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Forord
Året 2020 har vært preget av covid-19-pandemien, med sosial distansering og forskjellige grader av nedstenging av samfunnet.
Vi er derfor svært glade for at Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) fikk markert sitt
25-års jubileum i fjor, 6. november 2019, mens det ennå var mulig å arrangere sosiale
sammenkomster.
I dette nummeret av Cygnus presenteres historien om Norsk Farmasihistorisk Selskap
gjennom de første 25 år. Det er en interessant historie som viser at mange farmasøyter
gjennom tidene har sluttet opp om arbeidet med å ta vare på sin egen faglige kulturhistorie.
Den tradisjonelle dokumentasjonsformen med tekst og bilder overtas nå i større grad av
film og video. Det er en stor glede, fordi det gir et helt annet inntrykk å kunne høre og
se en presentasjon enn bare å lese et abstract.Vi er så heldige at vi har god tilgang på
teknologi og teknologisk kompetente personer, så vi håper at fremtiden vil gjøre det
mulig med langt flere interessante dokumentarer.
Som en forsmak på dette, ble vårmøtet 2020 ikke gjennomført pga. covid-19-restriksjonene. Generalforsamlingen ble gjennomført pr. e-post, men ikke selve vårmøtet med
foredrag. Dette var selvfølgelig skuffende, fordi vi hadde gledet oss til å høre professor
emeritus Jens Kristian Wold fortelle om sin tid som militærapoteker under Suez-konflikten 1956 – 57. Vi arbeidet for å finne en løsning på dette, og løsningen kom utpå
høsten samme år, i form av stor innsats av Holger Moe Tørisen og to kompetente personer med video-utstyr, professor Anne Gerd Granås og fotograf Knut Werner
Lindeberg Alsén.
Resultatet kan dere nå finne på NFHS hjemmesider:
http://norskfarmasihistorie.no/hostmote-2020-webinar.
Det fortelles en dramatisk historie, og krigens brutale virkelighet blir lys levende, som
om vi er til stede når det skjer.Vi er svært takknemlige for at dette lot seg gjennomføre.
Denne historien er nå tilgjengelig for dere alle, og ikke bare eventuelt dem som kunne
ha deltatt på vårmøtet.Takk til alle som bidro til at dette lot seg gjennomføre!
Og til alle dere andre: god lesning av dette heftet!
Liv Slettevold
Styreleder Norsk Farmasihistorisk Selskap
Ansvarlig redaktør
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Norsk Farmasihistorisk Selskaps
historie 1994–2019
Av Liv Slettevold*, Mathis Gundersveen**,Aslaug Gombos***

Innledning
Norsk Farmasihistorisk Selskaps historie de
første 25 år er en historie om en rekke
fremragende personligheter som har nedlagt
et betydelig arbeid for å bevare og dokumentere store deler av vår norske farmasihistorie.
Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) har
en forhistorie som går tilbake til 1950-tallet.
Det eksisterte tanker og ideer om et farmasihistorisk selskap på den tiden, og professor
Axel Jermstad tok da et initiativ for å danne
en forening. Imidlertid førte ikke dette forsøket frem, på samme måte som senere forsøk
heller ikke førte frem.
Nicolai Sverre, som var apoteker på Elefantapoteket og nær bekjent av professor
Jermstad, hadde utgitt en omfattende bok:
«Et studium av farmasiens historie», på eget
forlag av i 1952. Denne boken ble mulig

takket være et stipendium han ble tildelt i
1947 og innholdet er aktuelt og interessant å
lese også i dag. Boken ble utgitt på nytt i
1982 (1).
Tanken om å få dannet et farmasihistorisk
selskap ble tatt opp igjen på nytt noen år etter
at Norge hadde gjennomført en svært vellykket farmasihistorisk kongress i 1987.
I dyp takknemlighet og respekt for Yngve
Toruds omfattende arbeid for farmasihistorie
skal det her sies uttrykkelig at det ikke ville
ha vært noe farmasihistorisk selskap i Norge
uten hans innsats. Yngve Torud var leder i
NFHS fra 2003 til 2017. Nåværende leder i
NFHS, Liv Slettevold, hadde noen fine samtaler med ham i tiden før han døde i 2017, og
hun tror at han ville gledet seg over og satt
pris på at hans arbeid blir verdsatt og at det er
en viktig kilde når Selskapets historie fra de
første 25 år skal skrives (2,3,4,5,6,7,8).

*) M.Sc. Pharm. UiO 1973. M. Man. BI 1996. Apoteker fra 2000. Tidligere viseadm. direktør i Legemiddelindustriforeningen. Head of Regulatory Affairs and Quality Assurance i Astra Norge, klinisk sjef i Lundbeck Norge
og seksjonsleder i Statens Legemiddelkontroll, nå Statens Legemiddelverk. Styreleder i NFHS 2017 –.
**) Mathis Gundersveen: Apotekereksamen 1954. Generalsekretær Norges Farmaceutiske Forening 1967 – 73.
President Norges Apotekerforening 1981 – 87. Visepresident Federation Internationale Pharmaceutique 1990 – 98.
Apoteker Rosenkrantz apotek, Oslo, 1973 – 83, Apoteker Ski apotek 1983 – 98. Styreleder i NFHS 1997 – 2003.
***) Aslaug Gombos: Apotekereksamen 1959. Redaktør i Norges Apotekerforenings Tidsskrift 1982 – 92.
Apoteker ved Bragernes apotek, Drammen 1992 – 2001. Medlem av hovedstyret i NFF 1973 – 78, Formann i NFF
1978 – 82, Medlem av styret i Akademikernes Fellesorganisasjon 1980 – 84, sekretær i NFS 1984 – 88, leder av
interimsstyret da NFHS ble påbegynt 1993. Styreleder i NFHS 1994 – 97.
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Et diskret ønske
Like etter at Mathis Gundersveen ble president i Norges Apotekerforening (1981 –
1987) ble han presentert for et diskret ønske,
formidlet avYngve Torud. Den ungarske professor Károly Zalai satt da som president i
Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap.
Han var en sterk Norgesvenn og hadde flere
ganger ytret ønske om at Norge kunne være
vertskap for en kongress. Da meldte det seg
et formelt problem: Norge hadde jo ikke noe
eget farmasihistorisk selskap! Yngve Torud
var meget tvilende til at et slikt selskap ville få
nok medlemmer. På det tidspunkt var
Gundersveen også en periode formann i Det
Farmasihistoriske Museums Venneforening
og samarbeidet tett med en annen, sterk personlighet: Magne Moe. De var begge organisasjonspersoner av legning og hadde en
utmerket kjemi.
Yngve Torud var under press av professor
Zalai, det skulle være farmasihistorisk kongress i Spania i 1985, og da var det et sterkt
ønske at Norge skulle invitere til den neste
kongress som skulle avholdes i 1987. Magne
Moe gikk rett på sak: Kan ikke Norges

Unni Mørk
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Magne Moe

Apotekerforening (NAF) stå som vert? Det
var realpolitikk! Egentlig ville det være mer
naturlig at f.eks. Norsk Farmasøytisk Selskap
(NFS) fikk den rollen, ettersom det internasjonale farmasihistoriske selskapet jo var et
vitenskapelig selskap. Men - dette var lenge
før NFS fikk økonomiske krefter, dessuten
var ikke farmasihistorie det som interesserte
mest der i gården. Yngve Torud tente
umiddelbart og var en sterk støttespiller da
forslaget var oppe til behandling i NAFs
hovedstyre.

Ragnar Mørk

Carsten Hopstock

For å gjøre en lang historie kort: Til kongressen i Granada i 1985 dro en manns- og
kvinnesterk delegasjon avgårde, med bl.a.
Carsten Hopstock og ikke å forglemme Unni
og Ragnar Mørk. Den vanskeligste å overbevise om at vi burde være vertskap for en
internasjonal farmasihistorisk kongress i
Oslo, var forresten nettopp Carsten
Hopstock.Vi har jo ikke noen farmasihistorie
i Norge å snakke om! Tanken om å la det
relativt ferske museet på Bygdøy få en viktig
rolle under kongressen, var han skeptisk til.
Det tålte ikke sammenligning med de praktfulle museene ute i Europa! Vel, under kongressen i Granada kunne Gundersveen invitere til neste kongress i Oslo i 1987. Norges
Farmaceutiske Forening (NFF) og NFS sto
som medarrangører, noe Gundersveen la stor
vekt på. Og: kongressen ble en suksess!
Og slik ble grunnlaget lagt for etableringen
av et norsk farmasihistorisk selskap. Den videre historien kommer her:

Den første organiserte farmasihistoriske virksomhet i Norge
Norsk Farmasihistorisk Museum ble stiftet i
1963, som en del av Folkemuseet på Bygdøy.
Dette ble den første organiserte farmasihistoriske virksomhet i Norge. Dette museet
skulle imidlertid bare drive med farmasihistorie knyttet til museumsvirksomhet, mens
dokumentasjon av annen type farmasihistorie
fremdeles ikke var organisert i noen virksomhet. Det var derfor et stort behov for en
organisasjon som kunne stå i spissen for å
samle og publisere slik dokumentasjon.

Stiftelsesmøtet
Fredag 22. oktober 1993 ble det avholdt stiftelsesmøte for Norsk Farmasihistorisk Selskap.
Det møtte frem 36 personer som ble hilst
velkommen av Yngve Torud, på vegne av
aksjonskomiteen. I sin velkomsttale til stiftelsesmøte pekte han blant annet på at det her
i landet allerede var en lang og solid museumstradisjon, det var en solid aktivitet innen
foredrags- og publikasjonsvirksomhet og det
fantes en rekke utmerkede kilder når det
gjaldt personhistorie.
Det hadde lenge vært et savn at vi ikke hadde
et farmasihistorisk selskap som kunne dekke
hele feltet av farmasihistorie. En forutsetning
for et slikt selskap ville være at det også var et
publikasjonsselskap, fordi publikasjoner er en
nødvendighet for å dokumentere historien
og for å kunne delta i det internasjonale
farmasihistoriske selskapet.
Stiftelsesmøtet valgte et interimsstyre som
fikk i oppgave å lage statutter, opprette sekretariat, planlegge administrative ordninger og
innkalle til generalforsamling.
Disse ble valgt til interimsstyret:
Aslaug Gombos, leder, Knut-Erik Christensen, Arild Otto Pedersen og Kjell BackeHansen.

Den første generalforsamling
i NFHS
Fredag 28. oktober 1994 ble den første generalforsamlingen holdt og Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) ble stiftet.
Interimsstyret ble valgt som Selskapets første
styre. Tegning av medlemmer var påbegynt
allerede før generalforsamlingen, slik at disse
hadde stemmerett på generalforsamlingen.
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Kontingenten ble satt til kr. 100,– per år.
Interimsstyret hadde søkt Norges Apotekerforenings Stiftelse til fremme av norsk apotekfarmasi om støtte til etableringen, og
hadde blitt tilgodesett med kr. 15.500,– til
formålet.
Generalforsamlingen ble avholdt på samme
tid som Farmasidagene, den gang i Folkets
Hus påYoungstorget, og NFS hadde innvilget
en halv time til generalforsamling. I tillegg
ble det holdt en egen seksjon med farmasihistorie, et hovedforedrag av gjesteforeleser
Margaretha Härdelius, og et par avtalte
bidrag. Kjell Backe-Hansen var seksjonsleder
på denne første Farmasihistoriske seksjonen.

Aslaug
Gombos

Aslaug Gombos’ ledertid
1994 – 1997
Det nyvalgte styret i Norsk Farmasihistorisk
Selskap drev en aktiv virksomhet. Styreleder
Aslaug Gombos hadde allerede representert
på Island og på FIP i Portugal, med foredrag
om «Apotekets historie» og «100 år med
kvinner». Hun reiste også til Sverige, for å
introdusere det nye Selskapet for våre gode
naboer.
Styremedlem Kjell Backe-Hansen hadde også
skrevet bok, i anledning 20-års jubileet for
Statens legemiddelkontroll i 1994.
I Aslaug Gombos’ ledertid ble hele strukturen
for det videre arbeidet lagt.
Allerede i 1983, året etter at hun tiltrådte som
redaktør for Norges Apotekerforenings
Tidsskrift (NAT) ble det nedsatt et redaksjonsutvalg som skulle planlegge utgivelse av
farmasihistoriske artikler. Her var Nicolai
Sverre aktiv, sammen med Yngve Torud og
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Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap 1994
Fra venstre bak: Knut-Erik Kristensen, Arild Otto
Pedersen, Kjell Backe-Hansen
Foran: Styreleder Aslaug Gombos
Foto: Margaretha Härdelius.

Aslaug Gombos. Sammen planla de at ett
nummer av tidsskriftet, nr. 9, skulle inneholde
farmasihistoriske artikler hvert år. Det første
utkom i 1984 og det siste i 1991. Da Nicolai
Sverre døde i 1984, kom Rolf Klevstrand inn
i redaksjonsutvalget. Da Aslaug Gombos

sluttet som redaktør i 1992 ble publisering av
farmasihistoriske temaer videreført i NAT,
men etter etableringen av NFHS fant man
det likevel påkrevet å etablere en egen publikasjon til farmasihistorie, et arbeid som ble
påbegynt i 1996.

Farmasihistorisk seksjon på
Farmasidagene etableres
For å sikre foredrag som kunne publiseres og
derved bidra til dokumentasjon av historien
ble det etablert et farmasihistorisk høstmøte, i
form av en egen seksjon på Farmasidagene.
Dette arrangementet kom på plass allerede i
stiftelsesåret 1994. Til dette møtet inviterte
NFHS enkelte foredragsholdere, mens det var
fritt opp til andre å melde på egne foredrag.
Noen av disse foredragene ble senere bearbeidet videre til artikler som ble publisert.

Åpne fagdager ved
Farmasøytisk institutt, UiO
For å knytte farmasihistorie til Farmasøytisk
institutt ved Universitetet i Oslo, ble Norsk
Farmasihistorisk Selskap invitert til «Åpne
fagdager», et arrangement som Farmasøytisk
institutt holdt om våren. NFHS deltok for
første gang 8. mars 1996 med et hovedforedrag, som også skulle egne seg for publisering.

hadde sitt første møte 17. oktober 1996.
Mathis Gundersveen og Kjell Backe-Hansen
representerte NFHS i dette utvalget.
Publikasjonsutvalget foreslo navnet Cygnus
til den påtenkte publikasjonen. Det skulle
oppnevnes en redaktør og et redaksjonsutvalg
på to medlemmer, en fra Norsk Farmasihistorisk Museum (NFM) og en fra Norsk
Farmasihistorisk Selskap (NFHS).
Første utgivelse ble planlagt allerede til høsten 1997. Kjell Backe-Hansen ble foreslått
som redaktør og Rolf Klevstrand og Aslaug
Gombos som redaksjonsutvalg.
Styret hadde nå mye arbeid med å få utgiverselskapet etablert, Cygnus Forlag AS. Aksjene
skulle etter videre kommunikasjon nå fordeles på tre parter, etter at Norsk Farmasøytisk
Selskap (NFS) også ville bidra til utgiverselskapet. De tre aksjonærene var ved stiftelsen: Norsk Farmasihistorisk Museum, Norsk
Farmasihistorisk Selskap og Norsk Farmasøytisk Selskap. Formelt stiftelsesmøte i
Cygnus Forlag AS ble holdt 14. august 1997.
Trygve Fjeldstad ble daglig leder for forlaget.
Fra NFS’ historie (9), publisert i Cygnus 3.
oktober 1999, kan vi lese følgende:

Publikasjonsutvalget og
Cygnus Forlag AS

Cygnus Forlag ble stiftet høsten 1997 med
formål å utgi publikasjoner av farmasihistorCygnus Forlag ble stiftet høsten 1997
isk interesse. NFS har bidratt med 1/3 av
med formål å utgi publikasjoner av
aksjekapitalen.
farmasihistorisk interesse. NFS har bidratt med 1/3 av aksjekapitalen.

Behovet for en egen publikasjon for farmasihistorie var sterkt og etter en del kommunikasjon med mulige samarbeidspartnere ble
det i samarbeid med Norsk Farmasihistorisk
Museum etablert et publikasjonsutvalg som

På den tid var Erik Rudeng museumsdirektør på Folkemuseet og han var en sterk
pådriver for å sikre et forsvarlig økonomisk
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fundament.Aksjekapitalen var kr. 50.000,- og
i fellesskap kunne de tre samarbeidspartnerne
etablere et tilstrekkelig økonomiske grunnlag.
Noe av det mest sentrale for det farmasihistoriske arbeidet i Norge har vært publikasjonsvirksomheten. I første nummer av
Cygnus, 1. oktober 1997, ble linjene trukket
tilbake til professor Jermstads initiativ i 1950årene. Hans artikkel om farmasiens historie
og et biografisk hundreårsminne om ham,
skrevet av A. Bærheim Svendsen, ble inntatt
til hans ære.

International Society for
the History of Pharmacy
I 1995 meldte NFHS seg inn i den internasjonale farmasihistoriske paraplyorganisasjonen, International Society for the History of
Pharmacy (ISHP). Dette var en viktig milepæl og den knyttet det farmasihistoriske miljøet i Norge opp mot det internasjonale faglige miljøet.
I mange år fikk medlemmene tilsendt årlige
blå «Newsletter» fra ISHP hvor blant annet
de nasjonale medlemsforeningene skrev om
sine aktiviteter. Nå er Newsletter tilgjengelig
på nettsidene til ISHP, www.histpharm.org
Norsk Farmasøytisk Selskap –
seksjon for farmasihistorie
Grunnleggerne av Norsk Farmasihistorisk
Selskap var opptatt av organisatorisk plassering. Det var viktig at farmasihistorie ble
plassert sentralt i det farmasøytiske organisasjonslandskapet. En egen seksjon med eget
styre, egen generalforsamling og egen økonomi i Norsk Farmasøytisk Selskap syntes
velegnet. NFHS ble opptatt som en seksjon i
Norsk Farmasøytisk Selskap i 1997.
Sammendrag av Aslaug Gombos ledertid:
1994 Selskapet ble etablert
1994 Egen farmasihistorisk seksjon med
foredrag på Farmasidagene ble
etablert
1995 NFHS ble innmeldt i ISHP
1996 Vårmøtet ble etablert
1997 NFHS ble en seksjon i NFS
1997 Cygnus Forlag AS ble etablert.

Cygnus, hefte nr. 1, oktober 1997

Med alt dette på plass var en solid grunnvoll lagt for det videre arbeidet. Mathis
Gundersveen overtok som leder i 1997.
10

Mathis Gundersveens ledertid
1997 – 2003
Mathis Gundersveen overtok etter Aslaug
Gombos i 1997 og var leder til og med generalforsamlingen i 2003. I hans tid ble Selskapets aktiviteter ytterligere formet og
mange nye ideer ble skapt.

Farmasihistorisk seksjon
på Farmasidagene fortsetter
NFHS holdt på denne tiden sin generalforsamling på høsten, i forbindelse med
Farmasidagene, arrangert av Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS). Etter generalforsamlingen ble det arrangert en farmasihistorisk
seksjon, som besto av et invitert hovedforedrag og oftest tre kortere presentasjoner.
Seksjonen hadde vanligvis en varighet på ca.
1,5 time.
Styret utpekte hvert år en seksjonsleder som
fikk ansvar for dette arrangementet.

Åpne fagdager ved
Farmasøytisk institutt, UiO avvikles
NFHS fortsatte med sine bidrag til «Åpne
fagdager» ved Farmasøytisk institutt. Arrangementet besto av en fagdel, en minneforelesning (Per Finholts minneforelesning) og et
farmasihistorisk bidrag. Dette bidraget i
farmasihistorie ble etter referatene å dømme
en blandet erfaring, ikke alltid like vellykket,
sett fra Selskapets side. Misnøyen dreide seg
om både plasseringen i programmet, planleggingen og selve gjennomføringen. Selv
om det var velvilje på begge sider for å få
dette til, ble det aldri helt bra, og i 2002 var
det slutt.

Mathis
Gundersveen

Cygnus Forlag AS
Cygnus Forlag AS fortsatte sin virksomhet
med daglig leder og redaktør. Holger Moe
Tørisen var daglig leder av Cygnus Forlag AS
fra 2001 og frem til NFHS overtok ansvaret
for Cygnus i 2012. Forlaget trengte jevne tilskudd til driften og NFHS vedtok at 25 % av
inntektene fra kontingent skulle gå til driften
av forlaget hvert år. I tillegg kom det krav om
økning av egenkapitalen opp til kr. 100.000,–
i 1999. Forlaget hadde på forhånd en egenkapital på kr. 50.000,-, slik at dette medførte
et ekstra kapitalinnskudd fra de tre aksjeeierne på tilsammen kr. 50.000,– over 5 år. For
NFHS betød dette ca. kr. 17.000,– fordelt
over 5 år med kr. 3.400,– per år.
Norsk Farmasihistorisk Museum ga i 2001
uttrykk for misnøye med driften av forlaget,
en sak som ble diskutert på generalforsamlingen samme år. Et ankepunkt var at aksjonærene måtte dekke forlagets årlige underskudd, et annet var mangelen på en fast og
11

Faste redaktører av Cygnus:

Bjørn Johannesen (2001–08)
Foto: Vivian Fjeldstad.

Grethe Eide (2009–11)

stabil redaktør. Fra 2001 påtok Bjørn
Johannesen seg ansvaret som redaktør, og
dette tilfredsstilte et av ankepunktene fra
museet. I 2009 overtok Grethe Eide som
redaktør. Etter at NFHS overtok ansvaret for
Cygnus fra 2012 ble styreleder ansvarlig
redaktør og Holger Moe Tørisen ble redaktør, med styret som redaksjonsutvalg.
International Society for
the History of Pharmacy (ISHP)
I 2001 ble det for første gang nevnt i styrereferatene at et medlem deltok på ISHP-kongressen i Luzern i Sveits med et innlegg. Det
var Gunvor Solheim som påmeldte et bidrag
om en sykehistorie fra Tromsø 1841:
«Operation empyematis of the chest with
good results. A case study from Tromsø
1841.» Mange presentasjoner på ISHPs kongresser er arkivert og søkbare på hjemmesiden www.histpharm.org under «Tools and
Resources», «Presentations Database».

12

Holger Moe Tørisen (2012–)
Foto: Terje Skåre.

Sosial- og helsedepartementet planla
Medisinsk historisk museum
I 1999 kom det også melding om at Sosialog helsedepartementet planla et Medisinskhistorisk museum på det gamle Rikshospitalet. NFHS meldte seg som interessert i
prosjektet og det ble holdt et møte med
departementet. NFHS fikk i oppdrag å skrive
et PM om hva de kunne tilby, og dette ble
etter hvert ført i pennen av Yngve Torud.
Imidlertid ble dette prosjektet aldri realisert.
Farmasihistorisk faggruppe med
studieprogram
Selskapet undersøkte hos sine medlemmer
hva de kunne være interesserte i, og en
farmasihistorisk faggruppe med studieprogram ble aktuelt. Det fantes nok en interesse
for dette, men reiseavstander var et stort
hinder. Idéen ble likevel holdt levende, og da
Farmasihistorisk bibliotek åpnet høsten 1999
på Norsk Farmasihistorisk Museum, ble dette
et mulig samlingssted for en slik gruppe.
Imidlertid kom en slik studiegruppe aldri i
gang, men idéen og ønsket ble holdt levende
i mange år.

Medlemsbrev
Et felles medlemsbrev ble etablert i 2000. Det
ble sendt medlemmene i posten to ganger i
året, og inneholdt nyheter og møteprogram.
Medlemsbrevet var i begynnelsen meget
nøkternt og fylte oftest en A4-side med nødvendig informasjon. Medlemsbrevet ble sendt
ut sammen med annen nødvendig informasjon, som heftet Cygnus før sommeren og innkallingen til generalforsamlingen på høsten.

tiden 2002 til 2003. Det ble sendt brev til en
rekke kolleger med anmodning om medlemskap i NFHS og dette hadde stor effekt. Økt
medlemstall fikk stor betydning for Selskapet
som på denne måten fikk betydelig tilførsel
av både personlige og menneskelige ressurser
i tillegg til kontingenten.

Yngve Toruds ledertid
2003 – 2017

Yngve
Torud

Brosjyre til nye medlemmer 2002 – 2003

Medlemstallet øker
Medlemstallet var viktig for Selskapet og i
2002 ble det gjennomført en omfattende og
vellykket rekruttering av nye medlemmer.
Etter en personlig innsats av Mathis
Gundersveen og Rolf Bjerke Paulssen økte
medlemstallet fra 65 til 270 medlemmer i

Yngve Torud overtok som leder på generalforsamlingen i 2003, etter Mathis Gundersveen som ikke ønsket gjenvalg. I tiden 1989
– 1999 hadde han vært leder i det internasjonale farmasihistoriske selskapet (ISHP), og
hadde derved solid bakgrunn fra internasjonalt arbeid.
Yngve Torud overtok da et Selskap i god
vekst, med et stort antall medlemmer og med
godt innarbeidede aktiviteter. Men det var
rom for videre utvikling.
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Farmasihistorisk seksjon på
Farmasidagene endres
Dette hadde siden etableringen vært en
bærebjelke i Selskapets eksistens. I Yngve
Toruds ledertid skjedde det en del forandringer i hvordan dette ble gjennomført, men
arrangementet fortsatte i alle år, og var stadig
godt besøkt.
I 2003, etter at NFHS hadde fått en betydelig
økning i medlemsmassen, besluttet de å kompensere NFS for kostnader de hadde til leie
av lokalet som NFHS benyttet til sin generalforsamling og den farmasihistoriske seksjonen under Farmasidagene.
I 2005 meddelte NFS, som arrangerte
Farmasidagene, at de ville behandle alle seksjoner likt under farmasidagene, noe som
betød at de som ville besøke den farmasihistoriske seksjonen måtte være påmeldt
Farmasidagene den dagen og betale full
påmeldingsavgift. Dette ble i meste laget for
mange og var en trussel mot det farmasihistoriske arrangementet, som kunne forvente å få langt færre deltagere.
Inntil denne endringen kom, hadde også
Selskapets generalforsamling vært holdt på
denne seksjonen. Nå måtte dette endres og
den ble den flyttet til vårmøtet, noe som også
fikk konsekvenser for avviklingen av vårmøtet. Generalforsamlingen ble avholdt i forbindelse med vårmøtet første gang i 2006.
Farmasihistorisk seksjon ved Farmasidagene
var viktig for publiseringsvirksomheten.
Takket være Cygnus er altså mange av

1

http://norskfarmasihistorie.no/cygnus/
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arbeidene bevart for ettertiden. Nesten alle
utgivelser fra Cygnus er i dag tilgjengelige
digitalt1.
Fredag etter lunsj var den vanlige tiden for
den farmasihistoriske seksjonen. Seksjonslederen hadde en viktig oppgave med å utforme programmet og å lede møtet. Fra 2004
– 2008 var Hege Ekeli seksjonsleder og fra
2009 overtok Gunvor Solheim, en oppgave
hun beholdt til 2014. I årene 2015 og 2016
var Liv Slettevold leder for Høstmøtet, som
det nå etter hvert ble hetende, men da hun
ble styreleder etter Yngve Toruds død i 2017,
overlot hun denne oppgaven til Erik Andrew,
som holdt denne oppgaven frem til 2020.

Vårmøtene tar en ny form
Farmasihistoriske bidrag på Åpne fagdager på
Farmasøytisk institutt ble avsluttet i 2002, og
fra 2003 arrangerte NFHS eget vårmøte med
faglig program for sine medlemmer. Første
utflukt med omvisning gikk til Svaneapoteket i Karl Johans gate 13, Oslo.
Dette ble populært, og Vårmøtene ble i noen
år arrangert som en utflukt til en bedrift eller
en farmasihistorisk samling. Utfluktene ble
planlagt med tilhørende foredrag, og ble
interessante arrangementer. Dette spredde
interessen for farmasihistorie på en levende
måte.

Kjøp av Cygnus
til Selskapets medlemmer
NFHS kjøpte hvert år et antall Cygnushefter for utdeling til sine medlemmer. Prisen
på hvert hefte lå omkring 100 kroner. På
denne måten fikk Selskapet dekket sitt krav
om publikasjonsvirksomhet og forlaget fikk

midler til driften. I begynnelsen kjøpte også
NFS Cygnus-hefter til alle deltagere på
Farmasidagene.
Da Yngve Torud tiltrådte som ny leder i
2003, ga han uttrykk for at kjøp av Cygnusheftene tok så mye av Selskapets ressurser at
det gikk på bekostning av andre aktiviteter.
Finansieringsmodellen var også svært endret i
og med at ny apoteklov ble gjeldende fra
2001 og store kjeder overtok mye av apotekvirksomheten i landet. Dette medførte at den
gamle stand med apotekere ikke lenger var
en basis for farmasihistorisk arbeid. Dette ble
diskutert i NFHS styre, men siden publiseringsvirksomhet var et krav, var det ikke lett å
endre noe på denne strukturen. Cygnus
Forlag AS hadde både daglig leder og redaktør, samt et styre med styreleder og en representant for hver av aksjeeierne.
Cygnus Forlag AS avvikles
I 2011 meddelte NFS at de ikke lenger ønsket å kjøpe Cygnus-hefter til alle deltagerne
på Farmasidagene, og derved falt bunnen ut
av publikasjonsforlagets eksistens. Utpå høsten 2011 kom meldingen om at Cygnus
Forlag AS skulle avvikles. Dette medførte
selvfølgelig en diskusjon om publikasjonens
videre eksistens. Det å ha en publikasjon var
og er nødvendig for NFHS, og det ble etter
hvert avklart at NFHS ville overta ansvaret
for publikasjonen. Deretter ble det ført diskusjoner med aktuelt trykkeri og det ble avtalt
at Cygnus også skulle trykkes og utkomme i
2012. Styreleder i NFHS ble ansvarlig redaktør. Holger Moe Tørisen ble redaktør, med
hele styret som redaksjonsutvalg. De tidligere
eierne ble enige om at alle gjenværende
midler i Cygnus Forlag AS skulle overføres til
egen konto i NFHS og brukes til fremtidig
publisering av farmasihistoriske artikler.

I 2012 ble også de gamle heftene av Cygnus
scannet og digitalisert. De ble lagt ut på
hjemmesidene til NFHS, som den gang var
en del av NFS’ hjemmesider. Det ble bevilget
midler fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi til dette, og midlene ble satt på en
konto hos NFS. I senere år sørget styret for at
heftene ble sendt elektronisk til NFS, som
fikk lagt dem inn på hjemmesidene til
NFHS. Imidlertid måtte mye av dette arbeidet gjøres på nytt i 2017/2018, på grunn av
tekniske inkompatibiliteter.

NFHS tar ansvar for Cygnus
Etter at NFHS overtok ansvaret for publisering av Cygnus-heftene fra 2012, måtte
Cygnus finansieres av medlemskontingenten.
Dette var eneste inntektskilde for Selskapet,
så i praksis var dette eneste mulighet. Det ble
planlagt med en publikasjon på 32 sider i et
opplag på 300, og med datidens økonomi
skulle det være mulig. Praksis viste at 32 sider
ble for lite, fordi tilgangen på artikler overskred langt Selskapets forventninger. Kostnadene til produksjon av Cygnus har siden
den tid lagt beslag på nesten alle Selskapets
ressurser, slik at det ikke har vært rom for å
utvikle andre aktiviteter.

Internasjonalt engasjement
Deltagelse i ISHP og kongresser ble mer
fremtredende etter 2003.Yngve Torud hadde
stor bekjentskapskrets i dette miljøet og han
fikk også med seg andre på disse to-årlige
arrangementene, ofte med egne bidrag.
Denne deltagelsen har vært viktig, fordi det
trengs et internasjonalt nettverk for å holde
farmasihistorie levende som fag.
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Eksempler på Medlemsbrev

Nr. 2 – 2005

Nr. 2 – 2009

Medlemsbrevene blir små kunstverk
I Yngve Toruds ledertid utviklet Medlemsbrevene seg til rene små kunstverk. De var
vakre og ble krydret med historier fra
farmasihistorien og apotekerens rolle og
skjebne, samt med interessante kunstverk,
ofte tilknyttet steder hvor de internasjonale
kongressene ble holdt. I dag er de fleste av
disse Medlemsbrevene bevart og gjort digitalt
tilgjengelige på hjemmesidene2.
Kontakt med nordiske kolleger
I 2003 ble det etablert en rutine med å sende
medlemsbrev og annen informasjon også til
lederne i det danske og svenske farmasihistoriske selskapet. På denne måten ble det opprettholdt en forbindelse i Norden, noe som
fungerte godt i mange år.
Bildearkiv
I 2003 tokYngve Torud initiativ til å opprette
et bildearkiv over gamle gjenstander og deres
bruk, noe som lett ville gå tapt når de gamle
2

http://norskfarmasihistorie.no/medlemmer/
medlemsbrev
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Nr. 1 – 2010

kulturene ble kastet ut ved renovering. Det
ble gjort mye på dette området og bildene ble
samlet på CD’er, det mediet som var mest
brukt på den tiden. I dag har det dessverre
ikke vært mulig å oppspore disse bildene.
Registrering av farmasøytiske
samlinger
Dette var en oppgave som ble tatt opp igjen i
2004. Utover landet fantes det mange mindre
eller større samlinger og utstillinger og det
var av interesse å få en oversikt over dette.
Både hvor de befant seg og hva de inneholdt.
Dette ble innsamlet og Yngve Torud publiserte en oversikt i Medlemsbrevet nr. 1/2006.

Stipendier
I perioden 2006 – 2009 hadde Selskapet etter
forholdene god økonomi, og styret besluttet å
utlyse et årlig stipendium på kr. 10.000,–.
I 2006 ble stipendiet tildelt Henrik Andersgaard, for å arbeide videre med Henrik Ibsen
og hans kontakt med norsk farmasi og norske
farmasøyter. Han skulle også oppsøke steder i
utlandet der Ibsen oppholdt seg i lengre tid.

I 2007 var det ingen søkere til stipendiet og i
2008 ble det ikke utlyst noe.
I 2009 ble stipendiet delt mellom Henrik
Andersgaard til prosjektet Gentian (Gentiana
purpura) a plant extinct in Fillefjell, Norway,
med kr. 3.000,– og bokprosjektet Reseptarutdanningen 50 år, ved Trygve Fjeldstad med
kr. 7.000,–.

Styrelederen blir syk
I løpet av 2016 ble Yngve Toruds helse stadig
svakere inntil han døde den 12. januar 2017.
Under hans sykdomsperiode overtok nestlederen ansvaret for Selskapet, slik at de planlagte arrangementer ble gjennomført.

Liv Slettevolds ledertid 2017 –

rutiner. Det var rom for fornyelse, men de
viktige og tradisjonsrike arrangementene
skulle beholdes.
Hun ga tidlig uttrykk for at farmasihistorie er
den farmasøytiske profesjonens kulturhistorie
og at det er viktig å få dokumentert så mye
som mulig av denne både før den går tapt
med tidsvitner, men også mens den nye historien skapes i vår tid.

Høstmøtene
Høstmøtene skulle beholdes som et tradisjonsrikt arrangement og har fortsatt i kjent
regi, med forberedte foredrag om aktuelle
temaer. Høstmøtene har vært svært godt
besøkt, og det har vært stor pågang av interesserte foredragsholdere. Fra 2017 overtok
Erik Andrew ansvaret for planlegging, oppfølging og gjennomføring av høstmøtene.
Alle sammendrag fra høstmøtet ble nå
publisert på NFHS hjemmeside. Noen av
foredragene fra dette arrangementet blir
invitert til å utvikles videre til artikler for
publisering i Cygnus.

Liv Slettevold

På generalforsamlingen i 2017 ble Liv
Slettevold valgt til ny leder etter Yngve
Torud. Hun hadde da vært styremedlem siden 2009 og nestleder siden 2016.
Slettevold overtok et Selskap med mange
engasjerte medlemmer og godt innarbeidede

Høstmøtet 2017. Are Egeland
Foto: Liv Slettevold.
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dette er en utmerket mulighet til å formidle
viktige og store endringer.
Cygnus

Høstmøtet 2017. Gunvor Solheim
Foto: Liv Slettevold.

Høstmøtene ble etter hvert løsrevet fra samlokalisering med Farmasidagene, blant annet
fordi kostnadene til leie av lokaler ble for
høye. Arrangementet ble holdt i separate lokaler, adskilt fra Farmasidagene, men ble lagt
tett inntil disse i tid, slik at de som kom tilreisende for å være med på Farmasidagene,
hadde mulighet til å delta på møtene.
Det har vært en stor begeistring på de siste
høstmøtene, og Selskapet opplever en stor
interesse for farmasifaglig historie. Dette er
gledelig og stimulerende.
På grunn av Covid-19 pandemien ble hele
Høstmøtet i 2020 for første gang kjørt
som heldigitalt webinar, noe som ble svært
godt mottatt av både deltagere og forelesere.
I 2020 ble det for første gang også gjort
video-opptak av presentasjonene, som ble
gjort tilgjengelige på Selskapets hjemmesider.
Vårmøtene
Vårmøtene har i mange år bestått av generalforsamling med et faglig foredrag. Styret har
bestrebet seg på å finne temaer til foredrag
som har almen interesse, og som gjerne er
dagsaktuelt. Det skjer jevnlig svært mange
endringer i farmasøytiske virksomheter, og
18

Utgivelse av Cygnus er en grunnvoll i NFHS
virksomhet. Denne publikasjonen har etter
2012 vært bekostet fullt ut av medlemskontingenten, og Selskapet er derfor avhengig av
at medlemstallet er stort nok til å dekke
dette. Som tidligere styreleder ga uttrykk for
allerede i 2003, tar dette så mye av Selskapets
ressurser at det blir lite midler til annen aktivitet. Men fremdeles er det styrets oppfatning
at medlemmene ønsker et trykket hefte, så
trykkingen av Cygnus har fortsatt høy prioritet. Stofftilgangen har vært upåklagelig, og
det er en stor glede at vi har så stor bredde i
farmasihistoriske temaer.
Fra 2018 er alle Cygnus-hefter digitalt tilgjengelige og finnes på Selskapets hjemmeside: norskfarmasihistorie.no/cygnus/
Internasjonal deltagelse
NFHS har lang tradisjon for å delta i internasjonalt arbeid. Styret skriver hvert år en årsberetning som publiseres i Newsletter3 og
deltar hvis mulig i de internasjonale konferansene som avholdes hvert annet år. ISHP ble
etablert i 1926 og NFHS ble medlem som
nasjonalt selskap i 1995, etter at de nye
statuttene for ISHP ble vedtatt på kongress i
Paris i 1995.
Et godt eksempel på internasjonalt samarbeid
var den undersøkelsen som NFHS gjennomførte ved de norske utdanningsinstitusjonene
for farmasi i 2018. Se omtale under «Undervisning i farmasihistorie ved utdanningsinstitusjonene».
3

www.histpharm.org

Cygnus
medlemsblad for Norsk Farmasihistorisk Selskap

Medlemsbrevene fikk en fornyet form, som
var tilpasset utsendelse på e-post. Det ble
planlagt utsendelse til medlemmer ca. 4 ganger i året.
Det ble besluttet å etablere en ny hjemmeside
for NFHS som var enklere å redigere. Med
ny hjemmeside på plass kunne også alle
utgivelsene av Cygnus legges inn digitalt, noe
som var et betydelig løft. De eldre medlemsbrevene som fremdeles var tilgjengelige ble
også lagt inn, slik at de ble mulige å finne
også for andre interesserte.

Hefte 25 – Desember 2018

Cygnus omslag 2018 (Hefte nr. 25)

Høstmøtene med program, vårmøte og generalforsamling, alt ble i løpet av noen år
digitalisert. I tillegg ble det opprettet et
digitalt arkiv, hvor styremøter og protokoller
og annet materiale kunne samles.
Sosiale medier

ISHP logo

NFHS opprettet profiler på sosiale medier
som Facebook og Instagram. Det blir jevnlig
publisert oppdateringer på disse mediene,
noe som har skapt økt engasjement om
farmasihistorie. Dette er et område som styret
legger stor vekt på. Det vil også være et
utviklingsområde i tiden som kommer.

Digitalisering

Logo
Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) hadde ikke sin egen logo fra begynnelsen av, men
behovet for en egen logo og tydeligere identitet oppsto særlig i forbindelse med at NFHS
laget nye, egne nettsider. Styret gikk derfor i
gang med å finne en egnet logo for NFHS og
hadde flere runder og mye diskusjon omkring symboler som kunne passe i en logo.

Digitalisering sto høyt på listen over områder
for forbedring og fra 2017 ble NFHS ytterligere digitalisert.

Av de symboler som er mest brukt i farmasien er det Hygieas krukke med slange som er
mest kjent, i tillegg til morter og pistill i flere

Newsletter med rapporter fra
medlemmene
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Interiør fra Ekornringen, i Rakkestad
Foto: Brit Lannem.

varianter. Farmasihistorie dekker mange
områder av og aspekter ved farmasien, som
apotek, produsent, industri, grossist, undervisning, forskning og utvikling, akademiske og
offentlige institusjoner. Det var derfor ønskelig med en logo som kunne omfatte flere sider ved den farmasøytiske kulturhistorien.
Et sentralt symbol i NFHS’ logo er en stilisert
utgave av Hygieas krukke og Merkurstaven.
Dette for å markere at farmasihistorie
omfatter både helse og handel.
Den nye logoen ble utformet i flere varianter
og en endelig variant ble fremlagt og godkjent på generalforsamlingen i NFHS i 2018.
Kontakt med andre farmasihistoriske
samlinger og miljøer i Norge
Det finnes mange farmasihistoriske samlinger
i Norge. Det nåværende styret har et kon-

Fra Glomdalsmuseet
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tinuerlig fokus på kontakt med farmasihistoriske samlinger og miljøer i landet. Det har flere
ganger vært gjort oppdateringer av hvor disse
befinner seg, men det arbeides fremdeles med
å skaffe en komplett oversikt. Målet er en full
oversikt over samlinger av farmasihistorisk interesse og kontaktpersoner for disse samlingene. Dersom de selv ønsker å presentere seg,
kan det publiseres på NFHS hjemmesider.
Medlemmer i NFHS
Medlemstallet i Selskapet har holdt seg ganske
stabilt på omkring 200 medlemmer i mange
år. Styret er av den oppfatning at dette medlemstallet burde kunne økes betydelig, og
ønsker å engasjere alle farmasøyter i «farma-

Brosjyre om NFHS

søytisk kulturhistorie». Dette er et område
som skal videre utvikles med de ressurser som
man i dag har til rådighet.
Undervisning i farmasihistorie ved
utdanningsinstitusjonene
NFHS gjennomførte høsten 2018 en undersøkelse ved utdanningsinstitusjonene i landet
angående undervisning i farmasihistorie.
Denne undersøkelsen ble gjort på oppfordring fra det internasjonale selskapet, ISHP,
som ønsket å se hvordan farmasihistorie ble
ivaretatt ved undervisningsinstitusjonene.
Undersøkelsen ble gjennomført av hele styret
og Erik Andrew var kontaktperson mot universitetene. Det kom inn gode svar på undersøkelsen, og to universiteter ba i etterkant av
dette NFHS om å holde noen timer undervisning for studentene. Sissel Brinchmann og
Liv Slettevold gjennomførte dette, både på

Undervisning på Farmasøytisk institutt, UiO
Foto: Sissel Brinchmann.

Nord universitet i Namsos og på Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.
Dette ble svært populært hos studentene og
evalueringen ga svært høye score både på
innhold og gjennomføring. Studentene ga
også uttrykk for at det var fint at noen kom
«utenfra» for å fortelle om farmasihistorie.

Min farmasihistorie

Nord universitet Namsos
Foto: Liv Slettevold.

Dette initiativet kom fra professor Anne Gerd
Granås, Farmasøytisk institutt høsten 2019.
Det ble laget et prosjekt hvor nye studenter
skulle få kontakt med erfarne farmasøyter for
å snakke om deres erfaringer fra sitt yrkesliv.
NFHS bidro med å skaffe disse erfarne
farmasøytene som deretter hadde samtaler
med en gruppe studenter, på forskjellig måte.
Programmet er senere evaluert, og det er
påtenkt en mulig fortsettelse av dette.

Æresmedlemmer
Det er en god tradisjon i Norsk Farmasihistorisk Selskap å hedre personer som har
gjort en stor innsats for farmasihistorie og i
Selskapet. Det kan være innsats av både faglig
art, organisasjonsmessig eller begge deler.
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I dag har NFHS 3 æresmedlemmer. Mathis Gundersveen, Aslaug Gombos og
Gunvor Solheim. Yngve
Torud ble posthumt utnevnt
til æresmedlem på generalforsamlingen 27. april 2017
for sin store innsats for
farmasihistorie i Norge.
Æresmedlemmene deltok i
samtaler på podiet da NFHS
feiret sitt 25-års jubileum i
november 2019 og bidro
med verdifull kunnskap om Æresmedlemmer i NFHS
Selskapets historie. Det ble Fra venstre: Aslaug Gombos, Mathis Gundersveen, Gunvor Solheim
også gjort video-opptak av Foto: Terje Skåre.
Aslaug Gombos og Gunvor
Solheim. Mathis Gundersveen var forhindret Har NFHS så langt oppfylt sin hensikt?
fra å delta på video-opptakene.
Da NFHS i 2019 markerte de første 25 år var
det tid for et tilbakeblikk og et blikk fremover. Har Selskapet så langt oppfylt sin henNFHS 25 år – Jubileumsfeiring
sikt? Har de oppgavene som det har vært tatt
6. november 2019
tak i vært en riktig prioritering?
Den 6. november 2019 markerte NFHS at
det var 25 år siden Selskapet ble etablert. Til Det har vært store endringer i farmasien i de
markeringen ble alle medlemmer invitert, i 25 år Selskapet har eksistert.
tillegg til spesielle gjester, som på forskjellige
vis hadde støttet Selskapet gjennom årene el- Vi kan trygt si at uten NFHS ville vi ikke
ler vist stor interesse. Markeringen ble holdt hatt all den verdifulle dokumentasjonen som
på Oslo katedralskole. Gjestene ble ønsket er samlet i Cygnusheftene. Vi ville ikke hatt
velkommen av styreleder Liv Slettevold, som kunnskap om de mange temaene som er prepresenterte en oversikt over Selskapets ut- sentert på høstmøtene, selv om det må sies at
vikling gjennom 25 år. Det ble fremført hils- en del under tiden er gått tapt, fordi de ikke
ninger og overrakt gaver fra våre svenske kol- er arkivert i NFHS eller systematisk samlet
leger, ved Bo Ohlson, fra våre danske kolleger andre steder.
ved professor Poul Kruse og fra Farmasøytisk
institutt, UiO, ved instituttleder Henrik I et frivillig arbeid som NFHS er, uten ansatt
Schultz. Etter jubileumsmarkeringen ble det personal, er det bemerkelsesverdig at et farmasihistorisk miljø er så aktivt med så mange
gjennomført et Høstmøte med 3 foredrag.
engasjerte personer som det er i landet.
22

For fremtiden er det svært viktig at både
medlemmer og venner, samt personer med
interesse for farmasihistorie fortsetter å bidra
med dokumentasjon. Vi har sett hvor viktig
det er at enkeltpersoner ved utdanningsinstitusjonene og universitetene selv er positive
til arbeidet med å dokumentere, dette betyr
mye for kommende generasjoner av
farmasøyter. Det skrevne ord og bilder har
fremdeles en stor verdi som formidler av historien, selv om mye i dag også kan dokumenteres ved digitale medier og video/film.
NFHS mener selv at de har oppfylt sin hensikt i de første 25 år. Hensikten med Selskapet
er nedfelt i statuttene, som sier:
Norsk Farmasihistorisk Selskap har som formål:
• å spre kunnskap om farmasihistorie i sin
alminnelighet og spesielt norsk farmasihistorie
• å fremme forskning/studium og publisering av emner innen norsk farmasihistorie
• å fremme farmasihistorisk samarbeid
nasjonalt og internasjonalt
De oppgavene som det har vært tatt tak i er
også godt forankret i formålsparagrafen i
statuttene.

Selskapet NFHS er etter 25 år en livskraftig
forening, med mange ideer og planer for
fremtiden.
Vi håper at også dagens nye farmasøyter finner interesse i dette viktige kulturhistoriske
arbeidet.
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Farger i farmasi og kunst
Av Hanne Hjorth Tønnesen*

Mange fargestoffer med lange tradisjoner i
malerkunsten og i farging av tekstiler, har
gjennom tidene også blitt brukt til å
behandle sykdom. Apotekeren kunne skaffe
råvarer eller fremstille sammensatte produkter
som ble etterspurt av både lege og kunstner.
Farger og fargestoffer har hatt og har, flere
funksjoner i farmasien. Et fargestoff kunne
utgjøre den virksomme komponenten i preparatet, slik som kvikksølvforbindelser i legemidler mot syfilis. Alternativt kunne fargestoffer tilsettes primært på grunn av sin farge;
røde farger som blodrensende middel og gule
farger mot lidelser i galle og lever (i.e. signaturlære). Farger kan også anvendes for å skille
preparater fra hverandre; forskjellige styrker
på tabletter eller kapsler kan markeres med
ulike farger.Videre blir farget glass fremdeles
benyttet for å beskytte innholdet mot lys.
Apoteket fremstilte også en rekke andre
fargete produkter som sminke, hårfarge,
skosverte, stempelvoks og blekk. Fargestoffene kan inndeles i to grupper; pigmenter
og organiske farger («dyes»). I maling finfordeles (suspenderes) pigmentene i et medium
der de ikke er løselige, f.eks. olje. Organiske
fargestoffer med opprinnelse i planter eller
dyr brukes til tekstilfarging. Fargestoffene
løses da i vann, og krever ofte kombinasjon

Figur 1
Eksempler på farger som er omtalt i artikkelen.
På paletten finnes gul oker, ultramarin, alizarin
og sotsvart.
Foto: H. H.Tønnesen.

med en «beis» for å binde seg til tekstilfibrene. Denne artikkelen beskriver noen av de

*) Cand.pharm. 1981. Stipendiat i galenisk farmasi 1980-1985. Amanuensis, senere førsteamanuensis i galenisk
farmasi 1985-89. Professor i galenisk farmasi, UiO, f.o.m. 1989.
Adresse: Farmasøytisk institutt, P.b. 1068 Blindern, 0316 Oslo.
E-mail: h.h.tonnesen@farmasi.uio.no
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viktigste fargestoffene som gjennom tidene
har hatt både farmasøytisk og kunsterisk
anvendelse. Eksempler er vist i Figur 1.

Røde farger

Figur 2
Terra sigillata med stempler fra Goldberg, Schwerin og
Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland.
(Attribution 4.0 International (CCBY 4.0) Science
Museum London, Wellcome collection).

Figur 3
Oppskrift på trochisker med terra sigillata (7).
Foto: H. H.Tønnesen.
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Rød er fargen over alle farger; blodets og
derved livets farge. Rød oker er et naturlig
mineral som har blitt brukt som farge i
uminnnelige tider. Det er et jernholdig,
uløselig pigment som ofte ble rørt ut i fett
når det skulle brukes som rent fargestoff – for
eksempel som leppestift til kvinner i gamle
Egypt. Oker er egentlig betegnelsen på
blandinger av kvartssand, leire (kaolin) og
jernoksid, med en fargeskala fra brun og gul
til rød og fiolett. Ren oker ble fremstilt ved å
fjerne kvartssanden fra de jernholdige leirpartiklene (1). Den beste kvaliteten av rød
oker kom fra øya Lemnos i Egeerhavet.
Allerede i det første århundre etter Kristus
fikk rød oker handelsnavnet «terra sigillata»
eller «forseglet jord» (2, 3). Produktet ble
fremstilt som komprimerte kaker (boli) og
stemplet med et varemerke før tørking (Figur
2).Terra sigillata ble en viktig ingrediens både
i legemidler og i malefarger. Til medisinsk
bruk ble kakene knust til pulver og inkorporert som virkestoff i doserte legemiddelformer, rørt ut i væske eller laget som pasta og
brukt utvortes. I reseptsamlingen fra bendiktinerklosteret i Lorsch (ca. 800) står «jord fra
øya Samos» nevnt på listen over råvarer, men
denne type jord er omtalt allerede av
Dioscorides (40–90 A.D.) (4, 5). Vi finner
terra sigillata blant annet i trochiscer (6–9).
Det er interessant å se at to av referansene fra
1500-tallet (7, 9) oppgir Mesuë (død 1015)
som kilde til trochiscene, noe som understreker at dette er et legemiddel med lange
tradisjoner (Figur 3). Preparatene var viktige
ved behandling av pest, og det var stor etter-

spørsel under epidemier. Terra sigillata ble
også brukt mot forgiftninger, som absorberende og adstringerende middel og til å rense
kroppen for urenheter, til behandling av
tarmkatarr og slangebitt, for å nevne noe (2,
3, 6). Etter hvert ble medisinsk jord fremstilt
i mange land, blant annet Tyskland, Italia,
Malta og Tyrkia. Stempelet på jordkaken anga
opprinnelsessted (Figur 2). Viktige farmasøytiske formelsamlinger og oppslagsverk
som Triller (1764), Lewis’ Dispensatorium
(1783) og Hahnemanns Apothekerlexikon
(1798) beskriver en eller flere jordtyper (6,
10, 11). Terra sigillata står omtalt i den
Danske farmakopeen fra 1772, men ikke i
utgaven fra 1805 (12, 13). Rød og gul jord
inneholder jern, og rød jord går også under
betegnelsen «terra rossa». Farget jord er
hovedkomponenten i hulemalerier fra forhistorisk tid, slik som malerier funnet i
Dordogne og Lot i Frankrike datert til
40 000 f.Kr. (1). Pigmentene er svært stabile,
og fargene i hulemaleriene er bevart frem til
vår tid.
Rødt var også fargen for konger og herskere.Tekstiler kunne farges med kermesrødt
eller karmosinrødt, som er et av de eldste
insektfargestoffene man kjenner. I antikken
ble kermes brukt til å farge klær til personer
av høy byrd, blant annet til Karl den Store (8.
årh) (2). Kermes ble utvunnet fra kermeslusen (Coccus ilicis), som lever på enkelte eikearter. Lusens egg inneholder et skarlagensrødt
fargestoff. Lusene legger eggene under
skjoldet sitt, og en lus kan produsere opp til
3000 egg. Lusene med egg ble samlet inn,
tørket og solgt under betegnelsen «paradiskorn». I farmakopèene ble produktet omtalt
som «Grana kermes» eller «Grana alkermes».
Triller angir at kermes virker mot astma og
feber, og at det har avførende effekt. Han har

blant annet flere oppskrifter på «Confectio
alkermes», «Trochisci alkermes» og «Extractum alkermes», mens Hager beskriver «Elixir
Alkermes» (6, 14). I den Danske farmakopèen
(1772) finner vi kermes i blant annet konfekt
(Confectio alkermes incompleta), syrupus
(Syrupus granorum kermes) og flere tinkturer (12). Kermes mistet imidlertid sin betydning utover på 1700-tallet da karminrødt ble
en viktig importvare fra Mexico. Karminrødt
eller cochenillerødt er egentlig et giftstoff som
cochenillelus (Dactylopius sp.) produserer for å
beskytte seg mot fiender. Disse lusene lever
på kaktus som vokser i Syd-Amerika, Spania,
Kanariøyene, Algerie og Australia. Tørket lus
knuses og det vannløselige fargestoffet trekkes ut ved koking. Uløselige «fargelakker» kan
deretter felles ut i nærvær av metallsalter, og
fremstilles i flere nyanser av klare rødfarger.
Dette ble populære fargestoffer både i
oljemalerier og akvareller (vannløselig
karminrødt), samt en ingrediens i farmasøytisk preparater på 1700-tallet. Fargen er mer
intens enn kermesrødt, slik at man behøvde
mindre mengder for å oppnå samme resultat.
Cochenille finner vi som ingredisens i blant
annet tinktur, essens og vann (Tinctura cantharidum, Tinctura stomachia, Essentia
ambrae, Aqua stomatica) (6, 12, 14).
Cochenille ble også benyttet i behandling av
tannverk i form av latverger (Electuarium
dentifricium), men står oppført som middel
til behandling av kikhoste i Merck’s Manual
fra 1899 (14, 15). Oppskriftene på henholdsvis «Tinctura stomachia» og «Aqua stomatica»
henspeiler på fordøyelsesbefordrende egenskaper.
Shellac eller gummi lac er en annen insektfarge
som finnes i sjatteringer av rødt, orange, gult
og brunt. Shellac er en harpiks som utskilles
av hunnene hos lac-innsektet (Kerria lacca).
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Disse insektene forekommer i India og
Thailand hvor de lager «kokonger» på grenene av visse trær. Shellac kan isoleres når
sekretet («kokongene») varmes opp. Harpikset tørkes, knuses og løses i alkohol.
Shellac ble tidlig benyttet som pigment i
malekunsten, og nådde et høydepunkt på
1500 tallet. Shellac ble også brukt til forsegling av dokumenter. I farmasøytisk sammenheng finner man shellac i preparater til
behandling av sår, leversykdommer, i styrkemidler (tonicum) og i adstringerende produkter (16). Eksempler på legemiddelformer
er tinktur og trochiscer (Tinctura laccae,
Trochisci de lacca) (6, 8).
Krapp (Rubia tinctorum) er en fargeplante som
ble brukt i Midt-Østen til farging av tekstiler
allerede i oldtiden. Planten er giftig, men
røttene inneholder et stoff (ruberthyrin) som
i nærvær av syre spaltes til fargestoffet
alizarin. Dette beises med alun ved tekstilfarging. Alizarin danner også utgangspunktet
for krapplakk (alizarin + aluminiumhydroksid); en rød fargelakk med blålig skjær som
brukes i maling.Ved en gjennomgang av tilstanden til Heddal stavkirke i 2008, påviste
man lysrøde partier av middelalderdekor som
tydet på krapplakk eller kermes (17). Rød
krappfarge er også påvist i tekstiler fra
Osebergskipet (2). Alizarinblekk ble utviklet
av professor Leonhardi i Dresden i 1855
(Figur 4) (18). Culpeper beskriver krapp som
en plante til behandling av lidelser i lever og
milt, mot melankoli og bruddskader (19).
Dessuten stopper den blødninger og motvirker lammelser. Eksempler på preparater er
trochiscer og tinktur (Trochisci de lacca,
Tinctura rubiae) (8, 14). Krapp er beskrevet
som offisinell droge i den Danske farmakopéen både fra 1772 og 1805 (12, 13). Alizarin
ble fremstilt syntetisk i 1871, og erstattet
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Nigramentum indigotinatum
Alizarinblekk (Hager 1875)

Indigo op1mi pulv.
Acidi sulfurici fuman1s
Aquae
Limaturae Ferri
Galler. Turcic. cont.
Aquae
Gummi Arabici
Sacchari alb.
Ol. Carophyllor.

P. 5
P. 30
P. 50
P. 15
P. 60
P. 1000
P. 15
P. 8
P.1/10

Alizarinblekk består av indigopulver, konsentrert svovelsyre, vann, jernfilspon, tyrkisk galleeple, gummi arabicum, hvi2 sukker
og nellikolje.

Figur 4
Oppskrift på alizarinblekk (14). Blekket inneholdt
opprinnelig små mengder alizarin, derav navnet.

deretter naturlig krapp som tekstilfarge og i
maling.
Vermillion (cinnabar, sinober) er et rødt eller
rødlilla pigment som opprinnelig ble fremstilt
fra mineralet cinnabar (kvikksølvsulfid). Vi
finner det både i malerier fra antikkens
Roma og i illuminerte middelaldermanuskripter. Pigmentet er svært giftig. Det forekommer naturlig som et biprodukt ved
utvinning av kvikksølv, men ble også laget
syntetisk ved å blande kvikksølv og svovel.
Sistnevnte resulterte i et svart pigment
(Aethiopes mineralis) som ved oppvarming
kondenserer til vermillion (Figur 5A). Den
røde fargen fremkommer ved knusing.
Vermillion ble blandet med eggehvite eller
eggeplomme. Sistnevnte ga en svært kraftig
farge som ble brukt til illustrasjoner i manu-

skripter. Kvikksølvforbindelser var meget
vanlige i en lang rekke farmasøytiske produkter, f.eks. mot tyfus, syfilis og til bleking
av huden. Paracelcus (1493/94-1541) bidro
sterkt til den farmasøytiske anvendelsen av
disse giftige stoffene. Han hevdet at kroppen
er en «kjemisk» organisme, og at sykdom
oppstår når kroppens kjemi kommer ut av
likevekt. Sykdom skulle behandles med
kjemiske legemidler basert på blant annet
antimon, svovel og kvikksølv (20, 21). Idéene
til Paracelcus bredte særlig om seg på 1600tallet, men farmasøytiske produkter med innhold av kvikksølvforbindelser var fremdeles
flittig i bruk på slutten av 1800-tallet. I
Hagers håndbok fra 1875 er det for eksempel
oppskrift på 13 kvikksølvsalver (Unguentum
hydrargyri). I tillegg inngår kvikksølvforHvis du vil lage cinnabar, så ta svovel (det
er tre typer; hvit, svart og gul) og knus det
på en flat sten. Tilsett så mye kvikksølv at
det utgjør halve vekten av svovel. Bland
forsiktig, og fyll på en glassflaske. Åpningen tettes med leire slik at gassen ikke fordamper. Når leiren er tørr, så settes flasken
på glødende kull. Du hører en fresende lyd
fra flasken når kvikksølvet blandes med
varm svovel. Når lyden opphører kan flasken åpnes og fargen tas ut.

5A

Hvis du vil lage verdigris, så ta noen tynne
plater av det fineste kopper du kan finne
og dekk dem med lut. Legg platene i et
ubrukt kar, og fyll opp med sterk eddik.
Forsegl karet og la det stå på et varmt sted
i 2 uker. Ta da platene ut og la den grønne
patinaen tørke i solen.

5B

Figur 5
Fargeoppskrifter fra middelalderen på cinnabar
(vermillion) (5A) og verdegris (5B) (1).

bindelser i en rekke andre preparater, for
eksempel «guddommelig gullvann» (Aqua
aurea divina) (14). Cinnabar er spesielt nevnt
i «Unguentum hydrargyri rubrum», også
angitt som «Balsamum opthalmicum
rubrum» (14). Dette henspeiler på bruk i eller
omkring øyet. «Unguentum hydrargyri
digestivum» antyder derimot at salven ble
påført (magen?) for å virke fordøyelsesbefordrende. Videre så finner man cinnabar i
electuarier (Cinnabarum electuarium), samt
en rekke pulver (Pulvis absorbens Wedelii,
Pulvis antidinicus Lentilii, Pulvis cordialis
cellensis, Pulvis epilepticus mirabilis, Pulvis
epiliecticus ruber, Pulvis pectoralis resolvens)
(6). Som en kuriositet kan nevnes at i de to
pulverene mot epilepsi så inngår også henholdsvis kraniepulver fra menneske (komponent i Pulvis epilepticus mirabilis) og
enhjøring (komponent i Pulvis epilepticus
ruber). Cinnabar er nevnt i flere preparater i
den Danske farmakopèen fra 1772, slik som i
«Cera rubra» (rød voks) og «Ungventum
pomatum rubrum, feu Mercuriale» (rød salve
med kvikksølv) (12). Cinnabar var også en
ingrediens i rødt blekk (Rubramentum) (14).
Kvikksølvbehandling i form av salve eller
piller var den mest brukte kuren mot syfilis
og radesyke i Norge frem til siste halvdel av
1800-tallet, men allerede i 1630 rapporterte
den danske legen Otto Sperling om vellykket
behandling med kvikksølv av syflispasienter i
Bergen (22). Kvikksølv var et av de første
kjemiske preparatene, og med betydelig
utbredelse, som ble tatt i bruk av europeiske
leger. Kvikksølv har antibakteriell effekt som
kan forklare den observerte forbedringen i
pasientenes tilstand, men bivirkningene av
kvikksølvforgiftning var mange og alvorlige. I
den danske oversettelsen av farmkopeen i
1841 finnes blant annet oppskrift på gult øye29

vann (Aqua opthalmica mercurialis), sort og
gult kvikksølvvann (Aqua mercurialis nigra,
Aqua phagedænica), søtt kvikksølv (Calomel,
Mercuris dulcis), sorte kvikksølvpiller (Pilulæ
aethiopicæ), samt hvit, gul, mild gul, grå og
rød kvikksølvsalve (Ungventum hydrargyri
album, citrinum, citrini mitius cinenreum,
rubrum) (23). I den Norske farmakopéen fra
1913 gjenfinner man 4 kvikksølvsalver,
deriblant rød øyesalve (24). I NAFs formelsamling fra 1980 er bare en kvikksølvsalve
beholdt (Unguentum hydrargyri 10%) (25).
En kuriositet med opprinnelse i England er
salven «Poor man’s friend». Denne ble utviklet av legen Giles Lawrence Robert omkring
1790. Salven inneholdt så mye som 35% av
pigmentet venetiansk rødt. Dette er et jordpigment som hovedsakelig består av en type
jernoksid (Fe2O3). Venetiansk rødt var mye
brukt i blant annet italienske renessansemalerier, men også til farging av bomull gjennom
en komplisert prosess som involverte okseblod (1, 26). I en beskrivelse av salven står det
at den kan behandle alt fra kutt, bruddskader,
sår og kviser til betennelser i øyet, koldbrann
og fistler. Oppskriften var imidlertid hemmelig (27). Først i den 22. utgaven av Martindale
(1943) fremkom informasjon om sammensetningen av produktet, da det i 1941 ble
påbudt å oppgi innholdsstoffene i legemidler
på markedet. Salven var fremdeles i salg i
enkelte land på 1960-tallet. Den originale
oppskriften fortsatte derimot å være en godt
bevart hemmelighet inntil 2003, da resepten
fra Robert ble solgt på auksjon. Salven viste
seg å inneholde både kvikksølv klorid (3.5%)
og blyoksid (1.255%) i tillegg til hovedkomponenten venetiansk rødt (27).
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Hvit farge
Hvit farge kunne fremstilles fra kalk (eggeskall), ben (benhvitt) og talkum, men det var
blyhvitt som dominerte i malerkunsten (2).
Blyhvitt (blykarbonat) er et av de eldste,
kunstig fremstilte fargestoffene man kjenner.
Produksjonsoppskrift er utarbeidet av blant
annet av Galenos (ca. 100 A.D.), mens blyhvitt som legemiddel er dokumentert i
reseptsamlingen etter Largus (28). Scribonius
Largus (ca. 1–50 A.D.) var hofflege for keiser
Claudius. Han forfattet 271 resepter (47
A.D.), og reseptsamlingen ble av stor betydning. Blyoksider (blymønje) var også kjent,
men gir en rød farge.
Blyhvitt ble fremstilt i stor skala i Europa på
1600-tallet. Dessverre var blyforgiftning blant
arbeiderene et stort problem. I gamle manuskripter går blyhvitt under betegnelsen
«cerussa», som også var et gammelt navn på
blysminke (2, 28). I reseptsamlingen fra benediktinerklosteret i Lorsch (ca. 800) finner
man blyhvitt i en lang rekke preparater, slik
som salve til behandling av brukket skinnbein, gikt og smerter i kroppen, i tannpulver,
i omslag mot magesmerter, i salve mot
kramper og hevelser i endetarmen, i salver for
behandling av svulster og verkebyller, og i
omslag mot ergotaminforgiftning (Antoniusfeuer; forgiftning pga. sopp som vokser
på rug) (4). Anvendelsene samsvarer godt
med bruksområdene som er beskrevet av
Largus (28). Blyhvitt er hovedkomponenten
i blyvann (Aqua saturnina), blyhvittsalve
(Ungventum cerussæ) og hvit kamfersalve
(Ungventum cerussæ camphoratum) (23).
Oppskrift på blyeddik, blyplaster, blysalve og
blyvann var tatt inn i den Norske farmakopèen frem til 1939, mens blyacetatoppløsning
10% og blyhvittsalve inngikk i NAF’s formelsamling frem til 1952 (25). Blyplaster frem-

kommer ved en forsåpning av olinvenolje
med blyoksid og består vesentlig av blyoleat.
Resultatet er en seig, gjennomskinnelig
masse som inngår i blant annet blysalve
(Figur 6). Blyomslag var vanlig ved behandling av hevelser, blysalve ble brukt mot eksem
og blyacetatsalve ble anvendt til behandling
av hemorroider (27, 31). Blyacetat (Plumbum
aceticum depuratum) kalles også blysukker
(Saccharum Saturni depuratum) (23).
Emplastrum oxydi plumbici
Blyplaster (Ph.Norv. 1913)

Oxydum plumbicicum
sub1lissime pulveratum
Oleum Olivae
Aqua des1llata

10
20
q.s.

Emplastrum plumbi
Vaselinum album

40
60

Unguentum plumbi
Blysalve. Diachylonsalve
(Norsk formelsamling 1953)

Ungventum Hydrocarbonatis plumbici
Blyhvi2salve (Ph.Norv. 1913)
Hydratocarbonas plumbicus 35
Axungia benzoate
65

Figur 6
Oppskrift på blyplaster, blysalve og blyhvittsalve.

Grønne farger
Basisk kopperacteat (verdegris, aerugo, spanskgrønt) er et grønt pigment som ble mye
brukt i tidlig malerkunst. Resept på fremstilling kan spores tilbake til Dioscorides (40–90
A.D.). Et eksempel på fremstillingsmetode er
vist i Figur 5B. Verd de gris (Viride æris) er
omtalt i et eget avsnitt i Triller (6).

Spanskgrønt er en komponent i grønn voks
(Cera viridis), egyptisk salve (Oxymel æruginis, Ungventum ægyptiacum), grønn
spansk flue salve (Ungventum cantharidum
colatum) og Guds hånds plaster (Emplastrum
Manus Dei) (23). Largus fokuserer på at aerugo er adstringerende og kan benyttes til
behandling av sykdommer i øyet. Videre
nevnes sårhelende og antiseptiske egenskaper,
men det advares også mot at stoffet er etsende
(28). I Merck’s Manual fra 1899 anbefales
kopperacetat til behandling av gonorè,
ringorm og scrofula (tuberkulose i lymfekjertlene) (15). Samme kilde sier at disse sykdommene også kan behandles med andre
vanlige koppersalter.
Malakitt (verditer, basisk kopperkarbonat,
Cu2CO3(OH)2) er et eksempel på et annet
grønt pigment med tradisjon i kunsten, fra
antikken og frem til 1800-tallet. Malakitt lovprises som et vidundermiddel mot alle typer
øyesykdommer i Papyrus Ebers (ca. 1500
f.Kr.): «Come, malachite! Come thou green
one, come discharge from Horu’s eye, come
secretion from Atum’s eye, come fluid that
has come out of Osiris! Come to him and
expel for him water, matter, blood, dim sight,
blindness, blear-eyedness, afflictions (caused)
by a god, by dead men or women, all kinds of
purulency, all evil things that are in these eyes
etc. Is recited over malachite pounded with
honey with them is pounded rush-nut, is
applied to the eye. Really excellent.” (29).
Oppskriftene inneholder i tillegg til malakitt,
ofte rød og gul oker, samt lapis lazuli (se nedenfor). Hager (14) har en liste over vanlige
koppersalter til farmasøytisk bruk som
inkluderer både acetat (verdegris) og karbonat (malakitt), men disse saltene er tilsynelatende ikke så mye brukt i oppskriftene i
samme bok. Derimot er kopperklorid en
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ingrediens i «Aether cupri», mens koppersulfat er benyttet i «Pillulae cupri sulfuricoammoniati» (14). Koppersulfat er også en
gjenganger i Merck’s Manual (15).

Gul farge
Auripigment (orpiment) er et glimmerliknende
malm-mineral som inneholder arsen og svovel (arsentrisulfid, As2S3). Navnet kommer fra
latinsk «aurum» som betyr gull. Pigmentet
har tradisjoner i kunsten tilbake til gamle
Egypt (1600–1100 f.Kr), og omtales både av
Theophrastus (300 f.Kr.), Largus (ca. 50 A.D.)
og Plinius (ca. 100 A.D.) (1, 28, 30).
Orpiment er benyttet til å illustrere historiske
manuskripter som «The book of Kells» (ca.
800 A.D.) (1). Allerede på 1300-tallet ble
fargen fremstilt syntetisk av alkemister. Den
gikk da under betegnelsen «kongegul» (30).
Orpiment er nær beslektet med det røde
fargestoffet «relagar» (As4S4). Arsensulfider er
svært giftige, og orpiment har blant annet
blitt brukt til impregnering av manuskripter
og bokruller for å beskytte dem mot insektangrep (1).
Medisinsk anvendelse av orpiment er omtalt i
tekster skrevet i Mesopotamia mer enn 1000
år f.Kr. (1). Arsensalter generelt ble tillagt
antiseptiske, krampestillende, blodforsterkende og beroligende egenskaper. I tillegg
mente man at de leget sår, kurerte kreft og
virket mot hudsykdommer. Orpiment er
spesielt knyttet til behandling av hudlidelser
og psoriasis, skallethet, skabb, kreft og kramper (33). Pigmentet inngår fremdeles i kinesisk
medisin, og omtales i den kinesiske farmakopèen. Uorganiske arsenforbindelser blir
for øvrig benyttet i behandling av visse typer
blodkreft i vestlig medisin (33). Den danske
farmakopèen fra 1772 beskriver 4 arsenfor32

bindelser: «Arsenicum album», «A. citrinum»
og «A. rubrum», samt «auripigmentum»
(Sandaracha Graecorum, Operment) (12). I
1805-utgaven er antallet redusert til en, nemlig «Arsenicum album» (hvit arsenikk,
Rottekrudt, Mäuse-Gifft) som åpenbart ikke
var ment for human medisin (13). Hvit
arsenikk (As2O3) dannes ved oppvarming av
realgar. Viktige milepæler for medisinsk
anvendelse av arsenforbindelser er vist i
Tabell 1 (34).
Safran (crocum) frembragte den kraftigste fargen blant middelalderens gule tekstilfarger.
Safran fremstilles fra tørkete arr fra safrankrokus (Crocus sativus L.). Man trenger 150200 arr eller minst 70 krokus for å lage 1g
safran. Arrene plukkes og renses for hånd. I
våre dager er safran best kjent som et av de
mest kostbare krydderene som finnes, men
drogen har vært høyt verdsatt i mange tusen
år. I Det gamle testamentet lovprises safran i
Salomos høysang 4, 14, men da for sin aroma:
«nardus og safran, kalmus og kanel med alle
slags viraktrær, myrra og aloêtrær og alle de
beste velluktende urter» (35). Medisinsk bruk
er dokumentert i Papyrus Ebers (ca. 1550
f.Kr.), hvor 30 av reseptene inneholder safran
(28, 29). Dioscorides anbefaler safran for
behandling av øyekatarr, og som komponent
i salver og plastre (28). I «En myckit nyttigh
Örta-Book» fra 1628 sier forfatteren at safran
har 15 dyder, deriblant som middel mot
hodepine «som kommer utav dryckenskap»,
som urindrivende middel, mot øyelidelser,
mot gulsott, mot kvinneplager, lungesykdommer, sting i hjertet og mageplager (36).
Triller anbefaler safran mot kolikk, som et
kraftig avføringsmiddel (drasticum), som
menstruasjonsbefordrende middel, samt
nerve- og hjertestyrkende. Han har oppskrift
på blant annet hemorroidesalve (Ungventum

hæmorrhoidale), «søvnsalve» (Ungventum
somniferum) og «vidundervin» (Vinum
mirabile) med safran (6). Andre preparater
som «Tinctura croci» og «Tinctura opii crocata» har blitt fremstilt på apotek og brukt
helt til vår tid (24, 25).

Blå farger
Blått i malererier gir oss følelsen av sommer i
form av en klar, blå himmel, stillhet eller
kanskje melankoli gjennnom den blå timen,
uforutsigbarhet og mystikk uttrykt ved et
dypblått hav, eller omsorg og beskyttelse
gjennom Jomfru Marias blå kappe. Blått var
derfor en viktig, men utfordrende farge i
malerkunsten. Utfordrende fordi de fleste blå
fargene (forut for de syntetiske) ikke var
lysekte. Uttrekk fra blå bær som bjørnebær
og blåbær, samt blå blomster slik som kornblomst, ble anvendt til farging av tekstiler.
Det er to blå farger som skiller seg ut når det
gjelder tekstilfarging og malerens palett; indigo og ultramarin (lapis lazuli).
Indigo er et av de eldste fargestoffene man
kjenner. Det ble brukt til å farge tekstiler,
spesielt silke. Indigo var høyt verdsatt, og det
ble også omtalt som «blått gull». Indigo isoleres fra flere planter via et vandig utrekk av
bladene. Felles for disse plantene er at de
inneholder et vannløselig og fargeløst glykosid, indikan, som spaltes til glukose og vannløselig, fargeløst indoksyl. Sistnevnte oksyderes i nærvær av luft og danner vannuløselig,
blått indigotin. Det er imidlertid utfordrende
å bruke et vannuløselig stoff til farging av ull
og tekstiler. I løpet av fargeprosessen
omdannes derfor indigotin til vannløselig og
fargeløs, «hvit» indigo. Dette skjer via en
kjemisk reduksjon av indigotin.Vanligvis ble
urin eller ammoniakk bruk som reduksjons-

middel.Vannuløseliglig indogotin gjendannes
på tekstilene ved kontakt med luft og resulterer i en lysekte blåfarge (2).Ved farging av
ullgarn så ble garnet dyppet gjentatte ganger i
fargebadet. Hvis man startet på lørdag med å
la garnet ligge 12 timer i fargebadet for
deretter å tørke i 12 timer, la det tilbake i
fargebadet på søndag og lot det ligge 24 timer, for til slutt å la det lufttørke på mandag, så
resulterte det i en intens blåfarge. Derav
navnet «blåmandag» (2).
Indigo som stammet fra India og planten
Indigofera tinctoria, ble regnet som den
edleste, både av Dioscorides (40–90 A.D.) og
Plinius (100 A.D.). I Europa isolerte man
imidlertid indigo fra vaid (Isatis tinctoria).
Denne planten har lavere innhold av indikan
enn plantematerialet fra India, og den resulterende blåfargen er ofte blassere. Dyrking av
vaid i Europa var omfattende og nøye regulert. I Capitulare de villis (771–800) inkluderte
Karl den Store vaid på listen over planter som
skulle dyrkes i hans rike (2). En grunn til
dette var antakelig at vaid ble definert som en
offisinell legemiddelplante allerede på 300tallet av Oreibasios som var livlegen til keiser
Julian (2). Det er også funnet rester av vaid i
Osebergskipet (800 A.D.) som viser at planten var vel kjent hos oss (2). Dyrking og eksport av vaid hadde stor økonomisk betydning
i Europa gjennom middelalderen. Det uløselige fargestoffet ble isolert som et bunnfall fra
de vandige ekstraktene og rullet til små kuler
(«blåkorn»). Erfurt i Tyskland var en av byene
som var berømt for sin produksjon av
blåkorn, men glanstiden fikk en brå slutt da
Vasco da Gama oppdaget sjøveien til India på
slutten av 1400-tallet. Importen av indigo fra
India til Europa steg raskt, og kvaliteten
utkonkurrerte vaidblått. I 1577 innførte
Frankfurt am Main derfor et forbud mot
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import av indigo. Elisabeth I fulgte etter og
innførte tilsvarende forbud mot import til
England. Det gikk til slutt så langt at
Nürnberg innførte dødsstraff for å farge tekstiler og ull med importert indigo (2). Likevel
overtok indigo markedet og var den dominerende blå tekstilfargen frem til siste halvdel
av 1800-tallet da man begynte å fremstille
syntetiske blåfarger, deriblant indigo (1).
Indigo er løselig i konsentrert eller sterk
svovelsyreoppløsning. En oppløsning av indigo i svovelsyre ble solgt under navnet «blå
dråper». Etter fortynning ble dråpene brukt
til å farge ull og tekstiler (32). Det finnes flere
oppskrifter på indigosvovelsyre preparater,
slik som «Tinctura indigo», «Solution indigo»
og «Liquor indici» (14). Fargestoffet var også
en ingrediens i blekk (Nigramentum indogotinatum, Figur 4) (14). Den viktigste
anvendelsen av indigo var slik eksemplene
viser, som fargestoff. Til medisinsk bruk er
indigo nevnt som et middel mot epilepsi
(37). I moderne medisin finner vi et vannløselig salt (indigotindisulfonat natrium) i
form av et injeksjonspreparat som brukes for
å måle nyrefunksjon. Dette saltet har også en
sterk, blå farge. Hos personer med normal
nyrefunksjon så vil forbindelsen skilles ut
gjennom nyrene ca. 10 minutter etter injeksjonen, og urinen farges blå (38).
Lapis lazuli (ultramarin) er en blå steinart som
i uminnelige tider har vært høyt skattet for
sin intense farge (Figur 7). Lapis betyr stein
på latin, og det nevnes mange typer «lapis»
i de gamle legemiddelbøkene (f.eks. lapis
haematites, judaicus, lyncis, magnes, nephriticus) (6). Lazuli kommer opprinnelig fra
det persiske navnet på stenen (lãzvard) som
henspeiler på gruvene Lajvurd i Persia (2,
39).Azur, som er stammen i ordet for blått på
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Figur 7
Lapis lazuli som smykkesten. Foto: H. H.Tønnesen.

mange språk (azur på fransk, azurro på italiensk og azul på spansk), er avledet fra lazur
(39). Pigmentet ultramarin som fremkommer
ved finmaling av stenen, var det mest kostbare
av alle pigmenter i middelalderen og renessansen (2). I malekunsten ble pigmentet vanligvis forbeholdt kappen til Jomfru Maria.
Kappen var imidlertid omfangsrik og krevet
mye maling. For å spare på det kostbare pigmentet, anvendte kunstneren ofte en billigere
farge som grunnlag. Deretter ble det siste
strøket utført med «lazurium». Et tynt lag
med ultramarin ga et gjennomskinnelig,
gåtefullt uttykk. Teknikken ble omtalt som
«lasering», og er nå en felles betegnelse på
maleteknikker hvor bunnfargen i større eller
mindre grad skinner gjennom et tynt overstrøk (2).
Ultramarin betyr «fra den andre siden av havet» (i.e. Middelhavet; ultra mare), og henspeiler på at stenen ble importert fra Afghanistan
av italienske handelsmenn på 13- og 1400
tallet. Lapis lazuli inneholder primært lazurit
(25–40%), som er et feltspat-silikat mineral.
Dette må ikke forveksles med azurit (kopperblått). Sistnevnte har ofte blitt brukt som for-

falskning av ultramarin, men har en blassere
farge som ikke er stabil (1, 30).
Nylig ble det oppdaget rester av lapis lazuli i
tennene til en nonne som levde en gang
mellom år 997 og 1162 i klosteret Dalheim i
Tyskland. Nærmere undersøkelser avdekket
at i denne delen av Tyskland var utvalgte
nonner ansvarlig for å utarbeide spesielt eksklusive manuskripter. Mest sannsynlig har
pigmentet festet seg i tennene til denne
kvinnen når hun formet penselen til en spiss
med leppene (40).Tidligere har man antatt at
det fortrinnsvis var munker som arbeidet i
scriptoriet, men dette viser at kvinnene også
hadde en viktig rolle i formidling av kunnskap.
I «El Ricettario» fra Firenze (1550) finnes 3
preparater som inneholder lapis lazuli (7). To
av preparatene stammer fra Mesuë og et fra
Antidotarium Nicolai, altså omkring år 1000.
Mesuë var berømt for sine bøker om avførings- og brekkmidler. I tillegg utga han en
farmakopé i 12 bind (Antidotarium sive
Grabadin medicamentorum). Dette utgjorde
en av de store reseptsamlingene i Europa i
middelalderen sammen med Antidotarium
magnum, Antidorarium
Nicolai
og
Dynameron (41). Lapis lazuli inngår i avføringsmiddelet «Diasena di Niccholao» (diasena
er et avføringsmiddel basert på senna), samt
«Pillole lucis minori di Mesue» og «Pillole
inde secondo Mesue». Disse pillene hadde
antakelig også avførende effekt og/eller virket
som brekkmiddel ut fra sammensetningen.
Som nevnt overfor, er lapis lazuli også en
komponent i preparater til behandling av
øyesykdommer i følge Papyrus Ebers (29).
«Helende krystaller» får mye oppmerksomhet
i våre dager. Lapis lazuli tilskrives i den

sammenhengen egenskaper som stressdempende, blodtrykksenkende og immunostimulerende, for å nevne noe.Vi får anta at stenen
er forbeholdt uvortes bruk!

Sort farge
Sort farge ble enten laget fra sot eller kull. Sot
ble fremstilt, ofte av kunstneren selv, ved
ufullstendig forbrenning av bjørkenever eller
annet organisk materiale. Røken ble samlet
opp på innsiden av et kar, og sotlaget ble
deretter skrapt av. I tillegg benyttet man pulverisert trekull eller benkull som kilde til sort.
Kulltabletter er vel kjent for mange som har
vært på ferie i eksotiske land. Pulverisert trekull har en unik evene til å absorbere stoffer,
deriblant diarèfremkallende komponenter i
tarmen. Kullpreparater har derfor vært redningen for mange turister med «feriemage». I
oversettelsen av den danske farmakopèen fra
1841 forklares det nøye hvordan man kan
fremstille «dyrisk kul» (Carbo animalis) fra
kalvekjøtt, trekull (Carbo ligneus s. vegetabilis
præparatus) fra lette tresorter, og kull fra
vaskesvamp (Carbo spongiæ) fra sjøsvamp.
Trekull er nevnt på listen over produkter som
«bør være tilstede i alle, endog de mindre
Officiner» (23). Gråtoner kunne sannsynligvis
oppnås ved å blande inn aske, som er en viktig ingrediens i det sammensatte preparatet
«Ætsende pulver» (Pulvis cosmicus) – et godt
eksempel på gjenbruk, men kanskje ikke til
etterfølgelse? (Figur 8).

Kunstverket som sank i havet
Det finnes utallige eksempler innen malerkunsten på anvendelse av fargestoffene som
er omtalt i artikkelen. Som et alternativ til en
lang liste over europeiske kunstverk velger
jeg å illustrere den omfattende bruken av
35

Pulvis cosmicus
Ætsende pulver

Tag præparatet Cinnober to Drachmer,
Pulverisered Drageblod tolv Gran,
Aske av Skosaaler o2e Gran,
Pulverisered hvid Arsenik to Skrupler.

Lad dem vel sammenblandede opbevares
ifølge Lovene, som ere forordnede angaaende Gi!e.
1 drakme = 3.7276 g
1 skrupel = 1.2425 g
1 gran = 0.0621267 g

Figur 8
Oppskrift på etsende pulver med tilhørende vektforklaringer (23, 42).

farger med en kuriositet fra vårt naboland
Sverige, nemlig Vasaskipet. Orlogsskipet Vasa
ble bygget i perioden 1626–1628. Denne
typen skip tjente ikke bare som krigsskip,
men også som «kongens flytende palass».
Skipene var prestisjeprosjekter som ble brukt

i datidens politiske propaganda for å understreke makt og rikdom (30). Orlogsskipene
var rikt utsmykket og dekorert. På Vasa fantes
det i underkant av 500 treskulpturer, samt
flere hundre utskårne ornamenter – de fleste
malt i sterke farger. Et slikt skip var derfor et
flytende kunstverk av ypperste klasse.
Allerede fra gamle Egypt og gjennom antikken og middelalderen, var det vanlig å male
skulpturer utformet i sten eller tre.
Utsmykningene på Vasa var typisk for sen
renessanse. Skipet var åpenbart et flott skue
på Stockholms havn (Figur 9). Dessverre var
konstruksjonen feil dimensjonert, og Vasa
kantret og sank ved innløpet til Stockholm på
jomfruturen 10.august 1628. Dette er for
øvrig samme år som «En myckit nyttigh
Örta-book» ble publisert i samme by (36).
Her lå skipet på sjøbunnen i 333 år før det
ble hevet i 1961. Siden den tid er det utført et
stort arbeid med restaurering. Skipet er nå
utstilt i all sin prakt på Vasamusèet i
Stockholm. Under restaureringsarbeidet og
ved gjennomgang av innkjøpslister, har man
identifisert i underkant av 20 fargestoffer
med tilknytning til Vasa,
hvorav 9 sammenfaller
med de «farmasøytiske»
fargene (Tabell 2) (30).
Basert på teksten ovenfor, så hadde Vasaskipet
vært god reklame for
datidens fargerike legemidler hvis hun bare
hadde holdt seg flytende.

Figur 9
Rekonstruksjon av akterskipet
på Vasa (Wikimedia
5721927482).
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400 BC
50 AD
1300-tallet
1500-tallet
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet

1900-tallet

Hippokrates anbefalte orpiment og realgar for å behandle sår.
Dioscorides anbefalte orpiment som hår erningsmiddel.
Angelus Salva anbefalte arsenikk mot pest.
Jean de Gorris anbefalte arsenikk som sve2edrivende middel.
Len1lius og Friceius anbefalte arsenikk 1l å behandle malaria.
Arsenpreparater hadde stor terapeu1sk utbredelse, særlig i styrkemidler (tonikum).
Eksempler er Aiken’s Tonic Pills og Andrew’s Tonic. Arsenholdige styrkemidler var i bruk
1l sent på 1800-tallet.
Fowler’s oppløsning (kalium arseni2) var et anerkjent legemiddel mot blant annet astma,
ufrivillige bevegelser (chorea), eksem, lymfekre! (Hodkins sykdom), pernisiøs anemi,
blemmer på hud og slimhinner (pemfigus), psoriasis, reheuma1sme, epilepsi,
hypokonderi og hysteri.
Ehrlich oppdaget at en organisk arsenforbindelse (arsfenamin, Salvarsan) var virksom
mot syfilis. Ble også brukt 1l å behandle afrikansk sovesyke (trypanosomiasis).

Tabell 1. Milepæler i medisinsk bruk av arsenforbindelser (34).
FARMASI

Tabell 2. Oversikt over fargestoffer omtalt i artikkelen, samt fargestoffer funnet på Vasaskipet (30).

Rød/gul oker/terra sigillata
(jernholdig mineral)
Kermesrødt/karmosinrødt/alkermes
(fra lus: Coccus ilicis)
Cohenillerødt/karminrødt
(fra lus: Dactylopius sp.)
Lac/shellac
(fra insekter: Kerria laca)
Krapp/alizarin
(fra plante: Rubia Tinctorum)
Vermillion/cinnabar/sinober
(kvikksølvsulfid)
Blyhvi2
(blykarbonat)
Blyoksid
Verdegris/spanskgrønt
(kopperacetat)
Malaki2/verditer
(basisk kopperkarbonat)
Auripigment/orpiment
(arsentrisulfid)
Safran
Indigo
(fra planter: Indigofera nctoria, Isas nctoria – vaid
Lapis lazuli/ultramarin
(stenart)
Kull
(animalsk eller vegetabilsk opprinnelse)

VASASKIPET

Rød/gul oker
–
–
–

Krapplakk
–
Blyhvi2
Blymønje
Spanskgrønt (kopperacetat)
Berggrønt
Auripigment
Indigo

Animalsk eller vegetabilsk kull
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Summary
Many compounds used for healing the body
have also a tradition as colors in art and dying
of fabrics. The materials used by the doctor
and the artist came from the same place; the
pharmacy or chemist shop. Old recipes
dating even back B.C., describe the use of
inorganic pigments, organic dyes, and minerals as medicines. Some of these substances
were still in use in the 20th century, while
stones and minerals are even applied in
alternative medicine today. This article
describes the medical applications of a
selection of colors found on the artist’s palette. Each compound was used to treat a
broad range of ailments.
The red colors include mineral ochers that
were compressed into a bolus and sold as e.g.
terra sigillata, kermes, carmine and shellac originating from insects, and alizarin isolated
from the plant Rubia tinctorum. Vermillion
(cinnabar) and Venetian red represent the
inorganic pigments. The former consists of
mercury sulphite and is highly toxic.
Mercury salts have a long tradition in the
treatment of infections despite the toxicity,
and a potential clinical effect can be ascribed
to antibacterial properties.
Lead carbonate was the dominating white
color. Lead salts have been used in medicine,
mainly for topical application, until modern
times. The green colors did often originate
from cupper salts (e.g. verdegris, malachite).
They have fungicide properties but were
used for other applications as well. Arsenic
compounds like the yellow auripigment
(orpiment) have a long tradition in the treatment of a broad selection of diseases in spite
of the high toxicity. Arsenic compounds are
still in use in certain cancer therapies but of
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course, now under controlled conditions.
Saffron has been used since time immemorial
as a spice, perfume, a yellow dye and as a
medical remedy for a broad spectrum of disorders.
The main blue colors were indigo isolated
from various plants, and ultramarine made
from powdered lapis lazuli stone. Black colors
were prepared from lampblack or coal
(animal or plant origin). Coal is still in use as
absorbent in modern medicine.
The colorfully decorated sculptures on the
royal warshipVasa (1626 – 1628) were used as
example of the selection of “medicinal”
colors.
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Veiledning for manuskriporfaere

– Norske manuskripter skal ha fyldig sammendrag på
engelsk.
– Manuskripter leveres elektronisk som word-dokument
i pdf-format.
– Li2eraturreferanser i manuskriptet skal være fortløpende og følge Retningslinjer for publisering fra
Int. Commi2ee of Medical Journal Editors
(Vancouver group), gjengi2 i NLM’s Ci1ng Medicine
(1lgjengelig via interne2).
– Tabeller må ha løpende nummerering og en overskri!
som er beskrivende med opplysninger som gjør den
selvforklarende.
– Figurer nummereres også fortløpende. Hver figur forsynes med en dekkende 12el med slik informasjon at
de er selvforklarende.
– Ved bruk av fotografier er høy kontrast og skarphet av
betydning, i den grad de2e kan imøtekommes ut fra
1lgjengelig materiale. Hvert bilde gis en under12el
som iden1fiserer bildet. Eventuelle forklaringer skal
fremgå av teksten.
Fotograf navngis under bildet.
– Illustrasjoner, bilder og figurer oversendes som digitale
filer, f. eks. jpg-fil. Sekundært leveres ovennevnte som
papir-utgaver.
– Forfa2eren(e) føres opp med fullt navn, en kort CV
(ca. 20–40 ord), arbeidssted, privat adresse eller
epost-adresse.
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