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Sammanfattning 
Introduktion: Under den tidiga delen av Stormaktstiden används läkemedel från den örtbaserade 

(galenistiska) inriktningen. År 1663 bildas Collegium medicum och den första farmakopén ges ut 

1686 Pharmacopoeia Holmiensis Galeno-chymica. Bergskollegiet bildas 1637, där framställs 

kemiska läkemedel (chymica). Greven Carl Gustav Wrangel beordrar en import inför polska kriget 

1655. Västmanlands regemente fick en läkemedelsleverans år 1705, en kopia finns bevarad av 

leveransen. Carl von Linné och hans fältskär Kranert upprättar 1741 läkemedelslistor för att utrusta 

flottan inför Hattarnas krig. År 1789 beslutas att armé och flotta utrustas med läkemedel enligt 

förteckning i en serie militärfarmakopéer. År 1676 förliste regalskeppet Kronan utanför Ölands kust, 

1980 hittas vraket och 2002 hittas en unik medicinkista. 

Metod: Råvaror och enkla läkemedel, simplica, vilka listas i Excel. Substansinnehållet i 

förteckningar avsätts för respektive årtal, vilket ger en grund för en databas. Tillämpningen av Excel-

databasen exemplifieras med ett antal läkemedel. 

Resultat: Andelen paracelsiska läkemedel ligger ganska oförändrat mellan år 1655-1834 på 29-34,7 

%, 1871 är andelen 51,7 %. Av de 3 galeniska valda preparaten ökar opium kraftigt från 1789. 

Kräkrot förekommer först 1741, rabarberrot har en låg förekomst. Av de 3 valda galeniska ämnena 

ökar bly och kvicksilver högst. Antimon har låg förekomst, förutom 1705. Andelen paracelsiska 

salvberedningar är högre än de galeniska från 1741. Andelen galeniska plåsterberedningar är 

övervägande alla årtal förutom år 1837.  

Diskussion och slutsats: Från 1871 är andelen paracelsiska läkemedel 51,7 %. Nya substanser 

återfinns likt eter, kloroform och morfin, vilka alla är ett resultat av den rådande kemins utveckling. 

. 
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SUMMARY 

 

 
Introduction: During the early part of The Swedish Empire the use of drugs came 

from the herbal galenica alignment. In the year 1663 the Collegium medicum are 

formed and the first pharmacopoeia is released, Pharmacopoeia Holmiensis Galeno-

chymica. Ministry of Mining is formed in year 1637, where chemical drugs are 

prepared (chymica). Count Carl Gustav Wrangel orders an import in preparation for 

the polish war year 1655. Västmanland regiment got a drugdelivery year 1705, and a 

copy is preserved at the delivery. Carl von Linné and surgeon Kranert establishes 

druglists in the year of 1741 to be able to equip the navy for Hattarnas war. In the 

year of 1789 it is decided that the army and navy will be equipped with drugs 

according to a list in a series of militarypharmacopoeias. In the year of 1676 the 

warship Kronan wrecked outside the coast of Öland, in year 1980 the wreck is found 

and 2002 a unique chesat with drugs is also found in the wreck.  

Method: Raw materials and simple drugs, simplica, are listed in Excel. The substance 

content is listed for respective year, which gives a foundation for a database. The 

application of the Excel-database is exemplified with a number of drugs.  

Results: The percentage of paracelsian drugs is unchanged between the years of 

1655-1834 with a percentage by 29-34,7 %. In year 1871 the percentage is 51,7 %. 

Of the three selected galenical substances, opium is the one that increases the most 

from 1789. Ipecacuanha radix is present from 1741 and Rhabarbari radix has a low 

occurrence. Of the three selected galenical substances the greatest increase is that of 

lead and mercury. Antimony is of a low occurrence, exept in the year of 1705. The 

percentage of paracelsian preparations is higher than the galenical from the year of 

1741. The percentage of patch preparations is dominant, exept in the year of 1837.  

Discussion and conclusion: Opium have the highest increase of the galenical 

substances, morphine is avaliable from year 1871 in the listing of drugs. From 1871 

the percentage paracelsian drugs is at 51, 7 %. New substances are presents like 

ether, phenol and morphine, which show that there has been a development based on 

the chemical advances during this timeframe. 
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ORDLISTA  
 

Baccæ = Bär 

Composita = Läkemedel med flera ingredienser 

Cortex = Bark 

Emplastrum = Plåster 

Essentia = Essens 

Extractum = Extrakt 

Farmakopé = Officiellt fastställd samling av regler, föreskrifter, normer och metoder 

rörande läkemedels utformning, framställning och kvalitet. Ordet farmakopé kommer 

från grekiskans pharmakon (läkemedel) och poieo (bereda). 

Fältskär = Kirurg i armén 

Flores = Blommor 

Folia = Blad 

Klistir = Lavemang 

Oleum = Olja 

Pilulae = Piller 

Proberkonst = Malmreducering  

Pulvis = Pulver 

Radix = Rot 

Semina, semen = Frö 

Simplica = Enkla läkemedel, råvara 

Unguentum = Salva 
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INTRODUKTION 
 
 

 

1655  

 

 

Läkaren Klaudio Galenos (131- 201 e. Kr.) har namngivit inriktningen och författade 

många skrifter genom vilka hans lära levde vidare (1). Den galenistiska medicinen, 

materia medica, är örtbaserad (2).  Filippus Aureolus Theophrastus Bombastus von 

Hohenheim (1493-1541) kallad Paracelsus, var starkt emot Galenos lära. Paracelsus 

ansåg att allt var uppbyggt av kvicksilver, salt och svavel. Sjukdomar, vilka den 

himmelska kraften archeus inte förmådde bota, behandlade läkaren Paracelsus ofta 

med läkemedel från mineralriket (3). 

 

 

Under den tidiga delen av Stormaktstiden användes läkemedel från den örtbaserade 

(galenistiska) inriktningen i både praktik och teori (4). År 1663 bildas Collegium 

medicum (5). Den första farmakopén ges ut 1686 Pharmacopoeia Holmiensis 

Galeno- chymica (4), företrädelsevis består den av composita, sammansatta 

läkemedel (6).  En uppföljare trycks år 1775, Pharmacopoea Svecia, vilken blir den 

första svenska riksfarmakopén. Två medförfattare till nämnda farmakopé är Carl von 

Linné och Carl Wilhelm Scheele, den första till avdelningen Materia medica och den 

senare till flertalet kemiska beredningar (7).  

 

 

Under Stormaktstiden börjar en förändring ske inom synen på läkemedel (4). Det 30-

åriga kriget avslutas år 1648 (8), vänskapsband utvecklas i Europa och människor 

med ny medicinsk kunskap kommer till Sverige (2).  Från 1635 finns en 

apoteksordning som successivt visar på en ökad användning av paracelsismens 

kemiska läkemedel. Bergskollegiet grundas 1637 och deras verksamhet är indelat i 

proberkonst (malmreducering), chymie/alkemi och farmaci. Kemiska läkemedel 

(chymica) framställs i laboratoriet vid Bergskollegiet, vilka är baserade på 

grundämnen i olika mineraler t.ex. bly, koppar, kvicksilver och svavel (2). Wendelin 

Sybelist, från Tyskland, en alkemiintresserad fältläkare och även husläkare åt greven 

Magnus Gabriel De la Gardie kommer till Stockholm runt 1660 (4). Sybelist blir 

föreståndare för laboratoriet på Bergskollegiet från tidigt 1660-tal till 1670 (2). 

 

 

En av de som stödjer förändringen från en örtbaserad (galenistisk) till en mer 

paracelsisk läkemedelsterapi är greven Carl Gustav Wrangel (9). Inför polska kriget 

beordrar Wrangel import från Amsterdam av läkemedel. En beställning som består 

av såväl galenica som chymica. Med Wrangels medverkan inrättar hans husläkare 

Christian Heraeus ett apotek i mars 1673. Wrangels import år 1655 från Amsterdam 
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tar upp 95 poster och 21 kemiska ämnen specificeras. Dessa ämnen ingår i 

paracelsismens kemiska läkemedelssortiment (2).  

Sybelist efterträdare på Bergskollegiet blir Christian Heraeus (2). Verksamheten 

avstannar från 1674, då laboratoriet rivs. Verksamheten återupptas 1683, när 

kemisten Urban Hjärne grundar Larbratorium chymicum (10).  

 

 

 

Apotekskistor och utrustningslista år 1705 

 

 

Apotek är ovanligt på 1600-talet och krigsmakten försågs med läkemedel som packas 

i apoteks- eller medicinkistor. Vilka läkemedel och i vilken mängd kan ses enligt 

rekvisitioner och räkningar. Fältskärerna (militär kirurg) har tillsyn för fältkistorna 

och varje regemente har en större och en mindre kista. Den större kistan utrustas med 

läkemedel, instrument, medicinalvikter och förbandsartiklar vilka fördelas i fem 

avdelningar. Västmanlands regemente får en läkemedelsleverans år 1705, en kopia 

finns bevarad av leveransen och har omarbetats utifrån tidens gällande farmakopéer 

(11).  

 

 

Karl den tolftes armé har en fältapotekare vars uppgift är att både att köpa in och 

tillreda läkemedel, samt att efter rekvisition av regementsfälskär utlämna läkemedel 

till övriga fältapotek. Fältskärer var begränsade vid behandling av invärtessjukdomar 

enligt medicinalordningarna av år 1688 (11). Apotekaren Casper Ziervogel, 

innehavare av det nyöppnade apoteket Kronan i Stockholm, blev vid det stora 

nordiska krigets start år 1699 fältapotekare (11).  

 

 

 

1741 

 

 

Inför hattarnas krig mot Tsaren 1741 behöver den militära sjukvården förstärkas och 

Carl von Linné anställs vid Amiralitetet (flottan) i Stockholm. Georg Heinrich 

Kranert fick sin kirurgiska mästarexamen år 1725 i Köpenhamn och även han är 

anställd vid Amiralitetet som fältskär. Efter beslut i riksdag om krig 1741 upprättar 

Linné och fältskär Kranert läkemedelslistor för att utrusta flottan. ”Linnés 

läkemedelsval” består av 132 medikament (12). Läkemedelslistan utgår från 1686 års 

farmakopé, Pharmacopoea Holmiensis Galeno- Chymica, och i kostnadsbesparande 

syfte prioriteras inrikes råvaror. Johan Julius Sahlberg är apotekare och kunnig 

kemist. Sahlberg är från år 1712 innehavare av apoteket Morianen i Stockholm, 

vilken förser Amiralitetet med läkemedel (13).  
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Linné ställer systematiskt upp de ingående simplica i Pharmacopoeja Holmiensis 

galeno-chymica (1686) och utkommer år 1749 med Materica medica liber I de 

plantis, Materia medica in regno animali 1750 och Materia medica in regno lapideo 

1752 (14). Linné är ju även medförfattare till avsnittet materia medica i 

Pharmacopoea Svecia (1775) (12).  

 
 

I Pharmacopoeja Holmiensis (1686) ingår det exempel på läkemedel vilka hämtas 

från människor, Medicamenta ex homine desumpta. Cranium humanum ingår i 

huvudstärkande pulver, Pulvis epilepticus de gutta. Fett från människa, Axungia 

humana, ordineras invärtes vid viktnedgång och utvärtes mot gikt (6).  

 

 

 

1789 FAXE 

 
 

Amiralitetsmedicus Arvid Faxe ger 1785 ut Minnesbok för Skeppsläkare om deras 

skyldigheter på Kungliga Svenska Örlogsflottan. Faxe ger förslag om läkarinspektion 

vid påmönstring och vikten av hygien betonas. Uppdelning av sjuka och friska 

föreslås av Faxe, vilket ges möjlighet av ett medföljande Lasarettsfartyg. Även 

journalföring anses av Faxe vara en läkares skyldighet (15). År 1789 beslutas att 

arme och flotta skall utrustas med läkemedel enligt förteckning i en serie 

militärfarmakopéer, Pharmacopoea Militaris, Navalis (1789) är således den första 

militärfarmakopén (16).  

 

 

 

Kemins utveckling  

 

 

Laboratoriet vid Bergskollegiet rivs 1674 men kemisten Urban Hjärne (1641-1724) 

grundar och får kungligt förordnande som ledare för Laboratorium chymicum år 

1683. Läkemedelstillverkningen vid laboratoriet består av galenica men även nyare 

läkemedel vilka framställs från mineraler, chymica.  

 

 

Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) börjar sin utbildning i Göteborg 1757 till 

apotekare och får sin första anställning år 1765. Scheele utför kemiska experiment på 

sin lediga tid vilket leder fram till stort avtryckt inom kemin. Scheeles experiment 

leder fram till upptäckten av fluorvätesyra, klor, luftens två gaser syrgas och 

kvävgas, arseniksyra och glycerol (10). 
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Regalskeppet Kronan 

 

 

År 1676 förliste regalskeppet Kronan utanför Ölands kust. År 1980 hittas vraket och 

2002 hittas en unik medicinkista. Läkemedelfynd anträffas vilka vid analys visa sig 

bestå av växtmaterial och ger koppling till den galenistiska örtmedicinen. Även 

Sulfur sublimatum, svavelblomma och Antimon crudum, spetsglans återfinns bland 

fynden vilket ger koppling till paracelsistiska läkemedel. Den medicinska kontexten 

uppgår till över 200 poster (2).  

 

 

 

Paracelsiska ämnen; antimon, bly och kvicksilver 

 
 

Paracelsus och sedermera hans anhängare använder hemliga recept och en stor 

mängd antimonpreparat tillverkas. Användningen möter stort motstånd av Galenos 

anhängare och ett förbud utfärdas 1566 i Paris. Under 1600-talet tas förbudet bort 

och flera preparat och beredningar framställs med antimonföreningar (1).   

 

 

Kvicksilver, hydragyrum, används i bl.a. behandling av syfilis och skabb. Paracelsus 

förespråkar flertalet kvicksilverpreparat för invärtes behandling av syfilis (1). 

 

 

Bly, plumbum, används utvärtes vid sår. Blyvitt, cerussa anglica, tillverkas genom 

att ättika fick verka på blyplåtar, den bildade skorpan skrapas sedan bort. (1).  

 
 
 

Galeniska ämnen 

 
 

Kräkrot, radix ipecacauanha, är en växt med en bitter smak. Verkar 

kräkframkallande och svettdrivande, effekten är dosberoende (17). Thomas Dover 

(1660-1742) komponerade 1732 Dovers pulver, pulvis ipecacuanhae opiatus. Risker 

för överdosering av opium minimeras då innehållet består av lika delar opium och 

kräkrot. Pulvrets ursprungliga syfte var att häva smärtan vid akuta giktattacker men 

användes i över 200 år för att lindra vid förkylning (18). 

 

 

Opium, Papaver sominferum, kommer från mjölksaften av den omogna kapseln av 

vallmo. Oklart varifrån vallmon härstammar men redan f. Kr förekommer blomblad 
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av vallmo i gamla egyptiska gravar. Dioskurides (1:a årh. e. Kr) beskriver att via snitt 

i fruktväggen erhålls mjölksaft, vilken får avdunsta och därefter formas till pastiller. 

Galenos använder opium i uppblandad form, teriak, och det är inte förrän Paracelsus 

och hans lärjungar inträder som opium och även kvicksilver får ökad användning. Av 

Paracelsus lära utvecklas en destillationsperiod med spädningar (1).   

 

Medicinsk rabarberrot, Rhizoma rhei, används tidigt i traditionell kinesisk medicin. 

Rabarber härstammar från Asien och importen var både dyr och besvärlig. Carl von 

Linné lyckas år 1762 få fröer till Sverige (1). Effekten är dosberoende men den 

laxerande verkan mildras om roten rostas. Rabarberrot återfinns redan i 

Pharmacopoeja Holmensis (1686) men den rostade varianten finns först i dokument 

rörande Linnés läkemedelsförråd år 1741 (19).  

 

 

Regalskeppet Kronan förliser år 1676 utanför Öland och via arkeologiska 

utgrävningar kan läkemedelshistoria återberättas. Det återfinns textfragment vilket 

tolkas till pulver av rabarberrot, radix rhabarbari, men även pulver av rostad 

rabarberrot, radix rhabarbari tosti. Tidpunkten för användningen av rostad 

rabarberrot i de historiska källorna flyttas därmed avsevärt bakåt, från Linnés lista 

1741 till 1676 (19).  

 

 
 

SYFTE 
 
 

Syftet är att i Excel lägga grund till en databas för att kunna studera och få en 

uppfattning om läkemedels utveckling i armén och flottan över tid. Studien kommer i 

första hand att omfatta råvaror och enkla läkemedel (simplica).  
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MATERIAL OCH METODER 
 

 

 

Detta arbete baseras på litteraturstudier där artiklar har sökts i PerBos 

Farmacihistoriska sidor, Svensk medicinalhistorisk bibliografi (Medorg), Full text of 

”Svenska och Finska medicinalverketshistoria:1663-1812” och Libris. Vid sökning i 

PerBos Farmacihistoriska sidor med sökord ”milit” resp. ”fält” med 

årtalsbegränsning tom 1999 gavs 59 artikelförslag. Militär farmakopéerna, 

Pharmacopoea Militaris, Navalis 1789, Pharmacopoea Militaris, Navalis 1805, 

Pharmacopoea in usum Noscomii militaris 1834 samt Pharmacopoea Militaris 

Suecia 1871 finns tillgängligt digitalt på Hagströmerbiblioteket, The Hagströmer 

Medico-Historical Library. Handledare har varit mycket behjälplig med litteratur 

samt även bifogat aktuella farmakopéer via pdf. 

 

 

År 1789 beslutas att arme och flotta skall utrustas med läkemedel enligt förteckning 

som förekommer i serie militärfarmakopéer Pharmacopoea Militaris et Navalis där 

urvalet utgörs av år 1789, 1805, 1834 och 1871. 

 

 

Företrädelsevis är det råvaror och enkla läkemedel, simplica, vilka listas i Excel.  

Substansinnehållet i förteckningar avsätts för respektive årtal, vilket ger en grund för 

en databas. Innehållsmässigt är 1789 och 1805 mycket snarlika så en begränsning 

blev att 1805 uteslöts . Ingående läkemedel indelas i paracelsiska och galeniska 

substanser. Tillämpningen av Excel-databasen exemplifieras med ett antal 

läkemedel, vilka valts efter diskussion med handledare. Särskilt intresse riktas för 

antimon, bly, kvicksilver, kräkrot, opium och rabarber. 

 

 

För bearbetning har följande litteratur varit behjälplig; Pharmacopoea Svecia (7), 

Svenska Farmakopén (20), Läkemedelsnamn (1) och Organisk Pharmakologi (17).  
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RESULTAT 
 
 
 

Resultaten har sammanställts utifrån Excel databasen, se bilaga 1. 

 

 

Genom indelning av paracelsisk och galeniska ingående substanser erhålls 

överskådlig utveckling av läkemedelsterapi över tid. Resultatet visar att andelen 

paracelsiska läkemedel ökar med 5 % från år 1655 till 1705, för att sedan minska 

1741 och 1789. 1834 ökar andelen paracelsiska läkemedel, resultatet är likvärdigt 

med år 1705. 1871 är andelen paracelsiska läkemedel 51,7 %, se figur 1.   

 

 

 

 
Figur 1. Av den totala andelen läkemedel för respektive årtal vilken hämtats från  

databasen visar tabellen indelning i galeniska och paracelsiska i %.  

 

 

 

De paracelsiska ämnena antimon, bly och kvicksilver har valts ut.  

 

 

Resultatet visar att de tre paracelsiska ämnena förekommer alla årtal. Både bly och 

kvicksilver minskar år 1705 och ökar 1741 och 1789. 1834 har de en minskning och 

1871 förekommer bly i 9 preparat och kvicksilver 11. Antimon har sin största ökning 

1705, de följande årtalen visar sig förändringen vara numrärt blygsam, se figur 2. 
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Figur 2.  Av den paracelsiska andelen läkemedel för respektive årtal visar tabellen 

 indelning av Pb, Hg och Sb. 
 

 

De galeniska ämnena opium, kräkrot och rabarber har valts ut. 

Resultatet visar att av de tre valda galeniska ämnena så ökar opiums användning 

mest över hela tidsperioden. Opium har en tillbakagång år 1741, men opium är klart 

mest frekvent förekommande av de tre valda läkemedlen. Kräkrot förekommer först 

år 1741. År 1871 är kräkrot förekomst högst och finns i 6 preparat. Rabarberrot finns 

med i 1 preparat 1655 men saknas 1705.  1789 har rabarberrot högst frekvens och 

finns i 3 preparat, för att sedan sjunka ner till 1 preparat 1871, se figur 3. 

 

 

 

 
Figur 3. Av de galeniska andelen läkemedel visar tabellen frekvens av  preparat med 

 opium, kräkrot och rabarber för aktuella årtal. 
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Några beredningsformer har valts ut, vilka även delats in i galeniska och paracelsiska 

substanser för att studera fördelningen vid aktuella årtal. 

 

 

Resultatet visar att salvberedningar inte förekommer år 1655. Det finns 2 galeniska 

salvberedningar 1705. Från 1741 ändras fördelningen och andelen paracelsiska 

substanser är högre än de galeniska. Antalet salvberedningar sjunker de följande två 

åren, men andelen paracelsiska substanser ökar. Högst andel med paracelsiska 

substanser finns 1871 och förekomsten av salvberedningar är även högst, se figur 4. 

 

 

 

 
Figur 4. Totala antalet salvberedningar fördelat på respektive årtal hämtat från databasen. 

 Antalet är även uppdelat i galeniska och paracelsiska salvor.  

 

 

 

 

Plåsterberedningar dyker upp år 1705 med 4 st. 1741 förekommer ett grodplåster 

med kvicksilver, Emplastrum de Ranis cum Merkur, vilket kan tillskrivas både den 

paracelsiska och galeniska läran. Antalet plåsterberedningar är år 1741 flest med 12 

st., 1789 och 1834 är antalet 8 för att minska till 7 beredningar år 1871. Alla årtal 

visar plåsterberedningar en majoritet av ingående substanser vilka kan tillskrivas den 

galeniska läran, se figur 5. 
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Figur 5. Totala antalet plåster fördelat på respektive årtal hämtat från databasen. Antalet  

är även uppdelat utifrån beståndsdelar i galeniska och paracelsiska plåster. 

 

 

 

Resultatet visar att år 1705 används vid utrustningen ett extrakt, år 1789 är antalet 7 

st. varav ett innehållande opium. År 1834 finns det 4 extrakt och 1871 har 9 st. 

Resultatet visar att alla utgår från den galeniska läran, se figur 6.  

 

 

 

 
Figur 6. Totala antalet extrakt fördelat på respektive årtal. Antalet är även uppdelat på 

de utvalda galeniska ämnena opium, kräkrot och rabarber, där endast den första  

förekommer i extrakt.  
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DISKUSSION 
 

 

 

Några förekommande läkemedel från listor och farmakopéer saknar översättning i 

databasen, vilket kan härledas till att källor varit svårt att finna. En aspekt att beakta 

är språket. Stavning av olika substanser och substansnamn varierar under de valda 

årtalen, inom såväl svenska och latin. Ättikssyra är en substans vilken har flertalet 

olika namn i olika listor. Ex acetum commune, acetum Svecicum och acidum 

aceticum är alla namn på ättika. Kvicksilver benämns med hydragyrum, argentum 

vivum, aqua argentea, mercurius vivus, mercurium. Baserat på källor, kan inte utgå 

ifrån att de använda källorna är de enda möjliga.  

 

 

Kräkrot, opium och rabarber 

 

 

Kräkrot importeras först runt 1741 (13), vilket förklarar avsaknaden 1655 och 1705.  

Kräkrots debut är först år 1741, vilket kan relateras till lanseringen år 1732 av 

Dovers pulver, pulvis Ipecacuanhae opiatus. Kräkrot förekommer år 1741, 1789, 

1805, 1834 och 1871.  

 

 

Farmaceuten Friedrich Wilhelm Sertürner (1783-1841) lyckas år 1805 isolera morfin 

(21) och kallar föreningen morphinum. Robiquet upptäcker kodein (beståndsdel i 

opium) år 1832 (1), vilket skulle kunna förklara opiums ökning från år 1789 till 

1834.  Opium fördubblar sin frekvens från 1789 till 1834, från fem till tio och ökar 

ytterligare år 1871. Förutsättningar för smärtlindring kan anses förekomma tidigt då 

opium finns med alla valda årtal och 3 morfininnehållande beredningarna återfinns 

1871. Av de 3 utvalda galeniska substanserna är opiums frekvens högst. Rabarberrot 

återfinns vid alla valda årtal förutom 1705, högst användning återfinns år 1789. 
 
 
 

Antimon, bly och kvicksilver  

 
 

Antimon återfinns i 6 preparat 1705, vilket är den högsta förekomsten. Spetsglans 

tinktur, tinctura Antimonii, och kräkvinsten, tartari emetic., är två beredningar vilka 

återfinns 1705, 1741 och 1789. Spetsglans är ett mineral och innehåller antimon. 

Spetsglans används för att bereda kräksalt och blir det kemiska alternativet till den 

naturliga växten kräkrot.  
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Bly, plumbum, förekommer vid alla valda årtal och med högst frekvens 1789 och 

1871. Blyvitt förekommer 1655, 1741, 1789 och 1871. Blysalva förekommer 1789, 

1834 och 1871. Blyberedningar användes endast utvärtes. 

 

 

Kvicksilver förekommer alla årtal och används både utvärtes och invärtes. 1871 

förekommer kvicksilver i 11 preparat, vilket är den högsta frekvensen. 

 

 

Kemiska ämnen, chymica 

 

 

Eter, aether, är en färglös flyktig vätska och används till anestesi, likt även kloroform 

och kväveoxid (17). År 1759 framställer greven de Lauraguais ättiketer, från 

destillation av sprit och spansk gröna. Upptäckten betvivlas men får styrka genom att 

Carl Wilhelm Scheele 1782 styrker upptäckten i Vetenskapsakademins årsskrift (1).   

Scheele framställer 1776 oxalsyra via oxidation av socker med salpetersyra (1). Eter 

dyker upp 1834 i databasen och kloroform 1871. Fenol vilken används till 

desinfektionsmedel upptäcks vid 1860- 1867 (21) och återfinns i databasen 1871. 

Syra, acidum, har ökad förekomst i databasen från 1789 och framåt. 

 

 

 

Plåsterberedningar och blomstervatten 

 
 

Plåster är en beredningsform för utvärtes bruk. Vid rumstemperatur behåller de sin 

form och vid kroppstemperatur blir de mjuka och fäster an mot huden (1). Listan från 

1655 med Wrangels beställning är en importlista av råvaror, således återfinns inte 

plåsterberedningar på den listan. Plåsterberedningar dyker upp 1705 och har högst 

antal år 1741 med 12 st. Plåsterberedningar innehållande substansen bly förekommer 

alla årtal förutom 1741.  Ett tvålplåster, emplastrum saponaceum plumbicum, 

återfinns 1789, 1834 och 1871.  

 

 

En majoritet av alla plåsterberedningar är galeniska, 27 av 34. Ett avvikande resultat 

ses 1834, antalet plåsterberedningar vilka kan tillskrivas den galeniska och 

paracelsiska läran är då likvärdigt.  

 

 

Grodplåster med kvicksilver, emplastrum de Ranis Mercurio, består av kokt 

daggmask, groda, olja, vax, kåda, kvicksilver och balsam. Plåstret används för 

behandling av veneriska orsakade sår (1) och kan tillskrivas både den galeniska och 

paracelsiska läran (13). ”Alleslagsblomstervatten”, Aqua florum omnium, gavs mot 
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hög feber. Blomstervattnet tillverkades genom destillation av kodynga, vilken samlas 

in på våren, innehållande ”livskraft” från alla spirande vårblommor. År 1710 

förespråkar Collegium medicum att nämnda blomstervatten ska drickas vid den 

pågående pestepedemin (13).  Aqua florum omnium och emplastrum de Ranis 

Mercurio återfinns endast år 1741.  Användning av exkrementer till läkemedel är en 

mycket ålderdomlig företeelse. Träcken användes både in- och utvärtes. Padda inger 

mystik via kopplingen till häxor. Paddpulver ansågs vara urindrivande men även en 

lyckoamulett då den enligt folktro skyddade flertalet människor från en pestepidemi 

1655 (22).  

 

 

 

1741 

 

 

Listan från 1741 som Carl von Linné och hans fältskär Kranert upprättar visar att 

flera enkla beredningar ökar eller tillkommer såsom; salva, tinktur, sprit, pulver, olja 

och sirap (13).  Procentandelen av paracelsiska substanser visar dock en sänkning 

med föregående ingående årtal. Linnés lista visar på nytänkande då den tillför och 

ökar antalet enkla beredningar. Men den ger även uttryck åt den äldre och 

konservativa sidan, vilken lämnar dörren fortfarande öppen för användandet av groda 

och träckmedicin.    

 

Salvberedningar 

 
 

Listan från 1655 med Wrangels beställning är en importlista av råvaror, således 

återfinns inte salvberedningar i denna lista. År 1705 finns 2 salvberedningar, en 

rossalva och en kamfersalva vilka kan tillskrivas den galeniska läran. Till 

nästföljande valda årtal är inte bara den numerära ökningen stor av salvberedningar 

utan även fördelningen har ändrats. Det återfinns 13 salvberedningar 1741, varav 9 är 

paracelsiska. Antalet salvberedningar minskar 1789 och 1834 men andelen 

paracelsiska ökar. Antalet salvberedningar är 1871 14 st., varav 13 st. innehåller 

paracelsiska substanser. Andelen paracelsiska substanser ökar kraftigt 1741 för att 

sedan efterföljande år fortsätta öka.  

 

 

Tvättsvamp  

 

 

Tvättsvamp, Spongia, hämtas från havsbotten. Efter torkning har den stor förmåga att 

dra till sig flytande ämnen och har länge använts utvärtes inom medicinen (1). 
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Spongia compressa, press svamp, är finporig renad badsvamp, vilken delas i 2-3 cm 

tjocka bitar och omlindas tätt med ett fint snöre. Press svamp absorberar fuktighet 

och används vid fistelgångar och skottkanaler. Spongia återfinns på Linnés 

medikamentlista och återfanns även på Kronanvraket (23). Tvättsvamp återfinns 

1741, 1789 och 1871 och press svamp finns enbart med 1871. 

 

 

Regalskeppet Kronan 

 

 

Medicinkistan från regalskeppet Kronan förlisning år 1676 kan via analyser berätta 

sin medicinska historia för oss, och inger även tillförlitlighet åt de Svenska historiska 

källor vi använder, då läkemedelsfynden och de historiska källorna stämmer väl 

överens (2).   
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SLUTSATSER 
 

 

 

Listan från 1655 med Wrangels beställning är en beställningslista på råvaror, 

inhemska läkemedel såsom örter, alun och svavel exkluderas därmed.  

 

 

Av de 3 paracelsiska ämnena bly, kvicksilver och antimon, vilka alla är giftiga, visar 

bly och kvicksilver en nedgång 1705. Bly har en likvärdig användning de tre sista 

årtalen och återfinns i 8-9 preparat vilket innebär att bly ökar. Bly förekommer i 

plåsterberedningar från 1705 och i salvberedningar från 1789. Kvicksilver ökar stort 

mellan 1705 till 1741, från 2 till 8 preparat, 1871 finns kvicksilver i 11 preparat. 

Slutsatsen blir att de paracelsiska ämnena bly och kvicksilver har ökat förekomst från 

1655 till 1871. Antimon har en låg men jämn förekomst sett över alla valda årtal, 

förutom ett högre resultat år 1705.  

 

 

Resultatet av de 3 galeniska ämnena opium, kräkrot och rabarber visar att opiums 

förekomst i läkemedlen var högst och ökade från 1789. Medicinsk rabarber finns i 

mellan 1-3 preparat under alla valda årtal, utom 1705 då rabarber saknas. Kräkrot är 

en ännu okänd importvara 1655 och 1705. År 1741, 1789 och 1834 förekommer 

kräkrot i 2-3 preparat vilket relateras till lanseringen av Dovers pulver. Kräkrot har 

högst förekomst 1871. Slutsatsen är att kräkrots förekomst ökas och rabarber ligger 

på en jämn låg nivå. Opiums förekomst ökas kraftigt från 1789 och framåt, vilket 

även här återspeglar kemins utveckling.  

 

 

Resultatet visar att salvberedningar ökar och får en övervägande andel paracelsiska 

substanser 1741. Antalet salvberedningar minskar 1789 och 1834 men andelen 

paracelsiska substanser ökar. 1871 är andelen paracelsiska substanser 92,6 %. 

Slutsatsen blir att från 1741 ökar andelen paracelsiska substanser i salvberedningar.  

 

 

Resultatet visar att plåsterberedningar har en övervägande andel galeniska substanser 

alla valda årtal förutom 1834. 1789 och 1871 har ett likvärdigt resultat. Slutsatsen 

blir att plåsterberedningar har övervägande andel galeniska substanser sett över alla 

valda årtal. 

 

 

År 1871 återfinns fortfarande flertalet substanser av blommor, blad, örter, rötter, 

kryddor o dylikt vilka alla kan härledas till den galeniska läran. Substanser vilka har 

utvecklats ur den paracelsiska läran har utökats betydligt till år 1871. Behandling 

sker inte längre enligt växtbaserade traditionella val. Amiralitetsmedicus Arvid Faxe 

betonade vikten av hygien år 1785 och ger råd om vädring och rökning av skepp, 

samhällets ökade kunskaper och kemins utveckling återspeglas år 1871 då 
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desinfektionsmedlet fenol återfinns. Kemins utveckling har gett avtryck, vilket även 

återspeglas av att klorvätesyra, blyacetat, svavelsyra, morfin, eter, kloroform och 

kaliumpermanganat återfinns i databasen år 1871.  
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