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Cygnus

en norsk farmasihistorisk skriftserie

Hefte 5 i skriftserien innledes med en artikkel som beskriver oppbyggingen av Giftinformasjonssentralen fra en sped begynnelse
for 40 år siden og frem til sommeren 1998.
De siste fem årene m ed døgndrift har betydd
mest for det brede publikum. Det har nemlig
vist seg at de fleste henvendelser til Giftinformasjonssentralen kommer nettopp fra almenheten og utenfor vanlig arbeidstid. D et har
også vist seg at svært m ange forgiftningsuhell
kan behandles hjenune efter anvisninger fra
Giftinformasjonssentralen i det enkelte tilfelle. Mange slike uhell rammer barn i alderen
ett til tre år. Den nye helsetjenesten har vist
sin b erettigelse til evidens.
D en neste artikkelen beretter om Helge
Thomassen Offerdahl som ble apoteker i
Larvik i 1905. H an var utrustet med en glupende lærelyst og ubendig virketrang. Fra
meget små kår lyktes det ham ved flid og
dyktighet å arbeide seg fi.·em til en aktet og
innflytelsesrik posisjon i farmasien. Han skaffet seg utdannelse og erfaring i kj emisk analyse og ble en meget benyttet ekspert under
apotektjenesten i Bergen.
Som apoteker i Larvik ble han engasjert i
fettherdning og ble en foregangsmann i
utnyttelse av h erdet hvalolj e i m argarinindustrien . Det er et talende vitnesbyrd om hans
innsatsvilj e at han stilte seg selv til disposisjon
for heroiske og langvarige forsøk for å overbevise tvilende autoriteter om holdbarheten
av hans ideer.
Artikkelen bygger på et foredrag i forbindelse med fjorårets åpne dager ved Farmasøytisk institutt.

På sine eldre dager utga Offerdahl en selvbiografi med titelen «Korte erindringer fra en
svunnen tid» (Larvik 1934). Som tredje artikkel gjengis kapitlet om disippeltiden ved
Lærdalsørens apotek. Tidsbildet fra vårt første
landapotek for rundt 125 år siden står i tankevekkende kontrast til vår egen tid.
Disippeltiden var Offerdahls første chance
i livet og han brukte den godt. Hans prinsipal
var Hans Ernst Hansen (181 6-78) som hadde
fatt personlig privilegium til Lærdalsørens
apotek i 1853. Apotekeren var ugift, ivrig
jeger og fisker og tilbragte hver sommer i telt
ved et vann på Filefjell. Sonm1eren 1878 ble
han her funnet død på stranden, skarpt bevoktet av sin trofaste hund. H an var en god mann
for sin disippel. Det var også Peder Dille som
kom til apoteket som provisor i 1875 og
ble Offerdahls nærm este foresatte under den
siste del av disippeltiden. Dille fikk i sin tur i
1887 bevilling til å opprette apotek i Gran
(Brandbu) som han drev til sin død i 1903.
D en fjerde artikkelen bringer utdrag fra
en oppskriftsbok på et apotek, h åndskrevet og
påbegynt i 1812 og funnet igjen under loftsrydning på apoteket Bien i Oslo under krigen 1940-45. D et lyktes apotekets praktikant
å sikre boken mot den endelige fortapelse.
Boken inneholder over 200 oppskrifter på
preparater som ble efterspurt og laget i apoteket på den tid. Den blir presentert og kommentert av praktikanten fra krigens dager.
Oppskriftsboken reflekterte apotekets rolle i en bybefolknings sosiale liv ved sitt brede
spekter av preparater. H er kunne folk fa dekket så m ange slags små og store behov.
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I denne artikkelen har forfatteren hentet
ut fra sitt funn en rekke oppskrifter på preparater som har lite med legemidler å gjøre.
Egentlig var de handelsvarer som bare kunne
kjøpes på apotek - dengang. I en annen
artikkel vil han gå nærmere inn på resepter
som er interessante fra rent farmasøytisk synsvinkel.
Det var heldig at praktikanten ble satt til
loftsrydding på apoteket Bien under okkupa-

sjonstiden og ftkk gjøre funn som kaster lys
over apotektjenester for nesten 200 år siden.
Kommentarene setter funnet inn i sin historiske sammenheng. Siden århundrets begynnelse hadde det vært uår og krig og det
hersket nød i landet. Slik var bakgrunnen for
Eidsvollsmennenes verk i 1814.
R ed.

Giftinformasjonssentralen (GIS)
Om oppbyggingen av en ny helsetjeneste 1961-98
Av Elsa Wickstrøm*
Innledning
I slutten av 1950-årene begynte man i USA å
opprette såkalte «Poisons Control Centers»
som skulle gi informasjon og veiledning i tilfeller av akutt forgiftning. Ordet «Controh>
henspiller ikke på den kontroll myndigheter
fører med kjemikalier og legemidler, men
mer på kontroll med selve forgiftningen, hva
en skulle foreta seg og hvilken behandling
som skulle gis. Disse sentrene i USA viste seg
nyttige både for sykehus, leger og allmenheten og ideen kom snart til Europa. Her
ble imidlertid ordet «Controh> ofte erstattet
med «<nformation» eller sløyfet når sentret
ble etablert i tilknytning til en sykehusavdeling som behandlet forgiftninger. Man fikk
altså «Poisons Centers» som både kunne bety
behandling og informasjon. I Europa ble det
etablert mange slike sentre i begynnelsen av
1960-årene.
I Norge ble Giftkartoteket etablert i 1961 i
henhold til en avtale mellom Universitetets
Farmakologiske Institutt og Helsedirektoratet. I Sosialdepartementets budsjett for 1961
fikk Giftkartoteket eget kapitel og sin første
bevilgning. Giftkartoteket skulle ha plass på
Farmakologisk Institutt og fikk professor
Jacob Molland og førsteamanuensis Fred
Dybing i bistillinger, som henholdsvis sak-

kyndig og bestyrer. Ved sistn evntes død i 197 4
ble bestyrerfunksjonen lagt til førstekonsulentstilling som senere ble gjort om først til
kontorsjef og senere til direktør.
Giftkartotekets første personale besto ellers
av en hel stilling for kontorassistent og en
hel stilling for farmasøytisk kandidat (Elsa
Wickstrøm). Sistnevnte stilling ble først
betegnet kontrollkjemiker, svarende til stillingsbetegnelse for farmasøytiske kandidater
ved Spesialitetskontrollen. Snart ble betegnelsen endret til konsulent, som for saksbehandlere i departementet. Navnet Giftkartoteket
var heller ikke en riktig betegnelse. Det fokuserte for meget på kartotek og registre som
bare er hjelpemidler i arbeidet, og ikke på
den generelle kompetanse i klinisk toksikologi som ble bygget opp efterhvert.
I 1980 ble navnet endret til Giftiriformasjonssentralen. på linj e med betegnelsen i andre
nordiske land. Dette navnet blir brukt herefter.
Budsjettmessig og administrativt ble den nye
institusjonen lagt under Helsedirektoratet,
Apotekkontoret. Her administrertes slike lovverk som ga hjemmel til å innhente opplysninger om sammensetning av kjemiske produkter dersom det kunne være mistanke om
helsefare.

*) Apotekereksamen UiO 1951. Forskningsassistent ved Fam1akologisk institutt 1953- 60. Kontrollkj em.ikerlførstekonsulent/ kontorsjef/ direktør ved Giftinfonnasjonssentralen 1961-98. Styremedlem og visepresident European
Association of Poisons Centers and Clinical Toxicologists (EAPCC T ) 1964-80; generalsekretær 1980-96.
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Lokalisering
Når det var Farmakologisk institutt som
engasjerte seg i opprettelsen av Giftinformasjonssentralen, så skyldtes det to ting. For det
første at instituttet underviste i toksikologi i
tillegg til farmakologi og derfor ofte fikk seg
forelagt slike problemer som sykehus og leger
sto overfor ved forgiftninger. For det andre
deltok instituttet fra gammelt av i rettstoksikologiske vurderinger og foretok også analyser i slike saker. Instituttet var derfor godt
kjent med problematikken og hadde behov
for en avdeling som kunne samle inn relevante opplysninger og bygge opp kompetanse på om.rådet toksisitet av kjemiske produkter og akutte forgiftninger.
Giftinformasjonssentralen fikk altså lokaler
(ca 30 m 2 , senere ca. 50 m 2) ved Farmakologisk institutt i 1961 og skulle være en selvstendig del av det faglige miljøet der. Instituttet holdt dengang til i Karl Johansgt. 47.
Høsten 1966 flyttet Farmakologisk institutt
inn i nybygg på Blindern og Giftinformasjonssentralen flyttet med. I 22 år holdt institusjonen til på Blindern, men eftersom den
utviklet seg, ble det trangt om plassen og man
m åtte se seg om efter nye lokaler.
Statsbygg (tidligere Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat) fikk i oppdrag å finne egnede lokaler, og i august 1988 flyttet Giftinformasjonssentralen inn hos Statens Landbruksbank i N edre Vollgt. 11. Et 27 års gjensidig, nært og godt samarbeid med Farmakologisk institutt ble dermed delvis brutt.
For Giftinformasjonssentralen ga årene ved
Farmakologisk institutt overordentlig verdifull bakgrunn, som har bidratt avgjørende til
den faglige kompetanse som er blitt utviklet
ved institusjonen.
Giftinformasjonssentralen fikk meget bedre
plass i de nye lokalene (300 m 2) i Nedre
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Vollgate. Men i 1991 fikk institusjonen tilbud
fra Ullevål sykehus om å ra leie lokaler som
var blitt ledige efter omrokering av noen
avdelinger. Overlegene ved de akutt-medisinske avdelinger anså Giftinformasjonssentralen med sin spesielle kompetanse som et
verdifullt tilskudd til det faglige miljø ved
sykehuset. Institusjonen disponerer her ca.
560m2 •
Efterat leiekontrakt var skrevet og klarert
med Oslo kommune - og institusjonen selv
hadde sørget for oppussing av lokalene - flyttet Giftinformasjonssentralen den 16. desember 1991 inn i fjerde etasje i Øre-Nese-Halsavdelingens bygg ved Ullevål sykehus. Her
fikk m an rommelig plass, hvilket var meget
viktig for den videre utvikling av institusjonen.

Giftinformasjonssentralens
arbeidsoppgaver
Besvarelse av henvendelser er den høyest prioriterte oppgave. D et må alltid være en kvalifisert person ved telefonen. De aller fleste henvendelser kommer pr. telefon, svært ra kommer skriftlig. Rundt 80% kan besvares under
den første samtalen. Noen henvendelser krever litt nærmere undersøkelser og raskest
mulig tilbakemelding. Ved særlig alvorlige
forgiftninger kan det bli mange telefonsamtaler. Endel henvendelser kan være litt spesielle
og ikke-akutte og kan f.eks . trenge nærmere
litteraturgjennomgåelse. Det vil si at den som
er ferdig m ed sin telefonvakt, bringer med
seg henvendelser som det m å arbeides videre
med.

R egistrering av data / innsamling
og vurdering
Forat det skal være mulig å b esvare henvendelser raskt og adekvat over telefonen, må

opplysninger om sammensetning av produkter og data om toksisitet av kjemikalier, plan-

giftning. Ofte behandler sykehus og leger
forgiftninger uten å ringe Giftinformasjons-

ter o.s.v., foreligge samlet, vurdert og lett til-

sentralen, enten fordi de har erfaring med

gjengelig. Dette er av helt avgjørende betydning for institusjonens arbeid. Både opplysninger og vurderinger m å oppdateres med
mellomrom. Det er stadig forandringer i produktsammensetninger og det kommer stadig
ny viten om toksisitet. D et m å alltid gis
litteraturreferanser slik at en lett kan finne
mer informasjon, for eksempel ved særlig
alvorlige forgiftninger.

den spesielle forgiftningen eller fordi de allerede har fatt informasjonsmateriell fi:a instituSJOnen.

R egistrering av henvendelser/statistikk
Giftinformasjonssentralen registrerer alle henvendelser og dette arbeidet har naturligvis
økt med økende antall henvendelser. Antall
henvendelser sier noe om arbeidsbelastningen
ved institusjonen og viser at den er en nyttig
del av helsevesenet. Detaljnivået ved registrering av den enkelte henvendelse m å være slik
at det essensielle kommer frem, men samtidig
begrenset slik at arbeidsmengden ikke blir
urimelig stor.
Det kom efterhvert spørsmål fra myndigheter
som kontrollerer kjemikalier og legemidler,
om antall forgiftninger med forskjellige produkttyper, og det har noen ganger vært mulig
å vise hvilke produkttyper som fører til
mange uhell, og hvilke som fører til alvorlige
forgiftninger. Ellers har det vært interessant å
se at svært mange forgiftningsuhell med kjemikalier kan behandles hjenune når allmenheten tar god informasjon fra Giftinformasjonssentralen i det enkelte tilfelle (1).
Antall henvendelser til Giftinformasjonssentralen sier ikke umiddelbart noe om antall
forgiftninger totalt i landet. Ikke alle tilfeller
som gir anledning til kontakt med Giftinformasjonssentralen, utvikler seg til en for-

Spesielt når det gjelder selvpåførte forgiftninger er antall henvendelser til Giftinformasjonssentralen lavere enn tallet på pasienter
som legges inn i sykehus. Det skyldes at store
sykehus rar inn mange slike pasienter og har
egne rutiner for behandling. Det tas bare
kontakt med Giftinformasjonssentralen hvis
forgiftningsagens er ukjent, når en vet lite om
et preparat (f.eks. et nytt legemiddel), når en
ikke rar respons på behandlingen som forventet eller når det støter til komplikasjoner. Det
vil igjen si at det i denne gruppen er mange,
m eget alvorlige tilfeller.

Utarbeidelse og utsendelse av
iriformasjonsmateriell
Giftinformasjonssentralens arbeid innebærer
også tiltak for å hindre at det skj er uhell som
fører til forgiftninger. Institusjonen driver
detfor aktiv opplysningsvirksomhet. I 1973
laget Giftinformasjonssentralen sin første
brosjyre rettet mot småbarnfamilier: «Ulykker
kan unngås». Den ble trykt for midler bevilget av Rikstrygdeverket og distribueres fortsatt i en litt annen utgave. Senere ble det brosjyrer om planter og sopp og en plakat om
førstehjelp ved uhell i hjemmet (se Tabell 1).
Under utarbeidelsen av dette m aterialet fikk
institusjonen råd og hjelp fra Statens informasjonstjeneste og ved felles innsats ble det
også laget noen TV-Spots. Informasjonsmateriell har vært distribuert gratis gjennom
apotek, helsesentre, organisasjoner og efter
direkte forespørsel. Det har vært og er stor
efterspørsel efter brosjyrer og førstehjelpsplakaten.
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Tabell 1

Tabell 2
BEHANDLINGSDOKUMENTER

Brosjyrer
Stauder, sommerblomster, løk- og knollvekster
i hagen - er de farlige?
Prydbusker - er de farlige?
Stueplanter- er de farlige?
Viltvoksende planter- er de farlige?
Giftige sopper

Legemidler
• Forgiftning med digitalisglykosider Uuni 1997)
• Paracetamolforgiftning (april 1997)
• Flumazenil ved benzodiazepinforgiftninger
(april 1997)
• Fluor (nov. 1996)
• Behandling av jernforgiftninger (april 1997)

Ulykker kan unngås

Kjemikalier

Brosjyren om Giftinfom1asjonssentralen

•
•
•
•

Plakater
Stauder, sommerblomster, løk- og knollvekster
i hagen - er de farlige?
Prydbusker- Er prydbusker farlige?

•

Stueplanter- Er stueplanter farlige?

•

Giftige sopper
Hvis ulykken er ute

•
•

I de siste par år har leger og sykehus ratt tilsendt nyhetsbrev fire ganger i året med aktuell informasjon om forgiftninger og deres behandling. Dessuten har institusjonen siden
1973 lansert en liste over antidoter med spesielle behandlingsråd for en del forgiftninger.
Denne listen har vært distribuert til sykehus
og apotek.
Gjennom årene økte antall behandlingsdokumenter og de måtte naturligvis revideres med
mellomrom.Ved en større oppdatering i 1996
ble alle behandlingsdokumentene (se Tabell
2) samlet i en perm som ble sendt til alle
akuttavdelinger ved sykehus og til sykehusapotek. Det ble foreslått utpekt kontaktpersoner ved avdelingene som skulle ha ansvar for
å holde permen oppdatert til enhver tid.
Permen ble meget godt mottatt av sykehusene. Den var ikke tenkt å erstatte telefoner til
Giftinformasjonssentralen, men å tjene som
bakgrunn ved diskusjon av alvorlige tilfeller
og slik spare endel notatskriving.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behandling av cyanidforgiftninger (april 1997)
Behandling av blyforgiftning (april 1997)
Forgiftninger med etylenglykol (feb. 1998)
Behandling av forgiftninger med
plantevernmidler som er kolinesterasehemmere
Uuni 1997)
Planteven1111idler som er kolinesterasehemmere
(april 1997)
Behandling med hyperbart oksygen i
trykkammer (trykktank) ved
karbo11111onoksidforgiftninger (aug. 1997)
Behandling av forgiftninger med
hydrogensulfid, H zS (april 1997)
,
Behandling av forgiftning med
giftige/ irriterende gasser (april 1997)
Behandling av forgiftninger med svoveldioksid
(april 1997)
Behandling av forgiftning med nitrøse gasser
(NOx) (april 1997)
Behandling av forgiftning med klor (gass)
(april 1997)
Behandling av propanforgiftning (april 1997)
Sniffing (aug. 1997)
Behandling av toluenforgiftning (mai 1997)
Syrer, etsing (aug. 1997)
Alkalier, etsing Uuni 1997)
Retnings~er ved forgiftning med flussyre
Uan. 1997)
Formaldehyd (aug. 1997)
Hypokloritt Uuni 1997)
Hydrazin Uuni 1997)
Thallium Uuni 1997)
Fomepizol (4-metylpyrazol) (feb. 1998)

Diverse
Soppforgiftninger (april 1997)
Behandling av tobakksforgiftninger hos barn
(april 1997)
Behandling av fjesingstikk (mars 1997)
Huggormbitt Uan. 1993)
Bruk av Vipera Tab Uuni 1997)
Bruksanvisning for Zagreb antiserum mot
huggormbitt Uuni 1997)

Kurs ogforelesninger

Ident!fikasjon av ukjent agens

Giftinformasjonssentralen h ar tatt ansvar fo r
opplæring av leger og annet helsep ersonell
når det gjelder behandling av forgiftninger.
l tillegg til distribusjon av informasjonsmateriell som allerede n evnt, har man i
samarbeid m ed Giftinformationscentralen i
Sverige arrangert kurser i klinisk toksikologi
og behandling av forgiftninger hvert annet
til hvert tredje år, alternativt i O slo og
Stockholm. Kurs i Oslo h ar hatt m aksimalt
antall deltagere (leger) fra hele Skandinavia. I
Norge har kursene vært godkj ent som del av
spesialistutdannelsen i indrem edisin, anestesiologi og almenmedisin. Giftinformasjonssentralen har også hatt økende forespørsel om
forelesninger på kurs og m øter for leger,
sykepleiere og ambulansepersonell. O gså
yrkesgrupper som kommer i spesiell kontakt
m ed kjemikalier, og hagelag og sentra for
sm åbarnsforeldre ber o m forelesninger på
sine møter. Såsant det er forenlig med institusjonens andre oppgaver, vil slike forespørsler
bli besvart positivt.

Giftinformasjonssentralen far ikke så sjelden
spørsm ål om tabletter uten emballasje som er
funnet ved siden av en bevisstløs pasient eller
i en annen spesiell situasjon hvor det er
ønskelig å vite hvilket legemiddel det dreier
seg om.

Antidotberedskap
Som nevnt har Giftinformasjonssentralen
hatt liste over aktuelle antidoter helt siden
1973. Samarbeidet med Norsk M edisinaldepo t om å skaffe preparater og med Helsedirektoratet/ Statens helsetilsyn om gen erelle
registreringsfritak var lenge meget godt. I
senere tid er det blitt mange forandringer i
import og engrossalg av legemidler, og regler
for generelle registreringsfritak sorterer nå
under Statens legemiddelkontroll. Giftinformasjonssentralen ønsker fortsatt godt sam arbeid om antidoter, en legemiddelgruppe som
er viktig, m en kanskje ikke alltid så komm ersielt lø nnsom.

Institusjonen fikk i sin tid overta Statens
legemiddelko ntrolls arkiv m ed prøver av
tabletter og kapsler, og har forsøkt å vedlikeholde dette. M en siden Norsk M edisinaldepot mistet sin monopolstatus har det vært
vanskelig å holde arkivet komplett. Våren
1998 tok Giftinformasjonssentralen opp
spørsmålet om prøver av nye preparater med
Statens legemiddelkontroll og med representanter for legemiddelprodusentene gJennom
Sosial- og h elsedepartementet.

Utviklingen i Giftinformasjonssentralen
I de første årene var arbeidet i Giftinformasjonssentralen konsentrert om innsamling av
opplysninger om sammensetningen av kjenuske produkter på det norske marked. Legenudler som er gjenstand for registrering, var
det lettest å skaffe opplysninger om. Plantevernmidler ble det også efterhvert en godkj enningsordning for slik at opplysninger ble
lettere tilgjengelige. Av alle de andre kjemiske
produktene ble slike som er i vanlig salg til
almenheten prioritert. Arbeidstilsynet hadde
eksistert siden forrige århundre og Yrkeshygienisk institutt i 25 år, da Giftinformasjonssentralen begynte sitt arbeid. M an regnet derfor m ed at kjemiske produkter som
var knyttet direkte til arbeidslivet, var under
god kontroll. Men det skulle vise seg at institusjon en også i større grad m åtte inkludere i
sitt arbeid kj emikalier som var i bruk i håndverk og industri .
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Opplysninger om sammensetningen av et
produkt danner jo alltid grunnlaget for vurdering av forgiftningsfare ved eventuelle
uhell.
Da Giftinformasjonssentralen tok sine første
kontakter med produsenter, var hele systemet
nytt og det tok ofte tid å la forklart at dette
var viktig og å vinne tiltro til at alle opplysninger ville bli behandlet strengt konfidensielt. Eftersom årene er gått har samarbeidet
m ellom institusjonen og produsenter av kjenuske produkter blitt stadig b edre. D et er blitt
full forståelse for at dette arbeidet også er nyttig for næringslivet og at problem som oppstår ved uhell med kjenukalier, kan løses lettere når Giftinformasjonssentralen har alle
nødvendige opplysninger om sanunensetningen av produktene.

Personalressurser
Det har vist seg at kombinasjonen av leger og
farmasøytiske kandidater egner seg svært
godt for det arbeid Giftinformasjonssentralen
driver. Det er også en modell som brukes i
Finnland og Sverige. Farmasøytiske kandidater har et godt grunnlag i farmakologi som er
basis for toksikologi, de har kunnskaper i anatonli, fysiologi og sykdomslære, og de har
solid bakgrunn i kjenu, botanikk og farmakognosi. I det hele tatt passer denne bakgrunnen godt for arbeid med giftinformasjon.
Fremfor alt er farmasøytiske kandidater pasientorientert, og det er viktig.
Giftinformasjonssentralen er også en del av
den medisinske verden og klinisk-toksikologisk ekspertise er avgjørende. Hos oss er dette
løst ved at Giftinformasjonssentralen har
knyttet til seg slik ekspertise i form av deltidsstillinger, m en med tilgj engelighet hele
døgnet. Institusj onen har kunnet knytte til
seg leger som ellers i sitt arbeid er opptatt
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m ed behandling av pasienter med fo rgiftninger og som følgelig har egen erfaring på
området.
Som alt nevnt i innledningen ble professor
Jacob Molland engasjert som m edisinsk sakkyndig i bistilling fra starten i 1961. H an fungerte helt til han gikk av med pensjon i 1980
og ble efterfulgt av professor Thoralf
Christoffersen ved samme institutt. En bistilling som sakkyndig i klinisk medisin og forgiftningsbehandling ble opprettet i 1963.
D en første innehaver av denne stillingen var
spesiallege Erik Enger (Ullevål sykehus, avd.
VII). Da han senere ble professor og fikk økt
arbeidsbelastning, ble stillingen overtatt av
spesiallege Stein Halvorsen ved samme avdeling. I 1989 ble stillingen utvidet med flere
timer pr. uke og overtatt av overlege og senere professor i klinisk toksikologi Dag Jacobsen (også U llevål sykehus). Ved Fred D ybings
død i 197 4 ble hans bistilling som bestyrer
omgjort til en ny bistilling som medisinsk
sakkyndig. Professor Sten Jacobsen (Farn1akologisk institutt) ble engasjert og fungerte i
20 år før han ble efterfulgt av avdelingsoverlege Else Wiik-Larsen (Ullevål/ Aker sykehus).
Antall stillinger ved Giftinformasjonssentralen var meget b eskjedent ved opprettelsen og
det skulle vise seg vanskelig å la flere stillinger i årene som kom, selvom oppgaver og
arbeidsmengde økte. D et ble bl. a. raskt spørsmål om å kunne besvare henvendelser fra
leger også utenfor vanlig arbeidstid.
I 1964 fornlidlet Helsedirektoratet en avtale
m ellom U llevål sykehus, avdeling VII og
Giftinformasjonssentralen om vakttjeneste.
Avdeling VII var den sykehusavdeling som
b ehandlet flest forgiftninger. Avtalen gikk ut
på at Giftinformasjonssentralen skulle deponere kopier av produktopplysninger, litteratur
og annen dokumentasjon på avdelingen slik

at vaktlegene skulle kunne b esvare henvendelser om nettene og i helgene. D enne ordningen fungerte ikke særlig bra, men ble likevel oppretth oldt helt til 1993 på grunn av
ressursknappheten ved institusjonen. Det er
lett å se hvorfor en slik ordning ikke kunne
fungere på grunn av følgende svakheter:
• Det er umulig å ha tilstrekkelig dokumentasjon på flere steder.
• D en som skal gi informasjon, m å arbeide
daglig innenfor feltet og m å være inne i
systemene slik at det er lett å ftnne frem.
Vedkommende m å ha en bakgrunn som
gjør det lett å identifisere kj emiske navn og
betegnelser.
• Vaktlegene skiftet ofte og kom aldri h elt
inn i systemene. De hadde dessuten sine
egne pasienter å behandle og de hadde ofte
stort arbeids- og tidspress på avdelingen.
Da sykehuset startet nedskjærin g av antall
leger på hver vakt, ble situasjonen enda
vanskeligere.
• Vaktlegen kunne bare besvare h envendelser fra leger og sykehus. Efterhvert ble det
også nødvendig å besvare h envendelser fra
brannvesen, politi o.a. og fra almenheten.
Giftinfo rmasjonssentralen gjorde iherdige anstrengelser for å bedre bemanningssituasjonen. Rettnok ble det bevilget midler til spesielle prosjekter, men da de første nye stillingene endelig kom på 1980-tallet, var det på
langt nær nok til å kunne begynne full døgnservice. I 1980 ble åpningstiden utvidet til kl.
19 på hverdager og tiden mellom kl. 16 og kl.
19 ble en travel tid ved telefonen.
Institusj onen hadde satt opp en plan i tre
faser for overgang til døgnservice:
Fase 1 innebar at institusjonen i tillegg til
åpningstid kl. 8 til 19 på hverdager, også skul-

le ha åpent for telefonhenvendelser kl. 8 til 16
på lørdager, søndager og andre helligdager
eller fridager.
Fase 2 innebar åpning kl. 8 til 22 alle dager.
Fase 3: døgnåp ent. Planen forutsatte naturligvis tilstrekkelig perso nale.
D a Giftinformasjonssentralen flyttet til Ullevål sykehus i 199 1, lyktes det å få til en ordning med åpent noen timer på lørdager og
helligdager, men løsningen på vaktproblemet
kom først da Stortingets sosialkomite ved
budsjettbehandlingen for 1992 enstemmig
uttalte i sin innstilling at Giftinformasjonssentralen var viktig for hele helsevesenet og
at den m åtte ha god beredskap. Dette var et
signal som ble fulgt opp av Sosialdepartementet og i årene 1992 og 1993 fikk institusjonen en personaløkn.ing som gjorde det
mulig å starte full døgnservice l. januar 1993.
Det var en stor dag!

Veksten i henvendelser/statistisk
fordeling
I de første åren e var tallet på henvendelser til
Giftinformasjonssentralen beskjedent, m en
det økte raskt eftersom institusjonen ble
kj ent. I 1984 ble det registrert 2516 henvendelser totalt innenfor tidsrommet kl. 8-19
(hverdager) og i 1992 var tallet steget til
8202.
I 1993, da man fikk full døgnservice, var tallet
blitt 13 907! Så ble det en økning på ca.
2000/år, men fra 1996 til 1997 økte det m ed
3300. I 1998 ble det ialt registrert 25 000
henvendelser. Økningen var størst på vaktene
og det er verdt å legge m erke til at 2/3 av alle
henvendelser konm1er utenfor det som er
vanlig arbeidstid i Norge.
I de første årene kom ca. 70 prosent av henvendelsene fra leger og sykehus, men det
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endret seg, og nå kommer over 60 prosent fra
almenheten. Stadig flere leger og legevakter
utover landet henviser til Giftinformasjonssentralen når de rar spørsmål om forgiftninger. Folk bes da heller komme tilbake dersom
Giftinformasjonssentralen sier at det er n ødvendig.
Henvendelser fra næringslivet og offentlige
etater utgjør til sammen ca. 10 prosent, fi:a
skoler og barneh ager ca. 2 prosent og fra apotek ca. 1- 2 prosent.
N år det gjelder hvilke produktgrupper det er
spørsmål om, leder gruppen teknisk-kjemiske
produkter med 55-60 prosent, legemidler
utgjør 30- 35 prosent og planter ca. 10 prosent. Ellers rar Giftinformasj onssentralen
spørsmål om alt mulig som folk kan komme i
berøring med og som kan gi anledning til
forgiftningsfare.
Noen ringer og spør om mulig giftighet av
planter som de har tenkt å kjøpe eller produkter de har tenkt å ta i bruk. Men 50- 55
prosent skyldes at det har skj edd et uhell. Fra
5 til l O prosent av henvendelsene skyldes
selvpåførte forgiftninger, men dette tallet gir
som tidligere n evnt ikke noe riktig bilde av
virkeligheten.

Giftinformasjonssentralen som del av
den statlige helseforvaltning

I 1990-91 satte Sosialdepartementet igang et
arbeid med å gjennomgå den statlige helseforvaltning. Årsaken var problem er i helsevesenet, og både departementet og Stortinget
ønsket å se nærmere på Helsedirektoratets
funksjon. I 1983 var direktoratet blitt gjort
om fra å være en del av Sosialdepartementet
til å bli et selvstendig direktorat med mange
store og små institusjoner under seg, bl.a.
Giftinformasjonssentralen. Dette ga en trenivå-struktur som det var generell misnøye
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med. Institusjonen sendte saker til Helsedirektoratet som igjen sendte det m este videre til Sosialdepartementet til avgjørelse. D ette
tok lang tid og ofte føltes det som om saken
mistet noe av innholdet på veien.
Sosialdepartem entet satte ned et utvalg,
N orbom-utvalget, til å lede arbeidet med
gjennomgang av helseforvaltningen. D et fikk
hjelp av Statskonsult (tidligere R asjonaliseringsdirektoratet) og av eksterne eksperter,
bl. a. fYlkesleger. For Giftinformasjonssentralen ble det en ressurskrevende prosess
med mange m øter og mengder av dokumenter. Institusjonen opplevde kontakten med
N01·bom-utvalget og departementet som positiv. En spesiell rapport om Giftinformasjonssentralen utarbeidet av en fYlkeslege, var
positiv og svarene på et spørreskjema om
institusjonen som ble sendt helseinstitusjoner
på fYlkes- og kommuneplan, var også positive.
D et som ble opplevet som negativt, var
mangelen på støtte og vanskeligh eten med å
ra fremmet sitt syn gjennom fagforeningen
N orges Farmaceutiske Forening og dermed
også m ed Akademikernes Fellesorganisasjon
(AF). Dette skyldtes vel vesentlig at disse
organisasjonene hadde mange aktive medlemmer fra Helsedirektoratet. Etter at den
første uttalelsen forelå, tok Giftinformasjonssentralen direkte kontakt med AF og fikk
skriftlig tilsagn om at institusjonens og de
ansattes syn skulle komme frem ved senere
h øringer.
R esultatet av Sosialdepartementets gjennomgang av helseforvaltningen ble at Giftinformasjonssentralen fortsatt skulle være en egen
institusjon og høre direkte under departementet. D enne ordningen er institusjonen
tilfreds med. Det har også vist seg internasjonalt at det er de giftinformasjonssentraler som
er egne institusjoner m ed egne budsjett, som
arbeider best.

Samarbeid med andre institusjoner
Giftinformasjonssentralen har siden 1978 hatt
samarbeid med Universitetets Farmasøytiske
institutt, avdeling for farmakologi, om hovedoppgaver for farmasistudenter. Frem til 1998
har 13 farmasistudenter utført sin hovedoppgave ved institusjonen.
Da Miljøverndepartementet opprettet Statens Forurensningstilsyn (SFT) og lov om
produktkontroll kom i 1976, ble lov om legemidler og gifter endret og administrasjon av
delen om gifter og helsefarlige stoffer overført fra Helsedirektoratet til Miljøverndepartementet og SFT. Giftinformasjonssentralen
hadde kontakt med Miljøverndepartementet
fra 197 4/75 og senere med SFT og var aktivt
med ved utarbeidelsen av de første utkast til
nye forskrifter om helseskadelige stoffer og
produkter. Fremdeles er det med mellomrom
kontakt om merkeforskrifter og om vurdering av toksisitet av kjemikalier.
Giftinformasjonssentralen har hatt spørsmål
fra oljeinstallasjonene i Nordsjøen eller vaktleger i land om kjemikalier brukt i oljeutvinning. I 1981/82 hadde institusjonen et samarbeid med Oljedirektoratet om vurdering av
kjemikalier og det ble skrevet to rapporter, en
om toksisitet av en del kjemikalier og en førstehjelpsbok beregnet på sykepleiere (2, 3).
Giftinformasjonssentralen har i en årrekke
stått for kapitlet om behandling av akutte forgiftninger i Felleskatalogen (4) og deltatt
utarbeidelsen av kapitlet om forgiftninger
N orsk legemiddelhåndbok (5) .

Produktregistret
Alt i 1974/75 tok Miljøverndepartementet
kontakt med andre myndigheter og institusjoner som i sitt arbeid hadde bruk for opp-

lysninger om sanm1ensetningen av kjemiske
produkter. En av dem var Giftinformasjonssentralen som allerede hadde samlet inn slike
opplysninger i flere år. Tanken var å ra i stand
et felles produktregister som skulle samle og
lagre opplysningene med tilgiengelighet for
utvalgte brukere. Registret forutsatte samarbeid mellom institusjoner fra flere departementer og det ble ført diskusjoner og utredninger i forskjellige utvalg og arbeidsgrupper
i flere år. Statskonsult deltok som rådgiver.
Produktregistret ble opprettet i 1981 efter at
saken hadde vært under behandling 1
Stortinget. Brukerne av registret skulle være:
Arbeidstilsynet, Statens forurensningstilsyn,
Oljedirektoratet, Statens institutt for folkehelse, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (tidligere
Yrkeshygienisk institutt) og Giftinformasjonssentralen. Siden det var flere departementer involvert, skulle det være et styre med
representanter for disse og for partene i
arbeidslivet. Budsjettmessig og administrativt
sorterer Produktregistret under Kommunalog regionaldepartementet.
På grunn av de strengt fortrolige opplysninger
som Produktregistret inneholder, er det satt
opp strenge sikkerhetsforskrifter for bruken.
Dette har gjort det dyrt og tungvint å bruke.
For Giftinformasjonssentralen skapte opprettelsen av Produktregistret en del problemer i
begynnelsen. Produsenter som hadde vært
vant til å sende opplysninger til Giftinformasjonssentralen, ble i villrede om hvor de nå
skulle sendes, videre kunne det ta lang tid fra
opplysningene kom til Produktregistret og til
de ble tilgjengelige for brukerne.
Giftinformasjonssentralen har nå terminal til
Produktregistrets database og efter en del ITproblemer ser det ut til å fungere. Produsentens plikt til å sende opplysninger om
sammensetningen av sine produkter bygger
på Miljøverndepartementets forskrifter om
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omsetning og merking av giftige og helseskadelige kjemikalier, slik at det bare er produkter som er merkepliktige som skal registreres.
For Giftinformasjonssentralen, som i utgangspunktet trenger opplysning om alle kjemiske
produkter på markedet, betyr dette at man
må samle inn opplysninger om svært mange
produkter selv og derfor har begrenset nytte
av Produktregistret.

Internasjonalt samarbeid
Giftinformasjonssentralen så tidlig at det var
nødvendig med internasjonalt sam arbeid
innenfor disiplinene klinisk toksikologi og
behandling av forgiftninger.
I 1964 tok institusjonen kontakt med søsterorganisasjoner i Frankrike og Storbritannia og var med på å etablere «European
Association of Poisons Control Centres» i
Tour i Frankrike i september samme år.
N avnet på o rganisasjon en ble senere forandret til «European Association of Poisons Centres and C linical Toxicologists»
(EAPCCT) .
Giftinformasjonssentralen spilte en aktiv rolle
innenfor organisasjonen fra begynnelsen av.
Fra 1980 til 1996 lå sekretariatet i Norge.
Dette ble en tid med sterk utvikling av
EAPCCT både faglig og organisatorisk. Man
fikk nærmere kontakt med tilsvarende amerikanske organisasjoner, flere samarbeidsprosjekter med EU-kommisjonen ble gjennomført, det ble etablert sam arbeid med industribransj eforeninger i Europa om innsending av
produktopplysninger til giftinformasjonssentralene og det lyktes efterhvert også å ra med
fagfolk fra Øst-Europa i organisasjonen og
samarbeidet.
EAPCCT fikk kontakt m ed Verdens helseorganisasj ons København-kontor og hadde fle18

re fellesmøter i København i årene 1980-85.
I begynnelsen av 1980-årene etablerte
Verdens helseorganisasjon (WHO) et samarbeidsprosjekt med «International Labour
Office» (ILO) og «United Nations Environmental Prograrrune» (UNEP) som fikk navnet «<nternational Programme on C h emical
Safety» (IPCS).
I 1985 ble Giftinformasjonssentralen invitert
til et m øte i Geneve, arrangert av IPCS. D er
ble det drøftet mulig samarbeid, særlig med
tanke på prosjekter som kunne være til hjelp
for fagfolk i utviklingsland. Det ble også startet flere prosjekter. Giftinformasj o nssentralen
har vært aktiv i disse prosjektene, vært rådgiver for flere publikasjoner og deltatt i møter
over hele verden . Til felles nytte er det etablert kontakt m ed giftinformasj o nssentraler
rundt omkring i verden.
EAPCCT hadde tidligere faglig kongress
hvert annet år og det man kalte «scientific
meeting» i mellomliggende år. Giftinformasjonssentralen i Norge har arrangert kongress
i 1976 og «scientific meeting» i 1997 . D et siste samlet deltagere fra hele verden og· hadde
h øyere deltagerantall enn mange tidligere
kongresser. D et ble derfor bestemt at det
h erefter skal arrangeres kongress hvert år.
Giftinformasjonssentralen har ellers arrangert
m ange faglige m øter både innen EAPCCT
og IPC S. Manglende økonomiske ressurser
har dessverre vært til hinder for videre støtte
for de faglige miljøer i utviklingsland som
Giftinformasjonssentralen har hatt kontakt
med. Det er f.eks. beklagelig at det ikke
innen Norad finnes fleksible muligheter for
støtte til slik faglig kontakt.
Det nordiske samarbeidet har utviklet seg
parallelt med det europeiske. Særlig har
Giftinformasjonssentralen hatt god kontakt
m ed sin søsterorganisasjon i Sverige og har

fatt faglig støtte under sin utvikling. Alle fem
nordiske land deltar i samarbeidet og arran-

Ved faglig kompetanse og tjenestvillighet har
Giftinformasjonssentralen utviklet godt sam-

gerer et årlig møte hvor en drøfter felles

arbeid med leger i distriktene, med sykehus

problemer og lærer av hverandres erfaring.
Møtene går på omgang mellom landene. I de
siste tre år har man også invitert representanter fra de tre baltiske land til disse møtene.

og ambulansesentraler og n1.ed almenheten.
Alle, fra overlegen til småbarnsmoren, er takknemlige for den hjelp de kan fa her.

Avslutning

Giftinformasjonssentralen har utviklet seg fi:a
en sped begynnelse for 40 år siden til å bli en
nyttig del av norsk helsevesen - til en helsetj eneste for hele landet. Omgitt som de er av
Internett og automatiske telefonsvarere er det
fortsatt mange nordmenn som ønsker og
trenger å treffe et levende menneske i telefonen, som de kan snakke med om sitt problem
og som de kan fa et konkret svar av.

Giftinformasjonssentralen var en ny arbeidsplass for farmasøytiske kandidater og utviklingen har vist enda et område der de egner
seg. Arbeidet er interessant og utviklende og
fremfor alt meningsfullt.
Giftinformasjonssentralens faglige personale
består (1998) av en direktør, 12 farmasøytiske
kandidater og 3 medisinske sakkyndige i deltidsstilling. Dertil l kontorstilling og studenter som ekstrahjelp.
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og Produktregistret. 1984. ISBN 82-7257- 142- 0 .
3) Kjemikalier i p etroleumsvirksomheten: Førstehjelpshå11dbok; O ljedirektoratet i samarbeid
med Giftinfonnasjonssentralen og Produktregistret. 1984. ISBN 82-7257- 168- 4.
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(red . A. M.Vennerød) , side 101 1- 1031 . O slo 1998.
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tor, 12 graduated pharmacists, 3 part time consultants in clinical toxicology and l office clerk.

Summary
The National Poisons Information Centre was
established 1961 at the institute of pharmacology
of the University of Oslo; a governmental institution, with its own budget, reporting directly to
the Ministry of H ealth and Social Affairs. The
Centre has later moved to the municipal Ullevål
Hospital, one of the teaching hospitals of the
University . The 24 hours service, starting 1993,
covers all Norway.
In 1998, the number of telephone calls per year
had risen to 25 000! The staff consists of a direc-

The National Poisons Information Centre took an
active part in the establishment and the work of
the European Association of Poisons Centres and
Clinical Toxicologists (EAPCCT) and ran the secretariate in the years from 1980 to 1996. The
Centre participates also in a Nordic cooperation
between National Poisons Centres. In addition to
answering telephone calls from physicians, hospitals
and the public, it provides information material
(folders and posters) to the layman and advices on
the treatment of poisoned patients to the hospitals.

Har uhellet skjedd ring Giftinformasjonssentralen
Når du ringer Giftinformasjonssentralen kommer du direkte i kontakt med en som kan svare
på spørsmålene dine. Følgende opplysninger er viktige for at vi skal kunne gi best mulig
service:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nøyaktig navn på produktet eller legemidlet.
Ha gjerne emballasje eller pakningsvedlegg tilgjengelig når du ringer.
Er det et kjemisk produkt, kan det være nyttig å vite hva det brukes til.
Navn på firma hvis det er angitt.
Omtrent hvor mye er det som er svelget, sølt på hud e.l.
Gjelder det voksne eller barn?
Hvor lang tid har det gått siden uhellet skjedde?
Hvordan står det til med vedkommende?

Disse opplysningene gjør det lettere å vurdere forgiftningsfare, men vi gjør vå1t beste for å
svare selv om det ikke er mulig å gi alle disse opplysningene.
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Helge Thomassen Offerdahl

(1855-1938)*

Apoteker og pioner på fettherdingsområdet
Av Rolf Klevstrand**
I 1934 ble det utgitt en bok i Larvik, med tittel: «Korte erindringer fra en svunnen tid.
Små minner om 65 års praktisk arbeide i den
norske farmasi.» Forfatteren var H. T.
Offerdahl, apoteker i Larvik (1). I tillegg til
denne bygger artikkelen på Carl Fredrik
Holmboes bok: <<En norsk innsats i forskning
og teknikk. Trekk fra oljeherdningens historie.» (2) og andre kilder (3-6).
Helge Offerdahl ble født i 1855 som den eldste i en søskenflokk på seks. Han vokste opp
på husmannsplassen Kleivi under gården
Offerdal i Årdal i Sogn. Forholdene for fanulien var kumrnerlige. Han forteller at moren
sa til ungene når de klaget over at de hadde
ratt for lite mat: «Gå ut og et deg mett på tyttebær» . En rar inntrykk av at fanlliiens liv var
preget av de tre verb: Slite, sulte og fi·yse.
Moren må ha vært et begavet menneske.
Offerdahl siterer skolenunnen Lars Eskeland,
som skrev om henne at hun hadde «ein uvanleg åndsgivnad». Evnene gikk nok i arv til
Helge og hans to år yngre bror Olav, som
endte som biskop i den katolske kirke, den
første i Norge etter reformasjonen.
Moren lærte Helge å lese da han var seks år
gammel. Skolegangen var ytterst sparsom,
Helge gikk på omgangsskole i tilsanunen ni

uker om året. Det var lite lesestoff i hjemmet.
Av bonden på Offerdal fikk de av og til låne
et par aviser. Da han var tolv år gammel, leste
han en annonse i «Almuevennen>> on1 en
lærebok i kjemi, utgitt av overlærer Utne i
Drammen. Den ville han gjerne bestille. Av
sin bror lånte han først to skilling til porto og
senere 18 skilling til å betale boka. Atten skilling svarer vel til 60 øre. Denne boka ble hans
kjæreste lesning i lang tid fi·emover. Når han
var gjetergutt på seteren, hadde han den i
lonuna. Om vinteren satt han og skrev av
kjenuske formler og studerte dem vel og
lenge.
Fra han var tolv år gammel, måtte han stadig
være rorskar når husbonden skulle til forskjellige steder i Sogn. En gang hadde han
skysset bonden til Lærdalsøra. Mens han ventet på hjemturen, gikk han rundt i gatene og
kom forbi et stort hus med et stort skilt over
døren: APOTEK. Han hadde en to-skilling
og bestemte seg for å gå inn og kjøpe litt
«treakkel», så han fikk se hvordan det så ut
innenfor. Der forundret han seg over alt det
rare han fikk se. Om litt kom en lang spirevipp og spurte «ka du står og glane itte».
Helge spurte om det skulle være vatn på en
flaske som det sto «HO» på. Jo, det var det.
«Det er galt», sa Helge, «vatn skrives nå H20.
Så skal det vel være svovelsyre på den flasken

*) Efter Norsk Farmasihistorisk Selskaps forelesning mars 1999.
**)Cand.pharm. 1947. Amanuensis ved Farmasøytisk institutt, Universi tetet i Oslo 1951-60, rektor ved Statens
reseptarskole 1961-74, apoteker ved Mo elv apotek 1974-92.
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som det står «SOy> på? Det er også galt, det
skal stå H 2S0 4 .» Så ropte ungdommen til en
som satt på et kontor innenfor: «Apoteker,
her står en bondetosk som vil lære oss kjemi!» . Da apotekeren fikk vite hva Helge hadde sagt, lo han og sa at han hadde rett. Disse
flaskene sto der da han overtok apoteket. Han
ville ikke forandre etikettene før den nye farmakopøen kom.
Apoteker Hans Ernst Hansen ville vite mer
om denne gutten og fikk da høre om læreboka i kjemi. Han fikk interesse for gutten og
spurte om han var interessert i å arbeide i
apoteket. Til våren ville det bli en plass ledig
for en konfirmert gutt til all slags arbeid i
apoteket. Men han måtte ra greie på hva slags
kar gutten var. Ut på våren kom det brev fi·a
apotekeren. Etter en ny samtale ble de enige
om betingelsene. To dager etter at han var blitt
konfirmert, i juni 1870, begynte Helge som
kjøkkenskriver og hestekar på apoteket. Avtalen med apotekeren var at Helge skulle ra 5
daler for det første året, samt fri kost og losji.
Offerdahl gir i sin bok et interessant innblikk
i de neste syv år av sitt liv, da han arbeidet og
bodde i Lærdal apotek. Frem til mars 1873
var han «dreng» i apoteket. Da antok apotekeren ham som disippel. Disippeltiden kom
til å vare i vel fire år. Den har han beskrevet i
et eget kapittel, som er trykket som faksimile
i dette hefte.
Høsten 1877 forlot Offerdahl Lærdal apotek.
Som han sier i slutten av kapitlet om disippeltiden, reiste han til Bergen, der han hospiterte
i kjemi, fysikk og norsk ved Bergens Tekniske
Skole i høstsemesteret 1877.Våren 1878 hadde han et vikariat som medhjelper ved apoteket Nords~ernen i Bergen. Så reiste han til
Kristiania for å arbeide som medhjelper på
apoteket Falken og studere til apotekereksamen. Om studiet og selve eksamen forteller
han merkelig lite, bortsett fra at han fikk
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«Meget godt>> for sin besvarelse av den skriftlige oppgave. Emnet for denne var titreranalysen, og i dette hadde han ratt god undervisning ved Bergens Tekniske Skole. Apotekereksamen ble avlagt 10. desember 1880.

Farmasøytisk kandidat
Etter eksamen arbeidet han igjen ved apoteket Falken. Han hadde fri to ettermiddager i
uken. Den ene ettermiddagen arbeidet han
med analyser av blod og urin ved Universitetets fysiologiske institutt. Det han lærte
ved instituttet, hadde han stor nytte av i sitt
senere arbeidsliv. To ganger i måneden skrev
han norske stiler. Hans veileder i dette var
ingen ringere enn Arne Garborg.
Mellom 1883 og 1886 arbeidet Offerdahl ved
apotek i Stavanger og Haugesund. Mens han
var ved apoteket Hygiea i Stavanger, ble det
funnet gull på Bømlo. Han ble spurt om han
kunne ta på seg å analysere ertsprøver. Det
gjorde han. Analysene ble foretatt på fridager
og nattevakter. For hver analyse fikk han 25
kroner. Det var første gang han ~ente penger
på analysearbeid. Han bestemte seg da for å
bruke sine kunnskaper til slikt arbeid også i
fi·emtiden, ved siden av sitt apotekarbeid.
Som vi skal se, fulgte han denne linjen i årene
som fulgte.
Fra januar 1886 arbeidet Offerdahl i nesten
20 år ved apoteket Nordstjernen i Bergen.
Begynnerlønnen var kr. 100 pr. måned. Det
var ikke mye for en mann som hadde kone
og to barn. Etter noen tid begynte han å skaffe seg ekstrainntekter. Ved siden av det krevende arbeidet på apoteket omfattet ekstraarbeidet etterhvert:
1) Agenturer for Bang & Tegner & Co. og for
Bærum Droge- og Kjemikalieforretning m.v.
2) Undervisningstimer i anatomi og ernæringsf)rsiologi ved en privatskole.

3) Arbeid som sensor i kjemi ved Bergens
Tekniske Skole.

M en i et av hans første år i Larvik tok han på
seg et ganske omfattende og meget spesielt

4) Konsulentarbeid for tollvesenet, politiet og

arbeid. I Larvik var det funnet en kilde for

næringsrniddeltilsynet.
5) Arbeid som rettskjemiker.
6) Undersøkelser av spyttprøver på tuberkelbasiller.

mineralvann som viste seg å være radioaktivt.
I vitenskapelige kretser var det en diskusjon
om. den radioaktive strålingen var konstant
under alle meteorologiske forhold. Overlegen
ved Larvik Bad kom en dag til Offerdahl og
spurte om han kunne foreta undersøkelser
som kunne gi et svar på dette. Offerdahl var
villig og fikk det nødvendige måleutstyr til
disposisjon. Hver dag i et helt år skulle en
liter vann hentes fra kilden og strålingen
m åles på et bestemt klokkeslett. Vannets og
luftens temperatur skulle avleses, likeså luftens
fuktighetsgrad. Skydekke, regn og snømengde m åtte noteres. Offerdahl utførte dette
arbeidet svært nøyaktig i 365 dager. Materialet ble overlatt til overlegen, bearbeidet av
ham og sendt til vitenskapsselskaper i utlandet. Konklusjonen ble at strålingen var konstant tross de mest variable m eteorologiske
forhold.

Til sitt analysearbeid fikk han bruke et lite
rom i apoteket og fikk senere et større rom i
tilslutning til apoteket. Det arbeidet som fikk
størst omfang, var nok undersøkelse av spyttprøver og andre patologiske objekter for
legene i Bergen. Det meste av dette arbeidet
ble utført om natten, for da kunne han samtidig passe nattevakten på apoteket. For en
undersøkelse av en spyttprøve fikk han 1 - en
- krone. Det økonomiske utbyttet var nok
beskjedent, men arbeidet var så interessant at
det skaffet ham mange gleder.
Men det var ikke n ok med dette. Offerdahl
var også en aktiv organisasjonsmann. I sin
bok snakker han lite om sin innsats på dette
området. Men det går frem at han var med å
stifte Bergens Farmaceutiske Forening i
1895, og at han var formann i alle år fremover
til1905, bortsett fra året 1898.

Apoteker i Larvik
Den 15. september 1905 fikk Offerdahl
bevilling til å drive Svaneapoteket i Larvik.
Bevillingsdokumentet var undertegnet av
statsminister Christian Michelsen, for på det
tidspunkt var det ingen konge i Norge.
Apoteket var lite, årsomsetningen var på
18-19.000 kroner. Grunnen til at han søkte
et lite apotek, var at han var sliten etter
mange års hardt arbeid. Han håpet å ra roligere dager. Men det slo ikke til, han fikk noen
strevsomme år fremover. Han skriver at «mitt
arbeide utenfor apoteket var ikke stort», da
han måtte innskrenke antall farmasøyter for å
ra endene til å møtes.

Norsk hvalfangst i Sørishavet
Årene omkring 1905 ble merkeår for den
norske hvalfangsten. Da begynte jakten på
hval i Sørishavet. I 1904 hadde Carl A. Larsen
fra T ønsberg opprettet en landstasjon m ed
utstyr for koking av hvalolje på Sør-Georgia
(5). I sesongen 1905-06 produserte hvalkokeriet «Admiralen» fra Sandefjord sammen med
et par hvalbåter 4 .200 fat hvalolje. I årene
etter 1905 ble det dannet en rekke selskaper
for hvalfangst i Sørishavet og antall ekspedisjoner økte. Samtlige selskaper hadde sine
hovedkvarter i Vestfold-byene, de fleste i
Sandefjord, dernest i Tønsberg og ett i Larvik.
Offerdahl forteller at han «kom m ed i hvalfangsten på Sydishavet i 1909», og var interessert i flere selskaper helt til 1914. Svaneapoteket hadde leveranser av medisinsk og
hygienisk utstyr til flere av disse selskapene.
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Hvalolje og De-No-Fa
Den 12. januar 1912 skjedde det noe som
skulle gi Offerdahls liv en ny retning. En
mann kom inn på Svaneapoteket med et stykke fast fett . Han spurte Offerdahl hva slags fett
dette var. Offerdahl svarte at han ikke hadde
utstyr til å bestemme jodtall, forsåpningstall og
anbefalte mannen å ta kontakt med professor
Poulsson. M annen svarte at det ikke var nødvendig. Fettet var herdet hvalolje. En venn av
ham kunne tilby et patent på herdingsprosessen til en pris på 2 millioner D-mark. Offerdahl spurte om det var mulig å ra kontakt med
denne vennen. Det ble ordnet med en konferanse på Grand Hotel i Kristiania neste dag.
I Kristiania møtte han mannen som hadde
patentet på hånden i en måned. Offerdahl
mente at kapitalen som trengtes kunne garanteres i løpet av kort tid, ved hjelp av de
forbindelsene han hadde innen hvalfangsten.
Det viste seg å slå til. Den 10. april 1912 ble
det sendt ut innbydelse til å danne «De
Nordiske Fabriker De-No-Fa Aktieselskap»
med en aksjekapital på 3 millioner kroner.
Dagen etter at aksjeinnbydelsen var utlagt,
var summen overtegnet. Firmaet ble stiftet og
Offerdahl innvalgt i det første styre. Fettherding, overføring av flytende fettstoffer til
mer eller mindre faste, ble foretatt i industriell målestokk for første gang i årene før 1910.
Det var altså et nytt og temmelig upløyd felt
De-No-Fa skulle gi seg inn på.
Hensikten var å fremstille herdet fett til teknisk bruk, særlig med tanke på såpeindustrien.
Offerdahl var den eneste i styret som tenkte
på fremstilling av spisifett. Ingeniør Holmboe
kaller ham «styrets på denne tid eneste sakkyndige medlem». Offerdahl forteller:
«l et møte i styret spurte jeg hvad man hadde
tenkt det herdede hvalfett skulde brukes til.
Det blev svart at dette fett hadde en utstrakt
anvendelse i den tekniske industri. Jeg spurte
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om man ikke hadde tenkt på at fettet muligens også kunde finne anvendelse innen
næringsmiddelindustrien og om det ikke var
en opgave å ra dette spørsmål klarlagt. Dertil
svarte alle at det var et spørsmål som nesten
m åtte henregnes til de dumme. Takk for
karakteren. Der stod j eg med min store dumhet som en annen Per snot.»
Men Offerdahl var sta, han ville ikke gi seg.
H an forela farmakologen professor Poulsson
sin plan om å ra undersøkt om herdet hvalfett
kunne utnyttes i den menneskelige organisme, uten skade. Poulsson mente det var en
utmerket plan, men ba ham komme tilbake
om tre år. Det samme svar fikk han fra fYsiologen professor Torup.
Men Offerdahl kunne ikke vente i tre år. Han
ansatte en bestyrer for apoteket og bestemte
seg for å reise til Tyskland med sin plan. Der
ble han godt mottatt av professor Thoms ved
det farmasøytiske institutt i Berlin. Der fikk
han arbeidsplass og assistent til sin rådighet.
En tysk produsent stilte prøver av hvalolje og
herdet hvalfett til hans disposisjon.
Han arbeidet med kjemiske analyser av hvalfettet fra september 1912 til januar 1913. Det
ble ikke funnet annet fremmedstoff enn litt
nikkel i det herdete hvalfettet. Fettet ble så
sendt til det dyref)rsiologiske institutt ved
landbrukshøyskolen i Berlin. Foringsforsøkene på dyr viste at dyrene utnyttet fettet
godt, og deres organer ble ikke skadet.
Dette tydet på at det ikke var betenkelig å
prøve fettet på mennesker. Et par forsøk med
frivillige måtte oppgis, da personene ikke
orket å gjennomføre hele forsøksserien. Da sa
Offerdahl at han selv ville stille seg til rådighet som forsøksperson. Mot dette ble han
advart på det sterkeste. Men han holdt på sitt,
og forsøksplanen ble til slutt godkjent av professor Mi.iller.

Det ble satt opp en diett-liste som Offerdahl
nøye måtte følge. I en fors øksperiode ble
smør brukt som fettstoff. D et viste seg at 94,6
% av smøret ble utnyttet i hans organisme. I
to tilsvarende perioder med herdet hvalfett
ble 95-96 % av fettet utnyttet.

viste seg at de utnyttet fettet i sanm1e høye
grad som Offerdahl hadde gjort. Da Offerdahl kom hjem fra Stockholm og forela
resultatet for professor To ru p, svarte denne at
nå var det ikke lenger betenkelig å bruke det
herdede hvalfettet i næringsmiddelindustr ien.

Som nevnt inneholdt herdet hvalfett til å
begynne med spor av nikkel, som stammet fra
katalysatoren. I 1913 foretok Offerdahl over
200 analyser for å bestemme nikkelinnholdet.
I de fleste prøvene var innholdet av nikkel
mellom 0,5 og 2 mg pr. kg fett. Så foretok
han prøver på seg selv med inntak av nikkel i
herdet hvalfett. I en m åned spiste han daglig
500 mg nikkel, uten å merke ubehagelige følger av dette. D e-No-Fa lyktes senere med å
fj erne alt spor av nikkel i sine produkter.

Produktet fra De-No-Fa hadde opprinnelig
et smeltepunkt på 40-45 °C. I begynnelsen
av 1930-årene hadde de lyktes med å fremstille et fett med smeltepunkt på 33 °C, det
samrne som natursn1ør har. Ledelsen fant at
det ville være av stor vitenskapelig og praktisk verdi å foreta fysiologiske forsøk med
dette fettet. Sjefingeniør Holmboe spurte da
Offerdahl om han ville være med på disse
undersøkelsene. Offerdahl var da 77 år gammel og forlengst ute av styret. Men med stor
begeistring gikk han til et arbeid som skulle
sette kronen på det verk han hadde trodd på
gjennom en menneskealder, som Holmboe
skriver i sin bok (2) . Forsøkene ble utført
under ledelse av professor Klaus Hansen ved
Universitetets farmakologiske institutt. To
unge, friske personer, 26 og 27 år gamle, var
forsøkspersoner. Undersøkelsene gikk ut på å
sammenlikne absorbsjonen av det nye, herdede hvalfett med absorbsjonen av natursmør.
R esultatene viste at det var ingen forskj ell (6).

Forsøkene tok omsider slutt, og han reiste
hj em til Norge m ed et sammendrag av resultatene. Det førte til at D e-No-Fa spurte
Sosialdepartem entet om herdet hvalfett kunne godkjennes som næringsmiddel. Departementet forela spørsmålet for fysiologer og
andre sakkyndige.
Svaret fra de sakkyndige forelå sommeren
19 14. Det gikk ut på at fettet burde prøves
også på yngre mennesker. Offerdahl fant ingen som kunne gj øre dette i Kristiania og h eller ikke i København. Men en professor ved
Karolinska Institutet i Stockholm ble begeistret for ideen. To studenter, 22 og 26 år gamle, var villige til å være «forsøkskaniner». D et

Helge Offerdahl døde 17. mai 1938, på en tur
i Nordmarka. Et langt og aktivt liv var slutt. I
våre dager er også hvalfangsten en saga blott.
Men minnet om Helge Offerdahls liv og innsats vil bli stående.
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Summary
Helge T. Offerdahl (1855-1938) was the son of a
cotter in the Sogn district of western Norway. In
his autobiography he has narrated his childhood
and adolescence in a poor cottage home. He
received a minimum amount of schooling, but he
belonged to a gifted family. His younger brother
becan1e the first Roman Catholic bishop in
Norway after the reformation.
When Helge was twelve years old, he acquired a
textbook in chemistry which he studied most
thoroughly. A couple of years later he for the first
time visited a pharmacy. There he was able to
correct chemical forrnulas on some bottles. This
interested the pharmacist who later offered him
employment in the phannacy. He worked there
for seven years, the last four years as an apprentice. He passed the lower grade examination and
later proceeded to study pharmacy in Kristiania
(Oslo). After graduation in 1880 he worked in
different pharrnacies, most of the time in Bergen.
In addition to his full time job he worked as an
analytical chemist and did microbiological tests
for GP's.
In 1905 he got the license to run a pharmacy in
Larvik, a coastal town in eastern Norway. In this
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district whaling in the Antarctic Ocean was
important during the first half of the 20th century. The main product, whale oil, was sold for
technical use. By chance, Offerdahl was acquainted with a patent for hydrogenation of whale oil,
and was offered it at a high price. Within a few
days he had the necessary guarantees, and a new
company was fonned, to exploit the patent for
production of hardened oils. Offerdahls idea was
to use hardened whale oil for the production of
margarine, but at first this was not accepted by
the other members of the board.
Offerdahl could not give up his idea and tried to
get medical institutions to investigate the utilisation of hardened whale oil in human beings . As
this could not be done in Norway, he appointed
a manager of his pharrnacy and went to Gennany
in 1912. He was welcomed at the school ofpharmacy in Berlin, and a number of experiments
were done, with himself as «experimental animal». It was found that hardened whale oil was
utilised to the same extent as other nutritional
fats, without notable side effects. For many years
the Norwegian company (De- No-Fa) produced
hardened whale oil for nutritional use. Norwegian whaling in the Antarctic Ocean is now history.

Korte erindringer fra en svunnen tid
FRA MIN DISIPELTID P Å LÆRDALS ØRENS APOTEK
FRA MARS 1873 TIL SEPTEMBER 1877
Av Helge T Offerdahl*
(1855-1938)

Ta fatt på ditt arbeid min gutt, uten votter,
M ed hansker på labb fanger katten ei rotter.
VVergeland

En dag jeg stod i apoteket og tørret støvet av
stanskarrene i reolene, ftkk j eg fatt på en trebøsse som inneholdt et stoff, som luktet
vondt og var signert ASA Foetida. Apotekeren kom nettop ut fra kontoret og jeg spurte
ham hvad dette var som luktet så felt, og hvad
dette svineri bruktes til. Han så på mig og lo.
«Har du Iyst til å bli disipel her, så skal jeg
fortelle dig hvad dette er og hvad det brukes
til, » svarte han. Jeg så på ham for om mulig å
opdage om han mente det alvorlig eller om
det var et av hans vanlige skøieraktige spørsmål han vilde more mig med. Efter litt fundering, sa jeg meget alvorlig, at det hadde jeg
hatt Iyst til de siste år. Men j eg var kommet
til det resultat, at det kunde jo ikke nytte for
mig å tenke på det, da jeg ingen kunnskaper
hadde hverken i sprog eller andre fag som var
nødvendige for å kunne utføre det arbeide
som krev des av en pålitelig disipel. Jeg hadde
jo lurt mig til å lese i nogen bøker i apotekerens bibliotek og forstått at det var vanskelig å
bli en brukbar farmasøit. Så smilte han pent
og sa: <<Det du ikke kan nu, det kan du vel
lære når du har lyst. Jeg har lært dig å kjenne

som en gutt med gode evner. Riktignok er
du en stor skøier, men det beviser bare at du
har omløp i hodet, og vil du så skal jeg hjelpe
dig det jeg formår. Jeg skal skaffe dig alle de
bøker du trenger og fortelle dig om alt annet
som ikke står i bøkene. Du vil nok lese og
høre efter hvad jeg forteller, når du forstår at
det er til ditt beste for fremtiden. Du kan jo
forresten mere kjemi enn jeg nu husker av
det jeg i min tid har lært. Kjemi er et meget
viktig fag for alle som skal bli apotekfolk.
Den første bok du skal lese grundig er apoteker Tychsens om hvordan disiple skal være i
sitt arbeide i apoteket og i sin opførsel mot
sin prinsipal». «Den har jeg for lenge siden
lært utenat», sa jeg. «Ja, jeg har skjønt det, for
jeg har sett denne boken i ditt værelse. Så kan
vi begynne n1.ed sprog da, og det første av
disse blir latin. Jeg skal kjøpe Madvigs latinske
grammatikk til dig, og den skal du begynne
på. Du skal ra lekser, og jeg skal høre dig når
du har lest dem. Siden skal vi ta fatt på tysk,
og du skal ra en grammatikk og en lesebok,
men foreløbig må vi holde på med latinen.
Dette er den teoretiske side av dine plikter,
men vi må også snakke om ditt praktiske
arbeide. Du m å fortsette med å stelle hesten
om morgenen kl. 6, vinter og sonuner, således
som du har gjort alle årene du har vært her.
Likeså m å du fortsette med å holde alt rent i

*) Fam1asøytisk eksamen 1880 . Provisor ved apoteket Falken (Kristiania), Svaneapoteket og H ygiea (Stavanger) ,
Løveapo teket (Haugesund) 1880-85, Nordstjernen (Bergen) 1886-1905. Apoteker Svaneapoteket Larvik 1905- 38.
Stifter av DeNoFa 1912, medlem av direksjon/representantskap.
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apoteket, vaske gulvene, tørke støvet hver
annen dag eller så ofte det trenges, koke alle
flasker som blir innbytter hver dag, holde
morter, spader og øvrige utensilier i mønsterverdig orden og anbringe alt på sine respektive plasser».
De innbragte flasker måtte jeg koke i en stor
gryte på kjøkkenet i sterk lut, som jeg laget av
asken fra ovnene som vi alltid brente bjerkeved i om vinteren. Flaskene blev bakefter vasket med rent vann i mitt lille rum, hvor jeg
opholdt mig til enhver tid, når jeg ikke arbeidet ute eller i apoteket. I dette rum, som også
var mitt soverum, hadde vi en trebeholder til
vann. Den tok omtrent 30 potter, og vannet
måtte fornyes hver dag fra en brønn vi hadde
i gården, og vi brukte av det alt vi trengte til
medisinsk bruk i apoteket. Destillert vann
kjente vi ikke dengang på Lærdalsørens apotek.Vannbeholderen stod på en hylle og under
den hadde jeg en avløpsvask til en åpen renne
på gårdsplassen. Den kunde i sonm1ervarmen
lukte vondt, for avløpet var dårlig, men jeg
forsøkte med de midler som stod til min
rådighet å holde den så ren og pen som det
var mulig i den verste sommervarmen. Om
vinteren når sne og frost satte inn var det verre, for da frøs både vasken og rennen til, så da
blev det for mig å bruke øks og jernspade for
å ra vekk det meste av spillvannet.
I mitt lille rum hadde jeg over sengen min en
literflaske med vid åpning og vann i til opbevaring av apotekets iglebeholdning. Flasken
var overbunnet med en tynn lerretsduk.
Dette «akvarium» måtte jeg passe godt, så
iglene levde. Vi solgte mange igler den gang.
Blodtapping, koppning og iglesetning var
meget almindelig brukte kurative midler. En
natt våknet jeg ved å kjenne noget som stakk
mig i låret. Ved å føre hånden nedover fikk
jeg fatt på en igle som hadde bitt sig fast. Jeg
tendte talglyset, og der fant jeg en stor del av

iglene i sengen min. De hadde tatt sig en tur
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ut fra glasset. Jeg samlet igjen de jeg fant.
slukket lyset og la mig til å sove igjen. Om
morgenen klokken 6 da jeg skulde tørne ut,
hører jeg fra kjøkkenet et hvin fra piken som
nettop var stått op. Jeg sprang inn til henne
og, o ve, der dinglet en stor igle på leggen
hennes. Apotekeren kom til og forhørte sig
om skriket, men han gikk uberørt tilbake til
sin morgensøvn, da han hadde ratt oplysning
om hvad jeg selv hadde oplevet om natten.
Hvorledes iglen var kommet fra mitt rum,
tvers over kjøkkenet og til pikens seng, blev
lenge en gåte for henne. Apotekeren spurte
mig senere: «Du Helge, har vel intet kjennskap til hvorledes iglen er kommet i pikens
seng?» «]o, det har jeg. Det var mig som slap
den inn til henne,» sa jeg. Piken hadde ofte
sett mig skifte vann på igleflasken. Hun syntes
det var de fæleste dyr hun hadde sett, og hun
var redd at disse stygge best kunde konm1e ut
av glasset. «Du binder vel lerretet godt fast>>,
spurte hun. <1a, dette skjønte jeg nok, men la
oss ikke fortelle piken det,» sa apotekeren, og
moret sig over skøierstreken.
Av belysningsmidler i apoteket hadde vi kun
en stor petroleumslampe i taket. Ellers var det
kun talglys i løkt og staker inntil et av de sisste årene jeg var der, da fikk vi små «stålamper». Jeg måtte forplikte mig til å være disipel
minst 4 år og som lønn fikk jeg det samme
jeg hadde hatt som dreng, nemlig 5 daler det
første året, 10 daler det annet, 15 det tredje
og 20 det sisste år, samt kost, losji og vask.
Nogen bestemte fridager kunde jeg ikke gjøre regning på, men når vi hadde lite å gjøre,
kunde jeg nok ra gå mig en tur på en time
eller så, og i kirken fikk jeg gå når det var
gudstjeneste på Lærdal, men i mange år kom
presten dit bare hver 3dje helligdag.
Av ovner hadde vi kun en som stod i apoteket. Når dørene til kontoret og mitt lille rum
stod åpne, fikk også disse værelser den varme

de trengte, når temperaturen ute var nogen-

lunde rimelig da, men var det optil 15 a 20
graders kulde med nord-østlig vind kunde

det nok skorte på husvarmen. Det hendte at
der i mitt værelse når jeg skulde legge mig
om kvelden, var 5 a 6 graders varme. Men jeg
hadde gode sengklær, og var jeg først under
dynen, frøs j eg aldri. Apotekerens ovn og de
andre ovner i apotekerens leilighet ovenpå,
m åtte j eg tende op i om morgenen og holde
varmen vedlike hele dagen. Ja, det hendte, når
kulden og vinden blev for slem, at jeg m åtte
op om natten å fylle ved på. Asken måtte jeg
ta ut hver dag, og ofte feie ovnene.
N år jeg var ferdig med mitt «morgenstell»,
som apotekeren benevnte mitt arbeide fra kl.
6 om morgenen til ut p å formiddagen , begynte han å lære mig å uttale navnene på alt
som stod på flasker og skuffer i offisinet, samt
oversette dette til norsk. Han innprentet mig
meget alvorlig at jeg aldri m åtte selge nogen
noget, som jeg ikke var sikker på var riktig.
Det kunde jo være gift og jeg kunde på den
måte komme til å ta livet av et menneske. De
første måneder av min disipeltid var apotekeren omtrent ikke utenfor husets dør hverken
natt eller dag, og jeg fikk ikke lov til å levere
et menneske noget med mindre han stod ved
siden av mig og så på at alt var riktig. Han var
meget omhyggelig med alt han hadde mellem hendene. Han var et hjertemenneske. J eg
gjorde mitt beste for at han ikke skulde ra
noget å si på min opførseL Men en dag var
ulykken ute, og den historien må jeg fortelle.
D et var min første og såvidt jeg husker, min
siste ulydighet mot hans bud og befalinger
angående ekspedisjonen i apoteket.
En dag da han var gått på postkontoret ett par
minutters vei fra apoteket, kom en kone i en
fart og bad om å ra for 2 skilling matolje. J eg
sa at apotekeren kom straks og at hun m åtte
vente sålenge. «Kan ikke du gi mig det da», sa
hun, «jeg har et litet barn som ligger og skriker hjemme. Han er så skinnlaus i røivane. Jeg

må ha oljen straks og smøre ham med». Jeg
syntes synd både i hende og barnet, og jeg
begynte å se mig om på flaskene, om jeg ikke
kunde finne et navn som lignet matolje. Jeg
opdaget da en liten flaske. som det stod
ætherolje citri på. Nu tenkte jeg at ordet æte
var det samme som mat på vårt sognemål, og
at ordet ei tri måtte bety søt. Jeg lot kona lukte på flasken og spurte om hun trodde det var
den riktige oljen. «Den lukter ikke slik som
den jeg har tatt før her, m en la mig bare ra
noget, så jeg kan smøre «ongen», sa hun. Pris
hadde jeg ikke greie på, men hun fikk på en
flaske omtrent 15 gram, 1/2 unze, gav mig 2
skillingen og fløi sin vei. Med det samme hun
var kornn1et ut av døren, kom apotekeren tilbake og spurte om der hadde vært nogen. Jo,
her hadde vært en kone og bedt om for 2
skilling matolj e. Jeg fortalte ham hvad jeg
hadde ekspedert. Han slo hendene sammen
og ropte: «J eg tror du er gaL Hvor meget gav
du henne?» I samme øieblikk kom konen tilbake med oljen og sa, at «ongen» skrek meget
verre enn han noensinne hadde gjort, og at
det måtte være en gal olje hun hadde tatt.
Apotekeren skulde da forsøke på å forklare
henne at hun hadde nok tatt en slags matolje,
men at det ikke var av den sort som bruktes
for hudløshet hos barn, men det visste ikke
den nye gutten. «Gi du mig flasken din, skal
du ra av denne rette sorten og i denne skal du
blø te en ren lerretsklut og legge på det hudløse sted på barnet». Bomull eksisterte ikke
hos oss den gang. Siden h ørte ikke vi noget
fra henne, men jeg blev ikke glemt så snart av
apotekeren. Han blev ikke sint på mig akkurat, m en gjentok hvad han før hadde sagt, at
jeg ikke m åtte selge noget jeg ikke var sikker
på var riktig og bare føiet til: «Dette gjør du
ikke en gang til».
D enne historien fortalte apotekeren til en
venn av sig, sakfører Koefod på Lærdal. Han
hadde 4 unge døttre hjemme, og de kom ofte
på apoteket efter ett eller annet til huset,
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beskjedne og pene piker, men historien med
oljen intimerte de i lang tid bakefter: «For 2
skilling søt matolje».
Var apotekeren tilstede og hørte hvad småpikene sa, trøstet han og sa når pikene var gått:
«Dette har du godt av.» Siden kom historien
over hele Lærdal og gutter og piker moret sig
i lang tid med å gløtte på døren sent og tidlig
og rope inn i apoteket: «søt matolje»; hvorefter
de løp sin vei igjen. Men værst var dog småpikene til Koefod. Jeg bestemte mig til å straffe
disse små damer, 10 til 14 år garnle.Jeg plukket ut 4 av de fineste Johannesbrød vi hadde,
tok forsiktig ut tre kjerner av hver med en fin
nål og puttet inn igj en små fine stykker asa
foetida og lukket godt igjen hullene, pakket
stykkene inn i pent silkepapir, og hadde dem
ferdig til pikene kom. Om nogen dager kom
de alle 4 igjen og vilde ha «søt matolj e» og
løpe sin vei igjen under latter og moro. «Hør
småpiker,» sa jeg, «nu har vi nettop tatt hjem
fi·a utlandet ferske Johannesbrød, rar jeg lov å
traktere dere med et stykke hver?» Joda, det
fikk jeg nok lov til. De takket blidt og pent og
gikk sin vei. Hjemme viste de stykkene frem
til sine foreldre og vilde da la disse smake de
fine og ferske Johannes brød som de hadde ratt
av han Helge. De pakket ut, brakk stykkene av
og puttet i munnen, men der traff den første
på asa foetiden, og der blev opstandelse, ti alle
kjente den fæle lukten. Sorenskriveren lo og
sa det var til pass. Efter dette anstiller småpikene sig fornærmet lenge, men vi blev nu allikevel fine venner i mange år, og apotekeren som
hadde ratt historien av sorenskriveren, lo som
sedvanlig av mig, og alle moret sig tilslutt.
Siden hørte jeg aldri nogen forlange søt matolje av mig.
På apoteket var der som regel svært lite å
bestille, iallfall høst og vår, og især når distriktslegen var på sine lange reiser omkring i
sitt store distrikt, Aurland, Lyster, Aardal og
helt til Sogndal. Disse ham reiser kunde vare

30

både 2 og 3 døgn, og da hadde vi en omsetning på en ort og op til en daler om dagen.
N år han kom tilbake, fikk vi alltid nogen forsendelser å ekspedere til forskjellige steder
han hadde vært. Men da vi ikke hadde dampski ber på disse tider i fjordene i indre Sogn,
måtte vi passe på å ra sendt våre pakker med
båtfolk som leilighetsvis var på Lærdal, så det
kunde ofte vare lenge før de syke fikk den
medisinen. Det kunde således hende at enten
var patienten død, eller han var blitt frisk
igjen før medisinen kom frem. Av disse årsaker hendte det også at vi fikk våre pakker tilbake lang tid bakefter, og både legens og vårt
arbeide var således spilt.
Om sommeren, i mai og juni, kunde vi nok
:fa mere å bestille, da vi i mange år hadde
militærøvelser på Lærdal. Det kunde i disse
m åneder være ca. 2000 mann samlet, og disse
hadde sin egen lege som forskrev den medisin mannskapet trengte. Selve militærlegen
var en ytterst forsiktig mann i bruken av
medisin. Han skrev resepter på 3 gram emplastrum adhæsivum i stenger med følgende
signatur; «Å varme en flat kniv og stryke plastret på en lerretsklut å legge på såret.» Den
samme mengde og sarnn1e signatur brukte
han når soldaten skulde ha emplastrum resinosum å legge på en byld eller svulst. Så var
det ung ceræ 5 gram eller 10 gram tjæresalve,
som han alltid angav med det norske navn for
han kunde aldri huske det latinske.
Han vilde også bruke en spanskfl.ue, men da
kom han alltid på apoteket og spurte om det
latinske navn på denne, og han vilde alltid ha
colatumplaster, sa han. Det andre spanske
fl.ueplaster var ingenting tess, m en så var det
størrelsen han ikke kunde huske hvad het på
latin. Når så apotekeren hadde skrevet op
charta lussoria, som var det almindelige man
brukte, sa legen at dette var for stort, og at
han vilde bare ha et halvt så stort, for det var
nok og var billigere.

Han måtte ha alle navnene på latin på sine
resepter som måtte sendes til den militære
revisjon, og denne vilde ikke godta de norske
navnene, sa han. Hendte det, at han i farten
måtte ha noget som han ikke husket det
latinske navn på, og han ikke kunde komme
på apoteket og spørre, skrev han det på norsk,
men vi måtte da føie det latinske til, før vi
sendte reseptene inn til revisjon.
Til innvortes bruk ordinerte han f. eks. salicylas natricus l O gram. «Å o pløse i en halv
brennevinsflaske vann og ta en slurk av 4
ganger daglig». Halve flasker fantes ikke på
Lærdal den gang, kun hele ølflasker, men der
var 2 brennevinsutsalg, og derfor brukte han
alltid å skrive halve brennevinsflasker.
Som universalmiddel mot alt ondt i maven,
anvendte han tine tura anticholerica l O gram.
Å signere 1O dråper ad gangen mot smerter
når disse var verst, men kun 5 dråper når
smertene ikke var sterke. Disse doser var ikke
store nok for Vossingene, Sogningene og
Valdrissene, som var harhause karer, derfor
gikk disse på brennevinsutsalgene og kjøpte
sig de drammer de vilde ha, og blev bra.
Gjaldt det et sovemiddel, skrev lægen følgende: 2 gram chloralhydrat og 50 gram akva
fontana: Å ta på en gang om aftenen før han
sovnet. Å skrive «solutio» kunde han ikke, når
han vilde ha en opløsning. Dette er nogen
eksempler på denne militærleges sparsomhet
og hans medisinske videnskap. Han var en
gammel mann dengang, henimot 80 år. Hans
navn skal jeg ikke røbe.
Distriktslege på Lærdal var i begynnelsen av
min disipeltid en eldre mann, som vi skal kalle H. Jeg har endel optegnelser om ham som
praktiserende lege i de år jeg hadde den fornøielse å samarbeide m ed ham.
Han var en elskverdig og omgjengelig mann,
men han hadde svært lite å bestille. Der fore-

kom nesten ikke annen sykdom blandt folk
enn litt krim (forkjølelse). Merkelig nok var
ikke denne legen populær blandt folk på
Lærdal og omegn.
Av epidemier var der ingen i alle år jeg var på
apoteket Der kunde jo av og til være litt kikhoste og meslinger, men disse optrådte som
regel mildt og gav ikke legen noen anledning
til en større inngripen i sykdonunens forløp.
Blev han hendelsesvis tilkalt til et barn som
var litt «heit», som sogningen sa, altså hadde
litt feber, så gav han kinin i mikstura acida og
sa at ongen måtte ligge i ro. Mot kikhoste
brukte han Liqor pectoralis og ordinerte at
ongen måtte ligge for åpne vinduer, enten
det var vinter eller sommer, men allerhelst
vilde han at ongen skulde være oppe av sengen og m est mulig ute i frisk luft. Han var spesialist i gulsott. Kom der en til ham som klaget over «ilt i bringa», ondt for brystet, da så
han patienten først i øinene og erklærte derpå: «Du har gulsott og mot denne sykdom
finnes ikke annet middel enn hønsemøkk.
Du skal gå i hønsegården og samle m økk.
D enne skal du smøre på flatbrød og spise 3
store klinger om dagen og drikke minst en
kanne vann til. » En kanne er omtrent 2 liter.
Folk mente at en slik kur hjalp enten man
hadde ondt i magen eller i brystet, men
«medisinen» var forferdelig vanskelig å svelge.
Mot hoste brukte han lakris. Han skrev aldri
resept på dette, men bad patienten gå på apoteket å kjøpe en stang lakris å tygge på. «Den
var nok dyr,» sa han, «den koster 12 skilling
men det er det allerbeste j eg vet.» Hendte det
at han syntes at han måtte variere litt på
medisinen, sendte han patienten til apoteket
for å kjøpe et lakrispulver med salmiak som
skulde blandes med en halv flaske vann, rystes
godt en halv time og derpå drikkes i store
slurk flere ganger om dagen. Men nu m ente
det store publikum på disse kanter av landet
at medisin aldri måtte blandes med vann, da
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dette svekket dens gode virkning, og derfor
var det vanlig at folk som fikk et slikt pulver
spiste det tørt. Blev man så tørst efter dette,
måtte m an jo ha noget å drikke, men vann
var utelukket. Der var god anledning til å ta
fatt på myse fra gårdsbrukene rundt omkring,
og man kjøpte denne og drakk den varm.
Dette var visst ikke så dumt, for det hendte
ikke sjeldent at man kom på apoteket og
kjøpte en pakke Islandsmos for 4 skilling,
kokte den til en tykk suppe, satte kandissukker til og drakk denne varm. Dette var
ikke noget dumt kvaksalvermiddel for Krim.
Henrik Ibsen kjente visst også dette middel
fra sitt virke på Grimstad apotek. Han lar
Gulstad i «Kjærlighetens komedie» si: «Islandsmos i godveir høstet, leger jomfruer med
ondt for brøstet».
De medisiner nevnte lege brukte å skrive
resepter på var lite avvekslende og meget ta.
Mot feber brukte han alltid kinin i opløsning
og samtidig spansk flueplaster, hvis patienten
hadde smerter i maven, ryggen beina eller
hodet. Mot øiensykdonuner brukte han kun
salver av ungv. ceræ og ungv. basilicum nigr.
og ungv. ægypticum. Blyvann brukte han mot
hevelser. Man skulde gå på apoteket å kjøpe en
halv flaske, og hos bakeren et halvt grovbrød.
Brødet skulde skjæres i små stykker og blyvannet helles over så man fikk en grøt. Grøten
skulde så legges i en lerretsklut over det
ophovnede sted. En gammel kone kom til
legen med et ophovnet ben og hadde tatt
beskjeden om blyvannet og grøten; hun spurte
i sin naivitet om hun skulde legge grøten på
bare benet. Legen svarte: «Nei, du skal legge
en stor gråstein mellem. » Han kunde av og til
bli irritert og morsk når spørsmålene fra patientene var særs dumme, og dette gjorde ham
upopulær. Men i sin almindelighet var han en
snild og hyggelig mann, og en god husvenn.
Distriktslegeembedet blev efter hans død stående ledig i mange år og under dette interregnum ftkk vi flere vikarierende leger på Lærdal.
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Den første lege som kom var dr. Rudolf
Torkildsen. Denne mann skaffet oss på apoteket nok å henge fingrene i. Han fikk straks en
kolosal søkning, var flink og blev uhyre
populær blandt publikum i hele Indre Sogn.
Han skrev bestandig korrekte og enkle resepter og brukte stående formler. Den medisin
han mest brukte til de almindeligst forekommende sykdonuner var følgende: Ferrum
reductum 30 gr. Ekstractum gentianna l O gr.
ut fiat l 00 piller. Emplastrum cantharidatum
colatum ekstensum ad charta lussoria magna,
signatur: Å legge i nakken. I løpet av et år
brukte han av ferrum reductum 45 kilo, og
av ekstractum gentianna 15 kilo. Når nu jeg
alene ikke blot skulde rulle alle disse piller,
ca. 150.000, og tillike lage all den ekstractum
gentianna som vi måtte bruke dertil, og ved
siden derav ha den daglige ekspedisjon som
forekom i apoteket, (apotekeren var gammel
og foretok kun signering og taksering av
reseptene), så er det forståelig at både fingre
og bein fikk mosjon. Vi kjøpte gentiannaroten fra Valdres. Varen kom til det årlige marked om høsten i store sekker. Denne roten
fantes på Filefjell fra Nystuen og bort imot
Hallingfjellene. Den måtte consisteres med
øks og en almindelig kniv.Vi hadde ikke hakkekniv eller andre sønderskjæringsapparater
til dette bruk. Uttrekket, som skjedde i flere
vann og under godt press, blev inndampet i
en stor åpen panne over åpen ild. Jeg laget i
alm.indelighet 4 a 5 kilo ekstrakt ad gangen.
Dette kvantum passet til pannen. En gang
hendte det at jeg brente op en slik porsjon.
Der kom bud efter mig fra apotekeren at jeg
straks måtte konune inn. Tjenestepiken, som
av og til hjalp mig, skulde røre flittig i pannen
mens jeg var borte, men dette hadde hun nok
latt være, for da jeg efter 5 minutters forløp
kom tilbake til bryggerhuset, var det bare kull
i pannen. Heldigvis hadde vi mere rot, og så
var det å gå på igjen med friskt mot.
Apotekeren rystet på hodet og sa bare at det
var verst for mig, da det jo var hans skyld at

jeg måtte forlate arbeidet; så gav han mig en
daler dagen efter og sa at jeg måtte si nei, om

apoteket til bryggen var det en halv times vei,
men om vinteren i sne og kulde kunde det

der en annen gang kom bud fra ham under

nok hende at det tok lenger tid for mig å nå

slikt arbeide.

frem med min transport. Det alrnindelige var
at jeg ikke kom tilbake til apoteket før utpå
morgenen. Kunde jeg så gå og legge mig? Å
nei, da skulde jo hesten fores og oprydning
foretas i apoteket efter nattens arbeide.
Klokken halvni kom gjerne apotekeren ned
og sa at jeg kunde ra gå og legge mig til kl.
10, men da måtte jeg komme igjen og
begynne mitt daglige arbeide. Av denslags
j obber hadde vi mange på Lærdal. På et år i
den nevnte leges tid steg apotekets omsetning
fra 10.000 til 19.000 kroner. Dette syntes
apotekeren var så storartet at han gav mig et
pent tillegg i lønnen og et fint sølvur som jeg
bevarer som en helligdom.

Av Emplastrum cantharidatum lavet jeg 3 a 4
kilo ad gangen og dette strøk vi på en liten
plastermaskin, som vi hadde anskaffet til
strykning av hefteplaster. Vi kunde stryke 5
alen ad gangen. Apotekeren og piken trakk
og jeg passet maskinen med varmt plaster og
passende mengde. Plasteret blev pent og
jevnt, men om der til enhver tid var den
mengde overalt som farmakopøen foreskrev,
det vil jeg ikke påstå.
Alle større laborasjoner såsom plasterstrykning, ekstraktlagning og utrulling av pillene,
måtte jeg passe på å gjøre når legen var ute på
sine lange reiser omkring i fjordene, og disse
reiser kunde vare både 2 og 3 døgn. Da var
det om å gjøre å ha alt slikt arbeide ferdig, så
vi kunde ekspedere de lange resepter som
han gjerne hadde skrevet ferdig i båten
underveis hjemover. Han kom som oftest tilbake om kvelden og kunde da komme inn på
apoteket og levere oss 1O a 12 lange resepter
på medisin, der skulde ekspederes ferdig i
nattens løp og sendes med en liten damper vi
hadde ratt i det siste år på fjordene i Indre
Sogn, og båten gikk fra Lærdal kl. 6 neste
morgen. Apotekeren tok all signering og taksering av reseptene og jeg ekspedisjonene; det
blev gjerne over midnatt før han var ferdig,
og da gikk han og la sig. Så var det for mig å
pakke inn til hver patient, skrive utenpå hver
pakke navn og pris. Av slike pakker kunde det
være op til 30 og 40. Når dette var gjort,
skulde der finnes frem kasser og alt legges i
disse og adressere dem til konunisjonærer vi
hadde på de forskjellige steder, hvor pakkene
så skulde fordeles og betalingen mottas. Når
så alt dette var ferdig fra min hånd, var det å
finne frem håndkjerren og dra på dampskibsekspedisjonen og ra kassene ombord. Fra

Efterat Torkildsen var reist til Bergen fra
Lærdal, kom der en lege som het Ole
Benjamin Skøien. Han var der en kort tid.
Han hadde lite å gjøre og likte best å fiske.
Han var en koselig mann og en humorist. Jeg
måtte en gang konsultere ham for en forstoppelse, og han kjørte sin lange langfinger inn i
min endetarm og sa, da han hadde trukket
den ut igjen, at der ikke manglet mig noget,
og at jeg skulde smøre mig i pannen med
lakserolje. Da jeg fortalte dette til apotekeren,
lo han og sa: «Han er likeså stor skøier som
du er selv».
Efter ham kom en ved navn Nils Wulfsberg,
som siden blev den meget kjente farmakolog.
Han fikk straks en stor praksis og blev i kort
tid en meget populær mann. Dessverre fo rblev han ikke lenge på Lærdal, da han giftet
sig med en frøken Munthe fi:a gården Kroken
i Sogn. Han reiste fra Lærdal til Gøttingen,
for å fortsette sine studier i kjemi, botanik og
farmakologi og opholdt sig der i flere år. Så
flyttet han til Paris og fortsatte sine studier i
farmakologi. Han mente at han muligens
kunde bli professor Lochmans efterfølger i
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dette fag ved universitetet i Kristiania. Han
kom hjem og innleverte sin avhandling til
bedømmelse for doktorgraden, m en denne
tok han ikke, og han begynte å praktisere
som lege nogen år. M ens han var på Lærdal
tok han sig meget av mig og vi gjennemgikk
den latinske farmakopøen fi·a først til sist. Jeg
stod ham m eget nær i alle år han levet. H an
døde på en reise til Trondhjem.
Samme år som Wulfsberg reiste fra Lærdal
blev distriktslegeembedet besatt m ed lege E.
M øinichen, men da hans virksomhet deroppe
falt efterat j eg forlot Lærdal, skal jeg her kun
omtale ham som eksaminator ved min farmasøitiske eksamen. Bestyrer av apoteket dengang var Peder Dille. Han hadde skrevet lærebrev til mig, og i dette henstillet h an til distriktslegen å underkaste mig den påbudte
eksamen, da han m ente at jeg var fullt brukbar som farmasøit. Han kom stor og morsk
den dag eksamen skulde foregå og innledet
med følgende spørsmål til mig: «Er du forberedt din sovegris». H an hadde lenge brukt
denne tiltale, fordi han engang hadde ringt på
apoteket en tidlig morgen før apoteket var
åpnet og ikke ratt svar. Formodentlig var jeg i
stallen og stelte h esten, og da hørte jeg ikke
klokken i apoteket. Som sensorer skulde min
gamle prinsipal og Dille fungere. M øinichen
slo op den side i farmakopøen, som angir
hvordan fortynning av spiritus m ed vann skal
utføres. Uaktet j eg hadde oversatt hele fannakopøen ved hj elp av omtalte dr. Wulfsb erg,
hadde vi ikke sett på dette avsnitt, og da jeg
ikke var synderlig stiv i den latinske grammatikk og syntaks, kunde ikke j eg oversette dette stykke. H an måtte så prøve mig et annet
sted og slo da op på Acidum benzoicum. D a
jeg kunde h ele dette stykke utenat, både
beskrivelsen og fremstillingen , så gikk jo dette svært glatt. Da jeg hadde lest o p alt, sa han:
«Er dette riktig?» Han så på sensorene: «J eg
kan ikke oversette dette.» Videre fikk jeg å
oversette hvad farmakopøen skriver om folia
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digitalis, folia belladonna og en hel del andre
urter og røtter, men da j eg kunde alt dette
utenat, sa M øinichen: «Tror dere dette er riktig? Jeg kan ikke oversette det.» «<kke vi heller,» svarte begge sensorene og lo. Derpå fikk
j eg å lave en del opløsninger, trille piller og
stryke øreplastre. Efter en times tid vår jeg
ferdig. Derpå hadde eksaminator og sensorer
en samtale i enrum. D en neste dag fikk jeg
mitt testimonium. I dette står der om min
kunnskap i latin følgende: H ans kunskap i
latin består vesentlig i kjennskap til de i farmakopøen forekommende gloser, dessuaktet
tar j eg ikke i betenkning å erklære ham duelig nok til å utføre det arbeide i et apotek,
som kreves av en farmasøit, da han er både
praktisk og rask og omgjengelig med publikum.

Til dagligdags hadde vi lite å bestille på apoteket når legene var på sine lange reiser, undtagen den tid om sornn1eren da militærøvelsen e foregikk. Disse bragte til oss m ange reisende som kunde kjøpe en del ting med sig
hjem. D et almindelige håndkjøp varTreakkel,
Johannesbrød, Sårbalsam, Vokssalve, Tjæresalve, Harlemerolje, Kronessens, N atron,
M avedråper, Koleradråper, Nafta, Kamferdråper, Hefteplaster og Gummi plaster i stenger. Av strøkne plastre hadde vi den gan g kun
øreplastre og colatumplaster. H adde jeg en
ledig stund, var det å klippe våre lange hengesignaturer og brette dem pent, lage kremmerhus, (poser fantes ikke til bruk i apoteket), og samtidig lese mine lekser i latin. Dog
blev nu disse mest lært om natten , for da hadde jeg den roligste tid til å studere. D et h endte ikke så sjelden at klokken blev både 3 og 4
før j eg krøp under dynen i min gode seng og
sov til min nattklokke slo sine kvikke slag om
morgenen, som om den vilde si: «Nu m å du
op min gutt, hvilen den er slutt. H esten kaller, mørket faller, nattens makt er brutt)) ,

Blandt de større laborasjoner som jeg den
gang m åtte utføre var også å koke Gratia probatum, H ar!emerolje, som vi solgte nokså
meget av. D enne operasjon m åtte jeg foreta
utenfor apotekets område, for at ikke lukten
skulle trenge inn i huset.Jeg m åtte bygge mig
et ildsted av stener ute p å en mark et godt
stykke fra apoteket, og selv der måtte jeg alltid passe på at jeg kokte når vinden stod fra
apoteket. Naboene vilde heller ikke ha lukten av det svineriet som denne gutten til
apotekeren holdt på m ed. Jeg hadde en stor
gryte som tok omtrent 5 kanner, og gryten
stod over åpen ild. Herute måtte j eg også fYlle på flaskene og korke dem før jeg kunde
bringe mitt produkt inn i apotekets gjemmer.
Signaturer og plakater kunde j eg anbringe på
flaskene i mitt lille rum om kvelden når apoteket var stengt. D et samme ildsted brukte jeg
når j eg skulde lave Hepar sulfuris, som det
også stod stygg lukt av. Dette preparat solgte
vi ikke så lite av i årenes løp. Alle salver og
tinkturer laget j eg i bryggerhuset. Tinkturene
digerertes den gang og til dette bruk fikk jeg
laget et lite rum ved siden av bryggerhuset,
hvor j eg anbragte en liten ovn. Der kunde j eg
ta en ganske j evn temperatur, selv om vi hadde sterk kulde om vinteren, m en j eg måtte
passe godt på og fYre m ed bjerkeved både
sent og tidlig. Til å presse tinkturene hadde vi
en stor presse, ved hvis hjelp jeg kunde ta
massen så tør, at der ikke var stort mere enn
omtrent 5% fuktighet tilbake i remanensene.
Om sommeren ved St. H ans tider h adde vi
besøk av de i Sogn bekjente hestehandlere.
D e kom der med sine svære hestedrifter på
inntil 120 dyr, som skulde videre til Filefjellet
for utegang om sommeren, og drives videre
om høsten for salg i Kristiania og omliggende
bygder. Disse karene overnattet gj erne på
Lærdalsøren , for her var en stor og åpen plass
som egnet sig til hvile for både hest og folk i
et døgn eller mere, alt efter som været kunde
arte sig. Der var i flere år kun 3 menn som

drev denne handel m ed hester «en gross». Det
var en Vossing ved navn Sivle, far til dikteren
Per Sivle, Vilken H æreid og Jo N æss fra
Luster. Disse 3 kunde være der samtidig, og
da var der et herlig hesteliv på Lærdalsøren ,
men de kunde også konm1e til litt forskjellige
tider for ikke å kollidere. Kom de alle samtidig, blev det hesteprat og skryt over de gilde
hester, og dette skryt fikk uttrykk i kraftige
og karakteristiske gloser på ekte sognamål.
Det er meget vanskelig å gjengi disse uttrykk
på riksmål, de klinger best på sognem ålet. Jeg
skal forsøke å gjengi en prøve på hvo rledes
disse hestekarer snakket med hinannen, når
det gjaldt å bedømme en hest. Lustringen Jo
N æss kunde si til sin konkurrentVilken Hæreid: «Du, vil du sjau ein gild hest, so kom mæ
m æg dau, ska du fau sj au ein kar, so du itje
har set make te.» Vilken H æreid fulgte med
og b egynte å befare hesten fra hode til rumpe
og b emerket: «]au, de æ eit fint dyr detta, dæ
æ i~ e mange å sjau au denna sorten no, men
neigu om den æ halvparten so fin so den
finaste min æ lel.» D ermed røk disse to op i
en trette om hvad som var det karakteristiske
ved en fin og god hest. Først var det å se på
tennen e, om de var regelmessige og fulltallige. Så måtte beina befares, om de var rene,
ingen kuler i hasene, og til sist var det nå
anus, rovahole, som sogningen kaller det.
D ette var et meget viktig punkt. Skinnet
omkring anus måtte være stramt; ikke en
rynke måtte det ha, for hvis der fantes en
rynke var dyret ikke friskt. H estehandleren
brukte å uttrykke det slik: «Rovahole mau
vera net so dæ æ svarva. » (På sognemålet
heter det å «svarva» en ting i dreieb enken,
eller i svarvabeinken.) D enne hestehandelen,
som var så karakteristisk for Sogn i 60 og 70
årene, er nu en saga blott.
N år Borken vår så og hørte disse kollegene
sine, blev han meget urolig og vilde gjerne
ut, han gikk jo bestandig alene i et ikke stort
gårdsrum, når han ikke var på stallen. Han
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knegget og bar sig ille og så på mig, om han
ikke kunde ta komme løs og hilse på sine
kolleger, men nu hadde apotekeren forbudt
mig på det strengeste å slippe h esten ut når
driftene var på Lærdal, for da kunde det bli
vanskelig å ta fatt på Borken igjen. Men
engang hendte det at j eg overtrådte min
prinsipals forbud og slapp Borken ut. Dette
gjorde j eg på den måte at jeg bad piken, som
netop kom inn fra gaten, at hun skolde la
porten stå litt på gløtt, for apotekeren hadde
tenkt å ta sig en ridetur. Jeg gikk inn i apoteket og lot som ingenting, men straks så vi
Borken i full lek med hestene ute på marken.
I samme stund kom Sivle ridende på en stor,
brun hingst forbi apoteket, og da Borken
op daget denne, måtte han j o hilse på sin store
kollega. Da den første vennlige hilsen var
utvekslet, snudde Borken baken til og gav
hingsten et spark i vommen, så Sivle blev
slengt i gaten og blodet randt fra det stygge
fjeset hans. H an kom da stormende inn på
apoteket og spurte efter denne forbanna gutten som hadde sloppet hesten ut. Fikk han
fatt på ham , skolde han slå både armer og
bein av ham . Jeg hadde naturligvis gjemt mig
vekk og apotekeren visste ikke hvor j eg var,
men han sa til Sivle at jeg ikke med vilje hadde sloppet hesten løs, det måtte være en
annen som ikke hadde lukket porten efter
sig. Apotekeren vasket blodet av Sivle og
strøk litt hefteplaster og la på sårene i ansiktet
hans, og dermed var mannens sinne over.
Straks efter drog hele driften tilfjells, og Borken hadde fulgt med. Der stod apotekeren og
j eg og så på hinannen og visste ikke riktig
hvad vi skolde gjøre, men da det var langt ut
på eftermiddagen, blev vi enige om at j eg
fikk ta bitslet til hesten neste morgen for å
finne den igj en et sted oppe i Lærdalsbygden .
Klokken 4 om morgenen tok j eg beina fatt
og kl. 12 middag fant jeg Borken gående og
beite i nærheten av Breistøl, ca. 3 mil fra
Lærdalsøren. På lang avstand ropte jeg på
ham. Han la ørene fremover og så sig
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omkring, men han fortsatte å ete. Jeg hadde
gjemt mig bak en sten. Jeg gik da litt lengere
frem og ropte for annen gang, men da var
han ikke sen om å komme, satte mulen rett
op i ansiktet mitt og gav mig et ekte hestekyss. Som lønn for dette fikk han en gammel
brødskalk, som j eg hadde tatt med mig i lommen, og nogen sukkerbiter. Jeg la bitslet på
ham og sa: «Nu må du være p en kar og komme med mig», men Borken blev stående, satte
b egge forbenene i bakken , rystet på hodet og
vilde ikke av flekken . D ette fo rstod jeg ikke.
Jeg snakket pent og kjærlig til ham og bad
ham om å være snild gutt og gå m ed mig,
men intet hjalp. H an bare så mig i ansiktet og
gjorde nogen kast med hodet og blev stående
der han stod. Så slengte jeg mig på ryggen
hans og tok bitseltøm.mene til mig, m en da
skal j eg si han ikke stod stille lenger. H an la
ivei så j eg hadde nok med å holde mig fast i
manken. Vi brukte ikke lang tid hjemover,
m en aldri glemmer jeg den svien jeg hadde i
lang tid efter denne ridetur. Apotekeren lo i
mange dage når han så mig hinkende og haltende uten å kunne gå og sa: «D ette har du
godt av din ulydige skøierfant.» Han blev jo
aldri sint på mig om jeg hadde gjort nogen
små skøierstreker og aldri kunde han glemme
det syn da Sivle blev slengt av hesten utenfor
apoteket. Apotekeren likte ikke Sivle, han var
en stor-skryter og en ubehøvlet fYr, brautende i all sin ferd. D en behandling Borken hadde gitt ham, var tilpass.
Om høsten hadde vi hvert år et stort marked
på Lærdal, som varte i otte dage. I den tid
kunde der være stor uro på apoteket. M an
mente dengang at et apotek skolde være tilgjengelig både natt og dag. Man visste at der
var vakt om natten, men de hadde også hørt
at en apotek-vakt hadde aldri lov til å sove,
derfor falt det naturlig for disse langveisfarende folk at de kom om natten for å ta noget
som de ikke hadde tid til å kjøpe om dagen,
et glass nafta eller en flaske sort rigabalsam,

som de kunde komme i feststemning av. Det
falt sig nok så at de fleste netter i den tid

ikke han kunde hjelpe. Bomuld og gasbind
var ikke kommet på Lærdalsørens apotek

A sende

markedet varte blev våkenetter for mig, og at

dengang.

jeg således ikke fikk lagt mig før apotekeren
kom ned om morgenen. Da kunde jeg ra
hvile til klokken var omtrent 1O eller mindre,
alt eftersom det blev livlig i apoteket. De viktigste artikler vi solgte under markedet var
nafta, hofinannsdråper og sort rigabalsam i
små originalflasker. De folk som kjøpte mest
av slike saker var fra Valdres og Hallingdal. De
kunde komme med sine en og to kanners
spand for å ra fYlt med nafta for å ta med sig
hjem og ha i huset, om nogen sjukdom kunde komme på. Men om dagen kunde det
også ofte hende at der kom et følge på fire
stykker, to gutter og to jenter, og bad om å ra
en unze nafta, låne glasset og gå ut i gangen
og drikke det op. Glasset kom alltid tilbake
og pengene blev alltid betalt, når de fikk glasset. Jeg ser av en gammel notisbok,jeg har fra
1874, at en unze nafta kostet 6 skilling, en
pott 2 ort og 40 skilling, en unze hoffinannsdråper 5 skilling, en pott 1 ort og 60 skilling,
et glass sort rigabalsam 2 ort og en stang
lakris 12 skilling.

omtrent umulig, veien var lang og besværlig.
Den nærmeste var lensmannen, men hvad
hjalp det når der ikke fantes arrestlokale eller
sykehus. Det vi kunde gjøre var å vaske den
skamslåtte med varmt vann og smøre noget
hefteplaster på de verste flenger, eller bløte et
stykke charpi og binde over med et stykke
lerret. Benbrudd eller større knivstikk forekom nesten aldri. Når vår behandling var ferdig, tok kameratene sig av den hjelpeløse og
bragte ham tillosjiet.Vossingen og Sogningen
var også svære til å slåss, men de brukte ikke
gjerne kniv, bare neven og beina eller en stor
nøkkel. De som sloss verst var Valdrisene og
Hallingene, de brukte kniven og det nokså
snart. Man hadde et ordtak i Sogn. Når en
sogning spurte en halling, om der var meget
sykdom og død hos dem, så svarte alltid hallingen: Uppe hjå us døir inga andre enn de vi
henta ur med knivur. (Hallingdals dialekt).
Jeg så en gang en valdris som kom med et 12
skillingsbrød i hendene. Han traff en hallingdøl på gaten og dermed slo valdrisen til ham
med brødet midt i ansiktet. Brødet gikk tvers
av, men hallingen bare så på ham og sa: «Jagu
slo du illt au». Dermed ruslet begge hver sin
vei uten et ord mere. Men om natten hadde
de nok truffet hinannen pånytt, for neste
morgen fant man valdrisen liggende med et
stort knivstikk i det ene låret, men hallingen
var forsvunnet.

Til det nevnte marked kom der folk fra
Valdres, H allingdal, Voss, Hardanger, Søndfjord og hele Indre Sogn. Mange av disse
bygder hadde gjerne et eller annet gammelt å
strides om, og da var det å passe på å ra dette
gjort op på markedet. Især var der strid mellem Valdriser og Hallinger. De lå bestandig i
klammeri hjemme i sine bygder, men utsatte
opgjøret til de møttes på et marked. Slike
opgjør foregikk alltid med slagsmål mann og
mann imellem og alltid om natten. Det
hendte ikke så sjelden at der kunde komme
nogen til apoteket med en mann som var så
skamslått, at blodet randt som «øl av tudekande», som Holberg sier, men hvad skulde en
stakkars disippel gjøre som ingenting visste
og intet hadde å gjøre med. Apotekeren m åtte naturligvis vekkes og hentes, men heller

den sårede til legen var

Høsten 1875 kom farmasøit Peder Dille og
overtok apotekets praktiske bedrift. Han
skulde betale apotekeren 20 prosent av apotekets bruttoomsetning og ha fri bolig for sig
og sin eventuelle familie. I ham fikk jeg den
m est praktiske og flinkeste prinsipal som
kunde tenkes. Dertil et utmerket godt menneske, som tok sig av mig og lærte mig meget
nytt og nyttig. Jeg vil her blott tillate mig å
nevne et av de mange praktiske trekk i hans
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virke på apoteket i Lærdal. En h øst slapp vi
op for nafta, da et skib som vi hadde en ballong nafta ombord i kom i brand i Østersjøen, og alle naftaballonger blev dels knust
og dels kastet overbord. I Bergen var heller
intet å fa, da apotekene der også hadde sin for
vinteren bestilte naftaforsyning ombord på
det samme skib. Dille fant da frem en langhalset retort, den tok omtrent 5 potter, og i
denne destillerte vi all den nafta, vi trengte
for lang tid fremover. Om denne holdt alle
farmakopøens prøver er vel et spørsmål, da
rektifikation m åtte innskrenkes meget på
grunn av ildsfarligheten i de to små rum av
treverk, som blev innrettet til dette bruk.
M en det er sikkert, at publikum likte godt
denne naftaen og blev m eget misfornøiet
med den vare vi solgte efterat vi omsider fikk
igjen den offisielle vare. De spurte i lange
tider om de ikke kunde fa mere av den forrige nafta, for den rev bedre i halsen og m agen.
Peder Dille og hans familie blev meget
avholdte folk i bygdene. Han bragte apotekets omsetning meget op i de årene han var
på Lærdal.
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Om høsten 1877 fikk j eg min eksamen, som
er nærmere omtalt under kapitlet om legene
på Lærdal, og reiste straks til Bergen for å gå
som hospiterende elev på Bergens Tekniske
Skole i kjemi, fysik og norsk. Der gik jeg til
årets slutt, men så begynner mitt farmasøitiske virke, og dette blir et kapitel for sig selv.

Summary
Supplementary to the previous article on the life
and achievements of Helge T. Offerdahl, follows
the chaptre from his autobiography dealing with
his time as an apprentice in a rural pharmacy of
western Norway. His narrative depicts pharmacy
profession of the late nineteenth century. His
duties were laborious and timeconsurning and if
anything, he learnt how to make good use of his
time, a lesson to serve him well in years to follow .

Virksomheten i norske apotek ved begynnelsen av det 19de århundre illustrert gjennom
resepter og laboratoriumsoppskrifter fra en apotekjournal påbegynt i 1812 med tittelen

Liber Compositionum Variorum
siv: Dispensatorium manuall: in Laboratorio Nidrosi 1812
Farmasihistoriske notiser XVII
Av Anders Bærheim Svendsen*

Under en loftsrydning på Apoteket Bien i
Oslo under krigen 1940- 45 kom det for
dagen en hel del nedstøvede, uinnbundne
tidsskrifter og andre trykksaker, som blev kastet. Det var også noen gamle bøker som var
tiltenkt samme skjebne. En av dem tiltrakk
sig imidlertid praktikantens interesse og den
blev reddet. D en var slitt og bar preg av å ha
vært i flittig bruk. Den var h åndskrevet - m ed
en sirlig og vakker skjønnskrift. Boken inneholdt over 200 opskrifter og recepter på preparater, som åpenbart blev laget og solgt på
apotek på den tid da boken ble skrevet - fra
vanlige handelsvarer som skosverte, blekk og
brevlakk via en rekke såkalte <<aqvaviter» - til
rent farmasøytiske preparater. Av særlig interesse var 30 recepter <<paa de av dr. med.
Nicolaus Arbo brugte Lægemidler» ved
behandlingen av pasienter som led av den
«Svaghed» som blev kalt «Radesygen» .
Receptene var skrevet på latin med latinske bokstaver og bruksanvisningene til dels på
norsk med gotiske bokstaver.
Det var alvorlige nødsår i Norge på den
tid da boken blev påbegynt i 1812. Det hadde
vært misvekstår i 1800-1803, krig med

England fra 1807, noe som var ødeleggende
for norsk næringsliv. Det blev stopp i kornimporten fra Danmark, og det førte til hungersnød. I 1807 døde det 20 000 mennesker i
landet, i 1808 24 000 og i 1809 32 000 som
følge av denne. I 1812 var det så kaldt at kornet mange steder ikke blev modent. I 1807
sto p engene i en kurs på 80%, i slutten av
1812 på 6-7%.
I denne ytterst vanskelige tid i landets historie var det sikkert forbundet med store
vanskeligheter for disipler og unge farmasøyter å skaffe sig farmakopøer, dispensatorier
og lærebøker i farmasien. Riktignok hadde
Nicolay Tychsen, som hadde vært apoteker på
Kongsberg 1788-99, skrevet et meget omfattende og utmerket verk «Theoretisk og
Praktisk Anviisning til Apothekerkunsten» i
to bind på henholdsvis 87 4 og 664 sider,
utgitt i Kjøbenhavn 1804 efterTychsens død.
Det var vel imidlertid ra yngre farmasøyter
som hadde råd til å anskaffe slike bøker. Men
skrive kunde de, og den mann som skrev ned
de omkring 200 opskrifter og recepter, som
finn es i den foreliggende bok, viste en tiltakslyst og energi som det står stor respekt av.

*) Apotekereksamen 1946. Vit.ass. i galenisk f:,rmasi 1946-48. Amanuensis,senere førsteamanuensis i fa m<akognosi
1948-65. Dr. phil os. Professor i f:,mukognosi Rijksuniversiteit te Leiden, N ederland 1965- 90.
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Det finnes ingen opplysninger i boken om
hvem som skrev den. M en det må vel ha vært
en interessert disippel eller ung farmasøyt,
som ønsket ta vare på en del av de opskrifter
og recepter som var i bruk den gang. D et er
helst unge, entusiastiske mennesker som gir
sig i kast m ed slike opgaver.
Ved å gå igjennem J ørgen W Floods
«Norges Apothekere i 300 Aar, 1588-1889)),
kan man kanskje identifisere skriveren av
boken som den senere apoteker Peder
Kjeldsberg i Kristiansund (1789-1833). Hans
levnetsløp synes å være i overensstemmelse
med visse opplysninger, som finnes i boken.
Peder Kjeldsberg ble født på R øros i 1789.
Han var sønn av «bergarbeiden> Peder
Fastesen Kjeldsberg. I 1805 «begynte han
D isciplinen)) hos apoteker Johan Friedrich
Ackermann (1745- 1811) ved Løveapoteket i
Trondhjem, oprettet i 1661.
Men hvorledes var det mulig for en bergarbeiders sønn ved kobberverket på Røros
rundt århundreskiftet 1800 å bli antatt som
apoteks-disippel ved et norsk apotek, når han
ifølge en kongelig resolusj on av 1672 måtte
kunne «forstå latin))? Riktignok hadde lærerne ved skolen på R øros på den tid høyere
lønn enn ellers i Trøndelag og ansettelsen av
lærere blev foretatt av sognepresten. Men
latin i almueskolen var det neppe tale om.
Prestene på R øros var på den tid oplysningsmenn og rasjonalister - ofte med store
kunnskaper og m ed praktisk grep på problemene. Av særlig betydning i denne h enseende
synes Peter Schnitler Krag å ha vært. H an var
sogneprest på Røros fra 1797 til 1805 og
nedla et stort arbeid for skolen. Det synes
nærliggende å anta at det var han som ga
Peder Kjeldsberg og to andre bergarbeidersønner den nødvendige undervisning i latin
og ordnet det slik at de i tur og orden blev
antatt som disipler hos apoteker Johan
Friedrich Ackermann ved Løveapoteket i
Trondhjem. Sogneprest Krag hadde antagelig
under konfirmantforberedelsene lagt merke
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til tre dyktige gutter og ønsket å hjelpe dem
fi:em til et bedre liv enn det en bergarbeider
kunde vente sig.
De tre guttene var:
Jens Olsen Aas, født 1786, sønn av Ole
Mortensen Aas. Han var «egentlig bestemt
for bergfaget)), men forlot dette i 1802, da
han begynte «disiplinen» ved Trondhjems
apotek, fullendte farmasøytisk eksamen
Kjøbenhavn i 1811 og blev apoteker i
Molde.
Sivert Hougan, fø dt 1788, sønn av bergarb eider Johan Hougan. Han disiplinerte hos
apoteker Ackermann i Trondhjem 1807-13,
avla medhjelperprøven 1813 og farmasøytisk
eksamen i 1817. H an blev apoteker i
Levanger i 1821.
Peder Kjeldsberg, født 1789, sønn av bergarbeider Peder Fastesen Kjeldsberg. Han disiplinerte hos apoteker Ackermatm fra 1805,
avla medhj elperprøven 1811 og farmasøytisk
eksamen i 1817.
Apotekeren i Trondhjem, Johan Friedrich
Ackermann , blev født
Liitjenburg i
Schleswig- Holstein i 17 43 og tilhørte en
ganm1el apotekerfamilie. Den første apoteker
i denne by var Johann M eyer og privilegiet
blev gitt av den dansk-norske konge Fredrik
den 4de i 1720. M eyer overlot apoteket til sin
svigersønn Friedrich Ackermann og apoteket
blev i familien Ackermann helt til 1895, da
det blev solgt ut av familien.
Johan Friedrich Ackermann avla farmasøytisk eksam en i 1777 og fikk bevilling som
apoteker i Trondhjem 1782 efter å ha arbeidet hos den tidligere apoteker der, Otto
Sonuner, i 1O år. Apoteker Ackermann sies å
ha vært meget velstående, men på grunn av
pengereduksjonen i begynnelsen av 1800 tallet «smeltede hans formue b etydelig samm en )). Ackermann solgte apoteket til Carsten
Muller i 1810 og Peder Kjeldsberg fortsatte
hos den nye apoteker ennu noen år. I denne
periode underkastet han sig «medhjelperprøven )) for doktor ]. C. Frimann i 1811 og den

farmasøytiske eksamen i 181 7 med karakteren «godt».

Arsenici albi uncias quatuor. Ordet Arsenich
har intet med latin å gjøre. Enkelte steder har

Da apoteker Henrik Kristian Gottwaldt

man undgått vanskelige endelser ved å sette

(177 4-1815) ved Løveapoteket i Kristiansund
omkom ved drukning i 1815, blev bestyrelsen av apoteket overdratt til Peder Kjeldsberg
og i 1818 overtok han apoteket. I 1816 blev
han også utnevnt til postmester i Kristiansund. Utnevnelsen blev begrunnet med «at
det var vanskelig for ham å ernære sig og
familien «blot» som apoteker». Et sirkulære
fra 1803 skal ha inneholdt et tilsagn for apotekere «om ved forefaldende leilighed» å !a en
forbedring av deres kår. Kjeldsberg solgte
apoteket i 1831, men forblev postmester til
sin død året efter.
Peder Kjeldsberg kan ha begynt å skrive
«Liber Compositionum variorum siv: Dispensatorium Manuall: (manuale) in Laboratorio Nidrosi 1812» efter å ha avlagt medhjelperprøven i 1811, dvs. m ens han arbeidet
hos apoteker Jørgen Carsten Muller på
Løveapoteket i Trondhjem (in Laboratorio
Nidrosi). Han har vel tatt med sig boken
til Kristiansund i 1815 og fortsatt skrivningen der, for på side 24 finner vi følgende
overskrift «Compositioner i Christiansund».
Håndskriften er den samme som før bortsett
fra at den ungdonunelige skjønnskrift er blitt
noe mer av en personlig håndskrift.
Mange steder i boken ser m.an at det nok
har vært så som så med skriverens latinkunnskaper. Flere av receptene (opskriftene) kan
kanskje være direkte avskrifter fra foreliggende håndskrevne receptsamlinger - med feil i
den oprindelig latinske tekst, feil som er gått
videre, kanskje fordi skriveren enten ikke har
brydd sig om å korrigere dem - eller ikke var
så b evandret i latinen at han var i stand til å
korrigere dem.
Et preparat har i boken ratt navnet Essentia
mirabilea istedenfor Essentia mirabilis. I
resepten for Aqua muscarum brukes ordene
Arsenich: alb. uncia quatuor (fire unser arsenikk). Riktig vil de det ha vært å skrive

punktum eller kolon, som i Ungv. neapolitan:
s. mercurial (Unguentum neapolitanum sive
m ercuriale).
Det var tidligere vanlig i en recept å angi
mengden av den droge eller stoff som skulde
anvendes i akkusativ og drogens (stoffets)
navn i genitiv, som i
Aqua vitae Carvi
Recipe Seminis Carvi Lb ii
Spiritus frumenti Ms xx:xvii
Sacchari albi Lb ii
Skulde man skrive en recept korrekt, var
det nødvendig å kjenne til hvorledes substantiver og adjektiver blev bøyet, særlig genitivformene såvel i entall som i flertall. I recepten
for
Aqvavitae Persico.
(Aqua vitae persicorum)
finner man således
Recipe Nuc: persicar. Lb iii
Det skulde ha vært
R ecipe Nucleorum persicorum Lb iii
Påfallende er det ikke ubetydelige antall
opskrifter på preparater, produkter som lite
har med legemidler å gjøre, så som skosverte,
bartevoks, brevlakk, blekk av forskjellig farve
og «fl.uevann» - det siste til bekjempelse av
fluer.
Apotekene tok således ikke bare sikte på å
dekke behovet for legemidler i distriktet,
men også å forsyne folk med andre, nødvendige saker. Efterspørselen må ha vært ganske
betydelig efter opskriftene å dønune. Opskriften på karveakevitt er således på rundt 40
liter, den på ferskenkjerneakevitt på 30 liter,
den på «Dronningbalsam » på 60 liter, bare for
å nevne noen.
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I det følgende vil opskriftene nettop på
noen slike preparater som neppe kan karakteriseres som direkte farmasøytiske, bli gjengitt.
Receptene, opskriftene gjengis først slik
som de finnes nedtegnet i boken, derpå fullt
ut på latin og til slutt på norsk.
De mål- og vektenheter som blev brukt i
Ph.Dan. 1805 var:
Libra una Lb i = Uncias xii
Uncia una Un i = Drachmas viii
Drachma una Dr i = Scrupuli iii
Scrupulus unus Sei= Grana xx
Granum unum Gr i
Libra una cum dirnidia Lb i~

***
l
l
l
l
l
l

apotekspund (libra)
unse
drakme
skrupel
gran
mensur

373.2 gram
31.1 gram
5.888 gram
1.96 gram
0.0648 gram
0.968 liter

***

FLUE VANN
Ta

Arsenikk,
Arsenmetall fire unser av hver
Nyserotpulver en unse
Kok med vann til et kolatur på
12 mensurer
Tilsett 2 Libra honning
Bland, utlever i flaske

handelen forekom arsenmetall under
navnet Kobolt (Cobaltum) eller fluesten (H.
Hager, Die neuesten Pharmakopoeen Norddeutschlands, Konm1entar, Lissa 1855, Band
l, 639).
Radix Hellebori nigri (Helleborus niger
L.) inneholder det hjerteaktive glykosid hellebrin, hvis aglykon har en bufadienolidring
ved C 19 i steroidskjelettet, slik som i scillaglykosidene i Bulbus Scillae (Uriginea maritima L.)
Ifølge eldre litteratur blev sort nyserot i
større doser brukt som brekkmiddel og laksermiddel.

***
AQV MUSCARUM
Rs. Arsenich: alb Cobalt: aa Un iv
Pulv: rad Helebor: Un i coqv: c:
Aqv: simpl: q:s: ad col Ms xii
adde Mell crud Lb ii

AQVAVIT CARVI
Rs

Sem: Carvi Lb ii
Spirit: frument Ms xxxviii
Sacch: alb. Lb ii

md in vit
AQUA VITAE CARVI
AQUA MUSCARUM
Recipe Arsenici albi
Cobalti
aa Uncias quatuor
Pulveris radicis Helebori Unciam
unam coque cun1
Aquae simplicis quanto sati ad
colaturam
Mensurae duodecim
adde Mellis crudi Libras duas

misce, da in vitro
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Recipe Serninis Carvi Libras duas
Spiritus frumenti Mensurae
duodequadraginta
Sacchari albi Libras duas
KARVEAKEVITT
Ta

Karvefrø 2 Libra
Kornspiritus 38 mensurer
Hvitt sukker 2 Libra

***

AQVAVITÆ PERSICO.
Rs

Nuc: persicar Lb iii
Cinamom: U 11 ii
Spirit: vin Gall Ms xxviii
Sacch: alb: Lb vi
f.l.a.

AQUA VITAE PERSICORUM
Recipe Nucleorum persicorum Libras tres
Cinamomi Uncias duas
Spiritus vini gallici Mensurae
duodetriginta
Sacchari albi Libras sex
fiat lege artis
FERSKENKJERNEAKEVITT
Ta

Ferskenkjerner 3 Libra
Kanel2 Unser
Fransk brennevin (konjakk)
28 mensurer
Hvitt sukker 6 Libra
Lag efter kunstens lov

Nuclei persicorum (Malus persica, Dod.
(= Rembertus Dodonaeus: Stirpium historiae Pemtades sex sive libri XXX, Antverpiae
MDLXXXIII, 784)
Pharmacopoea Hagana, Haag 1738, 30) .

***
BALS: REGIANE
Rs

Rad: calam: aromatic: Lb xii
Angelic: Un vi
Levistic Univ
Galang: U n iii
Baccar:junip: Lb x
Herb. salvie U n vi
- Abrothan Un iv
Flor Chamomill Un xii
roman Un iii
Sambuc Un vi
Lavend: Un iv
Hyperic: Un iv

Sem: aniss: & Foenic aa Un iv
Gall: Turtic Lb i
Lign Sassafras Un iv
Gum: oliban Myrrh:
Mastic aa Un ii
Spirit: Frument Ms: Lx
Lubric Ms IV
Mell. crud. Lb iv
f: l: a:

BALSAMUM REGIANE
Recipe Radicis Calam.i aromatici
Libras duodecim
Angelicae Uncias sex
Levistici Uncias quatuor
Galangae Uncias tres
Baccarum Juniperi Libras decem
Herbae Salviae Uncias sex
Abrothani Uncias quatuor
Florum Chamomillae Uncias
duodecim
rom.anae
Uncias tres
Sambuci Uncias sex
Lavandulae Uncias quatuor
Hyperici Uncias quatuor
Sem.inis Anisi & Foeniculi aa
Uncias quatuor
Gallarum turciarum Libram unam
Lign.i Sassafras Uncias quatuor
Gummi Oliban.i, Myrrhae, Masticis
aa Uncias duas
Spiritus Frumenti Mensurae
sexaginta
Spiritus Lumbricorum Mensurae
quatuor
Mellis crudi Libras quatuor
m.isce fiat lege artis
BALSAMUM REGIANE BALSAMUM REGINAE
Balsamum Regiane er kanskje feilskrevet for
Balsamum Reginae, Dronn.ingbalsam, sml.
Elexir Regis Dan.iae, Ph. Dan. 1805, 122.
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Arnaldus de Villanova (1235-1312) skal
ha fremstillet et produkt Aqua reginae
Hungariae, et spirituøst rosmarinvann. Det
blev bragt i handelen som et «hemmelig preparat», en spesialitet hvis sammensetning blev
holdt hemmelig. Karl den 1. av Ungarn's
gemalinne, Elisabeth, fikk det til. I det 18.
århundre solgtes det under navnet «Eau de la
reine de Hongarie>>.
Ifølge Tychsen, Anden Deel, 548, blev
betegnelsen Balsam benyttet både på «tykke
naturlige og kunstige balsamer» og på spirituøse planteuttrekk (Balsama spirituosa). Balsamum reginae og Aqua reginae kan stå for
omtrent det samn1e.

rektifisert spiritus (fremstillet av arak ved
gjentatt destillasjon) at regnormene dekkes
godt av spiritusen (tre fingre over regnormene) og la blandingen stå i fire døgn. Destiller
så spiritusen av og ha den over på en ny porsjon regnormer og gjenta prosedyren en gang
til. Den nu overdestillerte spiritus er «Spiritus
Lumbricorum simplex».
Ifølge «Leeuwarder Apotheek» skal regnormspiritus «åpne forstoppelser, være slimdrivende og stille smerter i kroppen».
Herba Abrothani fra Artemisia abrothanum
L. Compositae (Zornig, Arzneidrogen Il,
261) inneholder eterisk olje.

Spiritus Lumbricorum terrestricum regnormspiritus
DRONNINGBALSAM
Officinell i flere farmakopøer:
1) Pharmacopoea Danica, 1772
Rp. Lumbricorum terrestricum v1vorum
libras quatuor. Probe mundatis & contusis
affundantur
Spiritus Vini non rectificati librae decem.
Per biduum digesta leni igne destillentur ad
tertias.
2) Leeuwarder Apotheek, farmakop ø for
byen Leeuwarden i Friesland (Nederland),
1702
Rp. Lumbricorum Terrestricum, vasket
med vann og derpå lett tørket, så meget som
ønskes. Tilsett spiritus hvorefter «Spiritus
Lumbricorum» destilleres av.
3) Bataviasche Apotheek, farmakopø for byen
Batavia, hovedstaden i det tidligere
Nederlanske India, Djakarta i det nuværende Indonesia, utgitt 1746. Skrevet på
nederlandsk.
Tilsett til en porsjon «Lumbricorum terrestricum bene ablutum>> (godt vaskede regnormer), så stor porsjon som ønskes, så meget
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Ta

Kalmusrot
Angelikarot
Løpstikkerot
Galangarot
Einerbær
Salvieurt
Abrodurt
Kamille blomster
Romersk kamille
Hylle blomster
Lavendelblomster
H yperikumblomster
Anis og fønikkel frø,
av hver
Tyrkiske gallepler
Sassafi:asved
Virak
Myrrha
Mastiks av hver
Kornspiritus
Regnormspiritus
Honning

Bland efter kunstens lov.

***

12 Libra
6 Unser
4 Unser
3 Unser
6 Libra
6 Unser
4 Unser
12 Unser
3 Unser
6 Unser
4 Unser
4 Unser
4 Unser
1 Libra
4 Unser

2 Unser
60 Mensurer
4 Mensurer
4 Libra

AQV:VULNERAR THEDIAN:
Rs.

Spirit: slopetar.
Spirit: v : rectificatiss. aa Urtc xii
Sacchar alb: Univ
Spirit: vitriol Un iii~
m. Digerant Die viii, filt. & sirv.

AQUA VULNERARIA THEDENII
Recipe

Spiritus sclopetarii
Spiritus vini rectificatissirni
aa Uncias duodecim
Sacchari albi Uncias quatuor
Spiritus vitrioli Uncias tres
et dirnidiam
rnisce, digerantur per dies octo
filtretur et servetur.

AQUA SCLOPETARIA,
sive VULNERARIA
- Ph. Danica 1772
Rp. Foliorum recentium Agrimoniae,
Betonicae,
Salviae ana uncias octo,
Tanaceti,
Foeniculi,
Hyssopi,
Menthae ana uncias sex,
Rosmarini,
Scordii,
Majoranae,
Florum Lavandulae,
Millefolii ana uncias quatuor.
Incisis affundantur
Vini generosi librae viginti quinque.
Per biduum digesta, destillentur
lente igne ex Vesica ad dim.idias.
THEDEN's SÅRVANN
Ta

Sclopetar sprit
Rektifisert sprit 12 Unser av hver
Hvitt sukker 4 Unser
Fortynnet svovelsyre 3 112 unser
Bland, la stå i åtte dager, filtrer.

Sår- og skuddsår-vann forekom i en rekke
farmakopøer, noen var tilsatt syre (svovelsyre,

eddikk) andre ikke. Noen eksempler:

***
SPIRITUS VULNERARIUS
- Ph. Suec. 1775
Sårsprit - vanl. Arkebusad-vatten
Tag Topparna av Ri::illika
Rosmarinblad,
Timjan av vardera
Konjakk

l 112 libra

1/2 libra
2 kannor

Macereras under två dygn utan varme och l
kanna i::iverdestilleras (l kanna = 8 libra).
MIXTURA VULNERARIA ACIDA
- Ph. Germ. 1872
Theden'sches Wundwasser
Rp. Aceti partes sex
Spiritus diluti partes tres
Acidi sulfurici diluti partem unam
Mellis depurati partes duas
Mixtae filtrentur
AQUA VULNERARIA SPIRITUOSA
- Ph. Germ. 1872
Weisse Arquebusade
Rp. Foliorum Menthae piperita
Foliorum Rosmarini
Foliorum Rutae
Foliorum Salviae
Herbae Absinth.ii
Florum Lavandulae, singulorum
partem unam
Concisae macerent per biduum
Spiritus diluti partibus
duodeviginti
Aquae communis partibus
quinquaginta
tum destillando eliciantur
partes triginta sex

l
l
l
l
l

l

18
50
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Arkebuse var en hakebøsse fra 1500- tallet.

***
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DIVERSE SORTER BLEKK
ATRAMENT: COERUL:
Rs

ATRAMENTUM NIGRUM OPTIMUM
Recipe

Lign:camphesch: Un i
Alum:crud:
Dr f3
coqvant: c: Aqv: commun Un iv
add
Pulv: g: arab: Dr ii
din vit

ATRAMENTUM COERULEUM
Recipe

Ligni campechiani Unciam unam
Aluminis crudi Unciam dimidiam
coquantur cum Aquae communis
Unciis quatuor
ad de
Pulveris gummi arabici
Drachmas duas

Gallae turcianae - Gallae haleppenses
tyrkiske gallepler
Vitriolum viride calcinatum - brent fermsulfat, dvs. ophetet over åpen ild
PRIMA SVART BLEKK
Ta

Detur in vitro
Lignum campechianum = Lignum Haematoxyli fra Haematoxylon campecheanum L.,
Leguminosae (Zornig, Arzneidrogen l, 313)
inneholder 9-12 % haematoxylin, som med
alun gir blå farve.

Ta

Kampesketre
Alun
Kokes med
Tilsett
Pulverisert arabisk

1 Unse
1/2 Unse
4 Unser vann,
gummi 2 Drakmer

Utleveres i flaske

***
ATRAMENT: NIGRUM OPT:
Rs

Gall:Turt: Un iv
Vitriol: vired calc: Un iv~
Aqv. commun Mens i~
add:
Gum: arabic Dr x
din vit
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Tyrkiske gallepler
Kalsinert ferrosulfat
Vann
Arabisk gummi

4 Unser
4 1/2 Unser
1 1/2 Mensur
1O Drakmer

Utleveres i flaske

***
ATRAMENT: RUBRUM
Rs

BLÅTT BLEKK

Gallarum turcicarum
Uncias quatuor
Vitrioli viridis calcinati
Uncias quatuor et dimidiam
Aquae communis Mensuram
unam et dimidiam
ad de
Gummi arabici Drachmas decem
Detur in vitro

Lign fernambuc: Univ
coqv cum Acet: vin Un vi
Aqv. comun Un xviii
Alum: crud: Un i
ad remenent. Un xvi coll add
Pulv: Gum arabic: Un i~

ATRAMENTUM RUBRUM
Recipe Ligni Fernambuci Uncias quatuor
coquantur cum Aceti vini Unciis sex
Aquae conununis Unciis
duodeviginti
Aluminis crudi Unciam unam
Ad remanentem Unciarum sedecim
ad de
Pulveris gummi arabici
Unciam un am et dimidiam

Lignum Fernambuci fra Caesalpinia echinata
Lam. - Caesalpiniaceae (Zornig, Arzneidrogen
Il, 377) inneholder et rødt farves toffbrazilin.

SKO SVERTE
Rs

RØDT BLEKK
Ta

Rød fernambukved 4 Unser
kokes med seks Unser Vineddik
Vann
18 Unser
Alun
1 Unse

Til det opsamlede remanens på 16 Unser
tilsett arabisk gummi 1 l / 2 unser

Recipe

Laccae in Tabulis
Libras quatuor et dirnidiam
Cinnabaris praeparati
Libram unam et dirnidiam.
Cretae
Uncias decem
Terebinthinae venetae
Uncias quindecim

Lacca - Gummi lac Codex medicamentarius
s. Pharmacopoea danica,
Lipsia 1821
fra Ficus religiosa et indica
Cinnabaris - merkurisulftd, HgS
PRIMA RØD SEGL- LAKK
Skjellakk
Sinober, ftnt revet
Kritt
Venetiansk terpentin

***

Uncias quatuor
Unciam unam
Uncias octo
Uncias sedecim

SKO SVERTE
LbivB
LbiB
Un x
Unxv

LACCA RUBRA OPTIMA

Ta

Eboris usti
Acidi sulphurici
Olei olivarum aa
Syrupi communis
Aceti vini crudi
m .d.

LACK: RUBRA OPT:

Recipe

aa Unciam i
Uncias viii
Uncias xvi

SKO SVERTE

DIVERSE BREVLAKKER

Gum: Lack: in Tabul
Cinab: ppt:
Cre ta
Terebinth. venet:

Uncias iv

m.:d:

***

Rs

Ebor ustum
Acid: sulphur
01: olivar:
Syrup : commun:
Acet: vin: crud:

4 1/2 Libra
1 1/2 Libra
12 Unser
15 Unser

Ta

Benkull
Svovelsyre
Olivenolje av hver
Sukkersirup
Vin eddik

4 Unser
1 Unse
8 Unser
16 Unser

Ebur ustum - Carbo animalis crudus benkull

***
ES SENT: ALEXIPHARM: STALL:
Rs

Rad: angelic: Contrajerv.
- enul: Imperator: Carlin aa Un B
- pimpinell: alb:Vincetox aa Un i
Herb: scord: Un iii
Spirit: vin rectificat: Lb ii
m f.l.a.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA STAHLII
Recipe Radicis Angelicae
Contraj ervae
Inulae
Imperatoriae
Carlinae
aa Unciam. dirnidiam
Pimpinellae albae
Vincetoxici aa Unciam unam
H erbae Scordii
Uncias tres
Spiritus vini rectiftcati
Libras duas
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ESSENTIA ALEXIPHARMACA STAHLII
- Ph. Dan. 1772
Rp. R adicum Angelicae,
Imperatoriae,
Helenii ana unciam unam,
Cardopatii semunciam,
Vincetoxici,
Pimpinellae albae ana
sescunCiam.
Consisis affundatur
Spiritus Vini rectificati li bra una.
Per viginti quatuor horas digestis,
expressis & ftltratis addantur
Essentiae Scordii partes aequales.

Georg Ernst Stahl var en av de m est berømte
leger i Berlin, 1660-1734.

***
CERA AD BARBAM:
Rs

Cera citrin
Terebinth: venet:
Resina comun
Ungv. pomad:
Fuligo q.s.

I H ager's «Die neuesten Pharmacopoen
Norddeutschlands, 2. Band, 916, omtales
Tinctura pectoralis = Tinctura alexipharmaca
Stahlii.
Alexipharmacon defineres som «b eskyttelsesmiddel mot forgiftning)) i H . Georges:
Ausftihrliches Latein Deutsches Worterbuch
og som universaWikemedel
Gunnar
Gothbergs svenske oversettelse av Ph. Svecica

1775.
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aa Un i

CERA AD BARBAM
R ecipe

Radix Contrajervae fra Dorstenia
Contrayerva L. Ph. Suec. 1775,
fra Aristolochia serpentaria L., Zornig,
Arzneidrogen, Il, 511,
Herba Scordii fra Teucrium scordium L.,
Labiatae, Zornig, Arzneidrogen, Il, 351,
inneholder hvitløk luktende eterisk olje.
R adix Carlinae - R adix Cardopati - Ph.Dan.
1772 - fra Carlina acaulis L., Compositae,
Zornig,Arzneidrogen Il, 450,
inneh. eterisk olje
R adix Vincetoxici fi:a Asclepias Vincetoxicum
L. , Asclepediaceae, Zornig, Il, 513.
R adix Imperatoriae fra Imperatoria ostruthium L., Umbelliferae, inneholder eterisk olje.
R adix Pimpinellae fra Pimpinella arter,
U mbelliferae.

Unxiv
Un ii

Cerae citrinae
Uncias quatuordecim
Terebinthinae venetae Uncias duas
Resinae comrnunis
Unguenti pomadini aa
Unciam unam
Fuliginis quantum satis

Cera citrina - Cera flava
R esina comrnunis - inntørket kvae,
smeltet og silt
Unguentum pomadinumUnguentum rosatum
Ph. Borussica (H. H ager, Die neuesten
Pharmacopoen Norddeutschlands, Kommentar, Il, 953) :
Acht Unz. Schwein efett und zwei Unz weisses Wachs im D ampfbade geschmolzen und
halb erkaltet allmahlich mit zwei Unz. Aqua
Rosarum verm.ischt
Fuligo - sot.

BARTEVOKS
Ta

Gult voks
14 Unser
Venetiansk terpentin
2 Unser
R enset kvae
Pomade
av hver 1 Unse
Sot så meget som nødvendig

PULV: COSMETIC:
Rs

Cinab. ppt. Dr ~
C iner: solar: Gr viii
Sangv: dracon: Gr vii
Arsenic: alb: Dr ~

CANDEL: FUMALIS

PULVIS COSMETICUS

Gum: Ladan:
O liban
aa Un i
Storax-Benzoes aa Un i
Succin Un ii
Storax Liquid Un vi
Terebinth Un vi
Carb: pulv: Lb i ~
c Mucilag: G: tragac: q:s

R ecipe

m fl a Candel fumal

m f: pulv. substiliss.

C innabaris praeparati Drachmam
senus
Cinerum solarium Grani octo
Sanguinis Draconis Grani septem
Arsenici albi
Drachmam semis
rnisce fiat pulverem subtilissimum

Cinnabaris - sinober, merkurisulfid, H gS
Cinnabaris factitia - Ph. Dan. 1772
Cineres clavellati - rå pottaske,
Ph. Suec 1775
Cineres clavellati - vinsten, vasket fri
for vin og kalcinert (brendt).
Genitiv:
C inerum clavellatorum preparatio cfr. Dispensatorium pharmaceuticumaustriaco- viennense, Bruxelles 1747.
Cineres solari - solarius = fra grunnen
Sanguis Draconis - drageblod, Resina
Draconis fra Dracæna Draco L.
(Ph.Svecica 1775) og/ eller fra flere
D aemonorops arter (Zornig, Arzneidrogen
Il, 477), rødbrun harpiks.

KOSMETISK PUDDER
Ta

Sinober
1/2 Drakme
Brendt rå pottaske 8 Gran
Drageblod
7 Gran
Arsenikk
1/2 Drakme

bland og lag et fmest mulig pudder

***

Rs

B

CANDELAE FUMALES
R ecipe

Gununi Ladani
Olibani ana Unciam
unam et dimidiam
Storax-Benzoes
aa Unciam unam
Succini Uncias duas
Styracis liquidi Uncias sex
Terebinthinae Uncias sex
Carbonis pulverati Libram unam
et dirnidiam
cum Mucilaginis Gununi
tragacanthi quanto sati
misce fiat lege artis
pulverem Candelae fumales

Gummi Ladanum - Ladanum Resina Ladanum
fra C istus cyprius L. og andre Cistus arter,
C istaceae (Zornig: Arzneidrogen, Il, 373)
G ununi Olibanum - Gununi-resina Olibanum fra Boswellia arter, Burseraceae
Storax calarnita fra
Styrax officinalis (Ph .D an. 1772)
Benzoe fra Laurus Benzoina
(Ph.Dan. 1772)
Styrax liquida fra Liquidambar
styraciflua (Ph .Dan. 1772)
Succinum- rav
En lignende resept for Candelæ Fumale finnes også i D ispensatorium pharmaceuticum
austriaco-viennense 1747,359.
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RØKELSETOPPER
Ta

Ladanharpiks
Virak
Storax
av hver 1 1/2 Unser
Benzoeharpiks
av hver 1 Unse
Rav
2 Unser
Storaxbalsam
6 Unser
Terpentinbalsam
4 Unser
Kullpulver
1 1/2 Libra
Tragantslim nok til å lage røkelsetopper

Lignum Rhodii fra Genista canariensis
Ph.Dan. 1772 - Convolvulus scoparius L og
andre Convolvulus arter, Convolvulaceae, 3
% eterisk olje: Oleum Ligni Rhodii (Zornig,
Arneidrogen, Il, 380). Radix ire os florentinae
- Radix lridis - Radix Iridis florentinae fra
Iris germanica L., inneholder eterisk olje

***
SPECIES ANTIDOT:

***
Rs
SPECIES FUMALIS REGIS
Rs

Gum: storax Un iii Benzoes Un v
Lign: rhod: Rad: ireos fl: aa Un ii
Cinamom: Un ii Caryophyl: Se iv
01: Lign: rhod: gtt xxiv
01: de Cedro gtt x
Moschus orient: Se ~

Rad: angelic:, Gentian, Rhei & Zedoar
a Un i~
Aloe hepatic Un vi
Agaric alb: Un i
C roe: orient: Gum: myrrh: aa U n i
Teriach: venet: Un ii
ene & contuss f Species in du pl.

m f Pulv: gross mod
SPECIES ANTIDOTI
SPECIES FUMALES REGIS
Recipe Gu!11!11i Styracis Uncias tres
- Benzoes Uncias quinque
Ligni Rhodii
Radicis lreos florentinae
aa Uncias duas
Cinnamomi
Uncias duas
Caryophylli
Scrupuli quatuor
Olei Ligni Rhodii Guttas quatuor
et viginti
Olei de Cedro Guttas decem
Moschi orientali Scrupulum demis
misce fiat pulverem grosso mode
Styrax liquida fra Liquidambaris styracifluae
L., Styraxbalsam, Ph. Dan. 1772 & 1805
Oleum de Cedro, Ph. Dan. 1772, fi-a Citrus
medica Risso, Zornig: Arzneidrogen, Il, 25 citronolje
Moschus, Ph. Dan. 1772 & 1805, bisam fi-a
Moschus moschiferus L.
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Recipe Radicis Angelicae
Gentianae
- Rhei & Zedoariae aa
Unciam unam et dirnidiam
Aloes hepaticae Uncias sex
Unciam unam
Agarici albi
Croci orientalis
Gummi Myrrhae aa Unciam unam
Theriacae venetae Uncias duas
concisa & contusa, fiat species
in duplo
Agaricus albus fra Polyporus suberosus - Ph.
Dan. 1772 - Polyporus officinalis Freis,
Polypodiaceae, inneholder harpiks og agaricin, drasticum (Zornig,Arneidrogen, Il 231)

MOTGIFT-URTEBLANDING

MOTGIFT-TINKTUR

Ta

Ta

Angelikarot
Gentianerot
Rabarbra og Zedoarrot av hver
l 1/2 Unser
Leveraloe
6 Unser
Lerkesopp
l Unse
Safran
Myrrha
av hver l Unse
Venetiansk teriak 2 Unser

skjæres og knuses, lag urteblanding i dobbel
porsJOn

***

Aloes Un iv Rhabarbr: agaric: Crocus,
G: myrrh aa Un i
Rad: Gentian: Zedoar: aa Un ~
Theriach: androm: Un ii
Spirit: vin Gall: Ms viii
m digerant & ftltr: serv:

Aloes Uncias quatuor
Rhabarbari
Agarici
C ro ei
Gunmu Myrrhae
aa Unciam unam
Radicis Gentianae
Zedoariae
aa Unciam din1idiam
Theriacae Andromachi
Uncias duas
Spiritus vini gallici Mensurae octo

l Unse
1/2 Unse
2 Unser
8 Mensurer

***
SPECIES: IMPERATOR:
Rs

Cinamon1i U n i
Rad: galang: n1inor: Un ~
Caryophyl. aromat. Macis aa Dr i
m fSpe cies

SPECIES IMPERATORIS
Recipe

TINCTURA ANTIDOTI
Recipe

4 Unser

blandes, digereres og filtreres før bruk.

TINCT: ANTIDOTI
Rs

Aloe
Rabarbrarot, Lerkesopp,
Safran, Myrrha av hver
Gentianerot, Sedoarrot
av hver
Andromachus Teriak
Konjakk

Cinamon1i Unciam unam
Radicis galangae n1inoris
Unciam dimidiam
Caryophyllorum aromaticorum
Macis aa Drachmam unam
n1isce, flat species

R adix Galangae n1inoris fra
Alpinia officinarum

KEISER URTEBLANDING
Ta

Kanel
Galangarot
Kryddernellik
Muskatblonm1e av hver

l Unse
1/2 Unse
l Drakme

n1isce, digeretur & filtra
bland og lag urteblanding.
Theriaca Andromachi Ph. Dan. 1772

***
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UNGV: NEAPOLITAN: S. MERCURIAL.
Rs

Mere: vivus Lb ii
Terebinth: conun: Lb i
Axung: pore: Lb xii
mfUnv.

KVIKKSØLVSALVE ELLER
NEAPOLITANSK SALVE
Ta

Kvikksølv
Terpentinbalsam
Svinefedt

2 Libra
1 Libra
12 Libra

bland, lag salve
UNGUENTUM NEAPOLITANUM
SIVE MERCURIALE
Recipe

Mercurii vivi Libras duas
Terebinthinae communis
Libram unam
Axungiae porci Libras duodecim
misce fiat unguentum

UNGUENTUM MERCURIALE
seu NEAPOLITANUM
Ph. Dan. 1772
Rp Mercurii vivi purissimi unciam unam,
Terebinthinae Venetae femunciam.
Ad Mercurii extinctionem tritis
addentur
Axungiae porcinae uncias tres.
Misceantur in Unguentum.
Mercurius vivus - Hydrargyrum kvikksølv
Terebinthina communis Balsamum Terebinthina
Axungia porci - Axungia svinefedt
Kvikksølvsalve brukt ved syflis. Sykdonunen
kom til Europa med Columbus's soldater og
bredte sig epidemisk i den franske hær som lå
rundt N eapel i 1494. Hermann Boerhave
(1668-1738), «Leidens Hippokrates», professor i medisin, botanikk og kjemi i Leiden,
omtaler sykdonunen som uhelbredelig med
vanlige legemidler. Kvikksølvsalve (neapolitansk salve) blev tatt i bruk for å bekj empe
sykdommen.
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***
I den foreliggende håndskrevne apotekjournal fra 1812 er det optatt 30 «Recepter om
Radesygens Kur» av dr.med. Nicolaus Arbo.
Nicolaus Arbo blev født på Strømsø
(Drammen) i 1723 og blev student i
Kjøbenhavn i 1739, 16 år gammel. Han studerte kjemi og metallurgi på Kongsberg og
medisin «i utlandet 1741-52». Han blev
dr.med. i 1752 på en avhandling «Analysis
nitri physico-chemica» og praktiserte på
Strømsø 1752-82. Han bosatte sig så i
Kristiansfeld i Holstein, hvor han døde i
1797. I 1792 utga han i Kjøbenhavn en
«Afhandling om Radesygen eller Salt-Flod».
Mens m ange i Arbos samtid benyttet
betegnelsen «Radesyge» på forskjellige former av syfilis, var Arbo av den opfatning at
«radesyge» var «en i Norge endemisk herskende skiørbutisk Svaghed af en egen Art
som forekom især blandt den nederste Klasse
af Folket». Han tilføyet riktignok at «denne
sygdom er af de fleste bleven holdet for en
venerisk Syge. Nogle have anseet den for en
Svaghed, der var nær beslægtet med den
Spedalskhed, som forefindes i de nordlige
Lande af Europa».
Den opfatning av radesykens natur som
Dr. Arbo forfektet i sin avhandling publisert i
1792, synes imidlertid ikke å ha fatt almindelig tilslutning. Et par decennier senere offentliggjorde nemlig Dr. med., landf)rsikus i
Skien, Hans Munk, en avhandling «Om den

norske R adesygen)) og gjorde folk opmerk-

som på at navnet radesyke innbefattet forskjellige former som ikke hadde noe m ed

10 Piller om Morgenen tidlig Kl. 4 eller 5,
hvorpaa den Syge bliver liggende 3 a 4

hverandre å gjøre, borsett fra at de ytret sig

Timer, og drikker saa en god Portion tynd

ved stygge, vemmelige sår. Men av dette virvaret utskilte han den egentlige radesyke og
karakteriserte den som syfilis insontium, svarende til sekundære og tertiære former - i
motsetning til syfilis vulgaris. Som kur mot
sykdommen anvendte han kvikksølvrnidler.
Denne avhandling kan åpenbart skriveren
av den foreliggende apotekjournal ikke ha
kjent til.

Thee uden Melk, eller tyndt varmt Øl.
Naar Pillerne begynde at virke, saa drikkes
nogle Kopper Thee, eller tynd Kjødsuppe,
eller lunkent tyndt Øl, efter hver Stoelgang,
og til Middag spises den Dag ikkuns en
Kjødsuppe med Brød til, eller i Mangel deraf
Øllebrød.

Tilbake til et par av de recepter som finnes
i denne apotekjournalen.
I sin kur benyttet Dr. Arbo ytterst kraftige
lakserrnidler (drastica) i lengere tid og i tillegg såkalte blodrensende dråper inneholdende antimonpentasulfid. Ifølge
Djørup,
Haandbog i Pharmacologien, Kjøbenhavn
1838, 2.Deel, 356, skulde dette stoff «alene
eller med Qvægsølv og de almindelige blodrensende Midler» være virksomt ved kronisk
hudutslett ved innvortes bruk. Flere «lægende
Vand og Salver» blev også brukt.
Kuren var ofte langvarig - 2-3 måneder
og den førte ifølge Dr. Arbo til at de syke
blev kurert, dvs. at de ofte store og pinefulle
sår på kroppen, armer, ben, i nese og hals blev
borte.
Dr. Arb o diskuterte en mulig anvendelse av
sin kur med sjefen for Hospitalet i Kristiania,
dr. Sundius. Denne fant imidlertid at for de
fleste pasienter vilde medisinene komme til å
koste mer enn han vilde ra godtgjort for hver
pasient som blev kurert!
I et kapittel i avhandlingen om radesygen
går Dr. Arbo inn på sin kur. I det følgende
siteres noen punkter fra avhandlingen - på
originalsproget:
«Kuren begyndes med et Laxerrniddel,
hvortil Pillerne No. I kan bruges. Deraf tages

M disse Piller tages en Portion hver Ste
eller 6te Dag. Naar den Portion af 10 Piller
virker 5 Stoelgange, saa er Virkningen stærk
nok.
I de Dage imellem Laxeerrnidlerne bruges
de blodrensende Piller No.6. Dermed begyndes strax Dagen efter den første Purgering,
og sædvanlig tages da Morgen og Mten hvergang 2 af disse Piller, hvorved Laxerpillerne
igientages hver 6te Dag.
Disse Piller lader jeg Patienten paa den nu
beskrevne Maade bruge saalenge, indtil alle
Saarene ere lægte, og alle Sygdonm1ens Tilfælde forsvundne.
Naar dette er skeet, lader jeg disse Piller
endnu som før bruges i 2 eller 3 Uger, derefter gives tilsidst endnu en Portion Laxeerpiller, hvilket endnu 2 eller 3 Gange igjentages, engang hver Uge, og dermed besluttes da
denne Kur, som paa saadan Maade kan udfordre en Tid af 2 til 3 Maaneder i Rad.»
Recept No.I.
R. Extr. Panchym. Croll. 1 1/2 Un
Resin. Jalapp.
Calomel.
aa
2 Dr
M.f c. Ess.lign. qv. s. pill. gr. ij
Pulv. Cinnabar. adsperg. D.S.
Laxeerpiller, 10 Stkr. pro dosi
Extractum Panchymagogum Crollii var en
sammensatt kolokvintekstrakt efter Osvaldus
Crollius (1560-1609), livlege hos fYrsten av
Anhalt. Crollius var en ivrig forkjemp er for
Paracelsus 's ideer.
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Extractum panchymagogum - «ekstrakt
som virker avførende på alle safter».
Ekstrakten må ha hatt en ytterst drastisk
virkning. I tillegg til Fructus Colocynthidis
(dosis maxima simplex 0.30 g, pro die 1.00 g
- Ph.N.1939), inneholdt den Agaricus albus,
Radix Helleboris nigra, Scammonium,
Diagryd (et renset scammonium preparat),
Trochisci Alhandal og Trochisci de Agarico alle tilhørende gruppen drastica.
Ess. lign. - Essentia (Tinctura) Lignorum Tinctura Pini composita (Blutreinigungstropfen) (H.Hager, Kommentar II, 619) var
fremstillet av Turiones Pini (unge grannålknopper), Lignum Guajaci, Lignum Santali,
Lignum Sassafras og Baccae Juniperi (einerbær).
EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM
- Ph. Dan. 1772
Rp. Radicis Turbith resinosae drachmas
decen1,
Agarici mundati drachmas
quatuordecim
Pulpae Colocynthidis uncias duas
cum dimidia,
Seminis Carthami unciam unam,
Incisis & contusis affundantur
Spiritus Vini rectificati libras tres
cum dimidia.
Digerantur per quatriduum &
a Colatura expressa, atque filtrata
abstrahatur Spiritus, donec libra una
supersit seortim servanda.
Residuo autem addantur
Foliorum Sennae sine stipitibus
unciae quatuor,
Radicis Hellebori nigri uncia una,
Hermodactyli drachmae decem,
Rhabarbari optimi sescuncia.
Incisa & contusa macerentur in sufficiente
quantitate Aquae bullientis per horas viginti
quatuor, & leniter coquantur. In Colatura

expressa solvatur
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Aloes succotrinae semilibra.
Commixtae tune utraeque extractiones
leni igne evaporentur ad Extracti spissioris
consistentiam; cui demum admisceantur
Diagrydii praeparati unciae duae.

Recept No. 6.
R. Sulph. Aur. Antimon. tert. præcipit.
Calomell. aa 1/2 Un
Calomell. in cessum pulverem redactum lævigetur super marmor, reratur in mortario marmoreo siv vitreo, per vices addenda Sulph. Aurat. Antimon & di u turna trituratione fiat Pulv. optime mixtus subtilissimus.
Turn adde
Pulv. Resin. gvajac.
- Gum. gvajac. aa 1/2 Un
Adde Spir. vin. rectificat. qv. sat. ut
f.l.a. Massa pillul. ex cujus drachmis singulis
formentur Pill. xij. D.S.
Blodrensende Piller.

Sulphur auratum antimonii antimonpentasulfid
Sulphur auratum antimonii tertiae
praecipitationis
Ph. Dan. 1772

Dr. Arbos kur var uten tvil en «hestekur».
Hvorvidt Dr. Arbo hadde rett i at «Radesygem var noe annet enn en venerisk sykdom (syfilis) (1792), er det vanskelig å si noe
sikkert om idag - 200 år senere. Den opfatning som Dr. Munk la for dagen (1815) at
«Radesygem innbefattet et sykdomskompleks karakterisert ved stygge, vemmelige sår,
synes å kunne forklare at Dr. Arbos kur kunne være virksom på pasienter som ikke led av
syfilis, men av andre ting, for kuren kunne

neppe ha kurert denne sykdom.

At skriveren av den foreliggende apotekjournal bare nevner Dr. Arbos recepter, viser
hvor vanskelig det må ha vært å holde sig
ajour i Norge rundt århundreskiftet 1800
innen medisin og farmasi.
Bortsette fra opskriftene på de ikke-farmasøytiske preparater (bartevoks, blekk, brevlakk,
skosverte) som finnes i apotekjournalen, er
receptene på de farmasøytiske preparater i god
overensstemmelse med recepter som finnes i
officielle dispensatorier og farmakopøer fi-a
sanune tid og tidligere. Dette er ikke å undres
over, for Materia m edica i Europa hadde siden
oldtiden vært dominert av det «lægekunstens
fedre», Hippokrates, Dioscorides, og Galenus
hadde skrevet. Å opponere mot disse autoriteter var det ingen som våget før Paracelsus
(1493-1541) gjorde det. De samme kjemiske
stoffer, plante- og dyredroger og derav fremstillede galeniske preparater gikk igjen i alle
større lands-dispensatorier og farmakopøer,
såvel som i lokale by-farmakopøer.
Receptene på de farmasøytiske preparater
i den foreliggende apotekjournalen, påbegynt
«in Laboratorio Nidrosi» i 1812, viser at skriveren må ha dispon ert over pålitelige kilder
for dem.
Alt i alt synes denne apotekjournalen å
være en estående i norsk farmasi .
I en følgende oversikt vil det bli gått nærmere inn på en del av de rent farmasøytisk
interessante recepter.

Summary
During a cleaning up action of an attic storeroom
of the Pharmacy Bien in Oslo dming World W ar
Il , a rather worn handwritten book was found. It
had as tide Liber Compositionum variorum sive
Dispensatorium manuale in Laboratorio Nidrosi
1812. The book comprised about 200 prescriptions and recipes for products made and sold in
Norwegian pharmacies in the beginning of the
19th century. The name of the writer of the book
was not found , but some data given in it may
suggest that it was a young pharmacy disciple,
Peder Kj eldsberg, bom 1798 as the son of a miner
at the Røros copper mines . A condition for being
accepted as a phamucy disciple then , was a certain know ledge of Latin. This could certainly not
have been obtained at the grammar school of the
city. Probably had the vicar of the church in
Røros 1797- 1805 , Peter Schnitler Krag, taught
him sufficient Latin to b e accepted as a pharnucy
disciple in the only pharmacy in Trondhj em then
(Løveapotheket, founded 1661). Nidaros is an old
name of the city; therefore in Laboratorio Nidrosi.
The pharmacist was Johan Friedrich Ackermann ,
born in Li.itj enburg, Schleswig-Holstein, 1743.
He accepted not less than three pharmacy disciples from Røros in succession, 1802, 1805 and
1807, The disciple period lasted usually six years.
In the present paper a number of recipes of
products oflittle or no pharmaceutical interest has
been given, such as flywa ter, aquavits, various
types of ink (red, blue , black) , sealing wax, shoe
polish, moustache wax and insence, as well as
some presc1iptions for medicaments applied for
the treatment of wounds, po isonings as well as
syphilis. Special attention has been paid to some
prescriptions used by the N orwegian physician
Nicolaus Arb o , M .D. (1723- 97) for the trea tment of an illness called R adesygen, probably a
form of syphilis. Dr. Arb o used a series of dras ti ca
in a rather long lasting cure of 2-3 months and
even more, i. e. until the bad and painful wounds
connected w ith the illness, were healed. Dr. Arbo
was of the opinion that R adesygen was an endemi c form of scu rvy occuning in Nmway. His
cure could hardly have healed any patient with
syphilis.
In a following p aper some of the prescriptions
given in the book will be dealt w ith.
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Veiledning for manuskriptforfattere

Notice to authors

Manuskripter kan være avfattet på norsk, dansk, svensk,
engelsk, fi·ansk eller tysk. Ikke- engelske manuskripter
skal ha fYldig sammendrag på engelsk .

Manuscripts may be presented in Norwegia n, D anish,
Swedish , English , French or Gem1an. Non-English
manu scripts should be supplied with a suitable
summary in English.

Manuskripter skal ha dobbelt linjeavstand m ed en m arg
på venstre side på 3 cm på A4-standard. Sidene
nummere res fortl øpende m ed egne sider for tite!,
sammendrag, tabeller og illustrasjo ner.
Litteraturreferanser
manu skriptet
skal
være
fortløpende og nummereres i parentes ( ) uten
understrekning. H vis forfatterens navn brukes i teksten,
Hvis
en
slik
brukes
bare
efternavnet.
litteraturrefereranse innehold er m er enn tre navn, angis
det første med tilføyelsen «et al.».
Forkortelser av tidsskrifter skal følge C hemical
Abstracts (Chemical Abstracts Service Source lndex).
Litteraturlisten kan også inneholde noter, som f. eks.
navn på den (dem) som har gitt personlige
opplysninger, informasj on om manuskripter som er
under bearbeidelse eller som er under trykning.Hvor
det er praktisk, kan visse infom1asjoner gis i fotnote.
Tabeller ve dlegges på eget (egne) A4 ark i løpende
nummerenng. Arab. nununerering, unngå latinsk.
Tabellen må ha en overskrift som er beskrivende med
tilleggsopplysninger som gjør den selvforklarende.
Tekst på eget ark som heftes til tabellen.
Figurer nununereres fortløpende med Arab. tall på
egne ark for hver figur. H ver figur forsynes med en
dekkende tite! m ed slik informasjon at figuren skal
være selvforklarende. Teksten skal være skrevet på eget
A4 ark som vedlegges figuren. For å unngå
forvekslinger m å hver figur og hvert tekstark merkes
med forfatterens navn med en bløt blyant. Bruk
originale uttegninger med sort blekk på tykt hvitt papir
eller på transparent papir.
Bruk fotografier m ed høy kontrast, ikke L<rgefotos
eller vanlige fotokopi er. Bruk standardsymboler for
markerin g på illustrasjonen (figuren). Forklaringer gis i
alminnelighet i teksten og ikke på figuren. Benevning
so m SI-enhet i klammerparentes.

Manusc ripts should be double-spaced, with a left
margin of 3 cm in A4 standard. Pages are numbered,
with separate pages for tide, sununary, tables and
illustratio ns.
In the manusctipt, references to the literature are made
in a rumling order, numbered in parenthesis witho ut
underlining. Jf the author's name is used in the text,
use th e L<mily name only. Jf a reference to the
literature consists of more than 3 names, use th e fmt
w ith th e addition of"et aL".
Abbrevia tions of periodicals should be made in
accordance w ith Chemical Abstracts (Chemical
Abstracts Service Source Index). The list of references
may con tain notes, e.g. name of the person who
has given personal information or informations on
manu sctipts under preparation or in print. When suitable, certain infom1ation may be given in a footnote.
Tables are added on separate A4 pages in a rumling
order; Arabic numerals, avoid Latin. The table should
have a tide that is descriptive, w ith additional
information to make it selfexplanatory. The text is
given on a separate page, attached to the table.
Figures are numbered with Arabic numerals on separate pages for each figure. Each figure should have a
suitable tide with sufficient infonnation to make it
selfexplanatory. The text is wtitten on a separate A4
page. In order to avoid mix-up , each figure and each
text should bear the author's name with a soft pencil .
Use original drawings w ith black ink on thick w hite
paper or on transparent paper.
Use photographs with high contrast, not colour photos
or photo copies. Use standard symbols (e.g. SI units)
for marking illustrations (figures). Explanations are
usually given in the text, not on the figure.

Forfatteren føres opp med fullt navn og arbeidssted
eller ptivatadresse. Er det mer enn en for[<tter, skal det
angis i en fotnote hvor mulige henvendelser skal rettes .

For each author is given full name and working address
or home address. Jf more than o ne author, information
is given in a footn ote to whom applications should be
direc ted.

For hver forfatter gis et kortfattet Curriculum vitae.
Ca. 20-40 ord.

For each author a br:ief Cuniculum vitae is given.
Approx. 20-40 words.
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