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Forord 

Det er en spesiell glede for redaksjonen å kunne presentere en publikasjon fra en 
nestor i norsk farmasi, cand. pharm. Fridtjov Rak/i (f. 1913) . Han har som 
forsøksleder hos Nyegaard & Co. tatt aktiv del i utviklingen av det første norske 
injiserbare vitamin B 12-preparat «Pernami» og fulgt forskningen frem til det 
renfremstilte vitamin B 12 så å si fra orkesterplass. Arbeidet bygger på et foredrag 
under Farmasidagene i oktober 2001. Det er ikke alt som fremkommer i et 
muntlig foredrag som kan gjengis i en skriftlig og vitenskapelig korrekt form, 
men vi håper at publikasjonen har ratt en utforming som tilfredsstiller de formelle 
krav uten at dens sjarmerende preg av selvopplevelse er gått tapt. Det er et ærerikt 
kapittel av norsk farmasihistorie som her er overlevert ettertiden. 

Publikasjon nr. 2, skrevet av professor Hanne Hjorth Tønnesen, henter stoff fra en tid 
da det bare var et drøyt dusin leger og et tilsvarende antall apotek i Norge. Mange 
av landets prester hadde imidlertid kunnskaper om sykdommer og legemidler og 
virket som både åndelige og medisinske veiledere for sine menigheter. En av dem 
var Anders Christophersen Hammer, sokneprest i Gran på Hadeland fra 1706 til 
1729. I året 1720 utga han en beskrivelse av et hus- og reiseapotek med angivelse 
av hvordan preparatene skal fremstilles og anvendes. Apoteket gikk i arv til hans 
sønn Christopher, som hadde en allsidig akademisk utdannelse og fikk tittelen 
kanselliråd og justisråd. Han supplerte og forbedret det i 1782. 

Da han døde ugift, ble husapoteket testamentert til Det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskab i Trondheim, hvor det nå befinner seg. Forfatteren har tatt 
for seg innholdet i husapoteket og sammenlignet det med de langt større 
«Socken-Apotheb som menighetene i Sverige var pålagt å anskaffe og vedlike
holde. Selv om Hammers apotek inneholder et begrenset antall preparater, dekker 
det de fleste lidelser som var vanlige i et norsk bygdesamfunn. Apotekets størrelse 
og innhold tyder på at apoteket hovedsakelig var beregnet til personlig bruk. 

Dette heftet innholder også en veiledning for manuskriptforfattere og en 
fortegnelse over de hefter i skriftserien som fortsatt er i salg. Opplagene er små og 
nytrykk vil ikke finne sted. 

Red. 
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Fra animalsk lever til vitamin B 12* 
Av Fridtjov Bernhard Rakli** 

Nyegaard & Co., Schubelersgt. 5-7 (1921-1940). 

Av de anemier man kjenner til, er perniciøs 
anemi den alvorligste, noe som også fremgår 
av navnet. Hvor lenge sykdommen har 
eksistert, vet man ikke. Etiologi og adekvat 
behandling av perniciøs anemi var ukjent 

*) Basert på et innlegg ved Farmasidagene, okt. 2001. 

inntil begynnelsen av 1900-tallet, men ikke 
symptomene. På 1800-tallet manglet det ikke 
på hypoteser om sykdommens årsak. Allerede 
i 1822 berettet Combe (l) om en fatal anemi 
som han antok skyldtes en svikt i fordøye!-

**)Apotekereksamen 1938. I 1939-40 provisor ved Rådhusapoteket, Oslo, 1941-81 ansatt ved Nyegaard & Co 
AlS, ca. 20 år som avdelingsssjef i produksjonen, og ca. 20 år som farmasøytisk forsøksleder. Opprettet Nycomeds 
historiske arkiv, som senere er overført til Riksarkivet. Privat adresse: Sømveien 16, 0493 Oslo. 
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seskanalens assimilasjon av stoffer fra føde
midler, noe som kunne bekreftes ca. 100 år 
senere. 

I 1849 og 1855 meddelte Thomas Addison. ved 
Guy's Hospital i London oppdagelsen av en 
ny sykdom, som av hans samtidige ble sagt å 
ligne på den ondartede anemien de kjente til. 
Addisons observasjoner av sykdommen blir 
regnet som klassiske. Symptomer som trett
het, avmagring som følge av appetittløshet, 
feber, øresus og tegn på svikt i nervesystemet, 
gjorde det lettere å stille diagnosen (2). 

Sykdommens årsak var imidlertid ukjent. 
Teorien om at dieten hadde en betydning, 
kom etterhvert til å stå sentralt hos forskerne. 
Pasientenes problemer med mage-tarmlidel
ser støttet teorien. Alle tenkelige, lettfordøye
lige matretter ble prøvet uten nevneverdig 
hell. De syke visnet stille hen. 

Del av farmasøytisk fabrikk , Schubelersgt . 5-7. 

8 

Situasjonen ved århundreskiftet var lite opp
løftende og det forelå lite faktakunnskap. 
Man visste at antallet røde blodlegemer var 

stadig synkende hos pasientene og at de led 
av akyli . Mangelen på saltsyre førte til 
endringer i fordøyelseskanalens mikroorga
nismeflora. Selv om de dietetiske forsøkene 
var mange, var de ikke systematiserte, det ble 
de først rundt 1920 da Whipple ved Harvard 
University i USA gjennomførte serieforsøk 
på hunder (3). Perniciøs anemi var ikke 
observert hos dyr, så Whipple gjorde hun
dene anemiske ved gjentatte årelatinger. De 
ble så satt på en standard diett og inndelt i 
grupper. Ved å tilsette dietten veldefinerte 
fødemidler kunne man kontinuerlig kon
trollere de forskjellige gruppenes blodstatus. 
Det viste seg da snart at tilførsel av rå 
storfelever restituerte blodbildet langt raskere 
enn andre fortilsetninger. 

li _ 



Sjifkjemiker A age Klem (t.v.) og produksjonssjef Petter Kaggestad, kjemisk laboratorium Schiibelersgt. 5-7. 

Resultatet var oppsiktsvekkende, og to kli
niske professorer ved samme universitet, 
Minot og Murphy, var ikke sene om å koble 
forsøket til sine pernisiosapasienter ( 4). 

45 pasienter ble satt på en diett bestående av 
120- 240 g lett kokt okse- eller kalvelever 
daglig, og for bl.a. å gjøre smaken akseptabel 
fikk de i tillegg grønnsaker og frukt . Til stor 
glede for forskerne og pasientene ga dietten 
utmerket respons. M engden erythrocytter 
steg fra gjennomsnittlig l ,4 mill .l ml ved 
start, til ca. 4,5 mill./ml etter 4- 6 måneders 
behandlimg. Stigningen var raskest den 
første måned. Minot og Murphys arbeid ble 
publisert i 1926 og viste at Whipples ob
servasjoner også gjaldt pernisiosapasienter. 

Alle tre fikk i 1934 Nobelprisen i medisin. 

Det var jo oppmuntrende for pasientene at 

delvis rå lever ga dem håp, ulempen var 
tanken på å ra i seg denne type diett over 
lengre tid. Den medisinske ekspertise var klar 
over problemet, så dens ønske var et injiser
bart, konsentrert leverpreparat. 

Minot og Murphys publiserte arbeide over 
leverens effekt ga støtet til et internasjonalt 
engasjement. D et var i første rekke i Nord
Amerika og store deler av Europa at perni
ciøs anemi forekom. I tropiske områder var 
den ikke observert på den tiden. At forskerne 
ved H arvard, hvor de tre forannevnte profes
sorene arbeidet, engasjerte seg, var selv
følgelig, men også den farmasøytiske industri 
hadde kompetanse på dette feltet. Å fremstille 
konsentrater og ekstrakter av vegetabilske og 
animalske droger, samt å isolere de biologisk 
aktive komponenter fra slikt materiale, var en 
del av de mange oppgavene denne industrien 
omfattet. I N orge var den farmasøytiske 
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11. 30 h- 7 

Nr. 56 814 

FREMSTILLING 
OFFENTLIGGJORT AV STYRET FOR DET INDUS'l'RIEJ_,LE .RETTSVERN 

18de oktober 1937 

Fremgangsm:åte til utvinning av biologisk virksomme substanser 
av vandige eller tørrede organekstrakter. 
(Opfinnere : Chefkjemiker Per l aland og cand . pharm . Aage Klem.) 

Nyegaard & Co. A/S., 
Oslo. 

(F ullmektig : Ingeniør A. T. Dein boll i Bryns Palenll<onlor AfS., Oslo). 

Patent Norge fra 26de januar 1935. 

De fremgang·småter som er kjent for midler fo r en flerhet av slike substanser. 
anrikning av biologisk virksomme substanser Således tillater de ved egnet pH, fordel
(hormoner, vitaminer etc.) retter sig, hvor nktigst ved pH 6,5-8, liten også ved så ve l 
snhstansenes karakter i større eller mindre lavere som høi•: re pH, en utrystuing nv en 
grad er bragt på det rene, efter disses egen- rek ke substanser fra et vandig organeks
skaper, således f. eks. fellinger (adrenalin, trakt. Således arter det sig Ha:l'lig fo rd el
insulin) , forsepninger (A- og D-vitaminer, aktig ved leverekstrakter, hvor man ved en 
fo llikulin ), utrystninger (lipoidopløselige gangs rysting med fenol kan opnii en p rak
substanser etc.). tisk talt kvantitativ overgang ti l fe no! en 

Dessuten er kjent metoder t il utfelling blandt annet a" den antianemiske faktor og 
av vannopløselige biologisk virksomme sub- for øvrig av de substanser i dette ekstrakt 
stanser, som er uopløselige i lipoidopløsnings- som gir felling •ned fosforwolframsyre. Likt- 
midler, ved å tilsette en vandig opløsning ledes går insulin i uttrekk fra pankret~H , el le•· 
av substansen meget alkohol , aceton eller vandige insulinopløsninger over i fe nol. De 
lignende, således for den antianemiske fak- av feno len optatte substanser kan gjenvin
tor i lever ( Cohn og medarbeidere i Journ. nes f . eks. ved felling med alkohol, aceton 
o. Biol. Chem. 74, 1927, Proc. XXI, xix), etc., eller med eter, k lor oform etc. og nt
(Pharm. Journal and Pharmacist I , 28, 299) rystes med van:1. 
og for insulin (Paul Trendelburg: Die Hor- Det synes :>om der ved ntrysting med 
mo ne, annet bind 1934, pg. 334). fenol etc. i hvert fall ved leverekstrakt ikke 

Derimot kan elet ikke finnes at nogen gjør sig nogen fordeling gjeldende, idet, som 
metode tidligere er kjent , som tillater fra /nevnt, den antianemiske faktor og· for øvrig 
vandige opløsninger ved utrystning å anrike de substanser :lom gir fe lling med fosfor
sådanne i de almindelige lipoidopløsnings- wolframsyre straks og fullstendig løses i 
midler (alkohol, aceton, kioroform, eter fenolen. Dette tyder på at mnn her har ii 
o. s. v.) uopløselige eller tungt opløselige, i gjøre med basiske eller a mfolytiske, kvel
vann (eventuelt ved egnet pH ), derimot stoffholdige substanser, så meget mere som 
mere eller mindre lettopløselige biologisk utrystingen ikke går glatt ved meget lav pH. 
virksomme substanser. Derimot gfør en fordeling sig gjeldende 

Nærværende opfinnelse er basert på den 1 ved tilbakerysting med vann av de i fenol 
erkjennelse, at fenol og forbindelser med optatte substanser efter tilsetning av kloro
fenolkarakter, såsom kresoler etc. eller blan- form eller eter. Fordelingskoeffisienten er 
elinger av sådanne er vel egnede opløsnings- dog så liten at en kvantitativ ti lbakerysting 

30 h- 7 - :.6207 



industrien ganske ung, og det var derfor vik
tig å søke samarbeide med utenlandske fir
maer. N yegaard & Co (Nyco) hadde fra be

gynnelsen av 1920-årene en nær tilknytning 
til det danske firma Gea, som hadde spesia
lisert seg på fremstilling av organpreparater. 
Nyco hadde lisens på flere av Geas produkter 
hvor prosessen i store trekk gikk ut på å 
findele organer, fj erne fett og ekstrahere det 
eller de aktive stoffene med organiske løs
ningsmidler, spesielt aceton. Med den erver
vede kunnskapen var det naturlig for Nyco å 
gå inn i leverarbeidet. Sjefkjemiker Per Lalan.d 
og kjemiker Aage Klem, begge farmasøyter, 
var vel egnet til å ta fatt på oppgaven: å 
fremstille et injiserbart, konsentrert leverpre
parat. D en førstnevnte var meget iderik, den 
andre utpreget systematisk, m.a.o. et ideelt 
team. 

Planleggingen begynte umiddelbart etter at 
Minot og Murphy hadde publisert sitt arbeid i 
1926. Det første og største problem et La/and 
og Klem støtte på var å ra utarbeidet en 
metode for verdibestemmelse av det eller de 
aktive stoffene i lever. Minot og Murphys 
materiale viste bare til klinisk testing på 
pernisiosapasienter. 

La/and hadde kort tid tidligere hospitert ved 
Universitetets farmakologiske institutt og 
der møtt mange av de de farmakologer og 
indremedisinere som etter hvert kom til å 
bekle professorater og overlegestillinger i vårt 
land. Ved personlig kontakt viste minst ti av 
disse stor interesse for prosjektet. De som 
kom til å bli mest engasjert, var prof.dr.med. 
O. Hansen, prof.dr.med. H. A. Salvesen, 
dr.med. L. Poulsson, overlege H . Schartum
Hansen, overlege dr.med. O. Rømcke, over
lege dr.med. O. K. Evensen og dosent 
dr.med. J. Dedichen. I tillegg kom dr.med. 
B. Strandell, Sverige, overlege dr.med. 
A. Barfred, Danmark og prof.dr.med. Dons
dorff, Finland. Da de ovennevnte m edisiner-

Pernami <<Nyco>>. 

ne ble forelagt identifiserings- og kvantifi
seringsproblemet, var konklusjonen klar: Vi 
n1å teste de forskj ellige fi·aksjonene på våre 
pernisiosapasienter. Dette var et tilbud med et 
inntil da ukjent omfang. Andre forsker
grupper i for eksempel England og USA anså 
utarbeidelsen av en slik verdibestemmelse 
som en retarderende faktor i det rensnings
og isoleringsarbeidet de beskjeftiget seg med. 

Nycos første mål var klart: Et aktivt, injiser
bart, standardisert eggehvitefritt preparat m ed 
lavest mulig innhold av tørrstoff. Den bio
logisk aktive komponenten gikk under be
tegnelsen «leverens antianerniske prinsipp», et 
navn den fikk beholde i 20 år. Storfelever, 
som det var mest av, ble utgangsmaterialet. 
Svinelever varierte for meget i sitt innhold av 
det antianerniske prinsipp etter årstidene, 
avhengig av om grisene gikk ute eller inne, 
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men dette ble etfart noe senere. K vernet 
lever ble ekstrahert etter Geas klassiske me
tode: ekstraksjon med 50% aceton og, etter 
avdampning av oppløsningsmiddel under 
forminsket trykk, fjerning av resteggehvite 
med justering av pH og svak opphetning (ca 
60°) . Etter ftltrering ftkk man et aktivt filtrat, 
men med for høyt tørrstoffinnhold, noe også 
utenlandske forskere slet med. Nycos forsker
team fant en ukonvensjonell løsning av dette 
problemet, nemlig en ekstraksjon av ftltratet 
med fenol. Metoden, som ble patentert i 
Norge i 1935 (5) og senere i en rekke andre 
land, i alt 11, kan i korthet beskrives på 
følgende måte: Et eggehvitefritt uttrekk ble 
rystet med 90% fenol flere ganger, fenolfasen 
sifonert fra og tilsatt fem ganger sitt volum 
etyleter og rystet. Fen o l/ eterblandingen ble 

12 

Nyegaard & Co.,Jabrikkanlegg 
på Storo, Nycov. 2. 

deretter utrystet flere ganger med vann. Det 
vandige uttrekk inneholdt de fenoloppløse
lige stoffer i en form, hvorav de kunne gjen
vinnes i en vesentlig renere og mer kon
sentrert form. Etter fjerning av fenol- og 
eterrester var tørrstoffinnholdet i en filtrert 
løsning sunket fra 3-4 gl 100 g lever før til ca. 
0 .25 g etter fenolekstraksjonen. Fenolrneto
den kom til å stå sentralt også i den senere 
isoleringsprosessen, både hos Nyco og i ut
landet. 

Fenolmetoden førte til at Nyco allerede i 
1934 kunne markedsføre sitt preparat 
«Pernami» 1: l O (1 ml motsvarte l O g frisk 
lever) , et preparat som også i utlandet ble 
omtalt som meget pasientvennlig på grunn av 
det lave tørrstoffinnholdet (ingen svie ved 



i~eksjon) . Noen kvantitativ in vitro bestem
melse fantes imidlertid fortsatt ikke. Når en 
batch var ferdig, ble et lite kvantum ampullert 

og sendt til 3-4 sykehus, hvor en av de tid
ligere nevnte overlegene sto for den kliniske 
utprøvningen. Etter hvert som produksjonen 
ble mer standardisert, kunne omfanget av 
testingen nedtrappes noe. 

Med en totaldose på 40-50 ml hadde man et 
godt vurderingsgrunnlag. Hyppige målinger 
av blodlegemer ved igangsatt behandling, og 
videre i ca. to uker etter, viste en rask økning 
i antall reticulocytter (unge umodne erythro
cytter fra benmargen), som deretter gikk 
sterkt tilbake, mens erythrocyttene økte i 
samme tidsrom, fra 1-1,5 til 3-4 mill .l ml, 
d.v.s. til et normalt nivå. Det ble lagt mindre 
vekt på antall leukocytter og hemoglobin-

prosent. Pasientenes almentilstand var også 
viktig i helhetsvurderingen. Resultatene fra 
de forskjellige sykehusene ble samlet og vur

dert av Nyco. Hvis det i sjeldne tilfeller ikke 
var god overensstemmelse, ble utprøvingen 
utvidet til ett eller flere andre sykehus. Pro
duksjonen var fra 1941 forfatterens ansvar, 
men ikke en refusert batch kan erindres. 

«Pernami» var på markedet fi:a 19 34 til 1979. 
Etter krigen ble det gjort to forandringer i 
prossesen. Levermassen ble behandlet med 
papain, som hydrolyserte proteinene. Man 
fikk da frigitt mer vitamin Bl2, slik at 
leverdosen gikk ned fra l: l O til l: 5, med 
samme kliniske effekt. Enkelte histaminreak
sjoner hadde forekommet. Ved å behandle et 
ferdig ekstrakt med en ionebytter, Permutit, 
så man sjelden uønskede pasientreaksjoner. 

Apparat for konsentrering 
av leverekstrakt, Nycov. 2 
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I 1933 ftkk N yco besøk av to personer fra 
Glaxo Laboratories Ltd. i England, H arry 
Jephcott og dr. H ector Walker. Førstnevnte 

ble etter krigen adlet til Sir H arry for sin 
tjeneste under krigen og ble Glaxos leder. 
Besøket resulterte bl.a. i at engelskmennene 
ftkk lisens på «Pernami», og de lanserte det 
som «Examem i flere land. 

Et primært mål var nådd: et intramuskulært, 
konsentrert, aktivt leverpreparat, som pasien
tene ikke hadde problemer med å motta, 
forelå. Men det virkelig store var jo at 
pernisiosapasientene fikk et nytt og bedre liv. 
Produktet helbredet ikke sykdommen, men 
ved permanent kontrollert tilførsel kunne de 
leve normalt. 

Hva var «det antipernisiøse prms1pp» 
leveren? Var det ett eller flere stoffer? I det 
organet er det mye å velge mellom. N oe 

kjente man til, men tydeligvis langt fra alt. 
Detektivarbeidet startet også i England, USA 
og noe mindre i Tyskland. N yco hadde to 
store fordeler fremfor de andre: En rekke 
interesserte klinikere med tilgjengelige test
pasienter, og fenolmetoden. D ette var et godt 
fundament for det lange isoleringsarbeidet. 
Fenolens uvilje mot å ta opp, i denne for
bindelse, uvirksomme faktorer, kom til å stå 
sentralt i Lalands og Klems arbeide. Likeså 
adsorberende aktivt kull. Samtidig fulgte de 
godt med i publikasjoner som omhandlet 
samme emne. Et arbeide fra 1935 nevnes 
spesielt. To amerikanere, Dakin og ~st (6), 
hadde gjort en stor innsats med forskjellige 
tekrlikker, men dessverre måtte de resignere. 
De sier selv at de kjemiske undersøkelsene av 
den hematopoietiske substansen er blitt for
underlig langsom og skuffende («curiously 
slow and discouraging»). I tillegg var det 
mangel på egnet klinisk testmateriale. Alle 

Aage K lem vedjotometeret, analytisk laboratorium, Nycov. 2, 1941 . 
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disse vanskelighetene førte til at de ville 

offentliggjøre sitt materiale i 1935, så andre 
forskere kunne gå videre med det, med tanke 

på fremtiden. Dessuten kunne de andre nå 
vurdere deres konklusjoner. Dakin var kje
miker og West lege. 

Ved hjelp av bl.a. fenolekstraksjon, kull
adsorbsjon, utsaltinger og presipiteringer, 
kom Laland og Klem omsider frem til et 
rødlig-gult amorft stoff. Strandell, Poulsson 
og Schartum-Hansen testet substansen, og 
fant at 700 1-!g ga respons hos pernisiosa
pasienter. Laland og Klems arbeide ble 
publisert i 1936 (7) . 

Andre viktige oppgaver, samt krigen, satte en 
stopper for Nycos videre forskning innen 
leverfeltet. Under krigsårene fikk firmaet den 
nødvendige storfelever og sprit, en bra erstat
ning da acetonet tok slutt. Nyco hadde god 
kontakt med Glaxo hele tiden etter at sam
arbeidet startet i 1933, bortsett fra krigsårene. 
I 1937 fikk Nycos forskere et meget viktig 
besøk. Lester Smith ble sendt over fra England 
for å bli oppdatert om alt arbeide Nyco hadde 
gjort innen leverfeltet. Hans egen innsats i så 
henseende vil bli omtalt senere. 

Krigen førte forståelig nok til problemer også 
for Glaxo. Storfeleveren ble erstattet med 
svinelever, langt fattigere på innhold av 
antipernisiøs faktor. Forskningen omkring 
lever lå svært lavt, inntil 1946 da Lester Smith 

igjen overtok styringen. To av hans med
arbeidere, Emery og Parker (8) hadde modi
fisert Laland og Klems arbeide fra 1936 noe, 
og kommet frem til et stoff som ga respons 
med en dose på 1 mg. 

Det store gjennombruddet i forskningen også 
på dette området kom med fordelings
kromatografien. Ved å anvende fordelings 
søylekromatografi med silica som bærefase 
fikk Lester Smith og medarbeidere frem en 

E. Lester Smith- Glaxo Laboratories Ltd. , England. 

lyserød sone på søylen, og i august 1946 
sendte Lester Smith et internt notat til 
Jephcott om at sannsynligheten var stor for at 
den lyserøde sonen inneholdt det aktive stoff. 
Det søylekromatiske arbeidet gikk videre 
med forskjellige bærere som aluminium
oksyd, silica og stivelse. Avsluttende behand
ling med trypsin resulterte i et rødt, krystal
linsk stoff. Dette skjedde 20. mai 1948, og 
resultatene ble raskt publisert (9, 1 O) . For
fatteren av dette arbeid skulle i mai samme år 
besøke en teknisk utstyrsmesse i London, og 
selvsagt også Glaxo Laboratories. To dager før 
avreise kom telegram om at Lester Smith 
hadde klart å isolere den aktive faktoren i 
lever. Det ga en nesten høytidelig følelse å 
komme inn på hans laboratorium og i 
mikroskopet ra se de røde, vakre krystallene. 
Endelig var «Jokeren» fanget! Ikke mindre 
rørende var det å se den beskjedne, lykkelig 
smilende mannen i hvit frakk (11). Han sa 
ikke «heureka», men han utstrålte det! 
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Hvordan var stillingen i USA etter Minot og 
Murphys publikasjon i 1926? Både ved Har
vard og i andre forskningsmiljøer var lever

prosjektet til bearbeidelse. I det foregående er 
det henvist til Dakin og West og deres innsats, 
publisert i 1935. Progresjonen var lenge ikke 
særlig merkbar. Dette gjaldt også forskningen 
innen Merck & Co., som engasjerte seg 
allerede fra 1926. I 1942 bestemte forsknings
sjefen Karl Folkers i Merck seg for å ren
fremstille den antipernisiøse faktor (12). Han 
kjente godt til alt som var gjort tidligere og de 
praktiske vanskeligheter som var forbundet 
med en isolering, men mente at med litt hell 
burde en renfremstilling være mulig. Han en
gasjerte tidligere nevnte vvest ved Columbia 
University til å forestå klinisk testing. Folkers 
merket seg at kromatografi inntil da ikke var 
benyttet, og samlet et team av kjemikere for å 
angripe problemet med denne metoden. Men 
det gikk 6 år før det kom noen publikasjon 

Per La/and (t.h.) og Karl Folkers på Nyco 1954. 
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fra hans gruppe av høyt kvalifiserte forskere. I 
194 7 besøkte en gruppe fra Merck Glaxo. De 
viste stor interesse for hva Lester Smiths 

gruppe hadde oppnådd, og måtte innrømme 
at Merck nok lå etter i fremdrift. Noe som 
særlig engasjerte dem, var fenolens avgjørende 
betydning i isoleringsarbeidet. Foruten 
verdien av dette besøket var det en annen 
begivenhet som førte til et gjennombrudd i 
Mercks leverforskning. I 194 7 oppdaget 
mikrobiologen Shorb (13) hos Merck at 
Lactobacillus lactis Dorner (LLD) trengte en 
uidentifisert vekstfaktor i lever, og at kom
mersielle ekstrakter ga en vekst hos LLD som 
var proporsjonal med den kliniske effekt hos 
pernisiosapasienter. Disse to faktorene viste 
seg å være umåtelig viktige i det videre 
isoleringsarbeidet. 

Det er sannsynlig at det var Merck som først 
kom fram til det røde krystallinske stoffet 



Krystallinsk vitamin B1 2 . 

som ble kalt vitamin B12 (alle de lavere 
tallene var allerede benyttet til andre for
bindelser innen B-vitamingruppen). Samtidig 
med undersøkelsene over leverfaktoren drev 
Folkers' forskningsgruppe hos M erck omfat
tende studier også over antibiotika, bl.a. 
streptomycin. De fant i forbindelse med disse 
studier at fermenteringsmediet til Strepto
myces griseus var rikt på vitamin B12. D ette 
medium ble senere råvaren for den 
industrielle fremstillingen av vitaminet. 

På en rundreise i Europa i 1954 besøkte 
dr.Karl Folkers N yco i to dager. Blant flere 
foredrag i forskjellige fora holdt han også ett 
på et legemøte som N yco arrangerte. Emnet 
var «R esearch on vitamin B1 2». U nder 
besøket som det frem at Laland og Klems 
publikasjoner i 1936 hadde vært til god hjelp 
i M ercks isoleringsarbeide. 

<~okeren» i lever var endelig fanget, men 

hvem var han? Lester Smith og medarbeidere 
i ftrmaet Glaxo begynte umiddelbart under

søkelser av de vakre, røde krystallene. H er 
trengtes ekstra ekspertise. Stoffet ble brakt til 
University M useum ved Oxford hvor Spiller 
og Porter skulle foreta refraktiv indeks
målinger. Ved en tilfeldighet var også D. C. 
Hodgkin tilstede. Hun var en meget dyktig 
krystallograf, og lot seg lett involvere. Sir 
Alexander Todd påtok seg den kjemiske 
undersøkelsen. D ette var en heller komplisert 
oppgave, men i 1955 ble <~okerens» identitet 
klarlagt, og strukturarbeidet publisert 
Nature (1956) av forskere ved universitetene 
i Oxford, Cambridge og California , og av 
Lester Smith og medarbeidere i Glaxo 
Laboratories (14) . 
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Vitarnin B1 2 - stntktuiformel (fra E. Lester Smith: 
Vitamin B 12 (3 rd ed. 1965), John W iley & Sons, 
Inc. 
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Resultatene ble også behørig behandlet på en 
biokjemikongress i Brussel i 1955. Vitamin 
B 12 viste seg å være et meget stort og 

komplekst molekyl (mol.v.l355,4) med 
kobolt og en cyanogruppe sentralt plassert. 
Navnet ble cyanocobalamin. Det ble også be
nevnt «extrinsic facton>, mens stoffet som 
mangler hos perniciosapasienter, men som 
normalt utskilles i magesekken for å effek
tuere opptaket av B 12, kalles <<intrinsic factor» 
(15). 

Isoleringen og strukturoppklaringen av vita
min B 12 er et eklatant eksempel på at viten
skapelig samarbeide over landegrensene kan 
være nødvendig for å løse et vanskelig og 
livsviktig problem. Det er på sin plass å frem
heve at et lite, norsk farmasøytisk foretagende 
som N yegaard & Co A/ S sto sentralt i pro
duksjon av et anerkjent injiserbart preparat 
for behandling av perniciøs anemi og var 
sterkt delaktig i arbeidet med å isolere lever
ens virksomme faktor. Den som tar det siste 
stikket, anses gjerne som vinneren, offisielt. 
Forfatteren har i denne oversikt prøvd å vise 
at det var mange vinnere, også norske. 
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From animal liver to vitamin B 12 
Sununary 
Up to 1926 pernicious anaemia was a lethal 
disease with no cure. During the second half 
of the last century sam e clinicians set forth 
the hypothesis that the diet might be the 
cause of the disease, based on the patients' 
symptoms. This theory was confirmed by 
Whipple's controlled experiments on dags 
and the consecutive research on pernicious 
anaemia patients by Minot and Murphy, all 
three at Harvard Uruversity. Both parties ob
served dramatically improved blood response 
due to fresh liver diets. Minot and Murphy's 
results were published in 1926 and led to an 
intense search for an injectable liver extract in 
the U.S. and Europe. T he chemists of the 
Norwegian company Nyegaard and Co, 
Laland and Klem, who were familiar with 
products from arumal organs, immediately 
irutiated a liver project for the purpose of 
making an injectable extract and, if possible, 
puricying the unknown active factor. A team 
of clirucians were willing to perform the tests 
on the various fractions. During this work 
Laland and Klem observed the uruque pro
perties of an unconventional solvent, phenol, 
in yielding extracts with very low contents of 
inert dry material. Phenol was essential in the 
production of a conunercial liver product, 
"Pernami", launched in 1934, patented and 
licenced to foreign companies. All batches 
were clinically tested, but to isolate the un
known "antiperrucious principle" was indeed 
not easy. In 1936 Laland and Klem succeeded 
in presenting an amorphous red-yellowish 
substance, giving response in a dose of 700 
micrograms. World War Il put a stop to any 
further research. 

Glaxo Laboratories Ltd, England, owned a 
licence on "Pernami", developed by N yco. 
T he collaboration was fruitful for both parts, 
also in the liver research. Lester Smith of 

Glaxo played an important role in the liver 
project. His group worked with slow progress 
during the war, but in 1946 he could present 
pure red crystals from liver (vitam.in B12). 
La land and Klem 's work was im.portant for 
him, but the last and crucial point was the 
introducton of partition colunm chromato
grahy in the research. 

Merck in the U.S. worked closely with the 
Harvard scientists and also became involved 
in liver research. As in England the progress 
was, however, slow. A visit to Glaxo in 1947 
was informative, also on the use of phenol. 
Karl Folkers, responsible for research at 
Merck, observed that so far partition 
chromatography had not been used in the 
liver research . His chemists were put to work 
in that direction, and in 1948, perhaps a few 
weeks befare Glaxo, he showed the world the 
most potent vitamin as red crystals and called 
it vitamin B12. Shorb's observation that 
Lactobacillus lactis Domer needed a growth 
factor in liver and that the rate of growth 
corresponded well with the clirucal anaemia 
test, was very important to Folkers. The m ost 
important and richest source of vitamin B 12 
was found by Merck in the mash after a 
streptomycin fermentation procedure. 

In 1955 the structure of vitamin B12 
(cyanocobalamin) was announced and pre
sented by D. Hodgkin and coworkers on 
behalf of several universities. 

It is interesting to see how several inde
pendent international scientific groups all 
contributed in reaching a conm1on goal, and 
also a pleasure to know that N yegaard & Co. 
played an important role in the work of 
isolating and purif)ring the "anti-pernicious 
factor." 
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Medisinkister, hus- og reiseapotek 
1. Prousten Anders Hammers Hu us og Reise Apothek 1720 

Av Hanne Hjorth Tønnesen* 

Innledning 
Anders Christophersen Hammer var sokne
prest i Gran på Hadeland fra 1706 og frem til 
sin død i 1729 (1) . Han var den fjerde i 
rekken av prester fra samme familie med 
tilhold på Gran prestegård. Hans bestefar som 
også het Anders, var født i København av 
gammel adelig familie. I 1651 ble han kallet 
til sokneprest i Gran hvor han senere ble 
prost. Da han døde i 1673 ble embetet over
tatt av Christopher Mortensen Sand. Sokne
prest Sand giftet seg med datteren til sin 
forgjenger, nemlig Karen Andersdatter 
Hammer. Sammen fikk de to sønner, Morten 
og Anders. Faren døde da Anders var ganske 
ung. Moren giftet seg deretter med den neste 
soknepresten som het Jens Hansen Holth, 
tidligere kapellan på Kongsberg. Ved Holth's 
død i 1706 overtok Anders Christophersen 
Hammer sokneprestembetet etter sin stefar 
og førte derved tradisjonen videre. 

Sokneprest Hammer var opptatt av sokne
barnas levevilkår, helse og ernæring. I 1724 
utga han «Nordske Calendarium Oecono
micum» Hvorudi Enhver forsiktig Huusholdere 
paa Landet erindres, hva hand besønderlig skal 
have i god agt, at rette sig og sine Arbeidifolk ifter 
udi hver Maan.ed, baade in.den og uden. gaards (2). 
Her finner man råd og anvisninger i til
knytning til de fleste gjøremål. Bokens femte 
kapittel er viet «Urters og Rødders samling 
til Lægedom)) . Kapittelet begynner slik: 
Urteme kand vel faaes paa Apoteket, men som de 

icke rette tid ere samlede, har de icke den Julde 
krafft, deifor er det best selv i rette tid dem at 
samle. Forfatteren gir råd for innsamling og 
tørking av urtene, destillering av plante
materialet, tilstopping av flaskene som inne
holder «urtevanm og etikettering av det 
ferdige produktet. Materien. at tilstoppe flasken 
med, gjøres aj 2 lad vox, 1 lad harpix, 2 /od 
Terpentin, og 2 lad smaae gneden Tegelsten, lad det 
i en potte sammensmeltes paa en sagte ild, at dertil 
kand bruges. Til at feste papier paa flaskene til 
opskrift om hver slags vand, tages hviden aj Eg, 
som tverres vel sammen, hvor med kan limes saa 
hart paa glas som paa træe. Mye tyder på at 
Hammer også hadde kunnskap om frem
stilling av legemidler. Han etterlot seg blant 
annet en «Notisse Bog over adskillige smaa 
Recepter 1729» (3). Denne håndskrevne 
boken er på 158 sider foruten vedlegg, og 
inneholder en rekke fremstillingsforskrifter 
med kommentarer. Som eksempler på pre
paratformer kan nevnes plaster, klister, aro
matiske vann, pulver, eliksir, ekstrakt, sprit
uttrekk og medisinske viner. Men allerede ni 
år tidligere hadde han skrevet den lille boken 
om sitt hus- og reiseapotek (4). På 13 små 
sider beskrives innholdet i apoteket, samt 
hvordan preparatene skal anvendes. Det var 
vanlig at slike «håndbøken fulgte med 
medisinkister, hus- og reiseapotek, og mange 
medisinskrin hadde en egen skuff eller et 
rom hvor rettledningen kunne oppbevares. 
En slik skuff finnes også i Hammers apotek. 
Boken slik den foreligger i dag, er en 

*) Cand. pharm.1 981. Stipendiat i galenisk farmasi 1980-1985 . Amanuensis, senere førsteamanuensis i galenisk 
farmasi 1985-1989. Dr.scient. 1986. Professor i galenisk farmasi, UiO, fo.m. 1989. Adr.: Farmasøytisk institutt, 
Avd. A, P .b. 1068 Blindern, 0316 Oslo 
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«oppdatert og forbedret utgave)) fra 1782. De 
eventuelle endringene er utført av sønnen til 
prosten Hammer, nemlig den kunnskapsrike 

og allsidige Christopher Hammer. Både 
denne boken og selve apoteket befinner seg 
nå i Trondheim, henholdsvis på Gunnerus
biblioteket og ved Vitenskapsmuseet, NTNU. 
Det hadde seg nemlig slik at Christopher 
Hammer var ungkar og uten etterkommere. 
Hans sterke vitenskapelige interesser gjorde 
at han testamenterte mesteparten av sine 
eiendeler til D et Kongelige Norske Viden
skabers Selskab i Trondheim (1). Samlingen 
ble senere delt i to. Gjenstandene tilhører nå 
Vitenskapsmuseet mens bøkene, manuskrip
tene samt en del kart oppbevares på Uni
versitetsbiblioteket (Gunnerusbiblioteket). 

Presten som medisinforvalter 
Omkring 1750 var det fremdeles ikke mer 
enn 5 embetsleger i Norge (5) . I de større 
byene fantes noen privatpraktiserende leger 
med vitenskapelig utdannelse, men dette ut
gjorde bare 5-6 stillinger i hele landet. I 
tillegg fantes det i byene til sammen 3-4 
kirurger med fast ansettelse. Kommunika
sjonsmulighetene var begrenset, og folk flest 
måtte klare seg uten lege livet igjennom. 
Apotek fantes også bare i byene. Det var 
derfor helt naturlig at man forsøkte å være 
selvhjulpen på det medisinske området. Folk 
flest holdt seg til tradisjonell folkemedisin, 
kloke koner og kvakksalvere, og fikk sine 
legemidler fra naturen. Men enkelte hus
holdninger anskaffet egne hus- og reise
apotek etter mønster fra Europa. Slike medi
sinkister ble utstyrt med apotekfremstilte 
preparater, og inneholdt følgelig et utvalg av 
datidens offisielle legemidler. Skal man 
dømme ut fra antall medisinkister fra 1700-
tallet som oppbevares ved norske museer og 
samlinger i dag, er det rimelig å anta at 
utbredelsen av standardiserte hus- og reise
apotek i denne perioden var svært begrenset. 

Det er kanslge ikke overraskende at nettopp 
presten er representert blant innehaverne. Det 
er rimelig å anta at mange prester i Norge 

fungerte både som huslege og apoteker for 
sine soknebarn på samme måte som i mange 
andre europeiske land. Sammenlikner man 
med Sverige var presteskapet i vårt naboland 
påbudt å sende årlig innberetning til myn
dighetene om hvilke sykdornn1er som hadde 
krevd liv, og hvor mange dødsfall hver syk
dom hadde forårsaket (6). Hvert kirkesokn 
skulle disponere en godt utstyrt medisinkiste. 
Darelius skriver i sin bok «Socken-Apothek 
och någre Hus-Curer)) anno 1760: «Hwmje 
socken bor, rifter Hans Kong!. Maj:ts nådiga 
påbud, hafwa en klåckare, som kan opna ådren, 
den samma kunde ti/lika wara apotheks fore
stiindare, så framt ej någon mman worde hertil 
hugad och til hwilken socknen hade storre fOr
troende.'> (7). Selv om medisinkisten var til
knyttet kirken, kunne ansvaret altså overføres 
til klokkeren dersom vedkommende hadde 
de nødvendige kvalifikasjoner. 

Selv i land med høyere antall leger, flere apo
tek og bedre kommunikasjonsmuligheter var 
prestene engasjert i helsevesenet. Antakelig var 
dette en naturlig fortsettelse av middelalde
rens tradisjon der klostervesenet utøvet både 
apotekerens og legens funksjon. Som eksem
pel kan nevnes England på slutten av 1700 
tallet (8, 9). Der ble det henstilt til hver lands
by eller hvert kirkesogn uten fast lege å opp
rette et «offentlig)) husapotek under forvalt
ning av presten. Innholdet skulle dekke alle 
vanlige sykdommer, samt ulykker og for
giftninger. Husapoteket skulle bare inneholde 
helt nødvendige preparater med kjent effekt, 
og alle preparatene skulle være fremstilt på 
apotek slik at forfalskninger kunne utelukkes. 
Produksjon av «offentlige)) husapotek ble etter 
hvert forretning i England, og på begynnelsen 
av 1800-tallet var «The Clergyman's Dispen
sary)) kommersielt tilgjengelig via London
legen Richard Reece (8,9). 
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Tilsynelatende ble det ikke stilt like strenge 

krav til prestene i Norge, men det var 
ihvertfall slik at fattige som ønsket innpass på 

Christianiæ Sygehuus for behandling av 
Rade-Syge (syfilis) eller spedalskhet måtte ha 
attest fra presten (6). Dette henspeiler på 
at presten i Norge også hadde en viss 
medisinsk kunnskap slik at han kunne stille 
en diagnose, noe som understrekes av 
sokneprest Wilse i Spydeberg. hans 
nedtegnelser fra 1779 kommenteres både 
diagnoser og behandlingsformer (6). En 
annen av kirkens dyktige menn på siste del av 
1700-tallet, Eric Schytte, var kjent som en 
fremragende lege. Hans prestegård i Bodø 
fungerte nesten som et lite hospital ved at 
han drev ustrakt legepraksis og hadde 
pasienter langveisfra (5). Flere av datidens 
prester var også aktive ved innføring av 
vaksinasjon omkring 1800. 

Dokumentene man har funnet etter Anders 

Christophersen Hammer tyder på at han 
hadde kunnskap om sykdommer så vel som 

legemidler. Sannsynligvis tok han hånd om 
både legeme og sjel i sin prestegjerning. H ans 
hus-og reiseapotek kan ha fungert som 
legeveske i de tilfeller da han har vært på 
sykebesøk i soknet. Innholdet er imidlertid 
begrenset, og apoteket rommer kun små 
volum. Prisen på de produktene som finnes i 
apoteket i henhold til utstyrslisten fra 1728 er 
satt til 1 O specidaler, 2 mark og 20 skilling 
( 4) . På bakgrunn av mengde og pris er det vel 
mest sannsynlig at dette apoteket primært var 
beregnet til eget forbruk. 

Et kontinentalt medisinskrin 
Anders Hammers hus- og reiseapotek ble 
verdsatt til <<3 riksdaler» ved arveoppgjøret 

etter sønnen Christopher 
(10) . Utformingen av apo
teket er typisk for medisin
skrin fra 1700-tallets konti
nentale Europa (9). Medisin
kisten er laget av sort-gult 
marmorert tre og måler 
17 cm x 17 cm x 15,5 cm 
(høyde) (Figur 1). Innvendig 
er det kledt med rødt stoff 
og kantet med gullbånd. 
Samme gullbånd danner et 
kryssmønster på innsiden av 
lokket (Figur 2) . Lokket har 
metallbeslag og hank av 
metall . Skrinet er låsbart med 
nøkkelhull foran . Det er 
tilsynelatende to nøkkelhull, 
men det ene er bare til pynt 
slik at det blir symmetri om
kring et midtbeslag. Skrinet 
inneholder to rekker med 

Figur 1. Prosten Anders Hammers hus- og reiseapotek er laget all sort-gult 
marmorert tre og måler 17cm x 17cm x 15,5 cm (høyde) . (Bildet er utlånt 
fra NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. Fotograf Per E. Fredriksen) 

standkar i hovedronm1et. I 
tillegg er det to utsvingbare 
siderom med fire standkar i 
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Figur 2. Innvendig er medisinskrinet kledt med rødt stoff og kantet med 
gul/bånd. Samme gul/bånd danner et kryssmønster på innsiden av lokket. 
Signaturen på standkarene i fremste rekke kan leses gjennom en 
perforering i frontplaten . (Bildet er utlånt fra NTNU Vitenskapsmuseet, 
Trondheim. Fotograf Per E . Fredriksen) 

hver enhet. Signaturen på standkarene i 
fremste rekke kan leses gjennom en per
forering i frontplaten (Figur 2). Det er en 
skuff under hver av de utsvingbare enhetene 
og en skuff under hovedrommet. Skuffene er 
kledt med rødt papir preget med gullmøns
ter. Den største skuffen ble benyttet til 
oppbevaring av Hammers beskrivelse av 
reiseapoteket. Standkarene består av 3 store 
og 8 små flasker, samt 4 tinndåser. Alle 
standkarene har tinnlokk (Figur 3). Signa
turene er håndskrevet og klebet skrått over 
standkarene. Forbokstavene er skrevet med 
rødt, noe som var vanlig på 1700 tallet (11). 
Preparatene er sammensatte og synes også å 
være forankret i kontinentale tradisjoner. 

smer til sitt husapotek fra 

Drammen. Hvorfor var dette 
et naturlig valg? På denne 

tiden fantes det for presten på 
Hadeland sannsynligvis bare 
fire muligheter; Svaneapoteket 
i Christiania (grunnlagt 1628), 
Elephant-apoteket sanm1esteds 
(grunnlagt 16 72), Bragernes 
apotek (grunnlagt 1686) og 
apoteket Mynten på Kongs
berg (antas grunnlagt 1695) 
(12, 13). De øvrige apotekene 
lå for langt unna. Bragernes, 
Christiania og Trondheim var 
nest etter Bergen de største 
eksporthavnene på 1700 tallet. 
Gran var et sentralt knute
punkt for ferdselsåren nord-syd 
(Christiania-Trondheim) og 
for veiene vestover (bl.a. Den 
Bergenske hovedvei). For
bindelsen mellom Bragernes 

Apoteket var henhold til Hammers 
fortegnelse blitt utstyrt av apoteker von der 
Lith på Bragernes i 1728 (4). Anders 
Christophersen Hammer fikk altså medi-

Figur 3. Alle standkarene har tinnlokk. Signaturene er 
håndskrevet og klebet skrått over standkarene. For
bokstavene er skrevet med rødt, noe som var vanlig på 
1700 tallet. (Bildet er utlånt fra NTNU Viten
skapsmuseet, Trondheim. Fotograf Per E. Fredriksen) 
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og Hadeland ble ytterligere styrket senere på 
1700-tallet gjennom de jevnlige flasketrans
portene som gikk fi:a glassverket på Jevnaker 

til Drammen (14). Til Drammen tollsted ble 
det importert varer fra byer som Amsterdam, 
London, Nantes, og Cadiz (Spania), foruten 
Hamburg, København og de søndeljydske 
småbyene (15, 16). Tollbøker fra 1733 viser 
imidlertid at apotekeren på Bragernes ikke 
hadde noen imponerende import. Hans 
innkjøp begrenset seg til diverse sorter apotek
varer, grå urter, fransk vin, byggryn, epler, Lissabon 
bomolj"e og skrivepapir (15). Den største 
importøren i Drammen på denne tiden var 
kjøpmann Otto von Cappelen. De store 
kjøpmennene førte et rikholdig vareutvalg, 
og tollbøkene viser at von Cappelen blant 
annet importerte apotekvarer til apoteket på 
Kongsberg. Men det var altså von der Lith 
som forsynte presten på Hadeland med 
apotekvarer. Apotekeren på Bragernes ble 
omtalt som en arbeidsom, kunnskapsrik og 
god mann. Geert von der Lith (født 1658) 
tilhørte en ganunel og kjent apotekerfam.ilie i 
Leipzig (12, 17) . Etter 12 års praksis avla han 
farmasøytisk embetseksamen ved det Medi
sinske fakultet i København. Dette skjedde 
samme år (1700) som han fikk bevilling til å 
drive apoteket i Drarnn1en. Von der Lith var 
sterk i latin og ble regnet som en meget god 
botaniker. Mens han bodde her i landet 
samlet han et omfattende herbarium med 
nesten 500 norske urter og vekster. Han var 
apoteker på Bragernes 38 år, men 
tjenestegjorde i tillegg både som feltapoteker 
og kirurg i de Søndenfjeldske Kantoner 
under den nordiske syvårs-krigen. Hans 
farmasøytiske bakgrunn og medisinske kunn
skap kombinert med en sterk interesse for 
botanikk var sikkert både til glede og nytte 
for Anders Harnn1er. Kanskje har han også 
vært rådgiver for presten vedrørende frem
stilling av de preparatene som beskrives i 
«Notisse Bogen»? 
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Christopher Hammers 
((moderne» apotek 
Den eksisterende avskriften over innholdet i 

Anders Harnn1ers hus- og reiseapotek fra 
1720 er altså foretatt av Hammers sønn 
Christopher i 1782. Han relaterer prepa
ratene til tre bøker: Trillers Dispensatorium 
(18), Den danske farmakope (19) og Rosen
stein's Hus og Rese Apoteque (20). Trillers 
bok utkom første gang i 1764, mens farma
kopeen det henvises til samt Rosensteins bok 
er fra 1772. Dette viser tydelig at den lille 
boken med tittel «Prousten Anders Hammers 
Huus og Reise Apothek 1720» ikke bare er 
en avskrift av et eventuelt tidligere manu
skript, men representerer en oppdatering og 
standardisering i henhold til samtidens 
litteratur. Både Trillers og Rosensteins bøker, 
samt den danske farmakopeen inngår i 
Christophers Hammers boksamling. Chris
topher Hammer (1720-1802) studerte 
teologi, jus, språk, matematikk og filosofi (1, 
21). Han hadde eksamen både fra universi
tetet i København og Sorø akademi . Til tross 
for at han var en lærd og velutdannet mann 
som fortsatte å lese og studere hele livet, 
unnlot han å velge en akademisk karriere. 
Han drev Melbostad gård på Gran (Hade
land), og hadde dessuten stilling som gene
ralkonduktør over Akershus stift. En kon
duktør på 1700 tallet var det vi i dag kaller en 
landmåler, og Hammers arbeid besto for en 
stor del av å tegne kart. Senere fikk han 
tittelen kanselliråd og justisråd (21). 
Christopher Hammer innså verdien av å 
tilegne seg kunnskap på flere områder, både i 
forbindelse med gårdsdriften (bl.a. dyrket han 
poteter), men også i forholdet til sine med
mennesker. Dette gjenspeiles i følgende råd 
formet av hans hånd: Er du en retska.ffen 
Huusbonde, som vil viise og øve Menneskeligheds 
Pligte1; saa bør du ogsaa have Omsorg for dine 
Folk, som bliver syge, hugger sig, eller paa anden 
Maade kommer til Skade; hertil behøves Kund
skab i Lægekonsten, Anatomien og Chirurgien . 



]blant er simple Huusraad de bædste (2). Det er 

nok godt at den formildende setningen om 
Huusraad er tilføyet, ellers kunne det kanskje 

bh vanskelig å oppf)rlle <<Menneskehgheds 
Phgter» der ute på landsbygda. For øvrig 
skriver Hammer at folk for det meste har god 
helse; lever og doer uden Lægemidler og Læge (1). 
De alminneligste sykdommene på Hadeland 
oppgis å være SkiOrbug, Kold og heed jlood
feber, Siide-byld, Rosen, guulsot, Krim, Elve
Blaast, Moesot, Ikt og Hæingsrier, Kusma, 
houbedt, Tussebedt, Marua, Markeboel, Vonild dvs. 
hidsighed, Skierva og nogle jleere (1). Som de 
viktigste husrådene anbefaler han Bæver
gelsextrakt og Tyrkisk Balsom . Sistnevnte besto 
av Bomolj"e, Harpix, Vox, Foenum Græcum, 
Terpentin, Krusemynte-olie, Rosmarin Olie, Svart 

Jndiansk Balsom-olie, Terpentin-olie og Hviid 
Jndiansk Balsom-olie (1) . Bevergjel, men ikke 
tyrkisk balsam inngår i Hammers eget 
husapotek. Det finnes ingen opplysninger 
som viser at husapoteket fremdeles ble 
supplert med legemidler fra apoteket på 
Bragernes når oppdateringen av boken finner 
sted. Det man imidlertid vet er at 
Christopher Harnn1er korresponderte med 
apotekeren på Kongsberg bl.a. om den 
rabarbra som ble dyrket på Melbostad (22). 
Denne apoteker var ingen ringere enn 
Nicolai Tychsen (10, 11). Tychsen var født i 
T øndern (Slesvig) i 17 51. Han arbeidet lenge 
på et apotek i København, og ble tidlig kjent 
for sine kunnskaper i kjemi. Etter å ha avlagt 
farmasøyteksamen i 1781 utga han <<Chemisk 
Haandbog» i 3 bind (1784). Påfølgende år ble 
han ansatt som lektor i kjemi ved det 
kirurgiske Akademi i København. I tillegg 
holdt han kurs i kjemi for femogtyve 
<<anseede Mænd>>. Noen år senere (1788) 
kjøpte han Kongsberg apotek. Han ble 
utnevnt til lektor og underviste i kjemi og 
praktisk farmasi. Kongsberg ble således et 
samlingssted for landets farmasøyter og andre 
som ønsket kjemisk utdannelse. Da antall 
ansatte ved Kongsberg Sølvverk ble betydelig 

redusert i 1798 etter et vedtak i Regjeringen 
medførte det at apoteket ble mindre 
lønnsomt. Tychsen solgte snart virksomheten 

og flyttet tilbake til København der han ble 
apoteker på Hjorten i 1800. Da han døde i 
1804 etterlot han seg en rekke bøker, hvor 
hans kjemiske håndbok (ny og utvidet utgave 
1794) fikk stor betydning for ettertiden. Det 
er vel ikke umulig at Christopher Hammers 
kontakt med Tychsen gjorde sitt til at de mest 
moderne bøkene i farmasi fant veien til 
biblioteket på Melbostad. 

Innholdet i husapoteket 
Det opprinnelige innholdet i apoteket er 
beskrevet gjennom listen fra von der Lith i 
1728 (Tabell 1, neste side). Ingen av prepa
ratene er oppgitt med kildehenvisning, altså 
fi:a hvilken formelsamling eller forskrift pre
paratet er hentet. På den tiden da von der 
Lith var apoteker var det Dispensatorium 
Hafuiense som var den offisielle formelsam
lingen i Danmark-Norge. Boken som utkom 
i 1658 ble i medicinalforordningen aj 4. december 
1672 «påbudt alle apotekerne i de kongelige rige 
og lande», og den vedble å være den gjel
dende farmakope inntil den første utgaven av 
Pharmacopoea D anica så dagens lys i 1772 
(23). Av andre offisielle formelsamlinger som 
var av betydning på denne tiden kan spesielt 
nevnes Pharmacopoeia Augustana (Augs
burg, flere utgaver siden 1564). M ange av de 
større byene i Europa fikk sin egen farma
kope på 1600-tallet, for eksempel London 
(Pharmacopoeia Londinensis 1618), Stock
holm (Pharmacopoeja Holmiensis 1686) , 
Brandenburg (Dispensatorium Branden
burgicum 1698) og Edinburg (Pharma
copoeia Edinburgensis 1699). Disse farma
kopeene sammen med uoffisielle formel
samlinger ble sikkert benyttet i varierende 
grad i tillegg til Dispensatorium Hafuiense. 
Preparatene slik de står angitt i Anders 
Hammers husapotek anno 1728 er samlet 
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Listen fra von der Lith 
omfatter følgende preparater: 

Smaa Stankar 
l. Essent Bezoarti * 
2. Tinit Bezoarti * 
3. Tinit Pectorall R * 
4. Tinit Elix prætiosum * 
S.Tinit Saval Oleos 
6. Elexir purgans 
7. Essent Castor * 
8. Bals Vitæ * 

Store stankar: 
l. Spirit Cochleare Opt 
2. Offenst pini * 
3. ElexirVitriol 

Tin Doser: 
l. Pulv Aureus 
2. Crem Tartari * 
3. Cordial Pulv 
4 .... Pulv 

Radian. 
Ocul bg 

Listen fra Christopher Hammer 
omfatter følgende preparater: 

Essent Bezoart Alb a) 

Bezoari Tinctus b) 

Tinctur Pec~oral Ringelmand b) 

Elixir Prætiosum Hannekeni a) 

Sal volat Siilvii b) 

Elixir Purgans a) 

Essent Castor b) 

Bals Vitæ Hofinanni b) 

Spirit Cochlear Optim b) 

Essent Pini b) 

Elixir Vitriol a,b) 

Pulv Aureus Cordialis b) 

Cremor Tartar i c) 

Pulvus Cordialis prætiosus a) 

Pulvis Cardiacus excitam a) 

Sem Radian 
Ocul Laneri 

Tabell 1. Innholdet i prosten Anders Hammers hus- og reiseapotek i henhold til von der Lith 's liste fra 
172 8 og Christopher Hammers beskrivelse fra 17 82. Standkarene til preparatene merket med * finnes 

fremdeles intakt i medisinkisten. I tillegg er det også en stor flaske merket Sp. Cocilear i det nåværende 
apoteket. 
a) Trillers bok (ref 18) 
b) Den danske farmakope (ref. 19) 
c) Rosensteins husapotek (ref. 20) 

ikke hentet direkte fra Dispensatorium 
H afniense, Pharmacopoeia Augustana eller 
noen av de andre offisielle bøkene man 
kunne tenke seg var relevante for von der 
Lith. Enkelte av preparatene finnes imidlertid 
omtalt i samtidens offisielle bøker, for eksem
pel Elixir Prætiosum og Essens Bezoar 
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(Dispensatorium Hamburgensis, Hamburg 
1716), Elixir Purgans og Pulv. Cordial (Dis
pensatorium Brandenburgicum) og Extrac
tum Castorei (Dispensatorium Hafniense) . 
Utvalget av preparater i husapoteket kan 
enten være utarbeidet av von der Lith på 
bakgrunn av de tradisjoner han førte med seg 



fra København, eller det kan være basert på 
en liste over preparater anbefalt til den slags 
medisinkister. Det er derfor kanskj e noe 

overraskende at innholdet slik Christopher 
Hammer beskriver det i 1782, og som ikke 
skiller seg nevneverdig fra listen til von der 
Lith, i sin helhet er hentet fra to bøker 
(Triller og Den danske farmakope). I tillegg 
oppgir Christopher Hammer på siste side i 
boken at man i noen tilfeller kan kjøpe bedre 
og nyttigere legemidler, for eksempel kan 
preparat 4 og 6 dispensert på små standkar 
erstattes med henholdsvis Liqvor Anodinus 
mineralis Hofrnanni og Elexir Aperitivum 
claudere, og preparat 3 og 4 dispensert 
på tinnbøssene erstattes m ed henholdsvis 
Rosensteins graa Antispasm atiske pulver og 
Rosensteins Brystpulver (4) . 

Beskrivelse av de enkelte preparatene 
Forskriftene er avskrift av originallittera
turen. D e latinske betegnelsene varierer noe 
mellom de ulike kildene og H ammers egne 
nedtegnelser. Latinen er skrevet slik den står i 
originallitteraturen, til tross for at dette ikke 
alltid er grammatikalsk korrekt. D e fleste 
preparatene ble på 1700-tallet anvendt ved 
mange sykdommer og lidelser. Bruksom
rådene som er oppgitt her er hentet fra 
H ammer og de kilder som han refererer til, 
samt annen relevant litteratur (kilde er da 
oppgitt) . 

Essens. Bezoart (Triller, s. 282) 
Bezoar benyttes vanligvis som betegnelse på 
diverse steinliknende dannelser Ufr. gallestein) 
som finnes i magen på ulike dyr (20,25). 
Bezoar orientale kommer fra Bezoar-bukk som 
finnes i India og Iran . Bezoar occiden.tale 
kommer fra Kamelgeit (Peru). Betegnelsen 
bezoar ble også brukt generelt om svette
drivende midler, dvs . preparater som avgiftet 
og renset kroppen. Bezoar preparater ble 

følgelig anvendt som svettedrivende middel 
ved febersykdommer. 

Essens. Bezoart. ble ofte betraktet som et 
universalmiddel og benyttet mot kroniske 
sykdommer. I tillegg til å være svettedrivende 
og febernedsettende var det oppgitt å ha 
hj ertestimulerende effekt. 

Dette preparatet inneholder hjortehorn 
(Cornu cervi) i stedet for «ekte» bezoar, både 
i form av sprituttrekk og som hjortetakksalt 
(Sal Cornu cervi). Dessuten inngår det 
konjakk (Vinum gallicum). 

Rp. 
Spiritus Cornu Cerv. rectificat. 
Vini Gall. alcohol. ana libr. unam 
Salis Cornu Cervi, u ne. tres 
Des tilla per Alembicum, secundum Artem. 

Bezoard. Tinctur (Ph.Dan. , s. 267) 
D enne tinkturen skulle fortynnes i te og ble 
også anvendt mot feber. 

Preparatet er identisk med Mixtura simplex 
cum Floribus Malvae tincta. 

M ixtura simplex rectificata er det samme 
som Spiritus diatrion (diatrion tre 
ingredienser) og består av følgende : 

Rp. 
Spiritus theriacalis un.cias decem 
O lei Vitrioli glacialis drachrnas sex 
Spiritus Tartari rectificati undas sex 
Per triduum digesta, destillentur e 

retorta in balneo Arenae a siccitatem. 

Spiritus theriacalis er et uttrekk av en rekke 
planter (bl.a. angelica, zedoaria, juniper, citrus 
m.fl) . Oleum Vitrioli glaciale er renset, 
konsentrert svovelsyre. Den omtales ofte som 
Acidum sulphuricum depuratum seu recti-
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ficatum, dvs . renset eller rektifisert svovelsyre 

(glaciale refererer til at den skulle være farge
løs). I datidens litteratur ble vitriol imidlertid 

også brukt som betegnelse på en oppløsning 
av ulike metallsalter slik som sink, kopper 
eller jern i svovelsyre Gfi·. ElixirVitrioli) (24). 
Spiritus tartari inneholdt vinstein (kalium
hydrogentartrat) (25). 

I tillegg til Mixtura simplex inngår også tink
tur av stokkrose (Flos Malvae). Stokkrose 
inneholder slimstoffer (polysakkarider), og 
ble ofte brukt ved hoste. 

Tinctur Pectoral. Ringelmand 
(Ph.Dan., s. 270) 
(Elixir Pectorale Ringelmanni, vulgo Regis 
Daniae) 

Brystdråper som ble brukt ved astma og 
luftveisinfeksjoner. Disse dråpene inneholder 
lakris-ekstrakt, fenikkelvann og anisholdig 
ammoniakk-sprit. 

Rp. 
Extracti Liquiritiae uncias sex 
Aquae Foeniculi libram unam 
Spiritus Salis Ammoniaci anisati libras tres 
Per viginti quatuor horas digesta colentur 

Elixir Pretiosum Hannekenii 
(Triller, s. 198) 
(Pretiosus = kostbar, av stor verdi) 

Eliksiren skulle doseres som dråper og brukes 
ved slag og kramper. Preparatet inneholder 
mange komponenter: diverse eteriske oljer, 
rosenvann, destillat av gresskar, sekret fra sper
masetthval (ambra), moskus (bisam, Moschus 
moschiferus fra Sibir, Kina og Østindia) og 
Zivet-katt (Vinerra Zibetha Linn., fra Ny 
Guinea og Østindia), samt uttrekk av 
kermes-lus som gir rød farge. 
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Rp. 
O l. destillat. Anisi, 
Anthos, 
Aurantiorum, 
Calarni aromatici, 
Cardamorni, 
Caryophyllorum, 
Cinnamomi, 
C i tri, 
Dauci, 
Fænicnli, 
Lavendulæ, 
Macis, 
Majoranæ, 
Melissæ, 
Menthæ, 
Salviæ, 
Sassafras, 
Zedoariæ, ana drachm. unam semis. 
Anethi, 
Angelicæ, 
Juniperi, 
Pulegii, 
Succini, 
Thyrni, ana drachmam unam. 
Absinthii, 
Carvi, 
Rutæ, ana drachmam semis. 

His Oleis affunde Aquæ Rosarum libram 
unam, vel quantum sufficit, & destilla ex 
Cucurbita; & accipies Oleum & Aquam. 
Oleum separa per Tritorium, & adde Spiritus 
Vini Alcoholisati libras duas semis: stent in 
digestione, per quatuordecim dies & deinde 
ex Balneo, abstrahe Spiritum, & Rostro 
Alembici impone 

Ambræ grys. drachmas duas 
Moschi opt. drach. unam semis 
Zibethi, drahmam semis. 

Cum Spiritus Vitrioli sufficienti Quantitate 
irroratas; postea tingatur cum succo Grano
rum Chermes. Præparatur etiam sine 
Moscho, Ambra & Zibetho, & absque 
Tinctura, quod vocatur, Elixirium pretiosum 
Album. 



Sal. Volat. Siilvii (Ph.Dan., s.247) 

Spiritus vulgo Sal Volatilis Oleosus Sylvii. 

Luktesalt (luktevann) innholdt vanligvis am
moniumkarbonat (anunoniakk). Utvortes ble 
det brukt mot svimmelhet, uro og hjerte
flimmer, hysteriske anfall og hodepine. Inn
vortes mente man at det virket svette
drivende. Dette preparatet er et sprituttrekk 
av flere aromatiske urter og krydder som 
kanel, muskatnøtt, kardemomme, koriander, 
fenikkel , kvann, kalmusrot, ingefær og 
galanga. Uttrekket er tilsatt ammoniakk. 

Rp. 
Cinnamomi acuti uncias quatuor 
Nucum moschatarum, 
Radicum Galangae, 

Angelicae, 
Calami aromatici, 
Valerianae ana unciam unam, 

Costi odorati, 
Caryophyllorum aromaticorum, 
Cubebarum, 
Zingiberis, 
Granorum Paradisi, 
Cardamorni rninoris , 
Serninum Coriandri, 

Foeniculi ana semunciam, 
Concisis ac contusis affundantur 
Spiritus Vini rectificatissirni libra octo. 
Per triduum digestis addantur 
Spiritus Salis ammoniaci cum calce viva 

parati librae quatuor. 
Leni igne destillentur ad libras octo. 

Elixir Purgans (Triller, s.202) 
Laxeer-draaber (avførende dråper). 

Preparatet ble brukt som avføringsmiddel ved 
forstoppelse og for å rense kroppen. Pro
duktet inneholder sennablader, lever- aloe, 
ingefær, kolokvint og kaliumacetat-oppløs
ning. Liquor Terrae folatae tartari er identisk 

med Liquor Kalii acetici, dvs. kaliumacetat
oppløsning. Kaliumacetat i bladaktig krystall
form kaltes Terra foliata Tartari. 

Rp. 
Foliorum Sennæ, sine stip. unc.duas. 
Aloes Hepaticæ, unicam semis. 
Zingiberis, drachmas tres. 
Colocynthidos, drachm . unam. semis. 
Liquoris Terræ Fol. Tartari, uncias quatuor. 
Spiritus Vini rectificati, u ne. duodec. 
Extrahantur lege Artis , ut fiat Elixir. 

Essens. Castor (Ph.Dan., s.165) 
Tinctura Castorei canadensis. 
Canadisk Bævergeil-Draaber. 
Moder-draaber (preparat som brukes ved liv
morsmerter). 

Produkter som inneholder bevergjel ble 
vesentlig brukt for å lindre menstrua
sjonssmerter, men var også benyttet ved 
blodsykdommer, epilepsi, hjertekramper, 
hodepine og som innsovningsrniddel (26). 
Det fmnes to hovedtyper av bevergjel, den 
som kommer fra canadisk bever (Castorum 
canadense) og den med opprinnelse fra 
russisk bever (Castorum moscoviticum). Sist
nevnte var sjelden, og preparatet <<Tinctura 
Castorei» inneholdt alltid canadisk bevergjel 
dersom ikke annet var presisert (27). 

Fremstilling av preparatet i henhold til den 
danske oversettelsen av 1868 farmakopeen 
(27): 

Re. 
Grovt pulveriserer eller smaat skaaren 
canadisk Bævergeil l Del 
høist rectificeret Vinaand *) 5 Dele 
Digereres. Maa være af mørkebrun Farve. 
*) Høist rectificeret Vinaand er konsentrert sprit 
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Bals. Vitæ Hofmanni (Ph.Dan., s.136) 
Balsamum vitae ad modum Hofuunni, 
Tinctura balsamica aromatica, 

Hoffi:nanns Livsbalsam. 

Preparatet ble anvendt ved slag, hjerte
kramper og epilepsi, men kunne også brukes 
som luktevann på grunn av innhold av flere 
aromatiske droger som lavendel, nellik, kanel 
og rose. Det er mulig å tilsette ambra (sekret 
fra spermacethval) og moskus (bisam, Mos
chus moschiferus) som vil forsterke den 
aromatiske lukten. Som luktevann ble pre
paratet tillagt en beroligende effekt. 

Rp. 
Olei stillatii Lavendulae 

M ajoranae 
Caryophyllorum 
Macis 
Cinnamomi 
De Cedro ana Scrupulum 

u num 
Succini albi 
Rutae ana guttas decem 

Balsami Peruviani Drachmam semis 
Spiritus Rosarum rectificatissimi uncias 

decem. 
Tingantur Radice Alcannae, committantur 

digestioni frigidae, & filtrentur per 
Gossypium. 

Nota. Quibus Ambratum placet, addant 
Ambrae gryseae grana quindecim, 
Moschi grana decem. 

den danske utgaven av farmakopeen fra 
1868 står følgende forskrift (27): 

R e. 
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Rectificered Ravolie 1 Del 
N ellikeolie 
Kanelolie 
Lavendelolie 
Muskatblommeolie, 2 Dele af hver 
Peruviansk Balsam 3 Dele; 
rystes sammen med høist rectificeret 

Vinaand, der i Forveien er farvet smukt 

med Alkannerod, 488 Dele, og filtreres 
efter en kort Tids Forløb. 

Spirit Cochlear. Optim. (Ph.Dan., s. 237) 
Preparatet ble benyttet mot skjørbuk. 

Rp. 
Herbae Cochleariae cum Floribus & 

senline libras decem 
Contusis affundantur 
Spiritus vini non rectificati librae viginti. 
In vesica per noctem macerata destillentur, 
juncturis exacte clausis. Spiritus recenti 
herbae affusus denuo destilletur, quod 
tertia vice repeti potest. 

Preparatet fremstilles av blomstrende skjør
buksurt (27): 

Re. 
Frisk, knust blomstrende Kochleare 2 D ele 
paagydes 
rectificeret Vinaand*) 
og almideligt Vand, 1 Del av hvert 
herav afdestilleres 1 Del. 
Det rystede Destillat opbevares i et vel til
lukket Kar paa et koldt Sted. Maa være 
klar. 
*) Rectificeret Vinaand er spiritus dilutus 

Essent. Pini (Ph.Dan., s.169) 
Uttrekk av nye granskudd ble benyttet mot 
skjørbuk, som vanndrivende middel og n<ot 
forkjølelseshoste (28). I tillegg til granskudd 
inneholder dette preparatet uttrekk av skjør
buksurt. 

Rp. 
Extracti Summitatum Pini aquosi uncias 

duas 
Spiritus Cochleariae uncias decem 
Leni calore ad solutionem Extracti digesta 

filtrentur. 



Elixir Vitrioli (Ph. Dan., s.151) 
Som bekrevet under Bezoard tinktur ble be
tegnelsen <<vitriol» ofte brukt på en opp
løsning av ulike metallsalter slik som sink, 
kopper eller jern i svovelsyre (24). Hvit 
vitriol var dannet fra sink, blå vitriol fra 
kobber og grønn vitriol fi-a jern. Oleum 
vitrioli ble i enkelte sammenhenger brukt 
som betegnelse på jernsulfat i 75% svovelsyre 
(25). Da der gives flere end eet Slags Vitriol, og de 
ikke have eens Virkning, bør man være forsigtig, og 
a/tid bruge det rette. Den blaa bør ikke gives 
indvortes, uden aj kyndige Læger, saasom den 
inneholder kobber; den grønne eller ] ernvitriolen 
bruger man heller ikke gjerne; men i dens sted 
] ernsaltet, som tillaves paa Apotheket, og bruges i 
Ormepulver. Den hvide bruges til Øinene, og 
kaldes paa Apotheket Galizensteen eller hvid 
Vitriol (28). 

Elixir Vitrioli er angitt å være fordøyelses
befordrende og vanndrivende, og er altså 
beregnet til innvortes bruk. Det inneholder 
kanel, ingefær og peppermynte i tillegg til 
hvit vitriol (Oleum vitrioli Anglici) . 

Rp. 
Cinnamorni sescunciam, 
Zingiberis unciam unam, 
Foliorum Menthae Piperitidis siccatorum 

semunciam, 
Spiritus Vini rectificati libras duas 
In calore lenissimo Balnei Arenae per 

triduum digestis instillentur paullatim 
O lei Vitrioli Anglici u nei as sex. 
Iterum per triduum digesta filtrentur 

per infundibulum vitreum. 

Pulv. Aureus Cordialis ( Ph.Dan., s. 217) 
Preparatnavnet henspeiler på et (hjerte)styr
kende, gyllent pulver. På den angitte siden i 
farmakopeen står det en forskrift for Pulvis 
Cordialis Cellensis: 

Rp. 
Cinnabaris factitiae praeparatae drachmas 

sex, 
Sacchari Canariensis drachmas octodecim, 
Olei C innamorni drachmam unam. 
Misceantur, ut fiat pulvis subtilissimus. 

Denne forskriften består av kunstig fremstilt 
kvikksølvsulfid (sinober, Cinnabaris factitia 
preparata) og kanelolje blandet i fint revet 
sukker (Saccharum Canariensis). Kvikksølv
sulfid gir preparatet den gylne fargen. 
Preparatet ble brukt mot kramper og sam
mentrekninger. Litt pulver kunne legges på 
tungen ved slag. 

Cremor Tartari 
Fordøyelsesbefordrende og avførende middel. 
H ammer gir ingen henvisning til forskrift, 
m en i følge oversettelsen av 1868 utgaven av 
farmakopeen fremstilles preparatet fra vinsten 
(kaliumhydrogentartrat) (27) : 

Re. 
Pulverisert, renset vinsten l O Dele; 
kommes i en Porcellainsskaal, hvorefter 
tilgydes 
destillerer Vand l O Dele, 
Saltsyre l Del; 
derpaa digereres de under oftere gjentagen 
Omrøring nogle Timer i Vandbad. Den 
afkjølede Blanding kommes i en Lærreds
Spidspose og udvaskes først med alrninde
ligt Vand, derefter med destillerer Vand, 
indtil den afløbende V ædske ikke mere 
bliver uklar ved tilsat Helvedsten (Chlor
brinte). Den fremkomne Masse tørres, 
slaaes gjennem en Sigte og opbevares i et 
vel til proppet Kar. Pulveret maa være 
hvidt; maa opløses i 170 Dele Vand; kogt 
med en lige Vægt kulsurt N atron i en 
tilstrækkelig Mængde Vand maa det give 
en vandklar Opløsning (Kalk). Iøvrigt bør 
det forholde sig som renset Vinsten. 
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Pulvis Cordialis prætiosus 
(Triller, s.528) cum Zedoaria 

Dette preparatet bærer sterkt preg av mid
delalderens overtro. Et universalpulver som i 
tillegg til plantedroger (hyasint og zedoaria) 
inneholder både hjortehorn (Cornu Cervi), 
elghorn (Cornu Alcis), hvite koraller 
(Corallia alba), krepseøyne (Oculi Cancro
rum), hvitt rav (Succinum album), perler 
(Margaritae Orientales), jord (Terra sigillata), 
bakbein fra hare (Tali Leporis), «enhjørning» 
(Unicornu verum) og bladgull (FoliumAuri). 

Jord (Terra sigillata) ble brukt som bezoar
dikum, dvs. som svettedrivende, rensende og 
avgiftende middel. Jordprodukter inndeles i 
tre hovedtyper; hvite, gule og røde (29). 
Jorden ble hentet fra anerkjente steder slik 
som Malta og Lemnos. For at jorden ikke 
skulle være forfalsket ble den rørt ut med litt 
vann til en «deig». Denne «deigen» ble så 
presset til 1-2cm høye, myntstore tabletter og 
påført stempel (sigillum) som anga opp
rinnelsesstedet (30). «Enhjørning» (Unicorn) 
er et fabeldyr. Likevel ble droger fi·a «en
hjørning» regnet som universal-legemidler, 
spesielt mot forgiftninger. Droger fi·a «en
hjørning» forsterket også effekten av andre 
komponenter sammensatte preparater. 
Ettersom «enhjørning» ikke eksisterer, be
nyttet man tenner fra narhval eller støttenner 
fra elefanter og mamnmt som «enhjørning»
droger. Også andre kalkholdige preparater ble 
solgt som slike droger. Dette ble selvsagt 
regnet som sjeldne og dyrebare produkter, og 
alle preparater som inneholdt «enhjørning» 
ble omsatt til meget høy pris (30). «Krepse
øyne» er betegnelsen på to <<steiner» av kal
siumkarbonat og fosfater som finnes i krepse
magen. Obryzum Aurum er gull av høy 
renhet, så her ble det benyttet bladgull av høy 
kvalitet. 

Pulvis Cordialis prætiosus kunne brukes mot 
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de fleste lidelser og ble benyttet blant annet 
ved epidemier, kraftig feber, katarr og eksem i 
tillegg til å være generelt styrkende, be

roligende og rensende. 

Rp. 
Cornu Alcis præparat. drachm . sex, 
Cornu Cervi præparat. 
Corallior. albor. præp. 
Hyacinth. præp. 
Margaritarum Orient. præparat. 
Oculorum Cancr. præp. 
Ossis de Corde Cervi præp. 
Radicum Zedoariæ selectar. 
Succini albi præparati 
Talorum Leporis præparat. ana drachmas 

du as. 
Terræ sigillat. Strigon. 
Unicornu Veri, ana drachm. unam. 
Foliorum Auri obryti, No viginti. 
Misce, ac in Pulverem subtilissimum 
redige, qui &, demta Radice Zedoariæ, 
audit: Pulvis Cordialis pretiosus, sine 
Zedoaria. 

Pulvis Cardiacus excitans. (Triller, s. 518) 
Et hjertestimulerende pulver som også brukes 
ved feber. Pulveret består av kanel- og nellik
olje som er blandet med hvitt sukker og 
tilsatt naturlig kvikksølvsulfid (sinober, 
Cinnabaris nativus) og bladgull (Folium 
Auri). 

Rp. 
O lei Stillat. C ort. Cinnamomi, gutt. viginti, 
Caryophyll. ar. guttas du as 
Sacchari albissimi, unciam unam. 
Accm·ate his subactis admisce: 
Cinnabaris nativ. puriss. drach. tres. 
Fol. Auri, No. unic. 
D. in Vitro pro be clauso. 
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Sem. Radian. 
Fructus Anisi stellati. Stjerneanis. 

Skulle drive ut luft av magen og virke 
fordøyelsesbefordrende, samt være god mot 
hoste og for brystet (28). 

Ocul. Cancri 
Det står henvist til Pulvis Absorbens Nitratus 
(Ph.Dan., s. 215). 

Oculi Cancri er «øyne)) fra elvekreps (se 
Pulvis Cordialis prætiosus). Pulvis Absorbens 
Nitratus fremstilles fra østersskall (Conchae) 
og salpeter: 

Rp. 
Concharum praeparatarum undas 

quatuor, 
Nitri purissimi uncias duas 
Misceantur. 

Dette pulveret skal i følge Hammer hjelpe 
mot «sviende og sting». 

Liquor Anodynus Mineralis 
(Ph.Dan. s.185, Rosenstein s.34) 
Spiritus sulphurico-æthereus, Hoffinanns
Draaber 

Hoffinannsdråper ble benyttet mot en rekke 
symptomer og plager slik som kolikk, 
podagra, hodepine og reumatisme for å 
nevne noe. 

Rp. 
Spiritus Vini rectificatissimi libras quatuor. 
Guttatim instillando admisceantur 
O lei Vitrioli glacialis unciae octo. 
In balneo Arenae per quadraginta octo 
horas digesta, destillentur lenissimo igne, 
donec bullae in retorta conspiciantur. 
Si ulterius protrahitur destillatio, liquori 

alias grato & fragranti conciliabitur odor 

sulphureus ingratus. 
Nota. Compendiosius paratur hic Liquor, e 
Naphthae Vitrioli parte una, cum Spiritus 
Vini rectificatissimi partibus novem. 

Hoffinanns-Draaber lages altså ved å destil
lere sprit sammen med en konsentrert svovel
syre. Svovelsyre brukes som vanntiltrekkende 
middel i prosessen (2 x CH3CH20H -+ 

CH3CH20 CH2CH3 + H 20 ).Ved forsiktig 
oppvarming vil eter destilleres over først. 
Denne løses deretter i sprit for å ra Hoff
manns dråper. I senere forskrifter står Hoff
manns dråper angitt som følger (27): 

Re. 
Æther l Del 
H øist rectificeret Vinaand 3 Dele 
rystes sarnn1en i en med Prop veltillukket 
Flaske og opbevares i den samme Flaske 
paa et koldt Sted. 

Elixir Aperitivum Clauderi 
(Ph.Dan., s. 148, Rosenstein s.91) 
Clauders draaber. 

Mildt avførende dråper som også ble anbefalt 
til barn. 

Rp. 
Aloes succotrinae 
Myrrhae electae ana unicam unam 
Croci orientalis semunciam 
Salis Tartari, vel Cinerum clavellatorum 
depuratorum uncias duas 
Incisa & contusa digerantur per aliquot 
dies in Aquae Florum Sambuci u11ciis 
quindecim. Exprimantur & filtrentur. 

Sal Tartari er identisk med Cineres clavellati 
(kaliumkarbonat, pottaske). 

I den danske utgaven av farmakopeen fra 
1868 står følgende forskrift (27): 
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Re. 

Nylig tørret safran 1 Del, 
grovt pulveriserer Aloe 

grovt pulveriserer Myrrha, 2 Dele af hvert; 
renset kulsurt Kali 4 Dele; 
digereres i 3 Dage under ofte gjentagen 

Omrøring med 
Hylde blomst-Vand 30 Dele 

Den afkjølede Vædske udpresses, og efterat 
være hensat i nogle Timer, for at de 
plumrende Dele kunne synke til Bunds, 
filtreres den. Opbevares paa samme Maade 
som Tincturer. 
Blandingen filtreres til slutt. 

Rosensteins 
Grått Antispasmodiskt Pulwer 
(Rosenstein s.59) 
Pulvis Antispasmodicus Albus 

Forskrift er ikke angitt. Rosenstein oppgir 
imidlertid en rekke anvendelsesområder for 
dette preparatet: 

1) I hopp, at fore komma missfall 
2) Emot swår upkastning utan feber, 

i synnerhet hos hafwande hustruer 
3) Emot hicka 
4) Emot stranguria, så som och mot triingning 

på stolgången 
5) Emot fals ka wiirkar 
6) Emot ifterwiirkar 
7) Mot Moder-passion 
8) Mot Wiider-Colique utan Feber 
9) Mot Cholera 

1 O) Mot Diarrhee 
11) Mot Rødsot 
12) Under påstående pina aj Sten 
13) Mot Kittelhosta om qwiillarne 
14) At lindra plågsom hosta i Lungsot 
15) Mot all slags Blodstortning 
16) Mot Peripneumonie 
17) Lindring i oboteliga sjukdomar eller i 

andra plågsamma kriimpor 
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Rosensteins Brost-Pulfwer 
(Rosenstein s. 71) 

Forskrift er ikke angitt. Det skulle virke mot 
hoste uten feber. 

Preparatenes bruksområder i relasjon 
til sykdommer på landsbygda 
Antall preparater i Hammers apotek er be
grenset, men likevel dekker de et bredt 
spekter av sykdommer og lidelser i henhold 
til datidens kunnskaper. D e fleste preparatene 
er sammensatte og i flytende form, men det 
finnes også enkelte pulver. Husapoteket har 
altså ikke rom for enkle droger (med unntak 
av stjerneanis og krepseøyne) eller salter 
(med unntak av cremor tartari). Det finnes 
ingen salver eller linimenter blant pro
duktene. Videre finnes det ingen preparater 
som er spesielt beregnet for behandling av 
verk eller infeksjoner i sår eller smerte
stillende produkter (kanskje med unntak av 
Pulvis Absorbens Nitratus). Preparatene i 
Hammers apotek benyttes hovedsakelig 
innen følgende områder: 

• Svettedrivende, febernedsettende 
• Luftveisinfeksjoner, astma, hostestillende 
• Krampestillende, slag, hjerteflimmer 
• Svimmelhet, beroligende, søvnproblemer 
• Avførende 
• K vinneplager (livmorsmerter, fødsel etc.) 
• Skjørbuk 
• Fordøyelsesbefordrende 
• Styrkende 
• Vanndrivende 
• Reumatisme, podagra 
• Hodepine 
• Blodsykdommer 
• Epilepsi 
• Katarr, eksem 
• Epidemier 

I tillegg kornn1er de såkalte «universalrnidler» 
som hadde helbredende effekt på det meste. 



Dette samsvarer relativt bra med de syk
dommene som ble angitt å forekomme oftest 
på Hadeland, slik som skjørbuk, feber, gikt, 

gulsott, hudutslett og hissighet (1). Dessuten 
ble antakelig styrkende, svettedrivende og 
avførende preparater valgt ved behandling av 
en rekke lidelser. Det å rense kroppen for 
«giftige)) komponenter ble tillagt stor tera
peutisk betydning. Samtidig var det viktig å 
styrke kroppens funksjoner. Det er derfor 
rimelig å anta at innholdet i husapoteket ble 
ansett som tilstrekkelig i de aller fleste 
situasjoner. 

Hammers apotek sammenliknet med 
<<Offisielle» geistlige husapotek 
Omkring 1760 beskrev Darelius hvordan 
man kunne sette sammen et sokneapotek for 
å tjene almuen (7). Han stiller krav både til 
vareutvalg, sikkerhet, pris og 
kvalitet. «Husmedlen dro aj den 
beskaffenhet, at de merendels 
kunna hos hwar och en landtman 
ska.ffas, tilredas och a.fiiitas for litet 
eller aldeles intet; de rfrige bote
med/en som sko/a kopas och utgora 
apotheket, dro wiirderade och så 
utmiirkte, at derivid ej nogot swek 
eller underslektan så latt Jorelopa, i 
synnerhet når ej nogon annan 
utsiilgning får ske, hwarken aj 
enkla eller sammansatte mede!, iin 
allenast aj dem som finnas i 
socken-apotheket wiirderade, och 
utdelningen ej Jorattas aj nogon 
annan an den, som ar dertil 
forordnad och som wet, på hwad 
satt och aj hwem hwar dosis skal 
brukas>> . Det er i dette tilfellet 
snakk om organisert kjøp og 
salg under kirkens ledelse: «Nar 
något medicament lider til slut, 
kopes genast nytt på narmaste 
apothek. Man har forslagsvis så 

inriittat priset, at i cassan kan blifwa någon litan 
winst, hwaraf kyrkan ifter hand kan få sitt forstiitt 
igjen, ...... och sedan, den belonas, som åtagit sig 
bewiiret wid medicamenternas afwiigning. » Et 
«typisk» apotek etter Darelius' anbefaling 
inneholder 40-50 vegetabilske og animalske 
droger, noen uorganiske salter samt 10-20 
sammensatte preparater (7). Det inneholder 
også enkelt utstyr som vekt og måleredskaper. 
Et slikt apotek har altså et helt annet omfang 
enn Hammers husapotek (Figur 4) . Det 
samme er tilfellet for de masseproduserte, 
geistlige apotekene som ble solgt på den 
engelske landsbygda tidlig på 1800-tallet 
(8 ,9). Et slikt apotek inneholdt i henhold til 

Figur 4. Eksempel på et «offisielt" geistlig apotek slik 
som Darelius beskriver det. (Bildet er en gave fra 
Universitetsbiblioteket, UiO). 
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produsenten det aller nødvendigste for å 
behandle vanlige sykdonuner. Antall pro
dukter i Reece's apotek er omtrent tre ganger 

så stort som i Hammers apotek, og omfatter 
60 preparater (8) . På samme måte som 
Darelius' apotek har det engelske husapoteket 
avsatt plass til enkle droger og mineraler i 
tillegg til sammensatte preparater. Innholdet i 
det opprinnelige husapoteket til Anders 
Hammer var jo satt sammen på begynnelsen 
av 1700-tallet, men den siste oppdateringen 
ble foretatt i 1782 og representerer vare
utvalget i det hadelandske presteapotek etter 
at Darelius kom med sine anbefalinger og 
omtrent da R eece begynte å markedsføre 
sine geistlige apotek i England. Til tross for et 
mye større antall preparater i de offisielle 
geistlige apotekene, så dekker ikke disse 
vesentlig flere terapeutiske områder enn 
H ammers apotek (basert på datidens 
kunnskap om medikamentell behandling) . 
Hammers apotek skiller seg ut fra de 
«geistlige» apotekene ved at det innholder 
nesten utelukkende sanunensatte preparater, 
og må således kunne betegnes som avansert. 
Omfanget av apoteket understreker imid
lertid at dette sannsynligvis var et hus- og 
reiseapotek hovedsakelig til personlig bruk. 

Konklusjon 
Prosten Anders Harnn1ers husapotek fra 1729 
inneholder et begrenset antall preparater. De 
fleste preparatene er sammensatte og fore
ligger i flytende form eller som pulver. D et 
finnes ingen salver eller linimenter blant 
produktene. M ed unntak av stjerneanis, 
cremor tartari og krepseøyne er det ikke rom 
for enkle droger eller uorganiske salter i 
apoteket. Det finnes heller ingen preparater 
som er spesielt beregnet for behandling av 
verk og infeksjoner i sår eller for behandling 
av smerter (kanskje med ett unntak) . Pre
paratene dekker likevel i henhold til datidens 
kunnskap om medikamentell behandling de 
fleste lidelser som var vanlige på H adeland. 
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En begrenset endring av innholdet ble fore
tatt omkring 1780, men de fleste preparatene 
ble beholdt. Utformingen av apoteket er 

typisk for et kontinentalt husapotek fra 1700-
tallet, og det er sannsynlig at medisink.isten er 
importert fra for eksempel D anmark eller 
Tyskland. De opprinnelige preparatene ble 
kjøpt fra Bragernes apotek i Dranunen. 
H ammers apotek skiller seg ut fra «offisielle» 
geistlige apotek både i størrelse og innhold. 
Dette tyder på at apoteket hovedsakelig har 
vært til personlig bruk og ikke tjent som et 
sokneapotek i den form som var vanlig i for 
eksempel Sverige og England. 

Appendix 
Medisinalvekt (32). 
Etter forordning av 1683 skulle medisinalvekt 
anvendes ved omsetning av apotekvarer. For 
øvrig bruktes vanlig handelsvekt. Et apo
tekerpund på 1600 tallet veide ca. 3/ 4 skål
pund (dvs. i Norge antakelig ca. 3/ 4 kølnsk 
pund), men kanskje var allerede på den tiden 
Niirnberg-pundet tatt i bruk som særskilt 
medisinalpund. Bruken av sistnevnte ble 
stadfestet i lov av 28.juli 1824. Det ble da 
regulert til 357,8452 g og delt i 12 unser a 
29,62 g = 96 drachmer a 3,727569 g = 288 
skrupler a 1,242523 g = 5760 gran a 62,1mg. 
Hanuner har i sin «Notisse Bog over ad
skillige smaa R ecepter 1729» laget en utførlig 
tabell for oppdeling av vektenhetene (3). H er 
angir han i tillegg at en unse er 2 lod. 
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The medical chest of the clergyman 
Anders Christophersen Hammer (1720) 

Summary 
The medicinal chest described in the present 
study belonged to Anders Christophersen 
Hammer. He was a clergyman at Hadeland 
(Norway) in the earl y 18th century. The chest 
has a continental European design and 
measures 17,0 cm x 17,0 cm x 15,5 cm 
(height) . The medicines for the chest were 
originally supplied by the apothecary at 
Bragernes (Drammen, Norway) named von 
der Lith. A list of the original content was 
enclosed in the chest. It comprises 14 com
pound and 3 simple drugs . The composition 
and use of the various preparations are 
discussed in the present work. Although the 
content was updated in 1782 by the son of A. 
C. Hammer, the selection of drugs remained 
almost unchanged; they seem to have been 

important in the treatment of the diseases 
most frequently recorded at Hadeland in the 
18th century. In countries like Sweden and 
England it was common that the clergymen 
had to minister the medicinal needs of their 
congregation and therefore various "official" 
clergyman 's dispensaries were introduced in 
the 18th century. The chest that belonged to 
Hammer is however, different from the 
"official" clericgal chests both in size and 
content. It is much smaller and contains a 
comparatively limited number of simple 
drugs, i.e. the content was rather expensive 
due to the large number of ingredients in 
each of the preparations. It is therefore 
reasonable to believe that the chest of the 
clergyman at Hadeland was rather for 
personal than for commercial use. 
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Veiledning for manuskriptforfattere 

Manuskripter kan være avfattet på norsk, dansk, svensk, 

engelsk, fransk eller tysk. fkke-engelske manuskripter 
skal ha fYldig sammendrag på engelsk. 

Manuskripter skal ha dobbelt linjeavstand med en marg 
på venstre side på 3 cm på A4-standard. Sidene num
mereres fortløpende med egne sider for tite! , sam
mendrag, tabeller og illustrasjoner. 

Litteraturreferanser i manuskriptet skal være fort
løpende og num.mereres i parentes ( ) uten under
strekning. Hvis forfatterens navn brukes i teksten, 
brukes bare efternavnet. Hvis en slik litteratuneferanse 
inneholder mer enn tre navn, angis det første med 
tilføyelsen «et al. ». 

Forkortelser av tidsskrifter skal følge Chemical 
Abstracts (Chemical Abstracts Service Source Index). 
Litteraturlisten kan også inneholde noter, som (eks. 
navn på den (dem) som har gitt personlige opp
lysninger, inforn1asjon om manuskripter som er under 
bearbeidelse eller som er under trykning.Hvor det er 
praktisk, kan visse infonnasjoner gis i fotnote. 

Tabeller vedlegges på eget (egne) A4 ark i løpende 
nunu11erenng. Arab. nummerering, 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 nunu11ereres fortløpende med Arab. tall på 
egne ark for hver ftgur. Hver figur forsynes med en 
dekkende tite! med slik infom1asjon at figuren skal 
være selvforklarende. Teksten skal være skrevet på eget 
A4 ark som vedlegges figuren. For å unngå 
forvekslinger må hver ftgur 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 med høy kontrast, ikke fargefotos 
eller vanlige fotokopier. Bruk standardsymboler for 
markering på illustrasjonen (figuren). Forklaringer gis i 
alminnelighet i teksten og ikke på ftguren. Benevning 
som SI-enhet i klanm1erparentes. 

Forfatteren føres opp m ed fullt navn og arbeidssted 
eller privatadresse. Er det mer enn en forfatter, skal det 
angis i en fotnote hvor mulige henvendelser skal rettes. 

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

Manuscripts may be presented in Norwegian, Danish, 

Swedish, English , French or Gennan. Non-English 
manuscripts should be supplied with a suitable 
sunmury in English. 

Manuscripts should be double-spaced, with a left 
margin of 3 cm in A4 standard. Pages are numbered, 
with separate pages for tide, summary, tables and 
illustrations. 

In the manuscript, references to the literature are made 
in a rumling order, numbered in parenthesis without 
underlining. Jf the author's name is used in the text, 
use the fanuly name only. If a reference to the 
literature consists of more than 3 names, use the first 
with the addition of"et al.". 

Abbreviations of period.icals should be made in 
accordance with C hemical Abstracts (Chemical 
Abstracts Service Source Index). The list of references 
may contain notes, e.g. name of the person who 
has given personal infmmation or infom1ations on 
manuscripts under preparation or in print. When suit
able, certain infomution may be given in a footnote. 

Tables are added on separate A4 pages in a nmning 
order; Arabic numerals, avoid Latin. The table should 
have a tide that is descriptive, with 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 sepa
rate pages for each figure. Each figure should have a 
suitable tide with sufficient infom1ation to make it 
selfexplanatory. T he text is written on a separate A4 
page. In order to avoid nux-up, each figure and each 
text should bear the author's name with a soft pencil. 
Use original drawings with black ink on thick white 
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. 

For each author is given full name and work.ing address 
or home address. Jf more than o ne author, infomution 
is given in a footnote to whom applications should be 
directed. 

For each author a brief Curriculum vitae is given. 
Approx. 20-40 words. 
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