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Resa till Krakow

Vi planerar att besöka Krakow i slutet av april. Om vi fly-
ger med Ryanair kostar flygbiljetterna cirka 500 kronor i
vardera riktningen.Vi kan flyga ut en onsdag och hem en
lördag.
Första eftermiddagen kan vi ägna oss åt en gemensam

stadsrundtur (eller vandring). En dag kan vi ägna åt det
vackra farmacihistoriska museet i denna Polens gamla
huvudstad. En dag kan var och en efter eget intresse välja
andra sevärdheter. Nu vill vi göra en ickebindande in-
ventering av intresset. Hör av Dig senast 15 januari om
Du är intresserad – mail Historiker@swepharm.se eller
post Farmacihistoriska Sällskapet, Apotekarsocieteten,
Box 1136, 111 81 Stockholm eller tel 08-641 95 26
(IngegerdAgenäs).

Välkomna att följa med

Styrelsen



Föga förvånande ägnades 5 sidor, skrivna avTordAjanki,
i vinternumret 2006 avApoteketAB:s kundtidning ”Apo-
teket” [1] åt 2007 års store jubilar Carl Linnæus, 1757
adlad och från 1761 kallad von Linné1. I hans text fann
jag ett stycke, som jag ställde mig undrande till:
”Sin största ryktbarhet inom läkekonsten har nog Linné

från sitt tidiga användande av fingerborgsblomman, digi-
talis. Linné ordinerade den mot andningsbesvär, and-
täppa, orsakad av vattusot2... Linné använde digitalis
redan på 1740-talet, fyra decennier innan den engelske
läkarenWilliamWithering för alltid fick ett namn i medi-
cinhistorien genom att vetenskapligt beskriva digitalis-
upptäckten [2]”.

Under förarbetet inför en presentation vid Läkemedels-
kongressen 2006 [3] om Linnæi/Linnés inflytande på lä-
kemedelsurvalen i de första svenska riksfarmakopéerna
(1775 resp. 1779) hade jag ingenstans stött på digitalis, så
jag blev nyfiken på den närmare bakgrunden till Ajankis
uppgift, men också på växtens medicinhistoria i ett vidare
perspektiv. Jag tog kontakt medAjanki, som berättade att
han byggde sin utsaga på ett 5-poängsarbete av uppsala-
studenten Tina Uppström [4]. Uppsatsen fanns lätt till-
gänglig på internet [4a]. Av dess referenslista framgick,
att Uppström citerade en artikel i Läkartidningen 1992 [5],
skriven av Gun Leander. Det var inte tydligt ur vilken av
Leanders 8 referenser [5:1–5:8] digitalisuppgiften här-
rörde, varför jag gick igenom samtliga på jakt efter källan.
I läkaren och Linné-kännaren Birger Strandells ”Professor
Linnaei Hus-Curer” [5:5] fick jag träff. Vid läsningen av
ett anonymt 76-sidigt manuskript med kollegieanteck-
ningar från någon av Linnæi välbesökta föreläsningar, da-
terat till mellan 1741 och 1748, noterade han:
”Om andtäppa elr Asthma
Här står det att ’Prof. Linnaeus tycker intet om laxantia
(som) de (andra läkarna) bruka.
En god regel lyder: ’ju mer han kan fasta ju bättre’, vil-

ket onekligen är riktigt. Många fall av hjärtinsufficiens
med andtäppa mår bra av att banta.
De uppräknade medicinerna tilldrar sig inte någon spe-

ciell uppmärksamhet, men plötsligt står man inför en upp-
gift som gör att man verkligen spärrar upp ögonen. Där
står: ’Syr floris digitalis’. Digitalis emot andtäppa på
1740-talet, det vill säga ett fyrtiotal år innan William
Withering publicerade sin upptäckt om digitalis och dess
verkan, det låter ju som något av en sensation.Tyvärr finns
inte någon som helst kommentar, vilket hade varit önskvärt
och värdefullt. Inte heller har Linné upptagit digitalis i sin
Materia medica 1749 [6], trots att den finns med i Hortus
Upsaliensis 1748 [7]. Men utan sitt intresse är det för-
visso inte att Linné i sin föreläsning har omnämnt digita-
lis som läkemedel vid andtäppa redan på 1740-talet.”

Detta manuskript torde fortfarande existera, dock sanno-
likt i privat ägo och därmed svårtillgängligt.

Jag kan tänka mig att Strandell hade blivit mera gripen
av denna notis än en genomsnittlig läsare, särskilt mot
bakgrund av en passus i hans föredrag/artikel ”Läkaren
och medicine professorn Carl von Linné” i Svenska
Linné-Sällskapets årsskrift 1961 [8]:

”Tyvärr fick inte Linné uppleva upptäckten av digitalis
… Först 1785, efter 10 års trägna studier i ämnet, publi-
cerade han [Withering] sin upptäckt, med en noggrann
beskrivning av både verkningar och biverkningar. Jag
hade unnat Linné att ha fått läsa den boken! Det skulle ha
berett honom ett särdeles nöje och hade också stärkt
honom i hans tro på de enkla läkemedlen.”

Linnæus hade såledesmed stor sannolikhet vid åtminstone
ett tillfälle på 1740-talet talat om en digitalisberedningmot
andnöd, som möjligen förorsakats av hjärtsvaghet. Dock
tycks det mig vara värt att notera, att det därvid nämnda lä-
kemedlet var en sirap, gjord på digitalisblommor och inte
något av de vin- och honungsvattenavkok och salvor, som
finns beskrivna före eller de infusioner, extrakt, tinkturer,
piller, rökgubbar, plåster eller till och med cigaretter som
blev brukliga efterWithering och som i regel bereddes av
alla växtens ovanjordiska delar eller av bladen enbart (jfr
dock Tschirch, not 17! Blommornas eventuella innehåll
av farmakologiskt aktiva komponenter tycks för övrigt
vara dåligt utrett än idag).
Strandell tycks ha förbisett denna aspekt.
Jag har inte funnit denna sirap beskriven i någon av ett

femtiotal (här oredovisade) europeiska farmakopéer, dis-
pensatorier eller liknande kompendier från 1600- och
1700-talen, i de svenska farmakopéerna och medicinal-
taxorna från samma period, eller i samtida eller senare
uppslagsverk.

Om digitalis-användning
i Europa föreWithering – och därefter
Det är inte helt lätt att få någon sammanhängande bild av
digitalisens medicinska användning före Withering. Jag
finner anledning att förmoda, att den började brukas först
under medeltiden, alltså förhållandevis sent jämfört med
flertalet andra, europeiska medicinalväxter.
På internet figurerar diverse apokryfiska uppgifter om

att digitalis nyttjats av ”kloka gummor” och inte minst
”häxor” sedan sekler (vilket väl i och för sig kan vara
sant), till och med att dess namn i England skulle ha änd-
rats från ”witch´s bells” till det senare gängse ”foxglove”
vid häxförföljelsernas upphörande kring 1700 (detta kan
dock betvivlas på goda grunder; benämningen ”foxglove”
finns dokumenterad i sin anglo-saxiska form foxes glofa
så tidigt som cirka 1120 [9] och används frekvent under
1500- och 1600-talen, jfr det följande).
I ref. [10] meddelar Th. Waage, fast utan angivande av

källa, att ”im Alterthume war der Fingerhut unbekannt,
die früheste Anwendung fand die Droge (im XI. Jahrhun-
dert) in England, ausgedehntere erst nach 1650”3, medan
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Norn och Kruse [11] finner medicinsk användning doku-
menterad från 1200-talet:
”Kendskabet til digitalis kan spores tilbage til 1200-tal-

let. I denne periode sad der i Sydwales en lægeslægt, kal-
det the Physicians of Myddvai, som praktiserede her helt
op til 1700-tallet. Deres herbale erfaring blev nedskrevet
i 1200-tallet og gik herefter i arv fra far til søn i hele denne
periode på omkring 500 år. Den bestod af en receptsam-
ling på omkring 100 urter, men der er dog nævnt op til
900 planter i listen over droger, som en læge burde kende
[11:1]. I denne samling omtales digitalis, og her gives et
eksempel på dets anvendelse: ”To remove a swelling, take
the leaves of foxglove, mutton suet, oatmeal, and milk,
apply a plaster to the swelling, and it will cure it.”4 [11:2].
Sagnet fortæller, at stamfaderen til dette lægedynasti, Rhi-
wallon, som ungmodtog opskrifterne af sin moder, ”søens
frue”, the lady of the lake Llyn yVan [11:2]. Der kan være
den sandhed i sagnet, at enkelte remedier i den herbale
samling måske kan føres tilbage til en tidligere periode.”

För Skandinaviens del har jag inte kunnat finna finger-
borgsblomman omnämnd någonstans i Henrik Harpe-
strængs ”Liber Herbarum” från 1200-talets första hälft
[12], i Klemmings ”Läke- och örteböcker från Sveriges
medeltid” [13], i Christiern Pedersens ”Legebog” från
1533 [14] eller i varuförteckningar från Gustav Vasas
hovapotek 1555–59 [15a] resp. hovapotekaren Antonius
Busenii hov- och stadsapotek i Stockholm 1575 [15b].
1543 skriver Leonhart Fuchs i inledningen till kapitel

cccxlv, ”Von Fingerh tkraut” i sin ”New Kreütterbuch ...”
[16]: ”wie es bey den alten geheyssen sey worden/kan ich
nit wissen/ist bey ihnen vielleicht nit bekant gewesen”5.
Han har alltså inte heller funnit digitalis nämnd av de an-
tika auktorerna (det förefaller f.ö. vara Fuchs som präglar
namnet digitalis vid denna tid). Han redogör däremot för
växtens
”Krafft vnd würckung
Die Fingerhutkreüter gesotten vnnd getruncken zerteylen
die grobe feüchtigkeyt/seubern vnd reynigen/nemen hin-
weg die verstopffung der leber vnnd anderer inwendigen
glider. Der gestalt gebraucht/bringen sie den frawen ihre
zeit/machen aufwerffen/vnd reynigen die brust. Dise kreü-
ter seind g t für allerley gifft in wein gesotten vnnd get-
runcken. Gepuluert in die wunden gestrewet/heylen sie
dieselbigen. Mit hoenig vermischt vnd angestrichen/vert-
reiben sie die masen vnd flecken vnder dem angesicht/vnd
an dem gantzen leib. Vnnd in summa/haben allerley
würckung so die Entzian hat/...”6.

AttDigitalis purpurea inte beskrivits av ”de gamla” (i stort
sett = antika till högmedeltida grekiska, romerska och ara-
biska) författarna bestyrks på flera håll [till exempel i ref.
9] och kan kanske bero på att dess utbredningsområde, i
motsats till flera andra digitalisarters, väsentligen ligger
norr omAlperna och längs Europas atlantkuster, alltså rätt
fjärran den klassiska lärdomens trakter runt Medelhavs-
bäckenet.

Flera senare författare stöder sig på Fuchs, så till exempel
nederländaren Rembert Dodoens 1554 [9:1]:
”Cracht endeWerckingheVingerhoetencruyt in water oft
wijn ghesoden ende ghedroncken verdeylt ende doet scey-
den alle groue taye vochticheden/ende nidts opent die
verstoptheyt van der leuer/van der milten ende van den
inwendighen leden.
Vingerhoetencruyt in der seluer manieren oft met hye-

nich water ghesoden ende ghedroncken/suyuert ende pur-
geert die borst ende doet die taye fluymen lossen ende rijp
worden”7 och efter honom engelsmannen John Gerard
1597 [9:2], nästan ordagrant lika:
”The Vertue Fox-glove boiled in water or wine, and

drunken, doth cut and consume the thicke toughnesse of
grosse and slimie flegme and naughtie humours; it ope-
neth also the stopping of the liuer, spleene, and milt, and
of other inward parts.
The same taken in like manner, or boiled with honied

water or sugar, doth scoure and cleanse the brest, ripe-
neth and bringeth foorth tough and clammie flegme”8.

1578 utges i Stockholm den första tryckta läkarbok som
skrivits av en svensk, Benedictus Ola(u)i, dessutom på
svenska [17]. Möjligen är han den förste svensken med
formell medicinsk utbildning, från universiteten iWitten-
berg och Rostock, kanske också Leipzig, samt från en vis-
telse i Italien. I hans text, vars skiftningar i stavning och
nomenklatur förefaller spegla hans bakgrund och (av
honom nästan alltid oredovisade) källor, finner jag inget
som tyder på att han skulle känt till digitalis, åtminstone
inte under någon benämning likartad dem som redovisas
i bil. 3.
Detsamma gäller för material två sekler senare från Lin-

næi läkarkolleger Johan Joh:sonHaartman [18] och Johan
Otto Hagström [19a,b]9 .

I ”NewKreutterbuch...”, första gången tryckt 1588 [20],
skriver JacobTheodor (”Tabernæmontanus”) att han i lik-
het med Fuchs inte finner den omtalad av äldre författare.
Han hänvisar till Fuchs och lämnar en beskrivningmycket
lik dennes
”Jnnerlicher Gebrauch
Wozu diese Kreuter zu gebrauchen seyn/ finde ich nicht
bey den Authorn/ allein dass LEONARDUS FUCHSIUS
schreibet/dass es von wegen seiner Bitterkeit/eineArt habe
zu reynigen/fortzutreiben/zu eröffnen unnd zu zertheilen:
Derowegen könne es gebraucht werden/zu den verstande-
nen Monatzeiten der Weiber/dessgleichen auch zu den
Gebrechen der Brust/den groben Schleim darinnen zu
zertheilen/ dünn zu machen und auszutreiben. Endlich
vermeldet er/dz diss Kraut gleiche Krafft unndWirckung
habe/ wie die Wurtzel ENCIAN.(Es ist auch ein herrlich
Wundtkraut)”10.
I ”Örta-Booken” från 1642 [21], enligt försättsbladets

text ”aff Latiniska och Tyska Böker in på wårt Swenska
Tungo-mål affsatt”, förtecknar och beskriverArvidMåns-
son 132 ”läkedomar” (i regel medicinalväxter); digitalis
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nämns inte bland dessa. Däremot anses 14 av de beskrivna
medlen vara användbara vid ”watusoot”, fyra vid ”andat-
rång”.

Lindgren –Gentz [22] nämner att dansken Simon Paulli
i sin Flora danica uppger följande år 1648 [22:1)]:
”... er der kommen it Orssprock aff den/huilcket påå Ita-

lienske saaledes liuder; Aralda [it. ben. på fingerborgs-
blomman] tutte piage salda, det er: Finger-Urt heeler og
læger alle Saar.”
De sårläkande egenskaperna framhålls också vid samma

tid av Joost van Ravelingen i hans tillägg [publicerade
1608 och 1618 i Leiden, 1644 i Antwerpen; ref. 9] till
digitalis-kapitlet i Dodoens örtabok [9:1, jfr ovan]:
”... nochtans soo wordt dat in meest alle landen voor

een seer krachtich wont-cruydt gehouden/ ende bequaem
gheacht om alle wonden te ghenesen/ soo Lobel betuyght
...”11.

Lindgren – Gentz skriver också, att ”digitalis anbefalldes
ss. läkemedel [dock inte mot vad] af PARKINS[ON] i
hans Theatrum botanicum 1640 o. upptogs i Ph. Londi-
nensis 1650”. Drogen röner efter detta växlande öden i
London-farmakopén: 1721 finns den fortfarandemed, för
att uteslutas 1746 och sedan återinföras – efterWithering!
– 1788. Likartade är förhållandena i Edinburgh-farmako-
pén (in 1744; ut 1756; in igen redan 1783; jfr nedan) (allt
enl. ref. [23]).

Bakgrunden till Londonfarmakopéns intresse för digi-
talis 1650 kan väl förmodas framgå av astrologen, apote-
karen med mera Nicholas Culpepers redogörelse för sin
tids syn på växtens egenskaper och användning i den
“Complete Herbal” som han låter trycka 1653 [24]:
“Government and virtues
The plant is under the dominion ofVenus, being of a gentle
cleansing nature, and withal very friendly to nature. The
herb is familiarly and frequently used by the Italians to
heal any fresh or green wound, the leaves being but brui-
sed and bound thereon; and the juice thereof is also used
in old sores, to cleanse, dry, and heal them.The decoction
hereof made up with some sugar or honey, is available to
cleanse and purge the body both upwards and downwards,
sometimes of tough phlegm and clammy humours, and to
open obstructions of the liver and spleen. It has been
found by experience to be available for the king’s evil, the
herb bruised and applied, or an ointment made with the
juice thereof, and so used; and a decoction of two hand-
fuls thereof, with four ounces of Polipody in ale, has been
found by late experience to cure divers of the falling sick-
ness, that have been troubled with it above twenty years.
I am confident that an ointment of it is one of the best re-
medies for scabby head that is”12.

1679 anser sigAdamLonitzer [Lonicerus; ref. 25] ha fun-
nit digitalis omnämnd under det grekiska namnet
∆ακτυλιης; hans källa eller dess ålder framgår dock inte.

Växtens egenskaper beskriver han så:
”Krafft undWirckung
Seine Natur ist warm und trocken. Hat gleicheTugendmit
der Entian. Es macht duenn/saeubert/reiniget/purgiert/
loeset auf/und zertheilet.
Es vertreibt der Frauenzeit/fueret ausz den Eyter ausz

der Brust und Lungen”13.
Nicolas Léméry [26] ägnar 1716 en halv sida åt att be-

skriva växtens utseende, växtplatser med mera men sam-
manfattar farmakologin i ett koncist
”Elle est detersive, un peu laxative” 14.

I den tredje upplagan av sin ”Pharmacopoeia Universalis,
or, A New Universal English Dispensatory” 1764 [9:3]
noterar R. James att
”... the plant is emetic and vulnerary ... The ointment of
Fox-glove is very resolvent, and the Decoction of it purges
very powerfully both upwards and downwards”15.

Samma år skriver tysken R.A.Vogel [27] klentroget om
digitalis:
”Acris est; intus assumta vomitum mouet et purgat;

extus contusa ad strumas, podagram et rhachitidem ab
Anglis prædicitur. De vtroque vero dubitat”16, medan
österrikarenAlexanderTschirch låter mera säker i sinmo-
numentala farmakognosi-”handbok” 1917 [28]:
”Im XVIII Jahrh. wurde Digitalis pupurea nur bei Epi-

lepsie, meist im dekokt mit Radix polypodii, benutzt (Ph.
Würtenb. 1771), neben den Blättern, auch dieWurzel, die
Blüten und die Samen...”17. Tidigare noterar han dock i
samma verk att ”Unter den allerältesten Zierpflanzen der
deutschen Gärten finden sich aber auch einige gleichzei-
tig als Heilpflanzen benutzbare und benutzte Pflanzen. Es
sind dies: Hepatica triloba ... Digitalis purpurea, die alle
aus dem offenen Lande schon sehr frühzeitig in den Gar-
ten verpflanzt wurden”18 [28a]. Han säger emellertid inget
om när detta bruk skulle ha uppkommit eller vilka dessa
tidigare användningar skulle ha varit.

I stort sett samtidigt med Withering, fast med mindre
noggrann metodik, studeras digitaliseffekter av en ung
medicinstudent i Edinburgh, Charles Darwin (i viss mån
också av hans far Erasmus D.19, som dels tycks ha skrivit
fallbeskrivningar i sonens avhandling, dels sedermera ha
hävdat prioritet före Withering beträffande digitalisan-
vändning vid vattusot), som rapporterar om sina erfaren-
heter 1780. Erasmus Darwin ochWithering var väl med-
vetna om varandra och behandlade till och med samma
patient med digitalis 1776 [29, 30].
Redan 1780 tar Genève-farmakopén in digitalis i sitt av-

snitt om materia medica [läkemedelssortiment; ref. 31],
1783 följer som redan nämnt Edinburgh-farmakopén efter,
och samma år skriver tysken Spielmann [32]:
”DIGITALIS ... Emetica est & Hydropicis laudatur. ...

Butyro recepta contra Scrophulas extus adhibetur” 20.

Inom ett decennium efterWitherings publikation tas digi-
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talis upp i flera av de europeiska farmakopéerna: till ex-
empel 1790 i Paris [33], 1792 i Amsterdam [34], 1794 i
den österrikiska lantfarmakopén [35].
Även i Sverige tycksWitherings digitalisrön finna snabb

anklang. Redan i den fjärde upplagan av svenska farma-
kopén 1790 tas växtens ovanjordiska delar (”herba”) in
som officinella, dock utan att någon beredning av dem
anges. 1801 uppträder herba-drogen för första gången i ett
tryckt tillägg till den officiella medicinaltaxan, 1806 hålls
den första disputationen i Uppsala om dess egenskaper
och användning [36] och 1817 beskrivs den första offici-
nella beredningen, en tinktur, i farmakopéns femte upp-
laga, där man också begränsar råvaran till bladen (”folia”).
Det går inte lika fort överallt. I ”The Edinburgh New

Dispensatory” från 1808 [37] verkar Andrew Duncan
ännu tämligen omedveten om hjärteffekternas natur när
han skriver om digitalistinktur (enligt såväl Edinburgh-
som Dublin-farmakopéerna): ”It has been used chiefly to
diminish the force of the circulation of the blood in hæ-
moptysis, and often with remarkable success. It has been
said to cure incipient phthisis pulmonalis; but subsequent
experience has not confirmed the first trials”21. Duncan
var den unge Charles Darwins mentor och så fäst vid
denne, att han lät begrava honom i familjen Duncans grav-
valv vid dennes förtida död.
En lärobok i apotekarkonsten, tryckt i ostpreussiska Kö-

nigsberg 1797 [38] – vars beskrivningar av medicinal-
växterna för övrigt är ordnade efter Linnés system –,
nämner bara att herba-drogen blivit officinell. Ändå kan
man ana en viss osäkerhet inför nyheten – och väl också
en omedvetenhet om det historiska bruket – hos tysken
C.H. Pfaff ännu 1817 [39]: “Der rothe Fingerhut ist erst
in neuern Zeit ein Gegenstand der arzneylichen Anwen-
dung…”22, medan Johann Wendt 1830 [23] beskriver di-
gitalisens egenskaper och användning i termer som känns
bekanta än idag.

Men kan inte den praktiserande
läkaren Linnæus ändå ha använt digitalis?
Jag tror inte det.
Botanikern Linnæus/Linné var uppenbarligen medve-

ten om existensen av den grupp av växtarter, som han till-
delat släktnamnetDigitalis i Genera plantarum... 1737 och
vars medlem D. purpurea han lät odla i sin Uppsala-träd-
gård på 1740-talet (jfr Strandell, ovan). Den finns dock inte
med iFlora suecica (första utgåva 1745), och iHortusUp-
saliensis nämns den varken i förteckningen över svenska
växter, Plantæ Svecicæ, eller i dess förteckning över offi-
cinella växter,PharmacopæorumPlantæOfficinales. Först
1761 anförde Linné enDigitalis rubra (inte pupurea!) som
en för den svenska växtvärlden ny art i det supplement till
Floran som publicerades i Fauna (sic!) suecica detta år
[40]; fyndplatsen angavs då vara Bergen i Norge. I Species
plantarum [1762; ref. 41] angav hanD. pupurea:s ”Habi-
tat: in Europa australiore”23; måhända var han då inte klar
över att den växer vild även i Skandinavien, längs väst-
kusten från Bohuslän upp till Trondhjem [42, 43].

I de Linnæus-/Linné-brev som fram till mars 2007 pu-
blicerats inom webbprojektet ”The Linnean Correspon-
dence” [44] avhandlas endast botaniska spörsmål om
digitalis (jag har inte sökt i de tryckta utgåvorna av Linné-
breven).
Om läkaren Linnæi/Linnés receptförskrivning och

praktiska läkemedelsanvändning i övrigt vet man inte
mycket. Utöver memorial och redovisningslistor om flot-
tans medicinutrustning från hans tid som amiralitetsläkare
[45a,b] är endast ca 35 bevarade recept av hans hand
kända [5:5]. Jag har tagit del av detaljerade beskrivningar
av flertalet av dessa [46–50]; inget av dem ordinerar digi-
talis.
Jag finner också en talande tystnad hos denmedicinske

författaren och universitetsläraren Linnæus/Linné:
– 1749 trycktes den första upplagan av ”Materia me-

dica ... De plantis ...” [ref. 6; den skulle sedermera följas
av flera upplagor, främst i Tyskland, till exempel ref. 51,
1772]; bland dess 549 växtdroger nämns inte digitalis, vil-
ket ju också Strandell påpekar. Följaktligen nämns den
inte heller sommedikament mot någon av de 202 sjukdo-
mar Linnæus räknar upp (däremot 31 andra läkemedel
mot ast(h)ma och 40 mot hydrops, vilket väl må tolkas
som att Linnæus såg ett tydligt behov av sådana farmaka).
– I december 1761 sammanställde Linné på Abraham

Bäcks uppmaning ett förslag [52] till materia medica till
den kommande nya farmakopén; bland dess 433 titlar
finns ingen digitalis (inte heller i farmakopén när denna
äntligen kom från trycket sommaren 1775).
– Under professor Linnæi/Linnés (d.ä.) presidium dis-

puterade hans studenter i Uppsala över 186 dissertationer,
av vilka han själv hade skrivit flertalet (de blivande re-
spondenternas insatser begränsades ofta till att språk-
granska, redigera och – inte minst – bekosta tryckningen
av avhandlingarna, även om det finns undantag).Av dessa
handlade cirka 25 om något specifikt medikament eller
någon snäv grupp av läkemedel (bil. 1) och ytterligare ett
drygt dussin om farmakologiska spörsmål i vidare be-
märkelse (bil. 2).
Ingen av dessa skrifter avhandlar digitalis eller indika-

tionerna andtäppa, astma eller vattusot.
Sammantaget tyder det ovan anförda enligt minmening

på att Linnæus/Linné inte skulle haft någon särskild tanke
alls om Digitalis purpurea, varken som växtart eller me-
dikament, samt att man inte kan tillskriva honom någon
ryktbarhet för att ha introducerat den i vår eller världens
läkekonst.
Dessutom förefaller den läkemedelsberedning han

nämnde i sin föreläsning på 1740-talet redan då ha varit
tämligen udda.

Bo Ohlson
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apud J.Wetstenium, 1748. [Stockholm: tryckt hos Lars Salvius.]

8) Strandell, Birger: ”Läkaren och medicine professorn Carl von Linné”

Not 1: Växlingen mellan namnformerna Linnæus – Linné avser att spegla
L.:s upphöjande i adligt stånd 1757.

Not 2: ”Vattusot”, hydrops, var sedan gammalt en benämning på ödem,mes-
tadels förorsakade av hjärtinsufficiens.

Not 3: ”Under antiken var fingerborgsblomman okänd, den tidigaste an-
vändningen fann drogen (på 1000-talet) i England, mer utbredd först
efter 1650”.

Not 4: ”För att avlägsna en svullnad, tag bladen av fingerborgs-blomma, får-
fett, havremjöl ochmjölk, lägg ett plåster på svullnaden , och det skall
hela den”.

Not 5: ”vad den [kan] ha hetat hos de gamle/kan jag inte veta/har hos dem
kanske inte varit känd”.

Not 6: ”Kraft och verkan.
Fingerborgsörter sjudna och druckna/fördelar den grova fuktighe-
ten/rensar och renar/tar bort förstoppningen i levern och andra invär-
tes lemmar. [Gestalten? Obearbetad?] bruka/framkallar den
kvinnornas tid/gör att kasta upp/och renar bröstet. Dessa örter är goda
för alla slags gift sjudna i vin och druckna. Pulvriserad och strödd i
sår/läker de desamma. Blandademed honung och strukna på/fördriver
de blemmor och fläckar under ansiktet/och på hela kroppen. Och sam-
mantaget/har [de] alla slags verkan som [Gentiana] har...”

Not 7: ”Kraft och verkningar[:] Fingerborgsört sjuden i vatten eller vin och
drucken fördelar och skingrar alla grova och tjocka fuktigheter/och
öppnar förstoppning i levern/mjälten och de inre organen.

Fingerborgsört sjuden på samma sätt i honungsvatten och
drucken/rensar och purgerar bröstet och får de sega slemmen att lösas
och mogna”.

Not 8: ”Dygden[:] Fingerborgsört kokad i vatten eller vin och drucken, stop-
par och förbrukar den tjocka segheten hos ymniga och sega slem och
stygga vätskor; den öppnar också förstoppning i levern, mjälten [2 ggr]
och andra invärtes organ.
Densamma tagen på samma sätt, eller kokadmed honungsvatten eller
socker, renar och rensar bröstet, mognar och för ut tjockt och segt
slem”.

Not 9: Haartman (1725-1787) var bland annat provinsialläkare 1754-1787 i
Åbo, Hagström (1716-1792) provinsialläkare i Östergötland 1754-
1785.

Not 10: ”Invärtes bruk.
Vartill dessa örter skall brukas/finner jag inte hos auktorerna/ bara att
Leonhart Fuchs skriver/att de på grund av sin bitterhet/ ett sätt har att
rena/driva ut/öppna och fördela: Därför kan de brukas/för kvinnornas
utblivnamånadstider/i likamån för bröstets [kräkning?]/för att fördela
det grova slemmet däri/ göra [det] tunt och driva ut det. Slutligen för-
täljer han/att denna ört samma kraft och verkan har/som roten av [Gen-
tiana]. (Den är ockå en härlig sårört)”.

Not 11: ”... så i de flesta länder hålls den för enmycket kraftig sårört/ och aktad
för mäktig att läka alla sår/det betygar Lobel ...”

Not 12: ”Påverkan och dygder: Växten står under Venus´ inflytande, då den
har en milt renande natur, och i allt mild mot naturen. Örten används

förtroget och ofta av italienarna för att läka varje färskt eller oläkt[?]
sår, varvid bladen krossas och binds därpå; och saften därav används
också till gamla sår, för att rena, torka och läka dem. Dekokten härav
försatt med något socker eller honung, är gagnande för att rensa och
tömma kroppen både uppåt och nedåt, ibland från segt slem och unkna
vätskor, och för att öppna förstoppningar i levern ochmjälten. Den har
av erfarenhet befunnits vara till gagn vid det kungliga onda [skrofler],
då örten krossas och läggs på, eller en salva görs med saften därav, och
användes så; och en dekokt av två nävar därav med fyra uns stensöta
i öl, har av sentida erfarenhet befunnits kurera olika slag av fallande-
sot, som varit plågade av den över tjugo år. Jag är säker på att en salva
av den är ett av de bästa remedierna för skabbigt huvud som finns”.

Not 13: ”Kraft och verkan.
Dess natur är varm och torr. Har samma dygd som [Gentiana]. Den gör
tunt/rensar/renar/tömmer/löser upp/och fördelar. Den driver kvinnor-
nas tid/för ut varet ur bröstet och lungorna”.

Not 14: ”Den är rensande, en smula laxerande”.
Not 15: ”… växten är kräkningsframkallande och sårvårdande … Salva av

fingerborgsört är mycket återställande och Dekokt av den purgerar
mycket kraftfullt både uppåt och nedåt”.

Not 16: ”Den är besk.Tagen invärtes framkallar den kräkning och laxerar. Ut-
värtes föreskrivs den i mosad/mald formmot struma, podager och ra-
kitis av engelsmännen. Jag tvivlar emellertid på bådadera”.
Översättning: fil. dr Gösta Hedegård.

Not 17: ”Under det 18:e århundradet användes Digitalis purpurea bara vid epi-
lepsi, för det mesta brukad i dekokt med Radix polypodii [stensötans
jordstam; jfr not 12] (Ph.Würtenb. 1771), för- utom bladen också röt-
terna, blommorna och fröna...”

Not 18: ”Bland de allra äldsta prydnadsväxterna i de tyska trädgårdarna finns
dock även några växter som samtidigt kan användas och används som
läkeväxter. Dessa är: Hepatica triloba ... Digitalis pupurea, som alla
redan mycket tidigt planterades om från det öppna landet till trädgår-
den.”

Not 19: Erasmus Darwin (1731-1802) hade tre söner: Charles (1758-1778),
Erasmus Jr. (1759-1799) och RobertWaring (1766- 1848), den senare
far till den Charles Robert Darwin (1809-1882) som publicerade On
the Origin of Species … 1859.

Not 20: ”Den framkallar kräkningar (eller: Den är ett kräkmedel) och hyllas av
vattusiktiga. ... Blandadmed smör används den utvärtes mot skrofler”.
Översättning: fil. dr Gösta Hedegård.

Not 21: ”Den har använts främst för att minska blodcirkulationens kraft vid
hæmoptysis [blodspottning], och ofta med anmärkningsvärd fram-
gång. Den sägs ha botat begynnande phthisis pulmonalis [lungtuber-
kulos]; men efterföljande erfarenheter har inte bekräftat de första
försöken”.

Not 22: ”Den röda fingerborgsblomman har först på senare tid blivit föremål
för medicinsk användning...”

Not 23: ”Hemvist: i sydligare Europa”.
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1772.

52) Hagströmerbiblioteket, Ms 151:22 (även publicerat avTelemak Fredbärj:
”Caroli Linnæi Pharmacopoæa Holmiensis. Bihang: Utkast till Materia
medica 1761”. Ekenäs : Ser.Valda avhandlingar av Carl von Linné, i över-
sättning utgivna av Svenska Linnésällskapet, 1954).



8

Ziervogel, JohanMartin& al.: “PharmacopoejaHolmiensis Galeno-chymica...”,
Holmiæ (Stockholm): Typis Joh. G. Eberdt, 1686.

Kongl. CollegiiMedici Underrättelse omNågra ändringar i Stockholmska Phar-
macopéen til underdånigst följe af Hans Kongl. Majts Nådiga Bref af den 19.
Januarii 1757; samtlige Rikets Apothekare till efterlefnad, til thesz nya Phar-
macopéen af trycket utkommer, Stockholm: Kongl. Tryckeriet, 1757.

Bäck, Abraham & al.: ”Pharmacopoea Svecica”, Holmiæ (Stockholm): Cum
gratia s:æ r:æ maj:tis. Typis Henrik Fougt, eq. ord. wasæ, typogr. reg., 1775.

Bäck,Abraham; von Schulzenheim, David & al.: ”Pharmacopoea Svecica Edi-
tioAltera emendata”, Holmiæ (Stockholm): Cum gratia & privilegio s:æmaj:tis.

Typis Henr. Vougt, eq. ord. wasæ, typogr. reg., 1779.
Collegium Medicum; von Schulzenheim, David; Bergius, Peter Jonas; Bäck,
Abraham.: “Pharmacopoea Svecica Editio tertia emendata”, Holmiæ (Stock-
holm): Cum gratia & privilegio s:æ maj:tis. Ex Typographia Regia, 1784.

Schulzenheim, David von; Bergius, Peter Jonas; Bäck, Abraham: ”Pharmaco-
poea Svecica Editio quarta emendata”, Holmiæ (Stockholm): ExTypographia
regia, 1790.

Anon.: ”Pharmacopoea Svecica (Editio quinta).”, Holmiæ (Stockholm): Ex
typographia regia, 1817 (omtryck 1826).

Svenska farmakopéer

Svenska medicinaltaxor (urval)

Anon.: Catalogus etValorMedicamentorum inOfficinis Pharmaceüticis Stock-
holmiensibus prostantium./Apothekare-TAXA, uppå alla deMedicamenter och
Wahror, som påApotheken i Stockholm finnes till Sahlu./Apotheker-Taxt, aller
Medicamenten undtWahren, welche in denen StockholmischenApotheken zu
finden seyn, Stockholm, 1698.

Anon.: “Catalogus etValorMedicamentorum inOfficinis Pharmaceuticis Regni
Svecica Prostantium. Taxa, Hwarefter alla Medicamenter ochWahror påApo-
theken i Sweriges Rijke befindtlige böra försäljas. Faststäld Wid Riks-Dagen
Åhr 1739”, Stockholm: Tryckt ... af kongl. antiquitets archivi boktryckaren
Johan Laur. Horrn, 1741.

Kongl. Maj:ts NådigaMedicinal-Taxa, Gifven Drottningholms Slott, then 6 au-
gusti 1777.

Kongl. Maj:ts Nådiga KungörelseAngående Någon ytterligare jemkning af de
i 1777 års Medicinal-Taxa utsatte försälgnings-pris. Gifwen Stockholms Slott
den 20 Maji 1801.

Cum Gtratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis, Stockholm: Tryckt i Kongl. Tryck-
eriet, 1801.

Bilaga 1
Läkemedelsspecifika Linné-avhandlingar enl. Hjelt: ”Carl von Linné som
läkare och hans betydelse för de medicinska vetenskaperna i Sverige”
(1907), p. 126ff

Ficus ejusque historia naturalis et medica. G. m. Cornel. Hegardt 15/9 1744. 28
s. (omtr. i Amoen.Acad. I. Holm. Et Lips. 1749 23–54. AuserleseneAbhandl. II
N:o 10)

Lignum columbrinum. Joh. Gust. Darelius 11/3 1749, 22 p.(omtr. i
Amoen.Acad. II, ed. 2 (1762), 89–111. AuserleseneAbhandl. III N:o 9)

Radix Senega G. m. Jon. Kiernander 8/4 1749, 32 p.(omtr. i Amoen. Acad. II,
ed. 2 (1762), 112–136. Auserlesene Abhandl. III N:o 6)

Materia medica in regno animali. G. m. Jon Sidrén 25/5 1750, 21 p.(omtr. i
Amoen. Acad. II, ed. 2 (1762), 281–303. Införd I Schrebers upplaga af “Mate-
ria medica” (1773) p. 1–30 och 1782, pp. 1–32.)

Materia medica in regno lapideo. G. m. Joh. Lindhult, 15/6 1752, 28 p.
(omtr. i Amoen.Acad. III, (1756), 132–157. Införd I Schrebers upplaga af “Ma-
teria medica” (1773) p. 237–266 och 1782, pp. 273–364.)

Rhabarbarum. Sam. Zierogel, 17/ 1752, 24 p. (omtr. iAmoen.Acad. III, (1756),
212–230)

Euphorbia ejusque historia naturalis et medica. Joh. Wiman, 6/5 1752, 33 p.
(omtr. i Amoen. Acad. III, (1756), 100–131)

Plantæ officinales. N. Gahn, 15/12 1753, 31 p. (omtr. iAmoen.Acad. IV, (1759),
p. 1–25. )

Censura medicamentorum simplicium vegetabilium. Gust. Jac. Carlbohm,
19/12 1753 (omtr. i Amoen. Acad. IV, (1759), p. 26–42. )

Fungus Melitensis. Joh Pfeiffer, 10/5 1755, 16 p. (omtr. i Amoen. Acad. IV,
(1759), p. 351–367. )

Specifica Canadensium. Joh von Coelln, 19/6 1756, 28 p. (omtr. iAmoen.Acad.
IV, (1759), p. 507–536. )

De Spigelia anthelmia. G. m. Johan Georg Colliander, 22/3 1758, 16 p. (omtr.
i Amoen. Acad. V, (1760), p. 133–147. )

De Cortice peruviano . Joh. Chr. P. Petersen, 10/5 1758, 38 p. (omtr. i Amoen.
Acad. IX, (1785), p. 64–105. )

DeMeloe vesicatorio. Canut.Aug. Lennæus, 20/12 1762, 15 p. (omtr. iAmoen.
Acad. VI, (1763), p. 132–147. )

Lignum Qvassiæ. G. m. Carol. M. Blom, 28/5 1763, 13 p. (omtr. i Amoen.
Acad. VI, (1763), p. 416–429.)

Opobalsamum declaratum.Wilh. LeMoine, 22/12 1764, 19 p. (omtr. i Amoen.
Acad. VII, (1769), p. 55–73. )

De Hirudine. Dan. Weser, 19/5 1764, 15 p. (omtr. i Amoen. Acad. VII, (1769),
p. 42–54. )

De Menthæ Usu. Carol. Gust. Laurin, 13/6 1767, 11 p. (omtr. i Amoen. Acad.
VII, (1769), p. 282–292. )

Dulcamara, Georg Hallenberg, 29/5 1771, 14 p. (omtr. i Amoen. Acad. VIII,
(1785), p. 63–74. )

De fraga vesca. SvenoAnd. Hedin, 26/5 1772, 13 p. (omtr. iAmoen.Acad.VIII,
(1785), p. 169–181s. )

Observationes i Materiammedicam. G. m. Joh. Lindwall, 5/6 1772, 8 p. (omtr.
i Amoen. Acad. VIII, (1785), p. 182–192. )

Planta Cimicifuga G. m. Joh. Hornborg, ?/9 1774, 10 p. (omtr. i Amoen. Acad.
VIII, (1785), p. 193–204. )

DeMaro. G. m. Joh.Ad. Dahlgren, 3/12 1774, 18 p. (omtr. iAmoen.Acad.VIII,
(1785), p. 221–237. )

De Ledo palustri. Joh. Pet. Westring, 25/10 1775, 18 p. (omtr. i Amoen. Acad.
VIII, (1785), p. 268–288. )

Opium. Georg. Eberh. Georgii, 15/11 1775, 17 p. (omtr. i Amoen. Acad. VIII,
(1785), p. 289–302. )

Hypericum. G. m. Carol. Nicol.Hellenius, 20/11 1776, 14 p. c. tab. (omtr. i
Amoen. Acad. VIII, (1785), p. 318–332.
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Bilaga 2
Linné-avhandlingar över farmakologiska spörsmål m.m. enl. Hjelt: ”Carl
von Linné som läkare och hans betydelse för demedicinska vetenskaperna
i Sverige” (1907) samt Svensk Farmacihistorisk Bibliografi (http://home.
swipnet.se/PharmHist/Bibliografi/ ), maj 2007.

Upsats på de Medicinalväxter, som iApothequen bevaras och hos oss i Fäder-
neslandet växa, KVAHTom. II, sid. 81–88, Stockholm, 1741. (kommenterad av
Juel, H.O., i Svenska Linné-Sällskapets Årsskrift X (1927).

Vires plantarum. Fr. Hasselqvist, 1/6 1747, 37 p. (omtr. iAmoen.Acad. I. Holm.
Et Lips. 1749, 418–453. Auserlesene Abhandl. I N:o 14).

Flora œconomica, eller Hushålls-nyttan af de i Swerige, wildt wäxande örter,
medmedicinska fakultetens bifall wid kongl. academien i Upsala, under kongl.
archiaterns...Carl Linnæi inseende, uti et academiskt prof, år 1748, på latin (84
sid., 8:o; jfr 1971, 1979), av: Linnæus (adl. von Linné:), Carl; utgifwen af: As-
pelin, Elias. Tryckt på Lars Salvii egen bekostnad, Stockholm, 1749.

Sapor medicamentorum. G. M. Jac. Rudberg, 20/2 1751, 20 p. (omtr. i Amoen.
Acad. II, ed. 2 (1762), 335–355.AuserleseneAbhandl. III N:o 12).

Odores medicamentorum. AndWåhlin, 30/2 1752, 16 p. (omtr. iAmoen.Acad.
III, (1756), p. 183–201. Auserlesene Abhandl. II N:o 9)

Consectaria electrico-medica (1753)

De Methodo investigandi vires medicamentorum chemica. G. M. Laur.
Hjortzberg, 2/10 1754, 16 p. (omtr. i Amoen. Acad. IX, (1785), p. 23–34. )

Medicamenta graveolentia. G. m. Jonas Th. Fagræus, 13/6 1758, 24 p
(omtr. i Amoen. Acad. V, (1760), p. 148–173. )

Ambrosiaca. G. m. ? Hideen, 10/6 1759, 14 p. (omtr. i Amoen. Acad. VIII,
(1785), Erlangen, p. 106–117.

Inebriantia. Olav. Reinh. Alander, 7/4 1761, 26 p. (omtr. i Amoen. Acad. VI,
(1763), p. 180–196. )

Purgantia indigena. Pet. Strandman, 26/2 1766, 17 .(omtr. i Amoen. Acad. VII,
(1769), p. 293–1310. )

Materia Medica per Regna tria Naturæ, Ed. II (jfr 1773, 1782, 1787), av: Lin-
næus, Carol. Auct. curant. Io. Christiano Dan. Schrebero, Lipsiæ et Erlangæ
(Leipzig och Erlangen), 1772.

Medicamenta purgantia. G.m. Joh. Rotheram, 22/11 1775, 24 p. (omtr. iAmoen.
Acad. IX, (1785), p. 245 –267. )

Bilaga 3

Digitalis purpurea-namn till ochmed Pharmacopoea Svecica (Ed.V), 1826
års version.

Släktnamnet “Digitalis”
Corneliuson (1997): ”…Syftningen är på blomställningens utseende. Ordet
finns ej i klassiskt latin som växtnamn. Vid namnsättning gjordes under tidig
medeltid en låneöversättning av det tyska ’Fingerhut’. Det klassiska latinets di-
gitalis betyder fingerbred, fingerlik.”

(Fuchs, 1545; obs benämningen!)

Folkspråknamn
Information nedan är till största delen hämtad ur Lyttkens (1904– 1906). I re-
ferenslistan återges de av Lyttkens´ referenser som avser tiden till ochmed 1826,
ordnade alfabetiskt efter resp. författares efternamn (Lyttkens använder ett geo-
grafiskt/kronologiskt system).
(Tyskland):
Fingerhut (Bock; Lob. 1581; Lon. 1587; Dod. 1616; Nyl. 1678; Hohb. 1701;
Loes. 1703)
Brauner Fingerhut – Digitalis purpurea (Fuchs 1545)
Fingerkraut (Bock 1530; Fuchs 1549; Lob. 1581; Dod. 1616)
Waldglöcklein (Bock 1530; Lon. 1587; Nyl. 1678)

(Danmark):
Fingerurt (Paulli; Vib.; Lge.; Buch.)
Fingerbölle (Paulli; Vib.; Lge.; Buch.)

(Norge):
Fingerhat (Gunn.)
Fingerguld (Gunn.)
Revebjelde (Gunn., Sör., Hoffst.)

(Sverige):
Bruun Fingerhatsgräs (Franck 1638)
Purpurklockebloma (Franck 1638)
Klockegräs (Com. 1640)
Fingerborsgräs (Till. 1683)
Fingerbor (Rudb. 1685; flera arter)
Fingerhatt (Rudb. 1685; flera arter)
Brun Fingerhatt (Rålamb 1690)
Purpurklockeblomma (Rålamb 1690)
Fingerbor (Ahlich 1722, 1744; Jörlin 1794)
Bjälla (Liljebl. 1792; Nordqv. 1806)
Biskopsört (Liljebl. 1792; Nordqv. 1806)
Fingerbor (Retz. 1806)
Fingerborgsblomma (Sv.Bot. 1809)
Fingerbår (Wendt 1816)
Biskopsört (Wendt 1816)
Fingerborrsört (Pharm. 1817)
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Corneliuson, Jens: “Växternas namn”, Stockholm: Wahlström & Widstrand,
1997 (ISBN 9146171029), sid. 199.

Lyttkens, Aug.: ”Svenska växtnamn”, Stockholm: C.E. Fritzes Bokförlags ak-
tiebolag, 1904 – 1906, sid. 207 resp. 1652.

(”Ahlich”)Ahlich, Johan: ”Den Swenske Lust-, Örte- ochTrädgården, beprydd
med blomster, lökkryddor och örter, samt fruktbärandeTrän”, Stockholm, 1722.

Ahlich, Johan: ”Trädgårdsskötsel, det är en grundelig underrättelse om träd-
gårdswäsendet, eller en förbättrad svensk blomster-, köks- och trädgård”, Stock-
holm.

(”Bock”) Bock, Hieronymus (Tragus): ”New Kreuterbuch darin Unterscheid,
Würkung und Namen der Kreuter so in Deutschen Landen wachsen, auch der-
selbigen eigentlicher und wohlgegründeter Gebrauch in derArznei fleissig dar-
gegeben, Leibs Gesundheit zu behalten und zu fürdern sehr nützlich und
tröstlich”, Strasburg, 1530/1539.

Bock, Hieronymus: ”Kreutterbuch darin Unterscheid,Würkung und Namen der
Kreutter, Stauden, Hecken und Beumen, sampt ihren Früchten, so in Teutscher
Landen wachsen ... dargegeben, jetsund zum andern mal auffs new übersehen
durchMelch. Sebizium”, Strasburg, 1587.

(”Buch.”) Buchwald, Johannes de: ”Specimen medico-practicobotanicum, seu
brevis et dilucia explicatio virtutum plantarum et stirpium indigenarum in offi-
cinis Pharmaceuticis quam plurinum usitatarum”, Hafniæ, 1720.

(”Com.”) Comenius, Joh.Amos: ”Janua linguarum reserata aurea. Upläste tung-
omåls dör, eller alle språks och vettskapers öretgårdh. Härtill svenskan och itt
fullkomligt register bijfogat aff M. Erico Schrodero”, Stockholm, 1640.

Comenius, Joh.Amos: ”Orbis sensualium pictus, in quo res omnes sensibus ex-
positæ, singularibus schematibus depinguntur, et nativis vocabulis ita descri-
buntur; adeo ut nomenclatura prima dici mercatur cum versione Sueca, cura ac
sumptibus”, Åbo, 1684.

Comenius, Joh.Amos: ” Orbis sensualium pictus. Den SynligeWerlden”, Åbo,
1695.

Comenius, Joh. Amos: ” Orbis sensualium pictus. Hoc est Omnium principa-
lium rerum et in vita actionum pictura et nomenclatura. Den SynligaWerlden,
det er alla de allmänasteTingens afmålning och nämnande”, Stockholm, 1775.

(”Dod.”) Dodonæus, Rembert: ”Stirpium historiæ pemptades sex, siue libri
XXX. Varie ab auctore, paullo ante mortem aucti et emendati”, Antwerpen,
1616 (första uppl. tryckt 1583).

(”Franck”) Franck,M. Johannis: ”Speculum botanicum, in quo juxtaAlphabeti
ordinem, præcipuarum Herbarum, Arborum, Fruticum et Suffruticum no-
menclaturæ sive appellationes tam in Suecica quam Latina lingua, ad lustran-
dum proponuntur ...”, Upsala, 1638.

Franck, M. Johannis: ”Speculum botanicum renovatum, denuo revisum, pluri-
bus plantarum speciebus auctum ...”, Upsala, 1659.

(”Fuchs”) Fuchs(ius), Leonhart(us): “Primi de stirpivm historia commenta-
riorvm tomi uiuæ imagines, in exiguam angustioremq[ue] formam contractæ,
ac quam fieri potest artificiosissime expressæ ...”, Basileæ, 1545.

Fuchs(ius), Leonhart(us): ”De historia stirpium commentarii insignes.Adjectis
earundem vivis, et ad naturæ imitationem expressis imaginibus”, Lugdini (Ley-
den), 1549.

Fuchs(ius), Leonhart(us): ”De historia stirpium commentariorum tomi vivæ
imagines, in exiguam angustioremque formam contractæ”, Basel, 1549.

(”Gunn.”) Gunnerus, Johan Ernst: ”Flora norvegica, observationibus præser-
tim oeconomicis panosque norvegici locupletata”, P. I: Nidaros, 1766; P. II: Haf-
niæ, 1772.

(”Hohb.”) HelmhardWolff, Herr von Hohberg: Georgica curiosa acuta, das ist

Adelichen Land- und Feld-leben auf alle in Teutschland übliche Land- und
Haus-withschafften gerichtet …Arbeiten im Felde… auch wie die Obst-, Ku-
chen-, Artzney- und Blumen-gärten einurichten,uartenund genien”, Nürnberg,
1701 (första uppl. tryckt 1687).

(”Hoffst.”) Hoffstad, ?: ”Norsk Flora” (3:e oplag), Kristiania, 1898.

(”Jörlin”) Jörlin, Engelb.: ”Svenska trädgårdens tredje del: Om blomstergår-
den” (ny uppl. 1796), Lund, 1794.

(”Lge.”) Lange, JohanMart.: ”Haandbog i den danske flora” (första uppl.1851),
Kjøbenhavn, 1856.

(”Liljebl.”) Liljeblad, Samuel: ”Utkast till en svensk Flora. Editio I”, 1792.

(”Lob.”) Lobelius, Matthias: ”Kruydtboeck oft Beschryvinge van allerleye Ge-
wassen, Kruyderen, Hesteren ende Geboomten”,Antwerpen, 1581.

(”Loes.”) Loeselius, Johannes: ”Flora Prussica, sive plantæ in regno Prussiæ
sponte nascentes”, Regiomonte, 1703 (Ed. I utg. 1654).

(”Lon.) Lonicerus (Lonitzer), Adam: Kreuterbuch, künstliche Conterfeytunge
der Bäume, Stauden, Hecken, Kreuter, Getreyde, Gewürtze. Mit Beschreibung
derselben Namen in sechserley Sprachen”, Frankfurt (Ulm?), 1587 (Ed. I tryckt
1557).

(”Nordqv.”) Nordqvist, N.: ”Anvisning til trädgårdars förmonliga odlande med
apotheksväxter” (översättn.), Stockholm, 1806.

(”Nyl.”) Nylandus (Nylandt), Petrus: ”Neuesmedizinalisches Kräuterbuch, wo-
rinnen allerley Bäume, Stauden, Gesträuche, Kräuter und Pflantzen beydes
wilde und zahme ... Gewürtze und Spezereyen ... vorgestellet werden”, Os-
nabrück, 1678 (övers. Fr. Nederländska uppl. 1670, ”Der Nederlandsche Her-
barius oft Kruydt-Boeck ...”).

(”Paulli”) Paulli, Simon: ”Flora Danica. Det er Dansk Urtebog oc Lægobog,
udi hvilken Urternis historiska Beskrifvelse, Krafter oc Virkninger med zier-
ligst Figurer andragis”, Kiøbenhavn, 1648.

Paulli, Simon: ”Quadripartitum botanicum de simplicium medicamentorum
facultatibus, Concinnatum ex veterum et recentiorum decretis, ac observatio-
nibus. Argentorati”, (första uppl. tryckt i Rostock 1639; ny uppl. i Frankfurt
1708), 1667.

(”Pharm.”) anon.: Pharmacopoea Svecica, Ed. V, Stockholm, 1817.

(”Retz.”) Retzius, Anders Jahan: ”Försök till en Flora oeconomica suecicæ eller
svenska växternas nytta och skada i hushållningen”, Lund, 1806.

(”Rudb”) Rudbeckius, Olaus: ” Hortus botanicus variis exoticis indigenisque
plantis instructus”, Upsaliæ, 1685.

(“Rålamb”) Rålamb, Åke Klason: “Adelig Öfning: Tom. XIII. Hushåld och
Åkerbruk eller oeconomia; Läkebok för hästar, boskap och andra stora och små
Creatur; Tom. XIV: a) Horticultura eller Trädgårds rätta bruuk här uthi Swä-
rige. b) Kooke-Book. Att kooka och tillreda allehanda slags rätter”, 1690.

(”Sör.”) Sörensen, H.L.: ”Norsk Flora for skoler”; Christiania, 1873.

Sörensen, H.L.: ”Norsk Flora til brug ved skoler og botaniske udflugter” (3:e
oplag), Kristiania, 1899.

(”Till.”) Til-Landz, Elia: ”Icones novæ in usum selectæ, et catalogo plantarum
promiscue appensæ”, Aboæ, 1683.

(”Vib.”) Viborg, Erik. ”Forsøg til systematiske danske Navne af indenlandske
planter”, Kiøbenhavn, 1793.

(”Wendt”) Wendt, J.C.W.: ”Anvisning att insamla, torka och förvara ... medi-
cinska växter och växtdelar” (övers. fr. danska av A. Kullberg), Kristianstad,
1816.

Referenser



11

Upprop till alla apotekschefer sommaren 2009

Några år efter det att Apoteksbolaget hade bildats gjorde
Farmacihistoriska Sällskapet, via Svensk Farmacevtisk
Tidsskrift, ett upprop till alla dåvarande apotekschefer. Där
skrevs bland annat:
”SedanApoteksbolaget fastställt sin symbol och logotyp

bland annat avsedd för vissa av apotekens trycksaker kom-
mer så småningom alla de för varje apotek speciella re-
ceptkuverten medmera att försvinna. För att medan tid är
försöka rädda den framförallt på receptkuverten mycket
varierande och lokalmässiga prägeln för framtida studier
är vi i Farmacihistoriska Sällskapet intresserade av att från
så många apotek som möjligt, helst alla, få oss tillsänt ett
antal kuvert. Vi är också tacksamma för andra trycksaker
– påsar, etiketter och liknande – som utgått eller kommer
att utgå.”
När man vid olika tillfällen bläddrar i mappskåpen på

museet, där varje apotek är representerat med en egen
mapp, så förefaller uppropet att ha motiverat många che-
fer att skicka in apoteksunika trycksaker.
FHS:s styrelse insåg i slutet av maj 2009 att det på nytt

var dags för ett upprop till dagens apotekschefer. I uppro-
pet, som denna gång skickades via e-post, skrev vi bland
annat med anknytning till tidigare upprop:
”Nu – 35 år senare – sker en ny omvälvande förändring

av apoteksstrukturen. Apoteket AB har bytt symbol och
nya aktörer kommer att sätta sin prägel på sitt eller sina
apotek.
Farmacihistoriska Sällskapet vädjar nu om samma re-

spons från dagens apotekschefer och att specifika tryck-
saker för respektive apotek skickas i några ex till ……”

Totalt 33 apotekschefer hörsammade vår vädjan (se
bild) och det finns nu exempel på trycksaker (kuvert, brev-
papper, receptkuvert med mera) från Apoteksbolagets/
Apotekets apotek i museets dokumentsamlingar. Den
ganska magra skörden av uppropet väcker tankar på al-
ternativamodeller för att dokumentera den successiva för-
ändringen av apoteksunika trycksaker. Till exempel
överenskommelser med alla apoteksaktörer om att museet
fortlöpande får exempel på apoteksspecifika trycksaker
skulle kanske ge ett rikhaltigare material.

Jan-Olof Brånstad

Vi kan snart lägga ytterligare ett år till handlingarna, ett år
då det svenska apoteksmonopolet avskaffas och ett far-
macihistoriskt skede (en 40-årig parentes) övergår i ett
nytt. Begreppet apoteksgrupper torde vara allom bekant,
men nu kan vi infoga även ordet kluster i den farmacihis-
toriska ordboken. I skrivande stund håller man på som bäst
att bestämma var skåpen skall stå.
Uppslutning till FHS:s möten har varit tillfredställande

till mycket god. Vid vårens möte fokuserades på pesten
där Eva Langlert, i god tid före svininfluensans utbrott,
berättade om kolerans härjningar i Stockholm 1834.Mötet
var ett samarrangemang medApotekarsocietetens Stock-
holmskrets. Om historiska läkemedel och behandlings-
strategier handlade också höstens föredrag som tog upp
medicin på kungens skepp där Bo Ohlsson & underteck-
nad gav sitt tolfte framträdande om fynden ur Regalskep-
pet Kronansmedicinkista från 1670-talet. Detta möte som
var ett samarrangemang med Stockholmskretsarna av
Apotekarsocieteten och Sveriges kemistsamfund lockade
gott och väl över 70 åhörare. Vår session under Läkeme-

delskongressen attraherade även i år såväl äldre som yngre
deltagare. Ett brett program inbegrep porträttering av en
hovapotekare, inslag som beskrev utveckling av företag
och produkter inom dansk och svensk läkemedelsindustri,
läkemedelshistoria utanför apotek och en utvidgad be-
traktelse över kolerans härjningar samt möjliga behand-
lingsstrategier, omfattande hela Sverige.
Bo Ohlson redogjorde för det fortsatta arbetet med fyn-

den i Regalskeppet Kronans medicinkista vid Nordisk
Medicinhistorisk Kongress i Bergen i juni. Projektet med
kvalitetsdokumentationen av svensk läkemedelstillverk-
ning framskrider planenligt och arbetet samt hitintills upp-
nådda resultat presenterades av Lennart Ernerot i sep-
tember vid 39th International Congress for the History of
Pharmacy i Wien. Vid FHS:s årsmöte i oktober valdes
Lennart in som ny medlem i styrelsen och han har klart
deklarerat att han vill medverka i en dokumentation av
den försvinnande svenska läkemedelsindustrin. Lennart

År 2009 – året då begreppet kluster kom att berika farmacin
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Under senaste åren har flera förbättringar gjorts på Far-
macihistoriska museet för att ha bättre överblick över
föremålen än vad vi hade tidigare.

Museets vind
Leif Eklund och Jan Ernberg har gjort en mycket omfat-
tande insats för att lagret på museets vind ska bli över-
blickbart. Nu har varje typ av föremål sin egen ”station”
vilket bla annat underlättar när någon tillfälligt vill låna
ett eller flera föremål eller när museet erbjuds en dona-
tion. Museet har inte plats för föremål som redan finns i
flera identiska eller mycket liknande versioner.

Museets samlingar av receptkuvert,
hängetiketter och recept
Åke Larsson har under några år ordnat upp museets sam-
lingar av receptkuvert, hängetiketter och recept.
Sortering av receptkuverten gjordes 2006 (se Unicornis

1/2006). Samlingarna har därefter utökats med cirka 300
unika receptkuvert framför allt genom donationer från
Margareta Eliasson i Stockholm och Svea Porshed i
Karlskrona. Samlingen innehåller just nu ca 2 300 olika
kuvert och en sorterad samling dupletter.

Samlingen innehåller cirka 300 recept huvudsakligen
från läkare ochmånga är från 1800-talet. Receptens vägar
till museet är många och i de flesta fall okända. Det finns
ingen större systematik i samlandet men det är en intres-

sant och spännande inblick i extemporerecept under en
dryg 100-årsperiod. Flera delar av Sverige är mycket spar-
samt företrädda och från till exempel Halland finns ännu
inga recept. Förutom dessa två pärmarmed recept finns en
tidigare donation i form av ett häfte med inklistrade recept
samt enmindre samling från Sollefteå-området somGun-
nar Göthberg skrivit en intressant analys av.
Erfarenheter från den systematiskt gjorda samlingen av

receptkuvert under 2-3 år är att det är synnerligen lätt att
komplettera samlingen med nytillkomna kuvert. Det-
samma gäller nu även samlingarna av hängetiketter och
recept. Den som tillför samlingarna ”nya” det vill säga
gamla dokument kan utgå ifrån att donationen snabbt in-
fogas och kan återses i samlingarna om så önskas!

Jan-Olof Brånstad

Museets samlingar

Kuverten är instuckna i
plastfodral och förvaras
länsvis i kartonger.

Några ark från pärmen
finns avbildade på ovan-
stående foto. Samlingen in-
nehåller ca 100 uni-ka
svenska hängetiketter och
nästan lika många finska.
Hängetiketterna har Åke
Larsson under 2008 mon-
terat med frimärksfastsät-
tare och samlat i en pratisk
och stabil pärm.

Under 2009 har Åke sam-
manfört museets recept-
samling i två pärmar.

efterträder Gunilla Torberger som dock kommer att ha
fortsatt engagemang i ”kvalitetsdokumentationsgruppen”.
Vi hoppas att ett utvidgat engagemang i denna sektor av
farmacihistorien kan vitalisera organisationen. Det är
glädjande att notera att vissa av de internationella aktö-
rerna som tar över våra svenska företagmånar om och vill
verka för att lokal läkemedelshistorik bevaras. Ett exem-
pel är McNeil som nu ser till att Leos historiska rekvisita
i Helsingborg inte förskingras.
Omregleringen av apoteksmarknaden är nu ett faktum

och de olika ”Klustren” springer för närvarande fram som
stjärnhopar ur kaos. Från FHS sida försöker vi bevaka
olika kulturhistoriska värden av farmacihistoriskt intresse.
En aktivitet avseende bevarande av apoteksunika trycksa-

ker redogörs för i föregående inlägg. Glädjande nog så hör
fler personer av sig och vi kan därmed rädda dokumenta-
tion som personalböcker, protokoll, ritningar och värdefull
korrespondens för framtida forskning. Personalböcker har
vid några tillfällen visat sig vara en viktig tillgång då
släktforskare söker efter annan apoteksanställd personal
än farmacevter. Så sådana vill vi ha fler av.Apropå forsk-
ning så fortskrider vår vänDaniels ”beforskning av svensk
opiumhandel (se Unicornis 2008:2).Avslöjande dokument
är få, men ett och annat är väl så givande.Tyvärr är det till
exempel ont om kontoböcker. Helt klart är att dagens
forskning hade mått bra av om fler kontoböcker och pris-
kuranter från gamla tiders apotek hade sparats.

Björn Lindeke


