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Forord 
Den 22. oktober 1998 flytter Holtung as inn i egne lokaler i Regnbuen nærings 

park på Langhus. Vi vil markere begivenheten ved å skrive firmaets korte, men 

forholdsvis dramatiske historie. 

 
Bedriftens liv og levnet må sees som en del av hele engroshandelens historie, og 

vi har forsøkt å plasere den inn i en større historisk sammenheng ved å gi et til 

bakeblikk på engroshandel med legemidler, og særlig de statlige depoter som har 

hatt en stor betydning i denne del av farmasihistorien. 

 
Holtung as historie er som nevnt kort, men de etterfølgende artikler vil vise en 

ganske omtumlet tilværelse. Det dukket opp, nesten fra ingensteds og fikk i løpet 

av 1970-årene plass i apotekernes bevissthet ved siden av våre store grossister. Da 

statsmonopolet på engroshandel med legemidler ble opphevet, dukket Holtung as 

igjen opp og etablerte seg i løpet av kort tid som den første private legemiddel 

grossist i moderne tid. Det var dermed Holtung as som faktisk brøt statsmono 

polet da de første biler med legemidler rullet ut den 3.juli 1995. 

 
Det er mye vi ikke kjenner ennå i historien om statsmonopol, privatisering og 

engroshandel. Store deler av denne historie er ennå ikke skjedd. Vi vet ikke hva 

som vil hende når salget av Norsk Medisinaldepot inntreffer, vi vet heller ikke 

hvordan konkurransen mellom engrosforetak vil utvikle seg.Vi er usikre på hvor 

vidt de europeiske gigantforetak vil kaste sine øyne på Skandinavia, og vi vet ikke 

hvilke allianser som vil dannes. 

 
Vi kan stå foran dramatiske år når det gjelder både engroshandel og detaljhandel 

med legemidler. På dette område vil vi ra en langt mer omfattende historie å 

skrive. Foreløpig har vi tatt for oss Holtung as, som har ratt sin lille plass i histori 

en ved å ta det første skrittet ut i den private engroshandel. 

 
Oslo oktober 1998 

Yngve Torud 
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Engroshandel og statsmonopol 
Av Yngve Torud 

 

 

 

 

Engroshandel med legemidler har ingen lang 

historie i Norge. Denne er likevel så skiften 

de og spennende at den fortjener en egen 

plass i farmasihistorien. Særlig har engroshan 

delen alltid vært trukket inn i diskusjoner og 

planer om statsdrift og statsmonopoler. Det 

første statsmonopol på engroshandel med 

legemidler fant sted nesten 100 år før vi had 

de utviklet noen nasjonal privat engroshandel 

i det hele tatt. Et nytt, kortvarig statsdepot ble 

også organisert under den annen verdenskrig. 

Etter krigen har vi hatt et statlig engrosmo 

nopol kombinert med privat apotekdrift i en 

normal fredstids situasjon. Denne ordning er 

ikke kjent fra noe annet land. 

 

 
Engroshandel med legemidler 
i 17. og 18. århundre 

Da de første norske apotek ble opprettet i 

løpet av det 17. århundre, bestilte apotekerne 

sine varer gjennom tyske eller hollandske 

handelshus, så sant de ikke kunne sanke dem 

inn eller dyrke dem selv i sine urtehager. De 

kilder vi har fra apotekenes første hundreår, 

viser et forbausende stort utvalg av importer 

te råvarer i apotek. Blant disse kilder kan nev 

nes de tidligste privilegiebrev. Frem til den 

første apoteklov i 1672 var det vanlig å ramse 

opp omfanget av apotekerens enehandel i 

selve brevet. Philip Moths privilegium til 

Svaneapotheket i Christiania fra 1663 er det 

mest omfattende, hvor enkeltvarer er listet 

opp til minste detalj'. Videre finnes en skifte 

registrering fra 1685 over apoteker Hans 

Scharffs bo hvor varene er nøyaktig oppskre 

vet2, og en visitasjonsinnberetning fra apote 

ket i Trondheim i 16923. En god pekepinn for 

hva som var apotekvarer finnes også i de 

mange reskripter og forordninger som søkte 

å avgrense apotekerens enerett eller å begren 

se andre kjøpmenns salg. 

 
Medisinaltaksten av 1645 inneholdt priser på 

2082 forskjellige varer➔• Det er nok ikke 

sannsynlig at ethvert apotek hadde alle de 

varer som taksten nevner, men omfanget av 

varesortimentet må ha vært stort. 

 
Hvilke typer av varer fantes i apoteket? 

Størstedelen var plantedroger, noen av dem 

innførte, og andre selvdyrket eller innsamlet. 

En stor del av sortimentet utgjorde også 

dyredrogene, inkludert humandroger. Dyr, 

eller deler av dyr eller mennesker hadde en 

relativt stor plass i 1600- og 1700-tallets lege 

middelbruk. En tredje gruppe varer var kje 

mikalier. Disse omfattet i det vesentlige 

metaller, metallsalter eller oksyder, < ordarter» 

 

 
 

1) Avskrift av privilegiebrevet finnes i Riksarkivet. Det er også gjengitt i Olafsen A.; Svaneapoteket i Kristiania 

1628-1928, Kra 1928, s. 140tf. 

2) Skifteinnberetningen er omtalt i Flood I. og L.A. Brende!; Norges Apotek og deres Innehavere, Bd Ill, Oslo 

1954. Skifteinnberetningen finnes i sin helhet i Riksarkivet. 

3) Carøe K.; En apotekvisitats i 1692, Farm Tidende (dansk), 27,891, (1918). 

4) Kruse P.; Lægemiddelpriserne i Danmark indtil 1645, Theriaca hefte XXVII, oktober 1991. 
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i tidens terminologi. I tillegg kom viktige 

råvarer som vin, brennevin, sprit og sukker5. 

 
Det som ble importert, var utelukkende råva 

rer. Den første apoteklov i 1672 forbød 

import av legemidler i form av ferdige prepa 

rater. Loven ble på dette punkt supplert med 

en forordning av 1690 hvor apotekerne gis 

enerett til import av «Medicamenter fra 

fremmede Steder». 

 
I dette system lå tidens legemiddelkontroll. 

Apotekerne hadde gode kunnskaper i bota 

nikk, og ved bare å ta inn gjenkjennelige 

råvarer i apoteket, hadde man så langt en god 

identitetskontroll. De kjemiske stoffer var 

vanskeligere, fordi kjemi ennå ikke var utvik 

let som fag og vitenskap. Apotekerne baserte 

også her sin kontroll på gjenkjennelse, og det 

var ikke særlig mange kjemikalier det gjaldt. 

Sortimentet av kjemikalier vokste i takt med 

de kjemiske kunnskaper, og ble for alvor stort 

i det 19. århundre, da også organisk kjemi ble 

et begrep. 

 
Apotekerne hadde dermed god kontroll over 

sine innkjøpte varer. Neste ledd i kontrollen 

var overvåkingen av apotekernes tilberedning 

av medikamentene. Dette skjedde ved lege 

nes visitasjon av apotekene. Tidlige europeis 

ke apotekerforordninger, og også den forste 

danske apoteklov av 16196, foreskrev til og 

med at legene skulle være til stede under 

legemiddeltilberedningen for å kontrollere 

denne. Dette ble ikke påbudt i 1672-forord 

ningen, som var den forste gjeldende apote- 

klov for norske apotek7. Derimot skulle lege 

ne ved sine årlige visitasjoner inspisere alle 

apotekets råvarer. Legene var også kyndige i 

botanikk, og kunne vurdere både identitet og 

kvalitet av de fremviste varer. 

 
Under dette system kunne ikke noen norsk 

engroshandel med legemidler utvikles. An 

tallet apotek var også så lite at det ikke gav 

grunnlag for slik virksomhet. Så sent som i år 

1800 var det i hele landet bare 24 apotek. 

Selv om en ny handelslov av 17428 liberali 

serte legemiddelimporten noe, forsøkte ingen 

seg på et eget importforetak. 

 

 
Medisinaldepotet under 
Napoleonskrigene 

Den engelske blokade av Norge under 

Napoleonskrigene endret dramatisk import 

situasjonen for lege1nidler. Det ble i 1809 

organisert et statlig medisinalvaredepot med 

et offentlig valgt styre. Den daglige ledelse av 

depotet hadde apotekeren ved Elefant 

apoteket i Christiania, professor Hans Henrik 

Maschmann9. Tilgangen av råvarer fra utlan 

det var helt stoppet opp, og depotet fikk 

myndighet til å samle inn varer fra apotekene 

og fordele dem på ny til de apotek som 

trengte dem. De innsamlete varer ble supplert 

med medikamenter fra fiendtlige skip som 

var tatt som prise. 

 
Arkiver og beretninger viser at depotet drev 

en omfattende virksomhet, og det må åpen- 

 
 

 

5) Vi har relativt dårlige primærkilder når det gjelder hvilke legemidler som var i bruk i Norge de første 200 år av 

vår apotekhistorie. Ved siden av de ovennevnte kilder, er det vesentlig forskriftsbøker og medisinaltakster vi kan 

holde oss til. 

6) Forordning av 10. januar 1619, om apotekerne i København. 

7) Forordning av 4. Desember 1672, om Medicis oc Apothekere. 

8) Forordning om Commercen, av 4. August 1742. 

9) Hnas Henrik Maschmann (1775-1860), apotekereksamen 1796. Privilegium til å drive Elefantapoteket i Chris 

tiania 1797. Utnevnt til professor 1808, og medlem av Sundhedscollegiet 1809. Drev statsdepotet for engros 

handel med legemidler 1809 til 1815. Ridder av Vasaordenen 1816 og ridder av St. Olavs orden 1853. 
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bart ha gjort et meget godt arbeid10• For 

delingen av medikamenter fungerte, og det 

kjennes ikke noen store kriser på grunn av 

mangel på legemidler i de årene depotet var i 

virksomhet i Norge. Hele ordningen ble 

avviklet i 1815, da krigen var forbi og impor 

ten hadde normalisert seg. 

 
For dagens norske farmasøyter virker kanskje 

ikke dette statlige mcdisinalvaredepot fra  

1809 så merkverdig. De fleste av oss har levet 

hele vår yrkesaktive karriere med et statlig 

import og engrosdepot, og sett dette som en 

selvfølgelig ting. Men et slikt statlig inngrep 

på førsten av 1800-tallet, var ganske annerle 

des sterkt. Med det spinkle statlig administra 

tive apparat man den gang hadde til rådighet, 

og de vanskelige kommunikasjonforhold, var 

en slik nasjonal styring av et handelsområde 

noe helt ukjent. Apoteker Maschmann må ha 

lagt et veldig arbeid ned i styringen av depo 

tet. Han hadde den nødvendige autoritet til å 

få samlet inn overskuddslagre fra morvillige 

apotekere, og foretok utdeling på en måte 

som ikke forte til noen kritikk. Det er også 

kjent at han ved flere tilfelle la ut penger for 

varer privat eller utdelte fra sine private apo 

tekvarer. 

 

 
Agenturer og engrosbedrifter 

Depotet var knyttet til de vanskelige forhold 

under blokaden, og da det ble oppløst, fort 

satte legemiddelimporten på samme  måte 

 

som før. Endringer skjedde først i 1842, med 

den nye handelslov som ble vedtatt dette år11. 

Denne handelslov var vesentlig mere liberal 

enn den tidligere, og den gav også andre enn 

apotekere anledning til å drive engroshandel 

med legemidler under visse forutsetninger. 

Lovendringen førte ikke umiddelbart til at 

noe engrosforetak ble opprettet. Derimot 

begynte etter hvert enkelte apotekere å opp 

tre som agenter for utenlandske produsenter. 

Andre apotekere begynte fabrikasjon av pre 

parater i sitt eget apotek og solgte disse 

engros til andre apotek. Hoveddelen av apo 

tekenes innkjøp skjedde likevel gjennom sto 

re utenlandske, særlig tyske, handelshus. Først 

i slutten av 1800-tallet oppsto de rene norske 

agenturforretninger ( Nyegaard & Co i 

1874)12 og engrosbedrifter (Bærums Droge 

og Kemikalieforretning i 1896). 

 

 
Diskusjoner om statsmonopol 

Da de første norske engrosfirmaer kom 1 

gang, var allerede diskusjonen om statsmono 

pol på apotekdriften startet. Fremtredende 

medisinere som professor Lochmann13 og 

professor Uchermann14 uttrykte misnøye 

med de norske apotek og apoteksystemet. 

De fikk aktiv støtte av medisinaldirektør 

Bentzen15, som i lengre tid hadde forsøkt å få 

til en løsning på problemene rundt de «reel 

le», salgbare privilegier. Bentzen fikk i 1891 

igjennom et tillegg til apotekloven slik at nye 

apotekerbevillinger ble gitt med forbehold 

 
 

 

10) Koren A.; Det norske Medicinalvare-Depot 1809-1816. Tidsskr. Apot.væsen 3, 17, (1895). 

11) Lov av 8. august 1842, Om Handelen. 

12) Nyegaard & Co ble av Morten Nyegaard startet som agenturforretning, gikk senere over til engroshandel, og 

igjen senere til den fam1asøytiske industribedrift som vi i dag kjenner.  

13) Ernst Fredinand Lochmann (1820-1891), cand. med. 1843, professor i farmakologi, toksikologi og hygiene ved 

Universitetet i Oslo 1867. Fremstående vitenskapsmann og samfunnsdebattant.  

14) Vilhelm Kristian Uchermann (1852-1929), cand.med. 1876, marinelege, dosent fra 1892 og professor i øre 

nese-ha1ssykdommer ved Universitetet i Oslo fra 1895. En av Den norske lægeforenings stiftere. 

15) Gorfred Eugen Bentzen (1852-1937), lege, overlege ved Ullevål sykehus 1887, medisinaldirektør 1891 og 

stadsfysikus i Kristiania 1894. 
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om at disse bortfalt hvis apotekvesenet ble 

omordnet. Deretter ble i 1892 en offentlig 

komite nedsatt for å utrede en ny apoteklov. 

 
Rekkefølgen og måten dette ble gjort på, 

viser at medisinaldirektøren var blitt klok av 

skade. Både han og flere av de andre kritikere 

ønsket en overgang til statlige apotek. Hvis 

den nye apoteklov hadde gitt dette resultat, 

så ville man også ha kunnet legge alle bevil 

linger gitt fra 1891 inn under staten. 

Problemet med de eldre bevillinger fra før 

1891, måtte man i alle fall ha funnet en egen 

løsning for16. 

 
Apoteklovkomiteen leverte i 1898 et forslag 

til lov som innebar et fortsatt privat apotek 

system, selv om to av medlemrnene (Malm17 

og Uchermann) prinsipalt ønsket statlig apo 

tekdrift18. Komiteen brukte i det hele tatt 

mye av sin tid til å utrede dette spørsmål, 

og utredet samtidig en statlig engroshandel 

av legemidler. Dette skulle opprettes i form 

av et «centraldepot» som skulle skaffe apote 

kene billige og godt kontrollerte råvarer. 

Samtidig ble det foreslått at fremstillingen av 

medikamenter skulle finne sted ved dette 

depot. 

 
Komiteen samlet seg om et lovutkast som 

innebar videre privilegiedrift. Under stor 

tingsbehandlingen ble spørsmålet om det 

statlige sentraldepot overveiet, men det ble 

utsatt inntil videre. I den nye apoteklov av 

190919 ble sentraldepotet derfor ikke tatt 

med, men det ble tatt forbehold om senere 

opprettelse.: 

§19 

Hvis der etter o..ffentligforanstaltning blir oprettet et 

central depot for apotekenes forsynini med læge 

midler, skal enhver apoteker være forpligtet til alene 

fra dette at ind jøpe de lægemidler, som depotet 

forhandler. 

 

 
De norske, private engrosfirmaer 

Apoteklovkomiteen av 1892 utredet også 

spørsmålet om import av legemidler. Dette 

var blitt aktuelt ved den utstrakte og dels 

ulovlige handel med «Arcana»20. Denne han 

del utviklet seg i ly av den liberale handelslov 

av 1842. Lovkomiteen foreslo en ny lov om 

legemiddelimport, og denne ble vedtatt i 

190421. Loven gjorde det enklere for andre 

enn apotekere å innføre legemidler. Dermed 

la den til rette for utvikling av egen norsk 

engrosvirksomhet.. 

 
De norske engrosfirmaer overtok fra be 

gynnelsen av det 20. århundre storparten 

av handelen med norske apotek fra de tidli 

gere dominerende tyske handelshus. I løpet 

av en 20 års periode dukket alle de senere 

kjente navn opp: Bærums Droge- og 

Kemikalieforretning (1896), A/S Apothe 

kernes Laboratorium (1903), Drogehuset 

 

 
16) Hovedproblemet med de endringer og reformer som skjedde i apotekvesenet i det 19. århundre, var at ingen 

forskrift eller pålegg om avgift kunne gis tilbakevirkende kraft. De bevillinger som tidligere var gitt, forble 

uberørt av nyere regelverk. 

17) Ole Olsen Malm (1854-1917), lege og veterinær, dr. med. 1894. Direktør for det civile Veterinærvesen fra 

1894. Stortingsmann 1906-1907. 

18) Indstilling, fra en afJustitsdepartementet nedsat Komite til Behandling af Apothekvæsenet, 1. Mai 1898. 

19) Lov av 4. august 1909 om drift av apotek. 

20) Arcana var i apotekerforordningen av 1672 betegnelse på et sammensatt legemiddel hvor sammensetningen ble 

holdt hemmelig av legen. I det 19. århundre ble betegnelsen brukt om fabrikkfremstilte, oftest importerte 

preparater av hemmelig sammensetning. . 

21) Lov av 16. mai 1904 om indførsel av apothekervarer samt om gifter og arkana. 
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(1907), A/S Apothekernes Fællesindkjøp 

(først Schwartz og Peterson fra 1911), A/S 

Viaticum (1916),A/S Bruscth (1919),Arne 

Ørvig (1920) 2223• 

 
Overgangen fra utenlandsk til norsk engros 

handel i dette tidsrom ble gjort mulig ved 

den nye lov av 1904. i. Denne lov kom som 

en konsekvens av utviklingen av de nyere 

industriproduserte legemidler. De gamle 

apotekere kjøpte inn store mengder av et 

relativt lite antall råvarer, og de trengte derfor 

ikke å bestille fra utlandet oftere enn et par 

ganger i året. Ved begynnelsen av det 20. 

århundre var antallet legemidler mangedo 

blet, og nesten daglig kom nye til fra den sta 

dig økende legemiddelindustri. Tross bedre 

kommunikasjoner ble det for upraktisk å 

bestille fra utlandet, og de norske bedrifter 

kom som en naturlig utvikling. Disse nye 

engrosforetak ble uten unntak startet og dre 

vet av farmasøyter. 

 

 
Nye utredninger av statsdepot. 
Statsdepotet under den 

2. verdenskrig 

Man skulle tro at det nye lovverk og de nye 

etableringer hadde ryddet grundig opp etter 

1800-tallets noe kaotiske tilstander på apote 

kområdet. Likevel tok medisinaldirektøren 

allerede i 1911 opp igjen forslaget om et 

statlig engrosdepot Bak saken lå et forslag 

fra apotekvisitator dr. Klaveness24.  Samme 

år ble det nedsatt et offentlig utvalg for å 

utrede en statlig engrosvirksomhet. Det var 

tanken fra apoteklovbehandlingen som igjen 

dukket opp, og begrunnelsen for å ta opp 

saken, var at et depot ville sikre innkjøp av 

gode legemidler og en god offentlig kontroll 

av disse. 

 
Komiteen var sammensatt av representanter 

for de farmasøytiske foreninger og farmasøy 

tisk engroshandel, og konkluderte som en 

kunne vente med at et statlig engrosdepot 

ikke var nødvendig hverken av kontroll 

hensyn eller for å holde prisene rimelige. 

Den hadde også av Justisdepartementet fatt 

seg forelagt et forslag om en offentlig 

kontrollstasjon for undersøkelse av lege 

midler, men stilte seg negativ også til denne. 

Særlig advarte komiteen mot å kombinere 

en slik kontrollstasjon med opprettelse av 

en farmasøytisk læreanstalt. En av begrunnel 

sene for dette var at læreanstalten ville måtte 

legges langt fra havnen, og det ville bli 

kostbart å bringe varer opp til kontrollsta 

sjonen25. 

 
Komiteens innstilling ble ikke videre 

behandlet, men i 1919 henstilte Stortinget på 

ny til regjeringen å utrede statsmonopol på 

apotekdriften og på engroshandel med lege 

midler. En ny komite ble nedsatt, denne gang 

sammensatt av politikere og farmasøyter. I 

1926 avgav komiteen en delt innstilling, både 

i spørsmålet om statlige apotek og statlig 

engroshandel26• Formannen, høyesterettdom- 

 
 

22) Vestby A.; Litt om engroshandel med legemidler i Norge, NFT 59,330, (1951). 

23) Moe M.; Apotekenes vareutvalg og engroshandelen med apotekvarer, Apotekfarmasi gjennom hundre år, Oslo 

1991. 

24) Forslag til oprettelse og drift av et statsdepot for apotekenes forsyning med endel av de vigtigere lægemidler. 

Kristiania 1911. 

Johannes Klaveness (1870-1947), apotekereksamen 1893, doktorgrad i Bern 1900, apotekvisitator 1909, be 

villing til apoteket Trygg i Kristiania 1913 og apoteket Bien samme steds 1920. Mye benyttet i faglige utvalg. 

25) Indstilling fra en av Justisdepartementet nedsat komite til utredning av spørsmaalet om oprettelse av Statsdepot 

for apotekenes forsyning med lægemidler., 7. Mai 1915. 

26) Innstilling om statsmonopol på apotekdrift og ,engroshandel med apotekvarer, avgitt oktober 1926. Trykket 

Oslo 1928. 
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mer Th. Boye27, tilhørte frakajonen som gikk 

inn for statlig drift, men i en særuttalelse 

foreslo han at den økonomiske side av saken 

burde utredes nærmere. Stortinget fikk saken 

oversendt i 1931 med fraråding av stats 

monopolet, og sluttet seg til dette. Fraråd 

ingen i stortingsmeldingen gjaldt ikke prin 

sippet om statsdrift, men det ble anført at sta 

ten for tiden ikke hadde råd til å opprette 

statsmonopol hverken på apotekdrift eller 

engroshandel28. Et mindretall i Stortingets 

helsekomite henstilte til departementet å 

utrede videre et statsmonopol på engroshan 

delen. 

 
I 1940 ønsket et flertall i stortingets helseko 

mite til Stortinget på ny å utrede en statlig 

engroshandel. Krigen satte en stopper for 

utredningen, men krigen førte også til at et 

statlig engrosmonopol ble opprettet. 

Medisinaldepotet for Nord-Norge ble opp 

rettet i Tromsø i april 1940, for å skaffe varer 

til de landsdeler som ennå var fri. I 1941 ble 

et medisinaldepot opprettet av regjeringen i 

London. Dette forsynte det militære medisi 

nalvesen og handelsflåten, og i noen tilfelle 

det okkuperte Norge med legemidler. Etter 

fredsslutningen i 1945 fantes store lagre av 

legemidler i Nord-Norge, disse ble styrt i 

form av statlige depoter og etter hvert av 

viklet. 

 

 
Norsk Medisinaldepot 

Statsmonopol på engroshandel med legemid 

ler ble på ny utredet ved et offentlig utvalg 

nedsatt i 1947. Denne utvalg leverte delt inn 

stilling i 194829. De farmasøytiske organisa 

sjoner og handelsorganisasjonene uttalte seg 

bestemt mot et statsdepot. Stortinget gjorde 

likevel vedtak om opprettelse av Norsk 

Medisinaldepot  ved  egen  lov   1953. 

Depotet startet sin virksomhet i 1957, og ble 

i 1971 lagt inn under lov om visse statsbedrif 

ter. 

 
Den farmasøytiske etat var som nevnt stort 

sett negativ til opprettelsen av Norsk 

Medisinaldepot, eller NMD. De private 

engrosforetak fungerte etter de flestes 

mening bra, og statsmonopolet ble sett på 

som et rent politisk vedtak fra det regjerende 

Arbeiderpartis side. Bakom dette lå også fryk 

ten for at det neste skritt kunne bli statsn10- 

nopol på hele apotekdriften. Frykten var for 

ståelig. Forslag om statsdrift av engros- og 

detaljleddet hadde i tidligere utredninger 

fulgt hverandre, og statlige apotek var alltid 

tidligere blitt avvist av den farmasøytiske etat. 

Da den nye apoteklov ble satt i kraft i 1963, 

inneholdt denne en bestemn1else om at 

NMD kunne drive apotek30. 

 
Bedriften NMD fant snart sin plass i det far 

masøytiske miljø. Virksomheten ble styrt av 

farmasøyter, som hadde sine kontakter innen 

etaten og sørget for at NMD utviklet seg i 

takt med apotekene. Engrosbedriften ble så 

stor og ressurssterk at den kunne ta på seg 

mange av etatens fellesoppgaver. Det ble 

utviklet en analyseavdeling som det har stått 

respekt av, en informasjonsavdeling som kun 

ne svare på de fleste spørsmål, og en statistik- 

 

 
 

27) Thorvald Boye (1871-1943), cand.jur. 1894, dr.jur. 1912, høyesterettsdommer 1922. 

28) Stortingsmelding nr. 20, 1931. Spørsmålet om statsmonopol på apotekdrift m.v. 

29) Innstilling fra utvalget til utredning av spørsmålet om oppretting av et medisinaldepot, avgitt 20. februar 1948. 

30) Dette var gjeldende lov helt til 1992. I hele denne periode kunne staten de1for ha overført apotekene til stats 

drift ved bevillingsledighet. Dette ville med det gjeldende lovverk og NMD's solide økonomi ha vært svært 

enkelt. Grunnen til at det ikke skjedde, må være at det i perioden manglet politisk vilje til endringen. NMD 

søkte i enkeltstående tilfelle ledige apotek;rbevillinger, men tapte overfor private søkere. 
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kavdeling som. kunne levere samlete og full 

stendige oppgaver over legemiddelforbruket i 

Norge. Disse, og flere andre tjenester gjorde 

at NMD ble fast og solid innarbeidet i apo 

tekvesenet. I komiteer, utredninger og lig 

nende fikk statsbedriften ofte en plass ved 

siden av Norges Apotekerforening og Norges 

Farmaceutiske Forening. 

 
Monopolet førte altså til en god og nyttig 

virksomhet, men det hadde også forholdsvis 

høy avanse. I mange år var avansen på over 

12%. Først da det ble klart at monopolet sto 

for fall, ble avansen gradvis redusert, og med 

konkurransen fra det første private engrosfir 

ma, Holtung as, falt marginene ned til ca. 5%. 

Endringer i de offentlige prisforskrifter for 

legemidler gjorde at legemiddelprodusentene 

satt igjen med gevinsten av avansenedsettelsen. 

 

 
Ny liberalisering 
av engroshandelen 

Statsmonopolet besto som praktisk virksom 

het i 35 år, inntil det ble opphevet som 

monopol ved den nye apoteklov i 199231• 

Dette skjedde som følge av at Norge gikk 

inn i EØS-samarbeidet. NMD fortsatte sin 

virksomhet som statseiet engrosbedrift, men 

nye aktører kunne nå etter den nye lov starte 

engrosvirksomhet. 

 
Forskrifter om den private engroshandel ble 

innført i 199332. Dermed var engroshandelen 

fri, men NMD var den eneste bedrift på mar 

kedet med 100 % av omsetningen. De viktig 

ste punkter i forskriftene var krav om fullsor 

timent (forstått som fullsortiment av spesial 

preparater) og krav om landsdekkende leve- 

ranser. Alternativet til ordningen med fullsor 

timent ville ha vært det såkalte enkanalsy 

stem, hvor hvert fabrikkpreparat bare blir 

solgt gjennom en grossist. Dette system kan i 

mange tilfelle, deriblant sannsynligvis i 

Norge, føre til billigere engrosdistribusjon. 

Forskriftens krav 0111 landsdekning, ble inn 

ført vesentlig for å sikre forsyninger til dis 

triktene. 

 
De nye grossistforskrifter hadde den sidevirk 

ning at de også beskyttet NMD, og det tok 

litt tid før andre grossister klarte å komme i 

virksomhet. Den forste var Holtung as. Den 

3. juli 1995 startet Holtung den praktiske 

virksomhet. 

 
I 1996 kom den neste aktør, det finske stor 

selskap Tamro i virksomhet gjennom det 

svenske engrosselskap ADA. Det er dermed 

tre engrosbedrifter på det norske marked, 

og flere er det heller ikke plass til. NMD er 

fortsatt størst, og vil i nærmeste tid bli helt 

eller delvis privatisert ved salg av statsbedrif 

ten. Hva dette kan føre med seg av ny virk 

somhet eller nye allianser, kan ingen si med 

sikkerhet. Dette foyer seg til den usikkerhet 

som råder i hele apotekvesenet mens vi ven 

ter på den nye apoteklov. Denne vil også bli 

betydelig liberalisert i forhold til apotekloven 

i dag. 

 
Det er vanskelig å spå i tider som disse. Det 

man med sikkerhet kan si, er at diskusjonene 

om statsmonopoler vil forstumme for lang 

tid, kanskje for alltid. Vi tar nå, i alle fall halv 

veis, skrittet ut i det liberaliserte Europas fri 

handelsområde, og de stadige tilbakevenden 

de diskusjoner om statsforetak kan være en 

avsluttet historisk epoke. 

 

 

 
 

31) Lov av 4. desember 1992 om legemidler m.v. 

32) Forskrift av 21. desember 1993 om grossistvirksomhet med legemidler. 

• 
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Holtung as - fra opprinnelsen til 
oppstart av legemiddeldistribusjon 
Av Petter Oppegaard 

 

 

 

Virksomhetens historie 

frem til etableringen av 

aksjeselskap 
 

Bedriftens historie kan idag synes noe broget 

og fødselstidspunktet har ikke latt seg etter 

spore eksakt. Det er imidlertid utvilsomt at 

den delen av virksomheten som omfatter salg 

av handelsvarer til apotek skriver seg tilbake 

til god tid før 2. verdenskrig. Foretaket ble 

drevet av familien Brose i form av en omfat 

tende grossistvirksomhet i Oslo, med blant 

annet salg av handelsvarer til apotek. Da en 

rekke av de samme artikler også ble tilbudt 

gjennom parfymerier, drogerier, bandasjister, 

farvehandlere m.v. hadde Brase-foretaket en 

nokså omfattende og sammensatt kunde 

struktur. 

 
Under de gode år i Brase-familiens eierskap 

ble virksomheten drevet fra meget presenta 

ble lokaler på Tullinløkka, midt i Oslo sen 

trum. 

 
Foretaket må imidlertid ha fått en kraftig til 

bakegang etter 2. verdenskrig, idet det endte 

med konkurs i 1958. 

 
Fra dette tidspunkt blir historikken mer kon 

kret. Anders Hillegaard Eggum oppnådde en 

avtale med konkursboet om overtagelse av 

de varene som virksomheten besatt og som 

opprinnelig var anskaffet med henblikk på 

videresalg til bl.a. apotek. Videre oppnådde 

han rettigheten til å videreføre geskjeften. 

Anders Hillegaard Eggum hadde da allerede 

i omlag 10 år vært ansatt som salgsrepresen 

tant i Brose. 

 
Hillegaard Eggum flyttet virksomheten til 

det området i Oslo som kalles Grønland, og 

som vel på den tiden må ha vært den rake 

motsetning til Tullinløkka. Her var imidlertid 

husleien lav - og selv om adressen ikke bor 

get for den store soliditet - var det meningen 

at salget fortsatt skulle gjennomføres via 

salgsrepresentanter, slik at kundene ikke skul 

le behøve å oppsøke virksomheten selv. 

Hillegaard Eggum utvidet etterhvert virk 

somheten ved ansettelse av salgsrepresentant, 

lager- og kontorpersonale. For øvrig var han 

selv «pytt og panne» i foretaket som på denne 

tiden var hans personlige foretak under nav 

net A. Hillegaard Eggum. 

 
Hillegaard Eggum var en dyktig selger og lik 

te godt å reise på salgsturneer. På denne bak 

grunn ble selskapets kundeportefølje på 60- 

tallet utvidet til langt utenfor grensene i Oslo 

og Akershus. Salgsområdet var likevel i det 

vesentlige begrenset til «Østen- og Sønden 

fjelds», slik at salgsrepresentantene arbeidet i 

området fra Røros i nord, hele østlandet, samt 

Sørlandskysten opp mot Stavanger i vest. 

 
Under den stabile drift og smule vekst som 

fant sted på 60-tallet, flyttet Hillegaard 

Eggum virksomheten til Lørenveien 46 i 

Oslo, et område for mange blomstrende virk 

somheter i Oslo-regionen. Man var således 

kommet tilbake til mer «stuerene» omgivel 

ser. 
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Jens Holtung 

Jens Holtung ble den avgjørende kraft for 

endringene som. skulle til for å bringe virk 

somheten frem mot hva den fremstår som i 

dag. Han ble født den 28. august 1927 på går 

den Holtung i Vestfold. Da han hadde en 

eldre bror ble det tidlig klart at han ikke skul 

le overta gården. Familien drev imidlertid 

også en landhandel i Fon i Vestfold som Jens 

Holtung overtok driften av i 1950. Gjennom 

handelsvirksomheten lærte Jens å ta vare på 

de transaksjoner man kunne ra, samt betyd 

ningen av god likviditet for å gjøre gunstige 

innkjøp. 

Utover på 60-tallet innså han imidlertid at 

landhandlernes dager ville bli problemfylte. 

Utviklingen av sentrale kjeder, fraflytting 

m.v. ville i hans øyne medfore at virksomhe 

ten ikke kunne utvikle seg som han ønsket. 

Han solgte derfor butikken i 1969, tok med 

seg kone og to barn og flyttet til Oslo. Som 

kunde av en rekke grossist-forretninger i 

Vestfold hadde han lært seg en del om det 

handelsleddet og hvilke muligheter og 

begrensninger som syntes å foreligge. Det var 

således grossistleddet han ønsket å engasjere 

seg i etter flyttingen til Oslo. Valget falt på 

investering i enkeltmannsforetaket A. Hille 

gaard Eggum.Jens Holtung gikk inn i foreta 

ket som 50%'s partner fra start. Han hadde 

levd et nøysomt liv og ved realisasjonen av 

virksomheten i Vestfold var han likvid og 

kunne styrke foretaket A. Hillegaard Eggum 

gjennom sin økonomi. Det var opprinnelig 

 

 

 

 

 

 

 
Jens Holtung i 1995, 

etter at han trakk seg ut av 

virksomheten.   

meningen at Jens Holtung skulle ha hoved 

ansvaret for kontorhold og administrasjon, 

rnens Hillegaard Eggum primært ville forestå 

innkjøp og salg. 

 
I overenskomsten som ga grunnlag for den 

senere stiftelse av aksjeselskapet står det nevnt 

hvilke oppgaver Hillegaard Eggum skulle 

forestå, men med tilføyelsen "dog skal 

Holtung delta for etterhvert å sette seg inn i 

disse oppgaver". Det er mye som tyder på at 

Jens Holtung meget raskt satte seg inn i dette. 

Han holdt seg for øvrig også meget tett til 

oppgavene omkring kontorhold og adminis 

trasjon, slik at han aldri tok seg tid til å foreta 

salgsturneer utover i distriktene. 

 
Den øvrige historie om Jens Holtung som 

forretningsmann bør fremgå av avsnittene 

som folger nedenfor. På det mer personlige 

plan skal det likevel her tilføyes at han brukte 

de økonomiske mulighetene som lå i den 

virksomheten han skapte til å avsløre en 

meget omsorgsfull og romslig personlighet. 

Dette ga seg uttrykk i at han tok vare på 

familien til Anders Hillegaard Eggum i for 

bindelse med sistnevntes sviktende helse og 

senere død.Videre fulgte han opp alle ansatte 

i bedriften og støttet de som måtte ha proble 

mer, både personlig og økonomisk. Da han i 

1992 bestemte seg for å selge selskapet (for 

annen gang, se side 16), passet han først på å 

overføre aksjer til hver eneste ansatt til en 

verdi av kr 100.000,- til hver. Den samme 

økonomiske og personlige omsorg har han 

også vist overfor sin store slekt i Vestfold og 

ellers utover i landet. Videre har han mottatt 

utmerkelser for å ha overført meget betydeli 

ge pengesummer til aldershjem og eldreom 

sorg i hjemkommunen iVestfold. 

 
Historien om Holtung as og Jens Holtung vil 

for øvrig være tett sammenvevet i perioden 

fra aksjeselskapet ble stiftet og frem til selska 

pet entret legemiddelmarkedet. 
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Vfrksmnheten går over 
i aksjeselskaps form 

 
Etter at Jens Holtung hadde deltatt i firma A. 

Hillegaard Eggum i noen tid, mente han det 

var riktig at virksomheten burde drives i 

form av aksjeselskap. På denne bakgrunn ble 

selskapet stiftet den 2. februar 1971 med 

Anders og Aslaug Hillegaard Eggum samt 

Jens og Jorunn Holtung til stede som stiftere. 

Aksjekapitalen ble fastsatt til kr 60.000,- og 

selskapet trådte for øvrig inn i de kontrakter 

og den virksomhet som det personlige fore 

taket tidligere hadde. 

 
Ifølge regnskapene fra 1970 var omsetningen 

i virksomheten kr 800.000,- det året, hvilket 

økte med kr 300.000,- i 1971. 

 
Denne positive utvikling fortsatte i i .halvdel 

av 70-tallet, slik at eksempelvis aksjonærene 

etter årsoppgjøret for 1972 mottok kr 700,- i 

utbytte på deling. 

 
Det ble imidlertid også klart at samarbeids 

forholdene mellom Hillegaard Eggum og 

Holtung ikke var av de letteste. Hillegaard 

Eggum led av personlige problemer som 

gjorde at Jens Holtung falte at han måtte gri 

pe inn. Det ble avholdt en rekke møter mel 

lom partene mot slutten av året 1975. Fra 

referatene fremgår det at Jens Holtung - 

under henvisning til en rekke enkeltepisoder 

og gjentatte forhold - fant at han ikke kunne 

fortsette samarbeidet.Videre tilbød han seg å 

la seg løse ut til en verdi som tilsvarte de 

regnskapsmessige verdier i balansen. Da det 

imidlertid ble klart at personalet ville si opp 

dersom Jens Holtung trakk seg ut, fremgår 

det følgende av et referat skrevet av regn 

skapsfører Blomeid torsdag den 4. desember 

1975: 

 
«Stillet oveifor disse realiteter synes problemet 

temmelig håpløst for Eggum.>> - 

Det endte således med at Anders Hillegaard 

Eggum trakk seg ut av virksomheten og at 

aksjene ble overført tiljens Holtung m/fami 

lie_ Hillegaard Eggums ektefelle, Aslaug 

Hillegaard Eggum, ble imidlertid fast ansatt i 

selskapet og beholdt denne stillingen helt 

frern til sin pensjonsalder. Sluttoppgjøret fra 

Holtung til Hillegaard Eggum - som for 

øvrig også er datert den 4. desember 1975 - 

må dessuten karakteriseres som temmelig 

rundhåndet fra Holtungs side i betraktning av 

selskapets balanse på denne tiden. 

 
 

Holtung as 

Etter at Jens Holtung i realiteten hadde vært 

eneeier noen år, skiftet selskapet pr 01._01  

1977 navn til Holtung as. 

 

I perioden fra 1975 til 1989 var for øvrig sel 

skapets utvikling meget stabil og solid. Jens 

Holtung drev selskapet under den klare 

hovedmålsetting at «det som er lovet skal 

holdes». 

 

Strategien var ellers å søke og rendyrke kun 

degruppen apotek uten å tape særlig ornset 

ning. Det var derfor viktig for Holtung at 

salgsrepresentantene la all sin energi i besøk 

av apotek. Videre hadde Holtung lagt merke 

til at det var en tendens at apotekere som var 

nyetablerte fikk tildelt mindre apotek, ofte i 

tynt befolkede distrikt. Etter en viss tids drift 

var det imidlertid også en tendens at de sam 

me apotekere senere i karrieren fikk tildelt 

større og mer sentralt beliggende apotek.Jens 

Holtung var derfor meget opptatt av at sel 

skapet skulle behandle de nyetablerte og små 

apotekerne med stor respekt fordi «den lojali 

tet man da eventuelt maktet å bygge opp 

kanskje ville bli husket når situasjonen senere 

hadde endret seg». 

 

I hele den perioden som her beskrives var det 

Jens Holtung som forestod vareinnkjøpene. 
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Det vai- særlig på dette feltet han hadde glede 

av sine tidligere erfaringer som handelsmann. 

Alt innkjøp ble således utført med styrke og 

med stor vekt på gode rabatter ved kontant 

betaling. Gjennom de gode rabatter selskapet 

oppnådde, hadde selskapet videre anledning 

til å avgi gode rabatter til apotekkundene. 

 
Det er sannsynlig at for apotekerne var moti 

vasjonen til å handle med Holtung as 

begrunnet i at Holtung hadde varer som ikke 

forelå i AF's sortiment. Dette gjaldt særlig 

bandasje og sykepleiemateriell fra Molnlycke. 

At Holtung kunne levere disse varene som 

man ikke fant annetsteds, førte selskapet inn i 

apotekernes bevissthet. Dette, kombinert 

med gode priser og sunne forretningsmessige 

prinsipper må ha vært avgjørende for at 

Holtung faktisk maktet å få til en jevn 

økning i salgsvolumene overfor denne kun 

degruppen. 

 
Det er i ettertid ganske imponerende og kan 

skje litt forunderlig at Holtung as hadde 

en jevn omsetningsøkning overfor apotek i 

denne perioden. Når nærmest samtlige av 

landets apotekere hadde aksjer i sitt eget 

grossistforetak, Apotekenes Fællesindkjøp AS 

(AF). Sett i forhold til AF's virksomhet var 

imidlertid Holtung såvidt liten at det neppe 

ble ansett som særlig kontroversielt eller 

illojalt å handle fra en annen grossist enn 

apotekernes egen. Videre har nok det for 

hold at det da forelå et alternativ, som for 

øvrig var meget fleksibel og hvor prisene var 

gode, vært viktige elementer i apotekernes 

valg. 

 
For Holtung as var prioriteringen av denne 

kundegruppen enkelt begrunnet: «Her forelå 

det aldri fare for tap på kundefordringene.» 

Prioriteringen av apotekene som kunder var 

derfor begrunnet i helt andre forhold enn de 

muligheter som senere skulle vise seg å kun 

ne komme; salg av legemidler. 

Aksjer på vandring 
 
Etter at Jens Holtung mistet sin kjære kone i 

1987 - og barna var blitt voksne - begynte 

lysten til å vende tilbake til Vestfold å melde 

seg mot slutten av 80-tallet. Selskapet hadde i 

1989 opparbeidet en omsetning på ca kr 33 

mill. og fremstod som meget solid for en 

virksomhet med dette volumet. Fra en balan 

se hvor eiendelene var bokført til kr 11,5 

mill. var egenkapitalandelen omlag 50%. Det 

skal videre bemerkes at det nok forelå for 

holdsvis betydelige merverdier på aktivasiden 

i form av varereserver og driftsmidler med 

verdier utover de bokførte. Selskapet hadde i 

1985 flyttet til nye lokaler på Lørenskog, men 

hadde imidlertid også varelager plassert andre 

steder. Det er nok ikke sikkert at det hele ble 

fullt ut hensyntatt i forbindelse med oppstil 

lingen av balansen i årsoppgjørene på 80-tal 

let. 

 
Hvorom allting er, solgte Jens Holtung samt 

lige aksjer i Holtung as i slutten av 1989 til 

selskapet CuraMed AS, som på den tiden var 

eiet av selskapet Medicus Utvecklings i 

Mahni:i AB. I salgsavtalen var det tatt inn en 

betingelse om at Jens Holtung skulle fortsette 

som selskapets daglige leder i minimum to år. 

Det skal bemerkes at det var kjøper som fikk 

inn denne forutsetningen. Samtidig ble det 

etablert et nytt styre hvor lederen for 

CuraMed AS, Kåre Fonneløp, ble styrets for 

mann mens apoteker Yngve Torud og advo 

kat Petter Oppcgaard ble styremedlemmer. 

En representant for det svenske foretaket, Per 

Håkan Persson, ble også innvalgt som styre 

medlem. 

 
Selskapets resultater i disse årene var meget 

tilfredsstillende, men disse ble fullt ut benyttet 

til konsernbidrag til morselskapet i Malmi:i. 

Da dette syntes å bli en nokså ensidig trafikk 

satte de norske styremedlemmene foten ned 

for ytterligere  overføringer. Det  viste seg 
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Styret i Holtung AIS i 1994. 

Fra venstre, bak: Torvall Westly, 

Yngve Torud, Ronald Olsen, Svein 

Roar Hansen. Foran: Jens Holtung, 
Petter Oppegaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
om det kunne være aktuelt for 

dem å kjøpe aksjer i Holtung 

dersom han fikk kjøpt aksjene 

tilbake fra Geitabanken. De 

positive signalene som her ble 

mottatt ga grunnlaget for til 

bakekjøpet. 
 

 

 

 
imidlertid ikke nødvendig å ta et endelig 

oppgjør på dette, idet aksjene i 1991 ble 

overført direkte til Medicus som senere sam 

me år gikk konkurs. 

 
Aksjene i Holtung as var pantsatt til 

Geitabanken og etter en kort forvaltningspe 

riode i konkursboet endte aksjene opp der. 

 
Geitabanken hadde mgen interesser i 

Holtung as utover den verdi aksjene repre 

senterte. Det ble således tidlig klart at de ville 

bli solgt snarest mulig. På denne bakgrunn 

gikk Jens Holtung i forhandlinger om å få 

kjøpt dem tilbake. 

 
På dette tidspunkt (vinteren 91/92) var det 

forøvrig klart at Norsk Medisinaldepot ville 

få kjøpt samtlige aksjer Apoteker 

nes Fællesindkjøp AS. Holtung hadde gjort 

noen sonderinger overfor enkelte apotekere 

Våren 1992 ble det således 

foretatt salg av aksjer til apote 

kere (samtidig som alle ansatte mottok aksjer 

som nevnt). På denne måten ervervet ca 60 

apotekere i overkant av 1/3 av Holtung as i 

løpet av våren 1992. Det ble deretter avholdt 

en ekstraordinær generalforsamling den 8. 

mai (i kjelleren til apoteker Berge på 

Strømmen) hvor også apoteker Torvall Westly 

kom inn i styret ved siden av Holtung, Torud 

og Oppegaard. 

 
Jens Holtung ønsket nå sterkt å trekke seg til 

bake, idet han hadde kjøpt nytt hus ved 

hjemtraktene i Vestfold og dessuten hadde 

etablert seg pånytt der. Arbeidet med å finne 

ny daglig leder ble derfor intensivert. 

 
 

Forberedelsene til 
legemiddelvirksomheten 

 
I forbindelse med generalforsamlingene 

1992 var særlig apotekeraksjonærene blitt 
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forespurt om hvorvidt Holtung as skulle 

utrede mulighetene for å starte handel med 

legemidler. Med bakgrunn i den positive 

respons som ble gitt på dette, ble 

cand.pharm. Svein Roar Hansen den 24. 

november 1992 ansatt som ny daglig leder for 

Holtung as. Hansen hadde både praksis fra 

apotek samt lang erfaring fra legemiddelin 

dustrien og var således en ideell leder for den 

videre utredning av dette spørsmålet. Jens 

Holtung ble for øvrig sittende i styret selv 

om han trakk seg ut som daglig leder. 

 
Som et ledd i forberedelsene til oppstart av 

legemiddelvirksomhet solgte Jens Holtung i 

løpet av 1993 ytterligere aksjer til apotekere, 

slik at han ved årsskiftet til 1994 satt igjen 

med 1/3 av aksjene mens de øvrige var eiet 

av ansatte og 118 norske apotekere. 

 
Under Hansens ledelse utviklet handelsvare 

virksomheten seg stabilt, samtidig som det ble 

arbeidet iherdig med utredningene av lege 

middelvirksomheten. Som et ledd i disse 

utredningene ble også andre nordiske grossis 

ter/distributører oppsøkt. Man fikk således 

gode råd fra K.V Tjellesen AS i København 

som hadde en tilsvarende eierstruktur som 

Holtung og som hadde gjort 

bra suksess som den nest stør 

ste grossisten Danmark. 

Videre fikk man nyttige erfa 

ringer gjennom samtaler med 

Kronans Droghandel AB i 

Gi:iteborg. Gjennom samtale 

ne med sistnevnte ble det 

også klart for Holtung as at 

det var flere utenlandske 

aktører som vilJe melde seg 

på i konkurransen om det 

norske legemiddelmarkedet. 
 

Gjennom samtalene med 

Kronans Droghandel AB ble 

det videre klart at dette sel 

skapet besatt stort sett alle de 

forhold som Holtung as ikke 

hadde; finansielJ styrke til å gå 

mn legemiddelmarkedet, 

lang erfaring med distribu 

sjon av legemidler samt svært 

gode relasjoner til sentrale 

aktører innenfor legemidde- 
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Postboks 6069 Etterstad 

0601  Oslo 
J 

94/03556 3 TThl- "4' . juni 1995 

GODKJENNING SOM LEGEMIDDELGROSSIST 

 

Vi viser til tidligere korrespondanse, senest vårt brev av 19.01.95 om prinsipp 

bekreftelse på godkjenning som grossist. samt til vån tilsynsbesøk 16.06.95, 
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lindstrien. Da Holtung på sin side mente å ha 

gode relasjoner til de norske apotek, lå 

grunnlaget vel til rette for et mulig samarbeid 

mellom Holtung as og Kronans Droghandel 

AB. Reelle forhandlinger om dette ble startet 

sommeren 1994. 

 
Forhandlingene munnet ut i en felles forret 

ningside og et forslag til Holtungs aksjonærer 

om at de ansatte og Jens Holtung skulle selge 

sine aksjer til Kronans Droghandel AB og at 

det deretter skulle foretas en kapitalutvidelse 

rettet mot sistnevnte, slik at dette selskapet 

ble sittende med 51% av aksjekapitalen. Som 

et motstykke til overvekten i forhold til. de 

norske apotekerne skulle det opprettes to 

aksjeklasser, slik at apotekerne besatt A-aksjer 

og KD B-aksjer.Aksjene skulle være likestilt i 

alle spørsmål unntatt hva gjaldt utvelgelsen av 

styremedlemmer. Her ble det foreslått at A 

aksjonærene skulle velge to styremedlemmer 

uten påvirkning fra B-aksjonæren, og at B 

aksjonæren for sin del skulle ha den tilsvaren 

de rett.Videre skulle B-aksj onæren foreslå en 

nøytral norsk styreformann som A-aksjonæ 

rene kunne nedlegge veto mot. Forslaget ble 

vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 

den 2. desember 1994. 

 
I det nye styret ble administrerende direktør i 

KD, Ralph Nilsson, og Pfizerlederen Ivar 

Robinson innvalgt fra B-aksjonærene. Westly 

og Torud fortsatte som representanter for 

A-aksjonærene og Oppegaard fortsatte som 

styrets formann. Med dette avsluttet Jens 

Holtung sin tilknytning til selskapet, skjønt 

han under middagen som fulgte etter gene 

ralforsamlingen  ble  utnevnt  til  selskapets 

«Æresaksjonær». 

 
Omtrent samtidig gikk Svein Roar Hansen 

av som daglig leder for å tiltre stillingen som 

apoteker ved Hygea apotek i Oslo. 

 
I en mellomperiode fra julen 1994 til påsken 

1995 tiltrådte Torvall Westly stillingen som 

administrerende direktør i Holtung as. Han 

hadde nettopp gått av som apoteker fra 

Furuset apotek og kjente Holtung as meget 

godt både som kunde gjennom mange år, 

som aksjonær og som styremedlem gjennom 

de 2- 3 foregående årene. 

 
Torvall Westlys innsats i denne perioden må 

sies å ha vært av stor betydning for Holtungs 

senere utvikling. Da Jens T. Nysæter tiltrådte 

stillingen som ny administrerende direktør 

den 1. april 1995 videreforte Westly en rekke 

av sine oppgaver i Holtung, særlig på mar 

kedssiden og i arbeidet med å ra stadig nye 

apotekere inn på eiersiden. Dette arbeidet bar 

gode frukter og forte bevislig til at Holtung 

styrket sin markedsposisjon. 

 
Nysæter - som kom fra stillingen som nestle 

der i NMD, og som fra årsskiftet 94/95 hadde 

arbeidet for Holtung som konsulent - kon 

sentrerte seg om den enorme oppgaven å 

flytte virksomheten til Oslo Varedistribunals 

lokaler i Lørenveien 111, samtidig som alle 

forberedelser skulle gjøres til å starte lege 

middeldistribusjon. Dette skulle gjennomfø 

res i løpet av halvåret frem til den 3. juli 

1995. Det må tilfoyes at arbeidet også omfat 

tet utvikling av nytt datasystem for bestilling 

er fra apotek til grossist (Apos). Selskapet var 

temmelig alene om denne oppgaven, idet 

NMD vernet sterkt om sitt lukkede bestil 

lingssystem og markedsmessig så seg tjent 

med at det åpne Apos-systemet kom så sent 

som mulig. 

 
Nysæter klarte imidlertid å gjennomføre 

denne «umulige» oppgaven og det er mye 

som tyder på at da Holtung var den forste til 

å bryte NMD's 37-årige monopol var det 

mye av grunnen til at selskapet fikk en langt 

bedre utvikling enn den neste nykommeren, 

ADA Norge AS (senere Tamro Distribusjon 

AS). 



19  

 

 

Holtung as som legemiddelgrossist 
Av Jens T Nysæter 

 

 

 

 

Planlegging og utvikling av Holtung som 

legemiddelgrossist tok til for fullt i januar 

1995. Utfordringen var å være den første på 

markedet etter opphevelsen av grossistmono 

polet. Det var kjent at den svenske lege 

middelgrossisten ADA AB også hadde søkt 

om bevilling og arbeidet med planer om å 

etablere virksomhet i Norge. Holtungs dato 

for oppstart ble satt til den 3. juli 1995 og 

alle forberedelser var rettet mot dette tids 

punkt. 

 

 
Eierstruktur - utvikling 

Aksjekapitalen i 1995 var på kr. 2.880.000 

fordelt på 2.880 aksjer som fordelte seg på 

1.410 A-aksjer og 1.470 B-aksjer. Interessen 

for aksjer i Holtung var fra tid til annen stor, 

og nye aksjonærer ble vervet ved at store 

aksjonærer videresolgte sine aksjer. 

 
I 1995 ble det opprettet en stiftelse til for 

midling av A-aksjer. Formålet med stiftelsen 

var å formidle salg av A-aksjer i Holtung, 

eventuelt erverve slike aksjer for videresalg, til 

apotekere som har bevilling til drift av priva 

te apotek. Det første styret i stiftelsen besto av 

apoteker Torvall Westly, leder, apoteker Jan R. 

Persson og apoteker Kari Fossum. I 1998 

overtok Kari Fossum som leder og apoteker 

Dag Thu Saanum ble valgt som nytt medlem 

etter Torvall Westly. 

 
I 1997 ble det foretatt en kapitalutvidelse på 

kr. 1.874.000 fordelt på 1.874 aksjer. Teg 

ningskursen var satt til kr. 7.500,-, som hadde 

vært omsetningsverdien for aksjene. Samlet 

ble 14,1 mill. kr. tilført egenkapitalen. 

 
Formålet med utvidelsen var å styrke egenka 

pitalen, forberede investering i eget distribu 

sjonsanlegg og skaffe stiftelsen aksjer for for 

midling til nye aksjonærer.Antall aksjonærer i 

Holtung har hatt en jevn utvikling og i had 

de i 3. kvartal 1998 økt til 181. 

 
Kronans Droghandel (KD), som eier B 

aksjene, er legemiddelgrossist i Sverige. KD 

er eiet av en rekke større legemiddelprodu 

senter og investeringsselskapet ATLE. Mar 

kedsandelen til KD i Sverige var i 1998 på 

40%.Ved at Holtungs regnskaper konsolideres 

i KDs, har KD stillet garantier for Holtungs 

driftskreditter og også ytt Holtung et ansvar 

lig lån. 

 

 
Utvikling av organisasjonen 

På generalforsamlingen i 1995 ble apoteker 

Mathis Gundersveen valgt som nytt styre 

medlem etter apoteker Torvall Westly, og i 

1998 ble utviklingssjef Stefan Åkesson valgt 

etter adm. direktør Ivar Robinson. 

 
I 1994 var det 12 ansatte i Holtung, og det 

ble leiet kontor og lager på Skårer i 

Lørenskog. Disse lokaler var for små og lite 

egnet til behandling av legemidler. Driften på 

Skårer, dvs. salg av handelsvarer til apotek, 

fortsatte til mai 1995. I mai ble hele virksom 

heten flyttet til Oslo Varedistribunal (OVD) i 

Ulvenveien i Oslo. Avtale ble inngått med 

I 
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Personalet i 

Holtung AS i 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVD om levering av logistikktjenester, dvs. 

lagring, plukking og sortering på ordre. De 

ansatte på lageret, 4 personer, ble overført til 

OVD, og de på kontoret fortsatte i Holtungs 

egen organisasjon, i alt 8 personer. 

 
Prosjektorganisasjonen ble etablert 1 januar 

1995 1 Holtungs nye kontorlokaler 1 

Ulvenveien. I starten besto denne organisa 

sjonen av kvalitetssjef cand pharm Marianne 

Berg, som ble ansatt i Holtung i oktober 

1994, og cand oecon Jens T. Nysæter, som ble 

ansatt som prosjektleder i 1995. I februar ble 

siviløkonom Jarle Svensøy ansatt som mar 

kedssjef. Alle tre hadde lang erfaring fra bran 

SJ en. 

I mars startet rekrutteringen av nye medar 

beidere. Det var spesielt på kunde- og leve 

randørsiden at det var behov for flere ressur 

ser. På logistikk- og dataområdet var det 

først fremst behov for utviklings- og con 

troller oppgaver. 

 
I juli var det 18 ansatte i Holtung. I perioden 

frem til 1. mars 1997 ble organisasjonen 

løpende tilpasset det behov som markedet 

krevde, og ved årets begynnelse i 1 997 var det 

22 ansatte. 

 
Fra 1. mars 1997 overtok Holtung driften av 

lageret og inngikk en leiekontrakt n1ed OVD 

på  de  lokaliteter  som  var  benyttet  for 
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Holtung. Ved overtagelsen av lagerdriften 

økte bemanningen med 110 ansatte. Dette 

var en stor organisasjonsmessig utfordring 

som krevde styrking av ressursene på lønn, 

personaladministrasjon og lederskapet i drif 

ten. 

 
Den store utfordringen etter overtagelsen var 

å forbedre produktiviteten. I løpet av året ble 

produktiviteten forbedret med 30% som 

igjen medførte at bemanningen ble redusert 

med ca. 33 personer. Dette skjedde ved 

naturlig avgang, og hadde ingen negative 

konsekvenser for de ansatte. 

 
Posten Lettgods ble valgt som transportør av 

alle forsendelser. De hadde konkurransedyk 

tige priser og tilbød tidsgaranterte leveringer 

til alle apotek, noe som ingen av de andre 

transportørene kunne tilby. Posten Lettgods 

hadde et landsdekkende transportnett, og 

utviklet en skreddersøm for Holtungs grønne 

kasser slik at sikkerhet, leveringstid og kvalitet 

ble ivaretatt. 

 
KDs datasystemer som ble benyttet etter en 

tilpasning til de norske forhold. KD ytet 

videre betydelig bistand både ved utviklingen 

av systemer og rutiner og ved selve igangkjø 

rmgen. 

 

 
Effekten av 

konkurransen 1995 til 1998 

Det var klart for alle at det ikke ville bli eta 

blert mange konkurrerende grossistforetak. 

Helsemyndighetene satte gjennom forskrifter 

strenge krav, bl.a. til landsdekkende virksom 

het og til fullsortiment av legemidler. Gros 

sistavansen var allerede i statsmonopolets siste 

tid senket fra ca. 12% til 6%, så det var ikke 

store gevinster å hente. Legemiddelprisene til 

apotek og forbruker ble ikke lavere ved avan 

senedsettelsen. Årsaken var at bestemmelser 

om maksimalpris fra grossist til apotek ble 

beholdt, mens maksimalpris fra produsent til 

grossist ble opphevet. Legemiddelindustrien 

kunne dermed heve sine priser og kassere inn 

hele gevinsten. Grossistene var låst av sin 

maksimalpriser, samtidig som de måtte kjøpe 

inn fra alle produsenter pga. kravet om full 

sortiment. 

 
Effekten av konkurransen mellom grossistene 

gav seg utslag i forbedringer i logistikkpro 

duktet og andre tjenester som ga merverdi 

for apotekene. Den som var først ute med 

nyheter fikk en relativ kortvarig fordel fordi 

nyheten ble kopiert av de andre grossister. 

 
Perioden var preget av at »det som er skred 

dersøm i dag er konfeksjon i morgen». Et 

viktig konkurranseparameter ble etter hvert 

også rabatter. Først på handelsvarer og så på 

reseptfrie legemidler. Kampen om markeds 

andeler tilspisset seg spesielt i 1997 og 1998. 

 
Flere av leverandørene støttet Holtung i opp 

startsfasen, bl.a. ved å gi lengere betalingstid. I 

noen tilfeller ble Holtung imidlertid nektet 

levering av varer, eller som en leverandør 

uttrykte det «levering til Holtung er ikke en 

prioritert oppgave». 

 
God servicegrad var et viktig konkurranse 

moment. I en vekstperiode hvor historiske 

data manglet, var det både krevende og van 

skelig å ha full kontroll med servicegraden. 

Beholdninger som var planlagt å dekke en 

måneds omsetning kunne bli solgt i løpet av 

en dag når de andre grossister var utsolgt for 

varen. 

 

 
Logistikkproduktet og apotekene 

Holtung la helt fra starten av vekt på å la apo 

tekene bestemme hvordan de ønsket varene 

levert, når ordren skulle avgis og når levering 
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skulle skje. Målet var at Holtung ved sitt pro 

dukt skulle skape rasjonalitet i apotekets 

varebestilling. Levering på lørdager var innar 

beidet i opplegget fra første dag. Varene ble 

sortert etter soner i apoteket, og reseptplikti 

ge legemidler ble sortert i alfabetisk rekke 

følge. 

 
Holtung lanserte ideen om at apoteket skulle 

ta i varen kun en gang fra de kom inn i apo 

teket til de var lagt på plass i hyllene. Holtung 

innså at det manglet logistikkompetanse i 

apotek og utviklet derfor et opplegg for opp 

læring i logistikk. Opplæringen ble gjen 

nomført med utgangspunkt i apotekets egne 

data med hjelp av analyseverktøyet ApoRapp. 

Dette var en effektiv måte å tilføre kompe 

tanse på. ApoRapp ble utviklet av Holtung i 

1996 og ble gitt gratis til apotek. 

 
Resultatet av et bedre logistikkprodukt fra 

Holtung og tilføring av kompetanse medfør 

te betydelige kostnadsbesparelser for de apo 

tek som utnyttet mulighetene. 

 
Holtung har som mål å skape merverdi for 

apotekene både gjennom bedring av logi 

stikken og tilføring av kunnskap. Holtung 

skolen ble som system satt i verk i løpet av 

1997. 

 

 

Kommunikasjonsløsninger 
med apotek 

En henvendelse rettet til NMD om mulighe 

tene for andre grossister til å få benytte FAR 

MA LINK som ordresystem førte ikke frem. 

Arbeidet med å etablere eget system ble der 

for iverksatt. Det ble tatt kontakt med NAF 

og Apokjeden om et felles prosjekt. 

Responsen var god, og spesielt så Apokjeden 

nødvendigheten av et åpent ordresystem for 

direkte bestilling fra apotek til grossist. 

Apokjeden bidro vesentlig i utviklingen av 

det nye ordresystemet, og hadde i utviklings 

fasen ledelsen av prosjektet. Ansvaret ble 

senere overtatt av NAF 

 
Det ble inngått en samarbeidsavtale mellom 

Holtung, Apokjeden, NAF og ADA om 

ansvarsfordeling og forpliktelser. NAF sto 

som eier av systemet og kostnadene ble i 

hovedsak fordelt mellom. de to grossistene. 

NMD ble med fra høsten 1995. 

 
Første versjon av systemet, som ble kalt 

APOS, ble utviklet og testet i løpet av våren 

1995. PC ferdig konfigurert og med CD rom 

spiller ble utplassert i alle apotek fra juni og 

utover sommeren. Videreutvikling av syste 

met har vært en kontinuerlig prosess. 

 
Holtung har bidratt mye ved opplæring av 

brukerene i apotek og som «help desk» for 

APOS. Dette ga Holtung en enestående 

mulighet til å kommunisere med apotek og 

til å bli kjent som ny grossist selv om det var 

ressurskrevende. 

 
I 1998 utviklet Holtung et internett basert 

system, H-link, for informasjonsutveksling 

med apotek. I H-link kan det bl.a. hentes 

informasjon om lagerbeholdninger, rester, 

leveringstider, vareinformasjon og statistikker 

om kjøp. 

 

 
 

Markedsutvikling 

 
Holtung økte sin omsetning fra 87 mill kr i 

1994 til 1.382 mill kr. i 1997 og hadde fak 

tisk den høyeste veksten av alle bedrifter 

Norge i denne perioden. Dette var et utrykk 

for at markedet ønsket konkurranse. Den 

mest lojale kjøpegruppe var Holtungs aksjo 

nærer. 

 
I 1994 ble apotekenes innkjøpskjede, Apo- 
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kjeden AS, opprettet. I 1995 inngikk den 

avtale med Holtung, etter konkurrerende til 

bud fra alle grossister, om distribusjon av 

varer i kjernesortimentet på handelsvarer. 

Dette medførte en betydelig omsetningsøk 

ning på handelsvarer for Holtung, og en 

betydelig drahjelp på legemidler. 

 
Holtung har ikke kommet særlig inn på leve 

ranser til offentlige sykehus. Denne delen av 

markedet er preget av sterkt sentralisert fyl 

keskommunalt innlrjøpssamarbeid - LIS - 

hvor NMD hittil har vært valgt som enedisti 

butør. 

 

" Det var forøvrig en rekke andre forhold som 

påvirket markedsutviklingen i denne perio 

den. NMD annonserte at man ville starte 

utviklingen av sin egen kjede, Frimann, hvil 

ket mange apotekere så på som en farlig 

utfordring, idet grossisten da også ble kon 

kurrent. Dette medførte at mange betraktet 

Holtung som et trygt alternativ og overførte 

bestillinger dit. I motsatt retning virket det at 

ADA (som etter å ha blitt kjøpt opp senere 

endret navn til Tamro) startet sin virksomhet i 

Norge i november 1995. 

 

 

Veien til eget distribusjonssenter 

I 1996 ble det klart at samarbeidet med OVD 

ikke ville bli videreført utover kontraktsperi 

oden, dvs. ut 1998. Det var helt nødvendig 

for Holtung å oppnå bedre kostnadseffektivi 

tet og større fleksibilitet for å kunne tilpasse 

logistikkproduktet til markedets stadig større 

krav og forventninger. I styremøte 18.12.96 

ble det besluttet å iverksette arbeide med å 

kjøpe, bygge eller leie egnet bygg. Det ble 

vedtatt en fremdriftsplan som innebar at byg 

get med installasjoner skulle være ferdig til å 

ta imot varer høsten 1998. Full drift skulle 

skje fra 1.desember. 
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Apotekerne Tor 

Berge og Mathis 

Gundersueen rydder 

uarer på plass i de 

nye lokaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative prosjekter og tomtemuligheter 

ble vurdert både i Oslo, Lørenskog, Skedsmo, 

Drammen, Ski og Frogner kommune. Det 

beste tomtetilbudet ble gitt av Ski kommune 

som hadde den laveste prisen, og som garan 

terte en meget rask kommunal behandling 

av både kjøpekontrakt og byggetillatelse. 

Tomten hadde sentral beliggenhet ved E6, ca. 

20 km fra Oslo, og lå på Regnbuen nærings 

område på Langhus. At det i Ski kommune 

var gode muligheter til lokal arbeidskraft var 

også en avgjørende faktor ved valg av tomt. 

Kjøpekontrakt med Ski kommune ble 

undertegnet våren 1997. 

 
Anbud fra entreprenører ble innhentet i 

mars. Sprenging og utgraving av tomten 

ble utført sommeren 1997 og byggearbeidet 

startet i september. Byggearbeidet ble gjen- 

nomført etter tidsplanen, og Holtung overtok 

bygget 1. september 1998. Da var også tom 

ten opparbeidet med plen, trær, busker og 

belysning, og veger og parkeringsplasser asfal 

tert. Byggets total- kostnad beløp seg til ca. 

110 mill. kr. 

 
 

Flytting 

 
Flyttingen til Langhus skjedde i tre faser. 

Først flyttet kontorene i slutten av august. 

Uken etter ble handelsvarene flyttet, og to 

uker senere ble legemidlene flyttet. Til 

sammen utgjorde flyttingen 220 lastebillass. 

Det ble arrangert eierdugnad, og flere av 

Holtungs apotekeiere var med på å legge 

varene inn i 8000 hylleplasser. Holtung var i 

flytteperioden operativ på vanlig måte. 
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HELTUNG: Adm. dir. Jens Nysæter i Ho/tung AS gjør det han kan for å spise markedsande 
ler fra den tidligere statsmonopolisten Norsk Medisinaldepot. 

Holtung på topp n,
 

Før den 3. juli 1995 var Norsk Medisinal 

depot (NMD) enehersker på det norske mar 

kedet for legemiddeldistribusjon. Statsmo 

nopolet ble imidlertid oppløst, som følge av 

·øs-avtalen, og har siden fått konkurranse 
·a Holtung og finske Tamro. Mens NMD 

·emdeles sitter på 70 prosent av marke- 

det, kommer v; ·•9kstkomet inn på arien 

plass ri"-• ,�, Finnene kor  Ile- 

rer de resterende 10 prosentene. 

Holtung omsatte for 1.4 milliarder l1ro 

ner i 1997, mot skarve 49 millioner kroner 

i 1992. Denne formidable veksten plasse 

rer selskapet på toppen av vår liste, med en 

gjennomsnittlig årlig vekst på 95 prosent. 

Resultat før skatt har også steget med gjen 

nomsnittlig 25 prosent i året. 

- Vi fikk ikke vår r'-1:;iv kaken gratis. H' 

Fra oppslag i Kapital, august 1998 
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