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Forord
Farmasidagene er over, og vi har igjen fått gjennomført vår
farmasihistoriske seksjon. Vi i det norske farmasihistoriske selskap
(NFHS) har alltid følt ansvar for denne seksjonen, ved å stille seksjonleder til rådighet og og medvirke til at kolleger stiller opp med
foredrag. Dette har også sammenheng med at vi gjerne vil holde
Cygnus gående, mye av materialet vi publiserer i Cygnus kommer
fra Farmasidagene.
I år var det mange interessante foredrag i vår seksjon, vi håper å se
noen av dem i Cygnus.
Vårt selskap er også medlem av Det Internasjonale Selskap for
Farmasihistorie (ISHP) fordi vi mener det er viktig å holde på de
internasjonale kontakter. I september i år ble det avholdt en internasjonal kongress i Paris, neste kongress vil være 8.–11. september
2015 i Istanbul. Vi vet at noen av våre norske kolleger trofast
kommer til disse kongresser, vi ville gjerne se at flere fattet interesse. I dette nummer av Cygnus har vi derfor trykket en samleartikkel om Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap.
Yngve Torud
Ansvarlig redaktør

En dag iVatikanets bibliotek
(Biblioteca ApostolicaVaticana)
Starten på et prosjekt – Farmasøytiske notiser 30
Av Jan Karlsen*

Abstract
The background of the studies of old medical
codices with interesting pharmaceutical
recipies (composita) and references to
relevant literature and libraries are given.The
aim of the project is to study the beginning
of the use of compounded medicines in
Norway and how the transfer of the medical
knowledge and traditions of medicines in
Europe to Norway started. At the same time
an overview is sought of the pharmaceutical
literature from about 800 AD to 1800 AD
and of the standardization of medicines
towards the use of pharmacopoeias and the
development of quality standards for
medicines.

over farmasøytisk litteratur fra ca. 800 til
1800 og utviklingen av standardiseringen av
legemidlene frem mot «moderne» tid med
farmakopeer og kvalitetsnormer for legemiddelkvalitet.

Prosjektet tar form
Mitt prosjekt har vært og er å studere utviklingen av sammensatte legemidler slik de
er dokumentert i codices, manuskripter og

Abstrakt
Det gis her bakgrunnen for studier av gamle
medisinske codices med farmasøytisk interessante composita og henvisning til relevant
litteratur og bibliotek som kan være nyttige å
bruke i studiet av gammel farmasøytisk litteratur. Hensikten med prosjektet er å studere
begynnelsen av medisinbruken i Norge og
hvordan medisintradisjonen fra Europa kom
til Norge. Samtidig ønskes å få en oversikt

Kart over
hvor
Vatikanets
bibliotek
ligger.

*Apotekereksamen 1964 ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Doctor wis.-nat. 1970 ved Het Rijksuniversiteit te Leiden, Nederland. 1. amanuensis 1972 ved Avdeling for Galenisk farmasi, Universitetet i Oslo og
professor samme sted 1986–2013.
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Eksempel på
en medisinsk
codex
(Antidotarium
magnum) fra
ca. 1260.

bøker fra omkring år 800 til ca.
1800. Interessen for dette dukket
opp under min praktikanttid da
mange resepter som jeg brukte i
resepturen sikkert måtte ha en
ganske lang historie. Hvor lang
denne historien var for enkelte
preparater kunne jeg ikke ane den
gangen. Det beste eksemplet er
resepten for koldkrem som i alle
fall stammer fra romertiden.
Resepter for sammensatte legemidler som man erfarte hadde
virkning, ble bevart i hundrevis av
år og noen i tusen år. Mange preparater forsvant, men mange forble
en del av apotekerens kunnskap.
De gamle preparatene ble en del av
apotekerens spesialkunnskap som
gjorde yrket som apoteker ettertraktet. Min ide var derfor å bla
4

Forfatteren arbeider med en codex.

meg bakover gjennom historien i form av
resepthåndbøker/samlinger av oppskrifter på
composita – gjennom den norske farmasihistorien og bakover så langt det var praktisk
mulig å finne skriftlig dokumentasjon innen
europeisk medisin og farmasi.
Dette tidsrommet på tusen år er valgt med
omhu fordi systematiske reseptbeskrivelser
dukket opp ca. år 800, og utviklingen i
medisinen gjorde at de gamle sammensatte
legemidlene etter hvert forsvant i praktisk
bruk omkring år 1800 selv om mange fremdeles fantes i farmakopeer og apotek til langt
inn i det 20. århundre. For å undersøke
hvordan reseptene på legemidler har endret
gjennom tidene, må man lete seg fram til
bibliotek i Europa som har samlinger av
medisinske codices. Siden det var populært å
kunne vise fram et bibliotek i den perioden
som er nevnt, for sine gjester var det mange
adelige rundt omkring i Europa som samlet
på codices i perioden 800–1440. Samlingene
ble ofte testamentert til klostre og kirker.
Mange samlinger havnet i Vatikanet, men
flere ble beholdt som kongelige/adelige
bibliotek og er bevart som slike innenfor
lokale nasjonalbibliotek eller som private
samlinger. Hovedmengden av codices var
skrevet for kirken eller var teologiske og filosofiske betraktninger, men medisinsk litteratur hadde en anvendelse man ikke gjerne
gikk glipp av og codices med resepter finnes
derfor i mange boksamlinger om enn i et lite
antall. Siden codices med medisinsk innhold
finnes mer sporadisk i manuskriptsamlingene
har det vært et møysommelig arbeid å finne
frem til bibliotek som i ettertid kunne brukes
som referansebibliotek for reseptsammenligninger. Gamle bibliotek eksisterer ennå i
sin opprinnelige form noen steder, men ofte
har krig, salg, tyverier, forflytninger endret på
bibliotekenes opprinnelige samlinger hvis de
ikke er helt forsvunnet. Har man funnet frem
til en codex med medisinsk innhold må man

prøve å tid- og stedfeste opprinnelsen. Før
boktrykkerkunsten ble funnet opp i 1440 var
det bestemte klostre i Europa som anla
scriptorier for å mangfoldiggjøre manuskripter eller codices. Her ble medisinske
codices kopiert for salg. Kopieringen ble
foretatt av munker som ikke hadde forstand
på hva de kopierte, men som ble korrigert av
en kyndig leder for klostrets scriptorium.
Korrigeringen gikk som oftest på de skrivemessige og tekniske utførelsene og ikke på
innholdet. Derfor finnes mange codices
med feilskrivinger som gjør tolkningen noe
vanskelig i ettertid. En fordel med klostrenes
scriptorier er at man har et begrenset antall i
Europa og som regel kan stedfeste en codex
når man ser på utførelsen og ved hjelp av
paleografi også tidfeste en codex. Det var
vanlig å utbrodere startbokstaven ved et nytt
kapittel og spesielle kunstnere ble ansatt for
dette (5–10). Ved senere gjennomgang av
reseptsamlinger, har man funnet frem til at
det eksisterte noen få faste samlinger, riktignok med noen lokale tilpasninger, som ble
kopiert og brukt både i medisinundervisningen og i praktisk anvendelse av leger og
apotekere. En oversikt over disse er gitt av
Karlsen (13).
I min leting etter manuskripter fra omkring
år 1000 med medisinsk innhold, har jeg vært
innom mange berømte bibliotek (1–3). Jeg
har blant annet besøkt Biblioteca Malatestiana i Cesena, Riksbiblioteket i Beijing,
Bibliotheque National i Paris, Biblioteca
Marciana i Venezia, Biblioteca Nationale i
Firenze, Biblioteca Laurenziana i Firenze,
Biblioteket i Escorial, Statsbiblioteket i Sankt
Petersburg, Nasjonalbiblioteket i København,
Het Rijksbibliotheek i Haag og Biblioteca
Apostolica i Vatikanet for å nevne noen.
Gamle klosterbibliotek som i Melk i
Østerrike, Einsiedeln i Sveits, St. Gallen i
Sveits og ikke minst boksamlingen ved
Universitetsbiblioteket i Basel er besøkt på
5

En medisinsk codex fra Istanbul.

leting etter gamle medisinoppskrifter. Tross
alle endringer i bibliotekene er det ganske
fantastisk at så mange av gamle medisinske
manuskripter enda finnes. Problemet man har
er å finne frem til originalmanuskripter. Når
man skal lete etter «opprinnelige» resepter
ønsker man selvsagt å finne ut hvordan
reseptene begynte – noe som i praksis er
nesten umulig da reseptene er blitt til og
modifisert etter hvert som man fikk
medisinsk erfaringsmateriale. Det er å anta at
utviklingen av medisinske resepter har vært
under kontinuerlig utvikling så lenge menneskene har villet helbrede seg med naturens
produkter. Etter hvert kunne man gjennom
erfaring sette sammen en liste med composita
som utgjorde en medisinmanns/leges kunnskap og som i Europa ble skrevet ned som et
supplement til en «lærebok» i medisinsk behandling. Disse farmasøytiske tilleggene til en
medisinsk lærebok ble større og større inntil
de utgjorde en codex for seg selv. Man kan
heller ikke finne ut hvor reseptene kommer
fra annet enn å anta opprinnelsesområdet.
Det kreves derfor kunnskap i helt andre
disipliner enn de man opprinnelig hadde fått
gjennom sin farmasøytiske utdannelse for å
kunne fordype seg i studier av gammel farmasøytisk litteratur. Man må lære seg Middelalderlatin for å forstå hva som er skrevet, paleografi (11) for å tidfeste en codex, historie for
å forstå hvorfor bøkene er havnet der de er
og hvordan bøker ble produsert.
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Oppfinnelsen av boktrykkerkunsten hadde
en voldsom effekt på bokproduksjonen og en
relativ langsom utvikling av medisinske
manuskripter før 1440 ble avløst av en
ustoppelig produksjon av bøker i Europa
hvor samme opprinnelsesmanuskript ble
endret på og gjenopptrykket, medisinske
manuskripter ble plagiert og endret uten
kontroll, et nytrykk ble endret og trykket
igjen slik at det kan være vanskelig å finne
frem til et mulig startmanuskript. Det var
ikke vanlig å bruke sitt eget navn som forfatter men heller ty til en eller annen medisinsk
størrelse og gjerne en berømt lege fra antikken som pseudonym. Resultatet er at det
volder problemer å personbestemme en
mulig forfatter.
I en tidligere publikasjon (13) har jeg sammenfattet de hovedsamlingene av composita
som man nå mener er grunnlaget for de
gamle medisinene i Europa – i alle fall de
reseptene som ble anvendt av leger og laget
på apotek fra 800 til 1800. Disse samlingene
kan man følge gjennom mange hundre år og
ved hver ny utgave av samlingene har man
modifisert utvalget av resepter etter lokal
bruk og beholdt de som man mente kunne
være nyttige. Resultatet er et fascinerende
bilde av apotekerens arbeid, hvilke preparattyper som var populære, hvilke simplicia som
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apoteket måtte ha for hånden og hvilke som
kunne byttes ut (quid pro quo) med andre og
lettere tilgjengelige droger.
I en større sammenheng finnes det mye eldre
reseptsamlinger enn de vi finner i Europa. I
Kina har vi den første kjente farmakopeen fra
T’ang dynastiet fra år 657 e.Kr. og fra
Ayurvedisk medisinlitteratur som er eldre
enn kinesisk, finnes oppskrifter på sammensatte medisiner til behandling (4). Disse tradisjonene vil bli behandlet i senere artikler. Vi
er nå interessert i utviklingen av medisintradisjonen i relasjon til arbeidet i europeiske
apotek.
Europeisk farmasøytisk tradisjon sprang ut fra
medisin og leger som var spesielt interessert
legemidlers sammensetning. Gresk medisintradisjon gikk via romersk medisin til bysantinsk medisin til arabisk medisin til en slags
start på europeisk tradisjon med den medisinske skole i Salerno som startet ca. år 900.
Medisintradisjonen fulgte deretter opprettelsen
av medisinske fakultet ved de nye europeiske
universitetene ved Bologna, Montpellier,
Cordoba, Paris, Oxford fremover mot 1500tallet. Særlig arabisk legevitenskap fikk mye å
si for behandling av pasienter og dermed for
farmasøytisk kunnskap om legemidler. Nye
handelsveier østover (Arabia, Afrika, India og
Kina) og vestover (Syd-Amerika) ga nye
råstoffer for medisinproduksjon. Det ble etter
hvert umulig for legene å kjenne til hvilke
råstoffer man hadde tilgjengelig og kunne
bruke i behandlingen og apotekeren fikk
dermed en dominerende plass i Middelalderens helsevesen som den profesjonelle
legemiddelrådgiver og den som hadde den
nødvendige kunnskapen om simplicia.
Av de bibliotekene i Europa som gir
informasjon og eksempler på codices med
medisinsk innhold, er det Vatikanbiblioteket
(Biblioteca Apostolica Vaticana) som har den

største samlingen av manuskripter. Vatikanbiblioteket er kjent for dem som har besøkt
Vatikanmuseet med sine flotte saler, takmalerier og bokskap. Dette er bare saler som er
pusset opp for å vise hvordan biblioteket var
organisert før. For en moderne bruker av
biblioteket er bøkene forvart trygt i underkjellere med styrt temperatur og fuktighet.
Bestemte lesesaler er innredet til bruk for
forskere og adgangen til manuskripter og
bøker er strengt regulert. Etter nøye kontroll
av identitet, utstedelse av et digitalisert
identitetskort med angitt varighet av oppholdet ved biblioteket og angivelse av garderobeskap får man adgang til Biblioteca
Apostolica Vaticana og lesesalene. Det er en
stor sal med bibliotekkataloger fra hele
Europa, en lesesal for doktorander, en lesesal
med hjelpebøker for paleografi og endelig en
lesesal for codices. Til denne siste lesesalen
med adgang til alle bibliotekets samlinger er
det begrenset adgang. Her får man anvist plass
og kan bestille sine bøker ved en skranke.
Bøkene hentes nede i kjelleren og kan mottas
etter et par timer. Problemet er å finne ut hva
man skal bestille. I motsetning til vanlige
trykte bøker som har ISBN-nummer, tydelig
forfatter, utgiver, utgiversted og årstall for
utgivelse finnes det ikke noe tilsvarende for
skrevne codices. Codex-samlingen iVatikanet
har oppstått ved gaver fra samlere hvor katalogiseringen nok kunne være mangelfull. I
lesesalen med hjelpebøker finnes kataloger
over de fleste samlingene men det er liten
systematikk i beskrivelsene bortsett fra en
enkel nummerrekkefølge. Man må derfor ta
for seg en av de beskrevne codex-samlingene, bla gjennom katalogen og håpe på å
finne en henvendelse eller beskrivelse av at
en bestemt codex inneholder noe medisinsk
litteratur.
Det er heller ikke mye hjelp å få fra bibliotekets ansatte når det gjelder direkte henvisning til bestemte medisinske codices da
7

medisin ikke er et hovedtema for forskere
ved BAV (Biblioteca Apostolica Vaticana).
Søking i en database kan bare foretas på verker som er trykket, d.v.s. etter 1440. Etter et
tips fra bibliotekaren om at samlingen gitt av
Fabio Chigi (pave Alexander VII) kanskje
kunne inneholde noe om medisin, satte jeg
derfor i gang med katalogen over Chigi’s
codices hvor hvert manuskript heldigvis er
beskrevet med et par linjer hver. Katalogen
som var satt opp teller mer enn tretti bøker i
folioformat så det var en jobb som skulle
gjøres. Etter å ha lett i noen dager etter referanser og ord som Hippocrates, Galenos,
medicina, therapeutica fant man så frem til to
codices. Disse ble behørig bestilt og ville bli
levert til min plass i løpet et par timer. I mellomtiden gjorde jeg meg kjent med biblioteket og hvordan dette fungerte. Hjelpebøkene i salen ved siden av den virkelige
lesesalen inneholdt en rekke nye og gamle
bøker for skrifttydning, beskrivelse av ulike
alfabeter, illustrerte bøker med eksempler på
skriftbilder etc., etc. I den store katalogsamlingen i en egen sal finner man kataloger helt
tilbake til renessansen fra alle berømte bibliotek i Europa – Uppsala, Wroclaw, St. Petersburg, Paris o.s.v. Dette kunne nok bli til nytte
i det videre arbeidet.
For å hjelpe til med forskningen (og for å
spare slitasje på dyrebare manuskripter) er det
mange steder i Europa satt i gang en digitalisering av sjeldne manuskripter, men dette er
et meget møysommelig og langsomt arbeide
som det vil ta mange år å gjennomføre.
Foreløpig må man i Vatikanet finne frem til
codices i de håndskrevne katalogene, bestille
verkene i skranken og med selvsyn lese
gjennom de gamle skrifter.

Litt om Vatikanbiblioteket
Vatikanbiblioteket har oppstått ved at pavene
har samlet codices/bøker, Vatikanet har
8

mottatt bokgaver og ved en styrt innkjøpspolitikk skaffet seg gamle manuskripter.
Mange private samlinger har funnet veien til
Vatikanbiblioteket. Vatikanbiblioteket som et
offentlig bibliotek, ble påbegynt av pave
Nicholas V (Tommaso Parentucelli 1447–
1455) som bestemte seg for å åpne biblioteket i Vatikanet for publikum. Pavene hadde
skaffet seg et bibliotek helt siden Romertiden, men manuskriptsamlingene var bare
tilgjengelig for paven og senere «curia» og
ikke for lesere utenfra. Vi kjenner bibliotekkatalogen fra Bonifatius VIII (1294–1303) og
vet at boksamlingen til pavene i Avignon ble
overført til Roma av pave Gregor XI i 1377.
Pavene etter Nicholas V fortsatte utbyggingen av biblioteket og fikk ansatt en ansvarlig
bibliotekar med medhjelpere. Dermed ble
det mulig å låne bøker i Vatikanet. Utlånsregistrene fra 1475 til 1547 eksisterer enda. I
det 16. århundre var Vatikanbiblioteket det
største i den vestlige verden. Vatikanbiblioteket fortsatte å vokse takket være
donasjoner fra private samlere. Biblioteket
hadde nå fått en fast plass i Vatikanets bygninger.
Av store og viktige samlinger som ankom
Vatikanbiblioteket var Palatinerbiblioteket fra
Heidelberg i 1623, Dronning Christinas
bibliotek i 1690 og Klement IV samling
av syriske og palestinske manuskripter.
Biblioteca Apostolica Vaticana inneholder nå
Vatikanets arkiv (Archivio Segreto Vaticano),
et numismatisk kabinett, en samling av trykk,
en samling av medaljer og samlingen av bøker, manuskripter, inkunabler og bibliotekkataloger. Det finnes der nå 150 000 codices
fra før Gutenbergs tid, 8300 inkunabler (bøker trykket mellom 1450 og slutten av 1500)
og 1 600 000 trykte bøker. Flere forsøk på å
ødelegge biblioteket er gjort. Leiesoldater
stjal fra vatikansamlingene i 1527 og i 1797
og 1809 «overførte» franske tropper og
Napoleons soldater store deler av Vatikan-

bibliotekets samlinger til Paris. Disse ble bare
delvis tilbakeført etter Wienerkongressen i
1814.
Fra 1890 ble etter hvert flere store samlinger
overført til Vatikanet – Barberini (1902),
Chigi (1923), Ferrajoli (1926), Rospigliosi
(1926) og den store samlingen av persiske og
etiopiske manuskripter fra Cerulli. Alle disse
gavene har ført til at Biblioteca Apostolica
Vaticana (BAV) er et av de viktigste bibliotek
for historiske litteraturstudier bl.a. av
medisinske skrifter. Hver av samlingene som
er nevnt ovenfor har egne håndskrevne kataloger som gjør det ganske tidkrevende å
begynne et forskningsprosjekt. Man aner eller
gjetter at det kan finnes relevant litteratur i
«Barberini», «Chigi» m.fl. men hvor man skal
finne referansen til den enkelte codex får
man bare ved å gå gjennom katalogene nøye.
De håndskrevne codices fra før 1400 kan i
tillegg by på problemer å lese. Riktignok kan
man trøste seg med at i medisinske beskri-

velser klarer man seg med et relativt lite middelalderlatinsk ordforråd slik at lesningen er
gjennomførbar. Manuskriptene er skrevet
med fin håndskrift og er rene kunstverk og
skriftkvaliteten utmerket. Likevel skal det noe
til både å lese håndskrevne manuskripter og
tolke ordene til moderne medisinske begrep
når medisinsk terminologi og beskrivelser tilhører en helt annen tidsepoke. For at munkene skulle få opp farten ved kopiering av
codices, brukte de en slags stenografi med
utstrakt bruk av sammentrekninger (ligaturer)
og angivelse av disse med små tegn over og
under bokstaven. Ligaturene mener man
stammer fra Ciceros sekretær Marcus Trullius
Tiro og kalles «Tironian notes». Bruken av
bestemte ligaturer er også tidsbestemt og kan
gi et holdepunkt når det gjelder å tidfeste en
codex.

Arbeidet videre
I mellomtiden er nå de to bestilte codices
hentet og levert til min plass i lesesalen. Den

Vatikanbibliotekets
inngang.
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I biblioteket finnes lånelister med angivelse
av hvem som har bestilt bøker slik at det
kunne være interessant å se hvem som hadde
bestilt de to codices som jeg hadde funnet
frem til. Forrige lån for codex nr.1 var fra
1910 og for den andre var forrige lån fra
1876. Dermed var det lett å forstå at i dette
prosjektet kunne det bli vanskelig å finne
meningsfeller.

En medisinsk codex fra ca. 1350.

ene codexen er fra ca. år 1000 og den andre
er datert til 950. Den første er sannsynligvis
skrevet i et scriptorium i et kloster i Tyskland
mens den andre er en codex med opprinnelse fra Syditalia. Som de fleste manuskripter
eller codices fra denne tiden er reseptene som
finnes nedskrevet enten spredd over hele
«boken» eller samlet i en egen reseptdel. Det
var på denne tiden at resepter begynte å få en
egen del i en medisinsk codex.Verket er laget
som en medisinsk oppslagsbok og tydeligvis
ment som et hjelpemiddel for leger. Den
andre ligner en del i oppsettet men er skrevet
med et annet alfabet, benevento, som var
populært i Syd-Italia fra 900–1200 (12). I
dette alfabetet er bokstaver, ligaturer og forkortelser forskjellig fra vanlige minuskuler.
Dermed må man også lære seg dette alfabetet. «Bøkene» som er kopiert i et kloster er
skrevet av munker som selv ikke hadde
medisinsk bakgrunn og det forekommer
ganske mange skrivefeil og «misforståelser». I
tillegg ble det brukt ligaturer i mengder slik
at lesningen av teksten kan volde en del bry
allerede før en eventuell fortolkning begynner. Etter denne dagen begynner jeg å få en
ide om hva som trengs av kunnskap før
manuskripttolkningen og letingen etter mer
spesifikk farmasøytisk litteratur kan begynne.
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Da var det å gå i gang med «bøkene».
Middelalderlatin hadde jeg satt meg inn i på
forhånd men var ikke helt forberedt på de
mange forkortelser som ble brukt av munkene i scriptoriene når en codex ble kopiert.
Utviklingen av skriften fra uncialer gjennom
karolingiske minuskuler til gotisk bastard
hadde jeg også studert på forhånd og kunne
derfor innenfor 100 år bestemme tidspunktet
for når en codex var kopiert. Lærebøker i
paleografi med bilder av gode eksempler var
å finne i nabolesesalen i BAV. Dermed var det
også mulig å tidsbestemme en reseptdel i
bøkene. Reseptdelen kunne vært føyd til på
et senere tidspunkt. Den første bokstaven i et
avsnitt var gjerne utbrodert med figurer typisk for et bestemt scriptorium og dermed
kunne det være mulig å stedsbestemme
kopieringen.
Som skrevet annetsteds viser det seg at
inkunabler og tidlig trykte bøker med
medisinsk og farmasøytisk innhold tydelig
angir at det er fire reseptsamlinger som eksisterte siden midten av 1200-tallet. Det var
1. Antidotarium magnum
2. Antidotarium Nicolai
3. Opere Mesue – Aghrabadin
4. Dynameron
Disse fire reseptsamlingene eksisterer i mange
varianter hvor de forskjellige composita ofte
er endret, navnene er forandret på, utgavene
er forkortet eller antallet composita er økt.
Felles for alle er at opprinnelsen til samlingene er høyst uklar. Eksempelvis er Anti-

dotarium Nicolai anvendt som pensum i
medisin ved Universitetet i Paris i 1270.
Antidotarium major ser ut til å ha eksistert
før Antidotarium Nicolai. Antidotarium
Nicolai synes å være en forkortet utgave som
egnet seg i medisinerundervisningen.
Aghrabadin – fra Opere Mesue har tatt opp
en del arabiske composita og Dynameron ser
ut til å ha gresk opprinnelse. Siden resepter
fra alle fire samlinger er brukt i de første farmakopeene i Europa ville det være interessant å følge utviklingen av reseptsamlingene
bakover i tid før den første europeiske farmakopeen ble utgitt – Ricettario Fiorentino
fra 1498.
Vatikanbiblioteket er ikke det eneste biblioteket med fine reseptsamlinger, men utgjør et
bra startpunkt for dette prosjektet. Etter hvert
skulle det vise seg at det fantes mange
medisinske codices i mange bibliotek rundt
om i Europa. Dette besøket i Biblioteca
Apostolica Vaticana ga meg en god start på
prosjektet og en førsteklasses innledning til
og en forståelse av hvilke problemer man
møter når reseptenes gang gjennom historien
skal studeres og dokumenteres.
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Historien om historien
Internasjonal og norsk farmasihistorie
Foredrag Norsk Farmasihistorisk Selskaps vårmøte 14. mai 2013
AvYngve Torud*

Hva er farmasihistorie. Er det en hyggelig
pensjonisthobby? Er det en parade av fine
gamle apotek eller praktutstyr fra gammelt
av. Er det apotekernes sosialhistorie? Er det
enkeltapotekeres jubileumsskrifter?
Dette er en diskusjon som har pågått i over
100 år i større farmasøytiske miljøer,Tyskland
og Frankrike, noe senere i USA. Grunnen var
sikkert at farmasien i løpet av 1800-tallet
endret seg fra et håndverk til en akademisk
profesjon, den fikk sine læresteder som ble
tilknyttet universitetene. Da kom kravet, en
profesjon må jo ha sin historie.
Forskjellige forsøk ble gjort, og i 1904 slo
den nordtyske apoteker Hermann Schelenz
til med utgivelse av en bok på 1000 sider, kalt
Geschichte der Pharmazie (1). Schelenz fikk
ære for sitt store arbeid, men samtidig ble den
kritisert for feil og mangler. Diskusjonen
førte til at interesserte besluttet å komme
sammen for å finne ut hva farmasihistorie
skulle være. Fransk farmasihistorie fikk sitt
selskap allerede i 1913, men det internasjonale gjennombrudd kom en del år senere.
Det var jo svært urolige tider i Europa.

I 1926 foreslo den østerrikske apoteker
Ludwig Winkler å danne et internasjonalt
forum for farmasihistorie og innbød noen
interesserte til sitt familiegods i Innsbruck
(2). Aksjonsgruppen innkalte igjen til et stiftelsesmøte, hvor representative og kvalifiserte
kolleger deltok. Disse dannet selskapet
Gesellschaft für Pharmaziegeschichte, som
hadde sin første generalforsamling i 1929.
Meningen var at de skulle arbeide internasjonalt, men språket var stort sett tysk. De
ledende personer var foruten Winkler, de
tyske professorer Häfliger og Urdang. Den
ledende person i dette arbeidet ble fra
begynnelsen Urdang. Den politiske situasjon
i Europa ble mer og mer vanskelig, spesielt
for Urdang, som var jøde og virket i
Tyskland. I 1938 klarte Urdang å flykte ved
gode venners hjelp.. Han havnet i USA, og
gav umiddelbart amerikansk farmasihistorie
et kraftig oppsving ved å opprette et stort
institutt for farmasihistorie i Madison,
Wisconsin.
Under annen verdenskrig lå alt slikt arbeid
nede, og etter krigen måtte alt reorganiseres.
Den sentrale organisator var igjen en tysk

* Yngve Torud er født 1940 og tok sin apotekereksamen 1965. Etter apotektjeneste ble han teknisk direktør i
Norges Apotekerforening fra 1968. Utnevnt til professor i farmasi 1983, og apoteker ved Svaneapotheket i Oslo
1989 til 2001. President i det Internasjonale selskap for farmasihistorie 1989 til 1999. Innvalgt medlem av det
Internasjonale Akademi for Farmasihistorie i 1993.
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professor, Georg Dann, ved siden av ovennevnte Häfliger. Nå fikk selskapet tre navn:
International Society
for the History of Pharmacy (ISHP)
Societé Internationale
d’Histoire de la Pharmacie (SIHP)
Internationale Gesellschaft
für Geschichte der Pharmazie (IGGP)
Selskapets offisielle språk skulle være engelsk,
fransk og tysk. (senere også i en periode italiensk).
Den første kongress ble holdt i Hamburg
1949, og er siden holdt hvert 2. år. Kongressene har alltid vært holdt i europeiske
byer, unntatt en gang (Washington 1983). Det
nasjonale farmasihistoriske selskap står økonomisk og praktisk for arrangementet.

Det internasjonale selskap led av svakheter.
En av dem var den at medlemskapet var personlig, slik at det var ingen sammenheng med
medlemskap i et tilsvarende nasjonalt farmasihistorisk selskap. Dette førte til tilfeldigheter med hensyn til hvem som ble valgt inn
i tillitsverv. En annen svakhet var at de tyske
deltagere og tysk språk fortsatt dominerte. De
franske deltagere følte seg og sitt språk ofte
tilsidesatt, og engelske og amerikanske deltagere følte seg fremmed i forsamlingen hvor
det nesten bare ble snakket tysk og fransk.
Da den tyske muren falt i 1989, førte dette til
endringer. Noe av det første som hendte, var
at det østtyske og det vesttyske farmasihistoriske selskap slo seg sammen. Dermed ble de
langt det største nasjonale selskap. Man skulle
tro at dette førte til en enda sterkere tysk
dominans, men det motsatte skjedde. Medlemmene fra det gamle østtyske selskap forlangte en videre internasjonalisering, og
presset frem et vedtak om å fornye statuttene
til ISHP. Av vedtaket fremgikk det at det var
presidenten i det internasjonale selskap som
skulle skrive utkastet til nye statutter.
Arbeidet ble straks påbegynt, og med hjelp
fra kolleger og venner i flere land var etter
4 år et utkast ferdig.
Det nye var at nå skulle de nasjonale farmasihistoriske selskaper være de ordinære medlemmer, og betale kontingent etter hvor
mange medlemmer de hadde. Det valgte
hovedstyre skal settes sammen slik at ingen
språkgruppe dominerer, og det utvidete styre,
som godkjenner beretninger, regnskap og
budsjett, består av delegater fra de nasjonale
selskaper, 1 eller 2 eller 3 etter hvor stort det
nasjonale selskap er.

ISHP-president, professor Christa Kletter fra Wien.

Dette har fungert bra. Kontakten mellom
internasjonalt og de nasjonale selskaper er
blitt mye bedre, og ingen språkgruppe
13

Kongressene blir også ved dette opplegg en
interessant blanding av vitenskap, meninger
og sosialt samvær. Noen bilder i denne
artikkel kan kanskje virke som smakebiter.
Hvordan har dette påvirket norsk farmasihistorie? Vi har jo alltid hatt kolleger med
interesse for historie, og en del skriftlig
materiale har kommet ut av denne.
Det første farmasøytiske skrift som nevner
historie, er Harald Thaulows bok «Farmasiens
Historie de Sidste Tyve År i Norge» (3).
Denne nevnes fordi den er den første, men
den er knapt noen historiebok. Den er et
polemisk skrift mot den nye norske farmakope av 1854.

Norske deltakere og en gresk professor.
Gunvor Solheim og Rolf Klevstrand i Wien.

dominerer. Engelsk er kommet mye mer i
bruk, og er nå hovedstyrets vanlige forretningsspråk. Kongresser er dels blitt holdt på
steder som var uaktuelle tidligere, i alle fall
med langt bedre spredning.

Kongressteder for ISHP etter 1990
1991 Praha,Tsjekkoslovakia
1993 Heidelberg,Tyskland
1995 Paris, Frankrike
1997 Stockholm, Sverige
1999 Firenze, Italia
2001 Luzern, Sveits
2003 Sinaia, Romania
2005 Edinburgh, Skottland
2007 Sevilla, Spania
2009 Wien, Østerrike
2011 Berlin,Tyskland
2013 Paris, Frankrike
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I 1898 ble innstillingen fra apotekkomiteen
levert og trykt, den inneholder flere avsnitt av
verdifull apotekhistorie (4).
Det neste farmasihistoriske skrift var J.W.
Floods meget godt gjennomarbeidede bok
«Norges Apothekere fra 1588 til 1908» (5).
Den gav et godt grunnlag for neste historieskrift, det mektige verk «Norges Apotek og
deres innehavere», i ni bind, det første i 1953,
det siste i 2000 (6).
NFF gav i 1933 ut «Norges apoteker og
farmaceutiske kandidater», med bilder og
kortbiografier (7).
Nicolai Sverres store bok «Et studium av
farmasiens historie», ble utgitt i 1952 (8).
I en spesiell stilling kommer en svensk bok,
av Lauritz Gentz, «Det norska Brännvinsoch Hetvinsförbudets inverkan på Apoteksväsendet», Stockholm 1922 (9).
Av mer personlige betraktninger finnes H.T.
Offerdahls «Korte erindringer fra en svunnen tid» (10) og S.S. Martens bok fra1953,

«Tider som svant», som er riktig godt og
morsomt skrevet, med illustrasjoner av Gösta
Hammarlund (11).
Noen større, samlende verk er skrevet i de
senere år (12, 13, 14).
En del større, sentrale jubileumsberetninger
er også ført opp i litteraturlisten (15, 16, 17,
18, 19, 20).
Ellers har farmasihistorien vist seg i spredte
tidsskriftartikler samt en god del jubileumsberetninger fra apotek.
Den første organiserte farmasihistoriske virksomhet i Norge, var Norsk Farmasihistorisk
Museum på Bygdøy, som ble stiftet i 1963.
Men denne stiftelse skulle etter sine lover
bare drive farmasihistorie som kunne knyttes
til museumsvirksomhet. Andre grener av
farmasihistorien var stort sett uorganisert,
bortsett fra at vi i 1980-årene fikk utvirket at
et årlig nummer av Norges Apotekerforenings Tidsskrift skulle være et farmasihistorisk spesialnummer.
Så kom muligheten. Da statuttene i ISHP
skulle endres i, ble det klart at de nasjonale
farmasihistoriske selskaper skulle komme til å
utgjøre de ordinære medlemmer i det internasjonale selskap.Vårt problem var at vi ikke
hadde noe nasjonalt selskap. Riktignok hadde
vi arrangert en av de internasjonale kongresser, i Oslo 1987, og hadde litt goodwill internasjonalt. Men denne kongressen vår ble
nærmest arrangert av en aksjonsgruppe og
ingen organisasjon. Noe måtte gjøres!
Det ble nedsatt en ny aksjonsgruppe i 1993,
bestående av Magne Moe, Aslaug Gombos,
Arild Otto Pedersen og Yngve Torud.
Gruppen kalte inn til et stiftelsemøte, og
mange møtte opp. Norsk Farmasihistorisk
Selskap (NFHS) ble stiftet og et interimsstyre

bestående av Aslaug Gombos (leder), Knut
Erik Christensen, Arild Otto Pedersen og
Kjell Backe-Hansen. Disse arrangerte ordinær generalforsamling høsten 1994, og
interimstyret ble valgt til ordinært styre. Så
var det i gang!
Første oppgave var å få fast etablert en
farmasihistorisk seksjon hvert år ved Farmasidagene. Dette gikk greit, og vårt selskap søker
hvert år opp mulige foredragsholdere, og vi
stiller med seksjonsleder.
Neste oppgave var å bli en fast seksjon av
Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS). Det gikk
også bra, vi er etablert som seksjon av NFS,
men med eget styre, egen generalforsamling
og egen økonomi. En av fordelene er at vi
har fast adresse i Apotekforeningen, og all
post adressert til vårt selskap havner på kontoret til NFS.
Cygnus var neste store oppgave. En gammel
drøm har vært å få et organ som kunne
publisere farmasihistorie, særlig med tanke på
foredrag fra Farmasidagene. Ved dyktige forhandlinger lyktes det å få et samarbeid med
NFS og Apotekmuseet, og aksjeselskapet
Cygnus Forlag AS ble stiftet i 1997 med tre

President i ISHP professor Francois Ledermann og president i Det internasjonale farmasihistoriske akademi,
professor Wolf-Dieter Müller-Jahncke.
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aksjonærer. Dessverre sprakk samarbeidet i
2011, og aksjeselskapet ble oppløst, men vi,
NFHS, vil fortsette å utgi Cygnus i egen regi.
Da de nye statutter for det internasjonale selskap ISHP ble vedtatt på kongress i Paris i
1995, meldte vi oss inn i ISHP som nasjonalt
selskap.
Dette var de store saker, det finnes også
mange små. Men vi har alltid vært så heldige
å få med oss dyktige medarbeidere. Først kan
jeg nevne Magne Moe, som var en kjempe i
vårt farmasøytiske miljø. Så var Aslaug
Gombos med fra første stund, med sin brede
organisasjonserfaring og sine gode kontakter
til alle grener av norsk farmasi. Mathis
Gundersveen kom inn med sin kjennskap til
organisasjonsliv og sine eminente forhandlingsegenskaper.
I dag sitter vi også med et godt fungerende
styre.
Dette var min historie om historien.Til slutt
vil jeg nevne, at i internasjonale farmasihistoriske kretser vekker det stadig forundring,
at bittelille landet Norge har et nasjonalt selskap med over 200 medlemmer, og et eget
tidsskrift som holder mål for ethvert kritisk
øye.
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Den 41. Internasjonale kongress
i farmasihistorie
Paris 10.–14. september 2013
Av Gunvor Solheim*

International Society for the History of
Pharmacy
(ISHP,
www.histpharm.org)
arrangerer en verdenskongress annethvert år.
Denne kongressen ble lagt til Paris av to
grunner:
Det er 100 år siden «La Société d´histoire de
la pharmacie» ble høytidelig stiftet på daværende L`École supérieure de pharmacie de
Paris, som det første farmasihistoriske selskap
i verden.
Og det er 200 år siden den berømte militærapotekeren Antoine Augustin Parmentier
(1737 – 1813) døde.
Han har fått sin egen utstilling ved Invalidesykehuset i år, til minne om innsatsen på
sykehus, innen forskning og undervisning i
kjemi og i ernæring, blant annet på poteter!

Internasjonal forbrødring: Nina og Bjarne Thune i La
Musée de la Parmacie Albert Ciurana i Montpellier.
Marie-Sophie Guibert (til venstre) og Colette Charlot
har vært engasjert i museet i en årrekke.
Foto: Frode Inge Helland

I forkant av kongressen var det et møte for
representanter fra medlemslandene, og
Norges Farmasihistoriske Selskap har medlemmer nok til å få to representanter.

regnskap, budsjett og valg. Alle vedtak var
enstemmige. Forskningstipendet ble øket fra
2000 Euro til 2500 Euro. I fjor gikk det til
professor Salaks fra Latvia. Han arbeider med
et nyoppdaget arkiv for Roche om deres
virksomhet i Russland før 1917.

Yngve Torud og Gunvor Solheim møtte. På
agendaen var godkjenning av beretning,

Det gis også et stipend på 1500 Euro til
historiesesjonen på FIP.

* Apotekereksamen 1962. Provisor og timelærer 1963–1975. Sykehusfarmasøyt i Tromsø 1976–1984. Apoteker
ved Apoteket Nordstjernen Tromsø 1984–1991. Sykehusapoteker i Tromsø 1991–2001.
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tronisk til de respektive lands foreninger for
videresending, gjerne på ett språk. Det var
positiv respons på dette, men generalforsamlingen skulle også spørres.
Det ligger nå mer enn 3000 publikasjoner fra
foredrag på nettsidene til ISHP, og det søkes
etter en ny ansvarlig for nettsidene.

Valg

Rolf Klevstrand holdt foredrag om «Pharmacists as
doctors at sea» og fikk god respons!
Foto: Nina Aldin Thune

Økonomien er tilfredsstillende med en kapital på ca. 45 000 Euro og et årlig budsjett på
ca. 12 000 Euro.
Det ble diskutert om det er hensiktsmessig
fortsatt å sende ut et «Newsletter» på papir og
tre språk eller om man kan sende det elek-

President: Prof. Dr. Christa Kletter fra
Østerrike ble gjenvalgt.
Visepresidenter ble Prof. Dr. Poul Kruse fra
Danmark, Bruno Bonnemain, Frankrike og
Priv.-Doz Axel Helmstädter,Tyskland.
Som kasserer ble gjenvalgt Dr. Larissa
Leibrock-Plehn,Tyskland.
Ny generalsekretær ble dr. Dusanka Krajnovic fra Serbia.
Møtet ble holdt i 4 avenue Ruysdaël, hvor
den franske farmasiforeningen holder til i et
vakkert hus fra 1875 som har tilhørt familien
Menier, apotekere og sjokoladefabrikanter.
Den inneholder vakre interiører, rikholdig
drogesamling, gamle dokumenter, farmakopeer og gjenstander fra gamle apotek.

Gunvor Solheim snakket om «Medicine Supply during the Second world war in Norway. Møteleder var Larissa
Leibrock-Plehn (til venstre). Foto: Nina Aldin Thune
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Improvisert underholdning på festmiddagen!
Foreningens president Christa Kletter (nr. 2 fra venstre)
og Yngve Torud (ytterst til høyre). Foto: Bjarne Thune

Kongressen hadde faglig program i tre dager
med Plenumforedrag om Antoine Augustine
Parmentier og om etablering av farmasihistoriske foreninger. Så var det 79 kortforedrag
å velge mellom i tre parallelle saler. Språkene
var engelsk, tysk eller fransk, og sesjonene var
nå ordnet mer etter tema enn etter språk, så
det var enten å skifte sal i raskt tempo eller
trene språkkunnskapene.
Det var mange gode foredrag og avhengig
av at foredragsholder sender inn manus,
blir de lagt ut på nettsidene til ISHP
(www.histpharm.org
Slå opp på upcoming and past congresses).
«ISHP working group» har tatt for seg farmakopeenes historie og på nettsidene kan du
også lese resultatet fra 10 land. De italienske
er jo eldst, og fra Italia er det to artikler.
Paris har mye spennende å by på og mottagelse ved velkomsten ble holdt i selskapslokalene til militærsykehuset «Invalides». Det var
flere generaler til stede.
Vi fikk også se Museum of Materia Medica
på universitetet. Det hadde en imponerende
samling på 25000 droger og preparater og var
elegant innredet med skap fra verdensutstillingen i Paris år 1900.

Poul Kruse hadde det tredje nordiske innslaget. Han
snakket om The Danish Foundation of Pharmacy,
Pharmacon A/S på Hillerød. De har en ny portal
http://dfhf.dk/index.php som er vel verdt å besøke.
Foto: Nina Aldin Thune

Festmiddagen var på en elvebåt på Seinen
hvor fransk kokekunst og tilhørende viner
hadde høy klasse. Underholdningens høydepunkt kom da Yngve og ISHP-presidenten
fikk mikrofoner. Yngve kan fortelle at han
hørte på de to musikere (fiolin og klaver)
som spilte taffelmusikk, at de var svært gode.
Han gikk bort til dem og avtalte et repertoar,
og da de begynte, reiste han seg og sang. «Da
kom professor Lafont løpende med mikrofon, og en for meg ukjent franskmann sluttet
seg til og sang. Så kom ISHP-president
Christa Kletter og sluttet seg til med sang, og
trioen improviserte en liten konsert».
Neste kongress blir i Istanbul
8.–11. september 2015!
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Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS)
Stiftet 1993

MEDLEMSINFO
Referat fra generalforsamling
tirsdag 14. mai 2013 kl. 19.00
i Apotekforeningens lokaler,
Slemdalsveien 1, Oslo
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.
Dagsordenen 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.
Reidun Lunden og Marit Aandahl ble
valgt til å underskrive protokollen.
3. Styrets beretning for
kalenderåret 2012.
Yngve Torud gjennomgikk beretningen
for 2012. Under Farmasidagene 2012 ble
det holdt 6 foredrag i farmasihistorisk
seksjon. Beretningen ble enstemmig godkjent.
4. Regnskap for 2012 og budsjett
for 2013.
Yngve Torud gjennomgikk regnskapet
som viste et underskudd på kr. 1.864,34.
Kommentarer ble gitt. Regnskapet var
revidert av Aslaug Gombos. Regnskapet
ble enstemmig godkjent. Eget regnskap
er satt opp for Cygnus-kontoen og
revidert av Aslaug Gombos. Også dette
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godkjent.Yngve Torud fremla budsjett for
2013. Budsjettet forutsatte uforandret
kontingent. Budsjettet med uforandret
kontingent ble tatt til orientering.
5. Cygnus den fremtidige ordningen.
Yngve Torud orienterte. Det planlegges
også i år en utgave til høsten, ferdig til
farmasidagene 2013. Dette blir det andre
nummeret i Selskapets regi. Cygnus er nå
medlemsblad for Norsk Farmasihistorisk
Selskap. Bladet har en fagdel og en
foreningsdel.
6. Valg.
Valget ble ledet av Kari Bremer fra valgkomiteen.
Styreleder Yngve Torud ble gjenvalgt for
2 år.
Styremedlemmene Holger Moe Tørisen
og Liv Slettevold ble gjenvalgt for 2 år.
Aslaug Gombos og Einar Heide
Magnussen ble gjenvalgt for 1 år som
henholdsvis revisor og stedfortredende
revisor.
Som medlem av valgkomiteen ble Kari
Bremer gjenvalgt for 2 år.
Alle valg var enstemmige.
Etter generalforsamlingen var det faglige
program. Jan Karlsen hadde meldt forfall, og
Yngve Torud hadde på kort varsel forberedt
et innlegg om «Historien om historien.
Internasjonal og norsk farmasihistorie».
Reidun Lunden
sign.

Marit Aandahl
sign.

NORSK FARMASIHISTORISK SELSKAP
STATUTTER
Vedtatt av selskapets generalforsamling 28.
oktober 1994. Senest endret av generalforsamlingen 15. mai 2012.
Norsk Farmasihistorisk Selskap er en seksjon
i Norsk Farmasøytisk Selskap med eget styre
og økonomi.
§ 1. Formål
Norsk Farmasihistorisk Selskap har som formål:
– å spre kunnskap om farmasihistorie i sin
alminnelighet og spesielt norsk farmasihistorie
– å fremme forskning/studium og publisering av emner innen norsk farmasihistorie
– å fremme farmasihistorisk samarbeid
nasjonalt og internasjonalt
§ 2. Medlemmer
Som medlemmer kan opptas:
1.
2.
3.
4.

Individuelle medlemmer
Institusjoner, bedrifter og lignende
Korresponderende medlemmer
Æresmedlemmer

§ 3. Styre
Selskapet ledes av et styre som består av leder
og fire styremedlemmer. Styret konstituerer
seg selv. Styret har ansvaret for den daglige
driften av Selskapet og representerer dette
utad.
§ 4. Kontingent
Kontingent fastsettes for kommende år av
generalforsamlingen.
Kontingenten for institusjoner, bedrifter og
lignende er til en hver tid 5 ganger den kontingent som fastsettes for individuelle medlemmer.
Korresponderende medlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Kontingent skal være betalt før generalforsamling finner sted.
Medlemmer som etter purring ikke betaler
kontingent, kan av styret besluttes strøket
som medlem.
§ 5. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling avholdes årlig
innen utgangen av mai.
Generalforsamlingen innkalles av styret med
minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret med en måneds varsel.
Ordinær generalforsamling skal godkjenne:
– Styrets beretning for foregående år
– Styrets reviderte regnskap for foregående
år
– Styrets forslag til kontingent for
kommende år
Styrets forslag til budsjett fremlegges til
orientering.
Forslag fra medlemmer om saker som ønskes
behandlet på generalforsamlingen må være
innlevert til styret innen 1. februar.
Ordinær generalforsamling skal velge
– Leder og styremedlemmer etter innstilling
av valgkomiteen
– Revisor og stedfortredende revisor etter
innstilling av valgkomiteen
– Valgkomite på to medlemmer etter innstilling av styret
Valget gjelder for to år. Det tilstrebes kontinuitet i styret. Gjenvalg kan finne sted.
Revisor og stedfortredende revisor velges
hvert år.
Medlemmer i henhold til § 2.1 og § 2.2 har i
generalforsamlingen stemmerett med en
stemme hver.
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§ 6. Tilknytning til andre
organisasjoner
Norsk Farmasihistorisk Selskap kan være
medlem av andre faglige eller farmasihistoriske sammenslutninger.
Vedtak om dette gjøres i generalforsamling
med alminnelig flertall.
§ 7. Endringer av statutter
Endringer i disse statutter legges fram av styret for generalforsamling og må der vedtas
med 2/3 flertall.

22

§ 8. Oppløsning av Selskapet
Oppløsning av Norsk Farmasihistorisk
Selskap må vedtas med 3/4 flertall på ordinær
generalforsamling.
Eventuelle aktiva tilfaller Norsk Farmasøytisk
Selskap.

Cygnus
Innholdsfortegnelse
1997–2013
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)
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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 legemiddelinformasjonens 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 1997–2008
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 forsyningen 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)
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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 profesjonsuniversitet 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 rollemodeller 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 utvalsarbeid 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)

