
nus 
en norsk farmasihistorisk skriftserie 

APOTEKET SFINXEN, OSLO 
70ÅR 

&pesialut8ave - April1998 

1-

1-



-l 



-l 

Utgiver: 

Cygnus forlag AS 
el o Norges Apotekerforening 
Slemdalsveien 1 
Postboks 5070 Majorstua 
0301 Oslo 
Telefon: 22 69 60 40 
Telefax: 22 60 81 73 

Spesial utgave 
Redaktør: Aslaug Gombos 

Foto (forside): Mikael Tomaszewicz 

Trykkeri: Print-AK AS, Oslo 

Kan gjengis med referanse til kilden. 

ISSN 0809-4039 



APOTEKET SFINXEN 
1928-1998 



Bjørnefontenen på Majorstuen med Apoteket Sfinxen i bakgrunnen ca 1935.Fontenen er fra 1926 og ble gitt av 
Selskabet for Oslo Byes Vel ved midler av Alf Collets legat. Kunstneren, billedhugger Asbjørg Borgfelt, er også 
kjent for okseskulpturen på Torshov fra 1929. 

Foto utlånt fra Oslo Bymuseum,Jotograf Anders B. Wilse 
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Apoteket Sfinxen 70 år 

Da vi oppdaget at det i 1998 ville bli 70 år 
siden apoteket vårt åpnet, bestemte vi oss på 
Apoteket Sfinxen for at dette var noe vi ville 
markere. Vi er klar over at 70 år ikke er et 
ekte jubileum. H vorfor ikke utsette marke
ringen i fem år til 75 års jubileet, vil noen 
spørre. Siden apotekvesenet i Norge er over 
400 år gammelt og det finnes mange apotek i 
fortsatt drift som er hundrevis av år gamle, vil 
vel noen synes at det minst må et hundreårs
jubileum til for at det skal være verdt omtale. 
Men vi som utgjør personale og apoteker på 
Apoteket Sfinxen nå, ønsker å gripe denne 
sjansen i år til å samle noen tråder, markere 
og feire. Hvordan det så blir om fem år, det 
rar den tid vise. Apoteksystemet er i støpe
skjeen , og mangt kan være endret i løpet av 
kort tid. 

En eller annen form for trykksak med en 
omtale av apoteket syntes vi måtte inngå som 
en del av 70-års markeringen. Det var natur
lig å søke hjelp til dette hos apoteker Aslaug 
Gombos, som har en sentral posisjon i Norsk 
Farmasihistorisk Selskap samtidig som hun 
har journalistisk erfaring. At dette så har endt 
opp med en egen utgave av bladet Cygnus, lå 
sant å si utenfor det vi hadde tenkt oss av 
muligheter. M en vi er veldig fornøyde med 
og stolte over at det er blitt slik. 

T idsskriftet inneholder redegjørelser for bak
grunnen for opprettelsen av Apoteket 
Sfinxen og valget av navn på apoteket, korte 
biografier over de fem apotekerne apoteket 
har hatt, en beskrivelse av apotekets virksom
het i disse 70 årene, samt en omtale av byde
len Majorstuen . Leserne vil dessuten se at vi 
har lagt vekt på å ra med et fyldig bildemate
riale. 

Jeg vil rette en takk til dem som har lånt oss 
bilder til bladet. Det er pensjonert laborant 
Finn Duerud, apotektekniker Jorid Hansen, 
Oslo Bymuseum, samt NAF-gårdene AS ved 
Tor Saastad. Takk til Cygnus forlag AS for 
velvillig samarbeid. D en største takken går til 
Aslaug Gombos, som har laget dette jubi
leumsskriftet på en måte som vi er strålende 
fornøyde med. 

Apoteket Sfinxen flyttet for fem år siden fra 
et meget travelt hjørne i Majorstu-krysset til 
et annet hjørne i samme kryss. Jeg mottok 
mange dystre spådommer om apotekets 
utsikter den gangen. Det var ikke tilsvarende 
trafikk på det nye hjørnet, ingen passerte der, 
ble det sagt. Apoteket Sfmxen har imidlertid 
fortsatt å vokse både i omsetning, kundeantall 
og antall resepter hvert eneste år siden flyt
tingen. I dag er det mange usikkerhetsfakto
rer når det gjelder apotekvesenets fremtid. 
M en at det vil være behov og gode mulighe
ter for apotekdrift på M ajorstuen også i neste 
århundre, det er j eg overbevist om. 

Oslo, 30. april 1998 
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Majorstuen.Prospektkort med ukjent datering. Det nye Majorstuhuset fra 1932 er imidlertid på plass. Videre sees 
ingen beplantning i Kirkeveiens rnidtrabatt, noe som faktisk kan skimtes på bildet av Bjømifon.ten.en.. Det antas der
for at bildet er tatt mellotl't 1932 og 1935. 

Foto utlåntfra Oslo Bymuseum,fotograf Harstadsforlag 

Majorstuen 

Majorstuen var opprinnelig en forpakt
ningsløkke under N edre Blindern gård. 
N avnet skriver seg sannsynligvis fra ing
eniørkaptein med majors rang Michael 
Wilhelm Sundt (død 1759). H ans enke 
forpaktet løkken i mange år, og løkke
huset M aj orstuen lå der M ajorstuhusets 
søndre fløy i dag ligger ved Sørkedals
veien. 
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O slo opplevde en voldsom byggevirk
somhet i andre halvdel av forrige århun
dre. På vestkanten, der de mer bemidlede 
foretrakk å bo, ble det bygd villaer i store 
hager, som i Homansbyen, og leiegårder 
m ed store leiligheter. Byen vokste utover 
og oppover mot Majorstuen som i 1894 
fikk sin første sporveislinje fra Jernbane
torvet. 



De endrede trafikkforhold gjorde 1890-
årenes Majorstuen til et interessant byg

gefelt for entreprenørene. Bebyggelsen 
vokste først fram sør og nord for Bog
stadveien mellom Balkeby, Valkyrie plass 
og Majorstuen. I 1898 åpnet Holmen
kollbanen som landets første elektriske 
forstadsbane, først fra Majorstuen til 
Slemdal og senere samme år til Besserud. 
Holmenkollbanen ga byens befolkning 
nye muligheter for adkomst til skog og 
mark nord for byen. I 1912 ble banedrif
ten utvidet med en kort sidelinje fra 
Majorstuen til Sm.estad, og i 1916 ble 
selve Holmenkollbanen forlenget til 
Frognerseteren. 

Arbeidet med å føre A/ S Holmen
kollbanens linjer inn til sentrum gjennom 
en tunnel mellom Majorstuen og 
Nationaltheatret ble påbegynt allerede i 
1912. Men i 1914 måtte gravearbeidene 
innstilles, dels på grunn av politisk usik
kerhet når det gjaldt endestasjonens nøy
aktige plassering, dels på grunn av store 
erstatningssøksmål fra huseiere etter 
sprekkdannelser i flere bygårder. En plan
lagt stasjon i Homansbyen ble aldri full
ført. Til gjengjeld ble det bygd en stasjon 
på Valkyrie plass, etter at gravearbeidene 
ved et uhell hadde forårsaket at 800 m 3 

av gatelegemet raste ned i tunnelen. 
Arbeidene ble satt i gang igjen i 1926, og 
i 1928 ble tunnelen åpnet. 

Majorstuen stasjon var dermed ikke leng
er endestasjon for Holmenkollbanen, 
men var fortsatt et viktig trafikkmessig 
knutepunkt. Utbyggingen i strøket hadde 
siden 1914 bredt seg langs Kirkeveien. Fra 
slutten av 1920-årene og fram til 1939 

opplevde Majorstustrøket en ny stor byg
geperiode. Majorstuhuset med ny stasjon 

for Holmenkollbanen er fra 1932. 
Blokkene langs Sørkedalsveien ble bygd i 
1930-årene i flukt med stasjonen. Blok
kene mellom Marienlyst og Kirkeveien er 
også fra denne tiden. 

Prestenes kirke (i dag Majorstuen kirke) 
ble bygd i 1925. Kino-Palæet ble bygd 
som privat kino i 1924 like foran det 
nåværende ÅSV-bygget. Kinoen ble 
senere overtatt av Oslo komn1une og 
revet i 1964 for å gi plass til parkering. 
Colosseum kino åpnet i 1928. 

I Slemdalsveien ligger Politiskolen i den 
gamle gardekasernen fra 1904 med et 
nyere tilbygg, mens Norges musikkhøy
skole, Chateau Neuf og Norges Apo
teketforenings bygg er reist i de senere år. 

De viktigste forretningsgater på Major
stua, Bogstadveien og Kirkeveien, har et 
vidt spekter av forretninger, restauranter 
og kafeer. Majorstua er i så måte en 
levende by i byen der boligstrøk og for
retningsvirksomhet eksisterer side om 
side, og hvor Majorstuen stasjon i 
Majorstuhuset stadig utgjør en viktig del 
av gatebildet. Det samme må kunne sies 
om Apoteket Sfinxen som fra 1928 til 
1993 var å finne på hjørnet av Kirkeveien 
og Valkyriegaten, og som nå ligger på 
hjørnet av Kirkeveien og Bogstadveien. 
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Apoteket Sfinxen 
Opprettelsen 

Opprettelsen av Apoteket Sfinxen på Majorstuen i Oslo ble tillatt ved kongelig resolu
sjon av 9. juli 1926. 

Saken om et nytt apotek i Majorstuområdet hadde året før blitt fremmet av Norges 
Farmaceutiske Forening overfor departementet, og etter en høringsrunde hos berørte 
parter ble følgende foredrag fremlagt i Statsråd: 

«Norges Farmaceutiske Forening har i skrivelse av 27de november 1925 rettet en henstilling til departementet om 

oprettelse av et nytt apotek i Oslo i strøket omkring Majorstuen. Til begrunnelse herav anfører foreningens hoved

styre den sterke vekst av bebyggelsen omkring Majorstuen stasjon siden det nuværende Majorstuens apotek blev 

oprettet i 1906. Ved den store byggetilvekst er Majorstuens apotek blitt et av byens største, og hovedstyret mener, 

at det godt kan tåle en beskjæring av sin nu så store kundekrets til fordel for et nytt apotek i dette strøk. Et nytt apo

tek ved Majorstuen vil - uttales det - bli tid gavn for alle dem som daglig benytter de forstadsbaner som utgår her

fra , og apoteket skulde kunne påregne en kundekrets på ca. 13.000 mennesker. 

Departementet har gjennem fYlkesmannen forelagt saken for de kommunale autoriteter, som samtlige- med fYl

kesmannens tilslutning- anbef:'lier oprettelse av det foreslåtte apotek. 

StadsfYsikus uttaler, at det nuværende Majorstuen apotek, som efter hans mening betjener publikum på en i 

enhver henseende tilfi-edsstillende måte, gir sin innehaver en så rikelig inntekt, at han kan la apoteket bestyre av en 

forholdsvis godt avlønnet farmasøit og selv dyrke andre interesser. Befolkningens vekst vil, mener stadsfYsikus, øke 

det nuværende apoteks omsetning så sterkt, at der på stedet kan bli god levevei for to apotekere, uten at det nærlig

gende Fagerborg apotek vil lide vesentlig avbrekk. StadsfYsikus nevner dog muligheten av at Holmenkollbanens 

forlengelse inn til byens centrum kan komme til å minske traf1kken ved det nuværende knutepunkt adskillig, og 

bemerker at det måskje vil være best å se saken an en tid. Skulde nytt apotek bli besluttet oprettet straks, finner han 

at det bør ligge ved krysset av Valkyriegaten og Kirkeveien. 

Helserådet, sykehusutvalget og rådmannen for Ste avdeling i Oslo kommune har uttalt sig for det nye apoteks 

oprettelse. 

Fonnannskapet besluttet mot 5 stemmer å itmby bystyret til å fatte beslutning overensstemmende hermed, og 

Oslo bystyre har i henhold hertil under 26de mars sistleden mot 14 stemmer vedtatt å anbefale oprettelsen. 

Ved sakens tilbakesendelse til departementet uttaler fYlkesmannen under 7 de april sist! eden, at han for sitt ved

kommende antar, at der er et så sterkt behov til stede for et nytt apotek ved Majorstuen, at ansøkningen bør imøte

konunes. Han har derfor gitt den sin beste anbefaling. 

Av sakens dokumenter sees, at innehaveren av Majorstuens apotek har sendt rådmannen en forestilling i anled

ning av denne sak angående inntekten av hans apotek m. v. 

Videre har innehaveren av Fagerborg apotek søkt om, at et eventuelt nytt apotek ikke tillates lagt således, at det 

i nevneverdig grad kan komme til å forringe hans apoteks kundekrets, han ber om, at det nye apotek ikke tillates 

lagt nordenfor Bogstadveien. 

Medisinaldirektøren har i skrivelse av 28de juni sl. uttalt, at han i det vesentlige finner å kunne slutte sig til den 

redegjørelse for de lokale forhold ved Majorstuen, som Den Farmaceutiske Forenings hovedstyre har gitt. Han til

føier, at strøket omkring Majorstuen i de siste år helt har skiftet karakter og nu må regnes for et av byens mest trafi

kerte, hvorfor behovet for et nytt apotek har vokset sig fi·em til et almenønske. Et nytt apotek ved Majorstuen vil 

efter medisinaldirektørens mening hovedsakelig berøre Majorstuens apotek, som dog fremdeles vil bli en god for

retning med en tilstrekkelig kundekrets. Dernæst vil, mener medisinaldirektøren, et nytt apotek på Majorstuen fa 
en del av den søkning fra beboerne av strøkene langs Holmenkollbanen og Smestadbanen, som nu går til apoteke

ne i byens centrum. Derimot mener medisinaldirektøren, at det nye apoteks oprettelse ikke nevneverdig vil berøre 
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hverken Vinderen apotek i Aker eller Fagerborg apotek. Medisinaldirektøren anbefaler derfor oprettelse av et nytt 

apotek ved Majorstuen innen et mmåde, som begrenses av Valkyriegaten i nord, Bogstadveien i syd og Jacob Aalls 

gate i øst. 

Departementet skal bemerke, at ifølge lov om drift av apotek av 4de august 1909 §2 blir nye apotek å oprette, 
hvor det finnes påkrevet av hensyn til almenhetens tarv. Efter det som foreligger antar man, at denne betingelse er 

til stede, foruten i bystyrets anbef.iling er dette særlig konunet til uttrykk i fYlkesma nnens uttalelse. 

Det må videre antas, at et nytt apotek i heromhandlede strøk vil gi innehaveren et rimelig utkonune. 

Imot oprettelsen av et nytt apotek finner man med medisinaldirektøren ikke å kunne tillegge hensynet til det 

nuværende Majorstuens apotek avgjørende vekt. D ette er et av byens større apotek, som må antas å kunne tåle en 

reduksjon av sin omsetning, som kan følge av oprettelsen av et nytt . 

Departementet fitmer detfor å burde slutte sig til de foreliggende anbefalinger av oprettelsen av et nytt apo tek 

ved Majorstuen og mener med medisinaldirektøren, at apoteket bør la sin plass innen det område, som begrenses av 

Valkyriegaten, Bogstadveien og Jacob Aalls gate . Bestemmelse om dets nærmere beliggenhet innen dette onu-åde 

kan gis av departementet. 

Under henvisning til ovenstående tillater departementet sig å 

innstille: 

At der tillates oprettet et apotek ved Maj orstuen i O slo innen det av Valkyriegaten, Bogstadveien og Jacob Aalls 

gate begrensede område på et sted som Socialdepartementet nærmere [,stsetter. 

Det nye apotek på M ajorstuen ble lyst ut 12. 
august 1926 med søknadsfrist 23. september 
1926. 

Det meldte seg tretten meget habile søkere til 
apoteket. Blant disse var Albert Schwartz som 
ble meddelt bevillingen i Statsråd 8. oktober 
1926. 

Det tok naturlig nok noen tid å finne veleg
nede lokaler og å sette disse i stand for apo
tekdrift. Slik sett gikk det over ett år før apo
teket kunne åpne sine dører for bydelens 
befolkning. D et skjedde 30. april 1928, og 
apoteker Albert Schwartz hadde gitt det nye 
apoteket navnet Apoteket Sfinxen. 

Apoteket Sfinxen på hjørnet av Kirkeveien og Valkyriegaten. Apoteket holdt til i disse lokaler 
fra 1928 ti/1993 . BUdet er fra ca 1950. Foto: Norges apotek og deres innehallere, bind I V, 
1955 
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Sfinxen 
Et eksotisk navn på et apotek 

Sfinxen, det lyder flott, mystisk og eksotisk. 
Kanskje var det også slike tanker som lå til 
grunn hos Albert Schwartz da han skulle fin
ne navn til det nye apoteket på Majorstuen i 
1928. 

Schwartz hadde egentlig en liten navnenøtt å 
knekke i den forbindelse. Det var fra før av 
tretti apotek i Oslo, og de mest kjente og 
vanlige apoteknavn var allerede i bruk. 
Apoteknavn som etter gammel tradisjon 
representerte et snev av mystikk kombinert 
med styrke og soliditet. 

Apoteknavnene Svanen, Elefanten, Løven, 
Hjorten, Falken, Bien og Elgen var godt eta
blert i byen. Oslos skytshelgen St.Halvard 
hadde gitt navn til apoteket i gamlebyen. Tre 
apotek hadde funnet fram til gudinner og fatt 
navn som He be, Idun og Hygiea. Andre had
de løftet blikket mot stjernehimmelen og 
hadde døpt sine apotek henholdsvis Nord
stjernen og Orion. Forøvrig hadde stedsnavn 
som Griinerløkken,Jernbanetorvet, Uranien
borg, Sagene, Fagerborg, Frogner og også 
Majorstuen blitt innarbeidet som apoteknavn 
hos Oslos bys befolkning. Det var derfor 
nødvendig for apoteker Schwartz å finne et 
helt annerledes navn på det nye apoteket i 
likhet med hva apoteker Owe hadde gjort da 
han åpnet Rosenkrantz apotek nederst i 
Pilestredet et par år tidligere. 

Interessen for Egypt var stor i 1920 årene. 
Funnet av graven til Tut-Ankh-Amon i 1922, 
og den senere utgravningen som avdekket et 
eventyr av kister, masker og statuetter av purt 
g~1ll opptok folk i sin alminnelighet. Sfinxen 
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var i tillegg en eksotisk og mystisk figur som 
hadde kraft og utstråling. Sfinxen var slik sett 
et tidsriktig symbol, og var velegnet som 
markedsføringsemblem på etiketter og 
reseptkonvolutter. Og en kraftfull sfinx over 
inngangsdøren til apoteket ville bli et vel
kjent trekk i gatebildet på Majorstua. 

Selv om det ikke finnes nedtegnelser om 
apoteker Schwartz' beveggrunner for navnet 
Sfinxen er det mye som taler for at det var 
slik som her beskrevet. Og nå, sytti år senere 
må det kunne konstateres at han var forut
seende i sitt navnevalg. Sfinxenfiguren på 
hjørnet av Valkyriegaten og Kirkeveien har 
vært en del av bybildet på Majorstua og er 
det fortsatt der den i dag troner over hjør
neinngangen til apoteket litt lenger ned i 
Kirkeveien. Og så vidt vites er dette apoteket 
det eneste i verden som heter SFINXEN. 



Apotekene i Oslo inntil 1928 

Da Apoteket Sfinxen åpnet i 1928 var det tretti apotek i Oslo. Femten av disse er fortsatt i drift, 
mens femten er nedlagt. Oslo hadde på den tiden 260.000 innbyggere. 
Oversikten nedenfor er innrettet kronologisk etter året for opprettelsen. 

Svaneapotheket i Karl Johansgate (1628) 
Elephantapotheket på Stortorvet (1672), nedlagt 
Løveapoteket i Storgaten (1842), nedlagt 
Apoteket Hjorten på Grønland (1856) 
Rikshospitalets apotek på St.Olavs plass (1856) 
Apoteket Nordstjernen i Stortingsgaten (1866) 
Apoteket Falken i Øvre Foss (1866), nedlagt 
Apoteket H ygiea i Hegdehaugsveien (1873) 
Apoteket St.Halvard på St.Halvards plass (1878), nedlagt 
Griinerløkkens apotek på OlafRyes plass (1878) 
Apoteket Idun i Løkkeveien (1886), nedlagt 
Jernbanetorvets apotek i Skippergaten (1886) 
Apoteket Orion i Torvgaten (1886), nedlagt 
Apoteket Kronen i Grensen (1892) 
Uranienborg apotek i Eilert Sundts gate (1892), nedlagt 
Apoteket H ebe i Åkebergveien (1892), nedlagt 
Apoteket Bien i Bygdø Alle (1897), nedlagt 
Sagene apotek i Arendalsgaten (1897) 
Rodeløkkens apotek i Helgesens gate (1897), nedlagt 
Apoteket Bjørnen i Trondhjemsveien (1899), nedlagt 
St.Hanshaugens apotek i Ullevålsveien (1899), nedlagt 
Raadhusapoteket ved Vestbanen (1899), nedlagt 
Majorstuens apotek i Bogstadveien (1906) 
Frogner apotek i Frognerveien (1909) 
ApoteketTrygg i Hagegaten (1912) 
Fagerborg apotek i Kirkeveien (1912), nedlagt 
Torshov apotek i Vogtsgate (1916) 
Apoteket Elgen i Prinsens gate (1924), nedlagt 
Skillebekk apotek i Munkedamsveien (1924) 
Rosenkrantz apotek i Pilestredet (1926) 

For ordens skyld bør nevnes at Aker herred som besto av Østre Aker, Vestre Aker, Ullern og 
Nordstrand først ble en del av Oslo i 1948. 

Aker hadde i 1928 seks apotek lokalisert til Vinderen, Ullevål, H oltet, Grorud, Grefsen og 
Bryn. 
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Apotekere ved Apoteket Sfinxen 

Albert Schwartz 
Apoteker 192 8-1944 

Albert Schwartz var født 24. august 1867 i 
Kristiansund. Han tok apotekereksamen høs
ten 1891 , og tjenestegjorde deretter ved apo
tek i Steinkjer, Skien og Kristiania fram til 
1905. Fra 1905 til våren 1911 var han ansatt i 
grossistfirmaet Bærums Droge- & Kemikalie
forretning. 

Sammen med sin svoger, grosserer Jens 
Peterson, startet Albert Schwartz i 1905 fir
nuet Schwartz og Peterson, droge- og kjemi
kalieforretning. Han var disponent der til 
1913. Da ble firmaet rekonstruert som A/S 
Apothekernes Fællesindkjøp med Albert 
Schwartz som direktør. 
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Albert Schwartz var i flere år medlem av sty
ret i Norges Farmaceutiske Forening og var 
foreningens formann i årene 1900 og 1901. 
Han var knyttet til medisinalrevisjonen i åre
ne 1904-1907. I 1924 ble han tildelt kongens 
fortjenestemedalje i gull. 

Albert Schwartz fikk 8. oktober 1926 bevil
ling til å drive det nye apotek ved Major
stuen. Apoteket åpnet 30. april 1928 under 
navnet Apoteket Sfinxen på hjørnet av 
Valkyriegaten og Kirkeveien. 

Selv om Schwartz drev Apoteket Sfinxen fra 
1928 fant han å måtte fortsette som direktør i 
AF enda en tid. Han skrev i et brev til styret: 

<1eg tillater meg herved at meddele den ære
de direktion, at da de økonomiske forholde 
ved mit nystartede apotek foreløpig stiller seg 
saa ugunstige, maa jeg indtil videre fortsætte i 
min stilling som administrerende direktør i 
A/ S Apothekernes Fællesindkjøp. Jeg har i 
den anledning andsat tilstrækkelig personale 
til at jeg helt ut kan skjøtte min stilling som 
jeg hittil har gjort. Jeg haaber den ærede 
direktion intet har at bemærke til at jeg indtil 
videre forblir i min stilling ... » Styret i AF 
hadde intet å bemerke. 

Albert Schwartz drev Apoteket Sfinxen til 
han døde 17. februar 1944. 



Leiv Eyvinn Dahl 
Apoteker 1946-1965 

Leiv Eyvinn Dahl var født i Kongsvinger 5. 
november 1894. Han tok apotekereksamen 
høsten 1914, og var i en periode assistent ved 
Universitetets kjemiske laboratorium. Fra 
1915 til 1924 tjenestegjorde han ved apotek i 
Kristiania, og fra 1924 til 1930 foresto han 
som fullmektig driften av Løveapoteket i 
Stavanger. Fra 1930 til 1932 var han fullmek
tig ved Strømmen apotek, deretter ved 
Frogner apotek i Oslo fram til 1938. 

Fra 1939 til 1946 var han apotekvisitator. I 
oktober 1944 flyktet han til Stockholm, hvor 
han var avdelingssjef for apotekvesenet ved 
medisinaldirektørens kontor fram til 20. juni 
1945 . 

Leiv Eyvinn Dahl fikk 30. november 1945 
bevilling til å drive Apoteket Sfinxen, og han 
overtok apoteket 28. januar 1946. Han fore
tok en større ombygging og utvidelse av apo
teklokalene. Med en endret planløsning ble 
anlegget betegnet som meget rasjonelt. 

Som apoteker satt Dahl i flere komiteer, var 
sensor ved apotekereksamen, og var formann 
i Oslo krets av Norges Apotekerforening fra 
1949 til 1953. 

Leiv Eyvinn Dahl ble i henhold til alders
grensebestemmelsene løst fra sin bevilling 25. 
april 1964, og han fratrådte 1. januar 1965. 

Leiv Eyvinn Dahl døde 24. april 1994. 

Åsmund Jon Thorvik 
Apoteker 1965-1979 

Åsmund Jon Thorvik var født i Volda 14. 
januar 1912. Han tok apotekereksamen høs
ten 1936 og tjenestegjorde deretter ved apo
tek i Ulefoss og Oslo til 1938. Fra 1938 til 
194 7 var han ansatt ved A/ S Apothekernes 
Laboratorium for Specialpreparater, de siste 
årene som forsøksleder. Fra 1947 til 1954 var 
han laboratoriesjef ved Spesialitetskontrollen, 
og fra 1954 til 1964 var Thorvik byråsjef i 
Helsedirektoratets apotekkontor. 

Åsmund Thorvik var medlem av en rekke 
komiteer og utvalg, og publiserte flere arti
kler i de farmasøytiske fagtidsskrifter, særlig 
om analytiske emner. I 1941 ble han av Det 
norske videnskapsakademi tildelt apoteker 
Øwres gullmedalje for besvarelse av en opp
satt prisoppgave. 

Åsmund Thorvik fikk 19. juni 1964 bevilling 
til å drive Apoteket Sfinxen, og han overtok 
apoteket 1. januar 1965. 

Åsmund Thorvik ble etter søknad løst fra sin 
apotekbevilling 15. desember 1978 og fra
trådte 1. oktober 1979. 

Åsmund Thorvik døde 12. oktober 1995. 
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Aage Petersen 
Apoteker 1979-1988 

Aage Petersen er født i Askim 22 . desember 
1920. Han tok apotekereksamen høsten 194 7 
og tjenestegjorde deretter ved Elverum apo
tek til 1952. Fra 1953 til 1960 var han ansatt 
ved forsøksavdelingen i A/S Apothekernes 
Laboratorium for Specialpræparater, de siste 
seks årene som forsøksleder. Fra 1960 til 196 7 
var han generalsekretær i Norges Farma
ceutiske Forening. 

Aage Petersen var medlem av hovedstyret i 
Norges Farmaceutiske Forening fra 1953 til 
1957 og styremedlem i Norges Akademiker
samband fra l 960 til 196 7. U tover dette har 
han hatt en lang rekke tillitsverv og oppdrag 
innen etaten. 

Aage Petersen fikk 2. desember 1966 bevil
ling til å drive Apoteket Bien i Oslo, og han 
overtok apoteket l. mai 196 7. I årene 1969 til 
1970 videreførte han en større ombygging av 
apoteket. H an drev apoteket Bien til apoteket 
ble nedlagt l . mai 1980. 

Aage Petersen fikk 2. m ai 1979 bevilling til å 
drive Apoteket Sfinxen, og han overtok apo
teket l . oktober 1979. Han foretok en total
ombygging av apoteket i årene 1981 /82. 

Etter søknad ble han løst fra sin bevilling 21. 
desember 1987 og fratrådte l. oktober 1988. 

14 

Marit Sigurdsen 
Apoteker 198 8-

Marit Sigurdsen er født i Skien 8. februar 
1944. Hun tok apotekereksamen høsten 1966 
og ~enestegjorde deretter ved Svaneapoteket 
i Skien til 1967. Fra 1967 til 1970 var hun 
ansatt hos Nyegaard & Co, fra 1970 til 197 5 
ved Helsedirektoratets apotekkontor, og fra 
1975 til 1978 ved Statens Legemiddel
kontroll. I perioden 1971 til 197 6 hadde hun 
i tillegg undervisning i lovkunnskap ved 
Statens reseptarskole og for legenuddelkon
sulenter. 

Marit Sigurdsen var generalsekretær i Norges 
Farmaceutiske Fore1ung fra 1978 til 1986. Fra 
1986 til 1988 var hun ansatt ved Furuset apo
tek og ved Røa apotek, begge i Oslo. 

Hun har hatt en rekke tillitsverv i etaten, 
blant annet var hun medlem av styret i 
Pensjonsordningen for apoteketaten fi:a 1978 
til 1986, og i samme tidsrom medlem av det 
offentlige økononl.iutvalg for apoteketaten. 

Marit Sigurdsen fikk 2. mai 1988 bevilling til 
å drive Apoteket Sfinxen og overtok apoteket 
1. oktober 1988. 

I 1993 flyttet hun apoteket fra de opprinneli
ge lokaler på hj ørnet av Valkyriegaten og 
Kirkeveien til hjørnet av Bogstadveien og 
Kirkeveien. Apoteket har etter flyttingen 
oppstått i ny og tidsm essig drakt med selv
valgsavdeling og egne kundeplasser for direk
te ekspedisjon av resepter. 



Apoteket Sfinxen 
Virksomhet i 70 år 

Apoteket Sfinxen åpnet sme dører for 
publikum 30. april 1928. Apoteket var en 
nyopprettelse på Majorstuen, begrunnet 
i den store befolkningstilveksten i om
rådet. Majorstuens apotek på hjørnet av 
Bogstadveien og Sorgenfrigaten var blitt 
etablert i 1906, og var et av byens større 
apocek. Departementet mente i sakens 
anledning at Majorstuens apotek ville 
kunne tåle en reduksjon i sin omsetning, 
og at det nye apoteket ville kunne gi 
innehaveren et rimelig utkomme. 

Apoteker Albert Schwartz, som i Statsråd 
8. oktober 1926, hadde tatt bevillingen til 
det nye apoteket var naturlig nok noe 
mer skeptisk til de økonomiske utsikter, 
og han beholdt inntil 1930 sin stilling 
som direktør i A/S Apothekernes Fælles
indkjøp ved siden av opprettelsen og drif
ten av apoteket. 

Noe av årsaken til hans skepsis lå utvil
somt i datidens samfunnsforhold med 
blant annet forbudstiden og den innvirk
ning den hadde på apotekenes virksom
het. I desember 1916 var det blitt innført 
et forbud mot salg og skjenking av bren
nevin, samt et forbud mot import av 
brennevin og vin. Meningen var at forbu
det skulle vare til januar i 1917, men i ste
det kom det til å vare helt til1927.Våren 
1917, mens første verdenskrig pågikk, var 
forsyningssituasjonen ganske prekær, og 
medicinaldirektøren fant det påkrevd å gi 

apotekerne adgang til å anskaffe vin og 
brennevin, da både brennevin og vin av 
og til ble forskrevet til medisinsk bruk. 
Alkohol hadde tradisjon som medisin. 
Det ble brukt både som forebyggende, 
stimulerende og helbredende middel for 
og mot de forskjelligste plager. Og må 
sees i sanunenheng med at utvalget av 
legemidler på langt nær var slik vi kjen
ner det i dag. Forskrivning av brennevin 
og vin til medisinsk bruk skapte etter 
hvert en enorm omsetning ved apoteke
ne. Samtidig hetjet spanskesyken fra 1918 
til 1920. Spanskesyken var en verdensom
spennende influensaepidemi som det ikke 
fantes botemidler for, og alkohol til medi
sinsk bruk ble benyttet i stor utstrekning. 

Leger, apotekere og farmasøyter erfarte et 
tiltagende misbruk og følte at deres fag
lige virksomhet ble tilskitnet av alkohol
trafikken. Det ble gjentatte ganger hen
stilt til myndighetene om fritak for ordi
nering og utlevering av vin og brennevin. 
I november 1923 ble det vedtatt en lov 
om brennevin og vin til medisinsk bruk, 
som fikk misbruket noe ned. I mars 1924 
ble det innført en egen kontroll med 
brennevinsresepter, men jobbetiden på 
apotekene fortsatte helt til brennevinsfor
budet ble opphevet i 1927. Omsetningen 
ved apotekene ble da kraftig redusert, og 
de økonomiske utsikter var dårlige for 
alle de etablerte apotekene, og selvfølgelig 
også for et nyopprettet apotek som 
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Sfinxen. Samfunnet var ellers også preget 
av dårlige tider, stor arbeidsledighet og 
dyrtid. Så når apoteker Albert Schwartz 
åpnet sitt nye apotek våren 1928 var det 
trolig med nøktern skepsis når det gjaldt 
utsikt til store økonomiske gevinster. 

Apoteket Sfinxens lokaler på hjørnet av 
Valkyriegaten og Kirkeveien ble innredet 
etter arkitekt Eirik Eikranns planer. Det er 
rimelig å tenke seg at apoteket ble innre
det slik det var vanlig på den tiden, med 
offisin, reseptur, defektur, laboratorium, 
materialkammer, skyllerom, kontor og 
vaktrom. Dessuten utsmykking av lokalene 
for å understreke apotekets eksotiske navn. 

Et apotek i 1928 hadde stor egenproduk
sjon av legemidler. Laboratoriet og defek
turen sto sentralt i virksomheten . M iks
turer, syruper, salver, stikkpiller og pulver 
ble fremstilt i store kvanta og dispensert i 
salgsferdig emballasj e. Etikettene var ofte 
kunstferdig utformet med apotekets logo 
som salgsfremmende element. 

M en det var også en betydelig omsetning 
av fabrikkfremstilte bruksferdige legemid
ler, såkalte spesialiteter. Disse var til dels 
nye legemiddelformer som apotekene 
ikke hadde utstyr til å produsere, eksem
pelvis tabletter. Kjente virkestoffer i 1928 
var selvsagt opium og opiumsalkaloidene 
morfin og kodein. Likeledes efedrin og 
kinin. Acetylsalicylsyre, fenazon og fena
cetin var kjent og også en del barbiturater. 

Den industrielle produksjon av nye lege
middelformer representerte hygieniske 
og terapøytiske fremskritt som sammen 
med varemerkebeskyttelse ga industrien 
store fordeler fremfor apotekene. Apo-
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tekene fikk konkurranse innenfor et 
område hvor de hadde vært ganske ene
rådende. Mange fryktet allerede da den 
utviklingen som m åtte komme med 
bortfall av apotekproduksjonen til fordel 
for industriproduserte legemidler. 

I 1928 ble det vedtatt en lov om farma
søytiske spesialpreparater og Statens lege
middelkontroll ble vedtatt opprettet. 
Loven førte til at det ble satt krav om at 
legemidler som var industrielt fremstilt 
skulle ha en medisinsk berettigelse og 
godkjenning. Disse kravene ble imidlertid 
ikke gjort gjeldende for legemidler tilvir
ket på apotekene. 

Apotekproduksjonen fikk dermed en 
sterk beskyttelse. Forklaringen kan ligge i 
forholdet m ed bortfallet av inntekter fra 
brennevinssalget. M ange apotek hadde 
økonomiske problemer, og den generelle 
situasjonen i landet gjorde det vanskelig å 
ra opprettet nye apotek. 

Både apoteker Schwartz ved Sfinxen og 
andre apotekere kunne nå se noe lysere 
på fremtiden og finne sin balanse m ellom 



salg av egenproduserte varer og spesialite
ter. Det var lagt et solid grunnlag for en 

oppsving i apotekenes produksjon av 
bruksferdige legemidler. Likevel gikk det 
flere år før denne produksjon en ble satt 
ordentlig i system med de såkalte NAF
preparater. 

NAF-preparatene var Norges Apoteker
forenings motstykke til spesialpreparate
ne. En del av preparatene var direkte 
konkurrerende. Magnyl var eksempelvis 
alternativ til Globoid, og Neuralgin mot
svarte Antineuralgica. Men for at NAF
preparatene virkelig skulle kunne kon
kurrere krevdes det fremstillingsforskrif
ter, nytt utstyr og en kunnskapsheving 
i apotekene. Farmasøytisk institutt med 
ny studieordning var etablert, og de første 
kandidater som ble uteksaminert i 1935 
sto klare til å ta fatt på de nye utfordring
ene. Kongsberg Våbenfabrikk produserte 
på oppdrag en relativt rimelig tablett
maskin som de fleste apotek anskaffet. 
Norges Apotekerforening opprettet en 
egen fagkomite og knyttet til seg medi
sinske konsulenter. Det ble gitt ut formel
samlinger, og apotekenes NAF-preparater 
ble markedsført overfor legene. Provisor 
Leiv Eyvinn Dahl, som senere ble apo
teker ved Apoteket Sfinxen, ledet i 1937 
det første kurset i tablettfremstilling ved 
Universitetets farmasøytiske institutt. Det 
var en ny giv i apotekene, og en mål
setning om at landet skulle være selv
forsynt med legemidler gjorde at indus
triproduksjon og apotekproduksjon levde 
nokså fredelig side om side i denne tiden. 

Målsetningen om selvforsyning kom godt 
med de neste årene. Landet var relativt 
bra rustet med råvarer og legemidler i 

1940 da krigen kom. Den usikre situasjo
nen i Europa hadde fatt private importø

rer og mange apotekere til å øke sine 
lagre. Kunnskap om produksjonsm.etoder 
og formulering var til stede. NAF-prepa
ratene holdt stand, selv om det for flere 
preparater måtte utarbeides kriseformler. 
Stor kløkt og mye arbeid ble lagt i å skaf
fe til veie erstatningsprodukter. 

Krigsårene var kjennetegnet av knapphet 
på varer og redusert levestandard for 
mange. Mangelfullt kosthold og dårlig 
hygiene resulterte i en oppblomstring av 
sykdommer, og folk søkte til apotekene 
som aldri før for å sikre seg vitaminprepa
rater, magemidler, smertestillende, beroli
gende og styrkende midler. Det var lange 
og stressede arbeidsdager på apotekene 
under krigen, og Apoteket Sfinxen var 
ikke noe unntak. 

Apoteker Schwartz døde 17. februar i 
1944. Apoteket Sfinxen mistet dermed 
sin første apoteker vel et år før krigen 
sluttet. Provisor Ida Wiee, som hadde vært 
ansatt ved Sfinxen siden mars 1928, 
bestyrte apoteket for Schwartz' dødsbo til 
ny apoteker overtok 28. januar 1946. 

Apoteker Leiv Eyvinn Dahl fikk 30. 
november 1945 bevilling til å drive 
Apoteket Sfinxen, og han overtok i januar 
1946. Apoteker Dahl hadde en meget 
solid og variert yrkespraksis. Han hadde 
erfaring fra Universitetets kjemiske labo
ratorium, fra flere apotek rundt om i lan
det som provisor og bestyrer, og ikke 
minst som apotekvisitator og som avde
lingssjef for apotekvesenet ved medisinal
direktørens kontor i Stockholm under 
krigens siste år. 
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Til høyre: 
Provisorene Vera Breien Gundersen 

og Eyolf Bratland i fiaskeresepturen. 

Under til høyre: 
Provisorene Inger Pedersen og 

Brynjulf Prestegard i salveresepturen. 

Det er lett å forestille seg at Leiv Eyvinn 
Dahl fant Sfinxens apotekanlegg fra 1928 
ganm1eldags og lite funksjonelt da han 
kom dit etter krigen. H an utvidet apoteket 
med et tilstøtende forretningslokale og 
m ed et tilbygg mot gården. Alle kjellergulv 
ble senket, et par kjellerboder lagt til og ny 
kjeller gravet ut under gårdsplassen. Det 
ble lagt nye gulv i 1. etasje, samtlige lett
vegger ble fjernet og inventaret kassert. 
Apoteket fikk nye speilglas~ruter med teak 
brystning og ranm1e. Varme-, sanitær- og 
ventilasjonsanlegg ble fullstendig fornyet. 
Taket i offisinet ble senket og foret med 
akustikkplater, og det ble innskutt en mez
zaninetasje i bakre del av lokalet. H ele 
planløsningen ble endret, og anlegget ble 
ansett for å være meget rasjonelt. 

Apoteket Sfinxen var nå blitt en liten 
legemiddelfabrikk på M ajorstuen. Labo
rant Finn Duerud som ble ansatt ved 
apoteket i 1946, var en sentral person i 
produksjonsavdelingen. De tekniske assis
tentene hadde gjerne faste arbeidsoppga
ver med dispensering av hostem.iksturer i 
flasker, salver i tuber, tabletter i bokser og 
pulver i kapsler. Droger og kjemikalier 
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ble veid opp i poser. Tran og renset para
fin ble fylt i flasker fra 1 00-liters tønner. 
Alt under overoppsyn av farmasøyter som 
hadde ansvar for at alt ble riktig fremstilt, 
dispensert og signert. 

Resepturen tok seg av de innleverte 
resepter. Disse inneholdt ofte flytende 
blandinger, salver, piller, stikkpiller eller 
pulver som skulle fremstilles ex tempore. 
I et større apotek som Sfinxen var gjerne 
to farmasøyter heltids beskjeftiget med 
hver sin salve- og flaskereseptur. I tillegg 



Legging av Jenaz on-co.ffein pulver. 
Apotektekniker Jorid Hansen i midten. 

Bildene er fra ca 1960. 

var det en spesialitetsreseptur for ferdig
preparater, der etiketten kun skulle inne
holde korrekt bruksrettledning samt pasi
entens og legens navn. Tekniske assisten
ter betjente kundene i skranken, tok i 
mot resepter og skrev signaturer. 

Apotekeren hadde ofte en hånd med når 
det gjaldt innkjøp av råvarer og emballa
sje, og styrte ellers den forretningsmessige 
delen av apoteket. 

Apoteker Leiv Eyvinn Dahl var apoteker 
ved Sfinxen til 1965. I løpet av denne 
tiden kom stadig nye legemidler på mar
kedet, og i motsetning til tidligere stort 
sett lindrende midler, var de nye medika
mentene helbredende og livreddende. 
Sulfonamider, penicillin, antihistaminer, 
kortison, psykofannaka, steroidsalver og 
blodtrykksmidler. Det var en terapøytisk 
revolusjon som skapte nye muligheter, 
men som også reiste nye problemstillinger. 
Ikke minst i kjølvannet av thalidomid-tra
gedien først i 60-årene vokste det fram en 
debatt om klinisk utprøving av legemidler 
og en systematisk registrering av bivirk
ninger. Det ble også reist spørsmål om 

råvarekontrollen ved apotekene og ved 
kontrollen av de bruksferdige legemidlene. 

Forskrifter om «Kontrollarbeid i apotek» 
trådte i kraft l.januar 1964 som en direk
te følge av apotekloven av 1963. Kon
trollordningen besto i en kombinasjon av 
produksjonskontroll og produktkontroll, 
og den tok sikte på å forhindre at det 
oppsto feil i de ulike faser fra råvarene ble 
innkjøpt til det ferdige preparat var utle
vert. Kravene førte til økt sikkerhet i pro
duksjonen og bedre arbeidsrutiner i labo
ratoriet. 

Kontrollforskriftene hadde imidlertid en 
annen konsekvens som nå i ettertid frem
står som ganske uhyrlig, men som da ble 
sett på som nødvendig. Apotekene hadde 
inntil 1964 oppbevart råvarer og til dels 
produserte varer i dertil egnede beholde
re, glass, bokser og flasker i alle størrelser. 
Disse standkarene hadde nydelige etiket
ter, av og til innbrent i glasset, og de pry
det vegghyllene i apoteket samtidig som 
de var nødvendige oppbevaringskar. 
Kontrollforskriftene fjernet ganske bru
talt de gamle standkarene. Nå skulle rå-
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varen oppbevares i det karet den kom i 
fra grossisten med analysenummer intakt 
og kontrollnummer påført. Apotekene 
fikk et plassproblem i hyllene der hun
drevis av glass og flasker til da hadde stått. 
Det som skjedde var at det meste av 
standkarene, så også på Sfinxen, rett og 
slett ble knust. De som ble tatt vare på er i 
dag smykker i en utstilling, eller de er å 
finne i antikvitetsbutikker. 

Åsmund Jon Thorvik fikk 19. juni 1964 
bevilling til å drive Apoteket Sfinxen, og 
han over tok 1.januar 1965. Thorvik had
de erfaring fra apotek, fra farmasøytisk 
industri, fra Spesialitetskontrollen og fra 
Helsedirektoratets apotekkontor hvor 
han i ti år var byråsjef. Apoteker Thorvik 
fortsatte driften av Apoteket Sfinxen i de 
samme lokaler som apoteker Dahl hadde 
anlagt, men opplevde i sine år som apote
ker hvordan apotekproduksjonen stadig 
ble innskrenket som følge av nye forskrif
ter, og hvordan sentralisering ble mer og 
mer aktuelt. Apoteket Sfinxen hadde etter 
forholdene en bra omsetning. Det kom 
stadig nye legemidler på markedet som 
spesialpreparater, og hvordan enn forhol
dene var, så var håndteringskostnadene 
mindre ved spesialpreparatene. Særlig 
hadde dette betydning for Sfinxens leve
ranse til Det Norske Radiumhospital. 
Radiumhospitalet var anlagt allerede i 
1932 og Sfinxen som det nærmeste apo
teket hadde legemiddelleveransene til 
hospitalet helt til det fikk eget sykehus
apotek i 1990. 

Apoteker Thorvik drev Sfinxen til han i 
1979 gikk av med pensjon. Neste apote
ker, Aage Petersen, hadde da ratt bevil
lingen, og han overtok driften 1. oktober 

20 

1979. Petersens yrkesbakgrunn var fra 
apotek, fra farmasøytisk industri, og fra 
stillingen som generalsekretær i Norges 
Farmaceutiske Forening. I 1967 fikk han 
bevilling til å drive Apoteket Bien i Oslo. 
Så når Sfinxen i 1979 fikk ny apoteker 
var det en person med tolv års erfaring 
fra apotekdrift. 

Apoteket Sfinxens lokaler, som i femti
årene ble omtalt som meget rasjonelle, var 
etter hvert blitt uhensiktsmessige. Apo
tekproduksjonen var i stor utstrekning 
sentralisert, med etableringen av NAF
Laboratoriene as på Elverum. Informa
sjon og kundeveiledning ble viktigere 
oppgaver for apotekpersonalet enn pro
duksjon og dispensering. Apoteket skulle 
åpne seg mot kundene og være en kunn
skapsbase i valg og bruk av legemidler. 
Nyere apotekanlegg fikk innpasset selv
betjeningsreoler i publikumsrommet, og 
flere landsdekkende informasjonskam
panjer ble gjennomført. 

Apoteker Petersen gjennomførte i 1981 l 
82 en total ombygging av Sfinxens loka
ler. Skranke og reseptur fikk praktiske 
reoler for varene. En egen stor åpning for 
innlevering av resepter markerte et skille 
n1.ellom reseptkunder og håndkjøpskun
der. Resepthåndteringen ble effektivisert 
og mulighetene for informasjon ble til
rettelagt så godt det lot seg gjøre i de 
eksisterende lokaler. Aage Petersen måtte 
imidlertid avstå de tidligere tilleggslokale
ne i første etasje slik at anlegget ble min
dre. Så selv om Apoteket Sfinxen igjen 
fremsto som et moderne apotek for 
publikum så var det et relativt tungvint 
anlegg for personalet og den daglige virk
somheten. 



Apoteket Sfinxen på hjømet av Bogstadveien og Kirkeveien. Apoteket flyttet inn 3. mai 1993. Gården eies av 
NAF-gårdene AS. Foto: Tor Saastad. 

Med sin sentrale beliggenhet på Major
stua, var Sfinxen et aktuelt apotek for en 
fast kveldsvaktordning da apotekvaktord
ningen i Oslo ble omgjort fra alterneren
de vakt til faste vaktapotek. Apoteker 
Petersens ombygging ble tilpasset denne 
funksjonen, og slik har Sfinxen i tillegg til 
vanlig dagdrift også betjent sine kunder 
på kveldstid. 

Aage Petersen var apoteker ved Sfinxen til 
han gikk av med pensjon høsten 1988. 
Marit Sigurdsen hadde da tatt bevillingen 
og overtok apoteket 1. oktober 1988. 
Marit Sigurdsens erfaringsbakgrunn var 
fra apotek, farmasøytisk industri og 
offentlig administrasjon, samt fra stillingen 
som generalsekretær i Norges Farma-

ceutiske Forening. I likhet med tidligere 
apotekere ved Sfinxen, ønsket Marit 
Sigurdsen at apoteket kunne drives i et 
tidsmessig anlegg. Med nye krav til åpen
het, informasjon og nær kundekontakt, 
samt et stadig økende behov for nye data
tekniske løsninger, vurderte hun de eksis
terende lokaler som nærmest ubrukelige 
for et moderne apotek. Og på bakgrunn 
av alle ombygginger var det heller ikke 
noe som tilsa bevaring av et verneverdig 
anlegg. Apoteket Sfinxen oppsto i ny 
drakt mandag 3. mai 1993. Apoteker 
Sigurdsen hadde da inngått leieavtale med 
NAF-gårdene AS som nylig hadde kjøpt 
eiendommen Bogstadveien 51 på hjørnet 
av Bogstadveien og Kirkeveien. Flytteav
standen i Majorstukrysset var 79,5 meter. 
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Interiør fra det nye 
Apoteket Sjinxen. 
Foto: Tor Saastad 

Det nye Apoteket Sfinxen er innredet 
med selvbetjent avdeling for handelsvarer 
og håndkjøpsartikler. Reseptavdelingen 
har fire plasser for direkte behandling av 
resepter, og et kønummersystem som gjør 
at de fleste kunder kan ra ekspedert sine 
resepter uten særlig ventetid. Ved siden av 
reseptavdelingen er det innredet et eget 
informasjonsrom for uforstyrrede samta
ler og for demonstrasjon av diverse hjel
pemidler. Som ett av byens største apotek 
betjener Sfinxen årlig ca 400.000 kunder 
og behandler ca 150.000 resepter. Et 
utadvendt og serviceinnstilt personale på 
i alt 45 personer sørger for dette i turnus 
på dagtid og vakttid. Bare hyggelig at du 
spør! sier de alle som en! 

Apoteket Sfinxens virksomhet gjennom 
sytti år avtegner flere epoker i norsk apo
tekhistorie, epoker som har konunet og 
gått raskere enn i noen tilsvarende tidli
gere tidsperiode. En enorm utvikling av 
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høypotente legemidler, et kunnskapsnivå 
hos kundene som stiller store krav til per
sonalets varekunnskap og informasjons
formidling. En total omveltning av apote
kets indre liv fra produksjonsbedrift til en 
moderne faghandel med kundeveiled
ning om legemidler og helsepleieproduk
ter som det viktigste. Samtidig som en 
datateknologisk utvikling har betydd høy 
grad av effektivisering, men også store 
endringer i arbeidsrutiner. 

Apoteksystemet og tilhørende lovgivning 
er nå i 1998 under vurdering. Sannsynlig
heten er til stede for gjennomgripende 
endringer i rammevilkår for driften og 
for etablering og utforming av apotek
enheter i fremtiden. Sfinxen fra 1928 ser 
foreløbig trygg ut der den i nyskurt mes
sing vokter inngangen til apoteket. Det 
ville forundre om den ikke holder stand 
på Majorstua i minst sytti år til. 



Finn Duerud, laborant ved Sfinx enfra 1946 til 1996. 

Apoteker Marit Sigurdsen (foran) med seks damerjra Sjinxe11 deltok i Grethe Waitz -løpet våren 1990. Her etter 
innkomsten på Bislett. 
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