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ELEFANT APOTEKET
Kongens gate 22
Byens første apotek
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Byggeår 1883
«Dette var en av de første bygårdene som ble reist etter bybrannen. Den kan virke litt rørende i sin
ekshibisjonisme, og den kan nesten minne om en byggvare utstilling over hva som kunne skaffes
av friser og bånd og medaljonger i historismens tid. På toppen av det avskårne hjørnet troner en
bitteliten gresk gavl – med rosett i – og tre overdimensjonerte akroterier (som avsluttet
tempelgavlene i det gamle Hellas).Og den trauste elefanten hører også med . En kan bli i godt
humør av mindre.» Ragnar Hagen i Utkast til arkitekturguide
Gnr. 2 bnr.1422 matr. Nr. 126a.
1736 – byens første apotek – Elefanten.
1802 – eier kjøpmann Svend Holm og høker Christoffer Nannestad.
1833 – solgt til Momme Peterson
1881 – gården brant ned.
Tomten solgt til O. Nilsen og A. W.Steffensen som bygde byens første tre etasjes
leiegård.
1884 – eier D. F. Brun
1889 – Tomteareal: 1,053,75 kvm. (Kartfor,-1/67)
1900 – to etasjes bygning med apotek og en leilighet.
1903 – eier Andreas L.Knutzon
1910 – endring av tak (byggesak – 2/1422, 324/10)
1922 – bygningen reparert, delvis nytt gjerde mellom Basarbygningen og apoteker Sørensen
(Byggesak 2/1422, 1074/22)
1926 – brann i apotekets kjeller. (Brannsak-2/26)
1927 – dr. Hans Holmboe og barberer Gottlib Johansen leide lokaler.
1932 – ominnredning/fasadeendring – nye trapper og dører, ildfaste rom i kjeller.
Klosett i 1. etasje. (Byggesak 2 /1422, 93/32)
1933 – ny garasje i haven, med innkjørsel fra Prins Chr. Augusts plass.
Bygget av bølgeblikk på jernkonstruksjon, grunnmur av betong. (Bygge sak
2/1422,57/33)
1953 – dr. Nestaas leide lokaler. (telefonkatalogen 1953/54)
1955 – solgt fra Marius Lundegaard m.fl. på fem sjettedel av gården
til Toralf Lundegaard for kr.108.333,34.
1959 – solgt fra Toralf Lundegaard til Leif Hedenskou for kr. 300. 000.
1964 – brann, store skader på leilighet i 2. etasje. (Brannsak -2/64)
1966 – nytt to meter høyt gjerde mellom Basarbygningen og apoteket. (Bygge sak 2/1422, 372/66.
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1968 – Den Blå Butikk (brukskunst) etablerte seg i 2. etasje i uthuset.
Ble drevet av Liv Brække, Bodil Torgersen og Inger Andersen. (Bygge sak 2/1422,
628/68)
Montert en 1 ¼ horisontal måler og en 1 ¼ stoppekran,(Røranm. -29/68).
1980 – tilbygg i apotekets bakgård. Trapperom i 2. etasje og et personal rom i 1. etasje.
(Byggesak 2/1422, 112/80
1982 – ombygget og modernisert. Utvendig: inngangsdøren ble byttet ut med et vindu. Ny
luftutveksling ved avtrekksventilasjon og friskluftførsel gjennomspalter i yttervegg. Oppvarming
med elektriske varmeovner. (Bygge sak 2/ 1420, 211/83) (?) Trappen foran inngangen ble fjernet.
Kjellernedgangen i bakgården ble gjenfylt. Ny dør fra bakgården, vare- og personalinngang. Nytt
vindu.
Innvendig: nytt gulv, og rampe for å jevne ut nivåforskjeller ute og inne. Satte opp
lettvegger. (Bygge sak 2/1420,519/82)(?)
1983 – i forgården på apoteket: nytt sanitæranlegg tilknyttet eksisterende anlegg. (Røranm.-48/83)
1987 – i forbindelse med omlegging av hovedledninger i Kongens gate ble ny 5/4”cu stikkledning
lagt fra ny250 m.m. dukt. St.jern hovedvannledning til innvendig stengeventil. Utvendig
stengeventil med kranboks i fortau. (Røranm. 138/87)
1994 – eksisterende spillvannsledning til Kongens gate var tenkt som en fremtidig
overvannledning. Ny spilledning. Husets grovvannsledninger var tenkt adskit og uttrekk til
spillvannsledning på gårdsplass hvor det er påsatt grenrør. (Røranm.-884/94)
Beboere 1900:
2. etasje – seks rom og kjøkken – apoteker Knutzen og farmaceut Henning Buch.
M. B: Landstad skriver i en artikkel :
Elephant apoteket ble oppført etter brannen i 1881 av apoteker Oswald Fredrik Bruun som hadde
overtatt etter apoteker Logn i Kongens gate 27 ”Høstegården”. Han la mye arbeid og penger i å få
et smakfullt bygg, både utvendig og innvendig. De vakre stukkarbeidene er en pryd for gården, og
er med på å gjøre denne plassen til byens vakreste, stilfulleste og koseligste område. (Mellom
Fjorder og Fjell, Ida Elisabeth Jørgensen)
I august 1918 startet Thorleif Lunde sin jernvareforretning på hjørnet av Elefantapotekergården, I
1931 overtok han firmaet Oscar Rønnebergs Eftf. og flyttet sin forretning til Dronningens gate 15.
tekst v/Karin Behn Skjævestad
sist endret 6.2.2015
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