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Forord
Dette heftet inneholder 2 publikasjoner som begge behandler de sammensatte
legemidlers historie og har sitt utspring i Avdeling for galenisk farmasi ved
Universitetets farmasøytiske institutt.
Professor ]m1 Karlsen har foretatt et dypdykk i farmasihistorien og gått tilbake til
årene omkring 400 e. Kr. for å belyse hvordan resepten fant sin form. Til grunn
for arbeidet ligger inngående studier av de gamle håndskrifter som i dag befinner
seg i Vatikanets bibliotek. Disse er de viktigste kilder til forståelse av hvordan
antikkens medisinske arvegods ble videreført til senere slekter. I klostrene ble de
antikke skrifter omhyggelig kopiert av flittige munker, som også hadde tid til å gi
dem en gedigen kunstnerisk utforming. Oppfinnelsen av boktrykkerkunsten i
1440 gjorde i løpet av ra år de eksklusive medisinske skrifter til allemannseie, og
forfatteren har fulgt utviklingen av de trykte farmasøytiske håndbøker frem til
våre dagers farmakopeer. En omfattende bibliografi gjør arbeidet til et
farmasøytisk kildeskrift av stor verdi.
Professor emeritus Anders Bærheim Svendsen har videreført sine undersøkelser over
«Liber Compositionum variorum)) (Cygnus H efte 5 - Oktober 2000) og har
denne gang tatt for seg en rekke farmasøytisk interessante resepter. Reseptene
stammer sannsynligvis fra dispensatorier og farmakopeer fra tiden omkring
århundreskiftet 170G-1800 og antas å være av dansk, svensk eller tysk opprinnelse.
Reseptene omfatter preparater til å rense tennene og til behandling av betennelser
i munn og svelg, til behandling av verkebyller og sår og - ikke minst - diverse
typer avføringsmidler, ofte av typen drastica. Publikasjonen gir et bilde av den
farmasøytiske standard i Norge i en tid da landet var utarmet gjennom krig og
blokade og apotek bare fantes i de større byer.
R ed.
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Middelalderresepten
(Middelalderens reseptsamlinger) -Farmasihistoriske notiser XVIII
Av Jan Karlsen*

1. Summary
The development of the medical recipe
through the Middle Ages gives a good
indication to the development of the
pharmaceutical sciences and their relative
importance to medicine taught at the
universities in the early days of university
foundation. We can, during the centuries,
follow the development and standardization
of the medical recipes towards the modem
international
pharmacopoeias.
Many
interesting raw materials used in medicine
are illustrated by the old recipes. By following
the development one can get an insight in
the work which was carried out in the old
"pharmacies" as well as what happened to
the trade with formulated/ compounded
drugs. The "pharmaceutical" vocabulary of
today includes many words and expressions
originating from the Middle Ages. Their
origin is often linked to the description of
composita but also to the practical work in
the laboratory as introduced by the arabs.
The development of the prescription
composition was due to a continuous change
brought about by new discoveries in the
medical science as well as new, commercially
available commodities such as Indian

medicinal plants and North African
medicinal plants introduced through the
Arab tradition and others. However, several
actions brought about a small revolution in
the practice of drug prescriptions, i.e. the
Arab translations of Greek and Latin
scientific manuscripts, the recognition of the
Arab achievements in the field of medicine
and subsequently the translations back to
Latin of medical manuscripts, the printing of
books from 1440 onwards, the influence of
Paracelsus and his efforts to break with the
teaching of Hippocrates and Galenos and
finally the occurrence of the oflicial national
and international pharmacopoeias. Selected
topics are described to illustrate the development of the recipe literature.

2. Innledning
I den foreliggende oversikt beskrives hvordan
sammensatte legemidler (composita) har
endret seg gjennom tidene. Det er tiden
1000-1700 og særlig like etter boktrykkerkunstens oppfinnelse (1440) som har vakt
forfatterens interesse fordi det er her man ofte
finner forklaringen på de mange spesielle

*) Apotekereksamen 1964 ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo - Doctor wis.- et nat. 1970 ved Het
Rijksuniversiteit te Leiden, Nederland- 1. amanuensis 1972 ved Avdeling for galenisk farmasi, Universitetet i Oslo
- Professor i galenisk fam1asi ved Universitetet i Oslo 1986-.
**) Latin/gammeltysk. Der hvor latin og gammeltysk er brukt i teksten, er teksten skrevet ordrett av manuskriptet/
boken teksten er tatt fra.
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farmasøytiske uttrykk man som student og
praktikant stiftet bekjentskap med. Det er
mange arabiske uttrykk som er blitt hengende i vår språklige tradisjon innen farmasien
og dette finner vi dokumentert i reseptsamlingene. Eksempler på slike ord er lgemi,
eliksir,julep, alkali, kamfer, sukker, sirup). Det
er i denne perioden (1 OOQ--1700) at farmasi
blir en egen profesjon uavhengig av medisinen (Schelenz 1904, Schrnitz 1998). Farmasøytiske begrep dannes, laboratoriumsutstyr
rar navn og tekniske ord på behandling av
simplicia ved tillagning av sammensatte legemidler (composita) rar vanlig aksept. Etterhvert utgis det egne lærebøker i farmasøytisk
teknikk og i komposisjon av legemidler. Begynnelsen av den moderne botanikk og
kjemi dannes fra farmasi som vitenskaplig
disiplin. Det er fremdeles dårlig bevendt med
kliniske undersøkelser av legemidlenes virkning og det er vanskelig for en farmasøyt i år
2000 å forstå rasjonalet bak et legemiddel
med 150 enkeltkomponenter som f.eks. i
Esdra magna. Det er rundt år 1000 at
grunnlaget legges for farmasi som vitenskap.
Innen farmasien har man alltid vært meget
konservativ i språkbruken og mange ord og
uttrykk er blitt bevart uendret i mer enn
tusen år. Bruken av bestemte legemidler
(simplicia og composita) baserte seg på
empiri. Det er derfor av stor interesse å se
sammenhengen mellom en del av de ordene
som anvendes i farmasøytisk praksis og den
historiske utviklingen av farmasi som profesjon. For å begrense undersøkelsenes omfang
har jeg funnet det fornuftig å begynne med
den tidsepoken hvor farmasi etablerte seg
som et fag med egne offisielle lover og regler.
Det kan være interessant å følge hvordan
utviklingen av sammensatte legemidler i
århundrenes løp endret seg. Var det utviklingen innen legekunsten som var avgjørende
for forandringene i composita, var det tilgjengeligheten på nye simplicia gjennom nye
handelsveier, var det enkeltstaters ønske om å
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tjene på legemidlene eller var det nye tanker
innen naturvitenskapen som var den viktigste
pådriver i de endringer av legemiddelbruken
som fant sted og i forandringene i reseptsamlingene? Hva var de viktigste faktorene
for å utvikle farmasi til et universitetsfag? De
reseptendringene som iakttas, kan gi et godt
bilde av utviklingen av farmasi som profesjon
og farmasøytisk materialkunnskap som aktivt
fagområde.
De gamle manuskripter (codices) og bøker
som beskriver sammensetningen av de legemidlene som ble brukt kan gi mange opplysninger om farmasiens stilling i det angitte
tidsrom. Kunnskap om legemidlene har alltid
vært en del av den medisinske viten og det
var legene som først utøvde apotekeryrket.
Etterhvert ble det nødvendig med inngående
kunnskaper om de forskjellige simplicia, de
forskjellige vektsystemer som var i bruk og
de forskjellige tillagningsmetoder for nye
legemiddelformer (fra pulverblandinger av
simplicia til legemiddelformer som piller og
siruper). Det ble umulig og upraktisk at
legene skulle holde orden på og lage
legemidlene selv. De hadde som regel valget
mellom å forenkle tilbudet på legemidler til
noen ra eller la andre «spesialister» - «specieri,
aromatiori» gjøre denne tilberedningsjobben.
Man ønsket samtidig å ha kontroll med apotekeryrket. Offisiell inspeksjon av apotekerens
produksjon,lagerhold og kunnskap ble utført
av leger som var oppnevnt som det offentliges kontrollører. Apotekerens profesjon
vokste derigjennom frem som en selvstendig
yrkesretning og apotekerens fag ble et yrke
med en tittel. Det tok riktignok lang tid før
farmasi ble anerkjent som et universitetsfag
og den universitetsutdannede legen beholdt
styringen med apotekfaget helt opp til vår tid
(apotekutøvende leger i Nederland utover i
1960-årene). Utøvelsen av farmasi har alltid
vært en blanding av butikk og vitenskap og
farmasi var derfor lenge ikke ansett som et
virkelig akademisk studium.

Fotografi av sider i «Antidotarium magnum» i Codex Basil D Ill 14 fra Universitetsbiblioteket i Basel. Sidene
viser øverst på venstre side sammensetningen for preparatet <<Phylantropos» med en flott førstebokstav.
(Foto: Jan Karlsen)

For at pasienten skulle kunne stole p å at
det legemiddel som legen foreskrev skulle bli
riktig laget, ble det tidlig skrevet bøker som
anga sammensetning og dosering av de
benyttede legemidlene. Før år 8-900 e.Kr. var
legemidlene stort sett enkle og med
ingredienser. Et simplicium fra plante-, dyreeller mineralriket ble brukt direkte som et
legemiddel eller et sammensatt legemiddel
ble ofte laget og brukt med en gang. Etterhvert som arabisk og bysantinsk medisin øket

ra

i betydning og særlig den siste ble dominerende, ble legemidlenes sammensetning mer
komplisert. Det · ble behov for egne antidotarier og egne kapitler i medisinsk litteratur for legemiddelsammensetningen. Denne
utviklingen trer meget tydelig frem henimot
900-tallet. Egne antidotarier og dispensatorier dukker nå opp som deler av medisinske codices. Antidotariene/reseptariene var
anonyme og man kan oftest ikke finne ut
hvem som hadde vært ansvarlig for utvelgel-
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sen av reseptene. Enkelte av reseptene kan
imidlertid gi «gode» referenser til personer
som enten har foreslått preparatet (Hippokrates, Avicenna, Galenos) eller har vært de
fors te til å rose preparatet for dets gode
virkning. Den anonyme forfatter brukte ofte
en eldre berømt leges navn som et pseudonym for å markedsføre sitt bokverk (for f.eks.
Pseudo-Mesue og Pseudo-Serapion). Bøkene
beskrev simplicia d.v.s. hvilke produkter fra
plante-, dyre- og mineralriket som kunne
brukes og en rekke boker beskrev den riktige
sanunensetningen av legemidlene (composita). Beskrivelsen av simplicia gjaldt stort sett
medisinplanter og tre boker bør i denne sammenheng nevnes: Dioscorides' Materia
Medica som ble skrevet rundt 200 år e.Kr.,
Leonhard Fuchs' Nieuw Kreiiterbuch utgitt
i 1543 og Herbario Nuovo av Castor
Durante fra 1585. I motsetning til samlingene
av composita er simplicia samlingene utgitt
med en veldefinert forfatter. Blant flere andre
ble de tre nevnte bøkene regnet som standardverk og utgitt i mange opplag etter år
1500. Kopier av Dioscorides ble laget gjennom hele Middelalderen og ble regnet for
pensum i en leges utdannelse. Det fortsatte
slik i universitetsundervisningen i medisin
etter hvert som universiteter ble grunnlagt.
Antidotarium Nicolai nevnes således som
obligatorisk pensum i medisinerundervisningen ved universitetet i Paris allerede i 1272.
Sammensatte legemidler ble tidlig forsøkt
standardisert gjennom forskrifter i antidotarier og dispensatorier. Til tross for ønsket om
en standardisering ble kopieringen av bokene
ofte overlatt medisinsk ukyndige og dermed
kom det feil og mistolkninger inn i manuskriptene. De gamle antidotarier ble kopiert i
klostere av munker som ikke alltid visste hva
de kopierte(Madan 1920, Avrin 1991, Drogin
1997, Brown 1964, Anonym 1 1990, Crantz
1982, Anonym 2 1968, Gentile 1890, Goltz
1976). Utviklingen av de offisielle oppskriftsbøkene (i.e. farmakopeer) kan folges gjen10

nom tusen år - fra håndskrevne manuskripter til den europeiske farmakope slik vi
kjenner den idag. Hvordan utvalget av simplicia og composita ble gjort er ikke kjent,
men sannsynligvis ble lokale leger rådspurt
og et utvalg av tidligere benyttede resepter
kopiert. Utvalgene ble ofte preget av lokal
bruk og reseptene representerte ikke alltid
avskrifter av anerkjente samlinger. Noen
ganger er gamle resepter brukt der navnene
på de benyttede simplicia og vektmengdene
har usikker opprinnelse. Man finner ofte
radbrekninger av latin i manuskriptene. I de
medisinske codices ble latinen ofte forenklet
og utrykket «apotekerlatin» ble en betegnelse
på ukorrekt latin hvor svært meget ble
akseptert. For den som vil orientere seg
gjennom Middelalderens reseptlitteratur representerer dette et stort problem for forståelsen av de skrevne codices. I tillegg kommer tolkningen av de mange latinske uttrykk
som mange ganger er fonetisk gjengivelse av
arabiske og greske navn. Mange filologer har
prøvet seg på den medisinske litteraturen,
men det klages stadig over mangel på
konsekvens i ordbruken, noe som gjor det
vanskelig å oversette medisinlitteraturen fra
denne perioden (år 800-1300) . I dette
arbeidet kreves det også gode kunnskaper
innen medisin, latin, gresk, arabisk, farmasi,
botanikk og historie. Da denne litteraturen i
middelalderen ble oversatt fra det ene språk
til det andre oppsto det stadig problemer. I
Europa fikk bøkene til slutt latinsk tekst med
diverse unoyaktigheter i ordbruken som en
folge av de ovennevnte forhold.
Det er lett a forstå at oversiktsstudier over
reseptlitteraturens utvikling gjennom tidene
er ra. Enkeltoversettelser og studier av spesifikke manuskripter finnes det derimot en
rekke av (Stoll 1938, Kibre 1976, 1978,
Kristeller 1965,Sigerist 1923, Goltz 1976,
Keil 1977-1980, Beccaria 1959, 1961,
Jorimann 1923, Riha 1994, Bi_ichi 1982).
Det er ingen mangel på kildemateriale. Det

finnes mange trykte bøker og håndskrevne
codices om legemidlers sammensetning.
Problemet er å finne de bøker som er
pålitelige og deretter å finne opprinnelsen til
reseptene. Ofte kan reseptenes navn gi en
pekepinn om kildematerialet. P å basis av de
medisinske codices som finnes i nasjonale
bibliotek, klosterbibliotek og universitetsbibliotek er det mulig sette opp foreløpige
«stemma» eller stamtavler for en del
manuskripter og/ eller enkeltresepter (Lieberknecht 1995). Det finnes m ange skrevne
manuskripter i de store bibliotekene i Europa
med angivelse av sammensetningen av de
composita som ble brukt i behandling av
syke i perioden 900-1400 e.Kr.. For å ra et
inntrykk av hvordan sammensetningen av
legemidlene endret seg opp gjennom tidene
kan man gå tilbake til perioden 1600-1700,
og deretter til tiden før år 1000 for til slutt å
se på perioden l 000--1700

3. Farmakopeer og
farmasøytiske hjelpebøker
fra før år 1600-1700
Farmakopeene ble i sine første utgaver utgitt
på latin. Latin var det offisielle språket i
undervisningen på universitetene. Farmakopeforskriftene stammet direkte fra lærebøkene i m edisin. Latin var dessuten det
språk den eldre medisinske litteratur (codices)
var skrevet på.
En oversikt over noen av de eldste farmakopeer og deres første offisielle gyldigh etsår
er gitt n edenfor.
l. El Ricettario del !'arte, et universita de
medici, et spetiali della citta di Firenze
1497
2 . La Concordia dels Apotecaris, Barcelona
1511

3. Enchiridion, sive ut vulgo vocant dispensatorium,Augsburg 1564
4. Dispensarium Coloniae, Koln 1565 .
5. Dispensatorium H afuiense, København
1658
6. Pharmacop ea Holmensis, Stockholm 1686
D e nevnte farmakopeer ble gitt offisiell
gyldighet innenfor et begrenset geografisk
område. Farmakopeene inneholdt en beskrivelse av simplicia og composita og noen
ganger også tilberedelsesmetoder for legemiddelformene samt hva preparatene ble
brukt til. I de tidligste utgavene av de nevnte
farmakopeer er det også h envisninger til
eldre bekrivelser av sammensatte legemidler.
N år man i temmelig nye formelsamlinger
finner preparatnavn som Looch pulmonale
(NAF 1942) kan det være verdt å vite at
looch er et opprinnelig arabisk navn på en
legemiddelform. Går man litt lengre tilbake i
tiden - til begynnelsen av 1800-tallet, finner
m an at opprinnelsen til preparatet fremdeles
ble angitt med et tilleggsord, som f.eks.
Nicolai, M esue, Avicenna, Galen o.s.v., som
vist i de følgende:

l . Diatrion Pipereon Mesue
2. ElectuariumJustinum Nicolai
3. Philonium Romanum M esue
4. Tryphera magna N icolai
5. Diacartamum Arnoldi di Villanova
6. Catharticum Imperiale Nicolai
Alexandrinum
7. Pilulae A ephanginae Valerii Cordi
8. Unguentum Apostolicum Avicennae
R eseptn avnene er tatt fra Dispensatorium
pharmacop olarum Valerii Cordi - Utgave
1598- Ni.irnberg. N avnene er typiske for de
første offisielle farm akopeene
N icolai, M esu e, Avicenna, er henvisninger
til bestemte bøker eller reseptsamlinger med
en hypotetisk opphavsmann.
11

Fotografi av side i «Antidotarium magnum» i Codex Basil D Ill 14 fra
Universitetsbiblioteket i Basel. Siden viser sammensetning og virkning av
p reparatet «Opopira magna». (Foto: J an Karlsen)
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Samtidig som farmakopeene ble retningsgivende for arbeidet i apotek medførte det
også krav fra myndighetene om hvordan
varelageret i apotekene skulle se ut. Farmakopeene kom ikke etter påtrykk fra myndighetenes side, de var snarere et resultat av et
initiativ fra en bestemt person eller leger som
så muligheten til reklame for seg selv og
inntekter. Slike farmakopeer inneholdt derfor
preprater samlet av en p erson og som regel
var de tatt fra et lite utvalg av foreliggende
bøker. Den første danske farmakope, den
første svenske farmakope og den første
farmakope nord for Alpene (Dispensatorium
Valerii Cordi - Nurnberg 1546) kan sees som
typiske eksempler. Til tross for at preparatene
i disse samlingene som oftest ble tatt fra noen
la b øker, skulle de representere, etter forfatterens syn, de viktigste og mest anvendbare
preparatene for det geografiske området farm akopeen skulle dekke. Den første svenske
farmakopeen inneholder ingen henvisninger
til tidligere reseptsamlinger, mens den danske
har en rekke resepter med henvisninger så
som «Pilulae agarico M esue» og «Lithontribon Nicolai».
I tillegg, og kanskje ogsa 1 en viss konkun·anse med farmakopeene, ble det utgitt en
rekke apotekerlærebøker/ oppslagsverk som i
våre dager kan nyttes som hjelp for å nå
bakover i resepthistorien. Disse bøkene som
også b eskrev preparater fra mange farmakopeer og private dispensatorier, dekket også
et viktig marked der en apoteker kunne greie
seg m ed å kjøpe et lite antall bøker som
hadde karakteren av samleverk istedenfor
flere farmakopeer. D et ble utgitt lærebøker i
farmasi, gen erelle farmakopesamlinger (Pharmacopoea universalis) i mange utgaver og
lgente leger ga ut sine egne reseptsamlinger.
Eksempler på dette er blant annet Triller
1764, Horstio 1651 ,Jungken 1734, Schroeder
1746, Uffenbach 1631, Clusius 1561, Rondeletius 1556) . Bøkene gir et godt inntrykk av

hvordan apotekeryrket ble utøvet. Det komm er her tydelig frem at det skortet en god del
på latinkunnskap ene og at de ganue reseptsamlingene som var beregnet på universitetsutdannede leger trengte forklaringer.
Disse hjelpebøkene hadde et stort m arked da
de satte apotekeren istand til å tilberede
reseptene «lege artis» og ga ham kunnskaper
om bakgrunnen for legemidlene. Samtidig
m edførte utbredelsen av hjelpebøkene at
tillagningen av legemidler ble mer standardisert. M an var m ed andre ord p å vei til å
oppnå en internasjonal standardisering.
Går m an tilbake til boktrykkerkunstens
oppfinnelse, kan m an se at det nærmest ble
en eksplosjon når det gjaldt utgivelse av
farmasøytiske bøker. Behovet syntes å være
m eget stort. Boktrykkerkunsten gjorde medisinske bøker tilgjengelig for mange flere enn
de la som tidligere hadde hatt råd til å bestille
codices fra klostrene. Resultatet ble imidlertid ofte at likt og ulikt av medisinske
manuskripter ble trykket opp. Boktrykkerne
støvsuget markedet både etter gamle manuskripter og etter forfattere med såvidt grundig medisinsk bakgrunn at de kunne bidra
med manuskripter for publisering. En m ulig
forfatter ble lokket med gratis hus og forpleining i boktrykkerens hus mens manuskriptet ble laget ferdig. Få tydelige referenser
til hvor m anuskriptene ble hentet fra er gitt i
b økene. D et var kanskje naturlig når man vet
hvordan det ble plagiert i stor stil. Leonhard
Fuchs og Konrad Gessner hører til de seriøse
forfattere av medisinsk litteratur i det 16.
århundre. Deres b øker bærer da også preg av
grundig gj ennomgang av latinen i de bøker
de selv skrev eller av de manuskriptene
(codices) som de «redigerte» irm i sine bøker.
«Copyright» var ennå et ukjent begrep og
m arkedet i Europa var stort slik at andre
forfattere plagierte Fuchs og Gessner uten
skrupler og ble populære fordi de på denne
m åten kunne levere manuskripter på kort tid
og ofte i billigere «folkeutgaver». Walter
13

Hermann Rytf (Ryff 1550) ble berømt og
beryktet for det siste. Han plagierte således
blant annet Vesalius' Anatomi og utga sitt
plagiat i konkurranse med forfatterens egen
bok i 1550!! Han laget også manuskripter til
en lang rekke bøker hvor han plagierte det
som kunne plagieres og fikk bøkene utgitt
hos sine boktrykkervenner som syntes mer
enn gjerne å ville være med på denne form
for tyveri. Han ga således også ut «Newe
aussgeriiste deutsche Apoteck» i 1573. Illustrasjonene var blitt tatt fra Hieronymus
Bock's Krauterbuch og redigert inn i hans
egen utgave.
Fra 1440 og utover ble det trykket en lang
rekke medisinske bøker hvor et antidotarium
utgjorde en del. På denne tiden ønsket man
seg et antidotarium som skulle være «komplett» og man lette frem tidligere utgaver av
«Antidotarium Nicolai» og «Antidotarium
Mesue» som var de mest anvendte og de mest
ansette. Omfanget av resepter passet dessuten
til en bok beregnet på praktisk medisin. Det
var særlig i tiden etter 1500, da boktrykkerne
hadde etablert seg i de store handelsbyene
Basel, N iirnberg, Venezia, Wien og Barcelona
at trykkingen av medisinsk litteratur virkelig
tok fart . I tiden frem til 1600 ble mange
samleverk innen medisin utgitt. Her er det
tydelig at medisinerundervisningen ved universitetene var målet. Dersom man ser nærmere på henvisningene som er gitt under
hvert preparat i de eldste farmakopeene Nicolai, Nicolai Myrepsos, Mesue, Avicenna
- dreier det seg sannsynligvis om henvisninger til bøker fra perioden 1600-1800.
Dette betyr igjen at det fantes inkunabler
eller bøker fra tiden før 1600. Parallelt med
utgivelsen av farmakopeer ble også lærebøker
i praktisk apotekarbeid utgitt med oversikter
over sammensatte legemidler. Det ble også
beskrevet behandling av sykdommer med de
legemidler man kjente til. Det eksisterte således et betydelig antall bøker med legemiddelsammensetninger i perioden 1440-1600.
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For en god del av bøkene gjelder at de er
opptrykk - tildels bearbeidelser av medisinske manuskripter fra før 1440. Mange nye medisinske lærebøker ble imidlertid også skrevet
i tiden like etter 1440. Det er ofte tale om
kopier av andre bøker, men bare forsynt med
en ny forside.
De aller fleste henvisninger tilbake til tiden
før 1440 når det gjelder opprinnelsen til
composita går til Nicolai, Mesue, Avicenna,
Galen, Rhazes og Nicolai Myrepsos. Av disse
er Mesue og Nicolai de viktigste.
Hva slags materiale kunne forfattere av de
første trykte medisinske bøker bygge på, når
det gjaldt beskrivelse av de legemidleene som
ble brukt ved behandlingen av syke?
I prologen til Canterbury Tales (1392)
skriver Chaucer følgende om legen:
Well knew he the olde E sculapius
And Deyscorides and eek Rufus
O Ide Ypocras, Ha ly and Ga/yen
Serapion,Raz is and Avycen
Averrois, Damascien and Constantyn
Bernard and Gatesden and Gilbertyn

Rufus
Haly
Ypocras
Serapion
Bernard

Gatesden

=

Damascien
Constantyn =
Gilbertyn

Valgius Rufus
Haly Abbas
Hippocrates
Ioannis Serapionis
Bernhard fra Gordon, Professor i medisin ved universitetet
i Montpellier 1285-1307
John of Gaddesden
(Ioannis Anglicus) 1280-1361
Nicolai Damascenus
Constantinus Africanus
Gilbert de Corbeil

Dette forteller oss noe om hva slags kunnskap
man forventet å ftnne hos legen og hvilke
personer man mente hadde betydning for
den medisinske viten. For å forstå hvilke
kunnskapskilder som de første lærebøkene i
farmasi bygget på er det nødvendig å gå enda
500 år tilbake i tiden.

4. Tiden før år 1000
Etter Galen og Dioscorides, som var de
viktigste kildene til enkle og sammensatte
legemidler (simplicia og composita), fulgte en
rekke leger som oversatte de før nevntes
verker, la til egne erfaringer og dannet
grunnlaget for de medisinske manuskripter
som skulle bli tilgjengelig rundt år 1000
(Scribonus Largus, Paulus fra Aegina, Cornelius Celsus, Alexander fra Tralles, Oribasios).
En omfattende oversikt over tidlig medisinsk
litteratur er gitt av Choulant (Choulant
1841).
I det bysantinske riket ble nestorianerne
lyst i bann i Ephesos i 431 og fordrevet fra
Edessa til Mesopotamia og Persia. Mange av
de betydningsfulle legene i det bysantinske
riket var nestorianere. Keiseren stengte
akademiet i Edessa på grunn av de
nestorianske lærerne og la dermed indirekte
grunnlaget for en medisinsk skole i Gundishapur (i Iran) ved at nestorianerne flyktet
østover til Persia. Herfra hentet kaliffene alMansur (712-775) og Harun-al-Raschid
(764-809) leger til sitt hoff og sine sykehus i
Baghdad. Araberne overtok dermed initiativet i utviklingen av medisinsk kunnskap og
hoffet i Baghdad ble et sentrum for medisin
støttet av nestorianske leger.
Reseptene som ble overtatt fra gresk
tradisjon ble modifisert med bruk av arabiske,
syriske, persiske og indiske Simplicia. Verkene
til Aristoteles, Galen, Hippocrates m. fl . ble
oversatt til arabisk, syrisk og persisk og på den
måten bevart for ettertiden. Harun- alRaschid's sønn al-Mamun opprettet en oversettelsesskole i Baghdad (Bayt-al-Hikma) som
ble et sentrum for bl.a. oversettelse av greske,
medisinske skrifter. Særlig Hunain ibn Ishaq
al- Ibadi ble berømt for sine mange medisinske oversettelser (Withington 1894). De
originale manuskriptene på gresk forsvant
men de arabiske oversettelsene som ble tatt
vare på, ble oversatt til latin og de dannet

grunnlaget for den medisinske viten man
hadde rundt år 1000.
Kjente oversettere som Hunain ibn-Ishaq
og al-Kindi nevnes ofte i forbindelse med
oversettelsene av medisinske skrifter. Araberne opprettholdt den vitenskapelige tradisjon fra grekerne og bygget videre på den
med egne oppfinnelser og nye stoffer. I
farmasi ble metoder som destillasjon, oppløsning, sublimering, smelting og forbrenning
utviklet som farmasøytiske teknikker til bruk
ved produksjon av legemidler. En rekke kjenuske navn SOUl alkohol, alkali, alembik, elixir
er avledet fra arabisk og navn på legemiddelformer som julep, rob, looch, syrupus likeså.
Flere berømte arabiske leger som Rhazes,
Avicenna, Serapion, al-Samarkandi og alKindi laget sine egne reseptsamlinger hvor
flere av preparatene må antas deretter å ha
tilhørt den alminnelig aksepterte samling av
legemidler.
I den tidlige nuddelalders medisinlitteratur
må man skjelne mellom direkte latinske
oversettelser av samlinger som stammer fra
greske forfattere og selvstendig forfattede
medisinske verker. Når det gjelder legemiddelplanter og legemidler kan manuskriptene deles inn i to typer: H erbaria (simplicia)
på den ene siden og reseptarier/ antidotarier
(composita) på den andre. I herbariemanuskriptene ble de enkelte planter og
deres m edisinske anvendelse bekrevet. Det
ble også gitt henvisninger til hvordan enkeltplantene kunne brukes, noen ganger enda
med angivelse av reseptforslag. Her ble
plantenes beskrivelse fulgt av tegninger av
plantene og til tross for ofte fantasirike tegninger er variasjonen og feilene i plantenes
bekrivelser ikke så mange sanunenlignet med
compositareseptene. Man kan uten store
vanskeligheter sammenligne «De materia
medica» av Diosocorides slik den finnes i
Juliana Anicia Codex i Wien (Wien Med.gr.
1) med Disocoridesutgaver fra 1500- tallet.
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Når det gjelder composita ble disse gjennom
tidene og avhengig av stedet variert med
hensyn på sammensetning (antall og type
planter) for å tilpasses den lokale bruk.
I reseptariene/ antidotariene ble composita
tatt opp med følgende inndeling:

1.
Etter navnet på legemiddelform, den viktigste planten i preparatet, og/ eller preparatets
anvendelsessted (mage, hud, øyet, o.s.v.). De
kan også være oppført etter preparatets
egennavn som kan føres tilbake til en kjent
keiser, lege, prest eller etter egennavn som er
gitt for å understreke hvor viktig legemidlet
er- hellig bitter, evig liv, hjelper mot alt.
2.
Etter anvendelsesområde med angivelse
av en rekke bruksområder dersom man
ikke direkte anvendte uttrykket «facit ad
olllllla ... ».
3.
Etter sammensetning: Hvert enkelt innholdstoff fra plante-, dyre- eller mineralriket
og den mengde som skal anvendes blir angitt.

4.
Etter hvordan preparatet skal tillages: Her
nevnes kort også nødvendige hjelpestoffer for
tilberedning av produktet og ofte hvilken
konsistens man ønsker. Her er det stort sett
snakk om pulverisering og blanding. Deretter
blir preparatet gitt en konsistens i tråd med
bruken (honning, sukker, olje eller vann som
medium). Ofte er angitt hvor lenge preparatet kan oppbevares.
5.
Etter når legemidlet skal tas og doseringen:
Bl.a. hvor ofte preparatet kan tas samt
varigheten av behandlingen.
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En slags systematikk er tatt med i de
medisinske codices idet beskrivelsen av sykdommer og en mulig helbredelse er satt opp
etter effekt på hodet og derfra nedover i
kroppen til føttene og reseptene satt opp
etter dette systemet- «a capitem ad calcem».
Ofte begynte reseptene med «medicamentem
ad ... ».Når det gjaldt legemidler inndelt etter
det siste system var det umulig å gjennomføre
en standardisering av sammensetningen.
Dette gikk bare der hvor resepten ble angitt
med et egennavn. En annen gruppe
populære legemidler var de som ble angitt
med den viktigste enkeltkomponenten - de
såkalte dia-midler. Dia stammer fra gresk og
betyr med. Vi finner en rekke resepter som
begynner med dia - slik som Diacastoreum,
Diascordeum, Diapapaveris, Diacostum o.s.v..
Noen ganger ble en gammel kjent resept gitt
et tilleggsnavn som skulle vise hvem som var
opphavspersonen til resepten, som for
eksempel Hiera pigra Galienii. Henimot år
1000 blir reseptene noen ganger samlet i
egne grupper basert på deres virkning.
Årsaken til dette er sannsynligvis at man
begynner å se på legemiddeltilvirkningen
som et spesielt fagområde. De reseptene som
blir skrevet ned, er tildels kopier av resepter
fra tidligere manuskripter, tildels egne
resepter nedskrevet i forbindelse med at
boken er bestilt. Slik oppstår etterhvert et
variert utvalg av antidotarier. Vi ser i de
forskjellige codices fra det 9. til det 12.
århundret at fra å være spredt rundt omkring
i et medisinsk verk begynner man på 1000tallet å plassere reseptene samlet på ett sted i
et antidotarium. Antall resepter vokser med
tiden og antall simplicia blir etterhvert så
stort at det blir vanskelig for apotekeren å
holde et fornuftig varelager for å dekke
produksjon av de vanlige legemidlene som
legen måtte ønske. Etter de manuskriptene å
dømme som er bevart fra før år 1000 kan
man ialle fall anta at antall forskjellige
resepter ligger på ca. 1000, fra den greske,

Fotografi av side i «Antidotarium magnum>> i Codex Basil D Ill 14 fra
Universitetsbiblioteket i Basel. Siden viser begynnelsen på monografien til
preparatet «Pauli Apostoli antidotum>> - et av de mest berømte legemidlene i
middelalderen. Siden angir sammensetningen og virkningen av preparatet.
(Foto: Jan Karlsen)
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romerske og bysantinske tradisjonen. Legger
man så til den arabiske kulturkrets , antas det
at antallet kan dobles. Siden reseptene til å
begynne med ble satt inn i en medisinsk
codex etter bruken, må man kunne hevde at
inndelingen skjedde etter medisinsk systematikk. Det var først da man fikk en inndeling
etter legemiddelformene at man kan snakke
om en farmasøytisk inndeling. Noen absolutt
inndeling etter legemiddelformene var det
imidlertid fremdeles ikke. Den kom først
utover på 1600-tallet med de standardiserte
farmakope er.
Det er ytterst vanskelig å finne ut av hva
som virkelig er originallitteratur, ettersom
denne ble oversatt til diverse språk gang på
gang. Det er derfor mange unøyaktigheter i
manuskriptene fordi teksten da var blitt gjenfortalt og skrevet ned flere ganger. Man var
nok også mindre forsiktig med oversettelse av
medisinske termer enn av teologiske. Feiltolkning av de siste kunne ra fatale følger for
oversetteren og skribenten. Kopiering av
bøker ble foretatt i det som var middelalderens forlag, klostrene. No en klostre
grunnla såkalte «scriptorier» og ble berømte
for den kvalitet de la i de manuskriptene som
ble produsert. Drivkraften bak dette var
muligheten til å Dene gode penger på
produksjonen. For aristokratiet ga det høy
status å eie et bibliotek. Kvalitetskontrollen av
de produserte codices gikk mer på skjønnskrift enn på innholdet. Det mest berømte
scriptoriet kunne produsere det dyreste bokverk (Codex). Mange medisinske codices fra
slike scriptorier finnes i bibliotekene i
Europa. Codices fra ca. år 1000 og fremover
er tydelige i skriften og meget imponerende i
sin utforming sammenlignet med tidligere
produserte. Et problem for systematiseringen
av eldre codices er å finne frem til produksjonsstedet. I de senere manuskriptene er
det mulig gjennom en kombinasjon av
kjemisk analyse av blekket og studier av
tegninger/ bokstaver å anslå opphavstedet.
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Gode oversikter over før-Salernitansk reseptlitteratur er gitt av Sigerist 1923, Goltz
1976,Jorimann 1925, Stoll 1989, Thorndyke
1963, Carbonelli 1914 og Gentile 1890.

5. Perioden år 1000-1700
Hva var det som skjedde i denne perioden
som ledet frem til de standardiserte reseptbøker/farmakopeer som man kjenner i dag?
Går man tilbake til 11 00-tallet var forholdene
for apotekerne i samfunnet helt andre enn i
dag. All farmasøytisk litteratur ble skrevet av
leger. Legene både tilvirket og lot tilvirke
legemidler. Reseptsarnlinger fantes og mange
av preparatene var ofte godt innarbeidet. De
inneholdt mange ganger et stort antall ingredienser, ofte mellom 30 og 70, og tillagningen ble noen ganger foretatt på bestemte
apotek i Europa og eksportert. I land/ steder
med stor handel som f.eks. i Venezia ble det
etablert et utall apotek hvor man spesialiserte
seg på bestemte legemidler. Det eksemplet
som er best kjent er venetiansk teriakk, hvor
tillagningen ble gitt av dogen som et monopol til et mindre antall apotek i Venezia.
Venezia handlet med Bysants og det er ingen
grunn til å tro at ikke ferdiglagede legemidler
hørte med til handelsutvekslingen. Etterhvert
ble tilvirkningen av legemidler og salget av
disse meget lukrativt, noe man ønsket å
kontrollere. På den ene side krevet legene at
apotekeren skulle kunne lage et preparat med
de samme ingredienser hver gang og det
offentlige ønsket å regulere helsevesenet. I
sine lover (Constitutiones fra Melfi) fra 1231
beskriver Fredrik Il Hohenstauffen blant
annet hvordan forholdet lege/ apoteker skulle
være og hvordan apotekerens faglige nivå
skulle kontrolleres. Det sattes meget strenge
straffer for å forfalske composita. Dette vil da
si at man også måtte bestemme seg for
hvordan reseptene skulle lages i henhold til
de gitte forskrifter. Man kjenner imidlertid

ennå ikke til mange henvisninger til standardforskrifter selv om disse måtte ha eksistert. Fredrik II's Constitutiones regnes for
det første fullstendige lovverk etter Romerrikets fall for en regulering av offentlig
virksomhet inkludert helsevesenet. Man kan
si at disse lovene betyr starten på et kontrollert helsevesen og setter bl. a. regler for en
apotekers virke. Omtrent samtidig ble det
innført en profesjonsedsavleggelse mange
steder for å utøve medisin og farmasi innen
en stat med regler for tilvirkning av legemidler, hvilket utstyr som en apoteker skulle
ha,hvilke bøker han skulle arbeide etter og
hvilke simplicia og composita han måtte
holde på lager. For videre å regulere behandlingen av syke m åtte lege og apoteker
avlegge en ed på at de skulle utføre sitt yrke i
henhold til det som ble bestemt på bakgrunn
av eksamen, kontroll og fagkunnskap
(Sappert 1955, 1954). En slik apotekered ble
forlangt i Melfi 1231, Montpellier 1180,Arles
1245, Marseilles 1231 (Hein 1957a, Hein
1955, Capasso 1871, Niese 1910, Hein
1957b). Det er fire reseptsamlinger som det
ble krevet kjennskap til og som utmerker seg
som et slags standardbibliotek for den
som skulle foreskrive eller lage et sammensatt legemiddel
i perioden 1000-1500.
Det var Antidotarium magnum, Antidotarium Nicolai, Antidotarium Mesue og
Dynameron.

6. Antidotarium magnum
I flere inkunabler som omhandlet apotekarbeid/farmasi er det også henvist til et annet
og større antidotarium. Dette fikk navnet
Antidotarium magnum og var lenge et
hypotetisk manuskript inntil
Lutz (Lutz
1960) i manuskriptavdelingen til Universitetet i Basel fant et manuskript som viste seg
å være en stor reseptsarnling med ca. 1100
resepter. D et så ut til at dette da kunne

være det lenge søkte Antidotarium magnum.
Nylig har Kramer & Scheidt (1999) tatt
opp studiet av «Antidotarium Magnum» og
funnet frem til 16 codices som skal være
kopier og deler av det store antidotarium.
Disse stammer for største delen fra samlingene i Paris og fra Wellcome Foundation i
England. Fremdeles er det uklart om det
virkelig fantes en standardutgave av et Antidotarium Magnum. Det kan synes som om
dette er mer et ønske fra forskere som gjerne
ser at man i middelalderen var systematisk i
sin manuskriptkopiering. At man refererer til
et større antidotarium er rimelig fordi det
sikkert fantes mange antidotarier i omløp
o.s.v. med mer enn 140 resepter.
Man kan se at Antidotarium Nicolai har
tatt de fleste av sine composita fi:a denne
samlingen og forkortelsene/forenklingene
som var gjort i Antidotarium Nicolai kunne
man følge her. Dermed er Antidotarium
magnum tidfestet til før Antidotarium
Nicolai. N å da man hadde en mulig utgave av
Antidotarium magnum, kunne man også
lettere søke etter andre utgaver av denne.
Man har siden 1956 funne t flere enn 20 mer
eller mindre fullstendige utgaver av Antidotarium magnum.Variasjonen i håndskrevne
manuskripter (codices) er enda større enn i
de tidlig trykte utgavene slik at man har
vanskelig for å finne opprinnelsen til Antidotarium magnum for om mulig å kunne
tidfeste den første utgaven. Slik vi kan se av
de funne utgavene, er det utgaven som ble
oppdaget i Basel som foreløpig ser ut til å
være den mest komplette. Reseptene er her
delt inn alfabetisk og starter (som i Antidotarium Nicolai) med Aurea Alexandrina.

7. Antidotarium Nicolai
Antidotarium Nicolai er det andre ofte
siterte referenseverk fra før 1440. I de første
offisielle farmakopeene ble det ofte referert
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til Antidotarium Nicolai. En stor del av
reseptene på sammensatte legemidler (composita) var ofte hentet fra Antidotarium
Nicolai. I forbindelse med opprettelsen av de
nye universitetene på 1200-tallet ble det
behov for en legemiddelliste som kunne
passe inn i det medisinske studium som
pensum og som hadde et praktisk, lite
omfang. Dette var sannsynligvis årsaken til at
man forenklet, forkortet og til dels modifiserte de gamle reseptene på sammensatte
legemidler. Forenklingen besto ikke så mye i
forkortede utgaver av reseptene som i et
redusert antall resepter. Fantes en magnum
(stor) og en rninor (liten) utgave ble bare en
tatt inn i antidotariet. Resepter med et
egennavn ble tatt inn direkte med egennavnet og vi kan regne med at disse reseptene
er de som virkelig tilhører den eldste
tradisjonen

Resept fra Antodotarium Nicolai
fra omkring år 1250
Trifera magna
Recipe
Opii
dragmas II
Cinamomi
Gario.ffoli
Ga/ange
Spice
Zedoarii
Zingiberis
Cos ti
Storacis calamite
Ca/ami aromatici
Ciperi
Y ris
Peucedanii
A co ri
Mandragore
Celtice
Rose
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Piperis
Anizi
Ap i i
Petro macedonici
Fenuculi
Dauci
Insquiami
Ozimi
Cimini
ana dragma I
Mellum quantum sufficit (Blandes med tilstrekkelig mengde honning)
Langsomt vokste det på denne tiden frem et
krav fra legene om en standardisering og en
forenkling av reseptsarnlingene Det fmnes
ingenting skrevet om medisinske diskusjoner
gjeldende en mulig forenkling eller standardisering av reseptsarnlingene, men på
1200-tallet ble et Antidotarium Nicolai laget
som en slags kortversjon. H øyst sannsynlig
var det fremkommet da det skulle undervises
i kunnskap om legemidler ved de nye universitetene og man trengte en reseptsarnling
som var til å håndtere. Med sine ca. 140
resepter ble Antidotarium Nicolai raskt gjort
til et standardverk for apotekere og leger.
Antidotarium Nicolai gjorde også bruk av
vektenheter og mengder som var praktiske i
tilberedningen. Vi kan se på reseptsamlingene
som enkeltbøker i en kontinuerlig endring i
hvor man hver gang et antidotarium skulle
kopieres la til eller trakk fra resepter som
enten ikke ble brukt eller som kom i tillegg
til det eldre manuskriptet. Slik vil man ikke
finne ett standardverk for reseptsarnlingen,
men heller en lang rekke forskjellige samlinger hvor grunnstammen i antall og i navngitte resepter er lik.
Forfatteren av antidotarium Nicolai regner
man nå med er Nicolai Farnham som var
professor i medisin ved universitetet i Paris.
Hans antidotarium inneholdt ca. 140 resepter
og er tydelig beregnet på medisinerstudentundervisning. I reglene for universitetet i

Paris og medisinerundervisningen fra år 1273
forlangtes det kjennskap til Antidotarium
Nicolai og et kurs holdtes om antidotariet.

Historia Universitatis Parisiensis
(DuBoulay 1567, Denifle 1889)
Paris 1567
(Krav til pensum i medisinerstudiet i Paris
1273)
«- dictis particularibus quas sufficit audinisse

wrsory vel ordinarie, Antidotarium Nicolai
semel. Versus Aegidii (Coboliensis) non sunt
de forma. Item debet unum librum de Teorica
egisse & alium de Practica. Et hoc debet
jurate. Si quis autem depejurio vel de
mandacio convictus suerit. Seguitur
hic titulus Capitolum de Antiquis
Confectudinibus & Ordinationibus
Magistrorum in Medicina.
Nu/lus Magister debet legere Cursorie de mane.
Nu/lus debet legere in die quo generaliter
sextiuatur, nec Magister nec Bachelarius. Itern
nu/lus Magister debet suas lectiones ordinarias
finire cursorn»
Det forelå en stor og en liten utgave av et
antidotarium som var i almen bruk. Man kan
vel anta at den mindre utgaven som gikk
under navnet Antidotarium Nicolai, kan ha
vært avledet av den store utgaven, Antidotarium magnum (Held 1916).
Den først kjente trykte utgaven av Antidotarium Nicolai ble utgitt av Nicolaus
Jenson,Venezia i 1471. En facsirnile av denne
utgaven er gjengitt av Goltz (Goltz 1976).
Legemidlene er inndelt alfabetisk slik som i
Antidotarium magnum.Antidotarium Nicolai
ble også angitt å være pensum ved universitetet i Paris 1272 (DuBoulay 1567) (se
ovenfor) og det fikk dermed en meget stor
anvendelse. I 1260 ble det skrevet kritikk av
Antidotarium Nicolai. Simon fra Beauvais

kjente til dette antidotariet allerede i 1245.
De kjente utgavene av Antidotarium Nicolai
har et varierende antall resepter - fra ca. l 00
til 150. Antallet avhang litt av kvaliteten av
avskriften av tidligere utgaver og ønsket om å
ra en mer lokalt tilpasset reseptsamling. I den
første trykte utgave fra 1471 er antallet
resepter 142. Vi finner mange av de beskrevne composita i tidligere anonyme antidotaria
under det samme navn, men de er ofte
forenklet i den trykte utgaven. I den trykte
utgaven av Antidotarium Nicolai er det også
angitt erstatningsstoffer (simplicia) for mange
av de oppførte ingrediensene (Incipit Tractulus Quid pro Quo) slik at reseptene skulle
ra en mer generell anvendelse over et større
geografisk område.

8. Opere Mesue
Et antidotarium som fikk stor innflytelse på
reseptsamlingene, er det såkalte Antidotarium
M esue. Antidotarium Mesue er på flere måter
et mer moderne antidotarium enn Antidotarium Nicolai. Det inneholder flere
grupper av legemidler og er inndelt etter
legemiddelformen. Dette var vanlig i den
arabiske tradisjon. Antidotarium Mesue har
mange preparater som er arabiske i sin
opprinnelse. Henvisningen til Mesue som
mulig forfatter stemmer sikkert ikke og man
mener at den anonyme forfatteren har brukt
Mesue som en måte å markedsføre boken på.
Siden man nå stedfester Antidotarium
Nicolai til universitetet i Paris kunne det
være nærliggende å stedfeste opprinnelsen av
Antidotarium Mesue til universitetet i Montpellier eller til de norditalienske universitetene. Ved universitetet i Montpellier ble det
undervist i medisin helt etter arabiske lærebøker. Den arabiske innflytelsen, som er
tydelig i Antidotarium Mesue, er i overensstemmelse med dette. Universitetet i
Montpellier ble opprettet på 1200-tallet og
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medisinerundervisningen fulgte de arabiske
tradisjoner. I likhet med i Paris trengte man
et standardverk for sammensatte legemidler
og det er nærliggende å anta at et slikt ble
laget i Montpellier også.
Det opprinnelige medisinske manuskriptet
var delt i to deler, den ene ble ofte kalt «De
consolatione medicinarum simplicium solutivarum)) den andre «De simplicibus)). Forfatteren ble angitt til å være Ioannis filius
Mesuae filii Hamech filii Hely filii Abdela
regis Damasci. Omtrent på samme tid (ca. år
1250) fantes også et annet manuskript som
ble angitt å være blitt skrevet av Ioannes filii
Mesue. Dette andre manuskript bestod også
av to deler: en som ble kalt «Practica)) og en
som ble kalt «Grabadim. De nevnte fire
«codices)) ble senere ofte slått sammen til et
samleskrift under navnet «Opere Mesue)).
Ved grundigere gjennomgang av en rekke
codices finner man flere utgaver hvor forfatteren kalles Mesue men som vi foretrekker
å kalle Pseudo-Mesue. Disse medisinske
skriftene var meget utbredt, og reseptsamlingen ble tydeligvis ofte benyttet. Antidotarium Mesue tilsvarer den delen som ble
kalt Grabadin. I Antidotarium Mesue legges
det vekt på de store legemiddelgruppene
electuaria, confecta, condita og syrupi som
ble laget med honning eller sukker som
konserveringsmiddel. Det var en produksjonsteknikk som ble innført i medisinen av
araberne. På denne måten kunne man
oppbevare legemidlene gjennom lengre tid
og en kontrollert produksjon av visse
sammensatte legemidler kunne foretas under
tilsyn og kontroll f.eks. en gang i året. Et
eksempel fra Antidotarium Mesue:

Cerotum Galieni secundem
Mesue (1200-tallet)
Recipe
Cere albe uncias II; Olei rosatis uncias IIII;
et sit radix olei, oleum orifancinum, aqua
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Jontium c/are et propre, vehementis
frigoris, quantum sufficit, oleum
multotiens et bene lavetur lavacionibus
multis, et quantis magis elaboratur in
lavando, illud .fit excellentius, ultimo vero,
conquassetur cum aceto alba et claro
pauco et servetur.

Antidotarium Mesue ble mye brukt. Det
fremgår av de kommentarer til samlingen
som ble trykket helt opp i det 17. århundret.
Gjennom høymiddelalderen var Opere
Mesue blitt kopiert mange ganger og latinen
var ofte blitt ganske uforståelig og unøyaktig.
Utgaven fra Venezia 1471 og fra Padua 1471
ble kalt Versio antiqua. Jacobus Sylvius Oaques
Dubois) oversatte denne versio antiqua til et
mer forståelig latin og den nye versio nova ble
utgitt en rekke ganger (Paris 1542 og
ni ganger til inntil 1566). Opere Mesue ble
også utgitt som en fellesutgave av Versio
antiqua og Versio nova (Venezia 1549, 1558,
1561 og 1562) slik at man senere kan
kontrollere oversettelsen. I enkelte samleutgaver er M esue's Antidotarium tatt ut, i
andre samleverk er Antidotarium Mesue den
eneste Mesue-delen som er tatt med. Inntil
1623 hadde man trykket ca. 60 utgaver av
Opere Mesue. Av Antidotarium Mesue finnes
det følgelig et stort antall utgaver hvor noen
resepter tatt ut og andre føyet til. I likhet med
andre codices som beskriver terapi og
resepter, er det ikke mulig å finne frem til den
som var den virkelige forfatter. Som nevnt
ovenfor ble kjente legers navn flittig brukt i
markedsføringsøyemed. Nå kan man forstå at
de fire kapitler om terapi, simplicia og
composita som angis å være skrevet av Mesue
eller filii Mesue d.v.s. Mesue den yngre eller
Pseudo-Mesue, ble slått sammen og tilskrevet
samme forfatter. Hvem han var er i likhet
med forfatterne av Antidotarium Nicolai
og Antidotarium magnum foreløpig innhyllet
i historiens nokså tette slør. Gode beskri-

velser av Antidotarium Mesue er gitt av
Klimaschewski-Bock 1987, Lieberknecht
1995 og Heuken 1990.

9. Dynameron
I 1546 ga Leonhard Fuchs ut en latinsk
oversettelse av en reseptsamling av Nicolai
Myrepsos under navnet Dynameron. Denne
oversettelsen kom desverre for Fuchs for sent
til å kunne ra noen større innvirkning på de
reseptsamlingene som etterhvert ble offisielle
mange steder. For studiet av variasjonen i
sammensetningen av composita utgj ør imidlertid Dynameron med 2565 resepter et
høydepunkt i reseptinnsamlingen - Dynameron ble en slags reseptenes bibel og
avspeiler tradisjonen innen bysantinsk, j ødisk
og arabisk samt vestlig (italiensk) medisintradisjon.

Et eksempel fra Dynameron:
Somniferum mirabile admodum &
probatum (Nicolai Myrepsos
1300-tallet)
Opii scrup. semis aut quartam partem
proviribus. Tritum bene subiguto aut drosato
violarum, & praebe bibendum cum aqua,
est enim mirabile admodum
Hvem Nicolai Myrepsos var vet man ikke.
Vi kan imidlertid av innholdet se at Antidotarium Nicolai må ha vært kjent for forfatteren. Gjennom tekstsammenligninger
med andre codices kan man anslå at samlingen må være blitt blitt laget i tidsrurnn1et
1260-1290. Samlingen er delt inn i 48 avsnitt
etter legemiddelform og etter bruksområde.
Dette kan synes å være en noe forvirrende
inndeling, men denne samlingen er i alle fall
det største kompilatoriske verket man
kjenner over con1posita.

Et resepteksempel fra Dispensatorium Valerii
Cordi, 1598:

Manus Christi simplex & perlata
(Disp.Valerii Cordi 1598)
Sacchari opt. libram unam
Aqua rosarum quantum sufficit
Coquantur secundem artem; ac si opus
fuerit, in fine addatur Margaritarum
subtilis. tritarum uncia dimidia
(Margaritae perler)

=

Ved oversettelse fra arabisk til latin falt man
ofte tilbake på rent fonetiske oversettelser og
dermed ble det etter hvert ofte vanskelig å
«finne igjen» den opprinnelige planten eller
plantens navn. Araberne som på denne tiden
var inne i en ekspansiv periode i naturvitenskapene, bygget videre på den greskromerske tradisjon og tilførte den medisinske
videnskapen ny viten og metoder. De
viktigste sentra for medisinsk kunnskap i den
arabiske verden var Kairo, Kairouan, Cordoba
og Toledo. Da Toledo ble inntatt av de kristne
i 1085, dro oversettere raskt til biblioteket der
for å sikre seg de arabiske manuskripter for
oversettelse. Oversettelsene ble i tur og orden
gjort tilgjengelig for de medisinske skolene i
Europa.
I den vestlige verden fikk man de første
universiteter med medisinske fakulteter og
skoler i Salerno, Bologna, Montpellier, Paris,
Salamanca og Oxford (1). Det ble opprettet
bibliotek som etterhvert fikk store samlinger
av manuskripter og også av bøker. Når det
gjaldt reseptsamlinger, ble disse utvidet med
nye simplicia fra land utenfor Europa. Det var
særlig de store handelsbyene som hadde
utvalget av simplicia og det var da også her at
apotekene ble utviklet til store forretninger.
Noen apotek spesialiserte seg på produksjonen av bestemte legemidler som f.eks.
venetiansk teriakk. Lokale preparater kom
inn i reseptsamlingene og gjorde det
etterhvert ganske vanskelig for et apotek å
kunne lagerholde råstoffer for alle preparater.
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Et antidotarium fra før år 1000 hadde
vanligvis inndelt preparatene i grupper etter
den del av kroppen hvor de skulle brukes. De
startet med preparater som skulle brukes for
hodet og deretter tok man for seg produkter
som skulle anvendes for forskjellige kroppsdeler nedover til man nådde preparater til
behandling av føttene. Antidotarium magnum
og Antidotarium Nicolai er imidlertid inndelt alfabetisk og starter med preparatet
«Aurea Alexandrina)). Antidotarium Nicolai
var meget populær og ble oversatt til en rekke
språk og utgitt i mange opplag. Et stort antall
opplag ble også utgitt på hebraisk og det tyder
på at mange leger på denne tiden var jøder.
Som en følge av tidens unøyaktigheter finner
vi Antidotarium Nicolai i mange forskjellige
utgaver med et varierende antall simplicia og
composita. Siden det «opprinnelige)) Antidotarium Nicolai ikke hadde noen offisiell
status, fant man ofte å kunne gi en lokal
utgave av denne samlingen et personlig preg
ved å utelate eller føye til preparater.
Det er nok sannsynlig at mange reseptsamplinger sirkulerte blant scriptoriene i
Europa og at de ofte omfattet de samme
resepter. Utdannelsen av leger skjedde ved et
mindre antall universiteter og det er å anta at
mange av de samme reseptene ble brukt i
undervisningen. Dersom reseptene inndeltes
alfabetisk eller etter den del av kroppen hvor
legemidlet skulle anvendes kom man til at et
legemiddel som Antidotum Aurea Alexandrina både alfabetisk og anvendelsesmessig
(til hodesmerter) ofte kom først. Hvis man
går gjennom en del av reseptsarnlingene,
finner man en rekke resepter med egennavn
- Opopira magna, Trifera saracenica, Requies
magna, Aurea Alexandrina, U nguentum
aegypticum, Unguentum Marciaton, Philoanthropos o.s.v.. Dette kan lett bringe en til
den konklusjon at et mindre antall resepter
med egennavn kanskje er de som har lengst
tradisjon. Man kan også anta at legemidler
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med sterk virkning lettere kunne komme til å
«gå i arv)) fra manuskript til manuskript, slik
at resepter med innhold av opium skulle «gå
igjen)) med omtrent sanune sammensetning.
I flere tidlige reseptsamlinger er preparater
med innhold av opium inndelt i en egen
klasse/gruppe. Et kj ennetegn for en rekke
viktige legemidler var at sanunensetningen
ofte er komplisert d.v.s. at resepten besto av
et stort antall ingredienser (30-120). Typiske
eksempler er reseptene på teriakk, mithradatum, Unguentum Marciaton m.fl. . I de
mer velskrevne codices har man i scriptoriet
uthevet visse resepter med en forseggjort
førstebokstav. Dette ble antagelig gjort for å
utheve et viktig preparat. Kanskje er slike
resepter tatt fra meget eldre reseptsamlinger.
Et preparat kunne forekomme i to former,
som f.eks . et antidotum Lithotropon
magnum og Lithotropon minor. I dette
tilfellet må man kunne anta at Lithotropon
magnum opprinnelig bare het Lithotropon
og at dette var et velkjent egennavn/preparat.
Lithotropon minor ble en ny,modifisert og
forenklet utgave.
Fra omkring år l 000 fikk man en viktig
utvikling hva skrifttyper angår med beneventoskrift, tidliggotisk og insularskrift og
til gotisk skrift med kanselliskrift fra 1500 og
utover (Lowe 1929, Dro gin 1987, Anonym l
1990). I medisinske manuskripter fra omkring år 1000 og de neste to hundre år var
det vanlig å bruke ligaturer eller sammentrekninger av ofte forekommende bokstavgrupper. Ligaturene varierte fra scriptorium til scriptorium og utgjør i seg selv et
eget forskningsområde. N år man i tillegg
varierte skrifttypen ga dette manuskripter
som ofte kunne forårsake vanskeligheter med
tolkningen og dermed i kopieringen av
codices. For oss i vår tid er det derimot en
fordel da vi ved hjelp av paleografiske studier
ofte både kan tidfeste manuskriptet til
innenfor 50 år og stedfeste det p.g.a. skrifttypen.

I perioden etter år 1100 fikk en rekke
klostre med scriptorier en oppblomstring
som resulterte i codices som var rene kunstverk. Dette er en stor fordel for den som i
våre dager skal lese en codex og var en fordel
den gang for videre kopiering som da kunne
skje uten for mange feil fra slike codices.
Resultatet er at at man lettest finner frem i
codices fra omkring år 1100 og utover mens
eldre manuskripter ofte krever ganske mye
mer av innsikt i paleografi for at teksten skal
kunne tolkes korrekt.
Hvis man anvender noen av de kriterier
som er nevnt ovenfor kommer man fi·em til
en mindre gruppe resepter som tydeligvis har
vandret gjennom historien fra manuskript til
manuskript uten store endringer. Man ser at
det å gi en lokal resept et egennavn ble
benyttet gjennom hele perioden 1000-1700.
En sammenlignende studie av forskjellige
codices vil imidlertid kunne gi svar på hvilke
composita som ser ut til å ha hatt sin
opprinnelse fra før år 1000, d.v.s. fra den
gamle tradisjonen . Et utvalg av codices med
et stort antall resepter ble gjennomgått i den
hensikt - om mulig - å finne fi·em til en
gruppe resepter som kunne stanm1.e fra tiden
før år 1000. Disse codices ble studert for å
liste ut reseptformler med 1. egennavn 2.
innhold av opium 3. tilføyelse av magnum
eller minor og 4. innhold av et meget stort
antall ingredienser. Hensikten var å kunne
følge reseptenes gang gjennom historien og i
et senere arbeid ta for seg enkeltresepter og
deres mulige omforming og forenkling, og
eventuell forsvinning ut av m edisinsk bruk.

Antall resepter samlet i antidotarier
og variasjon i reseptutvalget
Lorscher Arzneibuch
Scribonus Largus
Barberini 160
Vat.lat. 4418

737 res.
271 res.
331 res.
140 res.

482
Codex p ala tina Firenze 7 4 7
Codex Basil D Ill 14
ca. 1100
(Antidotarium magnum)
270
Vat.lat. 4450
Vat.lat. 4484 (forkortet utgave av
116
Antidotarium Nicolai)
Dynameron utg. Leonhard Fuchs 2572
Mesue's samlede verker utgitt av
Sylvius
Antidotarium Nicolai oversatt av
Leonhard Fuchs
Gjennomsnitt for Antidotarium
Nicolai

res.
res.
res.
res.
res.

459 res.
127 res.
140 res.

En medisinsk codex ble b estilt av den som
hadde råd til det d.v.s. i alminnelighet fra
adelen. Noen codices ble skrevet til eget bruk
i klostrene. I tidens løp ble boksamlinger
testamentert til kirker eller til universiteter og
disse samlingene utviklet seg langsomt m en
sikkert til de store bibliotek vi kjenner idag.
Å finne frem til medisinske codices av
betydning for det aktuelle farmasøytiske prosjektet var ikke lett fordi det var nødvendig å
reise til en rekke bibliotek for der å lete etter
de ønskede manuskripter. N å vet man hvor
de store og viktige boksamlinger finnes og
det var naturlig å begynne med Biblioteca
Apostolica Vaticana i Vatikanet.
Oversikter over middelaldercodices som
behandler medisinske temata er samlet av
Carbonelli 1914, Poynter 1954, Gentile
1890, Kristeller 1965, C ranz 1982, Thorndyke & Kibre 1963 og i lokale kataloger ved
de større bibliotek som bl.a. i Vatikanet og i
Paris.
Vatikanbiblioteket har blant sme manuskripter en rekke som inneholder resepter og
flere codices m ed Constitutiones av Fredrik
Il Hohenstauffen. D e manuskriptene som
forfatteren har studert stammer fra perioden
år 900- 1400. Skrifttypen er karolingiske
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minusculer, beneventoskrift (fra Monte
Cassino) og tidliggotisk. Hovedvekten ligger
således på manuskripter fra 1050-1280 tallet.
De manuskriptene som er gjennomgått viser
ingen standardisering i antall resepter, men en
rekke navn går igjen. Noen av manuskriptene
ser ut til å ha vært selvstendige lokale
samlinger, mens andre har vært modifikasjoner av Antidotarium magnum eller Antidotarium Nicolai supplert med lokale resepter. Som referense har jeg brukt samleutgavene av Leonhard Fuchs oversettelse av
Nicolai Myrepsos reseptsamling Den foreligger i et medisinsk samleverk fra 1549 og
ser ut til å ha vært en lærebok for leger. I
tillegg har jeg funnet frem til et samleskrift
trykket med de den gang mest brukte
farmasøytiske bøkene pluss en bok om
medisinsk anvendelse (trykket i Venezia
1572). Disse to bøkene viser hvordan boktrykkerkunsten ga mye større muligheter for
å lage store bøker/samleutgaver. Bøkene som
ble funnet i Vatikanbiblioteket egner seg
meget godt til å studere reseptendringene.
Den ene angir Myrepsos' blanding av bysantinske, arabiske og romerske resepter med
kommentarer av Leonhard Fuchs. Den andre
gir alle reseptene fra Antidotarium Nicolai
(det lille) med kommentarer fra fire leger. I
tillegg har den siste boken de nødvendige
henvisninger med forklaringer på hva
reseptnavnene kan bety. Det henvises også til
hvor reseptene er tatt fra.
Overgangen mellom en standard composita beskrivelse fra 1200-1500 årene til
nåtidens Europeiske Farmakope som kun
inneholder legemiddelformbeskrivelser, standardstoffer og metoder gir et godt inntrykk
av den utviklingen som har funnet sted innen
farmasøytiske fag. Den farmasifaglige litteratur har gjennomgått en utvikling som har
vært helt i takt med den praktiske side av
faget. Vi ser denne utviklingen gJennom
de fagbøkene som utviklet seg fra rene
encyclopedier over simplicia (Pedanios
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Dioscorides-Materia Medica) til oversikter
over simplicia og composita i Middelalderen,
til rene oversikter over composita, bøker med
simplicia og bøker med Ars pharmaciae til
moderne farmakopeer. Legemiddelkunst og
reseptur forsvinner temmelig raskt i vår tid
og kanskje for godt fi:a apotek i Europa.
Dette medfører at en gammel profesjon som
farmasi får andre oppgaver i samfunnet.
En av de store historiske omveltningene
som farmasien gjennomgikk skjedde i senmiddelalderen i perioden år 1200-1460, hvor
en standardisering av simplicia, composita og
Ars pharmaciae tvang seg frem som et krav
fra leger og samfunn til forenklede og mer
reproduserbare legemidler. På slutten kom
også boktrykkerkunsten som fullførte den
«revolusjon» som allerede var igang innen
legemiddeltilberedning. Hjelpemidlene, håndbøkene, kunne nå utgis rimeligere enn de
meget dyre håndskrevne manuskriptene som
ble kopiert i klostrene. Tidligere, på 1100
tallet, var både antallet simplicia og de
vektmengder av dem som ble angitt blitt så
omfattende at det ikke var mulig å holde seg
ajour uten gode hjelpebøker. Rasjonell
tankegang hva legemidler og deres virkning
angikk
medførte store endringer i de
hjelpemidler som ble brukt ved tilberedningen av legemidlene. De middelaldermanuskriptene som ble laget for å beskrive
sykdommer og legemidler som kunne brukes
ved behandlingen av disse gir et godt bilde av
hvilke sykdommer som hersket og hvordan
«markedsføringen» av legemidlene ble gjort.
Et compositum med et kjent navn eller med
angivelse av en fantastisk effekt var populært.
Følgende resepter med egennavn ble funnet å
gå igjen i de forskjellige Codices:
l. Aurea Alexandrina
2. Athanasia major
3 . Philonium
4. Paulina

5. Trifera magna
6. Trifera saracenica
7. Requies magna
8. Musa enea
9. Sotira magna
1O. Theriaca Andromachi
11. Theriaca diatessaron
12. Mithradatum
13. Es dra magna
14.Adrianum
15.Yera pigra
16. Dialibanum
17. Opopira
18.Acharistum magnum
19. Panchriston
20. Gera logodion
21. Filoxeni
22. Diamargariton
23. Diaprassiu
24. Theodoriton
25. Philoantropos
26. Clirnax alexandrina
27. Catholicon
28. Blanca major
29. Pauli apostolicon
30. Litotripon
31. Catharticum imperiale
32. Garyofilatum
33. Benedicta
Disse 33 reseptnavnene går igjen i de fleste
antidotariene. Navnene på reseptene varierer
en god del, men det er tydelig at her er den
samme tradisjonen. Omfanget av den angitte
listen er satt av undertegnede etter preparatenes forekomst i de undersøkte codices,
men den er på ingen måte komplett. Det er
tatt hensyn til at det er sammensatte legemidler med mange ingredienser. Ofte er de
skrevet med stor forbokstav i navnet og det
ser ut til at både sammensetning og indikasjon på bruken har vært bevart fra tidlig i
den undersøkte perioden. N avngivingen av
preparatene varierer noe fra codex til codex
slik som vist nedenfor:

Antidotum Esdra
Antidotum Esdra magna
Esdra magna
Esdra minor
Es dra
Den største omveltningen i reseptlitteraturen i denne perioden kom med Paracelsus.
Theophrastus Bombastus von Hohenheim
(1493-1541) kom inn i medisinen på et
tidspunkt da kjemiske legemidler begynte å
tas i bruk. Paracelsus gikk i lære hos abbed
Johannes Trithemus i Sponheim og lærte
alkymi
(Kunst Alchymiam) av Sigmund
Fugger hvis familie eide mange sølv- og
kobbergruver i Europa. Han ble overbevist
om ideen med å bekjempe sykdommer på en
ny måte med «ekte» legemidler. Paracelsus
var en mystiker som ville se mennesket i sin
rette sammenheng med kosmos og naturen,
men han var også en naturvitenskapsmann
som søkte etter virkelig virksomme legemidler. Han forkastet Aristoteles og Galens
skrifter om sykdommers behandling og laget
sin egen filosofi på dette området. Paracelsus
gjorde ikke opprør mot legevitenskapen uten
å bli straffet og han fikk umiddelbart de fleste
leger mot seg på grunn av sitt radikale syn på
sykdomsbehandling. I forbindelse med utviklingen av anatomi og fysiologi og nye syn
på kroppens funksjoner i samme periode ble
Paracelsus likevel av mange yngre leger ansett
som et forbilde. Som eksempel på hans syn på
helbredende medisin siteres fra hans egne
skrifter:
<<Ich habe i-iber 80 Bauern gekannt, die die
Krduter nur wegen ihren Form und Anatomie mit
den Krankheitm vergliche haben, un sie haben vor
mainm Augm damit wunderbar ung gut geholfen.
Denn wenn man dies heim Lichte besieht,
gelangten die sichrsten Kunste fast alle vom
gemeinen Manne und unachtbaren Leuten an uns.
Wurden alle derartigen Eifahrungen ungefalscht
durch Rezepte und Rezeptenmacher in ein
einziges Buchlein geschrieben werden, dann wdre
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mir das lieber als alle Kommentare des Galenus
und Avicenna».
Det var ikke rart at Paracelsus f1kk mange
apotekere og leger mot seg i sitt syn på
helbredelse.
Det fører for langt i denne sammenheng å
gå nærmere inn på den striden som fulgte,
men to berømte leger fra Frankrike,
Quercetanus og Renaudeus støttet opp
under Paracelsus' lære og innførte en rekke
nye legemidler i reseptbøkene. De nye
legemidlene var til dels kjemiske salter, til dels
destillater, uttrekk av naturlig forekommende
produkter som kunne innordnes under
signaturlæren eller på andre måter tilskrives
en effekt. Deres produkter var mange ganger
basert på det vi nå kaller ren overtro og noen
eksempler er gitt nedenunder.
Tinctura Mumiae siccae
(tinktur av tørket mumie)
Oleum Cranii humani
(olje fra menneskekranium)
Essentia Cranii humani
(destillat fra menneskekranium)
Tinctura mumiae liquida
(flytende tinktur fra mumie)
Tinctura mumiae recentis
(nylaget mumietinktur)
Oleum scorpionum (skorpionolje)
Oleum Viperarum (slangeolje)
Oleum ex stercore humano
(olje fra menneskeekskrementer)
Urina cattae (katteurin)
De siste eksemplene er angitt å stamme fra
Quercetanus. Quercetanus var en stor
tilhenger av Paracelsus og det er mulig at
preparatene han anbefalte tilhørte den
overtroen som plutselig vant terreng i
medisinbruken. Her ser der ut til at det
oppstår et skille mellom de gamle, velbrukte
medisinene og de «nye». Mange av dem må
sies å ha vært lite virksomme. Mange av de
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«gamle» reseptene fra bl.a. Mesue kunne man
nok også sette et spørsmålstegn ved når det
gjaldt effekten. Her ble perler, smaragder,
granater, safirer, gull og sølv foreskrevet.

Eksempel på resept fra Mesue fra Sylvius' utgave
av Pseudo-Mesue's skrifter):

Electuarium ex Gemmis
Accipit vero margaritarum albarum (hvite
perler), drachmas duas; sapphiri, hyacinthi,
sardines, grana to ru, smaragdi (scifirer,
hyancinter, granater og smaragder) fragmentorum: ana drachmas unam & dimidiam,
zedoaria, doronici, corticum citri, macis, seminis
+ ozymi, caryophyllati ana drachm. ii. Coralli
rubri, electri, limaturae oboris, ana drachma
unius partes duas; ben albi & rubri,caryophyllorum zingiber, piperis longi, spicae nardiJolii,
croci, cardamomi, ana drachma un.am,
trochiscorum diarhodon, ligni aloes, ana
drachmas quin.que, cinnamomi, galangae,
z urumber, ana drachmam unam & dimidiam,
auri, argenti foliorum, ana + aurei dimidium,
moschi boni, drach . dimidiam, ambrae drachm .
duas.
Conficerum melle emblicato, & + melle
rosato collato, ana vel etiam saccharo rosato si
solidum factorem est. non molle. Da tur ab
aurei semisse ad aureum unum com aqua
buglossi & vino odoro.
Videre utover på 1500-tallet kom det til et
visst opprør mot latinen i reseptene og
h emmeligholdelsen av reseptsammensetningen hos apotekere og leger. Luthers tyske
bibeloversettelse og hans reformasjon førte til
at tysk kom til å erstatte latinen som Kirkens
språk, det ble slik også innen medisin og
farmasi. Ryff's «Confectbuch un Hausapotheck» utgitt i 1548 (Codex palatina IV
129, Firenze) ble utgitt for å dekke menigmanns interesse når det gjaldt legemidler.

R yff's bok dreide seg om hvordan «folk
flest» skulle kunne lage og kontrollere legemidler. Det var tydeligvis ikke lett å holde på
et slikt monopol som apotekerne gjerne ville
ha. Ryff ga ut en lang rekke skrifter i Strasbourg. M ange av bøkene hans bærer preg av
hastverk og bare kopier av eldre med små
endringer for å gi inntrykk av at de var
annerledes. Noen av dem, slik som den
nevnte folkeboken i apotekerkunst, er tydelig
det. Likevel tok han for seg, på tysk vel å
merke, noen av de viktigste legemidlene. Det
var tydelig at det i Middelalderen liksom i
vårt århundre foregikk en todelt utvikling av
den kunnskapsknyttede legemiddelkunst.
Akademikerne ville gjerne h a den for seg
selv og brukte mye tid på å skrive store
oversikter og de ble skrevet på latin. Etterhvert ble det imidlertid flere som gjerne ville
gj øre kunnskapen tilgjengelig og fremfor alt
brukbar for mange. Derfor kom flere og flere
forkortede utgaver.
R yff sier i et forord til første del av boken:

teker. Boken ble m eget populær og kom i
svært mange opplag. Legene derimot var
imidlertid ikke særlig glade for R yff's
initiativ og Leonhard Fuchs gikk til sak mot
R yff fordi han trykket opp manuskripter som
han regelrett hadde stjålet fra andre. Til dette
er å si at det var ingen «copyright» på denne
tiden og de som anla sak Oegene) hadde selv
sine svin på skogen . H er gjaldt det å knekke
sine konkurrenter i fødselen og R yff som
selv var akademiker (matematiker) så ut til å
bli en farlig konkurrent i markedet. D et er
påfallende at det bare var et titalls leger som
skrev kommentarer til de første trykte bøker i
medisin. Boktrykkerne kjempet om legenes
gunst og den samme sarnleboken (totalbeskrivelse av det medisinske pensum) ble utgitt
av flere ofte bare med meget små endringer,
men med de samme forfattere. Monardus,
Fuchs, Sylvius, Honestus, Pedemontanus,
Gessner ogApponi går igjen som «editors» og
kommentatorer.

M en hat vilfeltig gemerckt und wargenommen l
wie gar sich der marteyl der arzney erfarne
meyster l hochgeleerte Artzet und Doctor l
auff ire Apotecker l un.d darzu verordnete koch
l geutz lich verlassen. und vertrauwen l von
welchen cifft l wie auch Plinius von i/men
schreibt l grossw und ho he gifi:irligkeit l auch
underweilen der todt l fast theiir l und mit
kein.em ringen kosten gekaufft l un.d mit gelt
wol bez alt wird l dieweil je ettlich grosser acht
haben auff die buchsen l krieg l hiifen l
schachtlen und dergleichen geschirr l dr solehe
fast schdn heraus gestriche11 l gleissend un.d
gemalet seyen l mit herz lichen gwaltigen
titteln l und uberschriften l kostliche gute
artz nei anzeygend l gesiert l ob g leich wol
anders darin steckt l dz sich g latz nit auff
solchen tittel reimpt oder schickt.

R yff's oppskrift på Y pocras tas også med i
denne oversikten

Derfor skriver Ryff denne boken slik at
m enigmann også kunne være sin egen apo-

Ypocras (Ryff 1560)
Ypocras ist eyn gemeyner tranck des margens
nuchtern z y trincken en wird gwonlich in a Ilen
Apothecken l sunderlich Winterszeit l bereyt
gifunden. l von zimmet l Ingber l z ucker und
gutem rotem wein bereyttet l auf dise weise l
Nimm des hesten ausserlessenen Zimmets den du
haben magst l anderhalb lot l guten weissen
Ingber ein lot l Galgent ein halb lot l stoss klein
z um pulwer l thu es in ein glass l schutt ein
wenig wein daruber l lass ubernacht stehn l des
morgen thu noch anderhalb mass wein darz u l
rmd soviel z uckers l nach dem du in geen siif
hettest l also magsthu im auch thun mit der
wurtz . Ettliche stossen diese wurtz z usammen l
Nimm vier lot gaten Z immet l z wey lot Ingber l
ein lot Paradeis korner l C ardomemlin l yedes
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anderhalb quintlin l von dieser gestossener wiirtz
nemmen wir sy ein lot auj ein mass l und ein
halb pund z uckers l minder oder meer nach irem
gefallen l darnach zey solchen Ypocras gern sterk
von wurzen l sief und wohlgeschmack haben
wollen l vermischen den gestossenen zucker kalt
onder den wein und das gewurz l lassen es durch
ein spitzig wullin darzybereyt siicklein lauffen.
Dies er tranck ist fast anmuttig und schlekkerhaftig
wird des margens getrunken l den kalten und
ahwigen morgen zu erwormen und zu kriiftigen.
Ist auch gut gebraucht for alle kalte Jeiitige
krenckheiten des hirns und der nerve
sonderlich alte leuten und winterszeit
]unge und hitzige leiit sollen solche hitzige
Getriink l als Malvasia l Muscateller l
Ypocras und l.Autertrank jliehen als ein
schiidlich gift!!
Etliche Apothecker l welch sollich
Schlekerhafte getrdnk auff den kauff bereyten l
wann sey nitt rotten wein haben l plegen sy den
weissen mit wusten unreynen rotten lumpen l
Tournasolis von ihnen genannt l zu ferben. l ein
unlustig, unzauber wiist ding l wer weil besser er
blibe weiss l oder wurde mit Saffran wie der
Claret l geel geferbt l aber die wele will betrogen
sein .
Når man sammenligner Fuchs eller Apponi's
bøker med de nevnte forsøkene på folkelig
litteratur gjør det nok et dårlig inntrykk at
rettskrivningen er som den er i de siste.
Fordelen er imidlertid at nå kunne alle lese
hva slags medisin man fikk, mens de andre
bøkene som var adskillig bedre skrevet - var
på latin og derfor ikke tilgjengelig for annet
enn akademisk utdannede mennesker. Ryff så
det tydeligvis som sin oppgave å drive folkeopplysning og ta fra apotekerne litt av deres
hemmeligheter i form av uforståelige resepter. Siden apotekerne ikke hadde monopol
basert på sin utdannelse, men fikk monopol
mer på grunn av sin forretningsmessige drift
- til inntekt for den lokale hertug, konge,
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borgermester eller byråd, så var det ikke alltid
lett å holde på kvalitetsnivået blant apotekerne. De utdannede «apotekmagistere» i
Paris gjorde opprør mot kongen, som tildelte
venner og kjente apotekprivilegier og derfor
brakte apotekerne i vanry på grunn av sin
dårlige viten (men de skaffet kongen
ettertraktet inntekt)! Noen steder, som f.eks i
Sveits og i enkelte småstater i Tyskland,
forlangte hoffiegen, bylegen eller byrådet at
apotekerne skulle avlegge eksamen og følge
bestemte bøker i tilvirkningen av legemidler.
Det var helt opp til 1800 fremdeles stor
mangel på interesse (og vilje) til det man i
våre dager forstår med moderne farmasi og
kvalitetssikring av farmasøytisk kunnskap.
Folks uvitenhet og særlig muligheten til å
tjene penger på overtro gjorde at salget av
mumiepulver, ulvelungeekstrakt, menneskekraniedestillat og lignende var god forretning. Godt overskudd var det som drev
forretningen (apoteket) fremover og derfor så
man ingen grunn til endring blant mange av
de utøvende apotekeres geskjeft. Det var
dette som fikk noen faglig interesserte apotekere som Professor Trommsdorff i Erfurt å
ta til orde for mer faglig innsikt i utøvelsen av
apotekernes yrke.
Man kan godt tenke seg motforestillinger
blant de apotekere som tjente gode penger på
overtro. Det er mange paralleller til dagens
forretningsdrift, hvor markedskreftene ofte
kan ra litt for fritt spill. Blandingen av
forretning og faglig kunnskap var sikkert ikke
bare til fordel for apotekkunsten som fag.

1O. Oversikt og konklusjon
I det ovenstående er det gjort et forsøk på å
gi en kort oversikt over hvordan resepten
endret seg gjennom tidene. Det er tatt med
eksempler for å vise hvilket stort og

komplisert område det dreier seg om. Mangel
på standardisering av simplicia og composita
tidligere har gjort det vanskelig å skaffe seg
full oversikt over den reseptlitteratur som
foreligger. Man ser imidlertid at den
medisinske tradisjon har holdt seg gjennom
århundrene og at iallfall et begrenset antall
resepter har gått igjen i litteraturen og har
vært brukt uendret helt opp til vår tid. H va
de tidlige reseptene angår var det to tydelige
tradisjoner i navngivingen. En del resepter
ble gitt egennavn og dermed kunne slike
resepter lett overføres fra et kopiert manuskript til et annet. Reseptens egennavn ble en
slags garanti for god virkning. I andre tilfeller
laget man en resept på produkter som skulle
anvendes ved forskjellige sykdommer så som
hodepine, muskelstivhet, øyeninfeksjoner og
andre indikasjoner. Slike resepter ble lett
endret i tidens løp. Paracelsus og hans tilhengere forårsaket på 1500-tallet kanskje den
største omveltningen ved å innføre en rekke
kjemiske preparater og produkter basert på
ekstraksjon og destillasjon. Disse preparatene
(reseptene) var en naturlig utvikling av medisinreseptene i tidens ånd. Man ville utnytte
ekstrakter fra de gamle simplicia og tok m ed
en lang rekke «naturlige» produkter, når man
laget ekstrakter og tinkturer.
Etterhvert fikk reseptene navn, noe som
tillot systematisering innenfor grupper etter
legemiddelformer. Man fikk også en standardisering av reseptene i de farmakopeer som
ble utgitt og langsomt men sikkert gikk de
gamle reseptene ut av bruk. Innen 1920 var
de så å si borte fra farmasøytisk litteratur. Den
kanskje m est m est interessante periode i
reseptens utvikling finner vi mellom år l 000
og år 1600 da man i klostrene begynte å
kopiere de gamle manuskripter, å oversette
arabernes medisinske viten til latin, og boktrykkerkunsten deretter gjorde medisinsk
litteratur tilgjengelig for «alle». Videre studier
av medisinske codices vil kunne gi opplysninger om medisinsk/farmasøytisk arb eid i

middelalderen og ytterligere gi et innblikk i
en tid hvor legemidler på den ene side var
omgitt av overtro, på den andre side ga et
bilde av en historisk tradisjon. Den medisinske kunnskap hva angår bruken av
legemidler var fremmed for den praktiske
farmasi. Middelalderresepten fantes i den
farmasøytiske litteratur helt opp til vår tid.
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12. Codices
la.

lb.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Vat.Reg.Lat 4417 - Biblioteca
Apostolica Vaticana (BAV) -medisinsk
codex fra 12. århundre
Vat.Reg.Lat. 4418- BAV- medisinsk
codex fra 13. århundre
Vat.Barberini Lat. 160 - BAV medisinsk codex fra l O. og 11. århundre
Codex Palatina 474- Biblioteca
Nationale Firenze (BNF) - medisinsk
Codex datert til 1163?
Codex Palatina 3592 - Biblioteca
Palatina Parma (BPP) - Medisinsk
Codex datert til begynnelsen av
12. århundre
MSS MISTY C.40 - BPP -Den gamle
laboratoriejournalen til apoteket i
Parma tidfestet til 1593
Vat.Lat. 4484 - BAV - M edisinsk
Codex datert til 1200- tallet
Vat.Lat. 4450 - BAV - M edisinsk
Codex datert til 11 00-tallet
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8. Codex S 54 SUP- Biblioteca
Ambrosiana Milano (BAM) 14. århundre
9. Codex F 31 SUP- BAM- Medisinsk
codex fra 14. århundre
10. Codex Paris lat. 7009- Bibliotheque
Nationale Paris (BNP) -første
halvpart av 13. århundre
11. Codex Paris lat. 7010- BNP- siste
halvdel av det 13. århundre
12. Codex Basil D III 14 (Antidotarium
Magnum?) 1190?
13. CodexVat.lat 8782- BAV- 12. årh.
14. CodexVat.lat 1437- BAV- 14. årh.
15. CodexVat.lat 6770- BAV- 14. årh.
16. CodexVat.lat 698- BAV- 14. årh.
17. Codex Reg.lat 1948 - BAV - 15. årh.
18. Codex Urb.lat. 246- BAV- 15. årh.
19. Codex Urb.lat. 242- BAV- 15 . årh.
20. CodexVat.lat 4425- BAV- 15. årh.
21. Codex Paris. lat. 16187BNF- 12.-13. årh.
22. Codex Paris.lat. 7010- BNF - 13. årh.
23. Codex Paris.lat. 16176- BNF13. årh.
24. Codex Paris.lat. 6988- BNF- 14. årh .

13. Bibliotek med gode
samlinger av medisinske
codices
Biblioteca Apostolica Vaticana
Vatikanet
Biblioteca Marciana
Venezia
Biblioteca Laurenziana
Firenze
Biblioteca Nationale
Firenze
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Biblioteca Palatina
P arma
Biblioteheque Nationale de France
Paris
Biblioteca Ambrosiana
Milano
Universitetsbiblioteket Basel
Basel
Biblioteca Civica
Man tova
Biblioteca Civica
Bergamo
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Liber Compositionum Variorum
siv: Dispensatorium manuall: in Laboratorio Nidarosi 1812
Del Il: Farmasøytisk interessante recepter

Farmasihistoriske notiser XIX
Av Anders Bærheim Svendsen*

Den håndskrevne laboratoriejournal Liber
Compositionum Vclriorum siv: Dispensatorium
manuall: in Laboratorio Nidrosi 1812 som blev
funnet under en loftsrydning på Apoteket
Bien i Oslo under krigen 1940-45, omfattet
over 200 opskrifter og recepter på preparater,
som åpenbart blev laget og solgt på apotek på
den tid da boken blev skrevet - fra vanlige
handelsvarer som skosverte, blekk og brevlakk via en rekke styrkedrikker, såkalte aquaviter - til rent farmasøytiske preparater. Vi
har tidligere (1) omtalt en del av opskriftene
på slike ikke-farmasøytiske handelsvarer og
noen recepter på sammensatte legemidler
(composita). I den foreliggende oversikt omtales noen farmasøytisk interessante recepter.
Disse recepter er åpenbart tatt fra foreliggende dispensatorier og farmakopøer fra
tiden før og like efter århundreskiftet 17001800, fremfor alt av dansk, svensk og tysk
oprinnelse. Receptene foreligger i diverse
modifikasjoner i de forskjellige farmakopøer,
men de er i prinsippet temmelig like.
Det foreligger fra samme periode ra
oplysninger om de beskrevne legemidlers
bruk og virkning. I enkelte tilfeller fremgår

det av legemiddelets navn, så som Pulvis
dentifricus (tannpulver) eller Pilulæ laxantes
(avførende piller) . I andre tilfeller må man
slutte sig til deres bruk og virkning på
grunnlag av de ingredienser man finner i
receptene. Navn som Unguentum ægyptiacum (egyptisk salve) sier intet om dens
bruk og virkning.
I noen ganske ra farmakopøer finnes det
oplysninger på dette felt. Således heter
det i Dispensatorium pharmaceuticum austriacoviennense fra 17 47 (på latin) at den nevnte
salve tørker op betente sår i munnen og etser
bort skjørbukssår i tannkjøttet. I den nederlandske Pharmacopoea hodierna of te hedendaegsche apotheek fra 17 49 (= Farmakopøen av
idag) (Utrecht) sies det at salven etser bort
betent tannkjøtt forårsaket av bl.a. skjørbuk
og kjønnssykdommer samt renser sår og
derved stiller smertene forårsaket av dem.
I 1812 var det to apotek i Trondhjem,
Løveapoteket (oprettet 1661) og Svaneapoteket (oprettet 1811) . Byen hadde i 1801
henimot 9000 innbyggere, i 1860 17000.
Antallet leger var lite (2). I 1816 var det en
universitetsutdannet lege, stadsphysicus, i

*) Apotekereksamen 1946. Vit.ass. i galenisk fam1asi 1946-48. Amanu ensis , senere førsteamanuensis
fam1akognosi 1948- 65. Dr. philos. Professor i farmakognosi Rijksuniversiteit te Leiden, Nederland 1965-90.
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1

Trondhjem og en såkalt stadskirurg. Feltskjærer/militærkirurger blev utdannet ved
Det Chirurgiske Akademi i København,
hvor de efter omstendighetene fikk en mer
eller mindre grundig utdannelse (3).
Det er å anta at det bare var en meget liten
del av befolkningen som søkte lege ved
sykdommer. Ifølge Grøn (3) hersket det
særlig innenfor bondebefolkningen en dyp
mistillit overfor den videnskapelige medisin,
men en urokkelig tro på og tillit til folkets
egne forestillinger om sykdom og død samt
de gamle behandlingsmåter. Folks forestillinger om årsaken til sykdommene hadde
nok sammenheng med Kirkens syn på dette
område. Karakteristisk er i så måte innholdet
av en av Sjællandsbispen Peder Palladius's
visitasjonsprekener rundt år 1600 (4) : «Dersom du sidder kirkeklokken overhørig og
ikke skøtter om din sognekirke, såmænd,
såmænd vil Gud ikke lade dig straffe ved
øksen og daler. Han har vel et ris at slå dig
med, han har pokker, pestilens, koldsyge,
hedesyge og anden plage at slå dig med. Ja,
gør du ham meget af det, han har vel en
levende djævel at slå dig med i din krop, tør
lade dig sætte fra himmerrigs gods og slå din
hals sønder nede i helvedes afgrund. Og vil
du ikke gerne komme hid ind, når du hører
klokken gå, Gud lade dig bære hid til din
kirkegård, langt førend du ville være
kommet. »
Tydeligere kunde det knapt s1es - og
Sjællandsbispens ord spredte sig nok raskt
både i Danmark og Norge.
Å søke legehjelp når man blev syk, var
nesten å sette sig op mot Guds straffedom og det våget man ikke.
De recepter som finnes i Liber Compositionum Vt:lriorum gjelder legemidler for temmelig almindelig forekommende plager og
sykdommer.
Legemidler for behandling av mange av de

smittsomme sykdommer, som ofte heljet
stygt, så som kolera, difteri, tyfus, tuberkulose
og lepra m.m. fantes slett ikke for 200 år
siden. Den sannhet som finnes i legediktet fra
Salerno Contra vim mortis, non medicamen est in
hortis (= Mot dødens makt, er det ingen
plante i haven), var også rundt år 1800
almindelig akseptert.
I det følgende vil en del av receptene fra
håndskriftet bli gjengitt og kommentert
sammen med receptene fra noen dispensatorier/farmakopøer fra tiden omkring år
1800 - og tidligere - for å se håndskriftets
recepter i et større perspektiv.

Midler mot tannsykdom
Tannsykdom blev rundt 1830 betegnet som
en almindelig arvesykdom og tannverk som
et temmelig vanlig onde blant menneskene
(5). Tannråte var sjenerende både for de
mennesker som var plaget av den - og for
omverdenen. Tannleger i moderne forstand
fantes ikke. Man forsøkte å hjelpe sig så godt
som mulig - ved blant annet å bruke
tannpulvere, Pulveres dentifrici, for - som det
h eter i Pharmacopoea hodierna «å fjerne skitt
fra tennene, rense dem, gjøre tannkjøttet fast
og gi en god ånde». De nevnte tannpulvere
var ofte tilsatt flere eteriske oljer for å opnå
det siste.
Hvad gjorde man så i disse tannråtens
blomstringstider for å kvitte sig av med
plagene? Man tok bokstavelig talt det onde
ved roten og trakk tennene. Ifølge en
forordning av 1785 var det tillatt for såkalte
amtskirurger å trekke tenner.
I 1786 kjøpte A.F. Lund, som var uteksaminert ved Det kongelige Anatomiske
teater i København, forløperen for det
nevnte Chirurgiske Akademie, «barberamtet»

39

i Drammen. Han søkte samtidig om å bli
stadskirurg der samt om tillatelse til «Tandtrækning». Plombering skal sporadisk ha
funnet sted i 1802-03 og i 1818 (5) .
I den foreliggende Liber Compositionum
variorum finnes det to recepter på tannpulvere. De er gjengitt nedenfor, først i den
forkortede form, som blev benyttet av den
som skrev dem ned, så fullt ut med
kommentarer. Mange av de navn som er
brukt i receptene på droger og stoffer, er i
våre dager ukjente for de fleste - endog for
våre dagers farmasøyter. Det forutsetter gode
latinkunnskaper, blant annet av genitivfonnene i entall og flertall av de droge- og
stoffuavn som er opført i receptene, for å
forstå hvad det dreier sig om.

Pulv: dentifric: Ber/.
Rp.

Cremor Tartari
Coral: rubr:
Lap: purnic: aa unc 1/2
Coccionell: drachm. ii
Rad: ireos: flor : drachm. iii
Sal: Tart: scrup. ii
01: bergamott: gtt. x
cinamom gtt. i
m:f: Pulv. subtiliss

Pulvis dentifricus Ber!.
Rp.

Cremoris Tartari
Coralliorum rubrorum
Lapidis purnicis ana unciam sernis
Coccionellae drachmas duas
Radicis ireos florentinae drachmas tres
Salis Tartari scrupulos duos
Olei Bergamottae guttas decem
Olei Cinnamomi guttam unam
rnisce, fiat Pulvis subtilissimus
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Tannpulver Bed.
Ta

Kaliumbitartrat
Røde koraller
Pimpsten 1/2 unse av hver
Coccionelle 2 drakmer
Florentinsk irisrot 3 drakmer
Kaliumtartrat 2 skrupler
Bergamottolje 1O dråper
Kanelolje 1 dråpe
bland, lag fint pulver

Cremor Tartari - kalium bitartrat, hårdt,
finkrystallisert, tungt opløselig i vann
Coccinella - Coccus cacti L - skjoldlus
som inneholder antrakinonderivatet karrninsyre-glykosid
Corallia rubra - røde koraller
Lapis purnicis - pimpsten
Radix ireos florentina - Radix iridis
florentina, fiolrot
Salis Tartari - kaliumtartrat, lett opløselig
1 vann
Oleum Bergamottae- bergamottolje,
eterisk olje fra Citrus aurantium
L. subsp. Bergarniae
Oleum Cinnamomi - kanelolje, fra
Cinnamomum ceylanicum

Pulvis dentifricus Ber!. Kanskje en recept
efter Johan Daniel Berlin, som kom til
Trondhjem fra Memel i 173 7, den gang ØstPreussen, nu Litauen. Han kom som
stadsmusikant, var komponist og instrumentmaker. Han døde i 1787 (7).

Pulv: dentifric: D.D. Roll
Rp. Pulv: Cort: peruvian: unc. 1/2
Cremor Tartar:
Rad: ireos fl: aa drachm. iii
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Gum: Myrrh: drachm. i
01: Bergamot: gtt x

Poluere da Nattare a denti

Rp. Corno di Ceruio arso
m fPulv.

Pomico
Tutia preparata
Cinamomi
Siderite arsa an dram i
Musea G vi

Pulvis dentifricus D.D. Roll
Rp. Pulveris Corticis peruviani unciam semis
Cremoris Tartari
Radicis ireos florentinae ana
drachmas tres
Gummi Myrrhae drachmam unam
Olei Bergamottae guttas decem
misce, fiat Pulvis

Tannpulver D.D. Roll
Ta Kinabark 112 unse
Kaliumbitartrat
Florentinsk fiolrot 3 drakmer av hver
Myr ra 1 drakme
Bergamottolje 10 dråper

Muscolo, & fa Poluere

Pulver til å rense tennene med
Ta

Cornu cervi ustum - forasket
hjortehorn
Lapis pumicis - pimpsten
Tutia preparata - renset zinkoksyd
Cinamomi - kanel
Sideritis - gammelt navn på
Galeopsis ochroleuca, Labiatae,
brukt ved tuberkulose (Zornig (9).

Musea - Moschus - et ekskret fra
moskushjorten, Moschus moschifera. Det har
en så intens lukt at Tychsen anbefaler å bruke
egne vektskåler og egen morter for moskus
(10).

bland, lag pulver
Cortex peruvianus - Cortex Chinae
fra Cinchona succirubra Pavon
Gummi Myrrha- Gummi-resina
Myrrha fra Commiphora arter
Tannpulvere, pulvere til rensmng av
tennene, synes i flere hundre år å ha vært
ansett som viktige for å oprettholde en
brukbar tannpleie. Allerede i den første
farmakopø som blev utgitt i Europa efter at
man hadde begynt å trykke bøker, El
Ricettario, trykt og utgitt i Firenze i 1498
(8), finnes det en recept for
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Dette tannpulveret fra 1498 synes virkelig
å ha hatt en dobbeltopgave: på den ene side å
rense tennene, på den annen å dekke over en
dårlig ånde på grunn av råtne tenner.
En recept på et tannpulver av samme type
finnes i Pharmacopoea Augustana (Augsburg
1564) (11). Det synes å ha vært slik, at en
recept som var blitt optatt i en farmakopø,
nokså snart også blev optatt i andre farmakopøer med større eller mindre variasjoner.

Pulvis ad dentifrica
Rp. Cornu cervi vsti
Pumicis
Coralliorum rubrorum
Coralliorum alborum
Tutiæ præparatæ
Mastices
Sandaracæ
Cinamomi ana drachmam unam
Radicis Ireos drachmas quatuor
Misce, fiat pulvis
Tannpulver
Ta

Forasket hjortehorn (besto hovedsakelig av kalciumkarbonat)
Pimpsten
Røde koraller
Hvite koraller
Renset zinkoksyd
Mastiks - Mastix, harpiks fra Pistacia
lentiscus L.
Sandarak - Sandaracharpiks fra
Tetraclinis articulata Mast.
Kanel, l drakme av hver
Fiolrot, 4 drakmer
Bland. lag pulver.

Recepter for composita, optatt i europeiske farmakopøer, fant snart veien til
farmakopøer som blev utgitt i europeiske
kolonier. I det tidligere Nederlandske OstIndia, nu Indonesia, blev det utgitt en
farmaka pø i 17 46 (12). Den hadde tittelen
Bataviasche Apotheek (Den bataviske farmakopø). I den forekom følgende tannpulver:

Pulvis den.tifricus cum moscho
Neemt
Coralliorum rubrorum præparatorum,
een drachma

Gummi Laccæ Selectæ,
Gummi Sarcocollæ, van eike een halve
drachma
Ossis Sepiæ præparatæ, dry drachma
Osteocollæ præparatæ,
Pulveris radicum Iridis Florentinæ,
van eike een onc.
Ambræ gryseæ,
Moschi, van elk vyf gryn
Meng deze wel onder een en maakt ze tat
een poe1er

Tannpulver med moskus
Ta

Preparerte røde koraller l drakme
Gummilakk av beste kvalitet
Fiskelim (eller gummi fra Astragalus
sarcocolla) 1/2 drakme av hver
Hvalspy, ryggskjoldet fra en blekksprut,3 drakmer
«Beenbrudsteen»
Pulverisert florentinsk fiolrot,
l unse av hver
Grå ambra,
Moskus , 5 gran av hver

Bland disse godt og lag et pulver av dem
Coralliorum præparatio - finpulveriserte
røde koraller, formet til «pastiller».
Gummi Laccæ Selectæ - gummilakk fra
flere tresorter, bl.a. Ficus arter i Hindustan.
Lakken finnes i flere kvaliteter.
Gummi Sarcocollæ - kan være fiskelim
eller gummi fra Astragalus sarcocolla.
Os Sepiæ- Ossis Sepiæ. Ryggskjoldet fra
en blekksprut, også kalt hvalspy, består hovedsakelig av kalciumkarbonat og -fosfat samt
brusk.
Osteocolla - Stalactites osteocolla (Beenbrudsteen, Tychsen (10): «Langagtige rørede
afbrækkede Stykker af Fingertykkelse eller
tykkere, graae eller hvid af Farve og inneholder Kalk og Sand. De tilveiebringes, naar
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Fire recepter: Aqvavit Stormachal (maveakevitt), Aqvavit Carvi (karveakevitt) (1), Aqva Cinamom per/at
(perlemorsvann), Aqva Muscarum (fluevann) (1) .
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Kalkjorden ligger sig omkring Træernes
Rødder, og ved det at disse med Tiden bort
raadner, saa bliver den i den antagne Figur
tilbage. ))
Ambra grysea - grå ambra, et patologisk
produkt fra hvaltarmer, et viktig fiksativ i
parfYmeindustrien.
Det var ikke bare tannråte/ tannsykdom
som plaget en stor del av befolkningen for et
par hundre år siden. Også diverse former for
betendelser i munnen og tannkjøttet var
svært utbredt. Slike betendelser kunde være
forårsaket av mange ting, så som skjørbuk og
radesyke (syfilis) .

I den håndskrevne Liber Compositionum Variorum fra 1812 forekommer følgende recept:

Ungv. Ægyptiacum
Rp.

Mell: commun: libr. i
Pulv: vired. æris unc. iv
Acet: vini unc. vm
m.f. ungv.

I den på nederlandsk skrevne Pharmacopoea
hodierna if te Hedendaegsche Apotheek, Utrecht
(17 49) (6) er recepten noe anderledes:

Legemidler til lindring og bekjempelse av

Unguentum Ægyptiacum

Betendelser i munn og tannkjøtt
er kjent fra middelalderen av. De første av
slike midler tilskrives Mesue, som skal ha
levet og virket i Baghdad omkring år 1200.
En salve som gikk under navnet

Rp.

Æruginis uncias quinque
Aluminis Crudi unciam unam
Mellis Optimi uncias quatuordecim
Aceti vini uncias septem
Kookt het tot de dikte van een Salf.

Unguentum ægyptiacum Mesue
er optatt i Pharmacopoea Augustana (Augsburg
1564) (11). Recepten er som følger :
Rp.

Æruginis drachmas quinc.B
Mellis drachmas quatuordecim
Aceti fortis drachmas septem

Coquantur omnia simul, donec fiat
unguentum spissum, & colore purpureum.
Ta

Basisk kobberacetat 5 1/2 drakmer
Honning 14 drakmer
Koncentrert eddiksyre 7 drakmer

Alt kokes til man rar en tykk, rødfarvet
salve

I denne farmakopø tilføyes også noen ord
om salvens bruk og virkning:
Het is goed om vuile vleesch weg te
eeten, en om vuile zweren en wunden te
genezen, stilt de pyn van dezelve
Den er god til å etse bort betent kjøtt og
til å rense verkbyller og sår og til å lege dem.
Den tar også bort smertene fra slike.
Ærugo = Viride aeris = basisk kobberacetat, spanskgrønt. Dette stoff - i en salve
eller et annet preparat - vil kunne etse bort
betent kjøtt og rense verkebyller og samtidig
fjerne smerter forårsaket av slike.
Acetum vini = vineddik
Mel = honning skulde i sig selv ha
sårlegende egenskaper og var velegnet som
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salvegrunnlag for salver som skulde appliseres
på slimhinner og væskende sår.
Denne type kobberacetatsalver var åpenbart meget brukt, noe som fremgår av det
faktum at slike salver finnes i en rekke av
samtidens farmakopøer, som f.eks. i Dispensatorium Hafniense (1658) (13), Dispensatorium
pharmaceuticum austriaco-viennense (Brussel
1747) (14) og Pharmacopoea batava (Leipzig
1824) (15).
I tillegg til de omtalte salver inneholdende
basisk kobberacetat og beregnet på behandling av betente sår, forårsaket særlig av
skjørbuk og veneriske sykdommer, finner
man i Liber Compositionum Variorum en rekke
preparater for behandling av sår av samme
oprindelse, særlig av radesyken. I sin «Afhandling om Radesygen eller Salt-Flod»,
utgitt i København 1792, omtaler bokens
forfatter, Dr.med. Nicolaus Arbo 30 recepter
for behandling av radesyke-sår. Receptene er
optatt i Liber Compositionum Variorum. Dr.
Arbo var av den opfatning at radesyken var
«en i Norge endemisk herskende skiørbutisk
Svaghed af en egen Art, som forekom især
blandt den nederste Klasse av Folket». De
stygge og smertefulle sår, som pasientene blev
plaget av, forklarte han som skjørbukssår.
Noen av de preparater som dr. Arbo
benyttet, inneholdt «ærugo virides», basisk
kobberacetat. Nedenfor er noen av hans
recepter gjengitt. Andre er blitt omtalt
tidligere (1).

Lægende Vand- Aqua viridis plateri,
vulgo Hartmanni

Recepten er identisk med en som finnes i Dispensatorium pharmaceuticum austriacoviennense (17 4 7) under navnet
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Aqua viridis:

Rp. Mellis rosati uncias duas,
Sulphuris vivi,
Aluminis crudi ana unciam unam,
Zibethi canini
Comarum sambuci
Sabinæ ana drachmam
unam
Florum hyperici
Rorismarini
Herbæ rutæ
Plantaginis
Sabinæ
Pulegii ana drachmas duas
Coquantur per medium horæ quadrantem
vase clauseo in Vini albi
Aquæ solani ana libra una
Turn removantur ab igne, & dissolvantur
in hac aqua colata
Viridis æris uncia una
Tandem rursus coletur, & servetur usui
Ad scorbutica & venerea oris, faucium &
nasi ulcera optime conducit sic referente
Hartmano

Lægende Vand - Aqua Viridis plateri,
populært kaldt Hartmanns vann
Ta

Honning, opvarmet med roser og
filtrert, 2 unser
Svovel
Alun 1 unse av hver
Zibet (sekret fra en kjertel ved
kjønnsorganene av zibet-katten,
som det finnes 15-20 arter av
i Orienten og Øst-Afrika)
Coma = Herba av sambucus (hyll)
sevenbomJuniperus sabina
Blomster av perikum
ros mann

Herba av haverute (Ruta graveolens)
groblad-kjempe
(Plantago major)
salvie (Salvia officinalis)
«Penny royal mint»
(Mentha pulegium)
2 drakmer av hver

Lægende Hals- Tinctur
Ta

Kalkvann
Rosehonning 3 unser av hver
Egyptisk salve
Myrrhatinktur 6 drakmer av hver
Pulverisert kalomel l O gran
bland, utlever signert Hals-Tinctur

Kokes et kvarter i lukket kar i
Hvitvin og
Destillert vann fra Solanum
dulcamara (slyngsøtevier)
l pund av hver
Taes av varmen og i kolaturet opløses
Basisk kobberacetat l unse.
Til slutt koleres en gang til og preparatet
bevares til det skal brukes.
Brukes ved skjørbukssår og veneriske sår i
munn, hals og nese og trekker slike sammen,
ifølge Hartmann.
Aqua Viridis plateri - antagelig efter F
Platter (Platerus), sveitsisk lege fra omkring år
1600.

Lægende Hals- Tinctur
Rp. Aqv:calc:viv:
Mell:rosarum: aa unc. iii
Ungv. aegyptiae
Tinet: myrrh: aa drachm. vi
Pulv: calomel: gr x
m .d.S. Lægende Hals-Tinctur

Lægende Hals- Tinctur
Rp. Aquae calcis vivae
Mellis rosarum aa uncias tres
Unguenti aegyptiaci
Tincturae Myrrhae ana drachmas sex
Pulveris calomelanos grana decem
misce, da signa Lægende Hals-Tinctur

Aqua Calcis vivae - Aqua calcariae ustae
(Ph.Dan 1805) - laget av nybrendt kalk og
vann.
Pulvis calomelanos - pulverisert kalomel Hydrargyrum muriaticum mite - Calomelas
-kalomel (Ph.Dan.1805).

Salve til Halse Saar
Rp. Mell: rosarum unc. ii
Ungv: ægyptiac: unc i
Tinctur:myrrh: drachm. v
M .D.S. Salve til Halse Saar
Rp. Mellis rosarum uncias duas
Unguenti ægyptiaci unciam unam
Tincturae myrrhae drachmas
qumque

Lægende Halse Saft
Rp. Mell: rosarum
Extract: cicut: aa unc iB
M.D.S. Lægende Halse Saft
Rp. Mellis rosarum
Extracti cicuti ana unciam unam
serrus
Misce, Da, Signa Lægende Halse Saft
Mel rosatum - Mel rosarum (Ph.Dan.
1805) - roser macerert i honning, delvis
under svak opvarmning, rosene filtrert ifra.
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De ovenfor omtalte legemidler, hvorav et
flertall inneholdt basisk kobberacetat som
virksomt stoff, synes utelukkende å ha vært
beregnet på å rense betendte skorbutiske og
veneriske sår, ikke å kurere de sykdommer,
eller «Svaghede» som forårsaket dem. Når det
gjaldt radesyken, var det kvikksølvpreparater
som blev brukt, så som kvikksølvsalve,
Unguentum mercuriale seu neapolitanum
(Ph. Dan. 1805) (1).
Radesyken - syfilis - kom til Europa med
Columbus's soldater og bredte sig raskt i den
franske hær, som lå rundt Neapel i 1494.
Hermann Boerhave (1668-1738), «Lei dens
Hippokrates», professor i medisin, botanikk
og kjemi ved Universitetet i Leiden, omtalte
sykdommen som uhelbredelig med datidens
legemidler. Det var den like til 1909, da Paul
Ehrlich syntetiserte Salvarsan.

Purgantia drastica
Når man går igjennem Troels-Lunds Dagligt
Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede (4),
finner man i Bind 3 om «Fødemidler, Hverdag og Fest» interessante oplysninger om
hvorledes de høyere stender levet hvad mat
og drikke angår. Måltidene var ofte meget
omfattende og varte overordentlig lenge.
Under en større middag blev maten servert i
flere «runder».
Troels-Lund nevner de retter som blev
servert ved kongens bord ved Axel Juels og
jomfru Lisbeth Friis' bryllup i 1636. Den
første «runde» bestod av kalvestek, pomeranssuppe, lammestek, fersk fisk, kokte kapuner
(kastrerte unghaner), marsipan, salt oksekjøtt
med pepperrot og korinter, kreps, stekte
fjærhaner og kirsebærterte. Ved siden av det
siste blev det servert stekte kyllinger fYlt med
epler og rosiner og med smeltet smør og
eplemos og til slutt østers.
Annen «runde>> bestod av dyrestek, steinbit, duepostei, kapuner, kalvekjøtt, hakke48

postei, sukat-terte, rav og rækling, bedestek
og fersk fisk. I tillegg blev det servert anrettet,
stekt ræset laks og hanepostei.
Ved en middag den 12. februar 1623
bestod den middag som blev servert for
Gustaf Adolf av oksestek, rarestek, kalvestek,
stekte jerper, gjess, harer, høns og urhøns. Så
tok man sig en hvil ved å nyte oliven,
karpesuppe og slåpetorn-bær tillaget med
vin. Man tok så på ny frisk med erter og
flesk, høns med kraftsuppe, oksekjøtt med
suppe, surt oksekjøtt, hvitt oksekjøtt, rarekjøtt
med rosiner, rarekjøtt med rosmarin, gåsekjøtt med safran, harekjøtt med stekt flesk
og svart elgkjøtt. Atter kom oliven, men
denne gang for å innlede fiskerettene: fersk
gjedde med saltvann, østers med smør,
bergfisk med løk og salt laks. Derpå fulgte
posteiene, nemlig urhanepostei og rarekjøttpostei og sluttelig sukker-terte og
stenkaker.
At man kunde ra problemer med fordøyelsen efter slike måltider, er lett å forstå.
På denne bakgrunn må man se det
avføringsmiddel, «purgatz», et kraftig drasticum som Absalon Pederssøn Beyer fikk i
1568, tilberedt for ham av ingen ringere enn
Christofer Throndssønns datter, Anne, skottefruen kalt, jarlen av Bothwells tredje kone.
Middelet var så kraftig at den stakkars
Absalon Pederssøn Beyer besvimte fem
ganger derav (Grøn (3)).
En nærmere omtale av noen av de ovenfor
nevnte delikatesser er gitt av Troels Lund:
Rav er de beste deler av helleflyndren
(kveiten), nemlig finnene med de dertil
hørende ben.
Rekling er helleflyndre, som er skåret i
strimler og tørket.
I forbindelsen «Rav og Rekling» betegner
det første helleflyndrens finner, det siste er
kjøttet av dens sider.
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Ifølge Ivar Aasens «Norsk Ordbok» betyr
ræsa - røge (f. Ex. Fisk), tørre i Røgen over et
ildsted.
Bedestek er ifølge Troels-Lund stek av
kastrert han-rar og
Bergfisk «lækre (fiske-)sager der kom fra
Bergen».

*
Det er tydelig at man både i det
16. århundre og senere gjorde bruk av
temmelig sterke drastica. I sin Haandbog i
Pharmawlogien, Anden Udgave, København
1838 (16) gir M. Djørup i et av bokens
avsnitt «Purgantia drastica>> en oversikt over
de i samtiden hyppig benyttede droger:
Gutti s. Gummi guttæ, Combogia, Gummigut
Gummiresina Gutti - fra Garcinia, Hanbury

Hooker fu., Ceylon, Syd-India, 77% harpiks.
Ifølge Djørup er «Gummigut det stærkeste af
alle vore drastiske Midler. Som Afføringsmiddel 4-6 gr. hver andre-tredie Time indtil
Virkning».
Scammonium s. Scammoneum (før kaldt
Diagrydum, s. Diagrydium) - fra Convolvulus
Scammonia, Convolvulaceae - Østlige Middel-

havsområdet. Samme virkning som Gummigut, men mildere. Som stærkt Afføringsmiddel i doser på en scrupel pro die.
Til farmasøytiske formål anvendes et
alkoholisk
uttrekk
av
den
naturlig
forekommende gummiharpiks, inndampet til
tørrhet.
Fructus Colocynthidis - fra Citrullus Colocynthis (L.) Schrader, Cucurbitaceae -fra det

sydvestlige Asia og N ordafrika. Drasticum:
dosis maxima simplex 0.30 g, pro die 1.00 g.
Resina ]alapae - fra Radix ]alapae s. jalappæ,
jalaprot, Tuber ]alapæ- fra Exogonium Purga,
Convolvulaceae. Ved hårdnakket obstipasjon.
Jalapharpiks, dosis maxima simplex 0.50 g,
pro die 1.50 g.

Radix mechoacannæ albæ - hvit jalaprot, fra
Convolvolus Mechoacanna, Convolvulaceae
- Syd-Amerika. Ifølge Djørup obsolet.
Radix Turpethi- fra Convolvolus turpethum,
Convolvulaceae, Bak-India. Drasticum, har-

piks, dosis maxima pro die 1 /2-1 drakme.
Agaricus albus, Fungus Laricis - fra Polyporus
officinalis Fries, Polyporaceae - vokser på

Larix-arter (Lerkesopp).
Agaricinum-dosis maxima simplex et pro die
0.10 g.

Om bruken av de nevnte Resinae heter
det i Pharmacopoea hodierna of te Hedendaegsche
Apotheek (Utrecht 1749) at de ikke bør
brukes alene, men sammen med andre stoffer
«fordi de kleber sig sterkt til tarmveggene og
derigjennem kan forårsake store smerter»,
sml. Absalon Pederssøn Beyer ovenfor.
Hvad bestod så datidens avføringsmidler
av, slik som det «purgatz» som Absalon
Pederssøn Beyer fikk tilsendt i 1568? I en
tysk farmakopø - Pharmacopoea Augustana
-som blev utgitt i Augsburg i 1564 (11), dvs.
ra år tidligere, finnes det flere kraftig
purgerende preparater. Et par eksempler
gjengis nedenfor.

Pylvlae de Euphorbio Mesuæ

Rp. Euphorbij
Agaraci
Colocynthidis
Bdellij
Sagapeni ana drahmas duas
(to drakmer av hver)
Aloes drachmas quinque
(fem drakmer)
Succi porri quantum sufficit,
(purresaft i tilstrekkelig mengde)
Fiat massa (la det bli en pillemasse)
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Euphorbium fra Euphorbium resinifera
Berg, Euphorbiaceae. Ifølge Dj ørup, 1838,
det skarpeste av alle vegetabilske midler og
etser de deler de kommer i berøring med.
Den er således alt for skarp og et farlig
middel å bruke innvendig, hvorvel den
tidligere er brukt (1-1 O gran pro die =
0.06-0.6 g) som et drastisk middel i vattersott.
Agaricus albus (se foran). Ifølge Djørup,
1838) en meget skarp, drastisk harpiks som
avføringsmiddel i doser på 15 gran til 1/2
drakme (0.9-1.8 g).
Sagapenum - Gummi resina fra Ferula
species (?). Brukt som antispasticum ved
hysteri.
Bdellium - Gummi resina fra Balsamodendron africanum - Commiphora afi:icana.
Forfalskning av Myrrha i røkelse og plaster.
Intet er angitt hverken om vekten av hver
pille eller om antallet piller som skal inntas.
Det er imidlertid å anta at den drastiske
virkning selv av moderate doser av disse
euforbium-pillene må ha vært formidabel.

Pylvlae de Colocynthide Mesuæ
Rp. Pulpæ Colocynthidis drachmas sex
(seks drakmer)
Myrobalanorum Indorum
Citrinorum
Sagapeni
Bdellij mollis
Sarcocollæ ana drachmas quinque
(fem drakmer av hver)
Aloes drachmas septem
(syv drakmer)
Nigellæ
Cymini Carmeni
Origani Cretici
N asturcij albi
Salis genm1æ
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Absinthii Romani ana drachmam
unam (en drakme av hver)
Succi porri quantum sufficit
Fiat massa
Fructus Myrobalani fra en rekke
Terminalia-arter, Combretaceae,
Indonesia, bl.a. Terminalia indica og
T. ei trina. Garvestofferadstringens.
Sarcocolla - fra Astragulus sarcocolla plante gummi
Semen Nigellæ - fra Nigella sativa L. Ranunculaceae «svart karve» eterisk olje
Cuminum cyminum - Umbelliferae eterisk olje
Oleum Origani cretici - fra Origanum
majoranoides Willd.- Origanum
hirtum L - eterisk olje, thymol,
carvacrol.
Nasturtium officinale R . Brown Sisymbrium nasturtium L, Cruciferae
eterisk olje
Salis gemmae- stensalt (NaCl)
Artemisia absinthium L, Compositae «romersk» - eterisk olje
Recepter m ed praktisk talt samme sammensetning og nærbeslektede recepter fantes
allerede i El Ricettario di dottori del arte e di
medicina del co/legio Fiorentina all instantia delli
Signori consali della universita delli spitali,
Firenze 1498 (Schelenz (17).
I tillegg til de drastisk virkende stoffer
inneholdt receptene regelmessig aromatiske
planter og eteriske oljer samt diverse gummiharpikser uten at det er påvist noen avførende virkning av dem.

Laksermidler beskrevet i
Liber Compositionum Variorum
Det er påfallende at i de recepter for
laksermidler, som finnes i den h åndskrevne
Liber Compositionum Variorum fra 1812, forekommer regelmessig drastica som de viktigste
virksomme bestanddeler, endog i laksermidler b eregnet på barn. Det er en almindelig tendens - også i en rekke farmakopøer
-på denne tid og tidligere -å gjøre bruk av
drastica.
En årsak til dette kan være at flere av de
foran nevnte drastica først blev kjent i Europa
efter at handelsveiene til de deler av verden,
hvor stamplantene vokste, blev kjent.
Pulv: Laxant: pr Infant:

Rp. Resinæ jalapp: ppt unc i
Mere: dulc: ppt drachm ii
Sacchar: alb: unc B
M : f a: in pulv gr iii pr 1 Aar
Pulveres laxantes pro infantibus

Rp. Resinae jalappae praecipitatae
unCiam unam
Mercuri dulcis praecipitati drachmas
du as
Sacchari albi unciam dimidiam
Misce, fiat (lege) artis in pulveres
grani tres per 1 Aar
Avførende pulver for barn
Ta

Jalapp-harpiks (felt) 1 unse
Kalomel (felt) 2 drakmer
Hvitt sukker 1/2 unse

Bland efter kunstens lov, lag pulvere a 3
gran per 1 år

Pulv: Laxant: Nidross.

Rp. Pulv: rad:jalapp: unc 11
Mercur: dulc: ppt.
Diagrid: sulphurat: aa unc B
Resinæ ialapp: unc i B
Amygdalarum dulcium
Olei foeniculi aa scrup i
m:f. Pulv:
Pulveris Laxantes Nidrosi

Rp. Pulveris radicis ialappae uncias duas
Mercuri dulci praecipitati
Diagridii sulphurati ana unciam
dimidiam
Resinae jalappae unciam unam et
dimidiam
Amygdalarum dulcium
Olei foeniculi ana scrupulum unum
Misceantur, fiat pulvis

Lakserpulver Nidaros
Ta

Pulverisert jalaprot 2 unser
Kalomel (felt)
Diagrid sulfurert 1/2 unse av hver
Jalapp-harpiks 1 1/2 unse
Søte mandler
Fønikkel-olje 1 scrupel av hver
Blandes, lag pulver

Diagrydium sulphuratum

fremstilles ifølge Pharmacopoea Batava, Leipzig 1824 (15), som følger:
Fint pulverisert scammonium-harpiks fordeles i et tynt lag på et gjennemhullet
ftltrerpapir. Det ledes svoveldamper gjennem
papiret og harpiksen holdes stadig i bevegelse
ved hjelp av en jernspatel, slik at den ikke
klumper sig.
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Summary

Litteratur

In continuation of a previously published
paper on a handwritten book «Liber Compositionum Variorum siv: Dispensatorium
manuall: m Laboratorio Nidrosi 1812»
(Cygnus, Hefte 5, Oktober 2000), concerning a number of recipes for products of
little or no pharmaceutical importance,
prepared in Norwegian pharmacies around
the year 1800 (fly water, aquavits, various
types of ink, sealing wax and insence), the
present paper deals with a number of
prescriptions of pharmaceutical interest fi:om
the same period (preparations to cure dental
caries, inflammations in the mouth, gum and
throat as well as drastic laxatives frequently
us ed.
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( 2) Kobra, I: Tidsrommet fra ca. 1800 til våre
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Faksimile utgave, Christian de Backer, Gent
MCMLXXIII- i serien Opera pharnuceutica rariora, utg. Dr. L.J. Vanderwiele og
Dr. D.A. Wittop Koning, Vol. VII
( 9) Zornig, H .: Arzneidrogen, I. Teil, Leipzig
1909, Il. Teil, 1911
(lO) Tychsen, N.: Theoretisk og Praktisk Anviisning til Apothekerkunsten, København
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Madison, Wisconsin 1927
(12) Bataviasche Apotheek, Batavia 1756. Faksimile utgave Tilburg 1981
(13) Dispensatorium Hafniense,
København 1658
(14) Dispensat01ium pharmaceuticum austriacoviennense, Brussel 17 47
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(16) Djørup, M.: Haandbog i Phamucologien,
2. Udg, København 1837
(17) Schelenz, H.: Geschichte der Pharmazie,
Julius Springer Verlag, Berlin 1904

***
Mål- og vektenheter i bruk i danske og
norske apotek omkring år 1800
1 apotekerpund - 1 libra = 12 apoteker
unser,
1 unse = 29,8208 g = 96 drakmer,
1 drakme= 3.7276 g = 288 skrupler,
1 skrupel = 1.2425 g = 5760 gran,
1 gran = 0.0621267 g
Latinske betegnelser
libra - libra una
.
.
unoa - unoa una
drachma - drachma una
scrupulum - scrupulum unum
granum - granum unum
libra semis - libraB
uncia semis - unciaB
uncia una semis - uncia iB
drachmae duae semis - drachmae duaeB
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