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Forord
Det foreliggende hefte inneholder 3 arbeider. De 2 f0rste tar for seg medisinforsyning
under spesielle og ualminnelige forhold, nemlig ved en polarekspedisjon og i en stor
bergverksbedrift. Det tredje behandler en gruppe medikamenter som er lite
behandlet i litteraturen pa tross av deres utvilsomme betydning: droger fra dyreriket.
Hanne Hjorth Tonnesen fortsetter sin serie «Medisinkister, hus- og reiseapoteb med en
artikkel om Fridtjof Nansens medisinskrin fra Gr0nlands-ekspedisjonen 1888.
Medisinskrinet ble funnet for noen ar siden i polfarerens hjem pa Lysaker og viste seg
a v;ere forbausende godt bevart. Flasker og glass er hele og inneholder det
opprinnelige legemiddel eller rester av det. Preparatene er levert av hoffapoteker von
Ditten ved Rikshospitalets apotek og er i samsvar med Nansens egen beskrivelse.
Forfatteren gjennomgar innholdet og konkluderer med at medisinkistens innhold
dekket de medisinske problemer som med sannsynlighet kunne oppsta under en
polarekspedisjon. Skrinet viste seg brukbart til flere formal, idet lokket ogsa matte
brukes til a smelte sne i. Medisinkistens utforming og innhold understreker N ansens
omhyggelige planlegging, noe han var kjent for.
Anders Bcerheim Svendsen kommer med et nytt bidrag til sine «Farmasihistoriske
notisen>, denne gang om medikamenter, forskrevet til behandling av ansatte ved
Blaafarvev;erket pa Modum i arene 1835-36. Blaafarvev;erket var i sin tid Norges
st0rste industribedrift og hadde sin egen bedriftslege og en organisert medisinforsyning. Medikamentene ble rekvirert fra L0veapotheket i Christiania og Bragern;es
Apothek i Drammen og ble dispensert i den sakalte Doktorgarden pa Blaafarvev;erket. Det ble f0rt omfattende sykejournaler, hvorav et betydelig antall er bevart.
Medisinfortegnelsen viser at verkets ansatte og deres familier hadde tilgang til et
relativt bredt utvalg av legemidler. Etter datidens malestokk rna Blaafarvev;erket
karakteriseres som en foregangsbedrift nar det gjelder en organisert bedriftshelsetjeneste.
Publikasjonen er den siste fra forfatterens hand. Anders B;erheim Svendsen d0de
2. oktober 2004 i sitt 85. ar. Redaksjonen minnes sin mangearige medarbeider i dyp
takknemlighet.
Jan Karlsen behandler i sitt arbeid over animalske droger i det gamle apotek en del av
de rastoffer fra dyreriket som er beskrevet i de middelalderske reseptsamlinger
Antidotarium magnum, Antidotarium Nicolai og Opere Mesue. De Beste av dem
brukes ikke lenger som legemidler, men en del av dem er beholdt som hjelpestoffer
ved formulering av legemidler. N oen av de animalske drogene ble brukt pa grunn av
sin behagelige lukt. Den kjemiske strukturen av innholdsstoffene er na oppklart, og pa
dette grunnlag er nye, syntetiske stoffer fremstilt til bruk i parfymer.
Red.
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Medisinkister, hus- og reiseapotek
2. Nansens medisinskrin fra Gr0nlands-ekspedisjonen (1888)
Av Hanne Hjorth Tkmnesen*

Innledning
Seks mann sitter i et telt, stirrer inn i varmen
fra et bal og synes at tilvxrelsen er riktig
behagelig. Aret er 1888 og stedet er Gumland. Fridtjof Nansen er pa vei over innlandsisen fra Gmnlands 0stkyst mot vestkysten sammen med 0. Sverdrup, 0. C.
Dietrichson, K. Kristiansen Trana, S. Ja hansen
Balta og 0. Nielsen Ravna. De har akkurat
lagt den sprukne isen nxr 0stkysten bak seg,
og har tatt flat og hard grunn under skiene.
Na har de slatt leir for kvelden, og sn0 skal
smeltes til en etterlengtet kopp te. «Det gjaldt
a finne en gryte; men alle de store br0dkassene av blikk, som vi pr0vde, hadde tatt
hard medfart under ferden, sa de var lekke.
Endelig fant vi en som syntes noenlunde tett;
vi f)rlte den med sne og f)rrte op under den»
skriver Nansen (1). Noen 0yeblikk etter fortsetter han «Men for a f)rlle gjenvordighetens
beger til randen, viste blikk-kassen seg nu a
lekke som et sold. Vi matte finne pa noe
annet. Det eneste tette vi nu hadde var lokket
pa den blikk-kassen vi hadde apoteket vart

i ..... ».
For noen ar siden ble det blast St0V av en
beskjeden, liten blikk-kasse i polfarerens hjem
pa Lysaker. Det viste seg a vxre nettopp
reiseapoteket fra Gr0nlands-ekspedisj onen.

Denne flerfunksjonelle kassen har en meget
n0ktern utforming, og for a bruke N ansens
egne ord «Det er selvsagt, at alt var reduceret
til det mindst mulige>> (1). Men selv et beskjedent reiseapotek som dette har en historie a fortelle, og har f0rt til gjenoppdagelsen
av en serie preparater med en spesiell opprinnelse.

Fra student
til ekspedisjonsleder
Fridtjof Nansen (1861-1930) tok sin f0rste
tur pa Ishavet i 1882. Den gangen reiste han
med selfangerskuta «Viking» av Arendal som
var pa ishavstokt. Nansen var f0rst og fremst
med i egenskap av zoologi-student. Han var
en ung, veltrenet mann pa 21 ar, med interesse for jakt og friluftsliv, men ogsa med et
apenbart talent for forskning. Pa denne turen
stiftet han bekjentskap med drivisen utenfor
Gmnland og med polaromddenes havstr0mninger. «Viking» fr0s fast i isen og drev i 24
d0gn sydover langs Gr0nlands 0stkyst. For
hver dag kom de nxrmere kysten, og Nansen
skriver «Det er vel ikke a undres pa at
kikkerten mer enn en gang om dagen blev
rettet vestover fra stortoppen, og at hele

*) Cand.pharm. 1981. Stipendiat i galenisk fannasi 198D-85. Amanuensis, senere f0rsteamanuensis i galenisk
farmasi 1985-89. Dr.scient. 1986. Professor i galenisk farmasi, UiO, f.o.m. 1989. Adresse: Farmas0ytisk institutt,
P.b. 1068 Blindern, 0316 Oslo.
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denne ukjente verden lokket og drog i min
unge sjel)) (1). Pa ferden fikk ogsa Nansen
oppleve Nordenskiolds fart0y «Vega>> som tre
ar tidligere hadde va:rt det f0rste skip gjennom Nord0stpassasjen. «Vega>> Ia na ved
Gmnland, og den unge studenten kunne
beundre baten pa na:rt hold. Gmnland
representerte pa denne tiden et ubeskrevet
omrade. Ingen hadde klart a ta seg over
innlandsisen, og det ble spekulert pa om det
kanskje fantes isfrie og frodige omrader mot
rnidten av 0ya. Aret etter at Nansen seilte
med «Viking>> fors0kte nettopp Nordenskiold
a ta seg innover Gr0nland med en mindre
ekspedisjon. Han startet ferden fra vest med
kursen 0stover. Selv om han ikke krysset den
store 0ya, konkluderte han med at det ikke
var spar av gr0nne oaser - kun uendelige
sn0marker. Men skif0ret hadde va:rt godt, og
ekspedisjonen kunne derved dekke store
omrader pa kort tid. Dette var oppmuntrende
ord for Nansen som ved nyheten om
Nordenskiolds retrett skriver <<Det slo ned i
meg som et lyn: En ekspedisjon pa ski tvers
over Gmnland fra kyst til kyst. Planen var
snart ferdig slik som den senere blev fremsatt
og utf0rt>> (1). Motivasjonen for a gjennomf0re en slik ekspedisjon var ikke bare eventyrlyst. Nansen fokuserte ogsa pa det vitenskapelige aspektet ved turen: «Det er lett a
forsta, at det vilde va:re av star videnskapelig
interesse a la:re det indre av dette merkelige
landet a kjenne, og ikke rninst fordi det vilde
gi bedre forstaelse av hvordan forholdene har
va:rt i vart eget land og i Nord-Europa den
gang det var dekket av en lignende innlandsis)) (1). Nanseri la vekt pa at det skulle utf0res
en rekke malinger av isen, luften og
va:rforholdene underveis. I motsetning til
Nordenskiold bestemte Nansen seg for a ga
fra 0st mot vest (Figur 1). Vestkysten var
bebodd, mens 0stkysten var folketom og
isolert fra omverdenen pa grunn av drivis
som mesteparten av aret hindret skuter i a
komme inn. En ekspedisjon som gikk fra vest
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mot 0St kunne derfor ikke regne med a bli
hentet med skip, og den matte sannsynligvis
ga samrne vei tilbake. Dessuten tilf0yer
Nansen «Til det kom, at den jo vilde ha sin
redning bak seg, og da er nu engang folk ikke
sa ivrige pa a ga frem mot det ukjente, hvor
de ikke vet hvordan utsiktene til a berge livet
kan arte seg» (1). Nansen fikk mye kritikk for
den ubesindighet det var a ikke ha en trygg
retrett-linje, men han holdt fast ved 0st-vest
prinsippet. Til tross for at planene i hovedtrekk var klare, skulle det likevel ga dmye 4 ar
f0r Nansen kunne realisere sin ide. Den unge
studenten hadde i mellomtiden !att stilling
som konservator ved Bergens Museum (2).
Samtidig med museumsarbeidet holdt han pa
med en doktoravhandling. Nansens far fors0kte a overtale ham til a vende tilbake til
Kristiania som konservator, men Fridtjof
valgte a bli i Bergen. Da faren d0de kort tid
etter, reiste unge Nansen til Italia hvor han i
en periode studerte marin biologi ved
instituttet i Napoli. Han arbeidet pa spreng,
bade med den vitenskapelige avhandlingen
og med forberedelsene til den forestaende
ekspedisjonen. Selv om han fikk en viss
moralsk st0tte fra selveste N ordenskiold,
m0tte planen om a krysse Gmnland pa ski
mye motstand. En s0knad til regjeringen om
et bidrag pa 5000 kr ble avslatt, men pengene
kom i form av en gave fra den danske
rikmann etatsrad Gamel. Resten matte
Nansen legge ut av sin beskjedne formue.
Ferden kom totalt pa 15 000 kr, og etter
hjemkomsten sarnlet Det norske Studentersamfunn inn 10 000 kr for a dekke underskuddet.
Mens forberedelsene til turen pagikk for fullt,
leverte Nansen inn sin avhandling som han
forsvarte ved Universitetet i Oslo den 28.
april 1888. Oppgaven hadde tittelen «Nerveelementer, deres struktur og sammenheng i
sentralnervesystemet hos accidier og myxine
glutinosa» (dvs. slimaler, forf.anm). Fire dager

NANSENS RUTE
OVER

GRONLAND

Figur 1.
Ekspedisjonens rute over
Gronland. Deltakerne
bmkte 6 uker pa den
560 km lange Jerden. (1,5)

1888
so
•••
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etter disputasen, den 2. mai, var han pa vei til
Kobenhavn for derfra a reise til Gronland.
Nansen hadde bygget mye av sitt utstyr selv.
Blant annet hadde han konstruert spesielt
lette sleder (de senere sa beromte Nansensleder), og et koke- og smelte apparat (som
fremdeles er pa markedet). Han fartet om i
fjellene ved Bergen eller dro inn i h0yfjellet
for a pr0ve utstyret. N0yaktige forberedelser

150
zoo km
'""'""I

100

ned til den rninste detalj var karakteristisk for
Nansen i alle hans gj0remallivet ut. Det var
derfor meget ambisi0st a kombinere forberedelsene til en slik ekspedisjon med a
sluttf0re en doktorgrad. Graden oppnadde
irnidlertid internasjonalt ry selv om han skal
ha uttalt til en venn <~eg vil heller ha en
darlig doktorgrad enn en darlig utrustning»
(2).
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Reiseapoteket
I boka «Pa ski over Gr0nland» gir N ansen en
n0yaktig beskrivelse av utstyret som var med
pa ferden. Pa utstyrslisten hans finner man
blant annet «et lite apotek med treskinner og
bandasjer til forbinding av brukne armer og
ben, kloroform, kokain-opl0sning tillindring
av sn0blindhet, tanndraper, mavepiller, vaselin
o.s.v.» Disse flasker og krukker var plassert i
en blikkasse som altsa skulle vise seg a ha flere
funksjoner pa turen. Selve blikkassen maier
15,5 em (h) x 21 em (b) x 21 em (d). Bortsett
fra noen rustflekker er kassen meget godt
bevart (Figur 2). Yttersiden av lokket er litt
svart, men det er sannsynligvis et resultat av at
det har fungert som smeltekjele og gjentatte
ganger statt over apen ild. Lokket rommer
ornkring 3 liter, og det skulle nok mange
sn0smeltinger til pa en kveld for a Stille
t0rsten til 6 slitne skil0pere. Nansen skriver
at «det rummet bare halvdelen av det vi
trengte» (1).

Innholdet i skrinet er ogsa forbausende godt
bevart. Flasker og glass er hele, og de inneholder det opprinnelige legemiddelet eller
rester av dette (Figur 3). Innholdet i skrinet
slik det foreligger i dag er gitt i tab ell 1, og
dette er i godt samsvar med Nansens egen
beskrivelse av den opprinnelige medisinkisten (se ovenfor). Tilsynelatende er det bare
det som skjuler seg under «tanndraper osv.»
som mangler. I f0lge Nansens beretning
hadde ekspedisjonens medlemmer £a uhell
som krevde medisinsk behandling. I boken
om Gr0nlandsferden er det kun ved et par
anledninger nevnt om skader som tilsier at
apoteket kom til nytte. «Den 28de (august,
forf.anm.) blev ogsaa lapperne licit daarlige i
0ynene; merkelig nok var de, som ovenfor
nxvnt, de f0rste, som led af sneblindhed, de
var ogsaa de eneste. Balto maatte jeg dryppe
med eoeainopl0sning i 0iet, men jeg gjorde
dog ganske lidet deraf, og ved omhyggelig
anvendelse af snebriller og det r0de silkesl0r

Figur 2.
·
d ·
'Q\
Nansens medisinskrinfra Gronlandiferden (1888-89). (Foto: Geir Holm, Fototeknrsk av elmg, Ut ;
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Figur 3.
Medisinglassene slik de foreligger i reiseapoteket. Fra venstre: metallsylinder med vase lin, sitronsyre, kokainopplosning, kloriform, opiumspiller, kininpiller og Dittens piller. (Foto: Geir Holm, Fototeknisk avdeling, UiO)

blev de snart bra». Foruten denne hendelsen
bemerkes det at Nansen forfr0s noen fingre
sam ble reddet ved «bankning og gnidning>>,
at Kristiansen vrikket et kne som ble restituert ved hjelp av flittig massasje, samt at
Kristiansen ogsa ble kraftig solbrent i ansiktet. Ved en anledning forteller Nansen at
«halspartiet rundt strubehovedet var stivfrossent; ved gnidning med sne og ved at
pakke nogle uldvanter og andre bekl::edningsgjenstande ind paa halsen, klaredes ogsaa
den. Men saa kom det v::erste af alt, i mavepartiet tr::engte vinden sig ind gjennom
kl::ederne, og der kom voldsomme smerter;
men ved en heldig anbringelse af en filthat
klaredes ogsaa den del af legemet.» Et
moderat medisinforbruk bekreftes av glassene
sam fremdeles er tiln::ermet fulle av piller
(Figur 3). Det er ogsa interessant a Iegge
merke til at ekspedisjonens deltakere ansa

faren for ulykker sterkt redusert sa snart de
hadde kommet seg velberget over det sprukne isbeltet pa 0stkysten. Kun etter !a dager av
turen shiver Nansen: «Til rniddagsmaaltidet
om efterrniddagen kogtes under aaben himme! atter chokolade med oljedug (som
brensel, forf.anm), men desforuden anvendtes
et reserve teodolitstativ af ask, som vi fandt
overfl0dig; desuden brugtes en del tr::eskinner til forbinding af brukne ben og arme;
disse havde vi f0rt med i vort apothek; men
da vi var komne heldig over den spr::ekkede
is, fandt vi de fleste af dem saavel som
gibsbandager overfl0dige og kasserede dem».
Heldigvis var de forutseende nok til a
gjemme noe spjelkingsutstyr i tilfelle det
skjedde ulykker ved nedstigningen pa motsatt
kyst. Treskinnene som ble beholdt i reserve er
fremdeles a finne i medisinkisten (Tabell 1).
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Gjenstand

Mulig anvendelse

1 flaske kloroform m/ giftetikett

Bed0velsesmiddel ved operasjoner

1 flaske kokainoppl0sning 5%

Lindring av smerter ved sn0blindhet

1 flaske kininpiller (0,1)

Febernedsettende

1 flaske sitronsyre

Smakstilsetning, t0rstedempende

1 glassylinder med Dittens piller

Avf0rende

1 glassylinder med opiumspiller (0,05)

Stoppende ved diare, feberdempende,
krampestillende, smertestillende

1 blikksylinder med vaselin

Beskyttende, mykgj0rende

1 rull h0vlet trespon (treskinne)

Spjelkingsutstyr

Engelsk og amerikansk heftplaster

Forbinding

Gas bind

Forbinding

Guttaperka

Forbinding

Glasspipette med smokk

Til drypping i 0ynene

Bomull

Diverse

0vrige preparater
Tanndraper (mangler)

Smertestillende ved tannverk

Tannpulver (mangler)

Tannrensende

Gr0nlandssalve (mangler)

Desinfiserende

Tabell 1.
Innholdet i medisinskrinet slik det foreligger i
dag, samt preprater som sannsynligvis har vcert
inkludert. Anvendelsen av de enkelte
preparatene er indikert.

Medisinske problerner underveis
Sn0blindhet
Frostskader
Brudd, kuttskader (sar, rifter)
Ford0yelsesproblemer
Gnagsar
Muskelsmerter, ryggproblemer
Tannverk
Skj0rbuk
Nefritt (nyresvikt)
I rnatet rned <<sivilisasjonen»
Infeksjoner (0re, nese, hals, lunger)

Tabell 2.
Medisinske problemer som kunne oppsta
i lopet av Gronlandsferden.
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Tuberkulose
Kj 0nnssykdommer

En medisinkiste
i tabloidformat
Den beskjedne blikk-kassen som utgjorde
ekspedisjonens reiseapotek gir inntrykk av a
v;ere «hjemmelaget». Likevel representerer
den det mest moderne innen datidens
reiseapotek, nernlig tabloidformatet. Det er
uvisst om Nansen kjente til de moderne
tabloidapotekene som nettopp var kommet
pa markedet, eller om han konstruerte apoteket ut fra sin egen praktiske sans. Sistnevnte
er kanskje mest sannsynlig, nettopp med
tanke pa at kassen kunne ha flere funksjoner.
Dette var det ikke lagt vekt pa for de
kommersielle tabloidapotekene. Betegnelsen
Tabloid ble «oppfunnet» av engelskmannen
Henry Wellcome i 1884. Det fortelles at
navnet Tabloid slo ned i ham halv fern en
morgen, og at han straks sendte bud pa sin
sekret;er for a lage et notat om saken. Navnet
er en kombinasjon av «tablet» og «alkaloid»,
og det ble snart et beskyttet handelsnavn for
produkter fremstilt av Burroughs Wellcome
& Co (3). Betegnelsen tabloid ble raskt av sa
stor betydning at det ble tatt inn i «The
Oxford Dictionary». Foruten a v;ere et handelsnavn pa kjernikalier, legernidler og produkter markedsf0rt av Burroughs Wellcome,
betegner ogsa tabloid en komprimert eller
konsentrert form av en vare. For eksempel er
tabletter i henhold til dette en tabloid form
av et legerniddel. I vare dager forbinder vi
nok vesentlig betegnelsen med aviser som
presenterer nyheter i en konsentrert form,
dvs. som har tabloidformat.
Tabloidapotekene representerte et start fremskritt nar det gjaldt medisinkister og reiseapotek. Selve kassen ble fremstilt av et lett
materiale som metall eller l;er, og den kunne
lages luft- og vanntett. Legernidlene forela i
konsentrert og komprimert form, for eksempel som pulver til oppl0sning eller tabletter.
Dette medf0rte at et tabloidapotek som veide

ca.SOO gram inneholdt like mange closer av
legernidler som en tradisjonell medisinkiste
fremstilt av tre med en vekt pa 10 kilo (4). I
l0pet av 1880-arene etablerte Burroughs
Wellcome en egen avdeling for fremstilling
og salg av tabloidapotek (4). De nye
reiseapotekene ble benyttet pa ekspedisjoner
ledet av Stanley, Scott, Lindberg og
Amundsen, de ble solgt som medisinkister til
skip og de erstattet den gammeldagse
«legeveskem(4). De rninste tabloidapotekene
i lommeformat ble ogsa sv;ert popul;ere blant
vanlige folk. Kommersielt tilgjengelige
tabloidapotek var tydelig merket med
«Tabloid>>. Dette mangler pa Nansens skrin,
men for 0vrig oppfyller det kravene til et
tabloidapotek. Kassen er laget av et lett og
vanntett materiale (blikk), legernidlene er i
komprimert form (med unntak av kokain
oppl0sning som er flytende) og det har et
funksjonelt design som gir plass til n0dvendig
tilleggsutstyr som bandasjer og treskinner.
Lokket pa Nansens skrin skiller seg imidlertid
ut fra de kommersielle apotekene ved at det
er ganske dypt, noe som altsa kom til nytte da
ekspedisjonen manglet kokekar.

Medisinske problemer som
kunne oppsta underveis
Det var ikke mange legernidler ekspedisjonen
hadde til ddighet. Innholdet i apoteket var
redusert til et minimum, og det var selvsagt
av stor betydning at preparatene dekket de
lidelsene som mest sannsynlig kunne oppst:l
underveis (Tabell 2). Muligheten for infeksjoner var sterkt redusert sa lenge ekspedisjonen befant seg pa 0de og isdekket omrade.
Langs kysten hvor klimaet var rnildere, eller i
kontakt med folk, ville infeksjonsfaren 0ke.
Forkj0lelse og luftveisinfeksjoner kunne bli et
problem nar ekspedisjonen nadde vestkysten
dersom deltakernes immunforsvar var redusert pa grunn av underern;ering eller generell
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utmattelse. Blant eskimoene fantes det ogsa
tilfeller av tuberkulose og kjonnssykdommer.
Snoblindhet og forfrysninger utgjorde de
storste helsemessige truslene i lopet av turen
over innlandsisen. I tillegg var det alltid en
risiko for ulykker som medforte brudd eller
kuttskader. Gnagsar, muskelsmerter og ryggproblemer kunne lett oppsta pa grunn av
sledenes vekt og det (etter dagens forhold)
primitive utstyret de hadde til radighet. Hver
mann skulle trekke over 120 kg, men dette
viste seg snart umulig. Sledene ble derfor
lastet om, slik at fire av mennene trakk 100 kg
hver mens Nansen og Sverdrup sammen
trakk en slede som veide det dobbelte (5).
Ensidig kosthold utgjorde et annet problem.
Maten var torket for a gi mest mulig n~ring i
forhold til vekten. De sentrale elementene i
menyen var knekkebrod og pemmikan. Dette
ble supplert med erte-, bonne- og linsepolse
som basis for supper, kjottsjokolade (sjokolade tilsatt 20% kjottpulver), vanlig sjokolade,
noe t0rket fisk m.m. Pemmikan er en blanding av torket kjott og fett som er presset til
plater («kjeks»). Nansen hadde bestilt pemmikan fra Danmark. Ved en feil hadde produsenten glemt a tilsette fett, slik at «kjeksene» bare besto av torket kjott. Dette medforte etter hvert en stor fett-hunger hos
deltakerne. Pa senere polare ekspedisjoner har
det vist seg at ensidig inntak av pemmikan
kan medfore nyrebetennelse (nefritt) med
dodelig utfall (6). Pemmikan er sv~rt rikt pa
proteiner og fett. Et kosthold uten karbohydrater, men med et hoyt inntak av proteiner og fett kan indusere en inflammasjon i
nyrene som leder til nyresvikt. Det er derfor
viktig at menyen balanseres med karbohydrater i form av kjeks, knekkebrod og
sjokolade. Mageknip, forstoppelse eller diarre
var ogsa en sannsynlig folge av den utvalgte
menyen. Nansen antyder at ikke alle hadde
like gode tenner, og tannverk var muligens en
plage underveis (1). Dersom oppholdet i
isdekket omrade ble langvarig, kunne man
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nok vente tilfeller av skjorbuk. I tradisjonelt
gronlandsk kosthold er kvann en viktig kilde
til C-vitaminer og motvirkning av skjorbuk
(7). K vann plukkes og spises ra sa lenge
marken er snofri. Stenglene snittes og
hermetiseres i selspekk til forbruk om
vinteren. Ekspedisjonen ville antakelig finne
kvann sa snart de hadde forlatt innlandsisen,
men sa sent pa hosten er plantestengelen
trevlete og bitter med lavt innhold av vitaminer. Langvarig mangel pa fisk og gronnsaker ville nok fore til sykdommer som
vanligvis er forbundet med mangel pa
vitaminer og spormetaller, slik som struma
som folge av mangel pa jod.

Medisiner fra
hoffapoteker von Ditten
Det fremkommer av signaturene pa de ulike
krukker og flasker at apoteket var utstyrt av
hofiapoteker von Ditten ved Rigshospitalets
Apothek (Figur 4). Hans Selchier von Ditten
(1820-1891) var fodt pa Kongsberg hvor han
ogsa tjente som disippel ved byens apotek
inntil han avla farmasoytisk eksamen i 1841
(8). Etter a ha tjenestegjort ved Elefantapoteket i Christiania et par ar (1841-43) ble
han ansatt som amanuensis ved Universitetets
kjemiske laboratorium. Fra 1850 ledet han
den praktiske undervisningen ved laboratoriet samtidig som han var l~rer ved den
milit~re hoyskole. I 1855-56 tjenestegjorde
han som feltapoteker pa Gardermoen og
Stjordalshalsen. Det var forst i 1857 at han
fikk bevilling til a drive Rikshospitalets
apotek. Denne oppgaven utforte han med
stor dyktighet, og apoteket oppnadde snart
landets storste omsetning. I 1865 ble han
utnevnt til hofiapoteker.
Apoteker von Ditten var en dyktig kjemiker
og farmasoyt, og han komponerte flere
legemidler. Blant de mest kjente kan nevnes

Figur 4.
Medisinglass med kininpiller. Etiketten viser tydelig at
preparatet er Ievert av hoffapoteker H. S. Ditten ved
Rikshospitalets apotek.
(Foto: Geir Holm, Fototeknisk avdeling, UiO)

kere m0ttes under ledelse av overlege
Danielssen. Han sto bak opprettelsen av
Lungegaardshospitalet i Bergen i 1849. Dette
sykehuset var spesielt innrettet for spedalske,
og overlegen utviklet det til en form for
forskningsinstitusjon (9). Danielssen fikk
;eren av a v;ere spedalskhetens utrydder, mens
hans svigers0nn Gerhard Armauer Hansen
fant leprabasillen (9). Forskerne i Bergen ble
aile sammen Nansens gode venner (2). Det
er jo ikke utenkelig at det var en forbindelse mellom forskningsmilj0et/sykehuset i
Bergen og to av von Ditttens arbeidsplasser,
nemlig universitetet i Oslo og Rikshospitalets
apotek. Pa denne maten kan von Ditten ha
fattet interesse for den unge mannen med de
«ville» ideene. Det gikk sikkert ikke upaaktet
hen at dr. Danielssen noen ar tidligere hadde
gitt Nansen perrnisjon for a ga pa ski fra
Bergen til Christiania slik at han kunne delta
i Huseby-rennet. Og na fulgte denne galskap
at han hadde satt seg fore a krysse Gr0nland!
Med sine tverrfaglige interesser var von
Ditten kanskje en av dem som sa betydningen av det vitenskapelige aspektet ved
ekspedisjonen. Dessuten Ia det nok en viss
markedsf0ringseffekt i a st0tte ekspedisjonen,
forutsatt at Nansen kom helskinnet hjem fra
Gmnlandsferden.

Preparatene i apoteket
Dittens piller, hostedriper, og M.rvann. Han
hadde ogsa mange interesser utenom farmasien, blant annet var han engasjert i fiskerisp0rsmal. Det er uklart om Nansen eller
noen i hans familie kjente Ditten, og man
kan bare spekulere pa hvorfor den ber0mte
apotekeren patok seg oppgaven med a utstyre
Nansens reiseapotek. Mange av forberedelsene til ekspedisjonen foregikk fra museet i
Bergen. Museet var i faglig sammenheng en
betydningsfull arbeidsplass hvor mange fors-

Det er 7 preparater tilbake i apoteket, hvorav
tre er simplicia og de resterende fire er sammensatte (tabell 1). Basert pa Nansens beskrivelse mangler tanndriper, samt det som
skjuler seg under betegnelsen «osv». I utgangspunktet burde det v;ere en enkel oppgave a finne sammensetningen av de tre
pillene samt kininoppl0sningen. Forskrift for
opium- og kininpiller finnes som forventet i
noen av datidens handb0ker, for eksempel
Hagers handbok, men da i annen styrke (10).
Dittens piller og kokainoppl0sning har deri-
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mot ikke samme «offisielle» status. Mye tyder
derfor pa at preparatene i apoteket representerer noen av Rikshospitalets egne forskrifter.
Uten tilgang til von Dittens eller Rikshospitalets forskriftsbok ville det derfor bli
vanskelig a gi en n0yaktig sammensetning av
preparatene. Forskriftsboken har imidlertid
ikke latt seg oppspore gjennom vanlige kilder. Men ved en befaring pa Norsk Farmasihistorisk museum pa Bygd0y i april d.a. ble
det helt tilfeldig funnet en gammel, uregistrert bok i en av hyllene pa magasinet. Boken
er uten tittel og arstall, men innholdet gir
mange holdepunkter for at dette nettopp er
en av von Dittens/Rikshospitalets forskriftsb0ker (f.eks. tilsynelatende samme handskrift
som pa signaturene i medisinkisten, avskrift
signert Ditten, henvisning til Dronningen
med mer. Boken vil senere bli omtalt i en
egen artikkel). Derved har man sannsynligvis
apotekerens egen beskrivelse av de fleste av
de sammensatte preparatene i Nansens medisinkiste fra Gmnlandsferden, inklusive det
Nansen betegner som «tanndraper osv.».

Beskrivelse av de tre simplicia
i medisinkisten

Chlorciform
Kloroform (chloroformium, trichloretum
formylicum) inngar i datidens gjeldende
farmakope (Pharmacopoea Norvegica fra
1870) (11). Det fremstilles ved at klorkalk
r0res ut i vann, sprit tilsettes og blandingen
destilleres (12). Kloroform som inhaleres har
bed0vende effekt, i tillegg til at det er smertestillende, muskelavslappende og krampestillende (13). Kloroform er ustabilt i n;:erv;:er av
lys og luft. Det omdannes til karbonyl klorid
(fosgen) og klor som begge er meget giftige.
Denne reaksjonen retarderes i n;:erv;:er av
noen !a prosent etanol. Bruk av kloroform
som bed0velsesmiddel ved operasjoner eller
amputasjoner ville altsa v;:ere forbundet med
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en viss fare pa grunn av stoffets giftighet, men
kloroform var det mest effektive anestetiske
middelet man hadde pa denne tiden. Kloroform stivner ved - 63,5°C, og ville forhapentligvis holde seg flytende selv under
ekstrem kulde (14). I 1896 var prisen pa
1 gram kloroform 10 0re i henhold til
gjeldende medisinaltakst (15). Ut fra malene
pa kloroformflasken hadde Nansen med seg
ca. 50ml, noe som tilsvarer 75 g av stoffet
(tetthet = 1,5 (14)), og det bet0d altsa en pris
pa 7,50 kr. Flasken kom sannsynligvis i
till egg.

Citronsyre
Sitronsyre (acidum citricum crystallisatum) er
ogsa beskrevet i Pharmacopoea Norvegica fra
1870 (11). En 1% l0sning av sitronsyre i vann
har blitt benyttet for a dempe t0rst ved feber
(13). Nansen beskriver imidlertid sitronsyre
som en ren smakstilsetning: «Vi tr0stet oss
med havrekjeks og nysne, som blev helt over
med en opl0sning av citronsyre, citronolje og
sukker, det smakte som den herligste fruktis»
(1). I medisinaltaksten fra 1896 er prisen pa
Acid.citr. 10 0re per gram, mens pulverisert
sitronsyre (Acid. Citr. pulveratum) er 15 0re
per gram (15). Flasken som innholdt sitronsyre har et volum pa ca. 270 ml. Hvis man
anslar at den innholdt 270 gram pulverisert
sitronsyre, sa representerte dette en verdi pa
40 kroner. Dette var sannsynligvis en betydelig sum selv om prisen muligens var noe
lavere i 1888.
Vclselin
Vaselin (adeps petrolei, unguentum paraffini)
er ikke omtalt i Pharmacopoea N orvegica fra
1870, men star for eksempel oppfort i
Merck's vareleksikon fra 1890 (16) og i
medisinaltaksten fra 1896. I prislisten star det
oppf0rt tre ulike kvaliteter: Vaselinum 4 0re
per gram, Vaselinum album (Chesebrough)
artifical 10 0re per gram ogVaselinum flavum
5 0re per gram. Metallsylinderen som ble

benyttet for oppbevaring av vaselin rammer
335rnl, og det tyder pa at Nansen hadde med
seg i overkant av 300g. Vaselin ble f0rst og
fremst brukt som beskyttelse mot kulde og
fuktighet. Men ved temperaturer ned mot 45°C inne i teltet matte det nok atskillig
oppvarming til f0r preparatet ble mykt nok
til a paf0res huden.

Beskrivelse av de sammensatte
preparatene i medisinkisten

Chininpiller ( 0. 1)
I den antatte forskriftsboken fra von Ditten
(heretter kalt Forskriftsboken) stir det oppgitt f0lgende sammensetning av kininpiller
(17):
Rp.
Sulphas chinicus 100.00
Gum arabic pulv
Sacchar alb pulver a 25.00
(Acid.sulphuric gtt 3. Aqua gtt. 27) qs.
M fl a pil No 1000

En annen formulering har tydeligvis ogsa
blitt pmvet ut, men har blitt forkastet. Det
star nemlig som f0lger:

Constituens til Chininpiller
Tragantpulver 5.0
Glycerin 125.00
Vand 125.00
Vinsyre 85.00
(tekst mangler) ...... tages 30 Dele til 100
Dele Chinin
Teksten er krysset ut med blyant, og i margen
er det tilf0rt: Duer ikke.
Under forskriften for kininpiller f0lger en
omstendelig beskrivelse av «Kandering av
Pillen>. Det stir som f0lger:
«Pillerne fugtes med en Blanding af 1 del
Glycerin og 2 dele absolut Alcohol og rulles

derpaa i en rigelig Pulverblanding af 4 dele
Sukker 2 dele Tragant og 1 del Stivelse. Naar
det overskydende Pulver er fjxrnet ved hjelp
af en Sigt, gjentages Operasjonen, efterat
Pillerne er fugtet noget sterkere med V xsken.
Skal Pillerne glaceres, fugtes de med en vel
omrystet Blanding af 1 del Glycerin og 2
dele .!'Ether og rulles i en Blanding af lige
Dele Talci og Kalciumcarbonati. Til Farving
af pillerene rulles de efter en 3de Fugting i en
blanding af Talcum med vedkommende
Farvestof (Krokustinctur, Karrnin) og t0rres
der efter med Talcum. Til Kakaoovertrxk
anvendes paa samrne maade en Blanding af 2
dele oliefri Kakao 2 dele Sukker og 1 del
Tragant, hvorefter pillerne overtrxkkes med
et tynt lag Kakaosm0r. Overtrxk med Kakao
egner seg navnlig ved Kreosotpiller, Jektyol
og Kreolinpiller.>>

Dittens piller
Dittens piller var et sakalt arkana preparat.
Dette er produkter hvor innholdet ble holdt
hemmelig, men som ble markedsf0rt som
legemidler og levert ferdigpakket for den
enkelte kunde fra produsenten (18). Mange
arkana preparater hadde uviss medisinsk
verdi. Noen inneholdt komponenter som
medf0rte at de burde vxrt reseptbelagt, men
den hemrnelige sammensetningen gjorde det
vanskelig a vurdere i hvilken grad preparatet
kunne selges fiitt. Apoteker von Ditten var
paradoksalt nok en av hovedakt0rene nar det
gjaldt produksjon og salg av arkana i Norge.
Preparatet «Dittens piller» ble raskt reseptbelagt her i landet. Produktet ble ogsa markedsf0rt i utlandet, blant annet i Danmark og
Frankrike (18). Det var et populxrt produkt
som har vxrt pa markedet inntil nyere tid. I
Norge £inner man Dittens piller som
spesialpreparat i Index Medicamentorum fra
1945 (en omarbeidet utgave av Spesialitetstakst 1940) med spesialitetsnumrner 893
(produsent K&G) (19).
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I Forskriftsboken star f0lgende overskrift
uten noen 0vrig kommentar: «Restaurerende
Piller = Pil aperient Ditteni)) (17). Naturlig
nok er ikke sammensetningen av Dittens
piller angitt. En forskrift pa Dittens piller gar
imidlertid igjen i andre preparasjonsb0ker fra
omkring arhundreskiftet (20,21,22):

Det er vel rimelig a anta at den f0rstnevnte
forskriften er na:rmest Dittens opprinnelige
komposisjon, og derved likner mest pa det
preparatet som Nansen hadde med seg.

Pill.aperient Ditten (21)

Vernis til Pill Ditteni
Rp
Benzoes pulv 800
Gum sandarac p 200
Gum lacca in tabul p 200
Alcohol rectificatus (95%) 3000
fiat solutio

Rp
Pulv colocynth p. 5
Sem nuc vom 2
Rad genetian 10
Extr rhei 20
Aloe hepatic 20
Chlor ferric 2
01 carvi
menth. pip
caryophyll aa 1.5
Aq.glycerini q.s (16grm)
Pill No 390
Ferniceres som Blancards piller og rulles
endnu fugtige i Talcum
De fabrikkfremstilte pillene fra 1945 har en
mer kompleks sammensetning.
Hver pille inneholder (19):
Extr. Rhamni Purshianae sicc.
Special praep. 0,06 g
Extr. Gentianae 0,004 g
Extr.Rhei 0,04 g
Extr. Taraxaci 0,02 g
Leptandrin. 0,03 g
Gum. Gambogae 0,03 g
Sapo alb. oleaceus 0,04 g
Aetherol. Caryophylli 0,001 g
Aetherol. Menthae pip. 0,001 g
Aetherol. Carvi 0,001 g
Constituens ad 0,2 g
Saccharo obducto
Indikasjoner: Obstipasjoner av enhver art, sa
vel habituelle som mere akutt oppstatte.
Dosering: 1-2-3 piller ved sengetid
18

I Forskriftsboken star det en oppskrift pa
overtrekk til Dittens piller:

Videre star det en forskrift for Dittens sterke
piller (17) .

Dittens stcerke Piller
Rp.
Extr.Aloes
Massa Pill colocynt comp aa 0.10
In 20 plo

Opiumspiller (0, 05)
I Forskriftsboken star det angitt flere piller
som inneholder opium (Fru Pettersens styrkende piller (0.005 g opium), Pil. antigonorrhoici Dr Flock (0.001 g opium),
Pil. antigonorrhoici ad form Dr V Smith
(0.002 g opium), Pilula: Heissii (0.0125 g
opium), Pil.creosot.jodoform.
(0.0025 g
opium) og Pil.Therebinth.comp. (0.005 g
opium)). Ingen av disse inneholder den
mengden opium som er angitt pa pillene i
Nansens medisinkiste (0.05), og navnet pa
pillene stemmer heller ikke. Forskrift pa
Pilulae opiatae (Pilulae Opii, Pil. Opii anodynae, Massa pilularum anodynarum) fmnes i
for eksempel Hagers handbok (10), men ogsa
i en annen styrke enn det som Nansen hadde
med (0.015 g i motsetning til 0.05 g hos

Nansen). Pillene star ikke beskrevet i gjeldende farmakope (11). Det er tydelig at
opiumspillene fra
Gr0nlandsferden
er
sterkere enn det som normalt ble benyttet.

Cocainoplosning (5%)
I Forskriftsboken finnes det 5 forskrifter for
oppl0sninger som inneholder kokain. Tre av
disse angis som Schleichs V xdske No.1 ,2 og
3. Disse preparatene bestir av 0.2% natrium
klorid l0sning med 0.02% morfinklorid
tilsatt henholdsvis 0.2, 0.1 og 0.01%
kokainklorid. Under star det: NB! Samtlige
vxdsker steriliseres. Det er vel sannsynlig at
disse vxskene er tenkt til injeksjon.

Tanddraaber
Som nevnt ovenfor mangler tanndripene i
det navxrende skrinet, men preparatet er altsa
spesifisert pi Nansens utstyrsliste. Forskriftsboken angir flere sammensetninger av
tannddper, hvorav noen tydelig er laget
til bestemte personer (Tanddraaber Dr.
Davids en, Brincks tanddraaber). Det finnes
imidlertid to forskrifter som bare betegnes
«tanddraaber», og det er rimelig a anta at en
av disse er identiske med tanndrapene i
Nansens medisinkiste (ut fra rekkef0lgen i
Forskriftsboken og hindskriften er det mest
sannsynlig at deter den f0rste av disse) .

Tanddraaber
Under tittelen Dr.Bleguads vxdske star
forskriften for en annen kokainoppl0sning:

Rp.
Acid salic
Chlor cocaic I aa 1.Sp. cone. 2.Sol. adrenal. 1/1000 - gtt. 210
Den siste av de kokainholdige oppl0sningene
betegnes Sol.cocaini.muriat.salicyl., og f0lgende beskrivelse er anf0rt: Til 10 gram
cocainopl0sning settes 1 dribe af 10%
alcoh.salisylsyreopl0sning.
Kokainoppl0sningen skulle benyttes til
drypping i 0ynene, og m atte derfor vxre
vannbasert. Det er imidlertid et apent
sp0rsmal hvordan en vannbasert l0sning
kunne oppbevares pa en glassflaske ved de
ekstremt lave temperaturene som ble milt
(ned til -45oC inne i teltet (1)) uten at flasken
sprakk. En forklaring kan vxre at flasken bare
var fylt til et visst niva. En annen mulighet er
at det var laget et spritholdig konsentrat som
var beregnet til fortynning i vann f0r bruk.
Etiketten pi medisinflasken kan imidlertid
tyde pa at preparatet var bruksferdig.

Rp.
Tinct lavendul comp
Sol amoniaci
Vini stibiat
Liqv nervini aa 10.0
M d s Tanddraaber

Tanddraaber

Rp.
Menthol10
Chloroform 20
Aetherol. Cajeputi 30
Acid. Carbol. c. spir. 5
JEther. acetic. 35
For kuriositetens skyld kan det ogsa nevnes
f0lgende forskrift pa «<standdraaben>

Rp.
Acid carbolic
Collodini an part
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Hva skjuler seg
under betegnelsen «osv))?
Forskriftsboken gir klare indikasjoner pa tre
0vrige preparater som kan ha fulgt med pa
Gr0nlandsferden. Deter Nansens tandpulver,
Sverdrups tandpulver og Gr0nlandssalve.

Nansens og Sverdrups Tandpulver
Tannpulver ble brukt for a fjerne belegg
pa tennene og holde disse hvite (forl0peren
for tannpasta). I Nansens tannpulver inngar
sukker og rosenolje som smakstilsetning.
Sverdrup derimot, ser ikke ut til a ha samme
preferanse for det s0te. Hans tannpulver
inneholder kull, og er smakssatt med blant
annet nellikolje og bergamotolje.
Nansens Tandpulver (figur 5)
Rp.
Rad iridis florentin 7.50
Cremor tartari 3.75
Sacchar alb
Magnesia
Rubr berolinens aa 1.87
01 rosar gtt 2
M
Sverdrups Tandpulver
Rp.
Pulv cort peruv fuse
Pulv carb tili~ aa 7.50
Pulv myrrh~ 3.75
01 bergamoth
01 caryophyl aa gtt 4
M.f.subt p

Grenlands-salve
Gr0nlandssalve slik den er beskrevet inneholder s0lvnitrat som virkestoff. S0lvnitrat
har desinfiserende egenskaper, og preparatet
kan sannsynligvis betegnes som en sarsalve.
Salvegrunnlaget er ikke oppgitt. Forskriften
er som f0lger:
Rp.
Ungv. nitr. argentic.
1.0- 15.00
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Konk.lusjon
Nansens medisinskrin fra Gr0nlandsferden
representerer et moderne reiseapotek i
tabloidformat. Til tross for sin enkle utforming og beskjedne st0rrelse er det utstyrt
med legernidler som, basert pa datidens
kunnskap, dekker de medisinske problemene
som mest sannsynlig kunne oppsta i l0pet av
ekspedisjonen (med unntak av skj0rbuk og
nefritt). I henhold til Nansens beskrivelse er
innholdet i apoteket fremdeles nesten komplett. Signaturen pa medisinglassene viser at
preparatene er ]evert av apoteker von Ditten
ved Rikshospitalets apotek. Mye tyder pa at
de originale forskriftene for fremstilling av
disse er funnet, og pa bakgrunn av denne
antagelsen er det foreslatt andre preparater
som ogsa kan ha inngatt i reiseapoteket under
betegnelsen «tanndraper osv.». Medisinskrinets innhold og utforrning understreker
Nansens omhyggelige planlegging av utstyret
som ble benyttet pa ferden over Gr0nland.

Takk
Forfatteren takker f0lgende for verdifulle hidrag underveis i arbeidet:
Fridtjof Nansens institutt, Polh0gda; Synn0ve
Ellingsen, Norsk Folkemuseum; Ola Grefstad, Tr0ndelag Folkemuseum, Sverresborg;
Ann em or Smestad, N orges Apotekerforening; Ase Skjerdal, Rikshospitalets apotek;
apoteker Kjell Erik Andersen og Geir Holm,
Fototeknisk avdeling, UiO.

Summary

The medical chest of
the arctic explorer
Fridtj of N ansen
from the expedition
to Greenland
The medicinal chest described in the present
study belongs to the arctic explorer Fridtjof
Nansen. The chest contains the medical
preparations used by the six members of the
expedition that crossed Greenland by ski in
1888. The chest has a "tabloid" design and is
prepared in lightweight, waterproof metal. It
measures 15.5cm (h) x 21cm (w) x 21cm (d).
The chest and its content are surprisingly
well kept. In spite of the modest size and
design,
the
chest
contains
medical
preparations along with bandages and
compressed dressings that will, according to
the knowledge at that time cover the
medicinal needs most likely to occur under
the extreme arctic conditions experienced
(with the exception of scurvy and nephritis).
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Fortunately, no serious accidents occurred
during the expedition. The medical
preparations were supplied by the famous
apothecary of Rikshospitalets apotek (the
National pharmacy), Hans Selchier von
Ditten. During his lifetime von Ditten
developed a number of pharmaceutical
preparations that became well-known also
outside Norway (e.g. Ditten's stomach pills,
Ditten's cough mixture, Ditten's hair tonic).
Judging from the labels on the preparations
in Nansen's medicinal chest it seemed most
likely that the medicines were compounded
especially for this trip. It would therefore be
difficult to determine the exact content of
the preparations without access to von
Ditten's personal book of prescriptions. It
seemed to be an impossible task to trace this
particular book until the author just by
coincidence came across a non-registered
book deposited at the store of the Pharmacy
museum at Bygd0y (Oslo). Many facts
indicate that this old, handwritten manuscript has belonged to von Ditten/the
National pharmacy. Based on this assumption
a few additional preparations have also been
suggested that might have been included in
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Figur 5.
Kopi av forskriften for
Nansens Tandpulver
slik den star angitt i
Forskriftsboken. (17)
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the chest, their presence indicated by Nansen
in his description of the metal case. The
construction and content of the medicinal
chest emphasize that the expedition was
carefully planned into detail; a skill for which
Nansen is famous.
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Blaafarvev~rkets

medisinforsyning

1835-36
Medikamenter - simplicia og composita - foreskrevet for
behandling av syke ansatte og deres familier pa Blaafarvevxrket
pa Modum 1835-36.

Et bidrag til belysning av legemiddelterapien i Norge for 200 ar siden.
Farmasihistoriske notiser XX
Av Anders Ba?rheim Svendsen*

Det gis en oversikt over medikamenter, foreskrevet til behandling av de ansatte ved Blaafarvevxrket pa Modum i arene 1835-36. Sa
vel behandlingen ved verkets leger som legemidlene var gratis. Legemidlene, som blev
fremstilt efter de farmakop0er som blev
brukt i Norge og Danmark omkring 1800,
blev levert av to apotek, det ene i Christiania
og det annet i Drammen. Medikamentene
blev dispensert til pasientene av grubeselskapets leger.
Medisinfortegnelsen viser at verkets ansatte og
deres familier hadde tilgang til et relativt
bredt utvalg av dati dens legemidler. Ved siden
av de rene kjemikalier, apenbart til bruk i verkets laboratorium, finner man preparater til
behandling av nervelidelser, hudsykdommer
inklusive veneriske sykdommer, smerter, luftveissykdommer, muskel- og skjelettsykdommer, parasitxre tarminfeksjoner og brannskader.
Efter datidens malestokk rna Blaafarvevxrket
karakteriseres som en foregangsbedrift nar
det gjelder en organisert bedriftshelsetjeneste.

Innledning
Blaafarvevxrket pa Modum blev oprettet i
1776 efter at det et par ar tidligere (1772) var
blitt funnet kobolt i omddet. Som ved de
fleste st0rre bergverk pa 1800-tallet var det
knyttet fast lege til Blaafarvevxrket. Det
skyldtes antagelig at bergverkene i Europa
hadde bergverksledere, som var blitt utdannet
blant annet ved Bergverkskolen i Clausthal i
Harz og lignende bergskoler, hvor man fant
at egne leger ved bergverkene var viktig. Det
dreiet sig ofte om bergverk med tusener av
grubearbeidere og annet personell, som daglig kunde bli utsatt for arbeidsulykker eller
bli rammet av sykdommer i forbindelse med
de ofte harde og usunde arbeidsforhold de
arbeidet under.
Pa Blaafarvevxrket blev det i arenes l0p f0rt
omfattende
sykejournaler,
hvorav
et
betydelig antall er blitt bevart (1). I den
foreliggende oversikt er et antall av de
medikamenter som Blaafarvevxrkets leger
foreskrev i 1835-36 behandlet.

*) Apotekereksamen 1946. Vit.ass. i galenisk farmasi 1946-48. Amanuensis, senere f0rsteamanuensis
farmakognosi 1948-65. Dr.philos. Professor i farmakognosi Rijksuniversiteit te Leiden, Nederland 1965-90.
t 02.10.2004.
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De ansatte og deres familier hadde gratis
legebehandling og gratis medisin (2). De
medisiner som legene foreskrev, var alle tatt
fra de den gang gjeldende farmakop0er,
Pharmacopoea Danica 1805, Codex medicamentarius sive Pharmacopoea Danica 1821
og Pharmacopoea Slesvico-Holsatica 1831
og andre tilgjengelige farmakop0er. De blev
rekvirert fra L0veapotheket i Kristiania og/
eller Bragena:s Apothek i Drammen. Apoteker pa L0veapotheket var den gang den
velkjente Conrad Harald Thaulow, f0dt i
Schleswig 1815, d0d 1867. Han var dr. phil.
fra Universitetet i Kiel. Thaulow var en
ytterst interessert fagmann. Han utga saledes
i 1855 et «Udkast til en Pharmacopo for
Norge» (3).
Apoteker pa Bragena:s ornkring ar 1835 var
Christen Stillesen, f0dt pa Bragena:s 1793 og
d0d 1867.
Et apotek var for 200 ar siden ofte av betydelige dimensjoner og utstyrt med til dels stor
apparatur for fremstilling av eller oparbeidelse
av industrielt tilgjengelige rastoffer for apotekets behov.
I det f0gende er noen eksempler gitt pa den
slags rastoffer.
Det sakalte apotek i Doktorgarden pa Blaafarveva:rket var vel egentlig ikke noe annet
enn en receptur for dispensering av medisiner til pasientene.
St0rsteparten av de gjengitte formuleringer
gjelder sammensatte legemidler (composita),
beregnet til bruk for den enkelte pasient.
F0rst er den latinske tekst i farmakop0en
gjengitt, derpa en norsk oversettelse av den.

1. Acidum sulphuricum concentratum
rectificatum (Oleum vitrioli)
-Ph. Dan. 1805, 100.
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Rp. Acidi sulphurici venalis Uncias duodecim, e retorte vitrea ampla destilletur, et in
vitris probe clausis usui affervetur.

Rektifisert koncentrert svovelsyre
Ta tolv unser koncentrert handelssvovelsyre.
Destiller den i en glasskolbe og opbevar den i
godt lukket glassflaske til den skal brukes.
Den «rektifiserte» koncentrerte svovelsyre er
det som er igjen i kolben. Acidum sulphuricum
venale blev fremstillet efter den sakalte blykammermetoden, hvor svoveldioksyd oksyderes til svovelsyre med oksygen og med
nitrogenoksyder som katalysatorer. Denne
svovelsyre kalles ogsa Oleum Vitrioli anglicum
seu venale. Rektifiseringen av dette produkt,
som inneholdt rundt 2% vann, blev utf0rt i
sma glassretorter med «afspra:ngt Hals» (4).

2. Acidum phosphoricum
-Ph. Dan. 1805, 99 .
Rp. Ossium ad albedinem ustorum
Libras tres, subtilissime pulveratis
adde Acidi sulphurici concentrati
Libras duas, Aquae communis Libris
quindecim dilutas.
Ebulliant leniter per horam in lebete
stanneo, sub agitatione.
Cola cum expressione, et liquorem
ad mellis spissitudinem evapora.
Residuum in aqua iterum solutum
et cola tum, cum Ammonia
carbonico perfecte satura. Liquidum
futratum, et ad siccum evaporatum,
praebet.
Ammonium phosphoricum; e quo,
retortae vitreae satis amplae, aut vasi
porcellaneo profunde commissa,

Kalle Lechen: Fra apoteket pa Modum (1884).
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Ammonium leni calore expellatur.
Postquam spumescere cessavit.
Acidum phosphoricum restans, igne
modice aucto, adhuc per aliquot
temporis momenta lente fluens
detineatus, refrigeratum in triplo
Aquae destillatae solvatur et liquor
filtratus limpidus servetur.

Fosforsyre
Tilsett til tre libra knokler, som er blitt gl0det
til de er hvite og finpulveriserte, to libra koncentrert svovelsyre og fortynn med femten
libra vann. Kok forsiktig en time i fortinnet
kar under stadig omr0ring. Koler, press og
damp inn vaesken til honningkonsistens.
Opl0s resten pa nytt i vann, koler og tilsett
ammoniumkarbonat til fullstendig metning.
Nar det flytende frltrat inndampes til t0rrhet
far man ammoniurnfosfat.
Av denne blir ammonium fjernet ved svak
varme i en tilstrekkelig stor glassretorte eller
en porselensskai av passende dybde. Efter at
skummingen er opph0rt, blir varmen 0ket
forsiktig og blandingen holdt flytende noen
tid. Efter avkj0ling l0ses den i den tredobbelte mengde destillert vann og oppbevares efter filtrering som en klar vaeske.

3. Liquor Ammonii causticus
-Ph. Dan. 1805, 142
(Spiritus Salis ammoniaci cum calce)
Rp. Calcariae ustae Libras duas, asperge
aqua, ut in pulverem satiscat, dein
misce in cucurbita vitrea cum
Ammonii muriatici probe siccati et
pulverati Libris duabus,Aquae
communis Libris tribus, adaptur
alembicus, cum expulsio satis capaci
Aquae destillatae Libram dirnidiam
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continens,juncturisque bene clausis
instituatur destillatio calore
rernissiori, qua Liquoris Libra duae
cum dirnidia aliciantur, qui vase
optime clauso servetur.

Koncentrert ammoniakkoplasning
(«kaustisk ammoniakk»)
Ta to libra brent kalk, stenk den med vann
til den smuldrer op. Tilsett derpa i en glasskolbe to libra t0rret og pulverisert ammoniumklorid og tre libra vann. Forsyn glasskolben med en destillasjonshjelm med et
forlag av passende kapasitet, inneholdende en
halv libra vann. Nar systemet er godt tettet,
destilleres med svak varme (if0lge Pharmacopoea Slesvico-Holsatica 1831 pa sandbad)
- til det er sarnlet op et destillat pi en halv
libra. Opbevar det i et godt lukket kar.

4. Aether sulphuricus
-Ph. Dan. 1805, 102
(Naphtha vitrioli)
Rp. Acidi sulphurici concentrati
Spiritus vini rectificatissirni partes
aequales Caute rnixta destillentur in
retorta vitrea tabulata, balneo arenae
vel cineris, quousque nihil
sulphurosi odor ascenderit. Residuo
iterum adde Spiritus vini
rectificatissirni partem dirnidiam, fiat
destillatio, uti antea, quae operatio
cum sirnili Spiritus vini quantitate,
bis adhuc potest repeti. Liquori
aethereo his destillationibus obtento
adde Aquae communis partem
quartam, Liquoris kali caustici
partem unam. Aether supernatans e
reliquo separetur et colore
blandissimo rectificetur.

Eter
Ta like deler av hver av koncentrert svovelsyre og rektifisert alkohol. Bland forsiktig og

destiller i en glassretorte pa luft- eller sandbad, inntil det ikke (lenger) lukter svovel
(dioksid). Tilsett destillasj onsresten en halv
del rektifisert alkohol og fortsett destillasjonen som f0r med samme mengde alkohol.
Dette kan gjentas 2 ganger. Tilsett destillatet
en kvart del vann og en del kaliumhydroksydopl0sning og ryst om. Den farve10se eter skilles ifra og rektifiseres.

Pharmacopoea Slesvico-Holsatica 1831 og
Pharmacopoea Borussica 1846 understrekes det
at kj0lingen under destillasjonen ma v<ere
meget god. Forlaget ma kj0les med virkelig
kaldt vann eller endog med sne (5) .

1. Liquor nervinus- Ph. Dan. 1805, 144
Rp. Spiritus sulphurico-aetherei Unciam
unam in quo solve
Camphorae Scrupulos quatuor.
In vitro probe clauso serva.

Kamferdraper
Ta en uns eter, l0s op i den
fire skrupler karnfer.
Opbevar i godt lukket kar.

I

Spiritus sulphuricus aethereus
- Ph. Dan. 1805, 166
(Liquor anodynus mineralis Hifmanni)
Rp.

Kamferpreparater
Et av de viktigste staffer som blev meget anvendt i medicinen rundt ar 1800, var kamfer.
If0lge Dj0rup (1837) (6) blev stoffet brukt
ved «almindelig svekkelse>> og feber forbundet
med alrnindelig svekkelse, diverse former for
katarr og kroniske sykdommer - endog sindsyke. Utvendig blev karnfer brukt ved behandling av frostknuter, reumatiske smerter, infiserte sar, som det kunde ga koldbrand i, og
svulster.
De karnferholdige preparater som Blaafarvevxrkets leger gjorde bruk av, er angitt nedenfor. I noen tilfeller blev ett og samme preparat
angitt under forskjellige navn, slik som Liquor
nervinus ett sted og Spiritus sulphurico - aethereus camphoratus et annet.
1. Liquor nervinus =
Spiritus sulphurico-aethereus camphoratus
2. Emulsio camphorata
3. Spiritus vini camphoratus
4. Linimentum volatile camphoratum
5. Balsamum saponaceum
6. Balsamum saponaceum gelatinosum
7. Emplastrum saponatum
8. Spiritus antiparalyticus

Aetheris sulphurici partem unam,
Spiritus Vini rectificatissirni partes
sex, rnisce et serva.

Hifmannsdraper
Ta en del eter,
seks deler finrektifisert spiritus,
Bland og opbevar.

2. Emulsio camphorata- Ph. N. 1854,46
Rp. Camphorx pulverat<e partem unam
Sacchari partes octoginta
In lapido mortario comrnixtis sensim
& assidua trituratione addantur
Emulsionis Amygdalarum partes
qvatringentx viginti.
Ex tempore paretur

Kamferemulsjon
Ta en del pulverisert kamfer
atti deler sukker,
Bland stoffene i en stenmorter og
efter gjentatt rivning, tilsett 420 deler
mandelemulsj on.
Tilberedes ex tempore (like f0r bruk).
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Emulsio Amygdalarum dulcium
-Ph. N. 1854,46
Rp. Amygdalarum dulcium decorticatarum partes duas in lapido mortario
contusus et in massam penitus
pultariam redactis triturando sensim
addatur
Aqv:e
quantum sufficiat ad expressam
colaturam partium sedecim
Admisceatur
Syrupi Rubi pars una.
Ex tempore paretur.

Emulsjon av sote mandler
Ta

to deler skollede s0te mandler.
Knus dem i en stenmorter og riv
dem fullstendig til en gr0t, og tilsett
efter hvert sa meget vann at det kan
presses av et kolatur pa seksten deler.
Tilblandes en del bringeb:ersirup.
Tillages like f0r bruk.

3. Spiritus Vini camphoratus
-Ph. Dan. 1805, 167
Rp. Spiritus rectificati Libras duas,
Camphorae Uncias duas.
Solvantur.

Kamferspiritus
Ta

to libra rectifisert spiritus,
to unser kamfer.
Opl0ses.

4. Linimentum
ammoniato-camphoratum
-Ph. Dan. 1805, 141
(Linimentum volatile camphoratum)
Rp. Olei Olivarum Uncias duas
Camphorae Drachmam unam
Liquoris Ammonii caustici Unciam
dirnidiam
Misce
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Flyktig kamfer-smrmlse,
Flyktig kamfer-liniment
Ta

to unser olivenolje, en drakme
kamfer og en halv uns koncentrert
ammoniakkopl0sning.
Blandes.

5. Balsamurn saponaceum
= Solutio saponis alcoholica
-Ph. N. 1854, 147
Linimentum saponato-camphoratum Liquidum
-Ph. Germ. 1872,207
Rp. Saponis alicantini raspati partes
viginti
Camphor:e contus:e partes qvatuor
Alcohol rectificati partes
nonaginta sex
Solutis addantur
JEtherolei Rorismarini,
- Origani, singulorum pars una
Mixta filtrentur

Flytende sapebalsam
Fliissiger Opodeldok
- Ph. Germ. 1872, 207
Ta

tyve deler raspet spansk sape,
fire deler knust kamfer,
seks og nitti deler rektifisert spiritus.
Efter at dette er opl0st, tilsettes
en del av hver av rosmarinolje og
origanumolje.
Blandes og filtreres.

6. Balsamum saponaceum gelatinosum
= Balsamum saponaceum
-Ph. Dan. 1805, 111
Linimentum saponato-camphoratum - Opodeldok
Ph. Germ. 1872, 207
Rp. Spiritus Vini rectificati Libras
quatuor,

Saponis albi Hispanici Uncias
decem,
leni igne ad solutionem digestis
addantur
Camphorae tritae Unciae duae,
Olei Rorismarini,
- Origani, singulorum semiuncia,
Misceantur agitando.

Halifast sapebalsam - Opodeldok
Ta

fire libra rektifisert spiritus
ti Unser hvit spansk sape og
bring den til oph'lsning ved svak
varme. Tilsett
to unser revet kamfer,
en halv uns av hver av
rosmarinolje og origanumolje.
Blandes ved rystning.

7. Emplastrum saponatum
-Ph. D an . 1805, 126
(Emplastrum miraculosum)
Rp. Emplastri communis Libras tres,
Cei:ae fl.avae Libram dimidiam,
Saponis Hispanici Uncias tres,
leni igne mixtis et aliquantulum
refrigeratis adde
Camphorae Unciam dimidiam in
Oleo Olivarum pauxillo solvatum.

Sapeplaster
Ta

tre libra vanlig plaster (blyplaster)
en halv libra gult voks
tre unser spansk sape,
bland ved svak varme. Tilsett efter
noen avkj0ling en halv uns kamfer
opl0st i ganske lite olivenolje.

8. Spiritus antiparalyticus
-Ph. N. 1854, 153
Spiritus paralyticus
-Ph. D an. 1850

=

Rp. Solutionis Camphorx alcoholisatx
partes sedecim
- Ammonii caustici
Sesqvicarbonatis ammonici
pyro-oleosi singulorum partes
qvatuor
JEtherolei Juniperi
Olei Succini rectificati, singulorum
partem unam
Misceantur

Antiparalytiske draper
Ta

seksten deler alkoholisk kamferopl0sning (10% i rektifisert spiritus)
fire deler av hver av koncentrert
ammoniakkkopl0sning og
«stinkende hjortetakksaltopl0sning»
(ammoniumsesquikarbonat)
og en del av hver av einerolje og
rektifisert ravolje.
Blandes.

Midler for behandling av
forskjellige hudsykdommer
1. Balsamum universale
Ph. Dan. 1805, 112
Rp. Olei Raparum recenter expressi
Libram unam cum dimidia,
Cerae citrinae Semilibram,
invicem solutis et frigefactis addantur
sub continua agitatione
Balsami saturni Uncias tres

Balsamum saturni =Acetum saturninum
concentratum
-Ph. Dan. 1805,95
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Acetum saturninum
-Ph. Dan. 1805,95
Rp. Minii purissimi partem unam
Aceti vini partes quatuor
in vase figulino probe vitreato,
coquantur lento igne,
ad dimidiae partis consumtionem,
sub continua cum
spatula lignea agitatione,
et per chartam flitrentur.

Acetum saturninum concentratum
-Ph. Dan. 1805, 95
Evaporatione aceti saturnini ad quartae
partis consumtionem in vase figulino
vitreato paratur

2. Unguentum neapolitanum
= Ungventum Hydrargyri
-Ph. N. 1854, 175
Rp. Hydrargyri partes sedecim
Sebi partes qvatuor
Axungi::e Suis partes duas in ferreo
vel porcellaneo vaso conterantur,
donee
Hydrargyrum adeo divisum sit,
ut globuli metallici armato oculo
cerni neqveant. Deinde paulatim &
assidua trituratione addatur mixto
Sebi partium duodecim
Axungi::e Suis partium qvadraginta
sex.

Gra kvikksolvsalve
Ta

Universalbalsam
Ta

en og en halv libra nypresset rapsolje,
en halv libra gult voks.
Tilsett efter at vokset er blitt opl0st
og blandingen avkj0lt, under stadig
omr0ring
tre unser blybalsam.

seksten deler kvikks0lv
fire deler talg
to deler svinefett,
riv samrnen i et jern- eller
porselenskar til kvikks0lvet er sa fint
fordelt at metallkuler ikke lenger kan
sees med lupe.
Tilsett litt efter litt og under stadig
rivning en blanding av tolv deler talg
og seks og f0rti deler svinefett.

Blybalsam
Damp inn blyeddik til en fjerdedel,
opbevar produktet i et glassert lerkar.

Blyeddik
Ta

30

en del m0nje av h0yeste renhet,
fire deler vineddik og kok
(blandingen) ved svak varme i et
godt glassert lerkar inn til det halve
volum under stadig omr0ring med
en trespatel og flitrer gjennem papir.

3. Ungventum Sulphuris
-Ph. N. 1854
Unguentum ad Scabiem Jafferi
Rp

Axungi::e Suis partes viginti
Liqvatis & ad caloris 30-40 gradum
refrigeratis adde
Sulphuris sublimati,
Fructuum Lauri pulveratorum,
singulorum partes duas
Radicis lnul::e pulverat::e partes
qvatuor
Solutionis Carbonatis kalici partem
unam.
Bene misceantur.

Svovelsalve - Jaifers skabbsalve
Ta

tyve deler svinefett,
smelt og tilsett efter avkj0ling
til 30-40 grader
to deler av hver av
sublimert svovel og
pulveriserte laurb~r
fire deler pulverisert alantrot
en del kaliurnkarbonatopl0sning.
Blandes godt.

Senesalve - Nervesalve
Ta

(Alantrotpulver sveller i vann til en slimaktig masse)

4. Unguentum nervinum
Ungventum aromaticum
-Ph. N. 1854,172

=

Rp.

Herb~

Melilotorum,
Origani,
Florum Matricari~, singulorum
partes octo in mortario cum
Alcohol rectificatissimi partibus
sedecim contusa pro duodecim horas
macerentur.
Addantur
Axungi~ Suis partes nonaginta sex
Sebi partes qvadraginta octo
Cer~ partes sedecim
Aqv~ balneo calefacta, donee
evaporatum sit Alcohol, per linteum
pannum filtrentur & prelo calefacto
exprimantur.
Massa: ad caloris 35-40 gradum
refrigerat<e addantur
Pingvolei Lauri,
.t'Etherolei Lavandul~
Mentha:, singulorum pars
una
Juniperi
Pinorum
Rorismarini, singulorum
partes dua:
Massa, donee refrixeri, bene agitetur

atte deler av hver av
legestenkl0ver
vill merian
kamilleblomster
Knus i en morter med seksten deler
spiritus og macerer i tolv timer.
Tilsett
seks og nitti deler svinefett
atte og f0rti deler talg
seksten deler voks.
Efter opvarming pa vannbad og
fordampning av alkoholen, siles
gjennem et linklede og blandingen
presses mens den er varm.
Tilsett efter avkj0ling til
35-40 grader
en del av hver av
laurba:rolje
lavendelolje og
peppermynteolj e,
to deler av hver av
einerolje
furunalsolje og
rosmarinolje.
Nar massen er avkj0let, mres den
godt om.

5. Unguentum pomadinum

= Ungventum rosaceum
-Ph. N. 1854, 178
Rp.

Axungi~

Suis partes centum &
qvinqvaginta
Cera: alba: partes triginta octo
Leni calore liqvatis & refrigeratis
sensim & continua agitatione
addantur
Aqv~ Rosa: partes triginta
JEtherolei Rosa: pars una
Triturentur, donee in homogenam
massam redacta sint
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Rosensalve
Ta

et hundre og femti deler svinefett,
atte og tredve deler hvitt voks.
Smelt dette sammen og avkj0l
blandingen under stadig ornr0ring.
Tilsett litt ad gangen
tredve deler rosenvann og
en del rosenolje,
og riv til det er dannet en homogen
masse.

Rp. Colophonii,
Cerae flavae,
Sebi ovilli,
Picis nigrae, singulorum Libram
unam,
Terebinthinae Libram dirnidiam,
Olei Olivarum Libras tres.
Leni igne liquata colentur.

Basilicumsalve - Svart kongesalve Svart basilicumsalve
Ta

6. Unguentum basilicum
= Ungventum basilicum flavum
-Ph. N. 1854, 173
Rp. Colophonii
Cerx
Sebi, singulorum partes duas
Pingvolei Brassicarum partes qvatuor
Leni calore liqvatis & ad caloris
60-70 gradum refrigeratur
addatur
Balsarni Pinorum pars una
Sxpius agitentur, donee refrixerint.

Basilicumsalve - Kongesalve
Ta to deler av hver av
kolofonium,
voks,
talg,
fire deler rapsolj e.
Smelt ved svak varme ved
60-70 grader og
tilsett
en del terpentinbalsam.
R0r hyppig om til salven stivner.

7. Unguentum basilicum
- Ph. Dan. 1805, 180
= Ungventum basilicum nigrum
- Ph. N. 1854, 173
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en libra av hver av
kolofonium
gult voks
raretalg
bek,
en halv libra terpentinbalsam og
tre libra olivenolje.
Smelt ved svak varme og koler.

Smertestillende midler
1. Laudanum
= Laudanum liquidum Sydenhami
-Ph. Dan. 1805, 141
= Tinctura Opii crocata
-Ph. Dan. 1805, 178
Rp. Extracti Opii U ncias duas
Croci optirni Serniunciam,
Cinnamorni acuti
Caryophyllorum aromaticorum,
singulorum Drachmam unam
In pulverem trita infundantur
Vini Hispanici Libra una
Digerantur per triduum vel
quatriduum,
deinde colentur et exprimantur.

Extractum Opii- Ph. Dan. 1805, 133
Rp. Opii crudi Uncias quatuor
in frustula rninuta concisae
imrnittantur cucurbitae
vitreae, affundantur
Aquae communis Librae quatuor.
Solutio futrata lentissimo balnei
calore ad extracti
consistentiam evaporetur.

conquassando. Aetherem hoc modo
ferro impraegnatum separa, et cum
Spiritus Vini rectificatissirni duplo
rnisce. Mixtum in vitris oblongis
bene obturatis radiis solis expone,
donee color omnis evanuerit. Tum
sollicite serva.

Smertestillende jernholdige Hoffmannsdraper
Ta

Laudanum - Safranholdige opiumsdraper
Ta

to unser opiumekstrakt
en halv uns safran
en drakme av hver av
skarp kanel og kryddernelliker.
Rives til pulver og pahelles en libra
spansk vin (og) digereres i 3 til 4
dager, derefter koleres og presses.

Opiumekstrakt
Ta

fire unser riopium,
knus den i smastykker og ha dem
over i en glasskolbe.
Tilsett fire libra vann.
Efter at oppl0sningen er filtrert, inndampes den pa vannbad ved svak
varme til ekstraktkonsistens.

2. Spiritus sulphuricoaethereus martiatus
-Ph. Dan. 1805, 166
(Liquor anodynus martialis)
Rp. Ferri puri limati, quantum placet,
solve in quantitate sufficiente Acidi
muriatici, et evapora. Massam siccam
in cellam repone, ut in liquorem
coloris fusci saturati deliquescat.
Liquorem obtentum cum Aetheris
sulphurici duplo rnisce

sa meget som 0nskes av jernfilspon,
opl0s den i en tilstrekkelig menge
saltsyre og damp inn. La den t0rre
masse ligge i kjelleren til den optar sa
meget vann at den danner en brunfarvet v;rske.
Denne tilsettes den dobbelte mengde
eter og rystes godt. Skill ifra eterlaget
som pa denne mate er blitt jernholdig og bland den med den dobbelte mengde finrektifisert alkohol.
La blandingen sta i avlange, vel tillukkede £lasker, utsatt for solstriling,
inn til all farve er forsvunnet. R ystes
godt om og opbevares.
Det ovenfor beskrevne preparat fantes i en til dels annen form i flere
samtidige farmakop0er, Ph. Slesvico
Holsatica 1831 og Ph. Borussica
1846, under navn som Spiritus

aethereus ferratus, Liquor anodynus
martiatus, Tinctura nervina s. tonica I
nervina Bestuschiffi og smertestillende
jerntinktur.
I f0lge H. Hager (5) er preparatet
den siste alkyrnistiske levning i de
nordtyske farmakop0er fra omkring
1850. M.P. Bestuscheff var en russisk
diplomat (1686-1760).
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Kongen av Danmarks brystdrdper

Midler for behandling
av luftveissykdommer

Ta

1. Mel despumatum
-Ph. N. 1854,97
Rp. Mellis partes duas
Aqv;e partem unam
Ebullita despumentus, per linteum
pannum
colentur & aqv;e balneo ad Syrupi
spissitudinem
evaporentur.

seks unser lakrisekstrakt
en libra f0nikkelvann
en uns knuste anisfr0 og
tre libra spiritu0s salmiakopl0sning
Digerer i fire og tyve timer og koler.

Salmiakspiritus
Ta

en del konsentrert ammoniakopl0sning
to deler rektifisert sprit
Blandes og opbevares i en godt
lukket flaske.

Skummet honning
Ta

to deler honning,
en del vann
Efter opkok og skumming, koler
gjennem et linklede og damp inn pa
vannbad til syrups tykkelse.

2. Elixir pectorale
-Ph. Dan. 1805, 120
Vulgo Regis Daniae seu Ringelmanni
Rp. Extracti Liquiritiae Uncias sex
Aquae Foeniculi Libram unam
Seminis Anisi contusi Unciam unam
Liquor Ammonii vinosi Libras tres.
Per viginti quatuor horas digesta
colentur.

Liquor Ammonii vinosus
- Ph. Dan. 1805, 143
Rp. Liquoris Ammonii caustici partem
unam
Spiritus Vini rectificatissimi partes
duas
Misce, et in vitro probe clauso serva
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3. Kermes minerale
= Sulphur stibiatum rubrum
-Ph. Dan. 1805, 171
Rp. Stibii sulphurati nigri Libram unam,
Sulphuris depurati Uncias tres,
Kalii carbonici Libram unam cum
dimidia
Mixta et pulverisata injice in crucibulum, ut igne moderato cito
liquescant. Massam fusam in mortarium ferreum effunde, et postquam
refriguerit, in pulverem tere, quem in
Aquae libris octo coque per senuhoram, continue movendo; dein
liquorem adhuc fervidum per
pannum linteum ftltra in vas, cui
Aquae conununis Iibras sedecim
infunt, ac contectum in vase haud
profundo, per quadraginta octo horas
sepone. Praecipitatum rubro-fuscum
aqua tepida ablue, caute sicca, et in
vase obturato usui serva.

Mineralkermes
Ta

en libra svart antimonsulfid,
tre unser renset svovel og
en og en halv libra kaliumkarbonat.
Bland stoffene, pulveriser dem og
smelt dem sammen i en digel. Bring
den smeltede masse over i en jernmorter og riv den til pulver efter at
den er stivnet. Kok pulveret en halv
time i atte libra vann og r0r om. Sil
den ennu varme vxske gjennem et
linklede ned i et kar med seksten
libra kaldt vann. Skill fra det dannede
r0dbrune bunnfall efter atte og f0rti
timer og vask det med lunkent vann,
t0rk det forsiktig og opbevar det i et
godt lukket kar til det skal brukes.

Mineralkermes var et hemmelig legemiddel innen
kartusiusordenen, derav navnet Pulvis Carthusianorum. Brukt som expectorans, ved feber og
betendelser i respirasjonsorganene og ved
nervesykdommer.

4. Elixir paregoricum Londinense
-Ph. Dan. 1805, 120
Rp. Acidi Benzoici,
Opii, singulorum Drachmam unam,
Camphorae Scrupulos duos,
Olei Anisi Drachmam dimidiam
Spiritus Vini rectificati Uncias viginti
quatuor.
Mixta digere leni calore et cola.

Lindrende Londonelixir
Ta

en drakme av hver av
benzoesyre og
opmm
to skrupler karnfer
en halv drakme anisolje
fire og tyve unser spiritus.
Digerer ved svak varme og koler.

Midler ved behandling
av gikt og reuma
1. Linimentum
ammonito-camphoratum
= Linimentum volatile camphoratum
ifr. Kamferpreparater
4
2. Balsamum saponaceum
ifr. Kamferpreparater
5
3. Unguentum nervinum
ifr. Hudsykdommer 4

4. Emplastrum ischiadicum
-Ph. Dan. 1805, 125.
= Emplastrum de Euphorbia
-Ph. Dan. 1805, 123.
Rp. Picis nigrae Uncias quatuor,
Euphorbii triti Drachmam unam
cum dimidia,
Terebinthinae Venetae Drachmas sex,
colliquando misceantur in
emplastrum

Ischiasplaster- Euphorbiumplaster
Ta

fire unser bek,
en og en halv drakme revet
euphorbium,
seks drakmer venetiansk terpentin
og smelt dem sammen til plaster

5. Elixir antarthricum
-Ph. N. 1854,39.
Rp. Extracti Menyanthis partem unam
Essentix Menyanthis partes sex,
Solutis addatur
Elixir acidi pars una
Misceantur
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Elixir acidum- Ph. N. 1854,39.

Ormemidler

Rp. Alcohol rectificatissim.i partes
qvatuor,
Sensim et guttatim instilletur
Acidi sulphurici concentrati pars una
Conqvassando rnisceantur

1. Pulvis cyn~
-Ph. N. 1854,69
Flores Artemisi~ Vahliana
stamplante: Artemisia Vtthliana

Antiartrit draper
Ta

en del menyanthes ekstrakt,
seks deler menyanthes tinktur.
Tilsett til opl0sningen
en del sur eliksir og bland.

=
=

Cina; Santonicum
-Ph. Dan. 1805,31
stamplante:
Artemisia Judaicae & Artemisia Santonicae

Sur eliksir- skj0rbukstinktur

= Flos Cinae
-Ph. N. 1939, 182- ormefm
stamplante: Artemisia cina

Ta

Inneholder 2 % santonin

fire deler finrektifisert alkohol,
tilsett forsiktig, drapevis,
en del koncentrert svovelsyre og
ryst sammen.

6. Essentia Stibii
-Ph. Dan. 1805, 130.
Vinum stibiatum
-Ph. Dan. 1805, 184.
(Aqua benedicta Rulandi, Vinum emeticum;
Essentia Stibii)
Rp. Tartari stibiati Grana viginti sex,
Vini Hispanici Libram unam,
solve leni digestione et filtra.

Brekkvinsten tinktur- Brekkvinsten vin
Ta

seks og tyve gran antimontartrat
en libra spansk vin
opl0s ved svak digesjon og filtrer.

2. Pulvis Geoffroya
stamplanter:
Geo.ffroya jamaicensis
-Ph. Dan. 1805, 44
Geoffroya surinamensis
=Andira retusa, Leguminosae
Jamaikansk ormebarktreSurinamsk ormebarktre
antelrnintisk (ormedrivende) virkning (7).
3. Pulvis vermifugus
-Ph. N. 1854, 120
Rp. Florum Tanaceti
Arternisiae, singulorum
partes tres
Sulphatis ferrosi partem unam.
Pulverata rnisceantur.

Ormedrivende pulver
Ta tre deler av hver av
reinfannblomster og
ormefr0,
en del ferrosulfat.
Pulveriser og bland.
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Midler ved behandling av
diverse sykdommer
1. Brannsarskade
Linimentum ad ambustiones
= Linimentum oxydi calcis
-Ph. N. 1854, 89
Rp. Pingvolei Lini
Solutionis Oxydi calcici, singulorum
partes ~qvales
Agitando rnisceantur

Solutio oxydi calcici
-Ph. N. 1854,147
Rp.

oil~ lapid~

imrnittatur. Affundantur
Aqv~ partes centum
Vas bene clausum per duodecim
horas assiduo
concussu seponatur. Liquor filtretur.

Brannsarliniment
like deler av hver av
linolje
kalkvann.
Bland ved rystning

Kalkvann
Ta

Essentia Asae foetidae
-Ph. D an. 1805, 128
Rp. Asae foetidae electae et comrninutae
Uncias duas, Spiritus Vini rectificati
Uncias duodecim.
Leni calore per triduum digesta
exprimantur et ftltrentur.

Dyvelsdrekdraper
Ta

to unser uts0kt dyvelsdrekk
i smastykker,
tolv unser rektifisert spiritus.
Digereres ved svak varme i tre dager,
presses og filtreres.

Calcari~ recens ust~ partes duas
Sensim affundatur
Aqv~ pars una
Calcaria usta in pulverem delapsum
vellagen~

Ta

2. Morsyke - hysteri

to deler nybrent kalk og
tilsett litt om litt en del vann.
Den leskede kalk bringes over i en
stenkrukke eller flaske til bunnfelling
og pahelles 100 deler vann.
Det godt lukkede kar hensettes i 12
timer under gjentatt omrysting.
v~sken filtreres.

Mcll- og vektenheter i bruk
i danske og norske apotek
omkring ar 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
uncia - uncia una
drachma - drachma una
scrupulum - scrupulum unum
granum -granum unum

libra semis - librqj]
uncia semis - unciaj3
uncia una semis - uncia i j3
drachmae duae semis - drachmae ii j3

37

Summary

Litteratur

A survey is presented of the medicaments
prescribed for the treatment of the employees
of the cobalt mine company - Blaafarvev::erket - and their families in the years
1835-36.

(1) Sykejournaler 1835/1836.
Blaafarvev::erkets dokumentasjonssenter,
1998

The treatment by the physicians of the mine
company as well as the medicaments used
were free. The medicaments, prepared
according to the pharmacopoeias used in
Norway and Denmark about 1800, were
delivered by two pharmacies, one located in
the capital Christiania, and one in the city of
Drammen, 40 km west of the capital. The
medicaments were dispensed to the patients
by the physicians of the mine company.
The list of preparations proves that the
employees of the mine company and their
families had access to a relatively comprehensive selection of medicaments. In addition
to chemicals, obviously intended for use in
the laboratory of the mine company, the
author has found pharmaceutical preparations for the treatment of nervous diseases,
dermal- including veneral-diseases, pain,
lung- and breast diseases, muscular and
skeletal diseases, intestinal parasitic infections
and fire injuries.
Compared to the medical standards of that
period, the cobalt mine company of Modum
can be characterized as a pioneer in the
organization of a health service within an
industrial plant.
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Schleswig-Holsteischen Pharmacopoe,
In zwei Banden, Lissa 1855 und 1857
(6) M. Dj0rup:
Haandbog i Pharmacologien.
Ancien Udgave.
I to Deler, K0benhavn 1837 og 1838.
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Teil,1911

Moskus, Zibet, Castoreum og Ambra
Animalske droger i det gamle apotek
Farmasihistoriske notiser XXI
Av jan Karlsen*

Innledning
Med en droge forstar vi et medisinsk
ramateriale fra plante- eller dyreriket som
brukes som legerniddel, enten alene (simplicium) eller til fremstilling av sammensatte
preparater (composita).
Foranledningen til denne artikkelen er et
skrin som ble funnet i apoteker Ragnar
M0rks sarnlinger (Figur 1). Dette skrinet
inneholder alt utstyr som skal til for a lage de
aktuelle preparater der moskus pa en eller
annen mate inngikk.

Moskus som droge har en meget intens
lukt og det var derfor praktisk at man i
apoteket hadde eget utstyr til behandling
av denne drogen. Moskus var bare ett av
mange simplicia fra dyreriket som gjennom
mange hundre ar ble anvendt i apoteket
som ingredienser i sammensatte legernidler.
Tyske forhandlere av simplicia til apotek
i Norge, Sverige og Danmark leverte ogsa
fullstendig utstyr, inkludert drogene for a
lage de n0dvendige preparater av drogen
moskus.

Figur 1.
Metallskrin
inneholdende
drogen moskus,
beholdere til
moskuspreparater,
egen moskusmorter og
moskusvekt.

*) Apotekereksamen 1964 ved Farmasoytisk institutt, Universitetet i Oslo. Dr. wis.-et nat. 1970 ved Het Rijksuniversiteit te Leiden, Nederland. 1. amanuensis 1972 ved Avdeling for galenisk farmasi, Universitetet i Oslo.
Professor i galenisk farmasi ved Universitetet i Oslo 1986-.
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Figur 2.
Moskusskrinet apnet
med inn/10/d.

Figur 3.
Innhold i
moskuskrinet

Moskus, Zibet, Castoreum og Ambra er aile
gamle droger med anvendelse i formuleringer
(composita) som er gatt over til bruk i
parfymeindistrien og det passer godt a nevne
alle fire i denne sammenheng.
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Droger av animalsk opprinnelse ble brukt
som legemidler helt fra oldtiden. Rasjonalet
bak bruken var ofte en slags signaturl;ere der
galle fra dyr ble brukt for problemer med
galleveiene, t0rkede og pulveriserte kj0nns-

organer fra dyr ble brukt for a stimulere
seksuallyst, blod ble brukt i forbindelse med
det man trodde var problemer med blodtransport i kroppen o.s.v.. De mer enkle produktene i forbindelse med signaturlxren ble
supplert fra 1400-tallet og utover med
destillater «quinta essentia» av mange dyre-/
menneskeprodukter som humant kranium,
metemark, elgklover, mumier, ulvelever,
skorpioner, revelunger o.s.v.. De fire drogene
som beskrives i denne artikkelen som har en
spesiell lukt og som hovedsaklig ble
karakterisert ved dette ble ofte anvendt i
samrne type preparater. Droger fra dyreriket
ble anvendt pa lik linje med droger fra
planteriket og mineralriket. De utgjorde alle
det som betegnes med «Arzneischatz»,
«Materia medica», «Simplicia», og kunnskap
om de f!este av de vanlige simplicia ble krevet
av en apoteker. Mye av tiden under opplxringen gikk med til a lxre seg varekunnskap. En liste over en del vanlige animalske droger som fantes i skandinaviske
apotek er gitt i tabell 1. I det gamle apotek
skulle apotekeren lagerholde et stort antall
droger for produksjon av legemidler etter
resept fra legen. Vi vet fra lagerlister at dette
ofte kunne vxre flere tusen enkeltstoffer. Det
var f0lgelig et start problem for apotekeren a
kunne skaffe «alt» og et utvalg matte gj0res. I
tillegg var det n0dvendig a tilpasse vareutvalget etter den lokale bruken. Fra eldre
tiders resepthandb0ker ble det angitt substitusjonsdroger for produkter som var vanskelige a skaffe - eller som var for dyre til a ha pa
lager. Apotekeren var pa mange mater med pa
a styre utvalget av medisiner for de lokale
leger.

den historiske utviklingen av farmasi som et
profesjonsfag er det spennende a f0lge med
pa hvilke legemidler som var populxre til en
bestemt tid. Noen droger var sakalte «d0gnf!uen mens andre hadde bevart sin popularitet gjennom mange hundre ar. I vart fag
har man mange navn som gar igjen gjennom
hundrevis av ar og som har sin opprinnelse i
en historisk person, bruk i en bestemt
tidsepoke eller representerer et produkt som i
en annen kvalitet har endret navn fra en
tidligere tidsepoke. Slik er det ogsa med
drogenavn. Noen, som ambra, beholdt sine
navn gjennom en lengre periode og er kjente
begrep i farmasien.

den perioden det her er tale om,
1400-1800, kom det ogsa en rekke kjemiske
stoffer i bruk - antimon, kvikks0lv og forskjellige uorganiske salter som nye <<virksomme» legemidler. Apotekeren ble den tids
kjemiker. For den som interesserer seg for

Noen har fatt sin renessanse som hjelpestoffer
mens andre er blitt viktige i andre industrier
enn i den farmas0ytiske industrien. Drogen
moskus er, for eksempel, et viktig rastoff i
parf)rmeindustrien og har vxrt utgangspunktet for en rekke viktige syntetiske for-

Animalske droger
Animalske produkter er blitt brukt gjennom
svxrt lang tid som helbredende droger. De
animalske drogene hadde man lettere for a
kunne forsta «effektem av gjennom analogitankegang. Mange av disse drogene ble tillagt
en egen biologisk effekt (ambra, castoreum,
svalerede) mens andre ble brukt som hjelpestoffer i formuleringen (honning, svinefett,
sauefett). Dyredrogenes bruk som medisinske
stoffer er nesten totalt forsvunnet fra medisin
da bruken var basert pa overtro og ikke
kunne sees a ha betydning for medisinsk
terapi. Noen, slik som moskus og ambra er
beholdt i homeopatiske preparater. I farmasihistoriske museer rundt om i Europa kan
man se mange eksempler pa disse drogene og
deres oppbevaringskar, men de f!este er omgitt av glemselens sl0r.
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Figur 4. Fra samlingen til Farmas~ytisk institutt, Universite de Paris- Descartes som viser moskusdyret og noen av
moskusproduktene i samlingen.

bindelser som blir brukt i dyrere parfymer og
til parfymering av mange forbruksvarer.
For noen hundre ar siden var derimot de
animalske drogene popula::re og ble tillagt en
betydelig effekt i medisinen. I en periode da
Theophrastus Bombastus von Hohenheim
(Paracelsus) var aktiv i europeisk medisin
(1493-1541) ble det ogsa helt vanlig i apotek

42

a isolere «quinta essentia)) og dyredroger ble
blant mye annet destillert pa apotek i hap om
a isolere det aktive prinsipp. Ekstraksjon ble
ogsa i denne tiden en mye brukt isolasjonsmetode. Mange tinkturer og destillater med
interessante navn stammer fra denne tiden.
En liste over noen av de viktigste animalske
drogene fra garnle apotek i Norden er listet
opp i tabell 1.

1.Moskus
2. Zibet
3. Castoreum
4.Ambra
5. Unicornu
6. Cantharides
7. Hepar lupi
8. Pulmo vulpis
9. Sanguis hirci
10. Fel tauri
11. Rasura eboris
12.Murnia
13. Hirudines
14. Oculi cancrorum
15. Cranium humane
16. Cetaceum
17. Ichtyocoilae
18. Cornu cervi
19. Ungulae alcis
20. Bezoar
21. Hirundinum nidi
22. Lumbrici terrestres

(moskus)
(civet)
(bevergjel)
(ambra)
(enhj0rningshorn)
(spanske fluer)
(ulvelever)
(revelunge)
(geiteblod)
(oksegalle)
(elfenbensrasp)
(murniepulver)
blodigler)
(krepse0yne)
(menneskekranium)
(spermasett)
(fiskelim)
(hjortehorn)
(elgklover)
(besoarstein)
(svalereder)
(metemarker)

Tabell 1. Liste over en rekke vanlige animalske droger
pa skandinaviske apotek i perioden 160()-1850.

Drogene finner vi beskrevet blant annet i
Parisfarmakopeen fi:a 1768 (2), i Triller's
Thesaurus medicamentorum fra 1764 (3) og
Lemery's Dictionaire universeile des
Drogues fra 1759 (4). I Valerius Cordus'
Dispensatorium fra 1546 finner vi drogene i
blant annet f0lgende composita:
Aromaticum charyophyilatum Mesue
- Ambra, moskus
Aromaticum rosatum Gabrielis
- Ambra,moskus
Diathamaron Nicolai
- Ambra, moskus
Diamoschum Mesue
- Moskus
Diamoschum amarum Mesue
- Moskus, Castoreum
Electuarium de gemrnis Mesue
- Ambra, moskus
I Thomas Bartholin's Dispensatorium
Hafniense 1658 finner vi blant annet

Idag er aile forsvunnet fra apoteket. Skrinet i
Ragnar M0rks sanliing inneholdt rester av
produktene som ble laget av moskusdrogen
samt drogen selv (Moschus ex Vesicis, Tinctura moschi og Moschus venalis ) .

Pulvis ad dentrifricia moschatus
- moskus, zibet
Pulvis pro epithemate cordis
- moskus
Pilulae foetidae majores Mesue
- castoreum
Diaprassiu Nicolai
- Ambra, moskus

Moskus, Zibet, Castoreum og Ambra ble aile
brukt bade for den s~regne lukten som aile
fire hadde samt for egen antatt medisinsk
virkning.

Moskus

I Norge var Castoreum, Ambra og Moskus
relativt lett tilgjengelig og ble benyttet i
composita beskrevet av Valerius Cordus i
hans Dispensatorium 1546, Dispensatorium
Hafniense 1658 og i mange senere farmakopeer. Det synes som om effekten pa hjertet
er den viktigste arsaken til bruken av moskus.

Moskus er et luktende sekret som finnes i en
kj ertel i det mannlige moskusdyret
Moskusdyret fantes i et st0rre antall i Bhutan
ogTibet.
Drogen utgjorde et betydelig eksportbel0p
for bl.a. Bhutan i mange ar. Drogen ble
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forhandlet som hele kjertler fra moskusdyret.
Den beste drogen ble forhandlet fra TongKing (Ton-Kin), Kina. I Kina er drogen et
meget kjent og velbrukt produkt i medisinsk
terapi. Kineserne brukte ogsa moskusekstrakt
til a parfymere blekk. Moskus har en
gjennomtrengende lukt, og pa handelsskip fra
0sten hvor te ble fraktet ville man ikke
transportere denne drogen, selv i sma mengder, da teen ville ta opp moskuslukt og
dermed bli 0delagt som vare. Moskus ble
ogsa brukt til brennevin av italienske
destillat0rer i lik0ren «Popolo)). Moskus som
droge stammer fra et moskus radyr som
finnes i hele Himalayaomradet. Drogen
finnes i en kjertel hos det mannlige
moskusdyret og finnes som en r0dbrun
kremaktig masse i en mengde pa ca. 30 gram
per dyr. Denne drogen er meget ettertraktet
og jakten pa moskusdyret truer med a
utrydde dette. Mengden av ekte moskus som
nadde det internasjonale markedet i forrige
ar (2003) var ca. 500 kg.
Handelsformen var karakteristisk luktende
hudposer med klumper av moskuskjertelen
(Moschus in Vesicis). Opprinnelsen til drogen
ble f0rst kjent i Europa i andre halvdel av det
18. arhundre. Handelen med moskus til
medisinsk bruk gikk f0rst og fremst over
Amsterdam og Lisboa. Moskus var brukt som
legerniddel i Kina og India og har vxrt kjent
og brukt der i mer enn 2ooo ir. I alle de
europeiske farmakopeene inntil 19. arhundre
finnes beskrevet mange composita med
moskus som ingrediens - gjerne sammen
med ambra. Vi finner f.eks. oppskrifter med
moskus i DAB (Deutsches Arzneibuch) III fra
1890.Av moskus laget man Tinctura moschi,
tannpulver og mkelseskuler. Fra omkring
1830 ble moskus brukt som et nervemiddel,
ved nevroser, kikhoste, sinnslidelser og
epilepsi. Tinctura moschi blir brukt
homeopatien.
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Moskus har en intens lukt og det ville vxre
helt naturlig a ha egne utensilier i apoteket
for a hindtere denne drogen. Vi ser av figur 2
og 3 at skrinet inneholder et fullstendig
arbeidssett for moskus. Moskus blir ogsa
beskrevet brukt som afrodisiakum og for
hjertelidelser (2). Bruken av Tinctura moschi
holdt seg i Norge til etter 2. verdenskrig.
Som luktstoff er moskus meget brukt og ekte
moskus kan pa ingen mate dekke det reelle
behovet i parfymeindustrien. Den naturlige
lukten av moskus skyldes et makrosyklisk
keton med 15 karbonatomer, muscone (Figur
5, nr. 1). Dette stoffet ble funnet av Leopold
Ruzicka i 1926. Et annet lignende stoff,
ambrettolid (Figur 5, nr. 2), ble oppdaget
senere av kjernikeren Max Kerschbaum fra
firmaet Haarmann & Reimer. Dermed gikk
den bemmte drogen moskus over fra a vxre
et medisinsk produkt til a Ia enorm
betydning som et luktstoff i parfyme og
aromaindustrien. Nar vi idag bruker
vaskernidler som gir lukt av nyvasket t0y er
det nettopp moskuslukten vi kjenner. Det
gjelder med moskus som med andre stoffer
isolert direkte fra planter eller dyr at man rna
finne syntetiske substitusjonsstoffer for a
dekke ettersp0rselen. Nar det gjelder moskusinnholdstoffer har man funnet to andre
kjerniske grupper som gir det samme luktinntrykket Den ene gruppen er dinitroforbindelser som 2,6-dinitro-3,4,5-trimetyltertixrbutyl-benzen (musk tibetine) (Figur 5,
nr. 3). Som sa mange andre kjerniske funn ble
disse stoffene oppdaget ved et tilfelle under
letingen etter noe helt annet, nernlig nye
eksplosiver. Dette ga opphavet til nitromuskgruppen av kjernikalier og starten pa en hel
industri. Fremdeles var moskusstoffene ikke
ideelle til praktisk bruk i parfymeindustrien.
Trinitroforbindelsene var ikke stabile nok
til den bruken de var tiltenkt. Man fant
senere de sakalte PCM (Poly-Cyclic-Musk
compounds) ( Figur 5, nr. 4) og disse hadde

to egenskaper som man 0nsket. De var stabile
over lang tid og de adsorberte godt til
tekstiler. Dermed hadde man ut fra garnle
farmas0ytiske rastoffer kommet frem til en
luktstoffgruppe med mange anvendelser.
Samtidig med at PCM-stoffene kom pa
markedet i vaskernidler ca 1960 tok man
frem nye luktstoffer i Amerika og Europa fra
0stens tradisjoner, patchouli og sandelved
komponenter. Disse ble av de franske parfymefabrikanter innarbeidet i nye produkter
som alle inneholdt den nye gruppen av
moskusstoffer, nernlig PCM.

Zibet (Civet)
Civetkatten stammer fra Kina. Drogen fra
civetkatten ble brukt som et substitutt for
moskus nar dette ikke kunne skaffes. Civet
eller zibet som drogen kalles ble ogsa et
ettertraktet produkt i farmasien. Civetkattens
sekret inneholder de samme stoffer som
finnes i moskus og kjennetegnes av stoffer
som er makrosykliske ketoner (5). I medisinen ble civet brukt pa samme mate som
moskus. Bruken i farmasi er ogsa den samme
som for moskus.

Castoreum

CH-(CH2)5

II
'c =o
CH-(CHz~

2.

4.

Figur 5. Formlene til de viktigste luktstciffene med
moskuskarakter.

Beveren (Castor) har to kjertler som utskiller
luktstoffer og som i likhet med moskus og
civet var meget ettertraktet som medisinsk
droge. Castoreum var langt lettere a fa tak i
enn moskus og civet, og denne drogen gar
oftere igjen i forrnlene for composita i nordeuropeiske farmakopeer. Castoreum var en av
ingrediensene i teriakk. I den norske farmakope fra 1879 anvendes castoreum i Massa
pillularum de Cynoglosso, Tinctura Castorei
og Tinctura Castorei aetherea. Drogen var et
viktig rniddel i arabisk medisin. Al-Kindi
beskriver bruken av ambra og castoreum i to
h0ker fra det 9. arhundre (7,8) Pa arabisk
heter drogen jundubadastur som stammer fra
persisk gunbidastar og betyr bevertestikler.
Drogen er ikke testiklene, men et t0rket
sekret fra to andre kjertler fra beveren. De ble
forhandlet i par og dette har gitt opphavet til
navnet. Drogen ble brukt i et nasalt preparat
mot hodepine, i et klyster mot urinlekkasje,
som et oralt preparat mot sinnsykdom og
som et antikramperniddel. Idag kan man
kj0pe castoreum i den store basaren i Kairo,
al-Khalili, som et rniddel for a stimulere
seksualdrift, mot hodepine, mot kramper og
som et apetittvekkende rniddel.
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Det var s~rlig Castoreum sibiricum som ble
ansett for den beste varen. Mindre verdifull
var Castoreum canadense, og i vart land
fantes drogen Castoreum norvegicum.

Ambra
Ambra eller ambergris finnes som flytende
k:lumper langs strender pa Sumatra, Madagaskar, Zansibar og langs strendene i Brasil,
China og Japan. Ambra er en substans med
halvfast sm0rkonsistens og er et «patologisb
produkt fra spermasetthvalen. Ambra har en
egen lukt i tillegg til at substansen brukes
som et fiksativ i parfymer. Fiksativstoffene er
strukturbestemt og lages na syntetisk for
parfymeindustrien. Ambra brukes i parfymene Cananga av Berger og Arpege av
Lanvin. Ambra ble brukt utvortes i salver.
Moskus, zibet, castoreum og ambra er fire
eksempler pa :farmas0ytiske simplicia som har
hatt stor betydning i fremstilling av legemidler men som etter at den medisinske
betydningen er forsvunnet betyr mye for
annen industri.·
Disse fire drogene er blitt n0ye unders0kt pa
sin kjemiske sammensetning og man anvender na store mengder med syntetiske
moskusstoffer i parfymeindustrien.
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Sammendrag
N orske apotek bygget delvis pa tysk/ dansk
apotektradisjon og fikk sine rastoffer gjennom Danmark og K0benhavn. Mange av de
drogene som ble benyttet hadde animalsk
opprinnelse og beskrivelsen kunne finnes i
beromte reseptsamlinger som Antidotarium
magnum, Antidotarium Nicolai og Opere
Mesue. Bruken av animalske droger i
medisinen har meget lang tradisjon. De fleste
av disse brukes ikke mer i/ som legemidler,
men endel er beholdt og regnes blant gode
hjelpestoffer ved legemiddelformulering.
N oen av de animalske drogene er dessuten
regnet blant de fine og verdifulle innen
formulering av parfymer. Blant disse finner vi
moskus, zibet, ambra og castoreum. Den
kjemiske strukturen av innholdsstoffene er
oppklart og nye, verdifulle syntetiske stoffer
til bruk ved komponering av parfymer er
fremstilt.
De fleste dyredroger har na forsvunnet fra
farmasien og finnes bare i farmas0ytiske
museer med samlinger av gamle legemidler. I
Norge ble ekstrakter og tinkturer av moskus
brukt inntil 1950.

Summary
In the old Norwegian pharmacies the
simplicia within the Materia medica were
based upon Danish and German tradition. In
their turn they took their Materia medica
from the old European medical traditions
described in famous collections of recipies
like Antidotarium magnum, Antidotarium
Nicolai and Opere Mesue. Many simplicia
were derived from animals. The use of these
was often based upon very old traditions.
Most of these simplicia have been removed
from the official pharmacopoeias in Europe,
but some have been kept as useful excipients
in pharmaceutical formulations. A few
belong to the famous compounds used in
perfume compounding. Among these we
find musk, zivet, ambra and castoreum. Their
chemical constituents have been elucidated
and new valuable synthetic ingredients for
the perfumer have been created. Samples of
the animal products as well as their storage
containers can be found in the european
musea of the history of pharmacy. In
Norway muse extracts and tincture were used
until1950.
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