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74 årg. 

Dette interessante emnet har vært gjenstand for inn gåen de studie r a v 
en rekke forskerc og der er utgitt flerl! publikasjoner om emnet, senest 
en lengre artikkel i Deutschc Apotheker-Zeicung, forfattet av apoteker 
Holm-Diecmar Schwartz. 

Han på viser at vi må hele tilbake til det 13. århundre for å finne år
saken og motivet for bruken av de eldste apoteknavn, og at de opp
rinnclig tjente en rent praktisk oppgave. Husene hadde jo på den 
~iden ikke nummer til å skille dem fra hverandrc, og de ville heller 
1kkc hate noen hensikt, ettersom lesekunsten enda i flere hundreår frem
O\:cr var forbeholdc en liten pri viligert overklasse. - F ra den tidligste 
:tiiddcblder fikk forretningsbygg og hus av mer offentlig karakter sitt 
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r hc:~rc,11tc: 11.1 v 11 <>g hie l<jc1111ctc:g11c:t llH: d et skilt , l11..·11h(."1H.lc over ,nn

gangsdorcn. !Jen engelske histo1·ikc1· Macauby gi,· en m;-dcrisk ski\drio~ 

a v middcbldcrcns London , der det bl. a . heter : Sa lgsbodcnc bar a\\c sin 
karakteristiske malte kje11nctcg11 for ?t skillc dem fra hvcr;1ndrc. Di<.~r 
ga gatene et urolig og iblant grotesk utseende. Vegen fra Charing Cro\~ 

ti l \Vhitechapel gi k k gjennom en uendcl ig rekke :1 v sarasencrhodcr. 
kongceiker, hil hjorner, forgylte Llm m .111., som forst forsvant f r.1 
hyhildet, når de ikkc ll'ngcr v;ir nodvcndige som orientering for kuskcr. 
tr;111sporc1rbeiderc og lnpeguttcr. 

Fra de middeblderske hus11:1vnene utvildet s;1. de forste apotek11.1Yn 
seg. Skilt som forcstiltc d yrene de tok 11;1 ,·11 etter eller andre former 
for symboler ble malt på husveggen eller gjengitt i skulpturer. En rekkl· 
eldre apotek har bevart disse kjcnnctcgn til i d;1g, hvorav noen er ,1\' 

hør kunstnerisk verdi . - Men h\'orc.bn k:1n det ha seg at bare bestemu 
dyr og noen f:i andre tegn hk utv;1lgt til apotck11;1v11 og ene.b i dag er 

med 3. kje1111cteg11<.:r :tpotckene i de europeiske 1:-rnd? - .Ja, seiv n:d 
nyopprettclser ser en tradisjonen fulgt . Men stort sett er vel regelen den 
at i cbg f1r :1potekenc na vn etter bydelen eller stcdet det er knyttet til. -

Forkbringen på dette interessante forhold finner vi i den skjulte o~ 
åpcnbare symbolikk, som dati<lcns mennesker forlunc.h med ulike le
vende og dode ting, og sxrlig spokte de o,·crnaturlige krefter hos dyn~nc 
i f olkefant:1sie11 . Fra en opprinnelig 1-cn hee.lens kultus er så symbolcnc 
overført til <len kristne symbolikk . Etter apotcker Sclw1artz' menin; 
er det ikke mulig ;1. forst1 den cnsidigc hrukcn av et hegrenset ;111t:ill 
;1potck1i;1v11 uten ;t sette sq~ i1111 i de krist11c symh11kr. - ~-;v:111cn, Lon:n. 
Ørnen m. fl. viser ll\·er på sin 111;1.te hen til l· L1111 '>Olll har makt o\·cr 
sykdnm, li\' og dod . Fra h:1roktidc11 finner \'i forresten mange malcricr 
som fremstillcr Kri'>tus so111 :1potckc.-r - et ;1v dc llll'r kjente er utstilt 

Det gernunske museum i Ni.irnherg. 
Som k jent h.t'rTr S:i vel det eld..,te ;1 pote k i lkq·,cn ( l c;95) og det eldste 

i ()slo (1(>28) ruvnet S\';lrH';lpotekct, og dct er 11cppc noen tilfcldighct. 
etter som dette på den t iden v .1 r ct a v de mest 11 ytt nie i apotckn;wn 
lenger syd i Europa. -- Den \';1krc fuglen sv;1ncn h;ir helt fra de eldste 

tider på s1 mange m1tcr lekt i folkefonta '.; ien. l oldtidcns Hellas ble den 
ansett som /\pollos' helligc dyr, som hadde gitt h;i.m cvncn til å se in:i 

i fr~mtiden. Ue1111e visionxrc q.~c11sk ,1pcn hlir ogs1 tilskrevet den hos dt" 
g:1111lc germ;1ncre. S,·:1ncns pbss i den kristne symbolikk knytter se~ til 

Kristus og h~ns dodsbunp. Det hie s;i.~t om sv;i.nt·n ;H den er så modig .lt 

seh· ikke ~loden skrerrnncr den, men ;1t den tvert om like for den går, sin 

egen dm.l i mntc t:1 r ti l } synge sin egen dodssang. Med denne vil den for 
k ~· 1111e for rne1111eske11c ,H lit'llcr ikkc dl· h ;1<.ldt' noe :, frvktc. Mc<l (;~ 



srcd<c og f r yk lc..·~/" '.'>'--• l1old11i11g t i l d o dcn var den 1nc d å t,;i 1ncnncskct. 

srrykc ri l ti die smertefulle sykdo111mc r og mot til 1 mote <lø<lcn rne<l håp . 
Er ;11111cr ;;1 v de mest nyttcdc aporcknavn er Løveapoteket. Løven 

finner en bruke som symbol hos flcrc av de gamle kulturfolk. Den var 
for cgypcerne Nilcns symbol, og den finnes omtalt i I-Iarpocrates fablcr 
med s:1mmc respekt so1n den levende ild. Og bctegnende nok har det 
hebraiske spr1k s:1111mc ord f ur løve o~ ild. - I den kristne sy1nbolikk 
inntar lovl·n en sentral pbss. Kristus blir jo som kjent også onn.alt 
som <<loven av Juda» . Ved inngangen til kirker ser en ofte montert 
løver, uthug<l i sten, som henspiller på kirkens n1akt i Kristus. En 
brølendc løve son1 en vil ha sett, går igjen i bibelske bilde1nontasjer, 
blir tolkct å skulle forestille det siste rop, da de hensovende i Kristus 
skal vckkcs opp f ra de <løde. I folken1edisinen blir naturlig nok blodet 

' fra dette sterke ug kloke dyret mye brukt, angivelig mot feber og epi
lepsi og som svcttc<lrivende 1nid<lel. Den samme anvendclse hadde pul
verisert løvehjene - cor leonis. Også løvefett var et høyt skattet lege
middel. - Det skulle være unødvendig å tilføye at samtlige også var 
svært kostbare legcmidler og gjenstand f or forfalskninger. 

Bruken a v lø ven son1 apotek na vn må først og fremst tilskriv es d ens 
dominercndc plass i den kristne syn1bolikk. Dessuten må dyrets styrke 
og klokskap som har gitt den betegnelsen «dyrenes konge» ha vært av
gjørendc. Legekunsten og tilberedningen av legemidler blir jo også sett 
på som vel den eldste og f orncmste menneskelige kunst - en kongelig 
~unst . 

. Det er få dyr som spiller en så fremtredende rolle i gresk og germansk 
lilytologi sum hjorten, og vanen tro har den fått innpass som et av de 
mest brukte :1poteknavn. Det kan nevnes at I-Ijoncapotckct i Strass
bourg gjelder f or å være Europas eldste. - Fra gammelt av trodde folk 
at hjorten oppnådde en høycrc alder enn de fleste andre dyr; derfor 
sto den i hcdcnsk syn som syn1bol på cvighctcn. - I den kristne sy1nbo
likk st1r den som eksponent for un~dommclig kra f t og mot. Slik blir 
Jen tb uhs:i bcskrcvct flcrc steder i det gamle testamente, i Salu1uus 
høysang, i Salmencs bok og i Ordspråkernes bok. Den kristne f or
kynnclsc bruker den hvite hjort sorn symbol på Kristus seiv som re
presenterer den ubctingcdc sannhct og stiller den opp mot den sone 
hjort cl ler den On de. 

I mi<l<lcbldcren ble alle deler a v hjorten brukt som legemiddel, bl. a. 
hjortctalg (sebum cervinum), hjortehorn (cornu cervi) og særlig ble 
hjortchjcrteben (Ossa de cordc cervi) tilskrevet en mest overnaturlig 
legende k raf t. - Takket være vår betydelige hjortebestand sto vårt 
egct lan<l som eksportør a v disse ettertraktede legemidler. 
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l folge sis te <.:l:ll c,· det i d .tg ti rHnskL' ;1potck s o1n bærcr n:\vnc~ 

Ørnen . En k:111 v el si at sclvsagt m :itte denne v;1.r storstc rovfugl H r., 

bred pb.<is i folkctn>cn og dcnncd også i hcdcnsk mytolo~i . I den kristr.c 

symbolikk står den som symbol på den guddommelige n1akt, o~ her 

ligger forklaringcn på dcns bruk som :1potck11avn . Ørnen sies å kunnr 

fly hnycrc enn noen :t1111c11 fugl og h:1r ~dlcdcs cvncn til å komme sole-m 

skarpe varme og lys na:rmerc enn noe ;1nnet levende vesen . Ørnen, 

høye flu k t er bl i tt symbolet på K risti h i 111 mel fart, son1 i den k ristnt 

tro markerer K risti ;l vgjorendc seier over dndcn eller lysets seier on·r 

n1orket. J-Iermcd siktcs også til ornens gylne L1rgc. Gull er jo også sym· 
bolet på den Oppstand nes glorie, og også den f arge sorn vanlig, i, 
symboliserer den hell ige ånds å pen ba ring. 

Stjern~-apotckct er et gam melt og enda i dag ,ncget brukt na n1 i 
mellom- og syd-Europa. Også her er det påvist samn1enheng med Jm 
kristne ~ymbolikk, der man skjclner n1dlom den 8-kantcdc stjerne -

identisk med julcstjerncn og den 6 -k;1ntedc stjerne - jomfru M.1ri.11 

stjerne. Stjcrncn brukt som apoteknavn viser tiJ Jesu n1or, himmelen, 

dronning og den h vis bonn f or de sykc har størst virkning. 

Apotekna v net Nordstjcrnen bl i r bruk t flcrc steder her j landet og tr 

rimcligv is a v ledet a v det mc r generelle St jernen. - l)ct er her inter• 

cssant å konstatere at apotckcr Schwartz har liten tro på at det er s.1rn

menhcng melJom dyrcbildcne på stjernehim,nclcn og dcres bruk som 
apoteknavn. Det er som kjent blitt heve.fet f ra an net hold at hedrmk 

astrologi har vært avgjørcndc for bruken av dyrenavn sorn vi kjenna 

fra stjernehimmelen. J-f :111 begrunner det med at til tross for at fol~ 
i middcbldcrcns Vest-E u ropa va r vel i 1111 forstått 111cd stjcrnebil<lcnt. 
var :1strologicn sI godt so111 ukje11t ho'.; dem. 

Seks norc;kc ;1potek h;rrcr ILl\' IH'I Elcfant - ;1potckct, hvorav de i Os!o 
og Kri'>tianc.;a11d fra midtc.·11 av f(>. - li1111drctallet l1orer til våre :il!tr 

eldste. _- I dette tilfelle kan en ikkc finne sammcnheng nied kristm 

symbolikk . Snarcrc er det vel en form for reklame. idet navnct \'H 

ment å gi lekmann inntrykk av mystikk o,nkring de legemidlcr i form 

av krydder og andre droger, som ble hentct hje,n langvcis fra . _ 
Navn som Kong Salomos apotek Sfinxen m (1 t J J ·k " _J . . . , · · • . o < ve sr te pa uc1 
s:unmc. En viss bctydn111g for bruken av Ff,,(.1 t, 0 k ·1 k · 
J 1• • • • , , '" • n en nia no tt s nH1 

( en _merns111skc verd, en til la cl fen hen f k . f bl d l 1 . f l J l . . IHtst orm c et )nJ~' 
l 0( ses l Jel pen, mot gulsott og feher r· f . 
f l l . f . - ·or a ttcrcn gt r en nærme-rc 
or< a ring or bruk a v apotek na vn som er k., l . 1 d ·. 

l'k k · u JnH 1er t an et slik S<l~ pc 1 an, stor og engel og påviser f .11 . ' ·· 
l"kk S J · l • ·., l ercs ti <nytn,ng til kristen srmf~-
1 · - 0111 <Jent 1ar v1 oosa her i j-.. 11 i t , 

k n · ' ·• <. c noen ;111cnek so t J • • 
tro er alt opp etter tvl-, · J l l . • t m ram~1onr, 

, IS< nors {C ( yr sl,k som v,·b Mok l' ' · en, a en, \C'ru~ . 



- 11.1v11 senn i/d~<.: hctyr annct c1111 ;H de gir apoteket et geografisk 

kjcnnctcgn. N:t v11 som J>ol:t r·stjcn1c11 , Sol v k ro nen og M yntcn t:1 r vel 
sikre på det sammc. Interessant er det å merke seg :1t så 1ncgct brukte 
n.wn som Bicn og Bjorncn synes å være vanlig bare her i Norden . 

Forfattcn:n gjor til sist oppmcrksom på at forsokcnc SC}lll hittil er 
~jort på å forkbn: opprinnclscn og symbolikken so,n er knyttct til de 

mest alminnelige europeiske apotek na vn nød vcndigvis ,nå bl i hypotc

riske, da sikre historiske holdepunkter i h vert f all i dag ikkc forcliggcr. 

R t'Jt p li! rcksc1111 e, t 

Rcseptareksamcn er i september 1966 bestått a v: 
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linjcn 1963, opptatt som reseptarelev sammc år, elev ved apoteket Orion, 
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