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Forord

Tidsskriftet Cygnus i en ny fase

Fjoråret brakte store forandringer i administrasjonen av vårt farmasihistoriske tidsskrift
Cygnus. Disse førte til at selve aksjeselskapet Cygnus Forlag AS ble oppløst, og en nyordning er
på gang.

Det kan være naturlig ved en slik dramatisk endring å gå tilbake til tiden før og rundt tids-
skriftets fødsel. Det første trinn i utviklingen var diskusjoner innen styret i Norsk
Farmasihistorisk Museum tidlig på 1990-tallet om mulige tiltak for å skape større bredde i det
farmasihistoriske miljø i Norge. Et tiltak som raskt kom i gang, var oppbygning av et stort
farmasihistorisk bibliotek på Bygdøy, et arbeid som fortsatt pågår. Et annet resultat av disse dis-
kusjoner, var dannelsen av Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) i 1994. Dette siste må sees
sammen med den store nysatsningen til Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS), hvor
Farmasidagene ble gjort til en stor og samlende årlig farmasøytisk begivenhet. Her fikk
farmasihistorien sin faste plass med egen sesjon, og NFHS har alltid siden stilt sesjonsleder til
disposisjon og arbeidet aktivt med å skaffe sesjonsforedrag.

Med den systematiske foredragsvirksomhet dukket neste spørsmål opp, publiseringsmuligheter
for foredragene. Riktignok hadde vi tidligere i mange år hatt en ordning med Norges Apo-
tekerforeningsTidsskrift om at et nummer i året skulle i hovedsak være viet farmasihistorie. Vi
så at dette systemet ikke ville vare ved i de store forandringer som skjedde i apotekvesenet, og
startet arbeidet med å få i stand et eget tidsskrift. De gode organisatoriske krefter innen vårt
miljø klarte i 1997 å samle NFHS, NFS og Apotekmuseet på Bygdøy til å danne et aksjeselskap
med disse tre som aksjonærer på lik linje. Dermed hadde vi sikret den størst mulige oppslut-
ning rundt tiltaket, og sikret en solid administrasjon. Navnet Cygnus kom etter forslag fra Rolf
Klevstrand. Da NFS tok på seg å kjøpe inn Cygnus årlig til alle deltakere i Farmasidagene, og
NFHS kjøpte inn hvert nummer av Cygnus og sendte til alle medlemmer, var også avsetning-
en sikret.

Denne ordning holdt til i fjor høst, da NFS meldte fra at de ikke lenger ønsket å kjøpe inn
Cygnus til Farmasidagene, fordi det ble for dyrt. Da falt jo bunnen ut av økonomien til
Cygnus, og intense forhandlinger kom i gang. De førte til oppløsning av aksjeselskapet. Videre
har NFS tatt på seg oppgaven med å digitalisere alle tidligere utgaver av Cygnus, slik at de etter
hvert kommer på nett. Den formue som er igjen i Cygnus, inkludert aksjekapitalen, overføres
til NFHS, med klausul om at de skal stå på en egen konto, og bare brukes til videre utgaver av
Cygnus. En egen kontrollkomite med medlemmer fra de tidligere tre aksjonærer skal føre til-
syn med bruk av kontoen.

Cygnus kommer derfor til å få mer preg av et medlemsblad for NFHS. Vi ønsker at det fortsatt
skal være åpent for farmasihistorisk publikasjon, men planlegger også å ta inn mer stoff fra for-
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eningens virksomhet, som meldinger til medlemmer, møtereferater og lignende. Det første nye
nummer arbeides det med nå, og foreløpig er det styret i NFHS som er redaksjonsutvalg.

Som hovedoppslag i dette nummer har vi valgt det foredrag som fhv. apoteker i Trysil, Harald
Skei, holdt ved vårt vårmøte i mai i år. Det handlet om hans farmasøytiske virke i offentlig
tjeneste utenlands, og står i en særklasse både når det gjelder dramatikk og omfang. Vi har i
tidsskriftet valgt å beholde den muntlige og personlige form som selve foredraget ble holdt i.

Vi håper denne nyordningen faller i våre medlemmers smak.

Yngve Torud/ansvarlig redaktør
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I 1965 tok jeg apotekereksamen. I løpet
av studietiden hadde jeg avtjent en del av
førstegangstjenesten, medisiner-rekruttskole
og offiserskurs i to sommerferier. Begge ved
Hærens Sanitet Skole og Øvingsavdeling på
Lahaugmoen. Dette var, som noen av dere
sikkert husker, et felles opplegg for
leger, tannleger, teologer og psykologer.
Resten av den 12 måneders tjenesten skulle
avtjenes etter endt studium.

Da fikk vi aktuelle farmasøyter følgende
valg: Brigadeapoteker ved Brigaden i
Nord-Norge på Sætermoen, Instruktør
ved HSSØ Lahaugmoen, Forsvarets sani-
tet Rikshospitalet og Feltapoteker ved
FN-sykehuset i Gaza. Bakgrunnen for
det siste var at Norge skulle overta drift-
en av sanitetstjenesten for FN-styrkene i
2 år fra mai 1967. Vi tok over etter
danskene. Sverige, Norge og Danmark
skiftet på å ha ansvaret for sykehuset.

For å repetere den historiske bakgrunn for
dette, så etablerte FN en fredsbevarende
styrke, United Nations Emergency Force

(UNEF), etter Suezkrisen i 1956. Oppdraget
var å overvåke og observere våpenhvilelinjen
mellom Egypt og Israel. Det var FNs første
fredsbevarende styrke som i starten bestod av
6.000 mann og som i 1967 var trappet ned til
ca. 3.000.

Foredrag Norsk Farmasihistorisk Selskaps vårmøte 15. mai 2012

Norsk farmasøyt
i internasjonal tjeneste
Seksdagerskrig i Gaza og legemiddeldistribusjon i Botswana

Av Harald Skei*

* Apotekereksamen 1965, provisor ved Apoteket Hjorten i Trondheim 1966, Valdres apotek 1966–1968, Trysil
Apotek 1969–1974, apoteker ved Trysil Apotek 1974–2004.

UNEF fat.
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Hva var så grunnen til at jeg valgte som jeg
gjorde? Jeg hadde aldri vært hverken i Midt-
Østen eller i Nord-Norge, så det måtte bli én
av de to. Og da framsto Gaza som det mest
spennende alternativet. Jeg hadde nok ingen
tanker om at utøvelsen av farmasifaget skulle
være hovedsaken. Det var nok eventyrlyst
som var drivkraften. Oppdraget framsto ikke
som spesielt risikabelt heller, det hadde vært
ganske lenge stabilt og fredelig i området.
Om jeg konkurrerte med noen om stilling-
en, vet jeg ikke. Men jeg ble i hvert fall
beordret til tjeneste som militærapoteker ved
UNEF hospital,Gaza med utreise 30.mars og
til medio september 1967.

Det var en fantastisk opplevelse for en lands-
ens gutt – som ikke hadde vært lenger enn til
København – å fly over et turkisblått
Middelhav og lande midt i ørkenlandskapet
på flyplassen i El Arish i Egypt øst for
Suezkanalen.

I dagboka mi, en rød 7de sans med navnet
mitt i gullskrift inni, fra Nycomed – dere

husker vel den – står det: Kjøreturen El
Arish–Rafah, gjorde et voldsomt inntrykk.
Som å komme rett inn i bibelhistorien. Det
som jeg før bare hadde sett på plansjer på
folkeskolen i religionstimene – beduiner,
palmer, kameler og esler – så jeg nå i virkelig-
heten. Jeg skrev begeistret brev til kona mi i
blomstrende ordelag og var litt skuffet da jeg
fikk en nøktern tilbakemelding, om at det var
da voldsomt til utbrodering da!

Vi mellomlandet i Aten og hørte rykter om
at det var statskupp på gang, men kom oss
greit videre. – Jo da, det var den dagen
oberstene overtok.

På flyet satt jeg ved siden av Sigbjørn
Bernhoft Osa. Han skulle ned og underholde
for FN-styrkene. «Osa i ørkenen», sa han.
Han satt i vinterfrakk og kalosjer hele veien,
husker jeg.

Sykehuset lå i Rafah, noen mil sør for Gaza
by. Sykehuset hadde ansvaret for sanitetstjen-
esten for hele UNEF i Midt-Østen. Vi 60

Inngang til
sykehuset
i Rafah.
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som dro nedover – og
det var bare menn – var
en blanding av yrkes-
militære og sivile. Grovt
sett yrkesmilitær admin-
istrasjon og vaktperson-
ell – og helsefaglige
sivilister, leger, sykeplei-
ere, røntgenteknikere,
veterinærer.

Størsteparten av mann-
skapene hadde altså
liten militær bakgrunn
og vi fikk ingen felt-
messig trening med
tanke på krigslignende
situasjoner. Apotekeren
var som dere skjønner,
absolutt ferskvare.

Men de andre deltagerlandene som i 1967
var Sverige, Finnland, Jugoslavia, India og
Brasil, hadde yrkesmilitære mannskaper.
Inderne hadde sikher. Tøffe karer.

Min jobb var å drive apoteket som betjente
sykehuset, FN-personellet og de lokalt
ansatte i tillegg.

Jeg hadde noen dager overlapping med den
danske apotekeren for å bli satt inn i forhold-
ene. Forsyningene fikk vi fra den kanadiske
kontingenten som hadde ansvaret for alle
slags varer fra sikkerhetsnåler til kjøretøy.
Rekvisisjonssystemet var omstendelig og
militært med skjema og strenge rutiner.

I jobb på apoteket, sykehusekspedisjonen.

Sikh og Skei.
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Det hadde vært tradisjon at sykehuspersonal-
et på fritiden drev humanitær og medisinsk
hjelp til beduinene i området. Det var ikke så
populært hos UNEF, men vi forsøkte å vid-
ereføre det så diskret som mulig, riktignok
med «lån» av FN-kjøretøy. Jeg fikk i den for-
bindelse besøke beduinleire og flyktninge-
leirer. Legemidler og sykepleieartikler til
dette, skaffet vi fra velvillige givere i Norge.
Jeg har tatt vare på en korrespondanse med
Weiders Farmasøytiske, som sendte oss
Aktivex. Dette ble brukt på sykehuset også,
fordi det var problemer med å skaffe des-
infeksjonsmidler en stund.

Vi kom altså til Gaza 1. april. Dagene gikk
fort, det var 25–30 varmegrader. Vi kunne
kjøre ned til beachen og bade i Middelhavet
på fritida og hadde det egentlig veldig bra.

Men etter som situasjonen tilspisset seg mel-
lom Egypt og Israel, så ble alle permisjonsrei-
ser kansellert. Så jeg kom aldri hverken til
Beiruth, Kairo eller Sharm el Sheik. Spesielt
Sharm el Sheik hadde jeg drømt om.

Egentlig var jeg på jobb – eller i alle fall i
beredskap – hele døgnet, men jeg husker ikke
det som noen belastning. Vi hadde tid til å
feste også, står det i min før nevnte 7de sans.

Nordmenn i utlandet gjør ekstra mye ut av
17. mai, og vi var ikke noe unntak i så måte.
Vi skulle ha nasjonal presentasjonsdag og
stort party for gjester fra de andre kontin-
gentene og UNEFs hovedkvarter i Gaza. Det
ble malt og pusset og pyntet for å få hele
sykehusområdet i topp stand til feiringen.
Brasilianerne stilte med orkester som jeg
husker spilte så vakkert «The girl from
Ipanema».

Men – : 17. mai kom også de første varslene
om at FN-styrkenes dager i Gaza var talte.
Den 19. kom den definitive ordren om at

UNEF skulle trekkes ut. President Nasser
ville ikke lenger ha styrkene på Egypts terri-
torium. Israel hadde jo aldri tillatt FN-styrker
på sin side av grensa. Situasjonen ble ganske
spent, det gikk mange rykter, bl.a. at vi
skulle reise hals over hode, og hva skulle
den 6. amerikanske flåte i Middelhavet fore-
ta seg? Det var ikke bare å ta opp smart-
telefonen og sjekke nyhetene og kommun-
isere på Facebook for å holde seg oppdatert
heller.

Mens alle FN-postene langs grensa ble
trukket inn til de respektive bataljonsområd-
ene, gikk livet nesten sin vante gang på syke-
huset. Vi skulle være de siste som skulle
evakueres, fordi vi måtte opprettholde helse-
beredskapen – til alle FN-troppene var ute av
området. Avreisen vår ble bestemt til 15. juni.
Etter hvert ble bevegelsesfriheten innskrenk-
et enda mer fordi stadig flere veier ble stengt
på grunn av egyptiske troppetransporter. All
trafikk i mørket ble forbudt og det ble ikke så
ofte badeturer lenger. Mange sivilarbeidere
forsvant, så det ble vanskeligheter med den
daglige tjenesten.

Så fikk plutselig kanadierne ordre om å for-
late Gaza-stripen på 48 timer. Effektive og
profesjonelle som dé var, så klarte de det, men
det skapte problemer for oss. Radiosamband,
fjernskriverstjeneste og forsyninger var det
kanadierne som hadde hånd om.

Sykehuset måtte innskrenke virksomheten og
skrev ut alle sivile pasienter, og militære ble
sendt til sykestuer i sine respektive avdelinger.
Da den siste konvoien med kanadiere reiste,
meldte jeg og en av legene – pluss to andre –
oss til å være med til flyplassen for å sende
brev og pakker som skulle til Norge. Ifølge
dagboka mi fikk vi – etter mye trøbbel – med
oss 4 FN-kjøretøyer som – kanadierne satte
igjen –, tilbake til sykehuset. En av lastebil-
ene var fullastet med stridsproviant og jeg
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«tok» en ambulanse – står det. Og det måtte
selvsagt dokumenteres.

Ellers var jeg travelt opptatt med å gjøre i
stand en kirurgisk katastrofeenhet som vi
skulle bruke til siste stund etter at sykehuset
var nedlagt. Vi tømte hele lagret med
medisinsk utstyr som stod igjen etter kanadi-
erne og ga det til UNRWA (FNs hjelpeor-
ganisasjon for palestinske flyktninger i Midt-
Østen).

Da hadde vi igjen bare vårt eget apoteklager
som skulle rekke fram til vi skulle dra og til
en eventuell kortvarig krisesituasjon.

– – – – –

Tidlig på morgenen den 5. juni var jeg på
apoteket som vanlig. Det var ganske travelt,
mange sivilt ansatte palestinere var innom for
å be om legemidler, «vitamines for my wife» var
en gjenganger, og det var pakking av det vi
skulle ha med oss. Det var mer flytrafikk enn Nylig erobret ambulanse.
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vanlig og vi skjønte snart at israelske fly
bombet Rafah by og El Arish, flyplassen sør
for oss. Vi hørte eksplosjonene og så brann-
røyk.

Det viste seg at i løpet av én time hadde
Israel satt hele det egyptiske flyvåpenet ut av
spill, nesten alle egyptiske fly ble ødelagt på
bakken. Det tok mange dager før vi fikk
greie på det. Det lå ikke påYouTube!

Men ingen trodde at det hadde startet full
krig i et område hvor det befant seg store
FN-styrker. I halv tolv-tida gikk jeg over til
rommet mitt som lå i den enden av brakka
som vendte ut mot gjerdet og en høyde i ret-
ning mot stranda.

Da fikk jeg se egyptiske soldater som sprang
for livet, de var lett å kjenne igjen på de sand-
gule uniformene. Etter dem så jeg støvskyer
fra det jeg fort skjønte var israelske strids-
vogner og så braket det løs. Jeg så straks at
rommet mitt lå ganske utsatt til, så jeg måtte
komme meg i dekning så fort som mulig.

Baderommet med noen ekstra innvendige
murvegger lå midt i bygget. Der var jeg
sammen med to andre nordmenn mens mas-
kingeværsalver freste langs takplatene på
brakka og vi hørte kanondrønn og strids-
vogner som kjørte forbi utenfor. Flere gra-
nater eksploderte like ved.

Vi hadde ikke noe sikkerhetsrom, det var
ingen kjellere på sykehuset. Dekningsgroper
var det ikke lett å grave i den steinharde jord-
en – med spader vi ikke hadde. Ja, vi hadde
ikke en gang hjelm! Befalet var utstyrt med
en Walther-pistol med 2 magasiner, til bruk i
selvforsvar. Mannskapene hadde US-karabin-
er. Vi hadde ikke fått noen kamptrening før
vi dro fra Norge. Vi var jo ikke stridende,
men sanitetspersonell.

Og mens jeg lå der, ble jeg helt sikker på at
hvis noen truet meg, så ville jeg være i stand
til å ta livet av et menneske, om nødvendig.
Det var en forferdelig oppdagelse, som jeg
har tenkt mye på senere. Jeg anser meg selv
for å være en fredelig og ikke voldelig per-

Utsikt fra rommet mitt.
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son. Men det viser vel at overlevelsesinstink-
tet er ganske sterkt.

Etter et par timer med intens skyting, stilnet
det litt av. Da ringte telefonen på brakka. Det
var fra sykehuset med spørsmål om hvordan
tilstanden var for oss, og at vi måtte komme
over til sykehusbygningene som lå midt i
leiren og derfor ga noe bedre beskyttelse.

Vi måtte over et åpent område på en hundre
meter. Det er vel en av de mest nervepirr-
ende utendørsaktiviteter jeg har foretatt meg.
Men det gikk bra. Hele ettermiddagen var
det mer og mindre intens skyting rundt oss.
Det hørtes ut som kampene bølget fram og
tilbake. Vi var uten kontakt med omverden-
en. Både radio og telefonforbindelse var
brutt. Telefon- og lysledninger var revet ned
av stridsvognene. Så begynte vi å få inn sår-
ede, både FN-personell og sivile.

Kirka vår, – som lå ved siden av forlegnings-
brakka mi, var et sørgelig syn. Tre granater
hadde gått inn akkurat i høyde med golvet,

én hadde gått langs tangentene på orgelet.
Bra ingen av oss hadde søkt dekning der.
Men brakka mi var nærmeste bygning, så det
var nære på.

Da det stilnet ut på ettermiddagen, kom de
første fremmede soldatene inn på sykehuset.

Det viste seg å være israelere. De så ikke
spesielt overrasket ut og beordret oss kort og
godt å avlevere våpnene våre og forlate byg-
ningene. De sa de trodde Camp Rafah, der
sykehuset lå, var tømt, etter som de visste at
canadierne hadde reist. Og de trodde at alt
FN-personell hadde forlatt området. Det var
jo tross alt 2 uker siden Nasser hadde bedt
FN reise! Så de hadde ikke tatt noe hensyn til
rødekors-merkingen av bygningene.

Etter en del forhandlinger så fikk leger og
pleiepersonell bli igjen på sykehuset for å ta
seg av pasientene, mens resten av personalet
ble samlet utenfor porten og tilbrakte natta i
friluft.

Kirka vår med granathull.
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Lys og vann var borte,men pasientene ble tatt
hånd om. Dagen etter begynte vi å sette leir-
en i funksjonsdyktig stand, skaffet mat, elek-
trisitet, vann og samband så godt det lot seg
gjøre. Ikke før utpå dagen 7. juni fikk vi kon-
takt med utenverdenen og med Norge den 8.
Det begynte å bli ganske vanskelig i leiren. Vi
hadde aggregatstrøm til bare deler av syke-
huset, røntgen var ute av funksjon, vi var
tomme for infusjonsvæsker. Matforsyningene

hadde stoppet opp, så lasten med stridspro-
viant – som jeg nevnte – kom godt med.

Men for å gjøre resten av historien kort, så
forlot vi Camp Rafah på ettermiddagen den
8. juni med 13 kjøretøyer og kjørte over
grensa og inn i Israel. En israelsk bataljonslege
overtok ansvaret for pasientene som var igjen
på sykehuset.

Israelske soldater kom inn i leiren.

Kolonnekjøring inn i Israel.
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Vi kjørte uten eskorte, men med beskjed om
ikke å gå utenfor veien på grunn av minefare.
På turen mot den israelske grensa, var det
ikke levende liv å se, men langs veien lå det
lik av folk og dyr og ødelagte bygninger og
kjøretøyer, flere UNEF-biler.

Jeg følte ikke noe behov får å ta nærbilder av
lik og ødeleggelser, dessuten kjørte jeg
ambulansen «min» med en såret indisk FN-
soldat som jeg leverte på et israelsk sykehus
før vi endte i den israelske havnebyen Ashdod
sent på kvelden. Der lå det en svensk lastebåt
som fraktet det som var igjen av FN-styrkene
over til Famagusta på Kypros.

Ingen av oss norske var drept eller alvorlig
såret.Vi hadde vært mer enn heldige.

Da vi landet på Gardermoen 13. juni, var det
umiddelbart oppstilling for Sjefslegen for
Hæren.

Men kriseteam og debriefing var nok ikke
oppfunnet enda. To dager etterpå ble jeg
dimittert og kunne ta toget til Fagernes til
min gravide kone.

Den eneste posttraumatiske reaksjon jeg har
hatt, må være at jeg fortsatt ikke er så ivrig
etter å la meg underholde av krigsfilmer.

Og denne 7. sansen er tettskrevet med dag-
boknotater fram til 13. juni 1967. Da er det
blanke sider videre. Det er kanskje tegn på en
slags krisehåndtering?

Langs veien var det tydelige spor av krigshandlinger.

På båten til Kypros etter endt oppdrag.
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Land og klima
Botswana ligger i det sørlige Afrika og grens-
er mot Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe og
Zambia. Britisk protektorat fram til 1966, da
landet ble fritt og selvstendig. Det ligger på
en høyslette ca 1.000 m.o.h. Kalahariørkenen
dekker ca. 2/3 av landet. Tørt og varmt
klima, men kjølige netter om vinteren. Det
hendte jeg måtte skrape is på frontruta.

Lengst i nord ligger Okavango-deltaet. De
som leser reiseannonser for safarier og ser på
naturprogrammer på National Geographic
Channel, er sikkert kjent med navnet.

Landet er omtrent på størrelse med Frankrike
og først på 80-tallet hadde det en befolkning
på ca. 800.000. Stabilt politisk styresett, ingen
korrupsjon. Bra økonomi pga. store diamant-
forekomster. Verdens nest største produsent
målt i verdi. Kvegdrift var, og er fortsatt, en

viktig næringsvei utenom gruvedriften. 75%
av befolkningen var analfabeter først på 80-
tallet.

Helsevesenet
Botswana hadde allerede på slutten av 70-
tallet en godt utbygd distriktshelsetjeneste.
90% av befolkningen hadde tilgang til helse-
tjeneste innenfor en avstand på 15–20 km.
Når vi tenker på størrelsen på landet og
spredt bosetting, så var det imponerende for
et utviklingsland.

Av sykdommer så var tuberkulose, kjønnssyk-
dommer og malaria de største utfordringene.

Norge hadde vært med på å bygge opp
reseptarutdanningen i flere år. Men det var
stor mangel på personell med høyere
farmasøytisk utdannelse i det offentlige

Botswana

1982–84
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helsevesenet. Bare én botswansk farmasøyt –
utdannet i Russland – jobbet i det offentlige.

Det var vel naturlig for Botswanske myndig-
heter, som hadde samarbeidet med Norge
om utvikling av helsetjenesten siden 1973,
å be om norsk rekruttering av farmasøyter.
Marit Andrew og Steinar Holand gjennom-
førte et konsulentoppdrag i 1980, der de så på
forsyningsproblemene for legemidler og
medisinsk utstyr i landet.

NORAD (direktoratet for utviklingshjelp)
fikk så i oppdrag å rekruttere farmasøyter til
3 stillinger høsten 1981:

Arbeidssted for alle stillingene var i hoved-
staden Gaborone, en by på ca. 75.000 person-
er.

Hvorfor søkte jeg?
Jeg syntes stillingen på Central Medical
Stores var mest interessant og mest relevant
for min bakgrunn.

Men hvorfor søkte jeg egentlig? Jeg var 40
år. Gift, en datter på 11 og en sønn på 14 år.
Hadde vært apoteker på et lite apotek i 7 år.
Tenkte framover og begynte å lure på om jeg
skulle bli på en så liten arbeidsplass resten av
livet. Jeg hadde ikke spesielt lyst til å flytte til
et større apotek. Men det var jo langt fram til
pensjonsalderen.

Familien hadde snakket om at det kunne ha
vært fint å gjøre noe helt annet en stund. Da
ble plutselig Botswana en mulighet. Tenk å
bo og arbeide i en annen verdensdel i 2 år,
få tilfredsstilt eventyrlysten, oppleve det
magiske Afrika med folk, natur og dyreliv.
Store opplevelser.

Hovedmotivet mitt var nok ikke primært å
redde verden, så ærlig må jeg være. Men det
er klart at det ville føles bra om innsatsen kun-
ne bidra til noe positivt for Botswana også.

Vurderinger
11-åringen var mest skeptisk. Det ville bli
trist å forlate venninner,musikkorps og hånd-
ball. Men til slutt kom et rasjonelt svar: Ja, ja,
far, når du har fått jobben, så får vi vel dra da.

Det var greit å få bestyrer på apoteket for 2
år. Jeg mener det var en avtale mellom
NORAD og helsedirektoratet, som skulle
gjøre det enkelt å søke for norske apotekere.
Vi farmasøytene i Botswana undret oss over
at det var så få apotekere som søkte, når vi

Overapoteker (i helseministeriet)
Sjef for Central Medical Stores
(Medisinaldepotet), CMS.
Leder – farmasøytisk avdeling ved
Princess Marina Hospital.
(Det største sykehuset i landet).
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etter endt utenlandstjeneste kunne komme
tilbake til vårt gode gamle apotek som hadde
ruslet og gått mens vi var borte.

Ansettelse
De to andre stillingene ble besatt av Georg
Gundersen som Chief Pharmacist, og Hilde
Flatberg som leder for farmasøytisk avdeling
ved Princess Marina Hospital. Georg var
min overordnede i helseministeriet.

CMS
Central Medical Stores oppgave var innkjøp,
lagerhold og distribusjon av legemidler og
medisinsk utstyr til det offentlige helsevesen-
et i Botswana: Sykehus, helsesenter, klinikker
og helseposter.

Da jeg begynte på CMS i begynnelsen av
mai 1982, arbeidet det en norsk reseptar og
en botswansk farmasøyt der. Reseptaren

avsluttet sin kontrakt etter noen uker og den
botswanske farmasøyten sluttet 1. august. Så
da var jeg farmasøytisk overlatt til meg selv. I
følge bemanningsplanen skulle det være én
farmasøyt i tillegg til meg.

Forholdene ellers med dårlige kontorlokaler
og hjelpemidler, var som forventet. Plan-
leggingen av et nytt medisinaldepot pågikk i
den perioden jeg var der, men ble ikke ferdig
før mange år senere.

Ledelse
Hva visste jeg om hvordan jeg skulle utøve
lederrollen for den aktuelle virksomheten?
Svært lite. Jeg kom fra et lite apotek med 4–5
ansatte og skulle lede en bedrift med 50 per-
soner med en fremmed kultur i et fremmed
land. Men jeg kan ikke huske at jeg tenkte så
mye på dét som et problem. Jeg tror jeg var
åpen og entusiastisk for det som var nytt.

Central Medical Stores kontorlokaler.
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Det var selvsagt mange utfordringer. Jeg synt-
es mye gikk sakte, men jeg ble aldri motar-
beidet av de lokale. Men et byråkrati som jeg
av og til syntes jobba sakte, var ofte frustrer-
ende. Georg hadde vel mer av den kontakt-
flaten i ministeriet og tok støyten der.

Generelt var nok botswanerne vant til en mer
autoritær lederstil enn det jeg praktiserte,
men det gikk bra. Vi hadde ingen store kon-
flikter. Jeg nøt vel en viss respekt i kraft av
min stilling.

Skjønt i tunge stunder hendte det nok at jeg
tenkte for meg selv: Hva kunne jeg ikke fått
utrettet her med personalet mitt fra apoteket
hjemme! En formastelig tanke, selvsagt. Og
ikke særlig realt overfor de lokale. Mange var
flinke og pliktoppfyllende og de aller fleste
gjorde jobben så godt de kunne. Jeg var kon-
stant imponert over hvor rene og nystrøkne

mine botswanske medarbeidere var i tøyet.
Mange bodde i enkle hus uten innlagt vann
og strøm. Men kritthvite skjorter og bluser
hadde de.

Språk
Arbeidsspråket var engelsk, som var sidestilt
administrasjonsspråk med setswana, det bot-
swanske hovedspråket. Det gikk greit å til-
egne seg de faglige termene. Noe opplæring i
engelsk handelsspråk fikk jeg av NORAD
før utreise også.

Som sagt så ble min arbeidssituasjon mye mer
krevende enn forutsatt i og med at jeg ble
«enefarmasøyt». Jeg måtte prioritere strengt
varer inn og ut og jeg fikk gjort lite av det
andre jeg skulle ha gjort i følge NORAD-
rapporten om CMS. I arbeidsbeskrivelsen
min stod det også at jeg skulle forbedre rutin-
er og drive opplæring og planlegging for
eksempel.

Regnskap
Regnskapene for CMS var et eneste stort rot.
Vi slet med ubetalte regninger og uoppgjorte
saker fra år tilbake. Det var vanskelig å få lokal
regnskapskyndig arbeidskraft. Men så fikk vi
til slutt korttidsansatt en dyktig engelsk
«Credit Controller» som ordnet opp i alt det
gamle.

At regnskapene ble ført i regnskapsavdeling-
en i helseministeriet, var også tungvint. Det
var anbefalt i NORAD-rapporten og aksep-
tert av Helseministeriet at vi skulle få en selv-
stendig regnskapsavdeling. Og fra 1. april
1983 fikk vi endelig dét, etter stort påtrykk
og med god hjelp fra Georg og NORADs
stedlige representasjon. Da ble det lettere å
holde oversikt, regninger ble betalt i tide og
tilliten ble gjenopprettet hos alle leverandør-
ene. Da fikk vi også dyktige botswanske
regnskapsmedarbeidere.

Principal Pharmacist og president Masire.
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Personalpolitikk
Jeg hadde ikke sjøl særlig kontroll og innflyt-
else når det gjaldt ansettelser på CMS.Det var
sentral disponering av alt personell. Plutselig
kunne noen bli forflyttet uten at jeg fikk vite
noe om det, og det dukket opp folk uan-
meldt. Slik var systemet.

En annen særegenhet var at det i statsadmini-
strasjonen fantes en Supply Branch, som
hadde hånd om all «supply» i offentlig regi.
Etter deres syn var legemidler bare en vare
som skulle skaffes og distribueres på lik linje
med spader og spett og skolemateriell. At det
var behov for farmasifaglig kompetanse på
dette området, fant lite gehør.

Kompetansestriden mellom Director of sup-
ply og ledelsen på CMS påvirket stemningen
mellom farmasi og supply. Vi påpekte overfor
myndighetene at organisasjonsformen for
CMS måtte avklares, slik at det ble samsvar
mellom ansvar og myndighet når det gjaldt
min stilling.

Innkjøp
Innkjøp av legemidler og helseartikler ble
gjort på internasjonalt anbud. Vi kjøpte det
meste fra Sør-Afrika og Zimbabwe, men også
fra India og Pakistan og litt fra Europa. Mye
av tablettene ble kjøpt i store pakninger, som
da ble dispensert til den enkelte pasient ute
på helseinstitusjonene. Kvaliteten var ofte
vanskelig å vurdere. Vi forsøkte å innarbeide
krav til dokumentasjon for legemidler, noe
som ikke var gjort i særlig grad tidligere.

Andre varer måtte også spesifiseres og om det
var vi som ikke hadde vært nøyaktig nok
med dét – eller det var en feilleveranse – er
jeg ikke sikker på. En gang fikk vi i hvert fall
en forsendelse med blå glassøyne. Det vakte
stor munterhet i varemottaket, for de fleste
botswanere har en annen øyefarge.

Anbudssystemet var en omfattende prose-
dyre. Det var vanskelig å vurdere det riktige
behovet for legemidler. Historiske tall var
svært upålitelige etter som helseinstitusjon-

Varemottak.
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ene hadde hamstret på grunn av usikre lever-
anser fra CMS. Lagerregnskapet var også så
som så. Alt foregikk manuelt. NORAD for-
synte oss med en del kontortekniske hjelpe-
midler, kopimaskin og regnemaskiner som
ble til god hjelp.

Helseinstitusjonene sendte ordrer en gang i
måneden stort sett, og varene ble distribuert
med lastebiler fra statens eget transportbyrå.

Jeg har ikke noen statistikk på leveringsdyk-
tigheten fra CMS. Men jeg har funnet en

Typisk helsesenter på landsbygda.

Botswanske reseptarer Ntoivo,Vera og Phepefahlo.

Pharmacy technician Grace.
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artikkel i Farmasøytisk tidsskrift fra 1986 der
Steinar Holand sier at i 1980 leverte CMS
ca. 14% av det som institusjonene rekvirerte.
I 1986 sier Botswanske myndigheter at 86%
blir levert.

«Pharmacy technicians» var tittelen på bot-
swanere med reseptarutdannelse. På CMS
hadde vi 4–5 stykker som jobbet med inn-
kjøp, varemottak og forsendelse. Her har vi
tre av dem (se side 19). Ellers var de plassert
på sykehus og helsesentre.

Norske farmasøyter
Det var en god støtte at det var flere norske
og utenlandske farmasøyter i Gaborone. Jeg
hadde et nært og godt samarbeid med min
overordnede Georg Gundersen i helseminis-
teriet og Hilde Flatberg som var sykehusapo-
teker.

Her ser vi også Ole Sigvart Søvik og Bjørn
Lamborg. Bjørn tok over Georg sin jobb. Tre
av disse er også tidligere FN-soldater: Georg i
Kongo, Bjørn i Libanon og jeg i Gaza. Det
må være en sammenheng her?

Vi hadde også sammenkomster med de bot-
swanske reseptarene. Dette er fra et selskap
hjemme i huset vårt:

Høsten 1983, et halvt år før kontrakten min
gikk ut, ble Ole Sigvart Søvik ansatt i den
ledige stillingen som senior pharmacist og det
gjorde arbeidssituasjonen min betraktelig
bedre, og vi fikk en merkbar kapasitetsøkning
på farmasisiden.

Og da ble det julebord på CMS med lokal
matlaging, sang og dans. Vi sjefene måtte sitte
på stoler.

Norske farmasøyter. Fra venstre Georg Gundersen, Harald Skei, Ole Sigvart Søvik, Hilde Flatberg og
Bjørn Lamborg. Bjørn tok over Georg sin jobb.
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Så skal jeg etter hvert runde av her, men først
fortelle litt om familiens sosiale forhold,
bolig, skole, fritid.

Bolig
Botswanske myndigheter skaffet bolig til oss.
Vi såkalte «eksperter» hadde krav på bolig av

en viss standard. Men det var et problem
å skaffe nok til enhver tid. Så de første
4 månedene bodde jeg på hotell, Holiday
Inn. Høy standard dét, men det er stas bare de
to første ukene. Etter 3 måneder kom fami-
lien og de måtte også bo på hotellet en
måned – de syntes det var stas.

Farmasøytselskap II.Vi hadde også sammenkomster med de botswanske reseptarene. Dette er fra et sel-
skap hjemme i huset vårt.

Julebord på CMS med lokal matlaging, sang og dans.Vi sjefene måtte sitte på stoler.
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Så fikk vi tildelt at gammelt hus i kolonistil
med stor hage med appelsin og fikentre, i en
gammel del av byen.

Ganske slitt var det, men huset hadde sjel og
alle andre misunte oss det, særlig de norske
familiene som måtte flytte inn i nybygde
boliger med bare sand og noen tørre busker i
hagen. Det var en hard tørkeperiode på
begynnelsen av 80-tallet.

Barn – skole
Ungene, 11 og 14 år, som sagt, ble plassert
rett inn i internasjonal skole i Gaborone.
Særlig den første tiden var tøff. Den yngste
forsto lite engelsk og var nokså nedtrykt over
ikke å få til alt hun trodde var forventet av
henne. Hun kjørte med meg hver morgen
når jeg dro på jobb, og jeg tenkte nok tanken:
Hva har jeg gjort mot ungene mine?

Men etter en drøy måned gikk alt mye bedre

og i løpet av oppholdet tok hun eksamen i
«primary school» med glans. 14-åringen – en
litt annen type – oppdaget at skolen krevde
mer arbeidsinnsats enn hjemme i Norge.
Men han fant seg også fort til rette og likte
faktisk etter hvert det engelske skolesystemet
med disiplin og krav. Hans største problem
var at han ofte punkterte når han syklet til og
fra skolen, det lå så mye torner i grusen. Så da
gikk mye av lunsjpausen med til å bøte syk-
kelslange.

Begge fikk mange venner fra hele verden.
Noen har de fortsatt kontakt med. Og ikke
minst: de ble gode i engelsk. Vi voksne hadde
mest kontakt med andre bistandsarbeidere.
Det ble ikke så mye omgang med botswanere
på fritida.

Jula ble jo litt forskjellig fra det vi var vant til
fra Trysil. 50–60 grader forskjell i temperatur
i hvert fall. Men juletre hadde vi.

Huset vårt i Gaborone.
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Desember var jo den varmeste tida på året, så
når vi var på torget i byen før jul og sang
Carols by Candellight, bøyde talglysa seg.

Gerd
Det var godt å ha en ektefelle som tok seg av
bakketjenesten hjemme og fulgte opp ung-

ene. Og som kunne trøste meg når det røy-
net på som verst. Hun er lærer og engasjerte
seg i frivillig arbeid på en lokal skole der hun
underviste 7. klassinger i naturfag, 40 elever i
alderen 13–18 år uten andre hjelpemidler
enn tavle og kritt.

Kommunikasjonen vår med Norge, var
omtrent på samme nivå. Vi hadde ikke privat
telefon. Vi skrev brev. Var det noe viktig,
kunne vi låne telefon og telefaks på
NORAD-kontoret. Men vi hadde kort-
bølgeradio! Så 28. januar i 1984 hørte vi at
Arne Treholt var arrestert.

Når det gjelder lokalmiljøet i Gaborone, så
kjenner vi oss godt igjen i bøkene om
«Damenes detektivbyrå nr. 1» av Alexander Mc
Call Smith, en skotte som har bodd i
Botswana. Både gatenavn fra der vi bodde og
beskrivelsen av miljøet.

Ferie og fritid
Familien tilbrakte all ferie og fritid i
Botswana i løpet av de to årene. Det var ikke
populært at nordmenn besøkte Sør-Afrika
eller Namibia på grunn av Norges holdning
til apartheidregimet. Derfor hadde vi satset på
Zimbabwe og Zambia, men etter en del trag-

Ut på tur.

Norsk jul i Botswana.
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iske episoder med turister i grensetraktene,
ble det ikke så fristende å dra dit heller.

Men det er mye flott natur og dyreliv i
Botswana – som vi ble godt kjent med. Vi
kjøpte en gammel Land Rover med
safariutrustning . . . og hadde over 30 over-
nattinger i et lite fjelltelt på fantastiske bush-
turer i Botswana, alene eller sammen med
likesinnede nordmenn. Ofte i veiløse områd-
er utstyrt med kompass og dårlige kart.

De i forsamlingen som nå frykter en serie
halvgode dyrebilder, kan ta det med ro! Jeg
skal jeg skåne dere for det.

Tilbake i Trysil
Oppholdet i Botswana har satt stort preg på
hele familien.

Ikke minst ga det ungene innsikt, interesse og
forståelse for andre kulturer. Slike erfaringer
kan kanskje bidra til en bedre verden.

Hun som var mest skeptisk da vi dro til
Botswana, og var blitt 13 år da vi dro hjem til
Norge igjen, var den som gråt mest da vi
måtte reise. Så bra hadde det blitt, og det var
godt for samvittigheten min.

Til slutt
Norsk Utviklingshjelp har vært og er fortsatt
gjenstand for diskusjoner. Noe har gått bra og
noe har gått dårlig. Men NORAD publi-
serte en evalueringsrapport i januar i år, som
jeg har lyst til å nevne:

Den gjelder altså ikke bare farmasi!
Men NORAD sier i en kommentar:

Sitat:

«Denne evalueringen har vurdert
betydningen av den norske bi-
standen for folkehelsen i Botswana.
Evalueringen gir norsk bistand
gode karakterer. Bidraget i form av
fysisk infrastruktur og innføring av
nye helsesystemer, spesielt innen
primærhelsetjenesten, blir tillagt
stor betydning. Likeledes etableringen
av et nasjonalt medisinaldepot. Dette
ble viktig i kampen mot hiv og
aids. Bistanden var langsiktig, flek-
sibel og tuftet på en høy grad av
tillit til mottakeren. Evalueringen
konkluderer med at bistanden bi-
dro til suksessen.»

Safari Serondella Okavango.

Sitat slutt.
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Nå har jeg gitt min personlige beretning fra
militærtjenesten min i Gaza og engasjement-
et i Botswana. 3 kortere konsulentoppdrag i
Botswana etterpå, har jeg ikke tatt med her.

Faget mitt, farmasi, var billetten til mine opp-
levelser. For Gaza hadde nok ikke min innsats
noen positive langtidseffekter. Dagens situa-
sjon der er fortsatt ikke særlig oppmuntrende.

For Botswana var det kanskje mer positivt.
Jeg er i alle fall glad for at jeg sammen med
Hilde Flatberg, Georg Gundersen og etter

Kart over Israel og de okkuperte områder.

hvert andre gode kolleger fikk anledning til
være med i starten på en bred satsning på
Botswansk farmasi.

– – – – –

Hvis SELSKAPET ønsker å følge opp temaet
om norske farmasøyter i internasjonal tjenes-
te, så kom det som kjent flere etter oss både i
Botswana og andre steder. Georg og Hilde er
dessverre ikke blant oss lenger, så de kan vi
ikke spørre, så husk å spørre de som ennå kan
svare.

Etter seksdagerskrigen i 1967

Etter seks dager var det hele over 10. juni
1967.

Israel okkuperte Sinai, Gaza, den jordanske
delen av Jerusalem, Vestbredden og Golan-
høydene. Områdene var tre ganger så store
som Israel, men med linjer som var lettere å
forsvare.

Krigen førte til en ny strøm av flyktninger
særlig fra Vestbredden til Jordan. Områdene
hadde 1,4 millioner palestinske innbyggere
og mange av dem måtte flykte for andre gang
i løpet av tjue år. Det gamle Palestina var nå
under israelsk kontroll.

En av de viktigste konsekvensene av Seks-
dagerskrigen var at Midtøsten-konflikten
kom til å dreie seg om utgangspunktet:
Konflikten mellom palestinere og jøder.

Palestinerne sto igjen fram som en selvsten-
dig gruppe. De palestinske frigjøringsbeve-
gelsene opplevde en stor tilstrømming av nye
medlemmer etter 1967.
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Den israelske okkupasjonen av Vestbredden
innebar at flere av det som jødene mente var
deres helligdommer igjen ble tilgjengelige,
deriblant Klagemuren. Senere har Israel an-
nektert Øst-Jerusalem, men denne annek-
sjonen er erklært ulovlig og uten juridisk
effekt av FNs sikkerhetsråd. På Vestbredden
og i Øst-Jerusalem har Israel bygd bosetnin-
ger, som FN mener er i strid med den 4.
Genevekonvensjonen (FN-resolusjon 465 fra
1980).

FN-resolusjon 242, som senere er blitt aner-
kjent av både Israel og PLO, krever «with-
drawal of Israeli armed forces from territories
occupied in recent conflict». Den samme
resolusjonen slår fast at denne tilbaketrek-
ningen må komme som ledd i en varig freds-
avtale som gjør slutt på konflikten og som gir
alle stater rett til å eksistere innenfor trygge
og anerkjente grenser. Resolusjonen påpeker
også at en slik fredsavtale må innebære en
«rettferdig løsning» på det palestinske flykt-
ningespørsmålet. Det er allikevel uenighet
om hvordan resolusjonen skal tolkes, i og
med at den refererer til «territories» og ikke
«the territories». Noen hevder at dette betyr
at Israel må trekke seg tilbake fra alle områd-

ene, mens andre hevder at Israel bare må
trekke seg tilbake fra en del av dem, blant
annet på bakgrunn av at Sikkerhetsrådet
nektet å legge til ordet «all» først og britene
som la frem forslaget har i ettertid sagt at det
ikke var hensikten at Israel måtte trekke seg
tilbake til grensen før Seksdagerskrigen.

14. april 2004 skrev USAs president George
W. Bush i et brev til statsminister Ariel
Sharon blant annet dette: «Som en del av en
endelig fredsavtale, må Israel ha sikre og aner-
kjente grenser. ... I lys av de nye realitetene på
bakken, inkludert allerede eksisterende større
israelske befolkningssentre, er det urealistisk å
vente at resultatet av forhandlingene om
endelig status vil bli en full og hel tilbake-
vending til våpenhvilelinjene fra 1949 ...»

Brevet inneholdt også disse ordene: «Det
synes klart at en avtalt, rettferdig og realistisk
ramme for en løsning på den palestinske
flyktningesaken som en del av en avtale om
varig status vil måtte finnes ved å opprette en
palestinsk stat, og bosette de palestinske flykt-
ningene der, heller enn i Israel.»

(Kilde: Hovedsakelig Wikipedia)
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FN-medaljen er en militær
medalje som tildeles for del-
tagelse i FNs fredsbevarende
styrker. Selve medaljen har
lik utforming, men utstyres
med medaljebånd i forskjel-
lige farger for hver opera-
sjon, likevel slik at FNs lyse-
blå farge alltid er med.

FN-medaljen er utført i
bronse og bærer på aversen
FNs emblem et verdenskart
sett fra Nordpolen omgitt av
olivengrener. Bokstavene, en
forkortelse for navnet på
operasjonen, er plassert øverst i åpningen
mellom olivengrenene. Reversen har inn-
skriften «IN THE SERVICE OF PEACE»
over to linjer.

Medaljebåndet komponeres i farger forbund-
et med landene FN-styrken er utplassert i og
gjør bruk av nasjonalfarger eller farger som
viser til naturforhold. Alle har FN-flaggets
lyseblå farge som et element. Hoved-

prinsippet er at hver styrke
har medaljebånd i en særeg-
en fargesammensetning.

Medaljebåndet på UNEF I-
medaljen (Gaza og Sinai) har
en lys sandfarget bakgrunn
som symbol på Sinai, med
en sentrert stripe i FN-blått.
To tynne striper i grønt og
mørkeblått er plassert på
begge sider av båndet, blått
representerer Suez-kanalen,
og det grønne Nildalen.

UNEF-medaljen ble til ved
General Assembly Resolution 1001(s) 7/11-
56. Totalt ble 47 037 medaljer utdelt.

FNs fredsbevarende styrker har gjort en
omfattende tjeneste for fred i mange land i
alle verdensdeler og ble tildelt Nobels freds-
pris i 1988.

(Kilde:Wikipedia og Forsvarsforum)

Litt om De Forente Nasjoners medaljer

Farmasihistorisk kongress i Paris
Vi minner om ISHP-kongressen i Paris 11. til 14. september 2013.

Program finnes på kongressens nettside

www.41ichp.org <http://www.41ichp.org>
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Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS)
Stiftet 1993

MEDLEMSINFO

Mathis Gundersveen,
første æresmedlem i
Norsk Farmasihistorisk Selskap

Vårt selskap har i sine statutter anledning til å
utnevne æresmedlemmer. Vi har ikke brukt
denne anledning, selv om det sikkert har vært
medlemmer som kunne fortjene en utmerk-
else. Når vi nå før vår generalforsamling i år
bestemte oss for å aktivere bestemmelsen, var
det ingen tvil i vårt styre om hvem som
skulle bli den første.

Når man skal beskrive Mathis Gundersveens
liv og levnet i farmasien, står man foran en
omfattende oppgave. Han har jo vært med
alle steder, fra han begynte som studentrepre-
sentant i NFFs hovedstyre i 1954, gjennom
styrer i Norsk Farmasøytisk Selskap og
Laboremus, hovedstyret i NFF, generalsekre-
tær samme steds, hovedstyret i NAF, så presi-
dent samme steds. I tillegg kommer høye
internasjonale verv i FIP.

Mathis er et foreningsmenneske tvers
igjennom. Han kan holde rede på alle
saker, både de store og de små. Han

kjenner alle, og han kan snakke med alle.
Dette har vi også hatt stor nytte av i vårt
farmasihistoriske miljø.

I styret for Apotekmuseet på Bygdøy satt
Mathis i mange år på 1970–80-tallet, den
gang dette var vårt eneste forum for farmasi-
historie. Da bibliotekutvalget ble opprettet,
ble han med der fra første stund, og er det
ennå. Da vi opprettet Norsk Farmasihistorisk
Selskap, var han straks på pletten med gode
råd. Fra 1997 til 2003 var han også selskapets
leder, og under hans ledelse økte med-
lemstallet i en slik grad at det vakte oppsikt i
internasjonal farmasihistorie.

Han er fortsatt aktiv som foredragsholder ved
våre sesjoner, og hans siste verv i farmasihis-
torien har vært som drivkraft i vår valgkomi-
te. Der har han nå fått avløsning, men vi håp-
er fortsatt å se vårt æresmedlem ved våre til-
stelninger.

Mathis til høyre i bildet.
Her sammen med en nordisk gruppe under en

farmasihistorisk kongress i Firenze.
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Cygnus – svanen

Alle våre lesere vet at cygnus er latin for
svane. Men hvorfor heter vårt tidsskrift
Cygnus? Og hva har svanen egentlig med
apotek å gjøre?

Vi vet jo at svanen har med apotek å gjøre. I
Norge, som i resten av Europa, finnes mange
Svaneapotek. Da man i det kontinentale
Europa begynte å gi apotekene navn, ble som
regel svane og løve de to første. Mange har
spekulert på symbolikken og systematikken i
denne navnegivning. Har svaneapotek noe
felles? Er det noen forbindelse mellom de
mange løveapotek? Svaret på dette er enkelt,
de har ingenting med hverandre å gjøre.

Hvorfor har da apotekene hatt navn og sym-
boler? Noe av det kan muligens føres tilbake
til middelalderens europeiske byer, hvor gat-
ene ikke var forsynt med navneskilt, fordi
folk ikke kunne lese og skrive. I stedet fikk
gårdene navn, og ble ofte utstyrt med sym-
boler som skulle vise hvilken virksomhet som
ble drevet i gården. Da kan navn som svane
og løve forklares ved at de var alkymistiske
symboler. Svane var symbolnavn på kvikk-
sølv, mercurius, og løven kunne symbolisere
svovel, og uttrykket «rød løve» kunne stå for
«de vises sten». Dette er bare en liten del av
symbolikken rundt disse to dyr. I tillegg
kommer nok at de var heraldisk svært bruk-
bare og pyntet godt opp over apotekdøren.

Andre apoteknavn kan ikke forklares på
denne måten, elefanten kom også tidlig inn i
apotekverdenen. Den eneste forklaring må
være at elefanten var et mystisk dyr, umåtelig
stort og med hale i begge ender. Apotekere
har alltid likt å gjøre seg mystiske.

Navnesettingen på apotek fikk en ny og
rasjonell forklaring da større byer etter hvert
fikk flere apotek. Da ble apotekene navnsatt
for at ikke ett apotek skulle dra nytte av
bynavnet. Noen brukte da de tradisjonelle

navn som har gått igjen i hele Europa, andre
brukte fantasien. I Norge ble det ganske van-
lig å gi apoteket navn fra noe som var karak-
teristisk for stedet, som Måken i Måløy,
Renen i Kirkenes, Viben på Bryne osv.

Tilbake til svanen, når fikk Norge sitt første
svaneapotek? Det må ha vært enten Svane-
apotheket i Christiania eller Svaneapoteket i
Bergen. For Svaneapotheket i Christianias del
er det rimelig å tro at det fikk navnet da apo-
tek nummer to, Elefantapoteket ble oppret-
tet, og dette regner sin opprettelse fra 1672.
Noe sikkert vet man ikke, men
Johannes Heerfort, apoteker
1688 til 1708, hadde et
signet med bilde av en
svane. Svaneapoteket i
Bergen kan ha antatt svane-
navnet så tidlig som i 1688,
men sikkert vet vi det ikke før
ved Løveapotekets opprettelse i 1705.

I dag spiller de gamle apoteknavn en langt
mindre rolle. I den utstrekning apotekene
fortsatt har symbolnavn, er disse beskjedent
plassert bak et mer prangende kjedenavn.Vi
håper å kunne bevare Svanen som symbol og
navn gjennom vårt tidsskrift CYGNUS, i sin
nye fjærdrakt.

Glassmaleri i
taket av det
nåværende
Svaneapotek i
Oslo. Øverst
Æskulapstaven,
det internasjonale
symbol for lege-
kunst, nederst
Merkurstaven,
det internasjonale
symbol for han-
del. Midt mel-
lom disse er apo-
teket plassert.
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20 medlemmer var til stede.

1. Åpning ved selskapets leder.
Yngve Torud åpnet generalforsamlingen
som han konstaterte innkalt i henhold til
statuttene. Ingen hadde kommentarer.
Dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder, referent,
samt 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
Yngve Torud ble valgt til møteleder.
Holger Moe Tørisen ble valgt til referent.
Inger Johanne Danielsen og Ellen Finstad
ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Styrets beretning
for kalenderåret 2011.
Yngve Torud gjennomgikk beretningen
for 2011. Under Farmasidagene 2011 ble
det holdt 6 foredrag i farmasihistorisk
sesjon. Beretningen ble enstemmig god-
kjent.

4. Regnskap for 2011 og budsjett
for 2012.
Yngve Torud gjennomgikk regnskapet
som viste et overskudd på kr. 2.345,17.
Kommentarer ble gitt. Regnskapet var
revidert av Aslaug Gombos. Regnskapet
ble enstemmig godkjent.

Yngve Torud fremla budsjett for 2012.
Budsjettet forutsatte uforandret kontin-
gent. Budsjettet med uforandret kontin-
gent ble tatt til orientering.

5. Endringsforslag til NFHS’ vedtekter
§5, annet punktum.
Styrets forslag til ny tekst: «Generalfor-
samlingen innkalles av styret med minst 14
dagers varsel.» Forslaget ble enstemmig
vedtatt.

6. Valg.
Valget ble ledet av Kari Bremer fra valg-
komiteen.
Styremedlemmene Bente By Jansen og
Gunvor Betzy Solheim ble gjenvalgt for
2 år. Aslaug Gombos og Einar Heide
Magnussen ble gjenvalgt for 1 år som hen-
holdsvis revisor og stedfortredende revisor.
Som nytt medlem av valgkomiteen etter
Mathis Gundersveen ble Kari Wold valgt
for 2 år.
Alle valg var enstemmige.

Yngve Torud meddelte at styret i møte 16.
april 2012 enstemmig hadde besluttet at
Mathis Gundersveen skulle utnevnes til sel-
skapets 1. æresmedlem. Han leste opp ordlyd-
en i brevet som sendes Mathis Gundersveen.
Generalforsamlingen bifalt styrets beslutning.

Etter generalforsamlingen var det faglige pro-
gram: Harald Skei: «Norsk farmasøyt i inter-
nasjonal tjeneste. Seksdagerskrig i Gaza og
legemiddeldistribusjon i Botswana.»

Inger Johanne Danielsen Ellen Finstad
(sign.) (sign.)

Norsk Farmasihistorisk Selskap

Referat fra generalforsamling tirsdag 15. mai 2012 kl. 19.00
i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1, Oslo
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Hefte 1 – oktober 1997
Red.: CYGNUS, en norsk farmasihistorisk skriftserie

(side 7)
A. Jermstad: Kort oversikt over farmasiens historie

(side 9)
A. Bærheim Svendsen: Professor Axel Jermstad

1880–1980, et hundreårsminne (side 19)
K. Backe-Hansen: Henrik Ibsen i norsk farmasihistorie

(side 21)
A. Sæteren: Kirkenes apotek under annen verdenskrig

(side 29)
P.R.Kruse: Apotekerpriserne i 1500- og 1600-tallet

(side 35)
K.Zalai: Die Entwicklung der Pharmaziegeschichte als

Wissenschaft in Ungarn (side 43)
Norsk Farmasihistorisk Selskap (side 49)
Norsk Farmasihistorisk Museum (side 51)

Hefte 2 – oktober 1998
Red.: CYGNUS, en norsk farmasihistorisk skriftserie

(side 7)
K. Backe-Hansen: Farmakopekommisjonen 100 år

(side 9)
A. Bærheim Svendsen og J. Karlsen:

Den nye studieordnings frukter (side 31)
R. Bjerke Paulssen: Nycomed fra «industriapotek» til

internasjonalt legemiddelfirma (side 45)

Hefte 3 – oktober 1999
B. Johannesen: Norsk Farmaceutisk Selskap

gjennom 75 år (sidene 1–56)

Hefte 4 – mai 2000
A.O. Pedersen: Svaneapoteket i Hamar – 150 år

(side 7)
R. Ødegaard: Apoteket og byen (side 9)
S. Bratberg: Apotekets emblem (side 23)
S. Bratberg: Agnete Werner – flaskeskyller og rengjører

gjennom 40 år (side 24)
A.O.Faller: Laborantliv (side 26)
S. Bratberg: Visitasjonsprotokollen 1852–1982 (side 29)
S. Bratberg: Et stabilt personale – til kundens fordel

(side 32)
S. Bratberg: Hamar-apotekene i samarbeid med

kommunehelsetjenesten (side 35)
A.O.Pedersen: Nye muligheter i nytt tusenår (side 37)
Kilder (side 38)

Hefte 5 – oktober 2000
Red.: Cygnus, en norsk farmasihistorisk skriftserie

(side 7)

E. Wickstrøm: Giftinformasjonssentralen (GIS) (side 9)
R. Klevstrand: Helge Thomassen Offerdahl (1855–1938) –

Apoteker og pionér på fettherdingsområdet (side 21)
H.T. Offerdahl: Korte erindringer fra en svunnen tid –

Fra min disippeltid på Lærdalsørens apotek (side 27)
A. Bærheim Svendsen: Liber compositionum variorum

siv Dispensatorium manuall in laboratorio
Nidrosi 1812 (side 39)

Hefte 6 – oktober 2001
S. G. Dahl: Othar Holmboe – plakattegner, ordfører og

apoteker (side 7)
B. Johannesen: Peder Farup – vår første professor i

farmasøytisk kjemi (side 15)
B. Johannesen: Norsk farmasi i forbudstiden (side 27)

Hefte 7 – oktober 2002
Red.: Forord (side 6)
F.B.Rakli: Fra animalsk lever til vitamin B12 (side 7)
H. Hjorth Tønnesen: Medisinkister, hus- og

reiseapotek (side 20)

Hefte 8 – mai 2003
R. Klevstrand: From Apothek to Drugstore

Norwegian Immigrant Pharmacists in the
United States of America (sidene 5–45)

Hefte 9 – oktober 2003
Red.: Forord (side 6)
J. Karlsen: Middelalderresepten (Middelalderens

reseptsamlinger) (side 7)
A. Bærheim Svendsen: Liber Compositionum variorum,

Del II (side 38)

Hefte 10 – oktober 2004
Red.: Forord (side 6)
H. Hjorth Tønnesen: Medisinkister, hus- og reiseapotek

2. Nansens medisinskrin fra Grønlands-ekspedisjonen
(1888) (side 7)

A. Bærheim Svendsen: Blaafarveværkets medisinforsyning
1835–36 (side 23)

J. Karlsen: Moskus, Zibet, Castoreum og Ambra.
Animalske droger i det gamle apotek (side 39)

Hefte 11 – oktober 2005
Red.: Forord (side 6)
B. Johannesen: Ellen Gleditsch – farmasøyt og

radiokjemiker (side 7)
K.-E. Andersen: «Krepseøyme» (Oculus Cancri)

som legemiddel (side 18)
J. Karlsen og A. Raal: Rigabalsam og lignende

produkter (side 25)

Hefte 12 – oktober 2006
Red.: Forord (side 6)
A. Gombos: Visitasjonsprotokollen fra Strømsø apotek

i Drammen 1863–1874 (side 7)
R. Klevstrand: Leger som apotekinnehavere (side 21)
K.-E. Andersen: Et fag i tiden. Farmasøytiske tidsbilder

1905–2005 (side 26)

Cygnus
Innholdsfortegnelse

1997–2012
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Hefte 13 – oktober 2007
Red.: Forord (side 6)
H. Andersgaard: «He always remained a pharnacist».

A statement from 1942 by the Hungarian author
Sándor Márai (1900–1989) on Henrik Ibsen (side 7)

H. Moe Tørisen: Felleskatalogen – 50 år i legemiddel-
informasjonens tjeneste (side 17)

B. Johannesen: «Bidevind. Ragnar Mørks liv og virke»
av Unni Mørk. Bokanmeldelse (side 33)

Cygnus – en norsk farmasihistorisk skriftserie 1997–2007.
Innholdsfortegnelse (sidde 38)

Hefte 14 – oktober 2008
Red.: Forord (side 6)
Ragna Kure, Leif-Victor Oppedal og Lill Monrad:
Væske- og steriliseringssentralen, Ullevål sykehus (side 7)
Rolf Klevstrand: Male Fern extract – an old drug and

its replacement (side 16)
Yngve Torud: Kjøp og salg av norske apotekbevillinger

i 1936 og 2001 (side 20)
Cygnus – en norsk farmasihistorisk skriftserie 1997–2007

Innholdsfortegnelse (side 26)

Hefte 15 – oktober 2009
Red.: Forord (side 4)
Kjell-Erik Andersen:

Flora Danica – mer enn et servise (side 5)
Kjell-Erik Andersen, Trygve Fjeldstad og

Hanne Hjorth Tønnesen: Det står farmasøyter bak!
– Kjente produkter med rot i farmasien (side 16)

Yngve Torud: Norske farmasøyter og vitenskapelig
aktivitet på 1800-tallet (side 23)

Kjell-Erik Andersen, Mathis Gundersveen og
Rolf Klevstrand: Eksamenskandidatene høsten 1892
– hvor ble de av? (side 31)

Gunvor Solheim:Et gryende helsevesen på
70 grader nord (side 43)

Hefte 16 – oktober 2010
Red.: Forord (side 4)
Yngve Torud: Farmasøyters holdninger under krigen

1940–45, og oppgjøret etter krigens slutt (side 5)
Holger Moe Tørisen: Farmasøytisk industri i

krigsårene 1940–45 (side 14)
Bjørn Johannesen: Farmasi i krisetider. Litt om for-

syningen av legemidler i krigsårene 1940–45 (side 23)
Gunvor Solheim: Tvangsutskrivning til apotektjeneste

i årene 1942–50 (side 28)
Rolf Klevstrand: Farmasøyter i Øst-Finnmark under

krigsperioden 1941–45 (side 40)
Hege Ekeli og Berit Smestad Paulsen:

Livet på Blindern – sett fra tidsskriftet Veneficus
(side 46)

Johannes Rink: En vise om holdninger (side 56)

Hefte 17 – oktober 2010
Reseptarene – en ressurs i 50 år
Om utdanning, yrkesrolle og profesjon
Forord (side 5)
Profesjon og etikk

Profesjon, etikk og politikk v/Per Nortvedt (side 7)

Historikken
Historikken frem til 1960
v/Nina Eitrem Haavie (side 17)

Utdanningene
Rolf Klevstrand – reseptarutdanningens første rektor
v/Nina Eitrem Haavie og Trygve Fjeldstad (side 24)
Oddbjørn Solli – rektor og fagperson
v/Nina Eitrem Haavie (side 27)
Pionertiden: De første . . .
v/Nina Eitrem Haavie (side 30)
Reseptarutdanningen:
Skolen og høgskolen. Veien mot et profesjons-
universitet v/Nina Eitrem Haavie (side 36)
De siste 10 årene: Det store spranget
v/Anne Aasness Marthinsen, Grethe Sørgaard,
Camilla Foss, Cecilie Landmark, Anne Tangen (side 50)
Farmasieventyret i Namsos
v/Tor Brenne og Elisabeth Moen Rørvik (side 59)

Etter- og videreutdanning
Reseptarenes etterutdanning
v/Lisbeth Trelnes og Nina Eitrem Haavie (side 65)
Videreutdanningen det ikke ble noe av
v/Turid Eftang (side 69)
Andre videreutdanningstilbud v/Lisbeth Trelnes (side 71)

Yrkesrollen
Reseptarstudenters refleksjoner over yrkesrollen
(side 73)
Reseptarfarmasøyt – endringer i yrkesrollen
v/Solveig Bøhmer Strøm (side 77)
Anny Lien – en skrankepioner
v/Trygve Fjeldstad og Nina Eitrem Haavie (side 86)
Reseptar og «Årets farmasøyt»: Pionerer og rolle-
modeller v/Nina Eitrem Haavie og
Trygve Fjeldstad (side 92)
Reseptarer og apotekbevilling – et tilbakevendende
tema v/Kari Bremer (side 96)
Karrieremuligheter i apotek
v/Solveig Bøhmer Strøm og Nina Eitrem Haavie (side 99)
Arbeidsplasser utenom apotek
v/Nina Eitrem Haavie (side 102)

Fagpolitikk
Apoteket i helsetjenesten – tilbakeblikk på eit utvals-
arbeid v/Herdis Holvik (side 103)
Fagpolitisk virksomhet – en mulighet for påvirkning
v/Hans Magne Solberg og Brit Palnir Nagelgaard (side 105)
Fra hundeklubb og Kvinnefronten til leder av
Norges Farmaceutiske Forening
v/Trygve Fjeldstad (side 109)
Reseptar Tove Ytterbø – leder av NFF i 2010
v/Trygve Fjeldstad og Nina Eitrem Haavie (side 113)

Profesjonsinteresser og profesjonskamp
Studentopprøret mot reseptarutdanningen
v/Per Flatberg (side 117)
En yrkesgruppe under angrep
v/Trygve Fjeldstad (side 120)

Hefte 18 – oktober 2011
Red.: Forord (side 4)
Jan Karlsen og Gunvor Solheim:

Tolkning av en resept fra 1795 (side 5)
Yngve Torud: Kvinners inntog og overtagelse av norsk

farmasi (side 12)
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