ser det ut til at en langt tidligere eier kan ha blitt inspirert av den neste
Flora Danica til å sette farge på sitt
eksemplar. I alle fall står det bak i boken at
den er «illuminerad år 1777».

Flora Danica 1761–1883
Hjemmekoloreringen av 1648-boken skjedde altså 16 år etter at neste bokverk med tittelen Flora Danica ble utgitt. Georg Christian
Oeder var ansvarlig for utgivelsen de første
årene. Han hadde riktignok ikke lovet subskribentene noen utsendelse før i 1762, men
ting gikk raskere enn forutsatt. Oeder hadde
foreslått en ny Flora Danica så tidlig som i
1753, og i 1755 gjorde han sin første ekskursjon til Norge for å samle stoff til plansjeverket. Regjeringen begynte å bli utålmodige
alt i 1757, og etter at et såkalt hurtigarbeidende utvalg hadde sett på saken et par år, fikk
botanikeren skriftlig ordre i april 1759 om å
få opp farten. I 1761 utkom første «hefte»
med 60 plansjer.

08:17
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I likhet med Simon Paulli kom Oeder fra
Tyskland. Han var opprinnelig fra Bayern,
men etter å ha tatt en medisinsk doktorgrad i
Göttingen som 21-åring i 1749, dro han
videre nordover og slo seg ned i Schleswig
som praktiserende lege. Her ble Bernstorff,
den danske utenriksminister og sjef for de
danske hertugdømmene, oppmerksom på
ham. I pakt med tidens idéer var danskene
opptatt av å få kartlagt hvilke ressurser
kongeriket rådet over, og danske botanikere
var mangelvare. Fortsatt var botanikken
underlagt medisinen, og den medisinske elite
i København kunne strengt tatt lite om
planteverdenen. Bernstorff fikk imidlertid
klarlagt at den unge legen Oeder var en
betydelig botaniker. Derfor ble Oeder kalt til
København i 1752 med utsikt til å bli professor i botanikk ved universitetet.
Men på samme måte som Simon Paulli ble
motarbeidet av den lokale akademiske elite i
kongens by på 1600-tallet, ble det også bråk
da det kom en ny tysker for å bli botanikkprofessor hundre år senere. Og denne gangen
ble det full skandale. Oeder var nemlig en
utmerket botaniker, men han var hverken
noen latinekspert eller dreven i å disputere. Så
da han, i samsvar med reglementet, skulle
gjennom en latinsk disputas før han kunne
ansettes som professor, ble han satt grundig til
veggs på rent språklig grunnlag. Universitetets dom var følgelig at han ikke var kvalifisert til stillingen (2,13).
Kongen, Fredrik V, og hans nærmeste løste
problemet ved at de tilsatte Oeder som
kongelig professor i botanikk og leder av et
kongelig botanisk institutt. Dette innebar
samtidig at botanikk ble et selvstendig fag i
Danmark, frigjort fra medisinen. Flora
Danica illustrerer utviklingen. Mens Flora
Danica- utgaven fra 1648 var skrevet som en
slags legebok, ble Oeders Flora Danica et
rendyrket botanisk verk.
9
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Oeder hadde vært på botaniseringsturer i
Norge i fem år på rad som del av forberedelsene til verket. Det er derfor ikke å undre seg
over at norske planter dominerer de første
utgivelsene. For eksempel er plansje nr 1 viet
molte. Denne plansjen ble også brukt i propaganderingen, med en subskribsjonsinnbydelse for anskaffelse av bøkene. Verket kunne
kjøpes enten i svart/hvitt eller i en håndkolorert versjon, og det kom i såkalte hefter
med 60 forskjellige plansjer. Tre språk ble
benyttet: Dansk, tysk og latin. Det bør ikke
overraske noen at tysk-utgavene ble stoppet
etter krigen i 1864 (15).
Langt de fleste fargelagte plansjer som dukker
opp på markedet i dag har original håndkolorering. Men en sjelden gang ser man
tydelig at noen har forsøkt å forbedre sitt
billigeksemplar fra en svart/hvitt-utgave til
en farget versjon. Resultatet kan være dekorativt, men likevel faller det litt igjennom
målt mot det som Oeders stab av trente
fargeleggere presterte.
Fig. 3. Store planter kunne ikke gjengis i størrelse 1:1,
bare detaljer ble vist uten forminskning. Kun helformattegningene ble kolorert (Fra Flora Danica, hefte 2,
1763).

I tråd med opplysningstidens ånd om å spre
kunnskap og i samsvar med tanken om at
verket skulle være ledd i arbeidet med å kartlegge fedrelandets naturressurser, sørget kanselliet i København for fordeling av en del
gratiseksemplarer, blant annet med oppfordring til å botanisere i nærområdet. Foran i
gratiseksemplarene er det satt inn et undertegnet, fortrykt brev der disse ønskene kommer til uttrykk, sammen med klare anvisninger for hvordan denne kongens eiendom
skulle tas vare på. Det ble nettopp understreket at bøkene ikke var å anse som den
enkelte adressats personlige eiendom (14).
10

Sammen med sine nærmeste hjelpere (som
også måtte hentes fra Tyskland for å sikre god
nok kvalitet på tegninger og gravørarbeid)
prøvde Oeder så langt det var mulig å avbilde
plantene i størrelse 1:1 basert på originalt
materiale fra naturen. Når plantene ble litt for
store for plansjeverkets format, ble løsningen
av og til utbrettsplansjer. Der heller ikke det
var mulig, måtte man ty til en blanding av
nedskalerte tegninger av den totale planten
kombinert med detaljer i full størrelse. Som
det fremgår av eksempelet som er vist i fig. 3,
var det bare fullskaladetaljene som ble kolorert når nedskalering måtte gjøres.
Plansje nr 30 fortjener ekstra oppmerksomhet. Den viser en plante som Oeder fant
mellom Tofte og Fokstua på Dovre. Oeder
feilbestemte den til å være en såkalt
Pedicularis flammea. Senere ble det vist at det
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var en plante vitenskapen aldri før hadde
beskrevet.Til ære for Oeder bærer den nå det
latinske navnet Pedicularis oederi (På norsk:
Gullmyrklegg), et navn den fikk av den
norsk-danske botanikeren Martin Vahl (2). Se
fig.4.
Selve plansjeverket inneholder lite tekst.
Oeders plan var å supplere med noen egne
tekstutgivelser. Men han rakk bare å skrive en
«Indledning til Plantelæren», samt første del
av en navneliste over de plantene som fantes i
kongeriket, før han ble fjernet fra Flora
Danica-prosjektet i 1772. På sine mange
botanikkekskursjoner hadde Oeder observert
mange samfunnsforhold han følte burde forbedres, og han ble etter hvert politisk engasjert. Det toppet seg ved at han deltok i styret
av rikets finanser under Struenseeperioden.
Da Struensee falt, fikk også Oeder problemer.
Hans siste Flora Danica-hefte ble derfor nr
10, som var utgitt i 1771. Det hører med til
historien om Oeder at selv etter at Struensee
var styrtet, syntes det å ligge i kortene at
botanikeren med de varme følelser for
Norge, skulle utnevnes til stiftsamtmann i
Trondheim (etter at han hadde takket nei til
en tilsvarende stilling i Bergen). I stedet endte
det med en retrettstilling i Oldenburg
(13,16).

Fig. 4. Pedicularis oederi (norsk: Gullmyrklegg).
Fra Flora Danica, hefte 1, 1761.

På slutten av sin tid som Flora Danicaansvarlig ansatte Oeder en tysk tegner, Johann
Christoph Bayer, som fikk en spesiell karriere
på dansk jord. Han flyttet få år senere til den
nye porselensfabrikken, der han endte opp
som hovedansvarlig for å male dekorasjonene
på det første Flora Danica-serviset (2).

årstallet 1772, utkom poshumt i 1776 (17).
Det er ikke mer enn et dusin plansjer totalt i
de to bindene. Så selv om det er flere planter
pr plansjeside, passer det ekstra godt at norsk
flora er så sterkt representert i de første bindene av det danske praktverket. På fig. 5
sammenlignes den norske floraens tettegras
illustrasjon med den tilsvarende danske tegningen av planten.

Gunnerus’ Flora Norvegica

Bokverket Flora Danica avsluttes

Ikke alle vet at det også finnes en 1700-talls
Flora Norvegica. Den skylder vi biskop
Gunnerus som fikk utgitt et bind av verket
noen år før han døde, mens bind 2 som bærer

Da Norge trådte ut av unionen med
Danmark i 1814, var det totalt utgitt avbildninger av 1500 forskjellige planter, de siste
utgitt så sent som i 1813. I årene deretter ble
11
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Fig. 5. En sammenligning av tettegras-illustrasjonene i de samtidige danske og norske floraer.

det ikke inkludert mer særnorsk flora, men
på et nordisk møte i Roskilde i 1847 (for
øvrig med farmasøyten H.C. Ørsted som
møtets president), ble det besluttet å utvide
Flora Danica med 3 tilleggshefter som skulle
ta for seg ytterligere noen spesielle norske
planter i tillegg til en del som bare vokste i
Sverige. Da verket omsider var ferdig i 1883,
var plansjeantallet i den «egentlige» Flora
Danica 3060. Men ikke sjelden angis antallet
som 3240, når tilleggsbindets 180 planter,
utgitt i perioden 1853–74, inkluderes (2). Det
er ni botanikere som har vært ansvarlige for
utgivelsen (2).
Den før nevnte bergenseren MartinVahl, som
har gjort en betydelig innsats på botanikkens
12

område, satte også viktige spor etter seg som
Flora Danica- ansvarlig (18).

Spesialutgave med
Flora Danicas legeplanter
Da verket var ferdig i 1883, hadde man fortsatt alle kobberplatene. En del av disse ble
straks anvendt til å lage særutgaver for enkelte
spesialområder. Disse nyutgivelsene ble trykket på dårligere papir enn det som var brukt
til originalutgaven. Så når det dukker opp
Flora Danicategninger som er ekstra billige,
er sjansene store for at det er 1883-trykk på
vanlig papir. Det ble lagd samlinger av grønlandsk flora, av skogsplanter og av landbruksplanter, samt en mappe med legeplanter m.v..
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Til disse ble det lagd en særlig fortegnelse
med en egen nummerering. Nytrykkene ble
så påført den nye paginering for hånd, sml
fig. 6.

studere, må imidlertid Lange ha klart å reparere de aktuelle platene, i alle fall for medisinplantenes vedkommende.

I alt er det 365 planter i legemiddelutgaven
som ble planlagt i 1883. Samlingen ble sendt
ut på markedet i omslag tilsvarende det
mange kjenner fra skoletidens herbarier.
Også nå var det mulig å subskribere enten på
en svart/hvitt- eller en håndkolorert versjon.
Alle trykkplatene forelå, og utgivelsestiden
skulle derfor bli kort. Men allerede i 1884 ble
mengder av Flora Danicas originale kobberplater ødelagt i en brann, inkludert 35 av
platene som skulle brukes i særutgavene.
Dette førte til mye ekstraarbeid, og i et skriv
fra mars 1885 angir Johan Lange, den siste av
Flora Danica- utgiverne, at det trolig vil bli
en del huller i de planlagte seriene (19).
Bedømt ut fra et sett forfatteren har kunnet

Avslutning
I Danmark er man med rette stolt av «Flora
Danica», både det store plansjeverket og
praktserviset. Begge deler rangeres meget
høyt internasjonalt. Det porselensserviset
som ble levert i 1802 ble ikke primært fremstilt for å være vakkert. Likevel kan
Grandjean anføre at «Med dette Stel har Den
Kongelige Porcelainsfabrik værdigt placeret
sig i europæisk Porcelainshistorie», og bl.a.
belegge det med at en tysk kunsthistoriker
(Fr.H.Hofmann) har kalt serviset «det berømteste, omfangrigeste og originaleste af
alle de store Taffel-Servicer – ved Siden af det
Brühl'ske Svanestel.» (4) Om bokverket som
ble startet av Oeder, har en svensk forfatter
uttalt «Den fantastiska Flora Danica är ett enastående botaniskt verk. Man tappar andan
inför både skönheten och storheten.» (20)
I Norge må vi konstatere at Gunnerus' Flora
Norvegica hverken i omfang eller kvalitet
når opp mot det danske praktverk. Men i det
som ofte betraktes som Flora Danicas fineste
del, nemlig de eldste utgivelsene, kommer
nettopp norsk natur sterkt frem. Og med det
ekstrabindet som ble produsert mellom 1853
og 1874 har man langt på vei lykkes i å gjøre
«Flora Danica» til en presentasjon av hele den
skandinaviske planteverden.

Summary

Fig. 6. I den nytrykte samlingen av legeplanter ble
illustrasjonene nypaginert for hånd (øverst til venstre).
Utgaven kom på vanlig papir, som lett gulner.

The porcelain dinner set “Flora Danica” is
world-wide being associated with luxury and
top quality craftmanship for more than 200
years. For the first period of production the
porcelain factory in Copenhagen and its prestigious project was supervised by the
pharmacist Frantz Heinrich Müller (1732–
1820).
13
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Illustrations from the great botanical work,
also called “Flora Danica”, issued in 1761
were used for decorations on the dinner set,
The term “Flora Danica” had, however, been
used as early as 1648 by Simon Paulli to
name the comprehensive book which he
presented to the people of Denmark-Norway
at that time.This first Flora Danica was in fact
basically a medical book prepared on the
request from the Danish King Christian IV,
who saw the need for medical information
in his countries.
The text of the 1648-Flora Danica was prepared in three different languages, Latin,
German and Danish.The woodcuts depicting
384 different plants were printed separately, –
in a print house in Antwerpen where they
kept a large stock of blocks previously used
for the printing of large herbal illustrations
like the one of Matthias de Lobel in 1576. In
addition to the collection of woodcuts
the Flora Danica had a few copperplates
especially engraved for the Simon Paulli
book, among them a frontispiece, – which
was reused for the first Scandinavian pharmacopoea, the Dispensatorium Hafniense.
Georg Christian Oeder started the second
Flora Danica in 1761. Like Simon Paulli he
was a German, and like Simon Paulli the
academic world of Copenhagen gave him
lots of problems. Even so, Oeder was able to
continue his work in an appropriate manner.
Later on, however, he was involved in
politics, and during the Struensee-period he
was given responsibilities in the area of
economy. He had to accept the end of his
botanical career shortly after the fall of
Struensee.
Oeder was fond of Norwegian nature, and
during his period as editor of Flora Danica, a
relatively large portion of the plants to be
presented came from Norway. Even Oeder’s
14
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successors as editors included several
Norwegian plants. So, when the DanishNorwegian Union ended in 1814, many of
the 1500 different plants included in the
Flora Danica at that time originated from
Norway. In 1847 it was decided to supplement Flora Danica with a number of species
which were only to be found in Sweden in
addition to specific Norwegian plants. All
together the supplement (issued from 1853
to 1874) contains 180 extras, meaning that
when Flora Danica was finally finished in
1883, the collected books presented 3240
plants, including the Scandinavian supplement.
Originally Oeder planned to combine the
illustrations with a comprehensive text. He
was, however, removed from office in 1772
and did not have the possibility to complete
his plans.
Having finished the entire large Flora Danica
in 1883, the last editor issued a few specialized collections made from the original
copper engravings, printed on cheaper paper.
One of these collections is showing the
medical plants of the Flora Danica. Due to a
fire in 1884 destroying some of the plates
in question, this enterprise faced some
difficulties. However, the author has studied
one such a collection which seems to be in
complete accordance with the original plans,
containing 365 engravings.
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Det står farmasøyter bak!
- Kjente produkter med rot i farmasien
Av Kjell-Erik Andersen*,Trygve Fjeldstad** og Hanne Hjorth Tønnesen***
Utstillingsutvalget, Norsk Farmasihistorisk Museum
Foto: Norsk Folkemuseum

I årene 2006–2009 har Norsk Farmasihistorisk Museum (NFM) hatt en temautstilling med tittel «Det står farmasøyter bak».
Hensikten med utstillingen har vært å vise at
det bak mange av hverdagens produkter står
farmasøyter, noe mange ikke er klar over.
Farmasøyter har ved hjelp av sine farmasøytiske og kjemiske kunnskaper frembrakt både
næringsmidler, pastiller, porselen, tran og
mineralvann.

Næringsmidler
Til alle tider har det vært en flytende overgang mellom det vi i dag kaller helsekost og
de rene legemidler. Mange planter som vi nå
ser på som kryddervekster, har en fortid som
legeurter. Og en rekke av de stoffene vi ser på
som viktige elementer i et godt kosthold, kan
også leveres i mer eller mindre renfremstilt

form som legemidler. Eksempler på dette er
vitaminer og jern. Det er derfor ikke underlig
at mange farmasøyter har vært involvert i
kostholdsspørsmål, og at mange av dem har
interessert seg for matvarer. En del farmasøyter var blant verdens første næringsmiddelkjemikere, og enkelte med apotekbakgrunn
har startet matvareindustri eller bidratt til å
tilrettelegge for slik virksomhet.
Parmentíer er
motiv på et fransk
frimerke fra 1956.

Jean Antoine Augustin Parmentier (1737–
1813) var militærapoteker og gjorde en rekke
kjemiske undersøkelser på næringsmiddel-

* Cand.pharm. 1965. Provisor ved Apoteket Hvalen, Sandefjord 1966–67. Ass. kontrollsjef, senere produksjonssjef
Weiders Farmasøytiske A/S, avd. Kragerø 1968–76. Legemiddelinspektør 1977–85. Apoteker Vestby Apotek fra
1985. Opprettet Ås apotek i 1987. Drev begge apotek samt produksjons-avdeling, Ås til 2003. Adresse:
Sommerveien 18, 1407 Vinterbro.
** Cand. pharm. 1979. «Diplomstudiet» i apotekfarmasi 1996. Provisor ved Apoteket Hjorten Oslo 1979–83.
Diverse stillinger Norges Apotekerforening 1983–2008, bl.a daglig leder Service Produksjon AS (SPAS) 2001–03.
Redaktør/daglig leder Norsk legemiddelhåndbok fra 2008.
*** Cand.pharm. UiO 1981. Dr.scient galenisk farmasi, UIO 1986. 1. amanuensis Farmasøytisk institutt, Avd. for
galenisk farmasi, UiO 1985–1989, professor samme sted fra 1989.
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siden, bl.a. av hvete, kastanjer, melk og sjokolade. Han er især kjent for sin innsats for å få i
gang storstilt potetdyrking i Frankrike (1).
Fortsatt kan vi treffe på uttrykket Pommes
Parmentier i en restaurantmeny (2).
Den svenske apotekeren Carl Wilhelm Scheele
(1742–1786) er kjent som en av grunnleggerne av den moderne kjemien. Antagelig har
ingen andre funnet frem til så mange tidligere
ukjente grunnstoffer som det han har gjort.
Mindre kjent er det at han har isolert en rekke
stoffer som er viktige i næringsmiddelindustrien, som for eksempel benzosyre, oksalsyre, glyserol, vinsyre, melkesyre, sitronsyre,
eplesyre, i tillegg til en del proteiner (3,4).
Apotekkrukke med
vinsyre.

Farmasøyten Andreas Sigismund Marggraf
(1709–1782) påviste sukker i en rekke planter, og skapte således grunnlag for den
europeiske sukkerroeindustri. Han publiserte
sine funn allerede før 1750, men først i 1796
startet den første fabrikkmessige roesukkerproduksjon. Marggraf kombinerte sine kjemiske undersøkelser med mikroskopiske
metoder, og ut fra hva han så i mikroskopet,
mente han å kunne fastslå at roesukker var
identisk med rørsukker (3,5).
Justus von Liebig (1803–1873) startet sin karriere som farmasøyt, men er mer kjent som
en av de mest betydelige kjemikere verden
har sett. Mange regner ham som grunnleggeren av den organiske kjemi. Blant hans
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mindre kjente meritter er eksperimentene
med kjemiske hevningsmidler til bruk i
baking. Selv om han ikke lyktes med å lage et
holdbart bakepulver, banet det vei for andre.
Hans kjøttbuljongekstrakt ble produsert
industrielt i lang tid, og opplegget for spesielt
tilpasset småbarnsmat ble viktig for blant
annet Nestlés senere suksess (3,6).
Freia’s bakepulver.

Det var en annen farmasøyt, August Oetger
(1862–1918) som ble oppfinneren av et
holdbart bakepulver. Eksperimentene med
dette skjedde på laboratoriet i hans apotek i
Bielefeld. Bakepulveret kom i produksjon i
1893, men alt tidligere hadde han markedsført en «Sanitätskakao». I 1899 var virksomheten vokst ut av de snevre apotekrammene,
og den første fabrikken ble grunnlagt. Dette
har senere blitt en kjempeindustri, med verdensomspennende salg (6).
Også Henri (Heinrich) Nestlé (1814–1890)
startet sin løpebane i apotek, og endte opp
med en verdenssuksess innen næringsmiddelvirksomhet. Nestlé var født i Frankfurt a.M.,
men flyttet senere til Vevey i Sveits. Et minne
om hans tyske bakgrunn finner vi i firmalogoen (Nest-le er schwabisk for rede) (6).
I Norge er det spesielt apoteker Helge
Thomassen Offerdahl (1855–1938) som er et
viktig eksempel på farmasøytenes rolle innen
næringsmiddelvirksomhet. Han ble apoteker
i Larvik i 1905, og kom senere til å spille en
betydelig rolle ved grunnleggelsen av DeNo-Fa i 1912, og ikke minst for utviklingen
av norsk margarinindustri. Offerdahl brukte
17
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seg selv som forsøksperson for å vise at herdet hvalolje kunne brukes som menneskeføde,
noe det den gang ble advart sterkt mot (7).
Gammel
margarinboks.

Pastiller
Pastiller er en tradisjonell legemiddelform.
Allerede Nürnbergfarmakopeen fra 1546,
som enkelte regner som verdens eldste farmakopé, har med en rekke oppskrifter på
pastiller (8). I dag har sugetabletter stort sett
overtatt pastillenes rolle som legemiddelform,
mens pastiller ofte ligner mer på sukkertøy.
En tilsvarende utvikling sees for øvrig for
konfekt og marsipan. I tidligere tider var også
dette først og fremst apotekvarer, i dag noe
helt annet.
Men også i våre dager selger apotekene en
del pastiller, selv om de ikke er klassifisert
som legemidler. Typisk for de pastillene apotekene forhandler, er at de brukes ved sår
hals, og ofte har innhold av lakris, kamfer,
mentol, eukalyptusolje og lignende. Flertallet
av disse produktene har relativ lokal utbredelse, det vil si at de omsettes i bare ett eller et
lite antall land. Ett produkt med opprinnelse i
Logoen til
Fisherman’s
Friend

18
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et engelsk apotek har imidlertid blitt en
global salgssuksess.
Fisherman’s Friend har sin opprinnelse som
et lokalt apotekprodukt fra Fleetwood i
Lancashire. Opprinnelig var det en hostesaft
som apoteker Lofthouse begynte å lage i
1865. Han fant imidlertid snart ut at kundekretsen var mer tjent med å få en tilsvarende
tablett og produktet fikk navnet «Fisherman’s
Friend». Først to generasjoner senere startet
en ny apoteker Lofthouse med salg utenom
eget distrikt. Strengt tatt var det apotekerens
kone, Doreen, som la tilrette for det som ble
starten på en industri. Eksport til andre land
tok til i 1975, med Norge som det første
importlandet (9).
Norges Apotekerforening har også utviklet en egen oppskrift på en halstablett som
kunne egne seg for salg gjennom apotek.
Etter hvert som årene gikk, ble det aktuelt å
lage den med andre smaksvarianter enn den
tradisjonelle lakristypen. Halspastiller «NAF»
kom på markedet i 1948.
Lakris, som tradisjonelt er et av de viktigste
stoffene i halspastiller, utvinnes fra lakrisrot,
Radix glycyrrhizae. Dette har tradisjonelt
funnet sted i mange Middelhavsland og sannsynligvis var kunsten å utvinne lakris kjent
allerede for et par tusen år siden (10).

Porselen
Porselen fremstilles av kaolin, feltspat og
kvarts og brennes ved meget høy temperatur.
Porselen ble først oppfunnet i Kina, trolig før
år 1000, men fremstillingsmetoden forble
imidlertid en hemmelighet, og det kinesiske
porselen var derfor svært ettertraktet. Det
lignende, men ikke så verdifulle, såkalte bløte
porselenet klarte europeerne riktignok å
fremstille, men ekte porselen måtte importeres fra Østen.
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Eksempel på
København
porselen.

Først i 1708-09 lyktes det å fremstille ekte
porselen i Europa. Farmasøyten Johann
Friedrich Böttger (1682–1719) var i tjeneste
hos August II (den sterke) av Sachsen som
alkymist, dvs han skulle lage gull. Det klarte
han ikke, men hadde i stedet hellet med seg
og fant ut hvordan man skulle lage «det hvite
gull», porselenet. Det er litt uklart om
Böttger selv var mester for oppfinnelsen, eller
om han har stjålet fremgangsmåten fra en
eldre alkymistkollega slik noen hevder, men
uansett gjelder han som den europeiske oppfinneren.
Den saksiske fyrsten fikk med dette tilgang til
noe som var omtrent like verdifullt som gull.
I likhet med kineserne ønsket han å holde
fremstillingsmetoden hemmelig, og Böttger
måtte derfor leve resten av sitt liv i noe som
lignet sterkt på fangenskap. Likevel gikk det
ikke lang tid før kunnskapen spredte seg,
og det ble anlagt porselensfabrikker mange
steder rundt om i Europa (11). Aust II
grunnla selv en porselensfabrikk nær
Dredsen i 1710 med Bøttger som leder.
Fremstillingen av det berømte Meissenporselenet ble dermed startet.
Mange av de porselensgjenstandene som
kom fra Kina, hadde dekor i hvitt og blått.
Mye av det kinesiske porselenet ble importert på hollandske skip. Hollenderne var selv
store produsenter av en langt simplere type
leirgods, fajanse. Især byen Delft var (og er) et
viktig produksjonssted, så viktig at mye som
vi ville kalle fajanse, kan hete Delftware på
engelsk. Hollenderne prøvde å gi mye av
fajansen sin et så eksklusivt utseende som
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mulig ved å dekorere den i blått og hvitt, altså
presis som mye av det kinesiske porselenet.
Tilsvarende ble gjort mange andre steder.
I Danmark-Norge var det Københavnapotekeren Frantz Henrich Müller (1732–
1820) som klarte å eksperimentere seg frem
til hvordan porselenet skulle lages med lokale
råvarer. I 1775 ble Den danske Porselins
Fabrik startet av Müller med kongelig
bistand. Foretagendet gikk økonomisk dårlig,
og i 1779 fikk kongen overta firmaet, som
endret navnet til Den Kongelige Danske
Porcelains Fabrik (12).
Den kongelige porselensfabrikken i København er kanskje mest kjent for det overdådige
serviset som ble påbegynt på slutten av 1700tallet, gjerne kalt Flora Danica-serviset.
De tre første ledere av Den Kongelige
Danske Porcelains Fabrik var alle sammen
apotekere i København. Den siste av dem var
Marx Boye (1768–1856). I forbindelse med
Napoleonskrigene, og især etter avslutningen
av denne, ble det stor misnøye blant danske
apotekere med en del av de forordninger
myndighetene kom med. Apoteker Boye fikk
da lagd en punsjebolle i porselen der dekorasjonen er en karikatur av de tre medlemmer i
den såkalte Medicinalprovideringskommisionen med Boye selv som interessert tilhører
(13).
Da prisene på porselen falt, ble det mulig for
apotekene å ta i bruk en del gjenstander av
det flotte materialet. Det ble anskaffet en del
standkar/krukker, som både gjorde tjeneste
som velegnede oppbevaringsbeholdere for
enkelte legemidler og som dekorative innslag
i apoteklokalet. Og helt opp til våre dager har
porselensmortere vært et viktig arbeidsredskap.

19
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Tran
Tran, eller mer presist i denne sammenheng,
torskelevertran, er en olje som utvinnes fra
torskelever. Den har en lang historie, og mye
av denne historien er naturlig nok knyttet
til Norge med de store torskefiskeriene som
har foregått langs norskekysten i uminnelige
tider.
Flaske med
Møllers tran.

Lenge var bruken som lampeolje det mest
sentrale. Men også bruken som ernæringsmiddel var viktig, og etter hvert kom også
den medisinske bruken av tran. Da vitaminforskningen vant frem, ble det klart at tran
var en utmerket A- og D-vitaminkilde.
Vitaminene kan i våre dager fremskaffes i ren
form, og man trenger ikke lenger ta tran for å
få den nødvendige dosen A- og D-vitamin.
Derfor er dagens fokus like mye på viktige
flerumettede fettsyrer som «Omega 3».
I historien om den medisinske bruken av tran
står Christiania-apotekeren Peter Møllers innsats i sentrum. Han utviklet nye metoder, slik
at tidligere tiders tran av vekslende og tvilsom
kvalitet kunne erstattes av en vare som på alle
måter var bedre.
Peter Møller (1793–1869) var apoteker på
Svaneapotheket i Christiania. I tillegg til å
skjøtte sin apotekergjerning på en fremragende måte, deltok han aktivt i farmasien og
samfunnslivet for øvrig. Blant annet var han
medlem av den kommisjonen som stod bak
Norges første nasjonale farmakopé. Mest
kjent har Peter Møller blitt for sin innsats på
20
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tranproduksjonens område. Han utviklet ikke
bare én, men faktisk flere metoder for å fremstille tran av forbedret kvalitet. Felles for
metodene er strenge krav til behandlingen av
råstoffet og bruken av damp under produksjonen. Peter Møller skilte ut tranvirksomheten i et eget selskap. Selskapets produkter
fikk en rekke utmerkelser på forskjellige
utstillinger rundt om i verden (15).
Dagens tranbrukere trenger ikke ta den inn
via skje, men kan eventuelt velge tran som er
fylt på kapsler.
Peter Møllers sønn, Frantz Peckel Møller
(1834–1901), overtok både apotek og tranfirma etter sin far, og som sin far ble han delaktig i å forfatte en norsk farmakopé. Han
solgte apoteket etter noen år, og konsentrerte
seg om tran. Hans livsverk ble kronet med
utgivelsen av en omfattende og lærd bok om
tran og tranens kjemi i 1895 (16).
Aselli sårsalve
på tube.

Tran har vært en del brukt også i salver og
kremer. Det enkleste navnet på slike produkter er Transalve. Den farmasøytiske industrien
har skjelt til det latinske navnet Oleum
jecoris aselli, og latt sine preparater hete for
eksempel Jecoderm eller Aselli.
Tran har av og til blitt tilsatt andre stoffer for
å få et bredere anvendelsesområde. I norsk
veterinærmedisin har fosfortran vært en del
brukt. Andre preparater viser humanmedisinsk bruk av tran tilsatt jern, eventuelt i
tillegg litt jod.
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Mineralvann, leskedrikker og
andre styrkedråper
I dag snakker vi om helsekost. Tidligere var
det mer tale om helsedrikker og forskjellige
vannkilder ble ansett som helsebringende. Da
kjemikunnskapene økte, forsøkte mange å
lage kunstige etterligninger av slike helsevann. Farmasøytene deltok meget aktivt i
dette arbeidet. Verdens første mineralvannsfabrikk ble startet av apoteker (og lege)
Friedrich A. A. Struve (1781–1840) i 1820
på grunnlag av hans analyser av et slikt
helsebringende vann (17). Etter hvert ble det
nokså vanlig for apotekere å drive med
mineralvannsproduksjon. Forskjellige styrkedrikker, ofte kalt en tonic, ble også populære.
Og ikke minst flytende preparater mot fordøyelsesbesvær.
Noen produkter utviklet seg til store salgssuksesser, også etter at de egentlige legemiddelstoffene var fjernet. Andre ga ikke
grunnlag for noen verdensomspennende
industri, men forble lokalt tilvirkede legemidler. Også blant disse siste er det mange
eksempler på stor popularitet. I Norge vil
den eldre generasjon huske begrepene
«Marshallhjelp» og «Brita Torkildsens mikstur» som oppnavn på et preparat som har
vært i bruk helt opp mot våre dager.
Tre av dagens mest populære brusmerker
med verdensomspennende salg har en
farmasøytisk fortid. Alle stammer fra USA
der det var vanlig at en «drugstore» hadde en
«soda fountain» og bardisk der kundene
kunne sitte og nyte sin helsedrikk.
Coca Cola.
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Coca-Cola ble lansert i Atlanta i 1886 av
apotekeren John S. Pemberton (1831–1888)
som produserte den i sitt firma Pemberton
Chemical Company. Opprinnelig inneholdt
den ekstrakt fra coca-blader, men kokainet
ble fjernet i 1903 (18).
Også konkurrenten, Pepsi-Cola startet som
et legemiddel. Det skjedde i New Bern i
North Carolina. Navnet viser til at drikken
opprinnelig inneholdt fordøyelsesenzymet
pepsin. Resepten ble utformet av apoteker
Caleb Bradham (1867–1934) (1,19).
7Up ble lansert med et innhold av litiumkarbonat, som ble brukt mot depresjoner. Dette
produktet ble markedsført i oktober 1929,
bare kort tid før det store børskrakket. Ikke
underlig at det ble populært, og det på tross
av et «umulig» navn i starten: «Bib-Label
Lithiated Lemon-Lime Soda». Den senere
betegnelsen 7Up refererer til at det ble solgt i
flaskestørrelse 7 oz, og at det høye innholdet
av kullsyre fikk mange bobler til å stige opp.
Litiuminnholdet ble fjernet midt på 40-tallet
(18). Lithiumpreparater har fortsatt en plass i
legemiddeltilbudet i psykiatrien.
Det hevdes at verdens første cocktail også
stammer fra et apotek. Mot slutten av det 18.
århundre solgte apoteker Antoine Peychard
solgte en styrkedrikk i sitt apotek i New
Orleans bestående av konjakk og hans egen
Peychard Bitters. Denne ble servert i eggeglass (= coquetier på fransk) (1).
Et minne om apotekenes sterke posisjon som
brus- og mineralvannsprodusenter i eldre
tider finner vi i Sverige, der varemerket
«Apotekernas» har levd helt opp til våre
dager.
Eksemplene som er valgt viser bredden i produkter som farmasøyter har vært med å
utvikle. Artikkelen er basert på utstillingstekstene fra Norsk Farmasihistorisk Museum.
21
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Summary
Pharmacists as inventors
From 2006 until 2009 The Norwegian
Museum of Pharmacy History has presented
an exhibition called “Invented by
Pharmacists”.The idea behind this exhibition
is to enlighten the fact that many of our
every-day products originally are invented
by pharmacists. The selection of individuals
presented shows the wide variety of products
developed by pharmacists. Through their
knowledge of pharmacy and chemistry
they have invented both food and nutrition
products, lozenges, porcelain, cod-liver oil,
mineral waters and soft drinks; all of which
have been presented as parts of the
exhibition.
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Norske farmasøyter og
vitenskapelig aktivitet på 1800-tallet
AvYngve Torud*

Farmasi og apotekervirksomhet var fra
gammel tid ikke regnet som et akademisk fag
og ble ikke undervist ved universitetene, selv
om apotekereksamen ble avlagt ved de medisinske fakulteter. Omkring år 1800 var dette i
endring i mange europeiske land, farmasi
ble universitetsfag, eller det ble knyttet til
uavhengige fagvitenskapelige institutter.
Norsk farmasi var dårlig stillet, vi hadde ikke
noe universitet, og vår apotekereksamen
måtte avlegges i København. Dette skapte jo
ingen fagvitenskapelig aktivitet og intet fagmiljø i Norge, men noen få enkeltpersoner
lyste opp i miljøet. Anders Thue (?–1751),
apoteker i Fredrikstad var på midten av
1700-tallet ansett som en fremstående kjemiker, med flere vitenskapelige publikasjoner
(1,2). Nicolai Tychsen (1751–1804) arrangerte egne kjemiseminarer ved sitt lille apotek
på Kongsberg rundt år 1800. Han skrev også
flere lærebøker i kjemi og farmasi (3,4,5,6).
I 1814 håpet man at farmasi skulle bli et fag
ved det nye universitet i Christiania. Dette
lyktes ikke, sannsynligvis fordi man av økonomiske grunner måtte prioritere de rene
embetsmannsutdannelser, jus, teologi og
medisin. Farmasiundervisningen fikk en

knapt halvgod ordning som man slet med i
over hundre år. I store trekk var farmasiutdannelsen slik:
•
•

•

Etter skolegang og konfirmasjon, ble man
opptatt som disippel på et apotek.
Etter læretid, som ble bestemt av apotekeren, gikk man opp til fysikuseksamen
(medhjelpereksamen) hos stedets offentlige lege.
Med denne eksamen kunne man arbeide
selvstendig på et apotek, men for å få apotekereksamen, måtte man studere videre
på egen hånd. Deretter kunne man fremstille seg til apotekereksamen ved universitetet i Christiania.

Noen små forbedringer skjedde etter hvert.
De studerende ble gitt adgang til å drive
praktiske kjemiøvelser ved Det kjemiske
laboratorium, og en sentral eksamenskommisjon tok over arrangementet av medhjelpereksamen i 1884. Noen god ordning kom
likevel først med Farmasøytisk Institutt i
1931.
Man klarte altså ikke i løpet av 1800-tallet å
bygge opp farmasi som eget akademisk fag.
Vi hadde faktisk i 1814 en norsk farmasøytisk professor, nemlig apoteker ved Elephant-

Apotekereksamen, Oslo 1965. Provisor og ved vit.ass ved Farmaasøytisk institutt 1966-70. Norges apotekerforening 1970-1989, fra 1973 avdelingssjef, og fra 1978 teknisk direktør. Professor II ved Farmasøytisk institutt 19841993. Apoteker ved Svaneapotheket, Oslo 1989-2001. President i Det internasjonale farmasihistoriske selskap
1990-2000. Adresse: Hjemlivn 5, 0667 Oslo.
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apotheket i Christiania,
Hans Henrik Maschmann
(1775–1860) (7). Han var
utnevnt som titulær professor av Danmarks konge
i 1808, uten tilknytning
til noe universitet. I 1809
ble han medlem av
Hans Henrik
Sundhedscollegiet og satt
Maschmann
til å bestyre det nasjonale
medisindepot som ble opprettet samme år
som følge av legemiddelmangelen under den
engelske blokade. Depotet skulle rekvirere og
samle inn fra apotekene alle viktige legemidler og dele dem ut igjen etter behov. Dette var
ingen enkel oppgave, og Maschmann trengte
nok den myndighet som professortitelen gav.
I 1815 ble Det kjemiske laboratorium opprettet av universitetet i en gård som var gitt
til dem av apoteker/professor Maschmann.
Ved dette laboratorium var en rekke farmasøyter ansatt som lærere, også Maschmann i
perioden 1818–1820 (tabell 1).
Alle disse ble senere apotekere, med unntak
av Eivind Bødtker, som ble professor i kjemi i
1918. Det spesielle i situasjonen var, at farma-
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søytiske studerende var stengt ute fra universitetet, mens en rekke farmasøyter var virksomme som lærere ved samme universitet.
En del faglig og fagvitenskapelig virksomhet
fant sted utenfor universitetet. På det
farmasøytiske område var det arbeidet med å
få skrevet en ny norsk farmakopè som sto i
sentrum. I 1814 var den danske farmakopè av
1805 autorisert. En norsk farmakopékommisjon ble satt i gang i 1820, men den første
norske farmakopè kom først ut i 1854. I hele
den mellomliggende tid var den danske
1805-farmakopé i bruk, mens danskene lenge
hadde hatt en mer moderne bok. Det
langdryge arbeidet med å skaffe en norsk farmakopé vakte sterk kritikk særlig fra yngre
farmasøyter, og kritikken ble enda sterkere
da farmakopéen endelig
kom. Kritikk og diskusjon
av farmakopéene fortsatte
hundreåret ut.
På det mer generelle vitenskapelige plan gjorde
norske farmasøyter en
bedre figur. Hans Henrik
Maschmann var en nær

Christopher
Hansteen

Tabell 1. Farmasøyter ansatt ved Det kjemiske laboratorium ved universitetet inntil år 1900.
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Navn

Stilling

Tidsrom

Maschmann, Hans H.
Ravn, Ole Kristian
Thaulow, Harald Conrad
Ditten, Hans S. von
Møller, Frants Peckel
Lindgaard Jens Nicolai
Hvoslef, Hans Henrik
Schøyen, Arnulf B.
Schult, Gustav
Sissener, Einar
Bødtker, Eivind

professor
amanuensis
amanuensis
amanuensis
amanuensis
amanuensis
amanuensis
amanuensis
amanuensis
amanuensis
amanuensis

1818 – 1820
1826 – 1831
1836 – 1843
1843 – 1858
1857 – 1860
1857 – 1867
1858 – 1867
1864 – 1866
1867 – 1874
1874 – 1892
1892 – 1917
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venn og medarbeider av Christopher
Hansteen. Professor Hansteen, astronom og
matematiker, var den gang ansett som den
fremste i Norge innen realvitenskap, med
internasjonal berømmelse.
I 1854 reiste den unge
farmasøyt Hans Henrik
Hvoslef
(1831–1911)
utenlands for videre
studier, og i 1856 kom
han hjem fra Göttingen
med en doktorgrad (8).
Dette virket som et
eksempel for flere, og i
tabell 2 er listen over de
som fulgte etter.
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Tabell 2. Norske farmasøyter som ble tildelt doktorgrad i det 19. århundre.
Eks.

Navn

1839 Thaulow,
Harald Conrad
1847 Ibsen, Henrik
1852 Hvoslef, Hans Henrik
1857 Møller, Frantz Peckel
1872 Sissener,
Einar Andreas

Hans Henrik
Hvoslef

De to første på listen er
litt
spesielle.
Harald
Thaulow skal ha blitt tildelt en æresdoktorgrad
ved universitetet i Kiel.
Dette er nevnt av flere
biografer men det har
ikke vært mulig å finne
Harald
nærmere opplysninger.
Thaulow
Alle arkiver i Kiel gikk
tapt under annen verdenskrig. Henrik Ibsen
var også æresdoktor, riktignok for litteratur
og ikke for farmasi. Han er tatt med for fullstendighets skyld. Resten av listen gjelder alle
doktorgrader i kjemi, fra Tyskland eller Sveits.
Unntaket er Hagbarth Strøm, som senere
studerte medisin og endte som professor i
kirurgi. Listen er ikke lang, men miljøet var
også lite. De fleste på listen endte opp som
apotekere, det akademiske miljø rundt universitetet var så trangt at det ikke var varig
plass til dem der.

1876 Schibbye,
G. Leonhard
1878 Lister,
Nils E. Davidson
1878 Strøm, Hagbarth
1880 Mjøen, Jon Alfred
1881 Nicolaysen, Carl
1885 Strøm,
Knut Torstensen
1887 Bødtker, Eivind
1887 Zetlitz, Alf
1888 Lindgaard,
Chr. Herman L.
1894 Rustung,
Halfdan Gullow

Sted og år

Kiel
Uppsala 1877
Göttingen 1856
Heidelberg 1861
Freiburg
i/B 1885*
Würzburg 1882
Freiburg
i/B 1890*
Kristiania 1889
Leipzig 1894
Freiburg
i/B 1885*
Strasbourg 1891
Leipzig 1890
Freiburg 1898
Basel 1893
Bern 1898

* Freiburg i/B (Freiburg im Breisgau) - det tyske
Freiburg

Utenom universitetet grodde det etter hvert
opp vitenskapelige selskaper og aktiviteter.
Det første er: Den physiographiske Forening i
Christiania.
Foreningen ble stiftet den 21. oktober 1822
av: Professorerne Hansteen og Maschmann,
Bergcandidat Keilhau, Studiosus Medicinæ
Christ. Boeck, Lieutenant G. Munthe og
Lector G. F. Lundh.
25
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Her står altså apoteker Maschmann som prominent innbyder sammen med Christopher
Hansteen (9). Av andre navn på listen sees
Mathias Keilhau, som senere ble den store
geologiprofessor, videre Christian Boeck,
senere professor i medisin, Gerhard Munthe,
kjent historiker og kartograf, Gregers
Fougner Lundh, senere økonomiprofessor.
Ennå et medlemsnavn skal nevnes, docent
Nils Henrik Abel, som ble medlem noe
senere. Abel slet med å bli anerkjent som
matematiker, og han slet ikke mindre økonomisk. Da han kom hjem til Norge i 1827,
medvirket nevnte forening til at han fikk en
stilling. Foreningens preses Hansteen skulle
på studieopphold i Sibir, og man fikk satt inn
Abel som hans vikar ved universitetet. Dette
var den første betalte stilling Abel hadde.
Dessverre kom den for sent, og Abel døde
allerede i 1829.
Maschmann var aktiv på flere måter, han står
som stifter av Magasin for Naturvidenskaberne i 1822 sammen med ovennevnte
Hansteen og Lundh, og han var aktiv i stiftelsen av Lægeforeningen i Christiania i 1833,
hvor flere farmasøyter ble medlemmer (10).
En annen forening må også nevnes. Da
Hans Henrik Hvoslef kom tilbake fra
Tyskland med sin doktorgrad, stiftet han Den
fysisk-kjemiske Forening (11). Dette var en
lukket sammenslutning av unge kandidater
og studenter, som kom sammen hos hverandre hver lørdag og diskuterte kjemiske
emner. De førte nøyaktig protokoll fra hvert
møte. Denne begynner slik:
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Stud. real. C. Guldberg
Stud. med.Th. Mohn
Kand. min. H. Mohn
Senere opptatt
Cand. pharm F. P. Møller
Cand. pharm. M. Stillesen
Bergcandidat B. Stalsberg
Ved siden av nestor i selskapet,
Hvoslef,
var
Møller (1834–1901) og
Stillesen (1833– 1914)
farmasøyter (12). Alle tre
ble i ung alder utnevnt til
apotekere og avsluttet
derved sin vitenskapelige
karriere. Resten av selskapet ble etter hvert
kjente vitenskapsmenn.
De navn man fester seg
ved, er selvsagt Cato
Guldberg og Peter Waage,
den gang unge studenter.
Det var der de startet,
under Hvoslefs ledelse
(13).

Frantz Peckel Møller

Morten Stillesen

Man kan undres på hvordan disse unge
menn, de fleste under 25 år, virkelig gadd å
komme sammen hver lørdagskveld i flere år
for å diskutere kjemi. Svaret finner man først
når man undersøker deres senere familieforhold. Flere av dem ble gift med hverandres
søstre. Da blir jo lørdagsmøtene mer forståelige.

Den fysisk-kemiske Forening

Ved siden av disse foreningsaktive farmasøyter, finnes enkeltpersoner som fortjener å bli
husket.

Stiftet 18de September 1858
af
Dr. H. Hvoslef
Stud. med. P. Waage

Dr. Harald Thaulow (1815–1881) er den
mest kjente av disse. Født i Aabenraa i
Sønderjylland, med apotekereksamen fra Kiel
og et studieopphold hos den store Berzelius,
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kom han til Christiania i 1836. Han fikk snart
ord på seg for å være faglig dyktig, men meget besværlig. Han la seg opp i alle faglige
diskusjoner, og kritiserte særlig sine eldre
kolleger, som han fant forstokkete og gammeldagse. Bare 27 år gammel fikk han bevilling til det nye Løveapoteket i Christiania,
men fortsatte å bråke. Særlig fikk farmakopé
og farmakopékommisjonen gjennomgå. Da
han fikk se den nye farmakopé i 1854, syntes
han den var så elendig at han satte seg ned for
å skrive en ny. Han var svært mangfoldig,
skrev faglig og skjønnlitterært (14). Et
eksempel på hans aktivitetsnivå er mengden
av publikasjoner (tabell 3).

Peter Møller (1793–1869)
ble i 1829 apoteker ved
Svaneapotheket i Christiania i 1930, og drev en
betydelig kjemisk virksomhet ved siden av apoteket. Hans store bedrift
var den dampdestillerte
Peter Møller
torskelevertran, som var
langt mer appetittlig en
den tidligere gjærete tran. Sammen med
sønnen, ovenfor nevnte Frantz Peckel Møller,
markedsførte han fra 1854 sin tran med stort
hell på et internasjonalt marked. Møllers tran
er et av de største norske varemerker noensinne (15,16).

Tabell 3.Antall publikasjoner oppført i J. B.
Halvorsens Norsk Forfatter-lexicon 1814–1880.
Kristiania 1885–1908

Hans Selchier von Ditten
(1820–1891) avla apotekereksamen i 1841,
opprettet i 1856 Rikshospitalets apotek og gjorde
seg bemerket ved en begynnende industrialisering av laboratorieprodukHans Selchier
sjonen (17). De berømte
von Ditten
Dittens piller ble fremstilt
ved noe nær industriell tilvirkning.

Navn

Eks.år

Faglig Annet Tils.

H.H.Maschmann
J.C.Schandorff
P.Møller
H..S.Ditten
H.C.Thaulow
H.H.Hvoslef
F.P.Møller
G.Schult
A.B.Schøyen
M.Nyegaard
C.G.Hansen
E.A.Sissener
J.W.Flood

1797
1799
1822
1841
1841
1852
1857
1857
1860
1867
1872
1872
1881

8
1
9
7
73
7
4
3
4
3
4
10
2

10
2
18
41

1
1

3

18
1
11
25
114
7
4
4
5
3
4
10
5

Andre kolleger å merke seg i annen halvdel
av 1800-tallet, er: Peter Møller, Hans Selchier
von Ditten, Jon Mjøen og Helge Thomassen
Offerdahl.

Jon Mjøen (1860–1939)
reiste utenlands etter apotekereksamen i 1881, tok
en doktorgrad i Leipzig
og kom hjem som en
internasjonalt anerkjent
kjemiker (18,19). Han ble
utnevnt til apoteker ved
Jon Mjøen
Majorstuens apotek i
1915 og var en av de
sterkeste pådriverne i spørsmålet om en
farmasøytisk høyskole i Christiania.Ved siden
av apoteket opprettet han et biologisk laboratorium hvor han engasjerte seg sterkt i internasjonalt rasehygienisk arbeid.
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Helge Offerdahl (1855–
1938) kom fra en av de
minste avkroker i Sognefjorden (20). Han gjorde
seg etter sin apotekereksamen i 1880 kjent som en
dyktig kjemiker, og startet
eget kjemisk laboratoHelge Thomassen
rium i Bergen. Hans
Offerdahl
største bragder kom likevel etter århundreskiftet, da han som apoteker
i Larvik utarbeidet en metode til å fremstille
margarin av herdet hvalfett. Dette skaffet ham
et internasjonalt navn blant kjemikere.
I denne sammenheng er det fokusert på de
som utøvde ren fagvitenskapelig virksomhet i
det 19. århundre. Med et dårlig utgangspunkt, som farmasien den gang var, klarte de
å skaffe seg navn både nasjonalt og internasjonalt blant anerkjente vitenskapsmenn. Ved
sin innsats beredte de grunnen for farmasi
som akademisk disiplin, som kom et stykke
ut i neste århundre.
En person den som symboliserer den nye og
bedre tid for farmasien i det 20. århundre var
Ellen Gleditsch (21).
Hun studerte rundt århundreskiftet, og en
anekdote viser hennes pågangsmot og snarrådighet:
Ellen Gleditsch (1879–
1968) avla apotekereksamen i Kristiania 1902,
og begynte som amanuensis ved Det kjemiske
laboratorium. Hun ønsket
å videreutdanne seg, og
den store drømmen den
Ellen Gleditsch
gang var Marie og Pierre
Curies laboratorium i
Paris. Dermed skrev hun til Madame Curie
og spurte om hun kunne få en plass ved
28
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laboratoriet, for videre studier. Madame skrev
tilbake og sa at hun hadde nå slik søkning at
det dessverre ikke var plass til flere. Ellen
Gleditsch skrev tilbake og sa at hun var så
bitteliten at hun nesten ikke trengte noen
plass. Det var nok, hun kom til Paris, og la
grunnen til en strålende internasjonal karriere, den største i vår etats historie.

Summary
Norwegian pharmacists and their scientific
activity in the 19th century.
Pharmaceutical education was changing in
most European countries in the first part of
the 19th century. The progress of both
medical and chemical sciences required
pharmacists with education at university
level. In Norway, this development came
much later. The first university was established in 1811, but no pharmaceutical education was provided. Such education had
during the whole 19th century consisted of
apprenticeship in a pharmacy combined with
self-studying. Only the final examination was
arranged by the university. This was the
situation until 1931, when a school of
pharmacy became a part of the university.
Some few Norwegian pharmacists, however,
managed to bring themselves up to a scientific level. Hans Henrik Maschmann was in
1808 appointed as professor by the Danish
king. In 1815, he donated a building to the
University of Christiania where a laboratory
for chemical training was established. He also
took part in the teaching for several years and
opened up for younger pharmacists to join
the teaching staff (table 1).
An urgent professional task when the
Danish/Norwegian union was ended in
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1814, was to develop a national pharmacopeia instead of the Danish one. The
progress was strongly criticized.The pharmacopeia finally appeared in 1854.
Table 2 shows the Norwegian pharmacists
who achieved a doctor’s degree, most of
them in Germany or Switzerland.
“Den physiographiske Forening”, a society
for scientific publication and development,
was founded in 1822 by the professor
Maschmann together with the professor
Christopher Hansteen, an astronomer with
international reputation. The most wellknown member of the society was the
mathematician Niels Henrik Abel.
“Den fysisk-kemiske Forening”, a society for
development of physics and chemistry, was
founded by the pharmacist dr. Hans Henrik
Hvoslef in 1858. Among the members were
Cato Guldberg and Peter Waage, later known
for their work with the law of mass action.
Dr. Harald Thaulow, pharmacist in Christiania, was active as a writer, both scientific,
fiction and poetry. Publications of Norwegian pharmacists from 1814 to 1880 are
summarized in table 3, with Thaulow as the
most active contributor.
Peter Møller, pharmacist in Christiania,
developed a method for purifying cod liver
oil for medical use, and marketed the product
internationally under his own name.
Hans Selchier von Ditten opened the first
Norwegian Hospital pharmacy, and developed semi-industrial methods for his production of drugs.
Dr. Jon Mjøen became a well-known
chemist in Germany, before he returned to
Norway, where he in addition to running
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a pharmacy established a laboratory for
eugenics in Christiania.
Helge Offerdahl, pharmacist in Larvik,
experimented with the purification of whale
oil, as a basis for the production of margarine.
A new and better era for Norwegian
pharmacy in the 20th century is represented
by dr. Ellen Gleditsch, who graduated in
pharmacy in 1907. She made a glorious
career in France and in the U.S.A., before she
returned to Norway as the great professor of
chemistry.
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Bibliotekutvalget ved Norsk Farmasihistorisk Museum kom for en tid siden over
en meget spesiell publikasjon: «Et 25-Aars Minde:Apotekereksamenskuldet fra
Høstsemestret 1892» med motto: VIVAT CRESCAT FLOREAT –
trykket til jubileumsfesten den 18. november 1917.

Eksamenskandidatene høsten 1892 –
hvor ble de av?
Av Kjell-Erik Andersen*, Mathis Gundersveen** og Rolf Klevstrand***

Eksamenskullet høsten 1892 besto opprinnelig av elve brave menn. I 1917 var tallet
redusert til ni. Hver av jubilantene hadde sin
egen side i skriftet, med foto og en kort, personlig epistel: «Eksamens-Kandidaternes
Livsbetragtninger etc» (4).
Heftet må betegnes som en eksklusiv trykksak. Det var illustrert, trykket med gotisk
skrift på glanset papir. «Opplaget» var på 19
individuelt nummererte eksemplarer og er en
bibliofil sjeldenhet, hvilket også var en uttalt
hensikt fra redaktørens side.
At kandidater ved starten på sin yrkeskarriere
har ambisjoner på egne og fagets vegne er
ganske naturlig. At de etter 25 år øyensynlig
har bevart sine idealer, gjør det like naturlig å
spørre: Hvor ble det av dem?

Den 25-årsperioden som lå mellom deres
eksamen og jubileet, dekket en viktig periode
i landets historie, blant annet med de til dels
dramatiske årene før unionsoppløsningen
med Sverige.
I disse årene foregikk det dessuten en betydelig utvikling på mange områder. Det gjaldt
ikke minst organisasjonslivet. Riktignok var
både Norges Farmaceutiske Forening (NFF)
og Norges Apotekerforening (NAF) etablerte
faglige foreninger, men de hadde ennå ikke
fått en form som gjorde dem egnet til å ta seg
av medlemmenes grunnleggende interesser.
Apotekvesenet var også på den tiden gjenstand for omfattende utredninger.
Verdenskrigen 1914–18 berørte riktignok
Norge bare indirekte, men fikk likevel store

* Cand.pharm. 1965. Provisor ved Apoteket Hvalen, Sandefjord 1966-67. Ass. kontrollsjef, senere produksjonssjef
Weiders Farmasøytiske A/S, avd. Kragerø 1968-76. Legemiddelinspektør 1977-85. Apoteker Vestby Apotek fra
1985. Opprettet Ås apotek i 1987. Drev begge apotek samt produksjons-avdeling, Ås til 2003. Adresse:
Sommerveien 18, 1407 Vintebro.
** Cand.pharm 1954. Norges Apotekerforenings Forsøkslaboratorium 1955-60. Provisor Ila apotek 1962-67.
Generalsekretær Norges Farmecutiske Forening 1967-73. Apoteker Rosenkrantz apotek, Oslo 1973-83.Apoteker
Ski apotek 1983-98.
*** Cand.pharm 1947. Amanuensis Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo 1951-60. Rektor ved
Reseptarutdanningen,Oslo 1961-74. Apoteker Moelv apotek 1974-92.
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Eksamensoppgavene:
Skriftlige prøver
Den 24. november lød prøven: «At give en
Skildring av Barkenes almindelige Farmakognosi og Beskrivelse av de i Pharmacopoea
Norvegica officinelle Barker». Dagen etter
skulle kandidatene skrive om «Salpetersyrens
Indvirkning paa Metaller og organiske Forbindelser». Sensuren for de skriftlige prøvene
falt allerede 26. november.

Boyesen & Kobros Sagradapiller levert av
A/S Apothekernes Laboratorium for
Specialpræparater.

konsekvenser for landet. Man hadde ingen
garanti for at landet ikke ville bli trukket inn
i krigshandlingene. Handelsflåten led da også
store tap.
Farmasøytene forberedte seg på sin måte: I
1915 og 1916 ble de første etterutdanningskurs (sommerkurs) i farmasi avviklet i
Kristiania, som kriseforberedelse, forøvrig
med generalsekretær Owe i NFF som drivende kraft (1).
Perioden med brennevinsforbud, fra 1916 til
1927, ble av stor betydning for apotekene, på
godt og (mest) vondt.
Forfatterne har forsøkt å finne ut litt om disse
kandidatenes videre skjebne, uten å lage
noen egentlige biografier. Som redaktøren
av jubileumsskriftet; presenteres også her litt
av det som kandidatene ble testet på til
eksamen. Kandidatene måtte først besvare to
skriftlige oppgaver, deretter fulgte praktiske
prøver, og til slutt muntlig eksamen.
32

Praktiske prøver
Disse gikk over i 6 dager med start den 28.
november. Prøvene gjaldt først det som ble
kalt «Analyse», etterfulgt av «Titreranalyse».
Senere tiders farmasøyter ville kalt fagene
«Kvalitativ analyse» og «Kvantitativ analyse».
Siste halvdel av den praktiske eksamenen
gjaldt «Syntese». Jubileumsskriftet gjengir
synteseoppgavene slik:
«Braarvig: 1. Benzoesyreæther av 50 Gr.
Benzoesyre. 2. Subnitras Bismuticus av
100 Gr. Bismuth.
Christensen: 1. Destillert HBr. av 100 Gr.
Brom. 2. Chloret. amidet. hydrargyr. av
100 Gr. Kviksølv.
Eckhoff: 1. Oxyd. hydrarg. v.h.p. av 100 Gr.
Hg. 2. Zinkacetat av 50 Gr. Zink.
Gjæver: 1.Tartarus natronatus av 100 Gr. raa
Vinsten. 2. Æthylbromid av 50 Gr. Brom.
Kobro: 1. Hydras ferricus av 100 Gr. Jern.
2. Æthyljodid av 50 Gr. Jod.
Koren: 1. Jodoform av 100 Gr. Jod.
2. Zinkoxyd av 100 Gr. Zink.
v. Krogh: 1. Oxalsur Ammoniak av 100 Gr.
Sukker. 2. Oxyd. stibicum av 100 Gr.
Sb2O3.
Nedland: 1. Jodsyre av 50 Gr. Jod.
2. 100 Gr. Solutio chlori.
Nielsen: 1. Bariumæthylsulphat av 100 Gr.
Alkohol. 2. Sulphuret. stibic. amorph. av
100 Gr. Sb2S3.
Schaanning: 1. Manganklorid av 100 Gr.
Brunsten. 2.Acetanilid av 50 Gr.Anilin.
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Smith: 1. Chloroform av 1 Kg. Klorkalk.
2.Kobberacetat av 50 Gr. Kobber.»
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Tid, da Forholdene for Farmaceuter var
ganske annerledes, baade hvad Fritid og hvad
Sager angaar, end nu».

Muntlige prøver
Etter pause et par dager, gikk man over til
muntlige eksamener i fagene «anorganisk og
organisk Kemi samt Mineralogi», «Farmakognosi etc», «Farmaci etc.», botanikk, zoologi og fysikk. 17. desember var siste eksamensdag.

Før han begynte på apotekveien, hadde han
tatt middelskoleeksamen i Arendal og deretter fortsatt ett år på latinlinjen på gymnasiet. Farmaceutisk medhjælpereksamen ble
avlagt våren 1890 etter vel tre års disippeltid
på Løveapoteket i hjembyen.

En kort presentasjon
av kandidatene

Deretter flyttet han til Horten, og arbeidet
som farmasøyt på «Hortens Apotek» fra mai
1890 til juli 1891. Han avla så Apotekereksamen høsten 1892 med karakteren
«Godt».

Hans Josef Severin Christensen Bough ble
født i Drammen 1869. Det ser ikke ut til at
han har arbeidet i apotek etter apotekereksamen. Ifølge van der Lagen (2) var han
kjøpmann i Drammen i noen år, før han
utvandret til Amerika. Minneskriftet fra
jubileet i 1917 forteller at han emigrerte i
1906, og at han ble ansatt i en tekniskkjemisk bedrift i Chicago. I 1917 var han
avdelingsbestyrer i bedriften. Han døde i
Chicago i 1935.
I Chicago var det et «Norwegian American
Technical Society» som utga en «Norwegian
American Technical Journal». I Nasjonalbiblioteket i Oslo finnes årgangene fra 1928
til 1953 av dette tidsskriftet. Det ser ikke ut
til at han har vært medlem av dette selskapet,
for han er ikke oppført i medlemslistene for
noen av disse årene (2,3,4).
Jens Bruun Braarvig ble født i Arendal 21.
februar 1869 som sønn av en bankkasserer.
Han skriver selv i 1917-skriftet at «Mine
Interesser har altid kredset om Apotek og alt
Farmacien vedrørende.» I jubileumsskriftet
markerer han også at han ikke angrer på
yrkesvalget: «Jeg har altid været godt fornøiet
med at jeg kom ind i Farmacien selv i den

Før han fikk sin første apotekbevilling, var
han ansatt på 5 forskjellige apotek, det meste
av tiden i Lillesand. Mye av tiden fungerte
han som apotekbestyrer: Det gjaldt for 9 av
hans 14 år i Lillesand, samt i alle andre jobber,
bortsett fra de to årene han var på et
hovedstadsapotek. Han viser selv til alle sine
bestyrerstillinger for å forklare hvorfor han
aldri ble noen aktiv deltager i foreningslivet.
Posisjonene gjorde at han «paa en Maate altid
maatte staa mellem Barken ogVeden». Da han
ble apoteker, falt denne problemstillingen
bort, og han påtok seg enkelte verv på kretsplan i Norges Apotekerforening.
Den 19. februar 1915 fikk han bevilling til å
drive apoteket i Florø med et medikamentutsalg, nærmest en filial, i Måløy. Denne
filialen var litt spesiell, idet helsemyndighetene bare tillot at den var i drift en viss tid av
året. Opprinnelig (1910) bare i månedene
februar og mars. Åpningstiden ble gradvis
utvidet, og endte etter hvert på 8 måneder pr
år, før det ble opprettet selvstendig apotek på
stedet gjennom vedtak i september 1921.
Men da hadde Braarvig allerede fått bevilling
til sitt neste apotek.
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Jubileumsskriftets illustrasjon av de 8 gjenlevende kandidater som fortsatt bodde i Norge.

imidlertid igjen inne i et stabilt farmasøytisk
spor, som endte med at hun ble apoteker på
Svaneapoteket i Kristiansand i 1954 (4,5,6,
7,8).

Dette var Toten Apotek på Lena, et apotek
Braarvig fikk bevilling til i mai 1921. Hans
etterfølger på Lena ble en «kulling», John
Aasberg Giæver. Skiftet skjedde etter at
Braarvig i 1929 ble viderebefordret til
Apoteket Havfruen i Haugesund, et apotek
han hadde til sin død i 1938. De siste årene av
sitt liv var han for syk til selv å stå for driften,
og «Havfruen» ble derfor drevet med Arne
Thoralf Heide som bestyrer fra 1934.

Lauritz Fredrik Eckhoff ble født i
Fredrikstad 1865. Etter apotekereksamen
arbeidet han ved flere apotek i Oslo og drev
samtidig en agenturforretning i apotekartikler. I 1912 bestyrte han Kongsberg apotek.

Braarvig hadde hjelp fra en farmasiutdannet
datter, Karen Mathilde Bruun Braarvig, født i
1899, på alle sine apotek. Hun startet som
disippel hos ham straks han overtok i Florø,
og fulgte ham deretter til Lena og senere til
Haugesund. Da faren døde, gikk hun delvis
ut av farmasien noen år. Fra 1944 var hun

Eckhoff fikk bevilling til å opprette og drive
Buksnes apotek, Leknes i Lofoten, i 1913.
Sommeren 1914 ble han angrepet av strupekreft og ble liggende syk i Oslo. Han kom
derfor aldri til å drive apoteket selv. Apoteket
ble åpnet 7. desember 1914. Eckhoff døde
nyttårsaften samme år, bare 49 år gammel.
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Hans dødsbo fikk tillatelse til å drive apoteket
med bestyrer i 10 år, fram til juli 1924 (9).
John Åsberg Giæver ble født 14. mai 1871 i
Trondenes. Etter apotekereksamen tjenestegjorde han i noen år ved Løveapoteket,
Tønsberg og Svaneapoteket, Oslo, men så
forlot han farmasien og drev en agentur- og
utensilieforretning i en del år, før han slo inn
på en helt ny løpebane: Forsikringsbransjen,
som forsikringsinspektør i Hamar. Først i
1915 fant han tilbake til apotekyrket.
Etter eget utsagn forlot han farmasien på
grunn av elendige fremtidsutsikter og tilsvarende lønn, men han vendte tilbake da forholdene bedret seg.
I sitt bidrag til jubileet gir han en fornøyelig
tilleggsbegrunnelse. Etter et nokså mislykket
akkvisisjonsforsøk på en gård i Os under en
inspeksjonsreise (i 40 kuldegrader), tok han
raskt avskjed og returnerte til Hamar, mens
han formulerte sin beslutning:
«Ganske vist kan man ogsaa der ha med forskjellige Slags Mennesker at bestille, men
Kjærringer som den der oppe i Os er man da
forskaanet for i Farmacien!»

08:17
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Det er fristende å tilføye et PS til hans ettermæle: Hans sønn het også John. Han fulgte
dessuten i sin fars fotspor, men hans to sønnesønner (hvorav den ene het John) valgte
andre livsbaner, den ene ble økonom, den
andre, Ivar, dro til USA og dukket opp igjen i
1973 som Nobelpristager i fysikk (4,10).
Daniel Grønn-Nielsen ble født i Brevik
1869. Etter apotekereksamen var han ansatt
ved Holmestrand apotek i 22 år. I 1915 fikk
han bevilling til å drive Langesund apotek.
I 1923 ble han viderebefordret ril Asker apotek. Dette drev han i 2 år til han døde, 58 år
gammel.
Asker apotek brant ned til grunnen 6. februar
1923. Grønn-Nielsens forgjenger, Ragnar
Boyesen, åpnet apoteket på nytt i en tidligere
uthusbygning få dager etter brannen. Våren
1924 kunne apoteket flytte inn i en nyoppført bygning. Grønn-Nielsen overtok apoteket i september 1924.

Han ga seg selv en attest som en optimistisk
natur som så lyst på fremtiden – og uttrykte
et håp om snart om å få et apotek.
Han bekreftet for så vidt sin egenattest i et
PS: «Tillater mig at bekjendtgjøre, at jeg for
en Maaneds Tid siden blev Bedstefar!»
Han tjenestegjorde ved forskjellige apotek i
Østlandsområdet og fikk i 1919 bevilling til å
drive Bjørkelangen apotek. I 1923 søkte han
og fikk bevilling til å opprette et nytt apotek i
Bergen, apoteket Kronen.
I 1929 ble han viderebefordret til Toten apotek (i 1963 endret til Lena apotek), som han
innehadde til sin død i 1952.

To av kullets lærekrefter, professor Hiortdal og
amanuensis, senere apoteker Sissner på gamle tomter i
1917. Foto fra Jubileumsskriftet.
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Grønn-Nielsen var aktiv i kommunale organer i Holmestrand og senere i Langesund.
Han var medlem av bystyret i Holmestrand i
8 år og i Langesund i 5 år, derav som ordfører
i 3 år. I Langesund var han også medlem av
helserådet, skolestyret og en rekke andre
kommunale organer.
Han var formann i Telemark og Larviks krets
av Norges Apotekerforening til han flyttet fra
Langesund. Deretter var han varamann i
foreningens hovedstyre og i Oslo krets. Han
var også medlem av en spesialitetskomite som
hovedstyret nedsatte i 1924 (1).
Johan Ziesler Kobro ble født i Bergen i 1869,
men vokste opp på Østlandet og han følte seg
alltid som «Kristianiamand», sier han selv i
jubileumsberetningen fra 1917. Han forteller
at det var nokså tilfeldig at han endte opp i
farmasien. Enten det nå er manglende faglig
engasjement eller det kan være noe annet,
hans karakterer til så vel medhjelpereksamen
(i 1890) som til apotekereksamen ble ikke
bedre enn «Godt». Den manglende suksess i
starten av karrieren illustrerer Kobro selv
med å fortelle at «min faderlige Lærer i Faget,
nuværende Apoteker Juell, sang mig daglig
den samme Sang: De blir ikke Apoteker i
dette Liv, Far! Kom Dem væk jo før jo
heller.»
Men Kobro fikk altså likevel sin apotekereksamen, og jobbet deretter på 3 forskjellige
apotek i hovedstaden i perioden 1892–1903.
Allerede i 1894 skjedde noe som viser et
annerledes veivalg enn det rent apotekrettede. Da ble han deleier i det nystartede
firma Boyesen og Kobro. Og fra 1903 ble
farmasøytisk industri Kobros eneste arbeidsområde i mange år. A/S Apothekernes
Laboratorium for Specialpræparater (AL)
startet 8. juni. Det nye firma overtok
Svaneapotekets laboratorier og Boyesen &
Kobros fabrikk. Kobro satt som administrer36
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ende direktør for selskapet i hele perioden fra
1903 til 1928. I 1926 ble han hedret med
Kongens fortjenstmedalje i gull.
På tross av Juells dystre spådom endte Kobro
som apoteker likevel. Kort etter AL’s 25-årsjubileum forlot han sjefsstolen i firmaet, og
ble apoteker på Fagerborg Apotek i Oslo, en
virksomhet han drev helt frem til sin død i
1949, dog med bestyrer det siste året.
Noen fagforeningsmann ble Kobro aldri.
Han var riktignok sentralstyremedlem i NFF
i 1893-94, og var i tillegg medlem av «Den
departementale Statsdepots Komite». Kobro
prioriterte heller hjem, friluftsliv og deltagelse i sangerlivet i den grad hans arbeid ga
ham tid til det. Friluftsinteressene gjorde at
han kunne si at «til Høifjeldet har jeg søkt saa
ofte jeg kunde. Theodor Caspari er jo ogsaa
min kjæreste Læsning».
Han var gift to ganger, idet hans første kone
døde allerede i 1899. For ettertiden er det
dette hans første ekteskap som påkaller mest
interesse. Hans daværende svigerfar var nemlig lege og apoteker Johan Fredrik Hoch.
Hoch var blant annet sekretær for Pharmacopoe-Commisionen i 1870, og utga et
Pharmacologisk Compendium i 2 bind (+
suppleringsbind). I sin tid som apoteker i
Skien var han involvert i en litt spesiell
krangel. Han fortsatte nemlig å praktisere
som lege også etter at han ble apoteker, men
ga opp sin medisinske virksomhet før saken
kom for retten (3,11,12,13,14,15).

Eivind Koren var den drivende kraft og initiativtaker til både festskriftet og jubileumsfesten. Han ble født 1869 og døde 19.juni
1920. I løpet av disse 51 år fikk han utrettet
mer enn de fleste andre gjennom et langt liv
og satte varige spor etter seg i norsk farmasi.
I invitasjonen til sine kullkamerater avslører
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han litt av sin livsfilosofi: «At se tilbake, snuse
i ældre Tidsskrifts-Aargange og bla i gamle
Protokoller har for meg en særegen Charme.
Historiske Undersøkelser og Tilbakeblikk har
eftersom Aarene er gaat faat mer og mer
Tiltrækning for mig. Derved bygges Bro
mellem Fortid og Nutid og man naar dypere
Forstaaelse av Utviklingens Gang».
Etter eksamen fortsatte han å studere kjemi,
farmakognosi, bakteriologi og gjæringsfysiologi, i tillegg til at han jobbet som farmasøyt
og manuduktør. Allerede i 1896 ble han
redaktør i Farmaceutisk Tidende (NFT). Fra
1906–09 var han formann i Den Farmaceutiske Forening (NFF), i den meget viktige
prosessen med omorganiseringen til fagforening.
I 1911 ble han ansatt som generalsekretær i
Apotekerforeningen og redaktør i foreningens tidsskrift.
Han tok initiativet til dannelsen av et husfond for NAF (kanskje ikke så underlig,
generalsekretariatet og tidsskriftets redaksjon
holdt fra starten til i hans egen leilighet i
Niels Juels gate).
Han var også en av hovedarkitektene bak
ansiennitetslønnsordningen og Lønnsfondet.
Lønnsfondet var en økonomisk utjevningsordning mellom apotekerne for farmasøytenes lønnsutgifter. Ordningen skulle sikre
at farmasøytene fikk en stigende lønn etter
et ansiennitetssystem. Videre var han sekretær i den departementale komité som
behandlet den farmasøytiske undervisning
1912–1914.
I tillegg til de mange initiativer Koren sto bak
innenfor den farmasøytiske etat, er det et par
områder utenfor farmasien som bør nevnes
spesielt:

08:17
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I 1898 deltok han i stiftelsen av Den norske
Fagpresses Forening og var foreningens
sekretær fra 1898 til 1911 og dens formann
fra 1911 til 1918.
Fra 1912 til sin død var han medlem av styret
i Norsk Presseforbund, sekretær i forbundets
Kristiania-avdeling og i flere år medlem av
styret for Den illustrerte presses forening.
Han var sekretær i Polyteknisk forenings
kemikergruppe 1908–1913 og medlem av
«Den departementale komité til utnyttelse av
vore raastoffer» 1918.
Han var også utgiver og redaktør av Tidsskift
for Kemi og Farmaci, Pharmacia, som fra
1918 het «Tidsskrift for Kemi».
Han døde i 1920 etter en operasjon, men
hadde da vært sykelig i lengre tid. Dersom
man ser hans livsverk sammen med den tid
han fikk leve, kan en vel trygt si at han brente
sitt lys i begge ender (4,17,18).

Jens Schou Fabritius von Krogh ble født i
Kristiania i 1869. Etter apotekereksamen
arbeidet han en tid ved apoteket Hygiea i
Oslo, men reiste så til Tyskland, der han var
ansatt i firmaet Gehe & Co. i Dresden i en
årrekke. Fra april 1914 bestyrte han Grimstad
apotek til han døde i februar 1922. Den 8.
desember 1921 fikk han bevilling til å drive
Fana apotek (nå Nesttun apotek), men døde
under 2 måneder senere.
Dette apoteket var opprettet som filial under
Solheimsviken apotek (senere kalt apoteket
Bien, Bergen). Filialen ble omgjort til selvstendig apotek i 1921. Hans enke fikk tillatelse til å drive Fana apotek med bestyrer til
desember 1931 (19).
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Ludvig Nedland fikk knapt nok anledning til
å praktisere sitt fag. Allerede 1. januar 1893
avgikk han ved døden etter noen dagers
lungebetennelse, umiddelbart etter at han
hadde tiltrådt en stilling på Hamar (4,20).

Johan Jørgen Lange Schaanning fulgte en
karrièreveg som var karakteristisk for flere
nyutdannede farmasøyter på den tiden: Like
etter eksamen dro han utenlands for å studere
videre, først 1 år i Wiesbaden (hos professor
Fresenius), deretter ½ år ved den tekniske
høyskolen i Charlottenburg (hos professor
Witt) og Berlin (hos professor Thorus), samt
Heidelberg (hos professor Jannasch).
Dette var nærmest en dyd av nødvendighet
for dem som ønsket en overbygning på sin
grunnutdannelse, siden Universitetet i Christiania ikke hadde noe eget studietilbud i
farmasi, hverken for grunn- eller videreutdanning.
Etter å ha returnert til Norge, tjenestegjorde
han ved flere apotek, før han forpaktet
Tvedestrand apotek i 1908. I 1919 fikk han så
bevilling til å overta Ski apotek, som på det
tidspunkt var filial under Nordstrand apotek,
og omgjorde det til selvstendig apotek.
Schaanning var en ivrig organisasjonsmann
de første årene. Han var både bibliotekar,
varaformann og senere formann i NFF.
Under sin periode som forpakter av Tvedestrand apotek var han formann i Kristiansand
krets av NAF. Han var også politisk engasjert
og var valgmann til Stortinget ved et par stortingsvalg.
Bemerkelsesverdig er det at han allerede som
nyutdannet kandidat ble medlem av en
departemental komité (1892–98) som skulle
utrede et forslag om fritt apotekvesen (fremsatt av apoteker Frithjof Hoel).
38
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I Ski lot det til at han konsentrerte seg om sin
apotekdrift og trakk seg tilbake fra all politisk
og organisasjonsmessig virksomhet, men
med ett unntak: Han var formann i Ski
kommunale dyrevern.
Schaanning døde plutselig 25. februar 1930
av hjerteslag. Nekrologen i Østlandets Blad
ga ham en særdeles fin karakteristikk som
menneske og fagmann og avsluttet med følgende attest:
«Som apotheker var Schaanning pliktoppfyllende
og samvittighetsfull. Han satte sin ære i å ha sit
apotek i mønstergyldig stand, og det var ham
maktpåliggende å betjene sine mange kunder hurtig og greit. Apotheker Schaanning vil savnes av
mange. Minnet om den høireiste, gode, elskverdige
mann vil bevares lenge her i våre bygder» (21,22).

Ansgar Jespersen Smith var et arbeidsjern.
Han sier selv i jubileumsskriftet i 1917 at
«Arbeide er Livets størsteVelsignelse», selv om
han innrømmer at «Mit Liv har altid været
nærmest at kalde slitsomt».Allerede i studentårene sørget han for å styrke sin økonomi
gjennom å påta seg litt manuduktørvirksomhet, i matematikk og latin, så vel som i
farmasøytiske fag. Et tegn på den store
arbeidslysten er det også at han ble cand.
philos. i 1892, altså samme år som han tok
apotekereksamen.
Etter disse eksamenene arbeidet han som
provisor på apotek forskjellige steder i landet;
Moss, Bergen og Kristiansand. Han var også
ansatt ved et par hovedstadsapotek. Men han
anså selv senere at han ikke har «flakket
meget om», noe han mente kunne henge
sammen med at han alltid har vært konservativ, «selv da jeg gik for at være radikal». I
perioden
1909-1914
forpaktet
han
Elefantapoteket i Kristiansand. Mot slutten av
1914 fikk han så bevilling til å drive
Fredriksvern apotek i Stavern. Der ble han til
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han i 1921 ble viderebefordret til Apoteket
Bjørnen i Kristiania. Dette apoteket hadde
han helt frem til sin død i 1953. Da var han
85 år gammel.
Smith var styremedlem av NFF i 5 år, men
sier selv om dette at «det hadde jeg liten
Glæde og Ære av». Sikkert hadde han mye
større glede og vel også ære av sin pedagogiske virksomhet. Han fungerte i en årrekke
som sensor så vel som lærer innen farmasien,
og har skrevet noen lærebøker. To av disse
kom relativt tidlig: «Lærebog i Receptlæsning
med tilhørende latinsk Nomenklatur,
Grammatik samt Glossar» i 1905 og «Haandbog for Farmaceuter» i 1907. Selv var han
mest fornøyd med denne siste, men den fikk
han mye kritikk for. Boken fikk da heller
ikke noen varig betydning og det gjorde
heller ikke heller ikke hans «Lærebok i
medicinske planter og droger» fra 1922.
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Avslutning
Ut fra disse korte omtalene kan man naturligvis ikke trekke noen vidtgående konklusjoner om deres innsats og betydning for
fagets utvikling.
Men man kan ikke unngå å bli imponert over
kandidatenes evne til å utnytte eksisterende
muligheter, fra det å skaffe seg tilleggsutdanning til å søke nye karriereveier.
På flere måter ble de pionerer i en tid preget
av forandring og utvikling i hele samfunnet.
Det motto de selv hadde brukt i sitt eget
jubileumsskrift, kan godt stå som et ettermæle over deres livsverk:

Derimot ble hans første lærebok fra 1905 en
langvarig suksess, utgitt i en rekke opplag, og
etter hvert utvidet og forbedret. Den ble
brukt som lærebok innen latin og reseptlesning til langt ut på 1960-tallet. Det er derfor
mange eldre farmasøyter som husker Ansgar
J. Smiths navn.
Da 1892-kullets jubileumsskrift så dagens lys
i 1917, raste fortsatt 1. verdenskrig. Også
nøytrale land som Norge fikk føle krigens
virkninger på varehandelen. Smith deltok
derfor aktivt i Provianteringskomiteen og i
Brændselskomiteen, noe han selv betegner
som «lite misundelsesværdig Arbeide». Men
han er seg bevisst at det er «et Arbeide for
Fædrelandet» og at vissheten om dette «forlener mig Kraft».
Kanskje har det også vært en hjelp for ham at
han av natur var en optimistisk person, –
i alle fall var det hans egen oppfatning
(4,23,24,25.)

Jubileumsskriftets tittelside med en 11-hodet slange. To
hoder henger livløse ned og minner om at to av kandidatene var døde.
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Summary
The authors form a library committee within
the Norwegian Pharmacy Museum in Oslo.
Some time ago the committee found a
special publication from 1917. It was a
commemorative printed matter for the
pharmacy graduates of 1892, with motto
VIVEAT CRESCAT FLOREAT. Eleven
men graduated this autumn, and nine of
them still lived in 1917. Everyone of
the graduates had his own page in the
publication with photo, curriculum vitae and
a short, personal note.
The publication must be described as an
exclusive printed matter. It was printed on
glossed paper, with German types (also used
in Norway in the 19th century). Only nineteen numbered copies were printed, making
it a bibliophilic rarity, which was the purpose
of the editor.
As this was a 25 year anniversary these men
were in the middle of their career. The
authors have tried to find out something of
what happened to them later on without the
ambition of writing a full biography.
The graduates of the 1892 autumn term
were:
Bough, Hans Joseph Severin Christensen (1869–
1953) seems to have left pharmacy after
graduation. He was a shopkeeper until he
emigrated to USA in 1906. In Chicago he
was employed by a chemical factory. He
probably lived in Chicago until his death.
Braarvig, Jens Bruun (1869–1938) followed the
normal pharmaceutical career: He worked as
an employee in different pharmacies for 23
years and obtained a privilege of running a
pharmacy in 1915. This was situated in a
small town in Western Norway. Six years later
he got the privilege for a pharmacy in
40
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Eastern Norway. From 1929 he was running
a pharmacy in a different town in Western
Norway, which he owned till his death.
Eckhoff, Lauritz Fredrik (1865–1914) was
running an agency-business in pharmaceuticals in Kristiania (Oslo) while he was
employed in different pharmacies. He
obtained a privilege to open a pharmacy in
Northern Norway in 1913, which he opened
one year later. But he died a few days later,
49 years old.
Giæver, John Åsberg (1871–1952) was employed in pharmacies for some years before he
opened an agency-business in pharmaceuticals. Then he worked for many years as an
insurance inspector before returning to
pharmacy in 1915. In 1919 he obtained a
privilege to run a pharmacy in Eastern
Norway. In 1923 he opened a new pharmacy
in Bergen, and in 1929 he moved on to
another pharmacy in Eastern Norway.
Grønn-Nielsen, Daniel (1869–1926) worked
for 22 years after graduation in the same
pharmacy in Eastern Norway. From 1915
until his death he was a pharmacy owner.The
first one from 1915 until 1923, and the
second from 1923 until 1926. He was a
member of local councils for 13 years, and for
3 of them he had the position as chairman.
Kobro, Johan Ziesler (1869–1949) was employed in pharmacies in Kristiania for eleven
years. During the last nine of them, together
with a partner, he also was running a
pharmaceutical company. From 1903 he was
managing director of a new pharmaceutical
industrial company for 25 years. From 1928
he was running a pharmacy in Oslo until his
death, except for the last year of his life, when
he had a manager.
Koren, Eivind (1869–1920) was the driving
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force behind the jubilee and the publication.
After graduation he continued studies in
chemistry, pharmacognosy and microbiology,
besides working in pharmacies. Four years
after graduation he was editor of a pharmaceutical journal and some years later he
became the leader of the employed
pharmacists’ organisation. From 1911 until
his death he was general secretary of the
pharmacy owners’ organisation and editor
of its journal. Hewas also active in other
organisations, for instance the trade press, and
he was editor of a journal of chemistry and
pharmacy.
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85 years old. For several years he was a
teacher and external examiner in pharmacy,
and he also wrote textbooks. His ”Lærebog i
Receptlæsning med tilhørende latinsk
Nomenklatur, Grammatik samt Glossar”
(Textbook of prescription reading with Latin
Terminology, Grammar and a small Latin
Dictionary ) from 1905 ran through a
number of editions and was used until the
1960s.

Referanser
von Krogh, Jens Schou Fabritius (1869–1922)
was employed for about ten years by a
pharmaceutical company in Dresden,
Germany. After some years in Norwegian
pharmacies he received a privilege to run
a pharmacy in the Bergen area, but died
shortly afterwards.
Nedland, Ludvig (1869–1893) died of pneumonia less than a month after graduation.
Schaanning, Johan Jørgen Lange (1870– 1930)
studied for a couple of years at universities in
Germany. He then worked in several
Norwegian pharmacies. From 1919 until his
death he was running a pharmacy in Eastern
Norway. For some years he was active in
pharmaceutical and political organisations.
Smith,Ansgar Jespersen (1868–1953) had taken
his A-levels (examen artium) before he
started his pharmaceutical education. This
made it possible for him to study for a university degree in philosophy, which he
finished the same year he graduated in
pharmacy. He was employed as pharmacist in
various pharmacies and obtained a privilege
to run his own first pharmacy in 1914. Seven
years later he obtained a pharmacy in
Kristiania, which he owned until his death,
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Et gryende helsevesen
på 70 grader nord,Tromsø 1800–1850
Av Gunvor Solheim*

Tromsø 1806. Litografi av Lotentz Schanke. Kirken og kirkestuene til venstre,
noen kjøpmannsgårder i midten og Skansen til høyre.

Innledning
En stor befolkning ved god helse er en forutsetning for politisk og militær styrke. På
1600 og 1700 tallet var det et problem at
smittsomme sykdommer dempet befolkningstilveksten, og i siste del av 1700-tallet
gjennomførte enevoldstaten store kartlegginger som utgangspunkt for reformer av fattigstell og medisinalvesen (1). I perioden 1780 –
1820 ble det etablert 35 stillinger for offentlige leger og kirurger i Norge (2). Flertallet

av stillingene ble besatt med kirurger, men
det var angivelig liten forskjell på leger og
kirurger etter 1785.
Tromsø ligger på 70 grader nordlig bredde,
der norskekysten svinger mot øst. Rundt
1250 lot kong Håkon Håkonsson bygge en
kirke i Tromsø, og stedet ble i middelalderen
et livlig markedsted med buer ved havna og
kirkestuer for folket som kom til kirkehelg fra
bygdene rundt. I løpet av 1700-tallet steg

* Apotekereksamen 1962. Provisor og timelærer 1963 – 1976. Sykehusfarmasøyt i Tromsø 1976 – 1984. Apoteker
ved apoteket Nordstjernen, Tromsø 1984 – 1991. Sykehusapoteker i Tromsø 1991 – 2001. Adresse: Wilh.
Wilhelmsens vei 71,1362 Hosle.
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Tromsø i slutten av 1830 årene. Etter litografi av Prahl, Bergen.

folketallet i Troms fra ca 8000 til 19000 (3).
Kirken i Tromsø var en av ti kirker i Troms.

fra under 100 til 2500 i 1850.

Rike fiske- og fangstmuligheter ga grunnlag
for handel både mot sør- og nordøst, men fra
1562 til 1789 hadde Bergen monopol på handelen med Nord-Norge. Ved etablering av
byene Hammerfest,Vardø og Tromsø på slutten av 1700-tallet, kunne byborgerne skaffe
seg skip og handle direkte med utlandet.

Helseforholdene

Tromsø fikk kjøpstadprivilegier i 1794 etter
en kongelig anordning som blant annet ga 20
års tollfrihet, fritt borgerskap og frihet for
laugstvang. Byen tiltrakk seg raskt handelsmenn og håndverkere fra distriktene rundt
og sørfra. Mange kom fra Trøndelag, men
også fra Danmark og Tyskland.
Ved opprettelsen av byen bodde det bare ca
80 personer fast i Tromsø, men i tillegg kom
det mange folk fra distriktet når det var
kirkehelg.
Det kom noen nedgangsår omkring 1807,
men næringslivet vokste jevnt og sikkert fra
Napoleonskrigenes slutt, og folketallet økte
44

Peder Claussøn sier i sin Norges-beskrivelse
fra 1727 at «Uti Nordland vanker ikke mange
sykdommer for den kuld og klare luft der er,
og pestilentze kommer der sjelden, men en
sykdom er der meget gjengse, hvilken de
kaller skjørbuk, og dør mange derav, besynderlig de fremmede som der kommer fordi
de kan ikke fordra og fordøie den kost og
spise der vanker.»
Men når folk flytter sammen i byer, er risikoen større for overføring av smitte, og smitteveiene følger kommunikasjonsveiene. Det må
derfor antas at det ble mer sykdom i Tromsø
etter som byen vokste og handelen økte.
1700-tallets Norge var preget av store epidemier, særlig kopper, dysenteri og flekktyfus.
Det var topper i dødstallene rundt 1741–42,
1773, 1808 og 1812 som langt oversteg fødselstallene. Det er imidlertid usikkert hvor
mye samtidige uår og sult betydde (4). Det var
misvekstår i Nord-Norge i årene 1801–1803.
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Fra 1807 kom krigen med England og en
medfølgende stopp i kornimporten fra
Danmark. I 1810 kom en uværsperiode som
kulminerte i 1812 da det var uår i hele landet. Folketallet i Troms sank fra 19300 i 1801
til ca 17800 i 1815 (3).
Det gikk i desember 1803 ut et «Cancellie
Circulaire» til amtmennene i Danmark og
Norge med en liste over hva offenlige leger
og kirurger spesielt skulle innberette til Det
Kongelige Sundhetscollegium: Sykdommer,
særlig kopper, fnatt (scabies) og veneriske
sykdommer, samt i Norge radesyken, mortaliteten især av spebarn og grunnet barselfeber,
inntrufne ulykkelige hendelser, tallet på
praktiserende leger og jordmødre og deres
vilkår, kvakksalveri og apotekvesen (5).
Riksarkivet i Oslo har oppbevart mange av
disse beretningene. De eldste er skrevet på
solid klutepapir med blekk som hverken er
falmet eller flytt utover. Men skriften er gotisk håndskrift av varierenede utseende og
således vanskelig tilgjengelig. Distriktskirurg
Monrads innberetning fra 1812 (6) og
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distriktslege Finch innberetning fra 1836
refereres imidlertid i forbindelse med omtalen av legene.
Statistisk Sentralbyrås bibliotek har noen
fylkesvise sammendrag av medisinalberetningene. Beretningene ble opprinnelig stilet
til amtmennene som rapporterte videre til
Sunnhetskollegiet i København. Ved Kongelig resolusjon av 27. juni 1809 ble det grunnet krigen, opprettet et eget sunnhetskollegium i Norge. Sunnhetskollegiet ble avløst
av et medisinalbyrå 1. juli 1815. Det var tilknyttet Politidepartementet til 1818, deretter
Kirkedepartementet til 1845 og så Indredepartementet til 1878 (7).
I et særtrykk av «Referatprotokoll for Aaret
1847» hvor Medisinalbyrådet konkluderte
med at i Tromsø Lægedistrict var sunnhetstilstanden særdeles god: «Den godartede Typhus
som i 1844 herskede i Bergs Sogn, ophørte
ved Begyndelsen av 1844 uden at flere døde.
I December bleve nogle Personer paa en
gaard i Tromsø Prestegjeld angrebne af en
catharralsk-nærvøs Feber, men helbrededes

Fiskerhytter i Tromsø. Etter litografi av Mayer 1838.
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Torget og Storgata i Tromsø. Kopi etter maleri av Lorentz Norberg ca 1892.
Apoteket Renen på hjørnet bak til høyre.

Alle. Forøvrigt vides, ingen Epidemie at have
vist sig i Løbet af Aaret, dog skal ifølge
Rygtet nogle Tilfelle af Kighoste have forekommet i Lenvigs Sogn, af hvilke eet i
November Maaned endte med Døden, idet
Lægen tilkaldes for seent. Halsesyge, Øiensygdomme, Ørepine, godartet Cholera,
Mavekrampe, uordentlig Menstruation,
Kjertelsyge og enkelte Lungebetændelser
fordetmeste af en rheumatisk-catarrhalsk
Characteer forekom til enhver Tid af Aaret.
Vandkopper viste sig i Løbet af Sommeren
samt et Tilfælde af Børnekopper. Den veneriske Sygdom viste sig kun enkeltviis, og kun
et af Tilfældene var indgroet. For Spedalskhed
bleve 3 behandlede, af hvilke Een blev sendt
hjem som incurabel, og Een døde; af
Radesyge forekom eet og af Helvedesild 3
lette Tilfælde. Tarmslyng medførte hos to
46

individer Døden. Fnat og Udslet vare ikke
alminnelige» (8).
Radesyken var et stort medisinsk problem
på denne tiden. Den kom til Nord-Norge ca
1770 og var antagelig en form for syfilis som
også kunne smitte via matfat og soveplass.
Den ble så utbredt at bygging av sykehus
kom i gang for alvor flere steder i landet. I
perioden 1822–1831 ble det i Norge
behandlet 11000 pasienter ved radesykehusene (9). Sykdommen startet ofte med nedsatt
almentilstand, men etter hvert dannet det seg
utslett og store sår, spesielt på armer og ben,
på halsen og på nesen. De syke ble ofte kalt
«de neseløse». Det er mulig syfilis fikk en
spesiell form i en utarmet befolkning i Norge
(10). I følge J.J. Hjort, Norsk Magazin for
lægevidenskapen 1840, var radesyken en
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utpreget fattigmannsykdom som sjelden viste
seg hos velstandsfolk (11). Andre sier den slo
til i alle samfunnslag (9). Det kan vel hende
det var lettere å skjule sykdommen hos de
mer bemidlede. Behandlingen kunne være
like ille som sykdommen: Hovedbehandling
var kurer med innsmøring av kvikksølvsalve.
Fra midten av 1800-tallet var sykdommen
nesten utryddet.
Kirkebøkene med lister over fødte og døde,
kan også si oss noe om helsetilstanden. Der
alder på den døde er angitt, kan man se på
spebarndødeligheten og om det døde mange
unge.

Det første sykehus i Tromsø
Tromsø fikk sitt første sykehus som gave fra
kjøpmann Peder Figenschou (1762–1832).
Han var fra Karlsøy og hadde allerede i 1806
anskaffet et lite fartøy i kompaniskap med
Hans. A. Giæver (1757–1834) fra Trondheim.
Det var en slupp som gjorde reiser til Bergen,
København, Hamburg og flere andre steder.
De gjorde det godt, men kompaniskapet var
antagelig oppløst da Figenschou fikk bygget
sykehuset i 1814 og skjenket det til byen som
sykehus for fattige. Tromsø hadde da ca 300
innbyggere, men mange av de innlagte kom

Sykehuset, det senere Fattighuset. Tegning etter foto.
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fra distriktene. Bygningen var på 93 kvm og
hadde tre rom. Som andre sykehus på den
tiden, var det først og fremst innrettet til de
radesyke, men tok i mot både spedalske,
andre venerisk syke, brystsyke og husville
fattige (12). Sykehus fungerte nok mest som
et oppbevaringsted for kronisk syke på den
tiden. Distriktskirurgen Claus Jacob Monrad
førte tilsyn med sykehuset inntil han ble pensjonert i 1830. I 1825 var sykehuset i Tromsø
meget forfallent. Inventar hadde det aldri
vært noe av, men da Monrad nevnte dette for
amtmannen, fikk han til svar at «I disse tider
kan man ikke tenke på sådant. Man må hjelpe
seg som man kan».
Drift av sykehusene i Nord-Norge skulle
finansieres av et medisinalfond (13). Det
første fikk midler fra salg av brennevin i
Finnmark fra 1773. Troms var en del av
Finnmark amt fra 1787 til det ble eget amt i
1865. I 1790 reiste prost Schytte et historisk
forslag: Sykehus i Nordland skulle finansieres
ved en avgift på salg av fisk, og året etter
begynte innkrevingen. Det ble også opprettet
et fond for Tromsø og Senjens fogderi (syd
Troms). Godt fiske på slutten av 1700-tallet
ga dessuten tilskudd til de to legestillingene i
Senjen og Tromsø fogderi. Medisinalfondet
finansierte også det nye sykehuset som
omsider ble bygget i Tromsø i 1854. Da var
det igjen oppgangstider i fiskeriene og inntektene til fondene øket. Det gamle sykehuset fra 1815 ble revet i 1900, og hadde da vært
brukt som fattighus og aldershjem i over 50
år.
I 1840 ble det klaget over at folk med psykiske problemer, «de vanvittige», ble innlagt på
sykehuset. Men distriktslege Nissen forsvarte
det og viste til at tidligere brukte man å innsette dem i den «stinkende arrest» på rådstuen. (14). Fra 1848 bar medisinalfondet
også hovedparten av utgiftene til sinnslidende
som trengte særskilt behandling (13).
47
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Fra 1855 ble det ansatt en egen sykehuslege i
deltid. Han hadde privat praksis i tillegg, men
skulle ikke foreta tjenestereiser som gikk ut
over tilsynet med sykehuspasientene.
Akutt syke ble oftest behandlet og pleiet
hjemme. Først mot slutten av 1800-tallet, da
behandling av infeksjonssykdommer fikk en
større plass, ble det mer vanlig med innleggelse av akutt syke. Sunnhetsloven av 1860
forpliktet riktignok folk med «vondartede og
smittsomme sykdommer» å legge seg inn på
sykehus hvis legen mente de ikke kunne få
fullgod pleie hjemme.

Leger i Tromsø
Claus Jacob Monrad (1768–1838) var født i
Haderslev på Syd-Jylland, og søkte embetet i
Troms fogderi i 1792 med følgende betingelser (15):
«At han etter nogle Aars upaaklagelig
Tieneste maate have Adgang til Forflytelse til
mildere Egn, at han maate erholde gratis
Bestalning og Gage og Medicamentpenge
udbetalte kvartaliter samt Reisepenger.»
Han kom til Karnes i Lyngen i 1793. Karnes
var hovedsete for det store «Tromsøgodset»
som strakte seg fra Malangen til Brynilen
(nåværende grense til Finnmark). Monrad ble
boende i Lyngen resten av sitt liv.
For 1812 skriver Monrad at ingen smittsomme sykdommer er forekommende blant
folket når unntas åtte veneriske personer som
i november måned ble «af mig taget under
Kuur og Hælbredet». Videre at smitten uten
tvil kom fra mannskapet på et russisk skip
som overvintret i Tromsø (6). Monrad angir
ikke nærmere diagnose og vi vet ikke hvilken
medisin han forskrev, men kanskje var det et
kvikksølvpreparat. I beretningene for 1814
48
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og 1815 skriver han også at ingen smittsomme sykdommer har «existeret» når unntas
at han av amtmannen blir bedt om, i følge
med presten Junghans, å besøke en gård i
Balsfjorden for å helbrede noen derværende
syke og hindre smittens videre spredning.
Ingen nærmere diagnoser er oppgitt hverken
i 1814 eller 1815.
Innberetningen fra nødsåret 1812 handler
mest om matmangel og hva som ble brukt
som surrogater. Det var blader av arvegress,
nesle, neper, rødkål, bjørkebark og mollfor
(bregnerøtter). I 1814 ba Sunnhetskollegiet
legene om å underrette dem om hvilken
virkning barkebrødet hadde på helbreden.
Monrad skriver da at han ikke er kjent med
at det blir brukt barkebrød, men derimot forskjellige gressarter og blad av kålrot og neper.
Da kunne man spare 1/3 av melet og fikk et
velsmakende brød som var helt ufarlig for
helbreden. Likeså blandet man både fersk og
tørr fisk med mel til brød, og det samme med
islandsk mos og renmose.
Angående mortaliteten, refererer Monrad i
1812 at de dødes antall overstiger meget de
fødtes, men videre at ingen usedvanlige eller
ulykkelige hendelser er ham bekjent. Det var
ingen eksaminert jordmor i Tromsø distrikt i
1812 og det var ingen beviselige klager på
kvakksalveri.
Det er overraskende at Monrad ikke nevner
«Slaget på Pølsehavnen» i Tromsø 2. august
1812. Løytnant Hans Carl Bodenhoff var
ankommet Tromsø med en skonnert, en kutter og en kapret amerikansk brigg som hadde
seilt under britisk flagg. Motstanderen var en
engelsk fregatt kommandert av lord Georg
Stuart. Fregatten hadde 50 kanoner og var
kommet nordover for å innta Vardøhus.
Slaget kostet 14 liv, engelske, danske og
norske. Det var også 29 sårede, mange alvor-
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lig (18). Kirkeboken for Tromsø i 1812 nevner under dødsfall i august bare en matros på
20 år fra Trondhjem, «omkommet på en
Cutterbrigg ført av kapteinløytnant Grøn».
Koppevaksinen var lovfestet fra 1810, men
Monrad fikk bare vaksinert 11 personer i
1812 «for bestandig Omreiser i Embeds
Forretninger i dette mit vidløftige District».
Før man fikk vaksinen med kukopper, kunne
man innpode en sårskorpe eller verkeblæreinnhold fra koppepasienter. Metoden var tidlig kjent i Kina og spredde seg via Tyrkia til
Europa på 1700-tallet (17). Legepresten Erik
Schytte var antagelig den første som innførte
inokulasjonen i Nord-Norge (18). Scytte var
i Lyngen som misjonær i perioden 1755–
1761. Koppeepidemiene var allerede på retur
da vaksinen ble innført.
Monrad måtte selv innføre legemidler fra
Bergen eller Trondheim og skriver at
«Medicamenternes bonitet har jeg til denne
Tiid ej fundet noget at klage over; men hvad
Priserne angaaer, da kan de af mig ej
Bedømmes da jeg er aldeles uvidende om de
forskjillige procento tillæg Apotekerne de
senere Aaringer ere Tilstaaede.»
Det var klart et problem for byen Tromsø at
legen bodde så langt borte. Svensk-finnen
Mathias Olsen Leinick (ca 1758–1837)
praktiserte som lege i byen, og han var ganske
heldig med sine kurer «om der enn av og til
fulgte noe sjarlataneri med hans praksis» (19).
Han fortalte selv at han hadde studert
medisin ved et finsk universitet og skulle også
ha vært ved et apotek i Trondheim. Han er
registret som Kjøpmann i Tromsø fra 1798 og
var der fra 1801 til 1808 da han ble konstituert som kirurg i Vardø. Da stillingen der ble
besatt av en godkjent lege i 1817, kom han
tilbake til Tromsø og ble i 1824 konstituert
som hjelpevaksinatør.
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Henrik Erdmann
Finch (1803–1855) var
den første legen som
bosatte seg i Tromsø
(1831). Han var sønn
av apoteker Carl Friderich Finch i Moss og
tok medisinsk eksamen
med laud i 1829. Før
han ble utnevnt til
distriktslege i Tromsø var han ved Fødselstiftelen og Romerikes nationale Musketercorps (20). Det ser ut til å ha vært et godt
samarbeid mellom dr. Finch og apoteker
Reetz (omtales under apotekere). De to utarbeidet planer for utbedring av sykehuset, og
det kom i drift med 12 senger allerede fra
mars 1832.
Finch starter beretningen fra 1836 med en
beskrivelse av været det foregående år.
Kirkedepartementet ba fra 1830 legene skrive
i innberetningen hvilken innflytelse værlaget
«formenes at have haft paa Sundhedstilstanden i Almindelighed og paa enkelte
anførte Sygdomme i Særdeleshed». De
anførte sykdommer er barnekopper, veneriske sykdommer, fnatt (skabb), radesyke,
spedalskhet eller andre ondartede hudsykdommer, merkverdige sporadiske tilfeller,
selvmord eller andre ulykkelige hendelser.
På denne tiden var medisinske autoriteter
uenig om epidemiske sykdommer skyldtes
«miasmer» eller smitte. Miasmeteorien hadde
helt fra antikken hevdet at epidemiske
sykdommer skyldes sykdomsfremkallende
«miasmer» som kunne oppstå i jorden, fra
luften og i vann ved dårlig klima, uheldige
planetkonstellasjoner, ved forråtnelse, jordskjelv og fra vulkanutbrudd. (21).
Finch skriver at «Veirforholdene har i Aret
1836 været omtrent som de foregaaende Aar;
Sneen bedekkede i 8 Maaneder Marken.
49
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Hverken Kulden om Vinteren eller Varmen
om Sommeren naaede nogen betydelig
Høide. Sunhedstilstanden har i det hele været
god, og af Sygdomme har saavidt jig derom
er bleven vidende ingen vist sig førend i
Aarets sidste Quartal, da i Tromsøe bye
udbrøt og blev temmelig alminnelig en
Skarlagensfeber der fra begynnelsen syntes at
føre mod en ondartet Carachter». Forskjellige
sykdomsforløp beskrives og Finch forordner
kamfer, kina og mineralske syrer og lykkes i å
føre sykdommen gjennom sine stadier og
«erholde et gunstig Udfald».
Som venerisk sykdommer nevner han fnat,
ringorm, radesyke og spedalskhet, lepra
nodosa, «der hos oss er meget at befrykte,
hvid vi til Des forebyggelse treffer kraftige
foranstaltninger».
Lepra levde videre på norskekysten og Island
lenge etter at den var utryddet i sentralEuropa. I Norge var det flest tilfeller ca 1850,
men i 1920 var den nesten utryddet. Fra
tiden før det ble innført lepraregistrering i
1856, har forfatteren ikke funnet tall fra
Troms, men det er innført et titalls personer
senere på 1800 tallet (22).
Av 255 døde i Tromsø 1836, var 44 under et
år. Finch rapporterer at Tromsø har en
«examineret duelig» jordmor og en gammel
som nesten aldri ble benyttet. I Lyngen
prestegjeld bor Monrad fremdeles og det er
hjelpevaksinatør både der og på Skjervøy.
Finch skriver videre at «Tromsøe apothek
holdes i forsvarlig Stand», og «til klage om
kvakksalveri har det ingen anledning været.»
I 1838 ble Finch befordret til Stadsphysicus i
Trondhjem og tiltrådte i april 1839. Han
døde der i 1855 av «lungesvindsot».
Christian Heinrich Nissen (1802–1866) ble
utnevnt til distriktslege i 1840. Han var født i
Wilster i Holstein og opprinnelig veterinær50
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utdannet. Senere tok han norsk medisinsk
embetseksamen. Han ble derfor ikke bare
distriktslege, men også den første dyrlege i
distriktet (23). Nissen ble meget avholdt både
som lege og aktiv deltager i byens musikk- og
religiøse liv.
I norsk Magazin for lægevidenskapen 1842,
beskrev han nøye en sykehistorie hvor
pasienten hadde et stort lungeemfysem. Årelating var prøvd før lege ble kontaktet. Legen
forordnet digitalis med senega og forsøksvis
senega med squilla, men kom til at det måtte
operasjon til hvis livet skulle reddes. Dette var
før anestesi og antibiotika, så det er en
dramatisk historie. Pasienten fikk opium
(tinctura thebaica) både før operasjonen og i
rekonvalesenstiden. Etter operasjonen gikk
behandlingen ut på å drenere ut sårvæske og
holde såret åpent så det kunne heles fra
bunnen. Som ventet ble såret likevel infisert
og han brukte følgende medikamenter som
vi må tro kom fra byens apotek:
Decoctum lichen islandici, syrupus diacodii,
sinapisme (blæretrekkene plaster) decoct.
cortex peruviani cum extr. liqviritiae, decocto
infusum cortex Quercus et flores chamomillae, linimentum resolventes, Mass. pilular
de cynoglossi cum Sulph. aurant. antim. og
infusum salab.
Det gikk bra med denne pasienten. Operasjonen foregikk ikke på sykehuset, men i et
privat hus hvor pasienten hadde leid seg inn.
(24).
Nissen døde tragisk i Tromsø ved sitt landsted
Charlottenlund i «et anfall av melankoli» i det
som ennå kalles Doktordalen.

Apotek og apotekere i Tromsø
Før Tromsø apotek ble opprettet i 1825 var
nærmeste apotek i Trondheim eller Bergen.
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Det var riktignok gitt bevilling til et apotek i
Bodø i 1794, samme år som sykehuset der ble
opprettet. Hans Erhard Krogh (1768–1826)
hadde bevillingen, men det er tvilsomt om
det kom i drift som annet enn et mindre,
lukket sykehusapotek før 1830 (26).
Johannes Christensen Mørk (1747–1828) ble
første apoteker i Tromsø. Han var fra Bergen,
og opprettet Tromsø apotek i 1825 (kalt
Apoteket Renen fra 1888 da Svaneapoteket
kom). Byen hadde ca 750 innbyggere i 1825.
Apoteker Mørk ble svært populær og avholdt
i Tromsø, også for sine legetjenester. «I hans
hyller var der alun, opium og urter, salmiak,
lakris og kamfer» (28). Apotekloven fra 1672
hadde skilt lege- og apotekeryrket, men
begynnelsen av §12 lyder slik:
«Apothekerne skal alene blive ved deres
Bestilling, og hverken selv eller ved deres
Svende befatte sig med praxi medica eller
Syge at visitere, dog at ingen herved forbydes
et in Medicina approberet og ei farligt
Medicamentum at meddele en Patient naar det
begeres i de Købstæder saa og paa Landet,
hvor ingen Medicus er eller saa snart
bekommes kan.»
I apoteker Mørks tid bodde jo nærmeste lege
på Karnes i Lyngen. Distriktskirurgen
Monrad hadde absolutt ønsket apotek i
Tromsø da han tidligere måtte få sendt legemidler fra Bergen eller Trondhjem «og
saaledes vanskelig til enhver tid kan være tilstrekkelig forsynet».
Dessverre døde apoteker Mørk allerede i juli
1828, men han fikk et pent ettermæle i Den
Norsk Rigstidende 22. september 1828:
«For fraværende Slægt og Venner bekjendtgjøres, at det laae i den Eviges Raad. at bortkalde herfra til det Bedre, Apotheker J.C.
Mørk, den 9ende dennes, efter 10 dagers
Sygdom af Forkølelse, i en Alder af 31 Aar.
For mindre enn 2 Aar siden nedsatte denne
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unge mand sig her paa Stedet og anlagde det
første Apothek, men ei ene kunde den Syge
herfra erholde gode Lægemidler, ogsaa hyggede man sig til ham som Læge, da han, qva
amanuensis for den aldersstegne, sygelige og
langt borte boende Distriktschirurg, praktiserede her i Byen og stedse med Held» (27).
Hans Adolph Reetz (1792–1852) fra Ebeltoft
på Jylland var apoteker i perioden 1828 –
1847 og en erfaren mann. Han hadde vært i
lære på Frederiks Hospitals Apothek i
København i fem år og «serverte» en stund
der. I 1812 deltok han i krigen i Frankrike.
Fra 1820 – 1825 bestyrte han Kongsberg
apotek. Det må antas at Kongsberg apotek
var et mønsterapotek etter at Nicolay
Tychsen var apoteker der i perioden 1788
–1799. Tychsen utga blant annet en teoretisk
og praktisk anvisning til apotekkunsten i tre
bind som utkom første gang i 1804 (28).
Apoteker Reetz bygget nytt apotek i Tromsø
på tomten hans forgjenger hadde kjøpt på
hjørnet av torvet. Dette apoteket var i bruk i
over 100 år. I Tromsø praktiserte Reetz også
delvis som lege og i 1831 fikk han 100 spd i
kompensasjon for å ha utført legetjenester
ved sykehuset (27). I 1847 solgte Reetz apoteket og flyttet til København.
Joachim Andreas
Koht (1805–1884)
kjøpte apoteket med
gård og privilegium for
11000 spd. Koht var fra
Kongsberg og disiplinerte der til han avla
medhjelperprøve i 1828.
Han tjenestegjorde så et
år ved Svaneapoteket i
Christiania og apoteket Ørnen i Larvik til
han avla examen pharmaceuticum med beste
karakter i 1831. I 1833 reiste han til Tromsø
og tjenestegjorde der til han overtok Bodø
apotek som forpakter med bevilling av 14.
51
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august 1844. I 1847 kom han tilbake til
Tromsø og drev apoteket til han i 1875 solgte
det videre til sin svigersønn (29).

Jordmødre
Martha Thysse begynte å praktisere som
byens første jordmor i 1801, og selv om hun
hadde noe mangelfull utdanning, blir hun
regnet som byens første jordmor. Hun praktiserte som alene jordmor fram til slutten av
1830-årene da hun ble avløst av jordmor
Anna Næss fra Trondheim som fratrådte i
1842. Etter henne nevnes jordmødrene
Sannem og Wicklund. De tre siste hadde
utdannelse, slik at mødrene var i tryggere
hender enn hos de gamle «hjelpekonene»,
hvis usanitære praksis hadde kostet mange
mennneskeliv (33).

Urter, legemidler og farmakopeer
Urter
Lokale urter ble sikkert brukt i de fleste
familier som andre steder i landet, men med
unntak av midler mot skjørbuk, har forfatteren ikke funnet opptegnelser fra tidlig på
1800-tallet.
Distriktslege Walter skriver i 1840: «Iblandt
de i Finmarken herskende Sygdomme er
Skjørbugen unægteligen en av de værste».
(31). «Aldri er noget Aar hengaaet, uden at
den har vært temmelig alminnelig udbredt.» I
1838, etter en «særdeles streng vinter», var det
ekstra ille. Men Walter hadde lagt merke til at
samene aldri hadde skjørbuk, mens kvener og
nordmenn led av denne sykdommen. Han
mente at det ikke kunne skyldes større renslighet, men at både fjell- og sjøsamer hver
høst samlet et betydelig lager av syrekål (matsyre – Rumex acetosa), som de om vinteren
blandet i melken. Han foreslo derfor for
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Kirkedepartementet at de skulle oppfordre
prestene til å oppmuntre almuen til å samle
syrekål.
Margrehe Wevle (MW) skrev «Litt om nordnorsk folkemedisin» i tidsskriftet Ottar i 1975
(32) og Brynhild Mørkved (BM) ved Tromsø
Museum, samlet inn tradisjonsstoff om bruk
av medisinplanter i Nord-Norge på 1980tallet (33). Det er rimelig å anta at bruken
bygger på gamle tradisjoner:

Einer var en av de viktigste artene i nordnorsk folkemedisin. MW skriver at en stor
pose modne einebær ikke måtte måtte
mangle i huset om vinteren. Å tygge einebær
var et virksomt middel for å hindre forkjølelse. Hadde man først fått en forkjølelse,
kunne den helbredes med kokende einebærte med konjakk. Under sykdom etter dødsfall
ble det røkt med einer i huset som desinfeksjonsmiddel. BM skriver at einerolje ble
fremstilt i Norge siden 1700-tallet og ble
brukt til påsmøring ved gikt og andre smerter, på frostskader, forstuinger, sår og byller.
Flere av informantene brukte låg av einer og
furu til lindring av giktsmerter og de blå bærene som te ved nyreproblemer.
Ryllik-te ble brukt om vinteren når de ikke
fikk tak i melk. Den var god for magen, ble
brukt mot hoste og som vanndrivende middel ved blærekatarr og barns sengevæting. En
fin sårsalve var ryllikblomster kokt med fløte.
I samisk folkemedisin er den brukt på sår
(BM).
Karvefrø var et universalmiddel mot halsbrann og for god fordøyelse. Man gikk gjerne
med karvefrø i lomma (BM).
Kjerringrokkte kunne i følge MW brukes
til å stanse blødninger fra livmoren, og ved
blære- og nyresykdommer.
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Kvann ble mest brukt som grønnsak og et
viktig middel mot skjørbuk (BM og MW)
MW oppgir også bruk av kvann ved brystsyke, halsbrann og tunghet i kroppen. I
samisk folkemedisin ble ulike plantedeler
brukt mot diare, kolikk, pleuritt, fordøyelsessykdommer, hoste, bronkitt og generelt mot
smitte på byller (BM).
Skjørbuksurt og multer var også viktige
planter mot skjørbuk (MW).
Mjødurt er en av de vanligste viltvoksende
arter i Norge, og har lang tradisjon som
teplante. Hele planten inneholder salicylderivater som virker antireumatisk og febernedsettende og ble av enkelte kalt Medisingress (BM).
Hestehovblader ble brukt som gromiddel
på sår. Groblad og blad av Revebjelle hadde
samme virkning. Et annet middel for sår var
kokt høymol (MW).
Humle ble brukt som sovemiddel. 4–5
«humlekongler» bruktes til en kopp te.
Tørkede kongler ble også lagt under hodeputen for å virke søvndyssende (BM).
Hegge- og seljebark som avkok kurerte
sår enten det var på mage eller på kroppen
(MW).
Innholdet i moden røyksopp kunne brukes
på brannsår og i spebarnpudder (MW).
Frosken ble ansett å ha helbredende makt
blant annet mot trøske, og kunne brukes
som utkok i vann eller slikket på direkte
(MW).
Tygget tobakk kunne brukes på sår og lagt
på tann mot tannverk (MW).
Bruk av urin og forkjellige ekskrementer
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knyttet til magi og overtro er ikke tatt med
her, men skal også ha vært anvendt i NordNorge.
For øvrig var årelating, eventuelt kopping,
ofte det første man tydde til ved alvorlig sykdom.

Legemidler
Legemidlene som ble forskrevet av legene,
var nok stort sett de som var beskrevet i farmakopeen. Danmark-Norge fikk sin andre
farmakope gjeldende ved en forordning av
28. juni 1805. Den avløste farmakopeen fra
1772 og var en nyvinning med ny nomenklatur som gjenspeiler større kjemisk innsikt.
Navn på galeniske preparater, uttrykker innholdet og ikke egenskapene eller bruken,
som tidligere. Et eksempel er Infusum Sennae
comp. som før het Aqua laxativa.Viktigere var
at antall officinelle legemidler ble redusert fra
ca 1220 til ca 680 fordi «man frygtet for at
begunstige Charlanteriet ved at meddele for
mange Kompositioner, og at man ikke har
tvivlet om, at enhver sagkyndig med Lethed
selv kan sammensætte Recepterne». Det var
nok ikke alle enige i, og det ble påstått at legene fortsatte å bruke farmakopeen av 1772 i
flere tiår etter 1805 (34). Den danske farmakope fra 1805 var gjeldende i Norge helt
til 1856, da vi fikk den første norske farmakope.
Gjeldende apoteklov var gammel: «Forordningen om medicis og apothekere af 4
december 1672» gjaldt nokså uendret frem til
vi fikk apotekloven av 4. august 1909. I følge
forordningens §16 forbys apotekere i hovedsak å innføre ferdige preparater.
Apotekerne i Norge samlet eller dyrket nok
enkelte legemidler selv, men for det meste
innførte de råvarer direkte fra utlandet. Det
53
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var ingen norsk engrosvirksomhet med legemidler før apoteker J. Sell i Sandvika utenfor
Oslo startet «Bærums Droge- og Kemikalieforretning» i 1896 (35).

Sluttord
I begynnelsen av 1800-tallet hadde vi den
siste demografiske krisen i Norge: Folketallet
sank på grunn av sult og sykdom. Men tiden
etter 1815 ble en stor oppgangstid. I Troms
steg folketallet til det dobbelte fra ca 17800 i
1815 til 35300 i 1855. En ny fordobling
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fulgte i neste førtiårs-periode. Grunnene var
nok delvis fremveksten av et helsevesen med
jordmødre, leger, sykehus og apotek, men
også bedre jordbruk med innføring av blant
annet poteten. Innflytting fra andre deler av
landet samt Finnland og Sverige betydde også
noe (3).
Tromsø utviklet seg fra et lite kirkested til en
livlig småby i løpet av 1800–1850. Det kan se
ut til at smittsomme sykdommer ble mer
vanlig, men til tross for dette konkluderte
Medicinalbureauet i 1847 med at sunnhetstilstanden var særdeles god!
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Summary
Emerging health care services
at 70 degrees North.
Tromsø 1800–1850.
A large and healthy population was considered important for the state, both military and
politically during the 1700th and 1800th
century. At that time, contagious diseases
were limiting the population growth. After
having performed surveys of the health
situation, the state established 35 positions for
local medical officers in Norway between
1780 and 1820.
The city of Tromsø was founded in 1794.
But already in 1250 a church had been built,
and from that period of time an important
market place for the region developed. Only
80 persons lived permanently in Tromsø
when the city was founded, but in the
following 50 years the number of persons
increased to 2500. Rich fisheries were the
basis for trade both to the south and northeast.
From 1803, the local doctors had to submit a
yearly medical report on the general health
situation of the population to the authorities.
Many of these reports are available at the
National Archives in Oslo. Reports from
Tromsø from 1812 and 1836 have been
transcribed and some examples are referred
to in the paper.
The last demographic crises in the whole
country occurred in 1812-13. Poor harvests,
embargo because of the Napoleon wars and
low prices on fish led to starvation and death
when diseases spread.The most extensive part
of the report from 1812 describes the
surrogates used instead of flour. The health
situation was otherwise described as good in
the northern part of the country, except that
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scurvy hit newcomers that had not adjusted
to the local diet. But contagious diseases
spread with increasing density of the population and follow the trading routes. A hospital was given to the city in 1814 by a wealthy
merchant. It was mainly intended for
syphilitic patients and lepers, but also elderly
and poor people were admitted to the
hospital.
The first doctor in the district of Troms,
Claus Jacob Monrad (1768-1838) came from
Denmark in 1792 and stayed in the North
for the rest of his life.The first doctor to settle
in the city of Tromsø was Henrik Erdmann
Finch (1803-1855). His report from 1836
starts with a description of the weather, since
this was considered of relevance to the health
situation at that time.
The first pharmacy in Tromsø was established
in 1825 by Johannes Christensen Mørk
(1747–1828). Because dr. Monrad lived in
Lyngen, both he and his successor, Hans
Adolph Reetz (1792–1852), functioned
partly also as medical doctors. The first
educated midwife came to Tromsø in the
1830-ies.
Typical for that time, people used local plants
for medicinal purposes. A short survey of the
most important plants used traditionally is
given.
Drugs being used were mainly products
described in the pharmacopoeia, the first one
from 1772 and the new version of 1805.
From 1815 the situation for the inhabitants
improved, and the population of Tromsø
increased form 17800 in 1815 to 35300 in
1855.This was partly due to a better health
care system, but agricultural improvements
and immigration were also important causes.
55
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