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Bare en liten pille
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Globoid (1913 – 2014) er borte. Avregistre-
ringen fant sted i stillhet. Men det som har 
eksistert i 101 år på denne jord fortjener vel 
en liten oppmerksomhet?

Kjent av mange, ikke alltid like kjær, 
utførte den sine oppgaver jevnt og trutt 
gjennom det meste av forrige århundre og 
litt inn i dette. Den hadde sin storhetstid fra 

mellomkrigstiden og til utpå 1960-tallet. 
Frem til den forsvant var Globoid det lege-
midlet som hadde vært lengst på markedet 
i Norge. I 1957 ble det produsert 145 milli-
oner tabletter, tilsvarende 40 for hver inn-
bygger. Noe som også var mye i bruk på 
denne tiden var hostemedisinen Rigabalsam 
og Honning (ikke avregistrert).

De av oss med barndom og oppvekst 
i 1930 – 40 – 50-årene ble godt kjent med 
Globoid, både frivillig og med mild tvang. 
Det kunne være en bitter erfaring. For de 
som hadde vansker med å godta den som 
den var, ble den servert på skje, knust og 
usmakelig, straks fulgt av søt saft, syltetøy 
eller sirup. Men den gjorde inntrykk og 
hadde effekt. Fra å være febervarm og uvel 
kunne vi gli inn i en døs og våkne gjennom-
våte av svette og føle oss litt friskere.

For voksne/eldre var Globoid medisinen 
mot forskjellige verker og vondter og gikt. 
Men den hadde også uønskede virkninger 
og ble derfor motarbeidet. Den fikk etter-
kommere/konkurrenter som skulle gi 
mindre problemer, og med fordelen av flere 
former for inntak. Dermed gled Globoid 
gradvis ut av våre liv. Vi minnes med 
vemod, men kan ikke si at den er savnet 
av mange.
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