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Forord
Dette nummeret av Cygnus omhandler i hovedsak krigsårene 1940–45 i Norge. Krigen skulle
få stor innvirkning på alle deler av det norske samfunnet: Ødeleggelser, generell ufrihet og
usikkerhet, arrestasjoner og deportasjoner, samt mangel på varer av alle slag. Men i en slik tid
med knapphet på det meste, ble det vist en utrolig kreativitet. Innen vår bransje bidro denne
kreativiteten til å bedre forholdene i en vanskelig tid.

Yngve Torud behandler i sin artikkel det ømtålige emnet om farmasøyters holdninger under
krigen – og oppgjøret som fulgte etterpå. Konflikter og problemer i relasjon til de farmasøy-
tiske organisasjoner og den enkelte fagperson som oppsto som følge av de nye makthavernes
krav blir belyst.

Farmasøytisk industri fikk store utfordringer.Mangel på råstoffer og materiell av ulike slag satte
spesielle krav til kreativitet og pågangsmot. Holger Moe Tørisen tar i sin artikkel for seg de
norske bedriftenes situasjon fra perioden før krigen, under og de nærmeste årene etter.

Ikke bare industrien fikk merke råstoffmangelen. Det gjorde i høy grad apotekene også. En
betydelig del av legemidlene på den tiden var apotek-produserte. Å finne surrogater som
kunne erstatte de råvarer som ikke kunne skaffes ble derfor en viktig oppgave. Bjørn
Johannesen redegjør for dette i sin artikkel.

Farmasøytmangelen var allerede et faktum i 1940, og situasjonen ble selvsagt ikke bedre etter
at Universitetet ble stengt i 1943. Helsemyndighetenes tiltak for å utnytte farmasøytressursene
best mulig var å beordre folk til apotek rundt i landet der farmasøytmangelen var mest prekær.
Problemstillingene rundt dette belyser Gunvor Solheim i sin artikkel.

Øst-Finnmark ble en viktig del av en krigssone etter at Tyskland angrep Sovjet i juni 1941.
Russiske flyangrep i 1944 førte til nedbrente byer. For apotekene ble det derfor problemer
både med lokaler, utstyr og varer – i tillegg til farmasøytmangelen. Rolf Klevstrand beretter i
sin artikkel om dette og hvordan apotekerne prøvde å holde virksomheten i gang med assist-
anse fra farmasøyter som var blitt tvangsutskrevet til tjeneste i disse områdene.

Studenttilværelsen ble selvsagt også påvirket. Hege Ekeli og Berit Smestad Paulsen tar i sin
artikkel for seg livet på Blindern i krigsperioden.

Tyskland har gjennom historien annektert en rekke landområder, noe som selvsagt ikke har
vært videre populært utenfor Tyskland. En vise som er skrevet i frustrasjon og maktesløshet av
apoteker Rink i Kolding i 1871 med utgangspunkt i dette tema ble populær igjen i krigsårene.
Visen er et siste bidrag fra vår trofaste forfatter Kjell-Erik Andersen som dessverre gikk bort
tidligere i år.

Red.
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Mye er skrevet om perioden 1940 til 1945 i
Norge, både det plutselige overfallet 9. april,
månedene med krigshandlinger og den 5 år
lange okkupasjon av landet. Det er beret-
ninger om strålende heltedåder og trassig
motstand, om kong Haakons og regjeringens
nei til minister Bräuer og flukten til England.
Det er også beretninger om tilfeldige arresta-
sjoner, internering, likvidasjoner og henrett-
elser. De fem årene er vel de mest dramatiske
i landets historie.

I denne urolige tid hadde også den
farmasøytiske etat sin plass. Den spilte ingen
fremtredende rolle, vi hadde verken de store
helter eller de store skurker. I likhet med alle
andre nordmenn, var de personlige oppfat-
ninger blant farmasøyter delte, de fleste synes
å ha vært motstandere av okkupasjonen og
den nazistiske ideologi.

Interessant er derfor de farmasøytiske organi-
sasjoners forhold til de tyske makthavere og
Quislings regjering. På dette område måtte
det bli konflikter, for her tørnet forskjellige
ideologier sammen (1).

Konfliktene i organisasjonslivet
utvikler seg
Organisasjoner i norsk kulturliv og arbeidsliv
var alle styrt av demokratisk valgte ledere.
Det vanlige mønster i arbeidslivet var at
arbeidsgivere og eiere hadde sine foreninger
og arbeidstakere sine. I tillegg kommer de
ideelle organisasjoner. Forhold på arbeids-
plassene ble regulert og problemer løst gjen-
nom forhandlinger mellom foreningene, eller
mellom forening og stat eller kommune.

Nazismens og fascismens ide var at hver nær-
ings- eller interessegren skulle sluttes sammen
i en korporasjon, som skulle omfatte arbeids-
giver og arbeidstaker, eier og visergutt.
Korporasjonen skulle ledes av en utpekt riks-
leder, igjen ansvarlig overfor rikets leder. Som
prinsipp ble dette først gjennomført i
Mussolinis Italia, men Hitler grep snart tank-
en, dette passet godt med hans førerprinsipp.
Sterkt forenklet kan man si at det norske
arbeidslivs organisasjoner var valgt nedenfra,
mens nazismens/fascismens korporasjoner
var valgt ovenfra (egentlig utpekt).

Farmasøyters holdninger
under krigen 1940–1945,
og oppgjøret etter krigens slutt

YngveTorud*

Apotekereksamen Oslo 1965. Provisor og vit.ass ved Farmasøytisk institutt 1966–70. Norges Apotekerforening
1970–89, fra 1973 avdelingssjef og fra 1978 Teknisk direktør. Professor II ved Farmasøytisk institutt 1984–93.
Apoteker ved Svaneapotheket, Oslo 1989–2001. President i Det internasjonale farmasihistoriske selskap 1990–
2000. Adresse: Hjemlivn 5, 0667 Oslo. E-post: y.torud@online.no
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I Norge sluttet Quisling seg begeistret til
nazismens ideer. Quisling hadde i mange år
som politiker fremholdt at de norske arbeids-
livsforeninger hadde altfor stor politisk makt.
Da Reichskommissar Terboven hadde innsatt
de kommissariske statsråder 25. september
1940, kunne man begynne med de nye plan-
er. Terboven la seg selv lite opp i planene til å
begynne med, og Quisling fikk fritt spillerom
gjennom de av de kommissariske statsråder
som sto ham nær. Planene kom imidlertid
skjevt ut fra første stund.

Da Ørje apotek og Hygiea i Larvik ble lyst
ledig i februar 1941, sto det i utlysingen at:

«Søkere må gi opplysning om tidligere og
nåværende politisk medlemskap.»

Hovedstyret i Norges Farmaceutiske Foren-
ing (NFF) ble forskrekket og begynte ut-
formingen av en protest (2).

Makthavernes reaksjoner og
organisasjonenes motstand
Andre organisasjoner hadde også fått tilsvar-
ende varsel om politisk styring, og en felles
protest ble 15. mai 1941 sendt til Reichs-
kommissar fra 43 organisasjoner, inkludert
NFF. Reichskommissariatet innkalte deretter
alle underskriverne til et møte 18. juni.

Der holdt først Terboven en tordentale, der-
etter ble alle underskrivere fratatt sine tillits-
verv. Seks av dem ble arrestert, 11 organisa-
sjoner ble oppløst, og 26 organisasjoner ble
satt under kommissarisk ledelse. I NFF ble
underskriverne og resten av hovedstyret av-
satt fra sine verv, og provisor Odd Gangnæs
ble innsatt som kommissær. Dette førte til at
alle kretsformenn i NFF trakk seg, og NFF
var uten hovedstyre og landsstyre. I praksis ble
NFF satt ut av funksjon som forening. Det
meste av foreningsapparatet falt sammen, den

kommissariske leder var nesten uten støtte, og
hadde også liten erfaring i foreningsledelse
(3).

Blant farmasøytene i NFF gikk mot-
standsaktiviteten videre. En del av de avsatte
tillitsmenn i Oslo dannet en hemmelig
aksjonskomité, og oppfordret medlemmene
til å melde seg ut. De avgåtte kretsformenn
fulgte opp med å spre parolen.

Tabell 1 viser at medlemstallet sank jevnt, og
da foreningen ble oppløst i 1944, hadde den
bare 47 medlemmer (4).

Norges Apotekerforening (NAF) hadde ikke
deltatt i protestskrivet, i likhet med de fleste
arbeidsgiverorganisasjoner. Apotekerne var jo
heller ikke direkte berørt av det famøse krav-
et om å oppgi politisk virksomhet ved søk-
nad om apotekerbevilling. NAF fikk derfor
stort sett være i fred for politisk påvirkning.

Ved Statsakten 1. februar 1942 ble en ny re-
gjering innsatt med Quisling som minister-
president. Et par sitater betegner situasjonen
(5):

Quisling siterer kong Sverre:
«En mann er nå trådt i stedet for tre: konge, jarl og
erkebiskop, og jeg er denne mann.»

En spydig kommentar fra Josef Goebbels:
«Das ist wohl etwa zu viel gesagt, denn neben ihm
steht ja immerhin noch ein Reichskommissar.»

Tidspunkt Antall medlemmer

1.7.1941 612
31.12.1941 247
31.12.1942 67
31.12.1943 52
1.7.1944 47

Tabell 1 – Medlemstall i NFF
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Nedenstående brev sier noe om kvaliteten av denne regjering (6).

Frontkjemperkontoret
Kviteseid

Hr Apoteker

Til en kameratkveld med ca. 60 front-
kjempere her ved skolen i kveld sviktet på
grunn av jernbanen en forsendelse
brennevin fra Oslo.
Herved gis hr. apoteker ordre
om velvilligst å låne skolen 12 flasker.
Flaskene utleveres på mit ansvar og skal de bli
levert tilbake innen lørdagen 16. ds.

F.k Kviteseid 9. oktober 1943
Sverre Riisnes
Minister sjef for

Justisdepartementet

Quisling og hans ministre satte fart i arbeidet
med å skape store, sammenslåtte foreninger.
Overalt møtte de uvilje, og hele opplegget
ble en fadese. Reichskommissar Terboven
holdt seg klokt på avstand. Han så ikke dette
som sin sak, og oppfattet som sin rolle først
og fremst å beholde ro i landet. Dessuten så
han sikkert med glede på at Quisling gjorde
bommerter. De to mislikte hverandre sterkt,
og de var rivaler om Førerens gunst og om
den politiske dominans i Norge. Først da
Quislings press mot foreninger begynte å
skape uro, grep han inn resolutt og brutalt.
Først kom reaksjonen på den såkalte melke-
streiken, som ble satt i gang 8. september
1941 på enkelte verksteder og fabrikker i

Oslo fordi de ikke lenger fikk melk i spise-
pausen. Fagforeningslederne var imot streik-
en og fikk overtalt arbeiderne til å gå tilbake i
arbeid fra 10. september. Dette var for sent.
Terboven hadde erklært unntakstilstand, og
kvelden og natten 9. september ble en rekke

Heinrich Martens Strandenæs,
formann i NFF fra 1939,

avsatt av Terboven juni 1941,
gjeninnsatt mai 1945.
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Lærere på tvangsarbeid (Blix 1942)

– Vent bare! Når Norge blir fritt, blir det bruk for oss igjen.
– Ikke for meg. Jeg var lærer i tysk.

fagforeningsledere arrestert. Advokat Viggo
Hansteen og fagforeningsformann Rolf
Wickstrøm ble dagen etter stilt for standrett
og henrettet samme kveld (7).

Så kom læreroppstanden, da nesten alle lærere
sa nei til å bli med i det planlagte lærersam-
band. 1300 lærere ble arrestert og sendt til
Kirkenes på tvangsarbeid.

Biskoper og prester nedla embetene sine i
protest mot forsøkene på politisk styring (8).

Innen NFF fortsatte utmeldingene, men pres-
set fra myndighetene kom her på en annen
måte. De utmeldte farmasøyter ble svartelist-

et, og ble ikke tatt i betraktning ved søknad
om apotekerbevilling. De avsatte tillitsmenn,
som nå opererte som en illegal ledelse, svarte
med å advare mot å søke ledige apotek (9).

Denne parole ble bare delvis fulgt. Dette kan
ha flere årsaker. Noen sympatiserte med det
nye styret og hadde derfor ingen grunn til å
la være å søke.Andre syntes at det var for galt
at de nå skulle nektes å søke apotek etter at
de i mange år hadde opptjent sin ansiennitet.
Særlig uheldige var de som nærmet seg 60 år.
Hvis de fulgte parolen og ikke søkte, kunne
det bli for sent for dem. Etter fylte 60 år fikk
man ingen apotekerbevilling.
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Utsnitt av parole fra den illegale ledelse
av NFF august 1942
Apotekbesettelsene savner for tiden enhver faglig
begrunnelse. Det eneste krav som stilles fra N.S.
personalkontor er at søkerne skal være medlem av
partiet eller av kommissærens forbund. Det må
være klart at alle besettelser siden det nye styre
kom til makten, skal tas opp til revisjon. I mellom-
tiden må ingen farmasøyt som vil gjøre krav på å
bli regnet som nordmann, søke apotek.

Den utpekte kommissær for NFF, Odd
Gangnæs prøvde å få gjennom et forslag om
å slå sammen NFF og NAF, men mislyktes.
NAF var uvillig til planen, og NFF eksisterte
i praksis ikke lenger.

Eystein Knutzon, som tiltrådte som kom-
missarisk leder av NFF etter Odd Gangnæs,
forsøkte flere ganger å få farmasøytene i tale
for å få dem inn i foreningen igjen, men uten
hell. Han trakk flere ganger frem gjensidig-
hetsparagrafen i lønns- og arbeidsavtalen,
men verken apotekere eller farmasøyter
brydde seg om denne under de rådende for-
hold. Etter dette gav han opp og søkte apo-
tek etter noen få måneder i stillingen.

Jon Gaathaug etterfulgte ham, men heller
ikke han greide å lokke eller true noen inn i
foreningen. Etter hvert ble han så passiv at
han pådro seg en skarp reprimande fra byrå-
sjef Lohrbauer i Innenriksdepartementets
foreningskontor. I 1944 søkte Gaathaug
bevilling til Mesna apotek, men utformet
først et forslag om å slå sammen de to foren-
inger. NAFs hovedstyre og generalsekretær
Brendel uttalte seg sterkt imot forslaget.
Deretter ble NFF oppløst som forening fra 1.
juli 1944 (10).

En meget heldig beslutning, som visstnok
Leif Brendel sto bak, var at alle NFFs eien-
deler og midler skulle tas vare på av NAF.
Dette gjorde at NFF fikk tilbake alt sitt da

freden kom, og foreningen var etter noen få
dager operativ igjen.

Freden og rettsoppgjøret
Så kom freden i mai 1945. Nå begynte et
vanskelig opprydningsarbeid. Det var klart at
mange skulle stilles til ansvar for sine forhold
i okkupasjonstiden. Lovgrunnlaget var, forut-
en den alminnelige straffelov, dette:
• Straffeloven av 22. mai 1902
• Forordning av 3. oktober 1941
• Forordning av 22. januar 1942
• Landssvikanordningen
av 15. desember 1944

• Landssvikloven av 21. februar 1947

De tre forordninger ble gitt av regjeringen i
London. Denne del av lovgrunnlaget er sen-
ere blitt diskutert, fordi man mente de ble
gitt tilbakevirkende kraft. De ble likevel lagt
til grunn for størstedelen av landssviksakene
(11).

Rettsoppgjøret tok til. I alt 93 000 lands-
sviksaker skulle behandles.

37150 saker ble avgjort ved forelegg, det vil si
at man ble forelagt en straffereaksjon, oftest
bot og rettighetstap. Godtok man dette, slapp
man en rettssak.

Norge fikk forholdsvis mange landssviksaker
fordi regjeringen helt fra 1941 var bestemt på
at medlemskap i Nasjonal Samling skulle
være straffbart. Ved fredsslutningen ble det
alminnelig kjent hvem som hadde vært med-
lemmer av NS.

NAF var raskt ute. I hovedstyremøte 29. mai
1945 ekskluderte man 31 apotekere som
hadde vært medlemmer av NS under okku-
pasjonen, blant disse var NAFs formann Karl
Ludvig Schei (12).
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NFFs hovedstyre ønsket å utelukke de med-
lemmer som hadde vært NS-medlemmer
under okkupasjonen. Landsstyret mente dette
var en for streng reaksjon, fordi det fratok de
ekskluderte mulighet til å arbeide på apotek,
jfr. Gjensidighetsparagrafen, som nå igjen ble
respektert. Vedtaket ble derfor at disse, etter
dom og soning, kunne bli betingete med-
lemmer av NFF, uten stemmerett og rett til å
inneha tillitsverv.

Så kom rettssakene, som ble avviklet i tiden
1945 til 1949. Straffereaksjonene var: tvangs-
arbeid, bot, erstatning, rettighetstap, tap av
apotekerbevilling og tap av rett til apoteker-
bevilling. De fleste fikk dom som var en
kombinasjon av disse (13):

• 5 apotekere ble dømt til tvangsarbeid
i varierende lengde, den lengste 9 år.

• 10 apotekere ble idømt bot eller erstatning,
mellom 2000 og 125000 kroner.

• 15 apotekere ble idømt rettighetstap (tap av
stemmerett, tap av rett til apotekerbevilling
i en tid fra 3 år til alltid).

• 17 apotekere godtok forelegg og slapp
rettssak. Foreleggene gikk ut på rettig-
hetstap, tap av bevilling, evt. også bot.

• 30 apotekere mistet sin bevilling ved
rettsoppgjøret.

• 3 apotekere fikk dom eller forelegg uten
å miste sin bevilling.

To av de dømte apotekere fikk beholde sin
bevilling, fordi deres apotek var av de tidlig-
ere «reelle», som ble innløst av staten i 1936,
mot at apotekeren skulle få en personlig
bevilling for resten av sitt liv. Høyesterett
kom under dissens til at dette måtte veie
tyngre enn landssvikforordningene. En tredje
med tidligere «reell» bevilling, løste saken ved
selv å gå av, og overdra apoteket til sin sønn.

Rettsoppgjøret med NS-farmasøyter (uten-
om apotekerne) var mindre og enklere:

• 17 personer ble stilt for retten.
• 2 farmasøyter fikk landssviksdom.
• Resten godtok forelegg.

Dommer og forelegg gikk ut på rettighetstap
og tap av rett til å få apotekerbevilling for en
periode. Detaljer er stort sett ikke kjent.

I tillegg til dette rene rettsoppgjør, bestemte
Sosialdepartementet at 34 apotekeres bevilling
skulle suspenderes mens deres sak ble under-
søkt. Dette var de bevillinger som var gitt
under okkupasjonen, og som ikke ble aner-
kjent av norske myndigheter etter krigen.

I 1945 hadde man 44 apotekere som hadde
fått apotekerbevilling under okkupasjonen.
Omstendighetene var ikke like for alle, derfor
ble det satt ned et granskingsutvalg som
gjennomgikk alle aktuelle bevillingssaker fra
okkupasjonstiden. Selv Carl Stousland, NAFs
senere president, som hadde fått sin bevilling
i 1940,måtte finne seg i å bli vurdert og få sin
bevilling stadfestet på ny. Av de 44 bevillings-
innehavere som ble gransket, fikk bare 17
apotekere beholde sin bevilling.

De fleste av de suspenderte mistet altså sin
apotekerbevilling, noen tapte også formelt
retten til å være apoteker for all fremtid, eller
for et visst antall år. Reelt sett var karrieren
spolert for de aller fleste av dem. Av de som
mistet sin bevilling etter gransking i 1945
uten videre straffereaksjon, fikk bare to styk-
ker senere en ny bevilling.

En av de suspenderte apotekere mistet sin
bevilling og rett til å inneha bevilling for 3 år.
Han søkte senere apotek uten å bli innstilt,
mente seg forbigått og klaget til Stortingets
protokollkomité.De gav ham rett, han søkte i
1956 igjen et apotek og fikk dette. En annen
av de suspenderte slapp unna enhver reak-
sjon.
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De såkalte parolebrytere innen NFF hadde
ikke gjort noe straffbart, men foreningen anså
brudd på paroler som illojalt, og ønsket en
reaksjon.

Den første parole var gitt av NFFs illegale
ledelse sommeren 1941, og var henstillingen
til alle medlemmer om å melde seg ut av for-
eningen. De medlemmer som tross oppford-
ringene var blitt stående i foreningen, ble til-
sendt en skarp skriftlig reprimande, og noen
av dem mistet stemmerett i NFF for en tid,
men uten noen videre foreningsstraff.

Den andre viktige parole, fra august 1942,
inneholdt en advarsel mot å søke ledige apo-
tek. Disse parolebrytere fikk, som nevnt
ovenfor, sin bevilling gransket og eventuelt
inndratt. Dette var jo i realiteten en ganske
streng reaksjon.

Sammenfatning
• Norges Apotekerforening og norske apo-
tekere ble lite plaget politisk under okku-
pasjonen. De holdt en meget lav profil, og
de hadde heller ikke så mye å protestere
mot som de ansatte farmasøyter.Ved freds-
slutningen ble det kjent at NAFs formann
hadde vært medlem av NS under hele
krigen. Dette var nok et sjokk for mange,
fordi Karl Ludvig Schei var en av etatens
mest respekterte personer, og hadde inne-
hatt de viktigste tillitsverv. Det var også en
ganske høy andel av NS-medlemmer blant
apotekerne, 33 av i alt 241 apotekere ved
utgangen av 1944. Den forsiktige profil
som NAF viste under okkupasjonen, var
stort sett den samme som ble fulgt av de
andre arbeidsgiverorganisasjoner. NAF var
i alle fall sterkt imot omgjøring av foren-
ingen etter NS-ideene.

• Norges Farmaceutiske Forening sto hele
tiden sterkt imot forsøkene på å omdanne
foreningen, ved protester og utmeldinger.

Da det lovlige styre ble avsatt, fortsatte
dette som en illegal ledelse, på linje med
det som skjedde i mange andre organisa-
sjoner. Disse sluttet seg sammen i en lands-
omfattende illegal aksjonskomité, som ble
ryggraden i den sivile motstandskamp. Få
av NFFs medlemmer var NS-medlemmer
eller sympatisører, i alt 17, men dette hen-
ger delvis sammen med at de NS-vennlige
i større grad søkte apotekerbevilling under
okkupasjonen.

• Rettsoppgjøret viser for vår bransje lite
dramatikk. Noen ganske få fikk strenge
straffer, men ingen sonet hele sin straff.
Amnestier ble gitt etter få år. Den stren-
geste straffen lå i at en del apotekere og
farmasøyter fikk spolert sin karriere og ble
fratatt muligheten til å bli eller fortsette
som apotekere.
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Summary
The stand of Norwegian pharmacists
during the war 1940–45, and the legal
proceedings after the end of the war.

The years 1940–45 are probably the most
dramatic period in modern Norwegian hist-
ory, with the unexpected invasion from the
Germans and the five years of German occu-
pation. This situation affected strongly the
life of all Norwegian citizens, including the
Norwegian pharmacists.

The pharmaceutical associations at the out-
break of the war, NAF (The Association of
Pharmacy Proprietors) and NFF (The
Association of Pharmaceutical Employees)
were free and independent organizations, as
were most Norwegian trade-, commercial-
and cultural associations, many of them with
considerable political influence in their field.
These associations were of great interest to
the Germans and their Norwegian helpers,
the NS (Norway’s National Socialist Party),
but they did not want free and independent
organizations. On the contrary, they aimed
for corporative unions with compulsory
membership and leaders appointed by the
German ReichskommissarTerboven.

Nearly all the organizations reacted with fear
and anger.A joint letter of protest was sent to
Richskommissar Terboven from 43 organ-
izations, among them the NFF.This resulted
in dismissal of the executive committee in
NFF and a commissarian leader from NS was
appointed. This infringement from the NS
government led to cancellation of member-
ships from most of the members (table 1).
The whole plan concerning corporations
failed for NFF as for most other associations.
In 1943 NFF was broken up.

NAF, the Pharmacy Proprietors Association,
never took part in any of the protests, and

held generally a low profile during the occu-
pation.Very little happened to them.

In May 1945, the war was over, and legal
conditions were to be re-established. This
included an investigation of interactions
with the Germans and the NS government.
Close to 100 000 Norwegian citizens were
investigated, since the legitimate Norwegian
government in exile in London already in
1941 had decided that membership in the
NS party should be considered a crime.

Only a few days after the peace settlement,
NAF excluded 31 members who had been
members of the NS party.

In the re-established NFF, none of the
members were excluded, but 17 former
members of the NS party were allowed to
keep their membership in NFF, but without
the right to hold any board position.

The outcome of the legal proceedings after
the war showed that a total of 30 pharmacy
proprietors lost their pharmacy concessions.
17 proprietors accepted fines or confiscations
without further lawsuit, the others were sent-
enced to varying combinations of imprison-
ments, fines, confiscations and loss of present
or future pharmacy concessions.

The prosecution of the NFF members, all
employed pharmacists, was easier.
17 pharmacists were prosecuted: 2 were sen-
tenced to imprisonment.
15 more lost civil rights and the right to a
pharmacy concession.

In addition to the post-war treason trials, the
Ministry of Social Affairs also decided to sus-
pend all the 44 concessions given during the
war.Only 17 got their concession confirmed,
the rest lost their rights to concession.
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More than 10% of the pharmacy proprietors
had been involved in the NS party (31 out of
267) while very few of the pharmaceutical
employees were involved (17 out of 612).

Those who were sentenced, got an amnesty
after few years. None of them served their
full sentence.

In total, the outcome of the legal proceedings
after the war was not very dramatic for the
pharmaceutical associations and their mem-
bers. However, a few members lost their
possibility of being or becoming a pharmacy
proprietor, which seriously damaged their
future career.
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Farmasøytisk industri i Norge
i krigsårene 1940–1945
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Den 9. april 1940 kom den andre verdens-
krigen til Norge. Det skulle gå hele 5 år før
krigen var over for det norske folks ved-
kommende. Den 8. mai 1945 var Norge
igjen et fritt land.Hvordan greide den norske
farmasøytiske industrien seg i disse årene?
Hvordan evnet den å overleve og så ta fatt på
gjenoppbyggingen etter at krigen var over.

Generelt
De norske farmasøytiske (kjemiske) fabrikker
er i likhet med mange tilsvarende fabrikker i
utlandet startet etter initiativ fra apotekere
eller personer som sto apotekene nær. Den
norske farmasøytiske industrien oppsto ikke
på grunn av noe motsetningsforhold til apo-
tekene, men ut fra bevisstheten om at en slik
industri i tillegg til apotekene ville ha en
oppgave i legemiddelforsyningen i samfunn-
et. Til å begynne med la en an på å fremstille
farmasøytiske produkter som var beskrevet i
farmakopéene og farmasøytiske håndbøker.
Bedriftene var apotek i stor-skala. Dette ble
det slutt på i midten av 1930-årene, da kun
apotekene skulle ha anledning til å tilberede
slike produkter (1). Det ble gjort med hjem-
mel i følgende bestemmelse i farmakopeen,
jfr. Kongelig resolution av 10. desember
1913: «De lægemidler for hvis tilberedning

farmakopöen angir bestemt forskrift, må kun
tilberedes på landets apotek».

I tillegg til produksjon av farmasøytiske spesi-
alpreparater var bedriftene også kjemiske fab-
rikker som syntetiserte farmasøytiske kjemi-
kalier og isolerte virksomme prinsipper ut fra
vegetabilsk og animalsk utgangsmateriale.

Krigen 1940–1945 vanskeliggjorde utbygg-
ingen av den teknisk-syntetiske produksjon-
en i adskillig grad, samtidig som okkupasjon-
en viste at en innenlandsk syntetisk produk-
sjon var av uvurderlig betydning. Det ble
under krigen fremstilt en del viktige synte-
tiske legemidler som sulfapreparater og sove-
midler.

I 1939 var det ansatt vel 200 personer i den
farmasøytisk-kjemiske industrien i Norge.
Weifa ble først etablert i januar 1940.
Sosialdepartementet beregnet i 1949 at andel
salg av spesialpreparater fra landets apotek
utgjorde hele 46,64%.

NAF (Norges Apotekerforening)-
preparatene
Etter mønster fra Danmark, vedtok Apo-
tekerforeningen høsten 1926 å utarbeide en
formelsamling for en del apotekproduserte
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preparater, som kunne erstatte de mest solgte
spesialpreparatene fra industrien. De såkalte
NAF-preparatene skulle produseres i hvert
enkelt apotek, men med felles emballasje og
produktnavn. I 1942 sendte NAF ut «Norsk
Formelsamling» og samme år kom også tredje
utgave av «NAF Formulae» som inneholdt 51
NAF-prepapater.

De farmasøytiske industribedriftene
Det var på den tiden fem farmasøytiske
bedrifter i Norge: Nyco, A.L, AFI,Weifa og
Collett. Hvordan opplevde de krigsårene
med mangel på råvarer og vanskeligheter
med produksjon og produktutvikling. Her
omtales den enkelte bedrift slik de selv har
beskrevet den å være i krigsårene 1940–
1945, i ulike publiserte sammenheng.

Nyegaard & Co A/S (Nyco)
Apoteker Morten Nyegaard grunnla sitt
første firma i 1874. Firmaet Nyegaard & Co
ble etablert i 1890 og er kjent som Nyco (2).

I 1913 startet den egne produksjonen med
Globoid og Nyco fruktsalt blant de første
produktene. Firmaet var lokalisert i Oslo
sentrum. Det flyttet i 1940 opp til Sand-
akerveien 103, senere kjent som Nycoveien 2
i Oslo.

Den andre verdenskrigen og okkupasjonen
av landet la en kvelende hånd over virksom-
heten i norsk næringsliv, og også over Nyco.
Det ble etter hvert en følelig mangel på
råstoffer. Dette førte til økt aktivitet i forsk-
ning og utvikling på farmasøytiske, biokjem-
iske og kjemiske områder. I løpet av krigen
kom Nyco på markedet med over 30 nye
legemidler, de fleste syntetiske. Blant de vik-
tigste var barbituratproduktene Prodorm og
Citopan. Også den hostedempende substan-
sen hydrokon, senere kjent under navnet
Nyodid, ble syntetisert under krigen (3).

Nyco ble under krigen en ganske stor prim-
ærprodusent. Tidligere ble disse råstoffene
kjøpt fra utlandet. Mange av de råstoffer som
bedriften trengte til sine legemidler, ble
syntetisert i eget hus – det ble et syntesemiljø
i bedriften. Nye og gamle legemidler måtte
erstatte tapet i omsetning av de to store pre-
paratene. I 1945 sto Globoid og Nyco
fruktsalt for bare 20% av omsetningen, mot
60% ved krigsutbruddet (Globoid 40%,Nyco
fruktsalt 20% ) (3,4).

Krigen var generelt sett en usikker tid, preget
av improvisasjon som ikke virket utviklende
på bedriftens tekniske og økonomiske sider.
Blant annet så ledelsen et behov for å iverk-
sette sosiale tiltak overfor de ansatte. Det ble
bl.a. arrangert bærturer. Fra høsten 1941 inn-
førte bedriften utdeling av et kosttilskudd,
der de ansatte fikk sin daglige dose med kalk,
vitamin C og tran. Det ble også kjøpt inn
sardiner i olje og klippfisk for gratis utdeling
til de ansatte.

En spesiell historie bør nevnes i forbindelse
med Nyco. I 1930-årene ble det påvist et
antipernisiøst stoff i lever. I Nycos laboratori-
er ble det drevet en intens leverforskning.
Allerede i 1939 nådde man frem til et semi-
krystallinsk stoff med markant antipernisiøs
virkning. Men, det ble forskerne hos Glaxo i
England som først publiserte isoleringen av
vitamin B12. Nyco var nær oppdagelsen, og
det skyldtes sannsynligvis uheldige omsten-
digheter, som krigsutbruddet, den tyske
okkupasjonen og dermed uunngåelig isoler-
ing fra vitenskapelige miljøer i andre land, at
de engelske forskerne kom først (5,6).

Årene etter krigen ble kanskje de vanskeligste
i firmaets historie. Flere spennende initiativ
førte ikke til resultater. Et eksempel var at
Nyco ikke kom med på den antibiotika-
bølgen som mange andre firmaer kastet seg
på. Nyco gikk inn i krigen som en farma-
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søytisk bedrift, og kom ut av den som en
farmasøytisk-kjemisk bedrift (3,4).

Nyco hadde også en rederiavdeling. Alt i
1938 ble rederiavdelingen grunnlagt, og
gjennom årene har bedriften selv eller i sam-
arbeid med andre grupper eller rederier hatt
skip i drift. Nyegaard & Co A/S disponerte
også Aksel Molvigs Rederi A/S. Rederiavde-
lingens første skip, D/S Nyco, ble bygget ved
Nylands verksted i 1938. Skipet seilte ute
under hele den andre verdenskrigen for
Nortraship. Den kapitalen som ble generert
ved denne virksomheten ble benyttet til å
ruste opp den farmasøytiske bedriften Nyco
etter krigen (2,3).

A/S Apothekernes Laboratorium
for Specialpræparater (A.L)
A.L ble stiftet i 1903 i Kristiania av en
gruppe norske apotekere. Stifterne ønsket å
delta i industrialiseringen av legemiddel-
industrien som på et tidspunkt fant sted i
mange land. Målet var å etablere en norsk
farmasøytisk industribedrift som kunne
vinne en del av det voksende markedet for
fabrikkproduserte legemidler (7).

A.L engasjerte seg tidlig i vitaminforskning
og utviklet i begynnelsen av 1930-årene
Vitapan-perler, gelatinkapsler inneholdende
A/D-vitaminer fra torskelever. Det var det

Nycos anlegg i
Nycoveien i Oslo.
Kilde: (2).
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første vitamin A/D-preparat av denne type i
verden.

Nedgangstiden i 1920–30 årene rammet også
den farmasøytiske industrien. A.L fikk
betydelige finansielle problemer og ble reor-
ganisert og refinansiert i 1937 med Wilhelm
Sissener som daglig leder.Ulønnsom produk-
sjon ble nedlagt og antall preparater på pro-
duksjonsprogrammet ble kraftig redusert. I
tillegg var det behov for modernisering av
fabrikkanlegg og lokaler, og maskineriet
måtte fornyes.Allerede ett år etter omorgani-
seringen viste både omsetning og driftsresul-
tat positiv fremgang.

Under den finske vinterkrigen i 1939–40
nedla A.L et betydelig arbeid for å skaffe
Finland medisiner.Wilhelm Sissener ble sen-
ere tildelt den finske ordenen «Frihetskorset
av 4. Klasse med rödt kors» av fältmarskalk
Mannerheim for sin innsats.

Den 9. april 1940, dagen tyske tropper invad-
erte Norge, sendte Wilhelm Sissener et bud
ned i Bergens Privatbank for å ta ut 50.000
kroner, som den gang var et stort beløp.
Banksjefen ringte ham og forklarte at dersom
det ble kjent at A.L hadde tatt ut et så stort
beløp, kunne det forårsake en bankpanikk.
Kunne A.L vennligst sette pengene inn igjen?
Det godtok Wilhelm Sissener, men under
den klare forutsetning «at A.L skulle få alle
pengene bedriften hadde behov for ut bak-
døren». Det aksepterte banksjefen. Banken
blir fra tid til annen minnet om «avtalen av 9.
april 1940».

I 1939–40 sikret bedriften seg et relativt stort
råvarelager, og på den basis kunne lege-
middelproduksjonen fortsette. Produksjonen
av blant annet Vitapan tranperler og Tonipan
styrkedrikk gikk for fullt. Siden Tonipan
inneholdt 15% alkohol, var det stor interesse
for dette B-vitaminpreparatet. Tonipan ble

ofte brukt som «likør» og folk sto i kø for å
sikre seg dette fremragende styrkemidlet.

En rekke tiltak ble truffet for å skaffe insulin
til sukkersykepasienter. A.L satte i gang en
mindre produksjon på Skøyen i Oslo basert
på bukspyttkjertler fra dyr. I rundskriv fra
Innenriksdepartementet av 20. februar 1942
til landets helseråd og distrikts- og kon-
trollveterinærer gis det retningslinjer for inn-
samling av pankreas til fremstilling av insulin
for produksjon ved A.L (8). Denne fabrikken
var den eneste av de norske produsentene
som startet en slik produksjon under den
andre verdenskrigen. Dessuten lyktes det be-
driften å importere dette livsviktige preparatet
fra Sverige. Med import fra Sverige (A.L) og
Danmark (AFI, se nedenfor) var det aldri
direkte fare for knapphet på dette legemidlet
i Norge i årene 1940–45.

Wilhelm Sissener sørget også for at det ble
gjort en stor innsats for å skaffe personalet
mat. «Matauk»-programmet inkluderte opp-
drett av griser og høns i Harbitzalléen 3 og
kjøp av frossenfisk fra Ålesund. Bedriften
kjøpte også gårdsavlinger av poteter og hele
personalet deltok i innhøstingen.

Wilhelm Sissener gjorde en stor innsats som
administrerende direktør i A.L, en stilling han
hadde frem til 1. juli 1972. Etter at han redd-
et bedriften, sørget han for at den klarte seg
under krigen. Allerede i 1943 opprettet han
en bedriftslegeordning. En kollektiv pen-
sjonsforsikring for personalet ble tegnet så
tidlig som i november 1945. I alle år etter
reorganiseringen ledet Wilhelm Sissener
bedriften med fast hånd. Han viet den all sin
tid og all sin kraft, og sa selv at «bedriften er
mitt liv».

A.Ls moderne historie begynner etter den 2.
verdenskrig. I 1946 var omsetningen på und-
er 1 million kroner. I begynnelsen av 1970-
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årene hadde A.L konsernets omsetning nådd
100 millioner kroner. Disse tallene forteller
om betydelig ekspansjon og vekst.A.L kastet
seg etter krigen på antibiotika-bølgen som
mange andre farmasøytiske bedrifter også
gjorde. Dette førte etter hvert frem til
antibiotikumet som skulle gjøre A.L kjent
over hele verden, nemlig bacitracinet. Et an-
net trekk ved A.L ble satsingen på generiske
produkter.

A/S Farmaceutisk Industri (AFI)
AFI ble stiftet i 1918 av farmasøytene Einar
Jansen, Einar Høigaard og Harald Frost. De
hadde et nært samarbeid med firmaet A/S
Viaticum som var startet allerede i 1916. Fra
1935 ble AFI eneeier av firmaet som fortsatte
som et datterselskap av AFI med salg av
Insulin Leo som hovedartikkel (9).

AFI hadde en beskjeden start i Sørligaten 29 i
Oslo. I 1922 flyttet firmaet til Sørligaten 8.
I 1939 hadde AFI tatt byggets alle fire etasjer i
bruk.

På grunn av den spente situasjonen etter
krigsutbruddet i Europa i 1939, ble det fore-
tatt store innkjøp av råstoffer og emballasje.
Dette for å sikre en mest mulig forsvarlig
drift i en vanskelig og usikker fremtid.

Gjennom datterselskapet A/S Viaticum for-
handlet AFI Insulin Leo i Norge fra Nordisk
Insulinlaboratorium i København. Tross
mange vanskeligheter under okkupasjonen,
fikk de sukkersyke pasientene sin insulin
gjennom hele krigen. Dette ofte takket være
stor innsats fra de ansatte i firmaet som opp-
bevarte insulinet på de forskjelligste steder,
som i kjellere og lignende. Dessuten var de
også behjelpelig med å kjøre insulinet ut til
brukere ulike steder i landet.

AFI hadde besluttet at firmaet skulle gjøre sitt
til å dekke allmennhetens behov for nød-
vendige legemidler i en vanskelig tid. Hen-
synet til de ansattes ve og vel veide også
tungt. Produksjonen ble holdt oppe, etter for-
holdene på et tilfredsstillende nivå.

I 1943 utførte man de første syntesene som

Kontorene til A.L
i Oslo. Kilde: (7).
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resulterte i et syntetisk hormonpreparat (die-
nøstrol) og stoffet acetylkolin.

Den sosiale sektor ble ikke forsømt. I 1940
ble de ansatte farmasøyter og funksjonærer
sikret pensjoner i forsikringsselskapet Norske
Folk. Bedriften var behjelpelig med innkjøp
og fordeling av matvarer, brensel med mer til
de ansatte.

Som en service overfor leger og sykehus utga
firmaet ved Trygve Lister i 1944 «Farmatek».
Farmatek var et kartoteksystem med oversikt
og beskrivelse av legemidler på det norske
markedet. I denne okkupasjonstiden ble dette
initiativ godt mottatt av brukerne. Farmatek
regnes som forløper til legemiddelindustri-
ens/produsentenes senere utgitte Felles-
katalog som kom med sin 1. utgave i 1958.

Selv i en okkupasjonstid ble det feiret jubile-
um. Den 24. juni 1943 feiret AFI sitt 25-års
jubileum for sine 74 ansatte. Frigjøringsdagen
8.mai 1945 innledet en
ny periode i AFIs his-
torie. Forholdene var i
de nærmeste etter-
krigsårene unormale
og selskapet hadde
mange problemer blant
annet med utilstrekke-
lig tilgang på råvarer og
emballasje på grunn av
strenge valutarestrik-
sjoner.

Syntesevirksomheten
fra krigsårene ble vide-
reført og den ble mer
omfattende. Vi kjenner
her igjen f. eks. teofyl-
linforbindelser som ble
utviklet av AFI etter
utstrakt forskningsvirk-
somhet. Blant andre

viktige preparater som AFI brakte på mar-
kedet etter krigen, kan nevnes Leo Penicillin
som første penicillinpreparat i Norge fra
Løvens kemiske Fabrik i København.

Weiders Farmasøytiske A/S
(Weifa)
Weifa ble etablert av cand. pharm. Olaf
Weider i februar i 1940 i Hausmannsgate 6 i
Oslo. Hovedkontoret befinner seg fortsatt
her. Ønsket om å utvikle egne ideer ga støtet
til opprettelsen av selskapet som startet med
en aksjekapital på kr. 25.000 (10).

Fra en sped begynnelse som enmannsbedrift
på 35 kvadratmeter har bedriften utviklet seg
til slik vi kjenner den i dag. Fra starten av og
til sin død i 1978 ledet OlafWeider selskapet
gjennom vanskelige krigsår og utfordrende
etterkrigstid med aldri sviktende optimisme
og fremsynthet.

AFI i Sørligaten 8 i Oslo. Kilde: (8).
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Den tyske invasjonen 9. april 1940 kom som
et brutalt sjokk og kullkastet planene for det
nystartede selskapet. Her måtte en nå gjøre
alt for å få bedriften til å overleve. Det sies at
dagen før invasjonen, den 8. april 1940, sto
Weiders nyanskaffede tablettmaskin på kaia i
Oslo (11).

Okkupasjonen, restriksjonene, råstoffmangel
og generell ufrihet stilte store krav. Ved å
mobilisere bruk av innenlandske råstoffer
som ølgjær, fiskeolje og ikke minst nyper, ble
det laget salgbare produkter. Hver høst
organiserte Weifa innsamling av nyper, men
Forsyningsdepartementets forlengede arm,
Bærrådet, skulle bestemme hvor mye bedrift-
en kunne beholde.

Nyper ble brukt til å fremstille Weifa-C
nypeekstrakt, et produkt som fortsatt er på
markedet. Sammen med leieproduksjon av
kosmetika, apotekvarer og visse hushold-
ningsprodukter brakte dette bedriften gjen-
nom krigsårene, og freden kunne møtes med
15 ansatte og 400 kvadratmeter lokaler.

I den 5-årsperioden krigen varte, ble firmaets
første spesialpreparater godkjent for produk-
sjon og markedsføring, blant annet: Aselli
sårsalve, Aselli medisinske hudkrem, Weifa-
Ton ogWeifa Kalk.

Markedsføringen av produktene Weifa pro-
duserte startet beskjedent med utsendelser til
målgruppene leger og sykehus. I tillegg ble
annonser i fagblad og aviser brukt. Den første
legemiddelkonsulenten ansatteWeifa i 1946.

Weifa innførte allerede i 1942 pensjonsfor-
sikring for de ansatte, senere også gruppelivs-
forsikring.

Etterkrigsårene ble en aktiv periode for
firmaet. I 1949 etablerte Weifa produksjons-
fasiliteter i Kragerø fordi lokalitetene i Oslo
ble for små.

Collett & Co.AS (Collett)
Collett ble etablert som vitaminindustri i
1933 med lokaler i Oslo Havnelager. Det var
et familieselskap, noe som også kjennetegner
andre av de norske farmasøytiske bedriftene.
Grunnleggerne var brødrene Emil og Ove
Collett. Firmaet flyttet i 1939 opp til
Sandaker i Oslo (12).

Sana-sol ble som firmaets første produkt en
stor artikkel. Det var en vitaminemulsjon.
Metoden var å lagre og bevare de ustabile
vitaminene i en sukkeremulsjon.

Spesielt for Collett var ut-lisensieringen av
deres produksjonsmetoder. Dette startet de
opp med i siste halvdel 1930-årene. For det
amerikanske marked ble det inngått avtale
med Lederle Laboratories Inc. i 1937.

Weifas anlegg i Kragerø. Kilde: (9).
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Etter hvert ble det imidlertid klart at verden
gikk mot en ny stor krig. Fra Colletts side ble
det nødvendig å etablere en fabrikk i USA,
utenfor New York, for å fremstille de nød-
vendige vitaminkonsentrater og produkter.
Fabrikken var i drift fra april 1941.

For et firma som hadde et så internasjonalt
virkefelt som Collett, måtte restriksjonene
under okkupasjonen bli meget følbare.
Vesentlige sider av virksomheten falt bort, og
mye av arbeidet måtte legges helt om. Man
fikk imidlertid bedre tid til andre oppgaver,
som praktisk og teoretisk forskning, utvikling
av nye metoder og produkter og planlegging
for den tid som engang skulle komme. Det
nærmeste krav var imidlertid å holde
fabrikken i gang og gjøre mest mulig ut av de
råvarer som var tilgjengelig.

Ved krigsutbruddet var firmaet bra forsynt
med råstoffer som appelsinkonsentrat for
Sana-sol og marine levere for konsentrat-
fabrikken. Det foregikk under krigen en viss
eksport av vitaminkonsentrater til gamle
kunder i Sverige, mens leveransen til den
tyske lisenstager med hensikt ble redusert til
null så snart som mulig. Dette resulterte i

flere henvendelser fra okkupasjonsmakten,
men man klarte seg alltid unna vanskelighet-
ene ved å skylde på sviktende råvaresituasjon.
Blant de mange problemer okkupasjonstiden
skapte, var også å få tak i nok C-vitamin.Noe
av behovet ble skaffet fra innsamlede nyper,
men det var ikke nok. Collett oppførte i
1940 en fabrikk for vitaminsynteser. Denne
ble nå brukt til å fremstille C-vitamin, askor-
binsyre. Dette ble en kostbar produksjon, og
den ble nedlagt så snart forholdene etter
krigen ble normalisert og C-vitamin kunne
skaffes på verdensmarkedet. Hensikten var
imidlertid oppnådd. Det ble skaffet nok C-
vitamin til å holde Sana-sol-produksjonen i
gang.

Collett fremstilte under krigen også vitamin
D (D2 + D3) ved bestråling av provitami-
nene ergosterol og 7,8-dehydrokolesterol.
Provitaminene ble til dels utvunnet av firma-
et selv fra gjær og muslinger.

I krigsårene ble også tablettformen «pellett»
utviklet.Her er det en sintret kullhydratmasse
som beskytter ustabile og labile stoffer. Etter
krigen er pellett-formen blitt brukt til mange
produkter etter lisensiering til en rekke land i
verden.

Da krigen var slutt,
hadde Colletts per-
sonale vokst til 50
ansatte.

Colletts anlegg på Storo
i Oslo i 1939.
Kilde: (11).
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Avslutning
Etter den andre verdenskrigen 1940–1945
fikk firmaene merke den farmasøytiske
revolusjon med nye preparater som sulfa,
penicillin, penicillinderivater, streptomycin,
kortisoner, antihistaminer, psykofarmaka og
p-pillen, alle resultater av tysk kjemisk stor-
industri, mikrobiologiske fremskritt, ny bio-
kjemisk viten og amerikansk storsatsing und-
er krigsårene 1940–1945 (5).

Tiden med knapp tilgang på råstoffer og
reduksjon i produksjonen ga rik anledning til
å drive syntese- og utviklingsarbeid både med
metodikk og apparatur. De «rike» etterkrigs-
årene står i sterk kontrast til nøysomheten i
okkupasjonsårene.

Summary
The article describes the Norwegian
Pharmaceutical Industries and how they
faced the second world war during the years
1940–1945.The five “classical” drug compa-
nies in Norway are presented: Nyco
(Nyegaard & Co A/S), A.L (A/S Apothe-
kernes Laboratorium for Specialpræparater),
AFI (A/S Farmaceutisk Industri), Weifa
(Weiders Farmasøytiske A/S) and Collett
(Collett & Co.AS).

During the five years of war there was
shortness of basic raw materials for drug pro-
duction, so the production and marketing of
drugs were low.

In this period of German occupation, the
companies in Norway succeeded, under dif-
ficult conditions, to supply the Norwegian
people with many important products such
as the lifesaving drug insulin and various vita-
min products. Methods where developed to
synthesize both vitamin C and vitamin D.
After the war these operations were closed. It
was cheaper to buy on the international
market.

It should be mentioned that every one of the
companies looked after their staff.They sup-
plied them as best as they could with food
products and vitamins. Also, social events
took place.

The industries survived. They used their
“extra” time during the war to search for and
develop new techniques for synthesizing and
production of drugs. In this period there
were little new development of drugs and
other products.The years after the war,where
richer and more successful. Many new drugs
and other products came on the marked,
some of them as a result of research and
development during the second world war.
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I historiebøker som behandler Norges hist-
orie under 2. verdenskrig blir den norske
regjering kritisert for manglende beredskap.
Forsvaret var ikke tidsmessig, men svekket
etter mange år med for lave bevilgninger
under skiftende regjeringer.

Når det gjelder den sivile beredskap, var
situasjonen vesentlig bedre. Ved krigsut-
bruddet i 1939 ble det straks innført rasjoner-
ing på en rekke matvarer, og landets lagre av
livsviktige varer ble systematisk bygget opp.
Ved invasjonen i april 1940 hadde landet for-
syninger nok til å tåle en temporær svikt i
forsyningene. I jubileumsberetningen «Bitre
piller og sterke dråper» (Norske apotek
gjennom 400 år) opplyser forfatterne
Johannessen og Skeie at ved årsskiftet 1939–
40 satt de to største grossistfirmaene, AS
Apothekernes Fællesinnkjøp og Tollef Bredal
A/S med lagre som var 3 ganger det nor-
male.

Krigshandlingene i 1940 satte også farmasi-
ens utøvere på prøve. En rekke apotek ble
totalødelagt, og det ble stilt store krav til
improvisasjon og oppfinnsomhet. I de
farmasøytiske tidsskriftene fra 1940 er det
gjenreisingen av nedbrente apotek som er

hovedemnet. Det blir imidlertid fort klart at
krigen også har ført til mangel på enkelte
råstoffer og preparater som inngår i apotek-
enes normale varesortiment. Allerede mens
kampene i Norge pågår, skriver Norges
Apotekerforenings Tidsskrift (NAT) om «de
besatte landsdelers forsyning med legemidler»
(1), og et rundskriv fra Medisinaldirektoratet
oppfordrer til sparsomhet i utleveringen av
legemidler, blant annet skal Adeps Lanae og
transalve bare utleveres mot legeresept (2). I
et senere nummer publiserer professor
Jermstad en artikkel om erstatning av kakao
smør med polyetylenglykoler (3), og om
hestekastanjer som erstatning for kvillajabark
(4). Norges Apotekerforenings Tidsskrift
skriver redaksjonelt om forsyningen av renset
bomull og anbefaler en større bruk av celle-
stoff (5). Det gjengir også en liste over norske
droger, utarbeidet av apoteker G. Rustung
(6).

Utover høsten kommer en rekke rundskriv
fra Medisinaldirektoratet, som etter etabler-
ing av Quisling-regjeringen i september har
fått ny leder, tilhørende «det statsbærende
parti». Direktoratet er omorganisert og ligger
ikke lenger under Sosialdepartementet, men
under Innenriksdepartementet (7). Apotek-

Farmasi i krisetider
Litt om forsyningen av legemidler i krigsårene 1940–45

Av Bjørn Johannesen*

* Apotekereksamen 1951, dr. rer.nat. Wiirzburg 1959. Vit.ass., førsteamanuensis Universitetets farmasøytiske insti-
tutt 1952–73, dir. Norges Medisinalindustris Felleskontor 1974–84, rådgiver Statens legemiddelkontroll 1985–98.
Adr. Kjørbokollen 31, 1337 Sandvika.
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kontorets ledelse blir imidlertid ikke skiftet
ut, og nye stillinger blir ikke blokkert, tvert
imot blir pålitelige nordmenn i stillhet opp-
fordret til å søke, for å hindre en ytterligere
nazifisering. Dette skjer blant annet da
Ragnar Mørk søker stilling som apotek-
visitator i november 1940.

Fra Forsyningsdepartementet kommer det
bestemmelser om rasjonering av såpe (8),
mens medisinske såper er unntatt.Apotekene
kan imidlertid bare selge ett såpestykke om
gangen (9). Den departementale julehilsen er
et rundskriv om kontroll med apotekenes
sukkerforbruk (10).

Året 1941 innledes med et rundskriv om
rasjonering av en rekke farmasøytiske pro-
dukter, blant annet borsyre, ullfett og kakao-
smør (11). Fettstoffer skal etterhånden vise
seg å bli den store mangelvare, og det kom-
mer rasjoneringsbestemmelser for talg og
animalske oljer. Olivenolje blir erstattet med
sildolje - Oleum Piscium (12) – som bare kan
selges i mengder på under 200 g etter resept
(20 g i håndkjøp ). En rekke mer eksotiske og
mindre medisinsk nødvendige stoffer for-
svinner fra markedet eller blir erstattet av

andre, medisinsk li-
keverdige stoffer.

Naturlig kamfer er-
stattes med syntetisk,
anisolje erstattes med
fennikelolje, karde-
momme og podofyl-
lumharpiks utgår fra
de produkter hvor de
forekommer.

Det er stor interesse for innsamling av norske
medisinplanter, og spesielt er man interessert i
frangulabark som erstatning for sagradabark
(13). Det kommer strengere regler for salg av
spiritus til medisinsk bruk (14), mens salg av
koffein i håndkjøp blir forbudt (15).

Årgang 1942 av NAT innledes med en
redaksjonell artikkel om nyere erstatnings-
stoffer, spesielt salvegrunnlag (16) og bringer
for første gang en oversiktsartikkel «Rasjo-
nerings- og krisebestemmelser for apotek»
(17). Innsamling av medisinske planter be-
handles i en rekke artikler av Egil Ramstad,
som er meget opptatt av å skaffe norske drog-
er. Det blir også startet en aksjon for innsam-
ling av bukspyttkjertler med henblikk på
fremstilling av insulin.

Ordningen skal administreres av A/S
Apothekernes Laboratorium (19), og i
bedriftens 10-års beretning heter det at «A.L.
satte i gang en mindre produksjon på
Skøyen, basert på bukspyttkjertler fra dyr.
Samtidig lyktes det bedriften å importere
dette livsviktige preparatet fra Sverige.» Noe
insulin kom også fortsatt fra Danmark, som
hadde både råstofftilgang og produksjonska-
pasitet. Insulin var livsviktig for diabetikerne,
og nye, strenge forskrifter for utlevering kom
raskt (20).Det var ikke nok å ha resept – man
måtte også ha kjøpekort – myndighetene var
åpenbart redde for hamstring. Medisinske
såper ble nå underlagt reseptplikt, og man
fikk utlevert bare ett såpestykke pr. måned
(21).

Også maltekstrakt ble mangelvare, men her
ble varen levert til apotek etter en kvoteord-
ning, og apotekene fikk fullmakt til å forestå
distribusjonen av det populære kosttilskudd
etter skjønn (22).

Årgang 1943 av NAT bringer mer om inn-
samling av norske medisinplanter. Egil
Ramstad lanserer hestekastanje som en full-
god erstatning for kviIlajabark (23). Denne

Fig.1
– Du mamma, når vi får
den nye broren våres du
har lovt, må vi innlevere
Hanseman da!?
(Strektegning av
Gösta Hammarlund.)

CYGNUS 2010, ny side 19:cygnus 12 - 2006, KORR 04-08-11  08:37  Side 24



25

saponinholdige drogen ble i form av tinktur
brukt som emulgator i oppløsningen av
steinkulltjære i produktet Liquor Carbonis
detergens Ph. N.V., som inngikk i en rekke
hudpreparater.

I Elverum blir det ved hjelp av skoleelever og
en interessert lærer samlet inn så mye mel-
bærblad at et helt års behov blir dekket (24).
Melbærblad ( Folium Uvae Ursi Ph.N.V.) ble
tidligere brukt – gjerne i form av dekokt –
som et urinveisantiseptikum på grunn av sitt
innhold av glykosidene arbutin og metyl-
arbutin, som i organsimen blir spaltet til
hydrokinon og metylhydrokinon.

Også bomullserstatning (cellestoff) blir
rasjonert (25), og den raffinerte fiskeoljen
Oleum Piscium blir nå erstattet av hå-olje
(Oleum Selachium) (26). Andre erstatnings-
varer er Tinctura amara for T. Cascarillae (27)
og Radix Saponariae for Cortex Qvillajae
(28). Medisinsk-tekniske artikler som serum-
rør blir bare solgt i bytte med gamle (29), og
skurekluter til apotek kan bare bestilles
gjennom ett firma, og bare for ett års forbruk
(30). Begreper som «surrogater» og «gjen-
bruk» blir etter hvert en del av folks hverdag,
noe de gjengitte avistegninger av Gøsta
Hammarlund gir et humoristisk uttrykk for
(31, fig 1 og 2).

I 1944 er NAT så sterkt preget av papir-
rasjoneringen at nesten bare permen er igjen,
men ett av heftene bringer et sikkert
etterlengtet bidrag: Sekretær J.Totland gir et
«Sammendrag av rasjonerings- og krisebe-
stemmelser for apotek» (32). Sammendraget
gir en systematisk oversikt over de rasjonerte
legemidler og deler dem i 6 grupper:

A. Stoffer og preparater som ikke skal selges
i håndkjøp

Her finner vi en rekke droger og kjemikalier
som vanligvis ikke er beregnet på salg i hånd-

kjøp (ullfett, voks og fete oljer), men også
velkjente håndkjøpspreparater som Honning
og Rigabalsam, gas av bomull, flytende para-
fin og kalisåpe.

B. Stoffer og preparater for hvilke det er fastsatt
maksimumssalg i håndkjøp

Under dette punkt finner vi de vanligste
håndkjøpspreparater som acetylsalicylsyre,
borsyre, fenazon, boraks, blandede hostedråp-
er, kloroformolje og alle salver. For de sist-
nevnte er maks.mengde 30 g, med unntak av
skabbsalve og transalve, som tillates solgt i
større mengder. Vaselin og ullfett må ikke
selges i håndkjøp, jfr. liste A.

C. Varer som er rasjonert i innkjøp (til apotek)
Her finner vi de fleste råvarer som ble
benyttet i apotek, samt heftplaster og sårplas-
ter. Det ble benyttet 2 typer bestillings-
skjema, men det er ikke angitt noen
mengdebegrensninger. Man må anta at
mengden ble en sak mellom apoteker og
grossist, avhengig av forsyningssituasjonen.Av
leserinnlegg i tidsskriftene fremgår det at det
ofte var mangel på enkelte vareslag.

D. Preparater med endret sammensetning
Vareknappheten har medført at det er angitt
ny sammensetning for en del preparater. I
noen tilfelle skal den endrede forskrift
benyttes, i andre kan den benyttes. Det siste
gjelder de fleste preparater på listen, men
Oleum Olivae skal erstattes av Oleum
Piscium, og når denne ikke lenger kan skaf-
fes, skal Oleum Selachium benyttes. Videre
skal hvit vaselin erstattes av gul over alt,
øyesalver unntatt.

E. Bestemmelser om forskrivning av
medikamenter ved læger og veterinærer

Her gis det detaljerte regler for hvor mye leg-
er og veterinærer kan forskrive til den enk-
elte pasient. Det er først og fremst fettstoffer
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som må anvendes med den største sparsom-
het. Sterkt sukkerholdige medikamenter må
bare forskrives i nødsfall og anvendelse av
spiritus må innskrenkes mest mulig. Dette
forhindrer ikke at syke-brennevin og -vin
kan forskrives på autorisert blankett, og i
ettertid kan det trygt fastslås at denne
bestemmelsen ble brukt for alt den var verdt.

F. Bestemmelser som ikke er nevnt før
Punktet inneholder en rekke spesialbe-
stemmelser som gjelder arsenikkvaskflasker,
gas og gasbind, insulin, maltekstrakt og tran.

Samlet gir rundskrivet en systematisk og vel-
redigert oversikt over apotekenes kompliserte
og vanskelige forsyningssituasjon.

Årgang 1945 av NAT er sterkt preget av
varemangelen. Sinding-Larsen skriver om
«den kritiske jodsituasjon» og oppfordrer til
sparsomhet (33), og professor Jermstad lan-
serer erstatninger for fettstoffer og kinabark
(34). Nesten patetisk er en dansk forskrift for
rensing av kork. Ifølge en prosedyre, gjengitt
av Tor Christiansen ved Rikshospitalets apo-
tek, kan ca. 90% av gamle medisinkorker bli
som nye! (35).

Resten av årgangen er opptatt av jubel over
frigjøringen, men også av gjenreisingspro-
blemer og oppgjøret med dem som ikke
holdt mål. Rettsoppgjøret blir i dette num-
mer av Cygnus behandlet av Torud (36) og
ligger utenfor rammen av denne publikasjon.

I ettertid må det vel kunne hevdes at om
enkelte sviktet politisk, så kom norsk farmasi
ut av krigen med æren i behold. Det ble ytet
godt og samvittighetsfullt arbeid under van-
skelige forhold, og det ble stilt store krav til
oppfinnsomhet og evne til improvisasjon.

Varemangelen skulle imidlertid vare til langt
ut i 40-årene, og nå er det ikke forsk-

ningssituasjo-
nen, men man-
gel på uten-
landsk valuta
som er den be-
grensende fak-
tor. Det første
preparat som
ble unntatt fra
rasjonering var
– ikke uventet
– insulin. Men
så sent som i
juni 1946 kunn-
gjør Helse-
direktoratet at
mangelen på in-
sulinflasker gjør
at forbrukerne
må levere tomflasker ved kjøp av preparatet.
Tilgangen på glassemballasje er mangelfull,
og det går brev fra Helsedirektoratet til Moss
Glasværk med henstilling om å øke produk-
sjonen av medisinglass (37).

Først i midten av 1948 ble «samtlige
bestemmelser som av forsyningsmessige hen-
syn ble gitt under siste krig angående inn-
skrenkninger av salg i håndkjøp opphevet»,
med unntak av Oleum Arachidis, Oleum
Olivae, Oleum Piscium og Sapo kalinus
(høyst 50 g ad gangen) (38).

I et annet rundskriv presiserer Direktoratet at
«apotekenes ordinære tildeling av sukker skal
kun brukes til tilberedning av legemidler i
apotekets eget laboratorium eller reseptur»
(39).

Sett i ettertid må det ha vært av stor betyd-
ning at den norske siviladministrasjonen fort-
satte å fungere etter normale retningslinjer i
krigsårene, selv om toppledelsen samarbeidet
med okkupasjonsmakten. Når det gjaldt
medisinforsyningen, klarte grossister, farma-

Fig.2
Farmasøy tmange l en.
– Kan jeg så stole på at De er
en virkelig farmasøyt!?
(Strektegning av
Gösta Hammarlund.)
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søytisk industri og apotek å forsyne befolk-
ningen med de viktigste legemidler ved hjelp
av fagkunnskap, oppfinnsomhet og innsats-
vilje. Myten om at folkehelsen var så mye
bedre i krigsårene trenger riktignok å korrig-
eres. De typiske livsstils sykdommer var rela-
tivt ukjente, men mangelfullt kosthold resul-
terte i nedsatt motstandskraft, og sammen
med dårligere hygiene førte det til en opp-
blomstring av infeksjonssykdommer og epi-
demier, som difteri, kikhoste, brennkopper
og hepatitt. At det ikke gikk verre, skyldes
ikke minst et velfungerende helsevesen,
hvorav apotekene var en viktig del.

Summary
The German occupation (1940–45) led to
an isolation of the Norwegian pharma-
ceutical market and a shortage of many
pharmaceutical items. Finding substitutes for
these items became a challenge for the
Norwegian health authorities. This paper
gives examples of how these challenges were
met, based on publications issued by the
Norwegian Health Department and The
Association of Norwegian Pharmacy
Proprietors (Norges Apotekerforening). One
of the main problems was the shortage of
vegetable fat, but the demand could be met
by the use of refined marine oils from
domestic production. The most serious pro-
blem was the supply of insulin, for which
there was no possible substitute. Through a
strict system of rationing and a minor
domestic production, supplemented with
import from Sweden and Denmark, the pro-
blem could be overcome.
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Tvangsutskriving til apotektjeneste
i årene 1942–1950

Av Gunvor Solheim*

* Apotekereksamen 1962. Provisor og timelærer 1963–1975. Sykehusfarmasøyt i Tromsø 1976–1984. Apoteker
ved Apoteket Nordstjernen 1984–1991. Sykehusapoteker i Tromsø 1991–2001. Adresse Wilh. Wilhelmsens vei
71, 1362 Hosle.

Den tyske okkupasjonen av Norge medførte
store endringer i folks liv. Et demokratisk
styre hvor blant annet arbeidslivsorganisa-
sjoner hadde stor innflytelse, ble avløst av et
totalitært styre hvor myndighetene kom med
nye lover og forordninger som også kunne gis
tilbakevirkende kraft.

Den 8. oktober 1940 kom en særskilt for-
ordning fra Statens Direktorat for Arbeids-
formidling, som tok sikte på «regulering og
en rasjonell innsats av den disponible arbeids-
kraft». Arbeidsformidlingen kunne gi ar-
beidsføre personer pålegg om midlertidig å ta
arbeid på anvist arbeidssted, selv om ved-
kommende allerede var i arbeid. Slik arbeids-
plikt var først begrenset til jord – eller skog-
bruk og enkelte andre arbeidsoppgaver som
myndighetene fant «særlig viktige og uopp-
settelige» (1).

Omorganisering
av medisinalvesenet
Sommeren 1941 ble administrasjon av medi-
sinalvesenet med tilhørende lovgivning og
institusjoner, flyttet fra Sosialdepartementet
til Innenriksdepartementet. Det ble opprettet
en Helseavdeling med syv kontorer, blant

annet et eget Apotekkontor (2). Den 13. feb-
ruar 1942 meddelte Statens Direktoratet for
arbeidsformidling at «farmasøytisk arbeid på
apotek skal anses som samfunnsmessig særlig
betydningsfullt og uoppsettelig». Men apo-
tekerne skulle sende melding om mangel på
arbeidshjelp direkte til Apotekkontoret på
eget skjema. Utførlige opplysninger om apo-
tekpersonalets og omsetningens størrelse og
art og andre relevante opplysninger skulle
oppgis. Apotekkontoret skulle så ta stand-
punkt til om det var behov for å nytte for-
ordningen for å skaffe arbeidshjelp. Ble det
funnet påkrevet, skulle Apotekkontoret
utpeke en egnet person med farmasøytisk
utdanning, og anmode arbeidsformidlingen i
vedkommendes bostedskommune om å gi
pålegg etter forordningen. Arbeidsformid-
lingen skrev ut et skjema 1618 «Om høve til
å uttale seg» og deretter skjema 1619 «Pålegg
om å ta arbeid». Gjorde arbeidstakeren inn-
sigelse allerede før pålegget ble utferdiget, ble
saken forelagt direkte for Apotekkontoret før
arbeidsformidlingen tok stilling til om
pålegget skulle gis eller ikke. Eventuell anke
over arbeidsformidlingens avgjørelse skulle
sendes gjennom fylket for endelig avgjørelse
hos Statens direktorat for arbeidsformidling
(3).
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Reaksjoner på arbeidspålegg
Forfatteren har ikke funnet dokumentasjon
på organisert motstand eller sabotering av
arbeidspåleggene fra apotekkontoret. Men
som vi skal se nedenfor, vegret mange seg så
langt det var mulig av private grunner.

I følge Edvard Bull (4) var retts-usikkerhet et
fundamentalt trekk ved det regime som
utviklet seg i løpet av 1941–42: Det skulle
være usikkert hva man risikerte ved å vise en
eller annen form for protest. I begynnelsen
gjaldt jo arbeidspåleggene først og fremst
jord- og skogbruk tilsynelatende for å sikre
nordmenns egen forsyning av mat og brensel.
Men etter at det ble klart at folk ble satt inn
som støtte for krigsinnsats i form av fest-
ningsarbeid, vask av soldatbrakker osv. utover
i 1943, proklamerte motstandsbevegelsen full

boikott av arbeidsinnsatsen. (5). I filmen om
Max Manus ble det vist hvordan arkivet over
personer som var registrert for Arbeids-
innsatsen for Oslo og omland, ble sprengt 20.
april 1943 (6). «Gutta på skauen» var opp-
rinnelig ungdommer som unndro seg
arbeidsplikt.

Det ser ikke ut til at motstanden omfattet
farmasøytene. Personer forfatteren har snak-
ket med som ble utsatt for beordring, hadde
heller ikke oppfattet at anvist arbeidssted fra
apotekkontoret var noe man protesterte mot
av patriotiske grunner. Innstillingene fra apo-
tekkontoret med Lauritz Schmidt som byrå-
sjef, ble vel heller oppfattet som det beste
som kunne gjøres med hensyn til apotekenes
drift og den enkelte farmasøyts situasjon.
Apotekerforeningens generalsekretær Leif A.

Skranken Apoteket Nordstjernen Oslo
Foto: H.C.Neupert Norsk Folkemuseum
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Brendel, som hadde vært ansatt i NAF fra
1925 og var generalsekretær 1940–1968, del-
tok på alle møter om arbeidspålegg sam-
men med sekretærer fra apotekkontoret.
Apotekkontorets folk var selv farmasøyter og
ble senere respekterte apotekere i Oslo: Johan
Totland, Arne Bull og Ragnar Mørk. Etter
frigjøringen deltok også generalsekretæren i
Norges Farmaceutiske Forening, Wilhelm
Wilhelmsen på møtene.Arbeidspåleggene var
tidsbegrenset, i utgangspunktet som regel til
ett år.

Ankesaker
Arkivet fra Arbeidsdirektoratet er delvis til-
gjengelig på Riksarkivet. Det ble funnet
ankesaker fra 18. mars 1942 til 21. oktober

1943, ialt 18 saker. Såvidt forfatteren kan be-
dømme, var det bare syv av disse sakene som
ikke løste seg og hvor anken ble avslått (7).

Arbeidsmarkedet for farmasøyter
Arbeidsmarkedet for farmasøyter på apotek
var delvis regulert allerede før krigen: Den
såkalte gjensidighetsparagrafen i Lønns- og
arbeidsavtalen, forpliktet medlemmer av
Norges Apotekerforening (NAF) til kun å
ansette farmasøyter som var medlem av
Norges Farmaceutiske Forening. Og med-
lemmer av Norges Farmaceutiske Forening
(NFF) skulle ikke ta stilling hos apotekere
som ikke var medlem av NAF.Alle apotekere
og farmasøyter var derfor medlem av NAF
eller NFF.

Reseptur Stjørdal apotek.
Foto: Ragnar Mørk. Norsk Folkemuseum
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Etter at NFF og 25 andre organisasjoner ble
satt under komissarisk ledelse 18. juni 1941,
holdt et illegalt aksjonsutvalg kontakt med
medlemmene.Telefonkampanje og brev som
sirkulerte, oppfordret til utmeldelse av foren-
ingen. De fleste sa opp sitt medlemskap og
medlemstallet sank fra 612 pr. 1. juli 1941 til
47 pr 31. desember 1944 (8). Såvidt vites fikk
det ikke følger for ansettelsesforhold på apo-
tek, men det ble «tatt hensyn til» ved søknad
om apotekbevilling.

Det hadde vært arbeidsledighet blant
farmasøyter frem til slutten av 1930-årene,
men under krigen ble det etter hvert stor
mangel på farmasøyter.

NFF drev et ansettelseskontor med bevilling
helt fra 1897. Det fortsatte først virksomhet-
en som før, men etter at foreningen fikk
komissarisk ledelse i juni 1941, ble det opp-
fordret til ikke å søke stillinger gjennom
ansettelseskontoret. I mars 1942 foreslo NFF
for Direktoratet for arbeidsformidling at alle
ledige poster på apotek «måtte bli å besette»
gjennom NFFs ansettelseskontor. Men svaret

av 24. juni fra Departementet viste til at til-
setting av farmasøyter måtte skje etter tilvis-
ing av eller med godkjenning av den offent-
lige arbeidsformidling. Derimot var de enig i
at tilsetting kunne skje under en medvirk-
ning fra NFF hvor denne ville hjelpe til med
faglige råd og rettledning. Departementet
ville kunne pålegge arbeidsformidlingen å
melde de enkelte tilfeller til foreningen (7).

Men NFF fikk neppe disse opplysningene,
for i brev av 11. desember 1942 anmodet de
om et intimere samarbeid i utskrivning av
farmasøyter til apotekene.De hadde forsøkt å
få opplysningene fra Apotekkontoret, men
ble henvist til Direktoratet for Arbeids-
formidling. Disse brevene fra NFF er under-
tegnet Heil og Sæl (7).

Når det gjaldt lønn, sørget Norges Apoteker-
forenings lønnsfond fra 1925, for at det kostet
apotekeren det samme (en avregningslønn)
om farmasøyten var nyutdannet eller hadde
lang ansiennitet. Lønnen var lav på tross av
økende farmasøytmangel: Kr 350 pr mnd for
nyutdannede kandidater og kr 275 pr mnd

Årstall Farmasøyter Antall Antall pålegg
eks apoteker og arbeidspålegg** omgjort eller
praktikanter* opphevet**

1939 522

1942 581 92 17

1943 617 124 7

1944 628 90 25

1945 623 107 43

1946 600 6***

1947 570

Tabell 1. Oversikt over farmasøyter og arbeidsopplegg

* Kilde Norsk Farmaceutisk Etat
** Kilde Apotekkontorets møtereferater
*** I tillegg til 7 godkjennelser og 4 avslag om arbeidshjelp før sommeren 1946 da NAF og NFF overtok sakene.
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for utskrevne studenter. Det siste ble regnet
som under eksistensminimum. De lave lønn-
ene holdt seg under hele krigen selv om apo-
tekenes avkastning jevnt over var god (9).

Den 23. juli 1942 ble forordningen av 27.
mars 1941 om «Begrensning i retten til å
bringe arbeidsforhold til opphør» gjort gjeld-
ende for apotek. Oppløsning av arbeidsfor-
hold måtte ha samtykke fra den offentlige
arbeidsformidlingen.Apotekkontoret skrev til
apotekene 11. august 1942 at de måtte ha full
oversikt over enhver endring i det farmasøyt-
iske personale for å kunne yte støtte til apo-
tek som meldte om mangel på arbeidshjelp
og «som det er uavviselig nødvendig å
hjelpe». Særlig ba de om at ingen av kandi-
datene som tok 3. avdelings eksamen desem-
ber 1942 måtte ansettes uten at det var god-

kjent av apotekkontoret. Ellers måtte man
regne med at vedkommende for et visst tids-
rom ble pålagt å arbeide ved et annet apotek
(10).

Apotekkontorets møtereferater
Møtereferatene fra apotekkontoret ble frigitt
etter 60 år, og er tilgjengelig på Riksarkivet
(11). De viser at det dreier seg om et stort
antall pålegg. Referatene viser også at flytting
til et nytt sted var vanskelig for mange og
møtene begynner gjerne med omgjøring av
tidligere vedtak.

Referatene strekker seg fra 6.mai 1942 til 12.
mai 1946. Etter det ble ansettelser og oppsig-
elser på apotek behandlet av generalsekretær-

Materialkammer Svaneapoteket Trondheim
Foto: Norsk Folkemuseum
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ene for NAF og NFF. Forfatteren har ikke
hatt tilgang til arkiver fra den perioden.

Fra 6. februar 1944 ble sakene nummerert og
ført fortløpende på skjema. Det ble 679 saker
før denne føringen sluttet 3. april 1946. Av
skjemaene fremgår ikke hvilke saker som
førte til pålegg, hvilke pålegg som ble
omgjort eller hvor mange apotek som ikke
fikk hjelp. Men det viser at antall saker var to
og en halv ganger antall apotek (270 i 1946).

Fra tiden etter krigen, 26. juni 1945 til 4.
april 1946, foreligger det brevkopier på
Riksarkivet til de som fikk saker avgjort. De
innholder 58 arbeidspålegg, 4 godkjente an-
ker, 7 avslag på anke, 37 godkjennelser av
ansettelser, 35 avslag til apotek som ber om
hjelp, ett avslag til Nyegaard & Co og brev til
6 apotek som må vente på et nyutdannet
farmasøytkull før de får mer hjelp.

Økende farmasøytmangel
Det var nok ikke enkelt å holde apotekene i
gang. Den 13. januar 1943 skrev Apotek-
kontoret i en melding til landets apotek at
forordningen om arbeidspålegg som hadde
vært anvendt en rekke ganger, «nå vanskelig
kan anvendes fordi mangelen på farmasøytisk
arbeidshjelp overalt er så stor at den bedrift
eller det apotek som som berøves hjelp selv
vil komme i de største vanskeligheter». De
henstilte derfor farmasøytene til å forbli i sine
stillinger med mindre den kunne inndras,
eller alvorlige hensyn til familie eller helbred
gjorde det uomgjengelig nødvendig å søke
ny stilling (11). I 1943 ble det likevel gitt 124
pålegg, og bare 7 ble omgjort (11).

For å få best mulig oversikt, ba apotekkontor-
et apotekere som anså det påkrevet å få
farmasøyt fra 1. januar 1944, om å sende søk-
nad innen 1. oktober 1943 (13). Ved årets

Laboratoriet Svaneapoteket i Trondheim
Foto: Norsk Folkemuseum
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utgang utløp 61 pålegg på apotek som det ble
besluttet om mulig å skaffe fortsatt hjelp (11).
Farmasøyter i plikttjeneste som utløp 1.
januar 1944, ble bedt om å gi beskjed om de
hadde avtale med apotekeren om å fortsette
eller om de ønsket ny stilling og i tilfelle
hvor. «Slike ønsker vil bare unntagelsesvis
kunne imøtekommes. For de kandidater som
har arbeidet i de tre nordligste fylker, vil dog
saken kunne stille seg annerledes.». De skulle
nok erstattes av de nyutdannede fra høsten
1943.Ønske fra dem om et bestemt sted ville
også bare unntagelsesvis kunne imøtekom-
mes, selv om hensyn til familieforhold gjorde
det ønskelig. En vesentlig del måtte regne
med å få arbeidspålegg i de 3 nordligste fylker
(13).

Universitetet ble stengt 30. november 1943,
og det ble ikke uteksaminert kandidater
hverken i 1944 eller 45. De som skulle tatt
eksamen høsten 1943 fikk avslutte, og karak-
teren til apotekereksamen ble regnet ut på
grunnlag av de allerede gitte karakterer.

Den 11. februar 1944 ble det holdt et møte i
Apotekkontoret om «Mangelen på farma-
søytisk arbeidskraft». Tilstede var stadsfysikus
Diesen (som hadde anmodet om møtet),
byråsjef Schmidt, formannen i NAF apoteker
Schei og generalsekretær Brendel.

De diskuterte tre muligheter:
1. Kortere åpningstid for å utnytte arbeids-

kraften bedre.

Materialkammer Rådhusapoteket Oslo
Foto: H. C. Neupert.
Norsk Folkemuseum
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2. Apotekene fritas for brennevinshandel.
3. Apotekene avlastes ved begrensning av

salget, f.eks. ved bare å selge håndkjøps-
artikler på en bestemt tid på dagen.

Alle forslagene møtte mange motforestillin-
ger, og stadsfysikus måtte ta saken med seg
tilbake «for videre behandling» (11).

Den 1.juni 1944 fattet ministerpresident
Quisling et vedtak som ga ca tyve nye
farmasøyter: Farmasistudenter som hadde
bestått 1. avdeling og forøvrig fylte betingels-
ene for å avlegge 2. avdelings eksamen, kunne
søke om å få midlertidig ekspedisjonsrett når
apotekeren ga «uttrykkelig uttalelse om at
han anså praktikanten kvalifisert til å få eks-
pedisjonsrett». Disse studentene kunne så
avlaste apotekene, blant annet i Nord-Norge
(14).

Den 6. oktober 1944 var situasjonen ikke
lettere. Apotekkontoret skrev brev til landets
farmasøyter:

«Under de nuværende forhold vil Apotek-
kontoret bare unntakelsesvis få arbeidsfor-
midlingen til å godkjenne at farmasøyter gis
adgang til å skifte post. Foruten de vanskelig-
heter som mangelen på arbeidshjelp byr, er
det meget vanskelig å få husrom – særlig lei-
ligheter – ved forandring av oppholdssted.

Farmasøyter som arbeider etter pålegg fra
arbeidsformidlingen og hvis pålegg løper ut
pr. 1. januar 1945, må regne med at arbeids-
påleggene vil bli forlenget. For så vidt det er
tvingende grunn til at forflytning anses
påkrevd, ber man at det snarest blir sendt
melding herom. Det bør samtidig oppgis om
arbeidstakeren har søkt annen arbeidsavtale
eller det bør meddeles hvor arbeidstakeren
fortrinnsvis søker ansettelse.

Henvendelser om postbytte pr. 1. januar

1945, som kommer til Apotekkontoret senere
enn 1. november 1944, vil man ikke kunne ta
hensyn til» (15).

Per 1. januar 1945 foreligger en liste med 85
navn på personer med arbeidspålegg.Av dem
ble 55 pålagt fortsatt arbeid der de var, 24 ble
pålagt arbeid i nye apotek, 5 utgår:To iVadsø
og en i Kirkenes (hvor apotekene var totalt
ødelagt), en grunnet sykdom, en grunnet
giftermål og en var arrestert (11).

Etter frigjøringen
Det var stor farmasøytmangel også etter fri-
gjøringen (16), og bestemmelser om beord-
ring til apotektjeneste ble opprettholdt, nå
med hjemmel i Nygaardsvold-regjeringens
provisoriske anordning av 19. april 1940 (17).
I 1947 ble anordningen avløst av Midlertidig
lov om sivil tjenesteplikt for læger m.v.
Denne loven ble senere fornyet og opphørte
først i juli 1950 (18).

Fra 1. juni 1945 skjedde arbeidspåleggene
uten medvirkning av arbeidskontorene, og
direkte fra Apotekkontoret. Den gjeninn-
trådte generalsekretæren i NFF, Wilhelm
Wilhelmsen, og som før generalsekretæren i
NAF Leif A. Brendel var konsulenter.

Den 27. mars 1946 hadde Apotekkontoret
skrevet at Helsedirektoratets anordning om
rett til å gi farmasøyter pålegg om å ta anvist
arbeide enten ville bli opphevet eller iallfall
bare ville bli anvendt i rene unntakstilfelle.
Fra sommeren 1946 overlot departementet
fordelingen av arbeidskraft til personalnemda,
det vil si til generalsekretærene i NAF og
NFF. Da ble plikttjenesten i alminnelighet
bare pålagt nye kandidater for ett år.
Stillingene skulle i størst mulig utstrekning
besettes på frivillig basis, og studentene fikk
velge blant et visst antall ledige plasser (16).
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Ordningen virket stort sett uten problemer,
sannsynligvis fordi departementet med loven
i hånd kunne tvinge dem som ikke aksep-
terte en mer frivillig utskrivning (18).

Det ble mye utskifting av farmasøyter i løpet
av perioden med arbeidspålegg: I følge Etaten
1947 var 276 av 570 apotekfarmasøyter
ansatt etter 6. mai 1942. Det ble også ny
innehaver på 76 av landets 270 apotek etter
frigjøringen. 30 apotekere hadde mistet
bevillingen etter granskning og landssvikopp-
gjør (19). 21 apotek sto ledige som følge av
en parole om ikke å søke utlyste apotek. De
44 apotekene som var besatt under krigen ble
utlyst på nytt, og bare 17 innehavere fikk for-
nyet sin bevilling (20).

For de tvangsutskrevne farmasøytene ble det
bare sjelden et permanent arbeidsforhold. En

opptelling i Etaten 1958, viser at bare 19 av
470 farmasøyter ble ansatt i perioden 6. mai
1942 – 7. juni 1945. I tillegg kan noen ha blitt
værende på stedet som apoteker, men neppe
noen av de unge som ble beordret. Gjen-
nomsnittlig befordringsalder var over 50 år.

Noen enkeltsaker
Apotekkontoret kunne ikke imøtekomme
alle behov (11). Hammerfest apotek ba om
sommervikar sommeren 1942, men fikk
avslag. Da Svaneapoteket i Kristiansund N ba
om to provisorer, måtte de først svare på om
det kunne skaffes husrom. Fauske apotek ba
om bestyrer, men ble bedt om å avertere i
fagtidsskriftene. Mange saker ble utsatt selv
om behovet ble erkjent. Det var ikke nok
folk å sende.

Fra Løveapoteket Kristiansund N.
Foto: Ragnar Mørk. Norsk Folkemuseum
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En litt spesiell sak omhandlet kvinnelige
studenter. De var pålagt å holde seg på sine
hjemsteder etter at universitetet ble stengt.
I brev av 23. desember 1943 ba Apotek-
kontoret Politidepartementet om unntak fra
bestemmelsen for kvinnelige farmasistuden-
ter slik at de kunne pålegges arbeid på apotek
utenom sitt hjemsted. Bestemmelsen ble
opphevet.

Den 17. januar 1944 fikk det tyske felt-
lasarettet i Trondheim avslag på anvisning av
norsk farmasøyt «på grunn av mangel på fag-
lig arbeidskraft ved norske apotek». En tidlig-
ere apoteker i Sarpsborg fikk så pålegg av
arbeidsformidlingen. Han skrev til Apotek-
kontoret som svarte at nevnte arbeidspålegg
ikke hadde gått gjennom dem, og at man
heller ikke hadde anmodet arbeidsformid-
lingen om å gi ham annet arbeidspålegg. I
margen er tilføyet at «resonnementet må sies
å være riktig» og at han ikke bør gis arbeids-
pålegg. Apotekkontoret mente vel at pålegget
var ugyldig.

En provisor i Tromsø sa opp i februar 1944
«på grunn av mørketidens virkninger på
hennes helbred». Hun ble anmodet om å
fortsette til 1. september og fikk så reise til
Svelvik.

Andre farmasøyter som ikke kunne trives på
anvist sted, kunne få beskjed om at de kunne
flytte, hvis de fant noen å bytte stilling med.

Det ble tatt hensyn til giftermål, og flytting
ble godkjent i minst to tilfeller, selv om det
førte til underbemannet apotek.

Men ønske om bytte av apotek til et annet
sted med begrunnelse «jeg bor der» holdt
ikke. Heller ikke søknad om få bestyrer
grunnet apotekerens høye alder.

Den 28. oktober 1942 ble det besluttet å
forespørre to fruer i Ålesund om de kunne ta

arbeid ved apotek. Ingen navn er nevnt i
møtereferatet, men det kom ingen nye
kvinner på Ålesund-apotekene hverken i
1943 eller 1944. De tre apotekene i Ålesund
hadde syv farmasøyter i 1939, og bare fire i
1943. I tillegg var det de tre apotekerne og
fem praktikanter i 1943. Det var ingen
praktikanter i 1939.

En nyutdannet provisor fra 1943 som straks
var pålagt arbeid ved Skjervøy apotek og
hadde søkt seg til Østlandet da arbeidspålegg-
et skulle gå ut 1. januar 1945, fikk beskjed om
at arbeidspålegget ved Skjervøy ble forlenget.
Han skrev et protestbrev til Apotekontoret
17. oktober 1944. Men så ble jo hele befolk-
ningen på Skjervøy evakuert i begynnelsen
av november 1944. Apoteket ble revet og
materialene brukt til ved.

Vardø apotek sendte i februar 1944 en tele-
grafisk anmodning om arbeidshjelp, men
«bare hvis en frivillig ville reise». Tilbake-
meldngen var at apotekkontoret «ikke kunne
behandle saken under nevnte forutsetning».
Etter behandling av ny søknad i august 1945,
er det likevel tilføyet at «Klevstrand reiste fri-
villig».

Apotekkontoret beskrev de vanskelige for-
holdene ved Kongsberg apotek til Sikker-
hetspolitiet i Drammen 18. september 1944,
og at «det er særdeles ønskelig at provisor
N.N. snarest gjenopptar sitt arbeid. Man til-
later seg derfor å forespørre om hun snart kan
ventes løslatt». Resultat av brevet vites ikke,
men hun var ansatt ved apoteket i 1946.

Den 30. november 1943 ble mange studen-
ter, også endel farmasistudenter «internert» i
forbindelse med stengningen av universitetet.
I begynnelsen av 1945 var noen studenter
frigitt og 9. januar 1945 skrev byråsjef
Schmidt til Rikskommissær Terboven at det
ville være til meget stor hjelp om farmasi-
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studenter kunne frigis og settes i arbeid på
apotek. En liste med navn var vedlagt, men
som Skinnemoen beretter, måtte de gjen-
nomleve hele avslutningen av krigen i fang-
enskap i Tyskland før de fikk komme hjem
(22).

Sluttord
1940-årene var et vanskelig tiår for folk i
Norge. Første del var preget av ufrihet og
krigens redsler. Det var knapphet på mat og
mange varer i flere år, også etter krigens slutt.
Det ble igangsatt ekstraordinære tiltak for å
holde samfunnet i gang med rasjonering og
streng fordeling av mange nødvendige goder.
Tvangsutskriving av farmasøyter var bare ett
av dem. I en tid hvor mange legemidler
måtte fremstilles fra råvarer på det enkelte
apotek, var tilstrekkelig farmasøytisk arbeids-
kraft helt avgjørende for at folk skulle få til-
gang til legemidler.

Sakene fra Apotekkontoret dekker fire år fra
mai 1942 – mai 1946. I følge arkivene, ble det
gitt 419 arbeidspålegg, men 92 ble omgjort.
Det vil si 327 arbeidspålegg i en tid hvor det
gjennomsnittlig var ansatt 615 farmasøyter på
apotek. Noen ble sikkert beordret flere gang-
er, men mer enn halvparten av landets apo-
tekfarmasøyter kan ha fått arbeidspålegg i
løpet av disse årene.

For noen av farmasøytene medførte nok
flytting til et fremmed sted i en tung og
utrygg tid en betydelig belastning. Bolig-
forholdene kunne være temmelig primitive.
Men det kunne også være utfordrende med
nye arbeidsoppgaver og å bli kjent med nye
steder, nye forhold og ikke minst med nye
mennesker (14,21).

Summary
Compulsary work for pharmacists
in Norway 1942–1950

During the German occupation of Norway,
the authorities imposed laws and regulations
stating that pharmacists and other personnel
important to society, could be sent to work
where it was needed, even if they were
already employed elsewhere.

The University in Oslo was closed down in
1943, and remained so during the war. The
shortage of pharmacists became more severe,
as the education of pharmacists ceased. At
that time many medicines were produced
from raw material in the local pharmacies,
and sufficient personnel were necessary for
the provision of medicines. The distribution
of pharmacists was handled by the
Apothecary Office in the Health division of
the Home Office.

When additional pharmaceutical personnel
were needed, the pharmacies would send an
application to the Apothecary Office. It was
evaluated whether a pharmacist was actually
needed and if an appropriate person had to
be found and ordered to work in that
pharmacy. Pharmacists were not allowed to
change to new jobs without the consent
from the Apothecary Office.

Between May 1942 and May 1946, the
Apothecary Office handled 679 cases, and
419 work enforcements were given to
pharmacists. The pharmacist could appeal
the decision and approbation was given in
approximately 100 cases. Consequently, there
was work enforcement behind 327 cases of a
total number of 615 pharmacists working in
pharmacies during those years.

In contrast to the perceived enforcement of
labour in other fields, there was little opposi-
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tion among pharmacists.This was mainly due
to the fact that the people working in the
Apothecary Office were pharmacists them-
selves and all of them became respected pro-
priety pharmacists in Oslo after the war.We
conclude that their decisions were judged as
the best that could be made, taking into
consideration the need of society at that time
and the situation for the individual
pharmacists.

In 1943 many students, including pharmacy
students, were interned when the University
in Oslo was closed. Many experienced the
end of WorldWar II while still in Nazi prison
camps.

There was a shortage of pharmacists also after
the war, and the Nazi laws were substituted
with new laws to allow a sufficient distri-
bution of pharmacists around the country.
However, from 1946 it was mainly the newly
educated candidates who had to work in a
specific pharmacy, usually for one year.

Many pharmacists found it difficult to move
to a new place during a time of war and with
shortage of housing goods. But others can tell
of an adventurous time getting to know new
places and new people.
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Farmasøyter i Øst-Finnmark
under krigsperioden 1941–45
Av Rolf Klevstrand*

* Cand. Pharm. 1947. Amanuensis Farmsøytisk institutt, Universitetet i Oslo 1951–60. Rektor ved
Reseptarutdanningen, Oslo 1961–74. Apoteker ved Moelv apotek 1974–92. Adresse: Grønstad gt 47, 2609
Lillehammer.

Kampen mot de tyske styrker våren 1940
gikk ikke i noen særlig grad ut over
Finnmark fylke. Men da Tyskland angrep
Sovjet i juni 1941, ble Finnmark en del av en
viktig krigssone. Dette fikk særlig folk i Øst-
Finnmark lide for fram til freden i 1945.
Kartet i fig. 1 viser hvor kort avstand det er
fra Russland til Kirkenes,Vadsø ogVardø. Det

skraverte feltet viser den delen av Finland
som ble avstått til Sovjet høsten 1944.
Russiske bombefly hadde altså kort vei til
disse byene, og angrepene var mange, særlig
på Kirkenes.

For tyskerne var Kirkenes en viktig havn og
forsyningsbase for de tysk/østerrikske tropp-

Figur 1.
Øst-Finnmark og
deler av Finland og
Russland. Skravert

område ble avstått ved
våpenstillstandsavtalen

mellom Sovjet og
Finland i september

1944.
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ene på Murmansk-fronten. De bygde stedet
ut til «Festung Kirkenes», med et stort antall
soldater. Fra 1942 var det vanligvis 77 000
tyske militære der, mot cirka 7 000 nord-
menn. Kirkenes hadde ikke mindre enn 328
flyangrep fram til høsten 1944 (1).

De tre apotekene i Vardø,Vadsø og Kirkenes
slet med farmasøytmangel under krigen, i
likhet med mange andre apotek. Det gjorde
at myndighetene tok i bruk regjeringens
provisoriske anordning om tjenesteplikt for
medisinsk personell av 19. april 1940 (2).
Erling Fagerhaug ble tvangsutskrevet i januar
1943 for å bestyreVadsø apotek (3).Apoteker
Hans Bøhn hadde forlatt byen for å overta
Svaneapoteket i Kristiandsund. Han sendte 3.
februar 1942 telegram til Apotekkontoret i
Helsedirektoratet om reisemåten til Vadsø:
«Reisen maa nu foregaa Tog Mosjøen, buss
Mosjøen Alta, fra Alta enten buss via
Kvalsund-Karasjok eller hvis snehindringer

reinskyss Alta Karasjok, bil eller hesteskyss
Karasjok-Skipagurra, derifra rutebil Vadsø.
Godt med klær helst sovepose, rikelig med
mat medtas. Turen tar 14 dage» (4). Denne
tungvinte reisemåten var tross alt bedre enn å
risikere livet ved å reise med båt.

Høsten 1943 tok Kjell Backe-Hansen og
Arnljot Sæteren apotekereksamen, og de ble
utskrevet til henholdsvis Vadsø og Kirkenes
apotek. De reiste gjennom Sverige og
Finland til Øst-Finnmark. Den 1. februar
1944 kom de fram til Kirkenes (5), det året da
forholdene i Øst-Finnmark ble som aller
verst. Russerne intensiverte sin bombing og
det verste angrepet på Kirkenes kom 4. juli
(fig. 2). To dager etter telegraferte apoteker
Fasting Tollefsen til apotekkontoret: «Apoteket
brent etter fulltreffer. Likeså privatbolig. Over
to tredjedeler av byen vekk. Foreløpig vans-
kelig. Litt evakuert. Men alle hjelpemidler
som vekter etc. vekk» (6).

Figur 2. Sovjetisk luftfoto av flyangrep mot Kirkenes 4. juli 1944.
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Sæteren forteller i det første nummer av
Cygnus (5) at etter brannkatastrofen reiste
han tilVadsø for å få utstyr til å komme i gang
igjen. Fagerhaug delte daVadsø apoteks utstyr
med Kirkenes apotek. Men de manglet
pillebrett. De løste problemet med en vanlig
linjal, et stykke kraftpapir festet på en bord-
plate og en lommekniv.

Etter ødeleggelsen ble apoteket flyttet til
gruvebyen Bjørnevatn, ca 8 km sør for
Kirkenes. Her drev apoteker Fasting Tollefsen,
provisor Sæteren og en tekniker apoteket
utover sommeren og høsten. Men russerne
presset tyskerne vestover, og i de siste dagene
av oktober angrep de Kirkenes. Sæteren for-
teller at han og apotekeren ble enige om å
stenge apoteket og flytte inn i en gruvegang.
De fikk plass til alt i apoteket på en høyvogn,
som en gårdbruker kjørte inn i fjellet. Dette
var den berømte tunnelen der om lag 3 000
personer oppholdt seg i to uker. I føderom-
met kom ti barn til verden. Da de kom ut av

tunnelen var tyskerne borte, men de hadde
rukket å svi av noen flere hus i Kirkenes og
Bjørnevatn.

Den 23. august 1944 angrep et stort antall
russiske bombefly Vadsø ogVardø (fig. 3). De
satte fyr på mesteparten av bebyggelsen i de
to byene, inkludert apotekene.1) I Vadsø sto
Backe-Hansen for redningsarbeidet, mens
Fagerhaug var på ferie (7). Han fikk fylt en
lastebil og kjørt den ut av den brennende
byen tilVestre Jakobselv, som ligger et par mil
vest for byen. Der hadde Fagerhaug forlagt et

Figur 3. Vardø i brann etter russisk flyangrep 23. august 1944.

1) I Norges Apotek og deres Innehavere, bind V fra 1957 står
det om Vadsø: «Ved tyskernes bombing av byen 24. august
1944 ble 150 hus utslettet, dvs 80% av bebyggelsen». I
samme bind står det om Vardø: «Byen ble voldsomt herjet av
tyskerne, som utslettet 2/3 av bebyggelsen ved bombing i
august 1944». Bombeangrepene ble altså utført av russiske fly.
Disse feilene er ikke rettet opp i listen over «Tilføyelser og rett-
elser» i bind VI fra 1960.
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kriselager av de mest nødvendige apotekvar-
er. Med det som var reddet fra brannen fikk
de åpnet apoteket i et skolehus, men i et rom
uten strøm eller innlagt vann. I tillegg til apo-
teket ble dette rommet oppholdsrom, sove-
rom og kjøkken for Backe-Hansen (fig. 4).

I januar 1945 ble Backe-Hansen innkalt til
Medisinaldirektørens representant i Finn-
mark, Jon Caspersen, og ble bedt om å bestyre
et depot for legemidler og hospitalutstyr
m.m. som skulle forsyne befolkningen i den
frigjorte delen av Nord-Norge (7). Forsyn-
inger var underveis fra England. Depotet ble
drevet frem til november 1945.

IVardø drev apoteker Christiane D.Dietrichson
sitt apotek uten farmasøythjelp i mesteparten
av krigstiden. Apoteket brant altså ned den
23. august 1944. Frk Dietrichson forteller i en
rapport som er gjengitt i Apoteker-
foreningens tidsskrift og i «Norges apotek og
deres innehavere», at hun reiste den 6.
september med skøyter til Berlevåg med
noen kasser medisiner (8). Der hadde apote-
ket et medisinutsalg, og dette betjente hun
alene i noen uker. Men så kom tvangs-
evakueringen og tyskernes brenning av
bebyggelsen. Da dro hun og noen venner på
fottur, med overnatting i telt. Å dra på telttur
i november gjør man vanligvis ikke i
Finnmark, men høsten 1944 var usedvanlig
mild.

HarryWestrheim forteller i sin bok «Landet de
brente» (9) at to norske offiserer reiste med
en skøyte fraVadsø midt i november 1944 for
å undersøke forholdene langs kysten i nord
og vest. I Berlevåg så de at all bebyggelse og
Kjølnes fyr, inklusive huset for fyrvokteren,
var ødelagt, men fjøset sto igjen. Der bodde
fyrvokteren med familie, dr Brenner med frue
og apotekeren, frk. Dietrichson.

Berlevåg dannet østgrensen for brenning av

bebyggelsen. I øst var det kommuner som
slapp lettere fra ødeleggelsene. Båtsfjord i
Vardø kommune var helt uskadd. Dette skyl-
tes nok at tyskerne fikk det travelt med å
trekke seg ut av området, før russerne kom til
Varangerbotn (10).

I begynnelsen av desember dro apoteker
Dietrichson tilbake tilVardø med 10–12 kas-
ser medisin som var berget.Vardø var nå en
del av det frigjorte Norge. Der åpnet hun et
provisorisk apotek i et tidligere banklokale.

Midt i august 1945 møtte forfatteren opp i
dette apoteket, etter at han var blitt «utskrev-
et» til ett års tjeneste der. Hennes glede var
stor over at hun skulle få avløsning av denne
unge farmasistudenten, som bare hadde
avlagt eksamen i første avdeling og gjennom-
gått praktikanttjenesten. Det kan nok disku-
teres hvor forsvarlig dette var.Men hun fikk i
alle fall 2–3 måneders velfortjent ferie. For
studenten ble det interessant å bo og arbeide i
en del av landet som var ukjent for de fleste
«søringer», nettopp i en tid da landet skulle
bygges opp igjen etter krigen. Det var

Figur 4. Apotekarbeid under krigsforhold.
Bache-Hansen i «Apoteket» i Vestre Jacobselv,
november 1944.
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lærerikt å se hvordan apotek kunne drives
under ganske primitive forhold. Samme høst
ble apoteket for øvrig flyttet til større lokaler
i et betongbygg. Fra vareknappheten under
krigen virket leveransene fra Statens
Medisinaldepot Vardø direkte overveldende.
De hadde for eksempel hele spann med ull-
fett. Det var tydelig at depotet og forsynings-
linjene fungerte godt.

Apoteker Dietrichson snakket aldri om sine
opplevelser under krigen. Det er først i de
seinere år at forfatteren er blitt klar over hvor
modig hun må ha vært. Materialet i Riks-
arkivet sier sitt om dette. Egentlig hadde vel
både hun og de andre farmasøytene i Øst-
Finnmark under krigen fortjent en medalje
for sin innsats under disse vanskelige krigs-
årene.

Summary
Pharmacists serving under war conditions
in Finnmark 1941–45
Finnmark is the northernmost county in
Norway, located north of the Artic Circle.
Like the rest of Norway it was occupied by
German forces in 1940. When Germany
attacked Russia in 1941, the county became
part of an important war zone. Three small
towns, Kirkenes, Vadsø and Vardø, situated
close to the Russian border (fig. 1), went
through a great number of attacks from
Russian planes.

Each of the towns had one pharmacy only,
however, there was a shortage of trained
pharmacists. In 1940 the government issued a
decree concerning duties for medical per-
sonnel to serve. In accordance with this two
recently graduated male pharmacists were

ordered to work at Kirkenes andVadsø from
January 1944. This report is partly based on
their written notes.

The Germans had fortified Kirkenes, which
made it an important target. In a massive air-
raid on July 4th, 1944 (fig. 2) the pharmacy
got a direct hit. The pharmacy was later
moved to Bjørnevatn, a mining village near
by. During the heavy fighting between
German and Russian forces in October
1944, about 3000 persons took shelter in a
pit gallery, and the pharmacists opened a pro-
visional pharmacy there.

On August 23rd 1944, bombs and fires
destroyed large parts of Vadsø and Vardø,
including the pharmacies (figure 3). InVadsø
some of the medicines were saved and moved
to a village where a stock of medicines had
been stored in advance. A provisional
pharmacy was opened under miserable
conditions (figure 4).

The female pharmacy owner inVardø moved
with some medicines to a pharmacy branch
in Berlevåg, a village on the coast.There she
served the population alone until the village
was burned down by German forces. She
escaped from the forced evacuation and lived
for some time in a cowshed together with
some other persons. In December 1944 she
moved back toVardø and opened a pharmacy
in the former bank office.

The author had studied pharmacy for three
years when he was ordered to work in the
pharmacy at Vardø for one year from August
1945.This gave the owner of the pharmacy a
highly needed vacation and the student an
interesting year. She never talked about the
difficult times she had been through. Many
years later the author has been impressed by
reading papers at the National Archives
(Riksarkivet) regarding this brave lady.
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Livet på Blindern 1940–1945
– sett fra tidsskriftetVeneficus’ sider
Av Hege Ekeli* og Berit Smestad Paulsen**

* Cand.pharm UiO 1967. Div. stillinger i farmasøytisk industri 1967–1986. Avd.sjef GE Healthcare AS, tidligere
Nycomed 1986–2010. Adresse: Frysjaveien 1, 0883 Oslo.

** Cand.pharm UiO 1966. Ph.D. University of London 1972. 1.amanuensis avd. for farmakognosi, UiO 1974.
Professor samme sted fra 1987.

Farmasøytisk Institutt på Blindern ved åpningen i 1931. (Norsk Folkemuseums bildesamling).

Årskullet 1940 var det 10. opptaket av nye
studenter til farmasistudiet ved Farmasøytisk
institutt på Blindern. Frem til da var det tatt
opp i alt 306 studenter, 158 menn og 148
kvinner. Det gjennomsnittlige årskullet var
på 30 studenter.

Farmasistudentene var en hardt arbeidende
gruppe og veldig bevisste på at de var aka-

demikere og del av et større vitenskapelig
miljø ved Universitetet i Oslo.

Siden årskullene var forholdsvis små og
kanskje også fordi universitetsmiljøet på
Blindern var svært lite da farmasistudentene
flyttet inn på Instituttet, utviklet de internt et
meget tett sosialt samhold med faglige møter,
festlig samvær og ritualer som stammer fra de
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første kullene på Instituttet tidlig på 30-tallet.
Vesentlig i denne sammenheng var student-
foreningen og meddelelsene fra foreningen,
som snart skulle utvikle seg til et meget inter-
essant tidsskrift.

Studentenes hverdag
I april 1940 var det urolige tider også på
Farmasøytisk institutt. I en periode var bare
30 % av studentene tilstede ved undervis-
ningen, men de fleste kom tilbake til
Instituttet relativt raskt. Selv om en del av
lærerkreftene var engasjert i Den frivillige
farmasøytiske luftvernsgruppen, prøvde man
likevel, etter beste evne, å holde undervis-
ningen i gang. For 1. avdelings studenter, som
på grunn av innskrenket tid på laboratoriene
ikke klarte å bli ferdig med analysene til fast-
satt tid, lovet professor Ellen Gleditsch at det
skulle bli ordnet med eksamen på et senere
tidspunkt.

Praktikantene ble også oppfordret til å ta sin
2. avdelings eksamen så fort som mulig. Sett i
lys av de usikre tidene, ville et tilskudd på
25–30 nye farmasøyter med ekspedisjonsrett
ganske sikkert være av betydning for bered-
skapssituasjonen i landet.

Fra Instituttets side var konklusjonen for
høstsemesteret 1940 at situasjonen i mange
henseende hadde vært spesiell, men det
hadde vært mulig å gjennomføre en regulær
undervisning til tross for krigen.Dette til for-
skjell fra en rekke andre land hvor undervis-
ningen ved universitet og høyskoler måtte
innstilles på grunn av mangel på lærere og
studentene måtte avbryte sine studier på
grunn av militærtjeneste eller mangel på
undervisning.

Til tross for en tilnærmet normal situasjon
ved Instituttet, var studentene opptatt av
fremtiden for de nye kandidatene. Da 24

nybakte farmasøytiske kandidater forlot
Blindern senhøstes 1940, kunne man lese
følgende innlegg fra tidsskriftets Veneficus’
redaksjon: «Jeg vil her få rette en inderlig opp-
fordring til alle menn og kvinner innen farmasien,
det være seg i apotek eller industri, til å gjøre sitt
beste for at disse ikke skal dumpe direkte fra en
trang studietilværelse til en ennå trangere og barsk-
ere kamp for tilværelsen i form av arbeidsløshet.»
Frykten for arbeidsløshet blant farmasøyter,
slik den var frem til midten av 30-årene, var
nok fortsatt levende, selv om situasjonen
ganske snart skulle bli annerledes.

Men tidene ble vanskeligere, også ved
Farmasøytisk institutt.Tidsskriftet bringer en
statusrapport ved årsskiftet 1941–42 som
tydelig bærer preg av dette: «Vi har fått merke
vanskene også innenfor vårt spesielle fag, som
kanskje i særlig høy grad er avhengig av et normalt
samarbeide mellom nasjonene, av tilførsel utenfra –
både når det gjelder materialer og impulser. Følgelig
er vi – både fra et almenmenneskelig og rent faglig
synspunkt – lite tilbøyelig til å se 1941 som noe
godt år.» Det presiseres imidlertid også at den
materielle og kulturelle «sjølberging» som
man hadde vært henvist til, sikkert ikke bare
hadde vært av det onde. Fra eget fagområde
visste man at det var funnet verdifulle utveier
og kriseforanstaltninger, som man ganske
sikkert ikke hadde tenkt på i normale tider.

Våren 1942 var studentene igjen opptatt av
egen arbeidssituasjon og fremtid. Apotekenes
omsetning hadde den siste tiden vist en
betydelig økning og den økte trafikken
hadde ført til stor mangel på farmasøytisk
arbeidskraft i apotekene. Det var kommet så
langt at nyutdannete farmasøytiske kandidat-
er ble tvangsutskrevet og strømmen av fore-
spørsler om vikariater blant studentene var
større enn noen sinne.

Tanker om å øke antall studenter ved
Instituttet blir fremmet og dette skaper
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bekymring hos studentene. De hevdet at den
økte trafikken på apotek ville avta når situa-
sjonen igjen var normalisert og de fryktet ny
arbeidsløshet blant farmasøyter når krigen
tok slutt. Studentenes forslag var å utnytte
assistentenes arbeidskraft på en bedre måte
ved å bedre deres utdannelse og arbeidsfor-
hold.

Til tross for motstand blant studentene, ble
likevel 40 studenter opptatt ved Farmasøytisk
institutt høsten 1942.

Studieordningen ved Instituttet var et stadig
tilbakevendende diskusjonstema blant stud-
entene: «For oss farmasistudenter som sådanne er

det framleis undervisningsspørsmålet som er den
store sak, og vi tar med håpet om en heldig løsning
av den blant våre ønsker for 1940». Dette sto å
lese i tidsskriftets leder i januar 1940.

I 1938 var det nedsatt en komité ved
Universitetet for å utarbeide plan og regle-
ment for studiets 2. avdeling. Studentene så
på uoverensstemmelsen mellom de forskjel-
lige fraksjoner i komiteen som en strid mel-
lom gammel og ny tid – mellom oppfatnin-
gen av apoteket som en god inntektskilde og
apoteket som et viktig ledd i samfunnets
kamp mot sykdommer.

Hvis apoteket skulle ha en viktig rolle i
helsevesenet – slik som studentene håper og
tror – var det nødvendig med den beste
utdannelsen for fagets utøvere og det var på
ingen måte tilfellet i dagens praktiske opplær-
ing. Tanken om opprettelse av læreapotek
kunne ha mye for seg, men ville ta lang tid
å realisere. Sentralisering av opplæringen
kunne derimot ordnes med en beslutning og
så kunne læreapotek opprettes etter hvert
som det lot seg gjøre.

«Tiden vil arbeide for den ordning som er best»
hevdet studentene. Men de var nok ikke for-
beredt på hvor lang tid det faktisk skulle gå
før alle studentene fikk praksisplasser i Oslo.
Løsningen kom i form av en fast undervis-
ningsdag i uken på Instituttet. Denne ord-
ningen, som ble innført i 1960, medførte i
praksis at studentene måtte bo i eller i nær-
heten av Oslo.

I professor Jermstads tale til de nye kandidat-
ene høsten 1942, kunne han ennå en gang
meddele at «Også i året 1942 har vi hatt grunn
til glede oss over at det har lyktes å gjennomføre
undervisningen på regulær måte.»

Men 1943 skulle bli annerledes. Universitetet
ble stengt i november samme år og all

Tidsskriftet Veneficus 1942.
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regulær undervisning stoppet umiddelbart,
noe som selvfølgelig også rammet studentene
ved Instituttet.

Etter nærmere 2 år kunne endelig rektor
Seip ønske en stor skare studenter velkom-
men til «Alma mater osloensis» og den 4.
september 1945 toget de farmasøytiske stud-
entene inn i instituttene på Blindern.

På grunn av universitetets stengning, var flere
årskull av farmasistudenter blitt forsinket i sitt
studieløp og det ble foreslått at disse skulle få
ansiennitet regnet fra 41/2 år etter opprinne-
lig opptak, slik at de ikke skulle komme til å
lide ytterligere for forsinkelsen. Dette forslag-
et ble støttet av både Norges Apoteker-
forening og Norges Farmaceutiske Forening.
For å ta igjen etterslepet for årene da
Instituttet var stengt, ble det i september
1945 tatt opp over 60 nye studenter og dette
var før det ordinære -45 opptaket som fant
sted i slutten av oktober. Det ble naturlig nok
trangt om plassen under de praktiske øvel-
sene det følgende året.

Ved hjelp fra dansk side fikk også 20 norske
studenter anledning til å begynne på det
farmasøytiske studium ved Danmarks
Farmaceutiske Höjskole i København. Disse
studentene kom i tillegg til det ordinære
opptaket ved Farmasøytisk institutt og plas-
sene var reservert for studenter som var blitt
forsinket i sin utdannelse p.g.a. tjeneste ved
norsk eller alliert militær- og politiavdeling, i
handelsmarinen, i organisert gruppe tilhør-
ende Heimefronten eller hadde sittet i fengsel
eller konsentrasjonsleir av politiske grunner.
Tjenesten skulle ha vært av minst ett års
varighet og måtte kunne dokumenteres.
Allerede 30. januar 1946 dro 20 norske
farmasistudenter til København.

Veneficus –
studentforening og tidsskrift

I sin omtale av Veneficus i 1941, trakk pro-
fessor Jermstad frem likheten mellom
Veneficus og den gamle romerske guden
Janus, som avbildes med to ansikter som
vender hver sin vei.Veneficus har også to ansik-
ter som symboliserer dens virksomhet: Ett som
vender innad og representerer foreningens egentlige
virke og ett som vender utad og som alle kan se.
Det er tidsskriftetVeneficus.

De Farmasistuderendes forening som ganske
snart ble omdøpt til Veneficus, ble etablert i
1931, samme året som de første studentene
kom til Farmasøytisk institutt på Blindern.
Foreningens formål var «å samle farmasistuder-
ende til fremme av kameratskap og felles interes-
ser.» I starten var det bare ett kull og formåls-
paragrafen var vel ikke så vanskelig å oppfylle.
Men de klarte faktisk å følge opp etter hvert
som flere kull kom til. Med sine faste møter
og etter hvert tradisjonelle sosiale arrange-
menter som Dusfest med dåp av nye studen-
ter, høstball, Heimemøte og 17.mai frokost,
arrangementer som tradisjonen tro alltid ble
avsluttet med «broderring» hvor man holdt
hverandre i hendene mens man sang
«Gaudeamus». På denne måten klarte de fak-
tisk å samle studentene fra forskjellige kull og
fjerne skillet mellom de ulike årgangene.
Men de klarte mer enn det – de knyttet kan-
didater og studenter sammen og skapte et
samhold mellom farmasiens utøvere som
kom til å prege hele etaten i flere genera-
sjoner.

Studentforeningen tok sin oppgave med å
skape samhold og hygge meget alvorlig og
helt frem til universitetet stengte, ble alle
tradisjonelle arrangementer videreført –
bortsett fra ett: Det nordiske pinsestevnet.

«Pinsebevegelsen» som kom i gang etter et
forslag fra Einar Lande om å arrangere inter-
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nordiske møter for farmasistudentene, for å
fremme vennskap og faglig samarbeide.
Forslaget fikk full tilslutning fra Danmark og
Sverige og det første stevnet ble holdt i Oslo
i 1937. Møtene ble lagt til pinsen p.g.a. de
ekstra fridagene, og dette ga opphavet til
navnet.

I 1940 var det igjen Norges tur, men dette
måtte avlyses på grunn av de usikre tidene, til
stor sorg for studentene.Men interessen døde
ikke ut med krigen, så tradisjonen ble tatt
opp igjen med Pinsestevnet i Stockholm i
1946.

Studentforeningen merket selvfølgelig, som
alle andre, at tidene var vanskeligere og for-
syningene knappere og at det etter hvert ble
vanskelig å skaffe smørbrød og kaffe til møt-
ene p.g.a. rasjoneringen. Det kom derfor en
henstilling til de hybelboerne som hadde
flere rasjoneringskort enn de trengte, om å
overlate disse til foreningens disposisjon.

Musikk og dans var en vesentlig del av de
sosiale aktivitetene på Instituttet og det hadde
blitt en tradisjon at nye kandidater skulle
bidra med en grammofonplate hver når de
kom i fast jobb. Denne tradisjonen sto tyde-
ligvis i fare for å bli svekket, siden tidsskriftet
i september 1940 fant det nødvendig å
komme med en oppstrammer, med henvis-
ning til kandidatkullet 1939, hvor bare 3-tre
– av kullet hadde husket Veneficus med
grammofonplater: «Så vidt vi minnes var det
mange av dem som ivrig deltok i foreningsmøter og
ellers i Veneficus. Da er det litt av en skam for
kullet at de ikke siden gir mer akt på studentforen-
ingen sin hvor de sikkert hadde mange hyggelige
stunder med de grammofonplatene som var blitt
forært oss av tidligere års studenter».

Studentene fikk også et annet problem – de
måtte med stor sorg avgi sine «studentikose
og intime lokaler» til det lenge påtenkte apo-

tekmuseum på Instituttet og ble derfor hen-
vist til nye lokaler.

For å skape en hyggelig ramme rundt sine
aktiviteter, ønsket foreningen å dekorere
veggene i sitt nye «hjem». Hvis de kunne
klare å reise den nødvendige pengesum,
kjente de til en student, stud.philol. Øydvin,
som var villig til å påta seg oppdraget. Han
hadde tidligere dekorert Aulakjelleren ved
Universitetet i Oslo.

Opprinnelig var tanken å sette i gang en
«kronerulling», men apoteker Smith, «stu-
dentenes gamle og evigunge venn» mente at
saken hadde så stor betydning at intet mindre
enn en pengeinnsamling måtte til. Så ble
gjort og responsen var overveldende: «Vi
trodde riktignok at et tiltak som dette ville ha en
viss interesse utover studentenes og Instituttets eng-
ere krets, men at vår oppfordring skulle bli møtt

Veggdekorasjon fra Veneficus’ festlokale 1941.
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med en slik imøtekommenhet og velvilje som vi har
vært vidne til, hadde vi aldri tort forestille oss. Det
hele vidner om en rundhåndenhet og interesse over-
for oss studenter og Instituttet som vi vanskelig kan
vurdere høyt nok».

Lokalene var ferdig dekorert i løpet av høst-
en, i god tid før feiringen av studentforen-
ingen Veneficus’ 10 års jubileum i november
1941.

På jubileumsfesten ble for øvrig en godt
bevart hemmelighet endelig avslørt: Opp-
havsmannen til det velklingende navnet
Veneficus.

Det ble i sin tid utlyst en konkurranse, med 5
kroner i premie for det beste navnet, men det
viste seg at vinneren hadde sendt inn sitt for-
slag anonymt. Den beskjedne forslagsstilleren
var Karen Marie Reyn, student fra det første
kullet på Instituttet. Om hun likevel fikk den
oppsatte premie, vites ikke.

Til tross for alt samhold, kos og hygge, var det
nok tidsskriftet som var den store brobygge-
ren mellom studentene, Instituttet og den
øvrige farmasøytiske etat.

Veneficus – Tidsskrift for farmasi så dagens lys i
1935, etter oppfordring fra studentene i 2.
avdeling, som var ute i praktikanttjeneste og
gjerne ville opprettholde kontakten med
Instituttet. Starten var meget beskjeden, i
form av håndskrevne stensiler, men det
utviklet seg raskt til å bli en profesjonell
trykksak med klare vitenskapelige ambisjon-
er, i tillegg til funksjonen som studentenes
talerør.

Mens tidsskriftet i 1935 utkom med 5
nummer i året i et opplag på 1 000
eksemplarer, hadde det i 1939 steget til 12
nummer i året og et opplag på hele 6 500
eksemplarer.

Ved 5-års jubileet i 1940 hadde tidsskriftet en
etablert posisjon både blant studentene og
etaten for øvrig. Med sine mange faglige
bidragsytere, både forfattere og referenter,
fremsto tidsskriftet som en av de viktigste
informasjonskildene til nyere viten innen
farmasi og søstervitenskaper.

Men tidsskriftet var også praktisk rettet og
engasjerte seg i daglige problemer og utfordr-
inger både på Instituttet og i verden utenfor.
I april 1941 kunne man på lederplass lese at
«ikke noe problem er vel så brennende aktu-
elt som spørsmålet hvordan vi i tida fremover
skal kunne skaffe oss nødvendige droger».

Dette var en appell til leserne om å slutte opp
om aksjonen som var initiert fra Farma-
søytisk institutt, som gikk ut på å kartlegge
forekomsten av norske medisinplanter. Da-
værende universitetsassistent, senere professor
i farmakognosi, Arnold Nordal, var en sterk
pådriver i dette arbeidet og oppfordret alle
norske apotek til å lage herbarier som i det
minste skulle omfatte 20–30 av de viktigste
plantene. Han oppfordret også folk til å sende
inn folkenavn på lokale nytteplanter, fordi
navnet ofte ga opplysning om bruken og
kunne være verdifull kunnskap hvis man se-
nere skulle undersøke planten vitenskapelig.

Nordal var i det hele tatt en interessert og
ivrig bidragsyter til Veneficus. I desember
1941 publiserte han en 15 siders artikkel om
juleøl! Han beskriver denne tradisjonsrike
drikken både kulturhistorisk, dens bruk i
farmasi og medisin og når man også kan lese
en detaljert oppskrift på fremstilling av jule-
ølet, kan man jo undres på om han også
hadde «sjølberging» i tankene.

En gjenganger i tidsskriftets spalter var ellers
«Den norske farmakopø 1939». Dette var en
etterlengtet bok, siden forgjengeren fra 1913
ikke lenger var på høyde med tidens krav.
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Den nye utgaven, som var en bok på 577 sid-
er, hadde tatt opp flere nye typer preparater
(bl.a. tablettformuleringer), mens en rekke
offisinelle preparater med tvilsom effekt var
fjernet. På grunn av krigen tok det riktignok
flere år før farmakopeen ble offisielt god-
kjent, men i mellomtiden hadde nok de aller
fleste farmasøyter blitt svært fortrolig med
boken og dets innhold, ikke minst takket
være tidsskriftet Veneficus. I nesten hvert
nummer fra 1940 og fremover hadde tids-
skriftet stoff om den nye farmakopeen, for-
fattet av vel ansette norske farmasøyter.

I juni 1943 måtte tidsskriftet innstille virk-
somheten på grunn av papirrestriksjoner og
gikk dermed inn i en to års dvaletilstand.

Sommeren 1945 var redaksjonen i gang igjen
og i september/oktober kunne redaktøren
sende sine gamle og nye lesere en hilsen fra
«et nyreist og fritt organ for en fri studenter-
gruppe i et fritt land».

Redaksjonen hadde riktignok en del prakt-
iske problemer i startfasen, siden tidsskriftets
eiendeler var spredt for alle vinder: «Spesielt
savner vi skrivemaskinen, mangelen på en egen
sådan må sies å hemme redaksjonen sterkt i sitt
arbeid.»

I novembernummeret kunne redaktøren
meddele at det meste var kommet til rette –
med unntak av grammofonplatene. «Disse var
nokså møysommelig samlet sammen ved bidrag fra
nye kandidater.Vi må atter la bud gå ut, at penger
mottas med takk, til nytt grammofonfond». Stu-
dentforeningen og tidsskriftet Veneficus var
utvilsomt igjen på offensiven.

Hytta i Nordmarka
En svært viktig arena for felles aktiviteter,
hygge og samhold mellom studenter og kan-
didater, var farmasøythytta ved Svartor i
Nordmarka.

Farmasøytene hadde dannet egen idrettsfor-
ening allerede i 1919 og det tok ikke mange
år før spørsmålet om å anskaffe en forenings-
hytte ble reist. I 1923 ble hyttetomter ved
Blankvann/Svartorseter lagt ut for salg og i
løpet av 14 dager klarte Farmasøytisk idretts-
forening å reise den nødvendige kapital til
kjøp av tomt.

Med utrolig pågangsmot og innsatsvilje fra
Idrettsforeningen og med betydelig hjelp og
økonomisk støtte også fra resten av etaten, i
form av «kronerullinger», donasjoner og lån
på gunstige betingelser, sto Farmasøythytta
ferdig høsten 1926.

I anledning Hyttas 15-års jubileum høsten
1941, har «den evige veneficianer» John
Jobsen et innlegg i tidsskriftet hvor han
berømmer Idrettsforeningen for dens frem-
synthet og generøsitet som kommer til syne
gjennom den gjestfrie hytta. «Den har virkelig
gjort friluftsmennesker ut av stuegriser, den har
virkelig skapt interesse for idrett hvor ingen inter-
esse var fra før – selv kjenner jeg mange slike til-
feller.»

Idrettsforeningen arrangerte årlige skirenn ogDagen etter hyttefest høsten 1940.
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orienteringsløp for alle farmasøyter og det
ble også en tradisjon å invitere de nye stud-
entene til en fest på hytta i løpet av høstse-
mesteret, slik at de kunne bli kjent med hytta
og de flotte omgivelsene. Både studenter og
kandidater stilte mannsterke opp til disse
populære arrangementene.

Hytta var åpen for alle farmasøyter og den
var i flittig bruk av mange som ønsket seg et
pusterom i hverdagen eller som av andre
grunner trengte å komme vekk fra hoved-
staden under de første krigsårene.

Ruth Nord skrev følgende stemningsrapport
i hytteboka i januar 1941:

Jeg sitter alene og stirrer på varmen
Og tenker på ikkeno’
Og nyter den rare selsomme charmen
Som er i å bare glo.
Jeg tenkte å gå bort til Slakter-gården
Og høre på London i kveld,
Men det er i grunnen tidsnok i morgen,
Så sitter jeg her for meg selv.
Og når jeg er lei av å glane på ilden
Så strikker og leser jeg litt
Og finner frem brødet og smøret og silden
Til aftensmåltidet mitt.
Det folket som drog har latt meget tilbake
Av gode saker til meg.
En ga meg en skalk av en vørterkake
Og en boks leverpostei.
Og en har vært snildere enn man bør
Nu da det ikke er fred
Og gitt meg cigaretter og ordentlig smør
Så nu skal jeg spise og røyke og dra meg
Og nyte min ferietid
Inntil jeg i morgen må legge ivei
Tilbake til byen på ski.

En av de siste hilsenene i hytteboka er fra
oktober 1941. Da var 26 studenter fra 3.
avdeling på «Drogeauking» – på jakt etter pri-

mularot. Naturen kom dem imidlertid i for-
kjøpet, og etter snøfall om natten, ble utbyttet
magert. Amanuensis Ramstad foreslo da å
utsette sankingen til våren,men slik skulle det
ikke gå. Hytta ble tatt av tyskerne og dens
skjebne var uviss frem til etter frigjøringen, da
Idrettsforeningen fikk den tilbake.

På foreningsmøtet iVeneficus 27. september
1945, kunne Einar Lande, som formann i
Idrettsforeningen, fortelle at Hytta hadde lidd
noe overlast fra nazistenes side, men ikke
verre enn at den skulle bli fullt brukbar til
vintersesongen.

Det ble holdt orienteringsløp den 14. oktob-
er og festen for 1. avdelingsstudenter fant sted
den 26. oktober, med enorm oppslutning,
både fra studenter og kandidater.

Bevis for fin innsats i orienteringsløpet høsten 1941.
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Dermed var livet på Hytta også tilbake til det
normale.

Avslutning
Selv om innholdet i tidsskriftet frem til 1943
ikke bærer preg av noen kollektiv motstand
mot okkupasjonsmakten blant farmasistud-
entene, tyder opptaket av 20 norske student-
er til Danmarks Farmaceutiske Højskole i
1945 på at enkeltpersoner må ha vært i aktiv
tjeneste.

De fleste av studentene på Instituttet var nok
som flesteparten innen den farmasøytiske etat
– arbeidssomme og pliktoppfyllende person-
er som gjorde sitt til at det sivile samfunn
ikke gikk i stå.

Det er likevel imponerende hvordan student-
ene klarte å holde sitt sosiale miljø og faglige
engasjement levende og hvordan man til tross
for vanskelige tider klarte å mobilisere, ikke
bare egne rekker, men hele etaten i «krone-
rullinger» når det var behov for økonomisk
støtte til gode formål. Forklaringen var nok
dels at den farmasøytiske etat var liten og
oversiktlig og man kjente hverandre godt,
men like viktig var det nok at etaten hadde
meget sterke og positive følelser for
Farmasøytisk institutt. Bygging av Instituttet
ble i en krisetid finansiert av de store summ-
ene som kom inn i apotekavgiftsfondet under
forbudstiden. Fordi pengene allerede fantes,
ble Farmasøytisk institutt det første bygget
som sto ferdig i Universitetets nye anlegg på
Blindern. Instituttet og studentene represent-
erte på flere måter det moderne farmasøyt-
iske miljøet og ble det akademiske alibi for
hele etaten.

Kilder
Redaksjonelt stoff, artikler, taler og referater publisert i
Veneficus – Tidsskrift for farmasi. Årgang 1940–1943
og 1945–1946

Hyttebok fra Farmasøythytta. 1940–1941

F.E. Johannessen og J. Skeie
Bitre piller og sterke dråper
Norske apotek gjennom 400 år 1595–1995
Norsk Farmasihistorisk Museum 1995

Summary
The 10th annual intake of students at the
School of Pharmacy at Blindern took place
in 1940. Up till then a total of 306 students
had been admitted to the university studies in
pharmacy.

Pharmacy students were hardworking and
very conscious of their academic role as part
of the scientific community at the University
of Oslo. Due to the small classes and the very
limited academic environment at Blindern in
those days, the pharmacy students formed a
strong students’ association, Veneficus, with
scientific meetings, social gatherings and ritu-
als which originated from the early thirties.
Worth mentioning is also their modest
pamphlet which soon developed into a pro-
fessional pharmaceutical journal, also with
the nameVeneficus. In 1940 this journal had
an established position among students as
well as in the external pharmaceutical com-
munity. With its scientific contributors and
reporters, the journal appeared as one of the
main sources of information on new
knowledge in pharmacy as well as related sci-
ences. The students’ association Veneficus,
with its journal and social activities, created
bonds between students and candidates and
supported a common identity in the
pharmaceutical community which lasted for
generations to come.
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Uncertainty prevailed at the School of
Pharmacy in April 1940, however, things
calmed down quite soon and contrary to the
situation in many other countries, the edu-
cation of students went back to normal. In
fact, the teaching activities and graduation of
candidates were kept almost at the regular
level until November 1943.

Even if the educational activities went on
throughout the first years of the German
occupation, the supply of goods and materials
steadily deteriorated and called for all sorts of
inventive thinking and doing in order to find
alterative solutions. “Self-support” was the
magic word and the Institute encouraged the
pharmaceutical community to take part in
the mapping of local medicinal plants, in ord-
er to find substitutes for imported plants, no
longer available.

The halt in the education of pharmaceutical

candidates in November 1943, coincided
with a fast growing demand for pharma-
ceutical personnel in the pharmacies and
measures for ordering of people were
applied.

When the University re-opened in 1945,
there was a serious shortage of pharmacists,
so, the intake of students at the School of
Pharmacy was more than doubled this year,
in order to meet the demand. An additional
group of 20 specially selected students were
invited to study in Denmark.
There is little evidence for any collective
resistance to the occupants among the stud-
ents, although individual persons have
probably participated in resistance move-
ments.

Even so, the students were sincerely
committed to their daily tasks and duties and
did their best to keep the civil society going.
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Sehr haben wir Frankreich bekriegen,
mit Kanonen, mit Schwert und Brand,
und Elsas und Lothringen liegen
ei mer i fortrykkende land.

Auch haben wir Schleswig besiegen
die Inseln med Jylland geglemt.
Wir trampen die ruhvollen Stiegen
und nehmen ganz Danmark bestemt.

Und Schweden is prächtig zu haben,
es hat einen Hafen so gut.
Karlskrona-kaldt, lasst uns begrafen
die Schwerter in Svenskenes Blut.

Derpå vi Holland vil knipe,
und Belgien nehmen wir auch.
Smålande, det kan du begripe,
verschwinden bei uns wie ein Rauch.

Och efter den stora kampanjen,
denn sind wir so frølich und frei,
dann nehmen wir Østerreich und Spanien
samt England, Russland,Türkei.

Auch Asien wir occupieren,
tenkTyskland så stort det kan bli,
und Afrika wir annektieren,
Amerika wird Koloni.

Auf Jorden es kann sich nicht lohnen,
sie ist ein so kleiner Planet,
mit Moltke undTruppen nach månen
vi går med elektrisitet.

Wir befesten dann beide Polen,
mit 2000 pfund Batteri,
und dann bombardieren wir Solen,
Gud vet når det kan bli.

Och sedan vil vi utruste
eine himlische Expedition,
der Kaiser und seine Augusta
besuchen GottVater und Sohn.

Den Himmel wir dann annektieren
undWilhelm wird Gott så min sann.
Die Hølle wir auch occupieren
und Bismarck – han skal bli fan’n.

En vise om holdninger
Kjell-Erik Andersen kalte sitt siste innlegg i Farmasihistorisk seksjon på Farmasi-
dagene 2009: «Kuriosa i en farmasihistorisk boksamling». (2009). Fra han kommer
visen nedenfor, som trygt kan benevnes et kuriosum.Omtalen er som følger:

Vise fra 1871, forfattet av Johannes Rink, apoteker ved Løveapoteket i Kolding
1872–1885. Denne blev sunget første gang ved Nordisk Apotekerstevne i Gøteborg
sommeren 1871. Den skal i sin tid ha vært meget utbredt i Jylland og Sverige.Visen
gjengis som et belysende bidrag til synet på tyskerne her i Norden i den tid da den
ble forfattet. Når den nå er begyndt å vandre rundt, er det et symptom av en viss
interesse. Dette eksemplaret skal være fra siste krig (1940–45). Den sirkulerte da i
Trøndelag ifølge muntlige kilder.

Kilde: Loldrup, Hans-Otto: Det fornøjelige apotek. Loldrups Forlag 2009.
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