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ER DET MULIG Å TA VARE PÅ
DE KULTURELLE OG
HISTORISKE TRADISJONER I
DAGENS OG MORGENDAGENS
APOTEK?
Tekst og foto Stud. Philol Nina Aldin Thune

«ALL THAT IS SOLID MELTS INTO AIR»
 Sannheten i dette sitatet fra Carl Marxs
kommunistiske manifest fikk ny aktualitet for
meg da  blikket mitt falt på  et oppslag i
Bergens Tidendes for ikke så lenge siden.  I
artikkelen ber apotekeren interesserte om å
kontakte henne fordi hun gjerne vil gi bort den
del av innredningen som hun ikke kan bruke
lenger.
Den består av tre stk.seks år gamle skranker og
syv meter hyller og skuffer. Det går ikke frem
av avisoppslaget at hyllene er de originale fra
1920-tallet  i mahogny heltre med orginale deler
tegnet av arkitektene Arnesen og Darre Kaarbø
til bygningen, som ble oppført etter
Bergensbrannen i 1916.

Det første som slo meg var at nå er det ikke
lenger mulig å kalle Svaneapoteket  i Bergen et
autentisk verk av arkitektene Arnesen og Darre
Kaarbø. Nå er  bare «Orgelet» igjen, og det ville
nok også blitt tatt bort om det ikke var kranset
av to bærende søyler.

Det andre som slo meg var at dette støtter opp
om den myten som er i folks bevisthet om den
rike apotekeren som har råd til å gi bort en
innredning  i mahogny og skranker som bare er
seks år gamle. Etter dette er det heller ikke
vanskelig å forstå at mange kunder bruker  tid
på å diskutere  referansepriser - apotekene må
da tjene nok. Og  slike signaler er også med på å
gi  myndighetene  enda en grunn til  å skjære
ned avansene på legemidler.
Slike oppslag er sørgelig lesning, selv om jeg
tror at apotekeren bare ville hindre at noe
brukbart blir kastet.

Er det så mulig å ta vare på apotekets rike og
spesielle kulturarv, og hva består den av?
 Jeg har det siste året hatt gleden av å arbeide
med en hovedoppgave i kunsthistorie hvor
siktemålet nettopp er å prøve å synliggjøre og
verne om de fenomen som til sammen  kan
betraktes som apotekets sjel.
Takket være støtte fra fondsmidler har det vært
mulig å reise rundt for å se og fotografere en
rekke norske apotek. Jeg har også vært en tur i
Stockholm for å se hvordan svenskene tar vare
på sin kulturarv. Den farmasihistoriske delen av
FIP i Barcelona , og møte med dr.Anna
Carmona som synes farmasihistorie og
bygningshistorie er en viktig grunnmur for at de
nye studentene skal forstå hva farmasi er, var
også hyggelig å oppleve. Slike tanker har jeg
aldri hørt her i Norge, der rasjonalitet og
«amerikanisering» er de viktigste kulturelle
påvirkningene.

Kulturell Bakgrunn
Apotekoffisinet kan ha vært den første formen
for butikklokale.  Dette rommet har vært ramme
for kommunikasjonen mellom de ansatte og de
besøkende. Men varene og selve rommet har
også vært en viktig del av kommunikasjonen
med sine klare koder og symboler.
I apoteket møtes helsevesenet og publikum. Det
har ligget i grenselandet mellom det private og
det offentlige. Kundene  har ofte oppfattet sitt
ærend som en privatsak, mens lokalet er et
offentlig rom.
I våre dager ser vi konturene av en utvikling av
apotekene til kjeder, og på interiørsiden en
tilpassing til supermarkedets koder, eller et
felles profilspråk lik McDonald og Rema 1000.
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Apoteket kan sees som et sosiomaterielt
handlingsfelt ; et sted hvor det foregår samkvem
mellom mennesker i bestemte materielle
omgivelser.
I våre dager ser jeg en uklarhet i grensene til
dette feltet både på den innholdsmessige siden
og i utformingen av de materielle omgivelsene.
Når det gjelder det innholdsmessige består
uklarhetene i å definere hva som er
farmasøytens arbeidsområde, og kan  bl.a.
spores i teoriene om farmasøytisk omsorg.
Når det gjelder de materielle omgivelsene syns
det som om grensene til annen
handelsvirksomhet er i ferd med å bli uklare, og
at de visuelle symbolene som har vært og er i
apotekene er i ferd med å endres.
Dette er synlig både i endrete bygningsdeler i
apoteket og i varens mer og mer dominerende
plass som estetisk budskap  i dagens
apotekoffisiner.
Bygningsmessig han endringene skyldes
apotekets nye oppgaver med å gi kunden en
bedre informasjon om medisin og medisinbruk.
Når det gjelder varens plass, kan en av
forklaringene være produsentens måte å
markedsføre sine produkter på, hvor erfaring
viser at reklamen virker sterkere når den er i
salgslokalet i det øyeblikket kunden tar sin
beslutning.
I dagens samfunn konkurrerer apotekene med
en rekke andre virksomheter som bevisst bruker
apotekets innredning , symboler og språk  i sin
markedsføring  og er med på å lage dette uklare
bildet i folks bevissthet om hva som er et
apotek. Når samtidig apotekenes  visuelle
signaler ligner mer og mer  på andre
virksomheter blir forvirringen total.
I denne vrimmelen av handelsvirksomheter vil
hver forbruker bare kjenne noen få på en
inngående og allsidig måte, og resten blir
flyktige bekjentskaper og ukjente.
For å orientere seg må en bedømme hva og
hvem de andre er ut fra hvordan de tilkjennegir
seg gjennom overfladiske tegn. Det dannes
typer som bestemmer vår oppfatning av
omgivelsene, vi typifiserer dem.
Tilsvarende finnes en allmenn forventning
(norm) om at noe er det som det gir seg ut for,
siden det er lett å utnytte den allmenne tillit til
at så er tilfelle.
En må  derfor avdekke   hva som er
kjennetegnet på apoteket og hvordan

oppfatningen av apoteket er i folks bevissthet,
og så arbeide bevisst for å rendyrke disse
kjennetegnene , samtidig som innholdet i
tjenesten samsvarer med de  forventningene en
har til den.
Apotekene har det fortrinnet at de historiske
elementene har vært en del av omgivelsene i en
ubrutt tradisjon. Feltet har vært preget av at
kulturen har vært ført videre fra generasjon til
generasjon.  En kan derfor si at institusjonen har
hatt et kollektivt minne og det  eksisterer bare
når det er en levende del av en gruppes erfaring.
Dette  kollektive minne kan studeres i de
materielle omgivelsene som utgjør apotekenes
bygningsmasse, i de tegn og symboler som
finnes i lokalene og fasadene og minne kommer
til uttrykk i de holdningene som preger
profesjonen i møte med publikum, hvor kvalitet
og troverdig informasjon er den viktigste
verdien. Det er denne kulturen som det er
viktig å bevare og å formidle videre til nye
generasjoner innen etaten og til samfunnet
utenfor apoteket.
 “ kultur er det fellesskap av ideer, verdier og
normer som et samfunn, dvs. en gruppe
mennesker, har og som de forsøker å føre videre
til den kommende generasjon”.

Det kulturelle felt innen farmasien kan sies å ha
tre skikt; Det materielle  med farmasihistorie og
bygningshistorie, et mer kommuniserende  med
symboler, varer og verdier ,og det som kan
betegnes som profesjonens kultur  som blant
annet  kommer til syne i farmasøytens verdier at
det viktigste er kundens behov og riktig bruk av
medisiner.
I dagens situasjon ser jeg at denne kulturen kan
være i fare, da endrete krav og
rammebetingelser gir apotekeren slike
problemer at det er vanskelig å reflektere over
noe som  kan synes mindre vesentlig  og som
også kan synes langt fra den praktiske
virkelighet i hverdagen.
Slike problemer har og vært tydelig før i tiden,
men apotekerens interesse for samfunnet og dets
kultur har gitt oss høyverdige omgivelser for
handel  med legemidler.
Et historisk eksempel er apoteker Øwre som ved
utforming av Svaneapoteket i Ålesund i 1904
viste interesse for å investere i kunstnerisk
utsmykking i et salgslokale i en tid som var
preget av økonomiske vansker. Tendensene i
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tiden var å legge vekt på trivselsmomentet i
bybyggingen. Om en handelsmann lykkes med
å skape et tiltrekkende forretningslokale ville
det kanskje slå positivt ut for ham selv i form av
større vareomsetning og større inntekt. Det
vakre kunne kombineres med det nyttige.

Historisk Bakgrunn
Farmasiens historie kan bringes tilbake til ca
5000 år f.Kr. I begynnelsen var det ikke noe
skille mellom farmasi og medisin.
I den første tiden var en mest opptatt av
sårbehandling, men en oppdaget fort at visse
urter så ut til å ha en legende virkning.
Interessen for urter kan en føre frem til klostre
og deres urtehager og det fantes også tidlig
klosterapotek,  bl.a. Monte Casino i Italia.
Forekomsten av en egen apotekerstand og
offentlige apotek fins først hos araberne. Dette
spredde seg til middelhavslandene.
Atskillelsen mellom legekunst og apotekerkunst
kan føres tilbake til omkring. år 1233, da
Fredrik II utstedte et dekret for kongeriket
Sicilia som fastslår apotekervesenets funksjon.
Apotek er  etter dette forretninger der droger og
medikamenter oppbevares og selges.

Apotek skulle bare opprettes i de større byene.
Vi vet ikke helt hvordan et apotek så ut i
middelalderen, fordi det som er tatt vare på bare
finnes i museale rekonstruksjoner, men på alle
avbildinger av apotek fra dette tidsrommet
finner vi nesten uten unntak  personer som er
ivrig opptatt med å finfordele urter i mortre. På
veggene i offisinet  er det reoler med beholdere
og standkar, og i noen tilfeller henger rarieteter
som skilpaddeskall, flaggermusskinn og
krokodiller ned fra taket.

Apoteket som estetisk objekt
Kant sier i Kritikk av dømmekraften §51, Om
inndelingen av de skjønne kunster, at
«I byggekunsten er en bestemt bruk av den
kunstneriske gjenstanden hovedsaken, og de
estetiske ideene innskrenkes ut fra denne
betingelsen.»
han mener også at
«Et inventar kan regnes som byggekunst
ettersom det vesentlige ved et byggverk er
produktets tilpassethet til en bestemt bruk.»
Dette videreføres av kunsthistorikeren Gregor
Paulsson som ser en sammenheng mellom
bruksverdi og estetisk verdi og at dette påvirkes
av det sosiale eller samfunnet i form av lovverk
og sosial praksis.
I mitt tilfelle mener jeg at bygningenes bruk har
bestemt motivbruken. Ved å identifisere denne
kan en finne frem til stedets identitet eller
Genius Loci.
Det jeg har lett etter i de nye bygningene er
denne identiteten, og om den er videreført  på en
ny måte. Det er apotekets identitet og motivbruk
det er mulig å bevare da ingen ser ut til å være
villig til å arbeide i et museum og samtidig tape
penger.

Denne tegningen fra det nylig utkomne verket
«Svensk Farmaci under 1900- tallet» kan være
en illustrasjon på hva en kan finne av visuelle
motiv i apoteket.
Her finnes krukker og standglass i en fondvegg
vakkert utført sannsynlgvis i tre med utsøkte
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detaljer. En mengde små skuffer preger den
nederste delen av veggen. De midterste dørene
er smykket med urtemotiv og på toppen er
apotekuret.

Hvordan ser så de norske apotek ut?
Møtet med de fleste av dem har vært
oppløftende.

Bygningene ligger ofte på en sentral plass i
bybildet. Jeg tror at de gamle emblemene, samt
morter /slangemotivet er godt innarbeidet i folks
bevissthet og det de ser etter når de prøver å
finne et apotek på en ukjent plass. Jeg hadde
ikke så store vansker med å finne apoteket,
unntatt på kjøpesenteret  Down Town  i
Porsgrunn, der apoteket er plassert  slik at det
var vanskelig å finne når en kommer fra
hovedgaten.
Fra ca. 1990  er nye arkitekter kommet mer og
mer på banen, tilknyttet arkitektkontor  både i,
og utenfor NAF. Arkitektene innarbeider
standardiserte elementer i en arkitektonisk
ramme. Fra sin utdannelse har de idealer om
brukermedvirkning. Oppdragene blir en prosess
hvor byggherren spiller en aktiv rolle mens
arkitektene passer på at samfunnets krav blir
ivaretatt. Det bygges forretningsgårder beregnet
for apotek i tillegg til rene innredningsarbeider.
Det kan se ut som om f. eks. Svaneapoteket i
Oslo virker som et idesenter for motivbruk.
Fenomen blir plukket ut og bearbeidet kritisk og
brukt i en ny drakt i de nye anleggene. Disse
preges også av så høy håndverksmessig kvalitet
som mulig ut fra tilgjengelige økonomiske
ressurser.

Det kommer til nye funksjoner som
direktereseptur og selvvalg. Disse ideene er
også hentet fra de andre nordiske land.
Samtidig er den nordiske lyse trestilen i en
elegant enkel form fremtredende.
Jeg mener at en del av disse anleggene har en
høy estetisk og arkitektonisk verdi med god
håndverksmessig bearbeiding, og jeg ser en linje
tilbake til Arnesen og Darre Kaarbø og deres
fine arbeid  ved Svaneapoteket i Bergen i 1920 -
årene.
Konsum, kjededannelser, kjedekonsept.
Men situasjonen er ikke bare rosenrød. En skal
forsøke å masseprodusere apotekinteriør.
Arkitektene og det de representerer som
fordyrende element skal bort og deres funksjon
skal overtas av datamaskinen.
NAF- gårdenes konsept finner jeg på
Svaneapoteket i Porsgrunn. Her virker det som
om apoteker/byggherre i utgangspunktet har
kommet med ønsker knyttet til drift, åpenhet,
gjennomstrømning , lys etc. Det har vært trukket
inn aktører fra markedsføring  og reklame for å
lage noe nytt og tidsriktig knyttet til
kjøpesenterkulturen.
Arkitekten er en interiørarkitekt knyttet til NAF
- gårdene. Resultatet er at apotekets språk blir
uklart og nærmer seg parfymeriet og andre
aktører i helsebransjen som helsekost etc.Det
jeg fant  i Porsgrunn var ikke preget av
apotekets språk. De ansatte følte at noe var gått
tapt. Det var tatt vare på noen stakkarslige glass
plassert på en hylletopp for å minske savnet av
det tapte apotekspråket.
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Apo- kjeden lanserte for ikke lenge siden «Det
nye apoteket» med Manglerud apotek som
prototyp. Her finner en et konsept som er svært
fjernt fra apotekets språk, med en fargebruk fra
Rimi og Rema. Jeg kan heller ikke finne noen
fenomen som er hentet fra apoteket.

Jeg kan ikke skjønne at det skal være nødvendig
å lage nye koder og symboler i apotekene. Det
kreves både mange penger og en aggresiv
markedsføring for å innarbeide nye merker og
merkevarer i et marked. Jeg tror at folk vet
hvordan apotekets symboler er og har vært, og

at de blir usikre hvis en prøver å rokke ved
dette.
En rask rundspørring blant kjente i alle aldre
viser at den nye logoen ikke gir noe menigsfylt
budskap som lett kan forstås og knyttes til
apoteket.

Hva skjedde så med interiøret fra
Svaneapoteket?
I Bergens Tidene kunne jeg etter noen dager
lese at «Apoteket blir teaterkafé». Diskene og
hyllene skal få en ny tilværelse som teaterkafé
eller bokkafé i «Logen» i Bergen.
Som bl.a parfymebransjen før har altså noen
funnet ut at apotekets stolte tradisjon og historie
kan brukes til å «selge» noe nytt. Dette viser at
tradisjon og symbolverdi fortsatt er attraktive
egenskaper i dagens postmoderne, globale
virkelighet.


