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Forord 
Som det første land i verden indførte England i 1840 brug af frimærker til franke-
ring af postforsendelser. Andre lande fulgte snart efter. Danmarks første fri-
mærke blev således udsendt i 1851. Indtil slutningen af 1800-tallet blev der kun 
udsendt postalt nødvendige frimærker i form af dagligserier med for eksempel 
et heraldisk motiv eller et regentportræt, men herefter begyndte man at ud-
sende en ny form for frimærker, særfrimærker, i anledning af særlige begivenhe-
der, som man ønskede at markere, og med et motiv, der relaterede sig til den 
pågældende begivenhed. 
 Allerede de første frimærker fik en enorm succes. Publikum købte dem ikke 
blot til postalt brug, men også som samleobjekter. Frimærkernes popularitet hos 
den stadig voksende skare af samlere smittede af på de enkelte landes postvæ-
sener og gav sig udslag i større afveksling i frimærkernes motiver. Frimærkerne 
havde udviklet sig fra en praktisk foranstaltning til »kulturdokumenter«. 
 I begyndelsen var filatelister interesseret i at samle ét eksemplar af hvert fri-
mærke fra hvert land, men efterhånden som flere og flere lande indførte brugen 
af frimærker og øgede antallet af udgivelser, blev det umuligt at samle fra hele 
verden. Filatelister gik derfor over til at samle frimærker fra et enkelt land eller 
at koncentrere sig om et bestemt tidsafsnit og gennem frimærkerne og de an-
vendte stempler beskrive dette afsnits posthistorie. Da særfrimærkerne kom, 
blev det tillige almindeligt, at filatelister begyndte at samle frimærker efter moti-
ver, eksempelvis blomster, dyr, sport, bygninger og skibe. 
 Inspireret af den stigende interesse for motivfilateli introducerede farma-
ceuten Herbert C. Raubenheimer i 1933 begrebet »pharmaceutical philately« 
med en serie artikler i »The Practical Druggist« om frimærkemotiver med relati-
oner til farmacien. Siden er der på internationalt plan blevet udgivet et stort an-
tal publikationer om farmaceutisk filateli i takt med tilvæksten over hele verden 
af frimærker med farmaceutiske motiver. Blandt de større publikationer kan 
nævnes frimærkebogen »Pharmaceutical Philately« af Marcus Olli (Suomen Ap-
teekkariliitto, Helsinki, 1989), frimærkealbummet »Pharmacy in Philately 

 Album« af George Griffenhagen (American Institute of the History of Pharmacy, 
Madison, Wisconsin, 1989) samt frimærkehåndbogen »Pharmaceutical Philat-
ely« ligeledes af George Griffenhagen (American Topical Association, Johnstown, 
Pennsylvania, 1990). 
 I 1995 udgav Lægeforeningens forlag, København, en af undertegnede for-
fattet bog, »Farmaciens historie på frimærker«, med det formål at præsentere 
den farmaceutiske filateli gennem en filatelistisk illustreret oversigt over farma-
ciens historie fra fortid til nutid, det vil sige den historiske udvikling af læren om 
lægemidlernes fremskaffelse, formulering, fremstilling, opbevaring, udlevering 
og anvendelse samt de hertil knyttede religiøse, filosofiske, videnskabelige, tek-
nologiske, lovmæssige, organisatoriske, uddannelsesmæssige, personrelaterede, 
kulturelle og samfundsmæssige aspekter. Bogens illustrationer hidrørte fra min 
daværende private samling af farmaceutiske frimærker, som jeg påbegyndte i 
1980’erne. 
 Siden har den fortsatte tilvækst over hele verden af frimærker med farma-
ceutiske motiver muliggjort en betydelig udvidelse af min samling af sådanne fri-
mærker og dermed udgivelse af en ny forøget udgave af »Farmaciens historie på 
frimærker« som den her foreliggende. 
 For ideen til frimærkesamlingen og for erhvervelsen af dens grundstamme 
bringer jeg George Griffenhagen en stor tak. Endvidere takker jeg alle øvrige kol-
leger i ind- og udland, der gennem årene har bidraget med frimærker til samlin-
gen. 
 Til oplysning for filatelistisk interesserede er der ved hvert af de afbildede 
frimærker anført udgivelsesland og -år, efterfulgt af anledning til frimærkets ud-
givelse eller titel på den serie, hvori frimærket indgår. 
 

Hillerød, januar 2016 
Poul R. Kruse 
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Forhistorisk tid 
Gennem årtusinder var farmacien en kunst, der sammen med medicinen ud-
gjorde lægekunsten. 
 De skriftlige vidnesbyrd om lægekunsten, herunder anvendelsen af lægemid-
ler til at helbrede, lindre eller forebygge sygdomme, går tilbage til det 3. årtu-
sinde f.Kr., men medicinhistoriske og etnologiske undersøgelser har dokumente-
ret, at der også før denne tid, det vil sige i den forhistoriske tid, eksisterede en 
lægekunst, som indbefattede brug af lægemidler. 
 De forhistoriske naturfolk havde forskellige opfattelser af sygdom, afhængig 
af det enkelte folks kultur. Men det centrale i de forskellige sygdomsopfattelser 
var en forestilling om, at sygdom skyldtes, at et fremmedelement var trængt ind i 
legemet, at sjælen havde forladt legemet, eller at en ond ånd havde besat lege-
met. 
 Sygdomsbehandlingen byggede på empiri eller magi. Den empiriske terapi i 
form af brug af et lægemiddel fra naturen, oftest fra planteriget, sjældnere fra 
dyre- eller mineralriget, blev anvendt på grundlag af en erfaring om lægemidlets 
egnethed ved den pågældende sygdom uden refleksion over årsagen til lægemid-
lets virkning. Den magiske terapi i form af besværgelser eller rituelle handlinger 
blev anvendt, hvis man mente, at den pågældende sygdom var fremkaldt af over-
naturlige kræfter. 
 I den forhistoriske tid var det oprindelig kvinderne, der udøvede lægekun-
sten. Ved siden af deres mange øvrige gøremål var det kvindernes opgave at 
kende og udvælge de helbredende stoffer, som naturen stillede til rådighed, og af 
disse tilberede lægemidler, der kunne anvendes mod de sygdomme, som ramte 
familiens medlemmer. Men efterhånden som familierne sluttede sig sammen til 
stammer, blev lægekunsten »professionaliseret« og overtaget af medicinmænd 
(Fig. 1). 

 Oldtiden 
Fra de forhistoriske naturfolk springer vi frem til oldtidens kulturfolk, som har 
givet os de første konkrete oplysninger om brug af lægemidler i lægekunsten. 
 

KINA 

Ifølge mytologien hidrører den ældste beskrivelse af lægemidler fra Kina. Den 
kinesiske sagnhistorie beretter, at landets kultur blev grundlagt i det 3. årtu-
sinde før vor tidsregning af tre kejsere, Fu-hsi, Shên-nung og Huang-ti. Af disse 
tillægges Shên-nung (o. 2800 f.Kr.) en urtebog, »Pên-ts'ao«, der omhandler 365 
lægemidler, svarende til antallet af dage i året. Det synes dog godtgjort, at Pên-
ts'ao først er nedskrevet i det 1. århundrede e.Kr. 
 Gennem de følgende århundreder fik urtebogen mange efterfølgere. Kro-
nen på disse bøger blev et monumentalt værk om lægemidler, »Pên-ts'ao kang-
mu«, forfattet af lægen Li Shih-chên (1518-1593) (Fig. 2), og udgivet i årene 
1552-1578. Værket omfatter 52 bind, indeholdende omkring 2.000 beskrivelser 
af naturstoffer og næsten 12.000 forskrifter for deres tilberedning til lægemid-
ler. 
 

MESOPOTAMIEN 

Den ældste originale dokumentation for anvendelse af lægemidler stammer fra 
sumererne, der i perioden omkring 3500-2000 f.Kr. beboede Mesopotamien, 
landet mellem de to floder Eufrat og Tigris i det nuværende Irak. Beretninger 
om den sumeriske kultur er bevaret i form af lertavler, beskrevet med kileskrift. 
Tavlerne er kun delvis tydede, men man har dog identificeret tavler fra omkring 
2200 f.Kr. med forskrifter for tilberedning af lægemidler, især af vegetabilske, 
men også af animalske og mineralske stoffer (Fig. 3). 
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EGYPTEN 

Den egentlige farmacis opståen daterer man til den egyptiske kulturs storheds-
periode fra 3400 til 525 f.Kr. i landet omkring Nilen. Denne datering er begrun-
det i de udførlige beretninger i form af papyri, der er bevaret om farmacien i 
den egyptiske lægekunst (Fig. 4). 
 Vor viden om den egyptiske farmaci stammer primært fra den såkaldte »Pa-
pyrus Ebers«, der er skrevet omkring 1550 f.Kr. (Fig. 5). Papyrussen er opkaldt 
efter finderen, den tyske egyptolog Georg Ebers (1837-1898), og opbevares i 
Universitetsbiblioteket i Leipzig (Fig. 6). 
 Papyrus Ebers omtaler mere end 700 naturstoffer som hørende til den egyp-
tiske lægemiddelskat, »materia medica«. De vegetabilske stoffer udgør hoved-
parten og omfatter blandt andet afføringsmidlerne kolokvint, ricinusolie og sen-
nesblade, ormemidlet granatæblerod samt andre velkendte midler som bulme-
urt, enebær, malurt, opium, sennep og strandløg. Desuden er der animalske 
stoffer som fedt af antilope, flodhest, krokodille og æsel, gedegalde, honning og 
okselever samt mineralske stoffer som antimon, kobber, okker, soda og svovl, 
alt til brug mod hud- og øjensygdomme. 
 I Papyrus Ebers findes endvidere over 800 forskrifter for tilberedning af na-
turstofferne til brugsfærdige lægemidler, omfattende forskellige lægemiddelfor-
mer, med angivelse af de til lægemiddelfremstillingen knyttede arbejdsproces-
ser. Af lægemiddelformer omtales således dekokter, dråber, infuser, klysterer, 
opløsninger, piller, pulvere og suppositorier til indvortes brug samt plastre og 
salver til udvortes brug. Af arbejdsprocesser nævnes tørring, knusning, pulveri-
sering, sigtning, blanding, opløsning, kogning og filtrering. 

  Sygdomsbehandlingen i Egypten byggede på teori, empiri og/eller magi. 
Egypterne var overvejende humoralpatologer, idet de mente, at de fleste syg-
domme skyldtes dannelse af slimansamlinger eller blodansamlinger i legemet, 
eventuelt i kombination med forrådnelse af de pågældende væskeansamlinger, 
som var fremkaldt ved, at betændelsesdannende stoffer, opstået i den fæces-
fyldte tarm, var ført herfra og rundt i legemet gennem blodkarrene. Afførings-
midler og klysterer var derfor betydningsfulde lægemidler. En vigtig faktor i den 
egyptiske sygdomsopfattelse var endvidere »orm«, ikke blot i den konkrete form 
af indvoldsorm, men også i abstrakt form som dem, der gav fordøjelses- og urin-
sygdomme. Derfor havde ormemidler en bred anvendelse. Egypterne aner-
kendte også overnaturlige kræfter som sygdomsårsager, men selv om en syg-
dom mentes fremkaldt ad magisk vej, for eksempel af en gud eller en afdød per-
son, blev den som regel ikke behandlet ved besværgelse alene. Besværgelsen 
blev ledsaget af et lægemiddel. 
 I Egypten blev lægekunsten udøvet af specielt uddannede præster, kaldet 
»urma« og knyttet til templerne. I templet forefandtes et særligt rum, benævnt 
»asi-t«, hvor lægemidlerne blev tilberedt og opbevaret til brug for de syge, der 
søgte behandling ved templet (Fig. 7). En af de mest kendte udøvere af lægekun-
sten var Imhotep. Han levede omkring 2800 f.Kr., blandt andet som kongelig liv-
læge, og blev ophøjet til lægekunstens gud omkring 300 f.Kr. (Fig. 8). 
 Den egyptiske lægekunst bredte sig efterhånden til andre lande omkring 
Middelhavet, men det blev først og fremmest grækerne, der videreførte og ud-
viklede medicinen og farmacien. 
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Fig. 1. Angolansk medicinmand, der udøver 
magisk lægekunst. (Angola 1958: Hospitalet 
Maria Pias 75-års jubilæum). 

 

 
 
Fig. 2. Den kinesiske læge Li Shih-chên (1518-
1593). (Kina 1955: Kinesiske videnskabsmænd). 
 
 

 

 
 
Fig. 3. Sumerisk kileskrifttavle fra det 3. årtu-
sinde f.Kr. (Østrig 1965: WIPA frimærkeudstil-
ling). 

 

 
 
Fig. 4. Egyptisk papyrus fra det 2. årtusinde f.Kr. 
(Østrig 1965: WIPA frimærkeudstilling). 

 
 
Fig. 5. Den egyptiske »Papyrus Ebers« fra om-
kring 1550 f.Kr. afbildet sammen med den 
egyptiske læge Hesy-Ra (o. 2700-2600 f.Kr.). 
(Egypten 1971: Verdenssundhedsdag). 

 

 
 
Fig. 6. »Papyrus Ebers« opbevares i Universi-
tetsbiblioteket i Leipzig. (Tyske Demokratiske 
Republik 1981: Kostbarheder i Tyske Demokrati-
ske Republiks biblioteker). 

 

 
 
Fig. 7. Illustration af farmaciens udvikling i 
Egypten fra tempelfarmaci til industrifarmaci. 
Motivet til venstre, der hidrører fra et tempel-
maleri fra omkring 1400 f.Kr., viser forneden en 
præst, der er i færd med at fylde sit færdigtilbe-
redte lægemiddel i kander, og foroven to gu-
der, sandsynligvis Re og Osiris, som velsigner 
medicinen. Motivet til højre viser den tilsva-
rende situation i lægemiddelindustrien anno 
1970, hvor det færdigfremstillede lægemiddel 
maskinelt fyldes i flasker, og hvor »velsignel-
sen« af medicinen sker ved en visuel efterkon-
trol af flaskernes indhold. (Egypten 1970: Egyp-
tisk lægemiddelindustris 30-års jubilæum). 

 

 
 
Fig. 8. Øverst: Den arabiske læge Avicenna 
(980-1037 e.Kr.). Nederst: Den egyptiske gud 
for lægekunsten, Imhotep (o. 2800 f.Kr.; deifi-
ceret o. 300 f.Kr.). (Egypten 1968: WHO's 20-års 
jubilæum). 
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GRÆKENLAND 

Den græske lægekunst havde sin blomstringstid fra det 5. århundrede f.Kr. til 
det 2. århundrede e.Kr. I denne periode blev lægekunsten frigjort fra magiske fo-
restillinger og udviklet til en videnskab, baseret på teori og empiri. 
 Grækerne havde hidtil haft den opfattelse, at sygdomme var sendt af gu-
derne og igen kunne helbredes af disse. Oprindelig blev alle guder tillagt helbre-
dende kræfter, men senere blev Asklepios den specielle gud for lægekunsten og 
hans datter, Hygieia, gudinde for sundheden (Fig. 9). Asklepios' insignier, en stav 
omslynget af en slange, æskulapstaven, og Hygieias insignier, en skål med en læ-
gende drik, som indtages af en slange, blev siden internationale symboler for 
medicinen og farmacien (Fig. 10-23). 
 Hippokrates (460-377 f.Kr.) blev den mest betydningsfulde repræsentant for 
udviklingen af den græske lægekunst (Fig. 24-28). Han var født på øen Kos ved 
Lilleasiens kyst, men havde sit virke som læge i Lárisa i Nordgrækenland. Hans ry 
var så stort, at man efter hans død tilskrev ham en lang række af datidens græ-
ske skrifter om lægekunsten og samlede disse i »Corpus Hippocraticum«. Under-
søgelser har dog godtgjort, at kun de færreste af skrifterne er forfattet af Hip-
pokrates selv. De øvrige skrifter er udarbejdet af elever af Hippokrates og andre 
af datidens læger. 
 I den hippokratiske materia medica indgik flere hundrede stoffer af vegeta-
bilsk, animalsk og mineralsk oprindelse, blandt andet euforbium, oksegalde og 
sort nyserod som afføringsmidler, persille som urindrivende middel, hvid nyse-
rod som brækmiddel, agern og granatbark som stoppende midler, alrune, bella-
donna, bulmeurt, indisk hamp, opium og skarntyde som narkotika med mere 
samt alun, kalk, ler, potaske, soda, arsen-, jern- og kobberforbindelser som ad-
stringerende midler og ætsmidler. 
 Disse stoffer blev forarbejdet til brugsfærdige lægemidler i forskellige for-
mer som dekokter, infuser, klysterer, medicinske vine, piller, røgelse, safter og 

 suppositorier til indvortes brug samt grødomslag, olier, salver, strøpulvere og 
vokser til udvortes brug. 
 Grundlaget for den hippokratiske terapi var foruden empiri en humoralpato-
logisk teori, der kan formuleres som følger. 
 Der er fire kardinalvæsker i det menneskelige legeme: 1) blod, der kommer 
fra hjertet, og som er varmt og fugtigt, 2) gul galde, der stammer fra leveren, og 
som er varm og tør, 3) sort galde, der hidrører fra milten, og som er kold og tør, 
samt 4) slim, der afsondres af hjernen, og som er kold og fugtig. Sundheden be-
ror på, at disse væsker står i et velreguleret forhold til hinanden (eukrasi). Syg-
domme opstår, når kardinalvæskernes indbyrdes forhold forrykkes, for eksem-
pel ved at en af væskerne ophobes i legemet eller udskilles i for rigeligt mål (dys-
krasi). 
 Behandlingen af sygdomme havde derfor som hovedformål at fjerne det 
overflødige og erstatte det manglende. Da der hyppigst var tale om væsker, der 
havde ophobet sig, gik terapien i første række ud på at udtømme disse af lege-
met, for eksempel ved at anvende et afføringsmiddel, et urindrivende middel el-
ler et brækmiddel. I tilfælde af for rigelig væskeudskillelse kunne der anvendes 
et stoppende middel eller en drik, eventuelt med medicinsk virkning. 
 I Grækenland blev lægekunsten udøvet af læger. De varetog ud over selve 
lægegerningen tillige fremskaffelsen, tilberedningen og udleveringen af læge-
midler. Vi møder dog i Grækenland det første tilløb til en adskillelse mellem me-
dicinen og farmacien, idet der fandtes såkaldte »rhizotomer«, rodsamlere, hvis 
hverv var at indsamle lægeplanter til lægens brug. Nogle af disse personer gav 
sig også af med at tilberede og forhandle lægemidler og benævntes i så fald 
»pharmacopoler«, lægemiddelsælgere. 
 I midten af det 2. århundrede f.Kr. blev Grækenland indlemmet i Romerri-
get, og herefter blev den græske lægekunst videreført og udviklet i Rom. 
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Fig. 9. Den græske gudinde for sundheden, Hy-
gieia. (New Zealand 1932: Velgørenhedsmærke 
til fordel for Røde Kors). 

 

 
 
Fig. 10. Hygieia og WHO's logo med æskulapsta-
ven, som var insignier for Hygieias fader, læge-
kunstens gud Asklepios. (Grækenland 1968: 
WHO's 20-års jubilæum). 
 
 

 

 
 
Fig. 11. Æskulapstaven anvendt som symbol for 
den medicinske og farmaceutiske uddannelse i 
Senegal. (Senegal 1969: Medicinsk og Farma-
ceutisk Fakultet, Dakar Universitet; 6. Medicin-
ske Dage, Dakar). 

 

 
 
Fig. 12. Æskulapstaven anvendt som logo for 
Canadisk Medicinsk Forening (AMC). (Canada 
1998: Canadiske sundhedsprofessioner). 

 
 
Fig. 13. Æskulapstaven anvendt som symbol for 
lægemiddelindustrien i Egypten. (Egypten 2009: 
Egyptisk lægemiddelindustris 75-års jubilæum). 
[I 1970 blev den egyptiske lægemiddelindustris 
grundlæggelsesår opfattet som 1940 og dens 
30-års jubilæum markeret, se Fig. 7]. 

 

 
 
Fig. 14. Æskulapstaven anvendt som symbol for 
bekæmpelsen af kræft i Danmark. (Danmark 
1929: Velgørenhedsmærke til fordel for Lands-
foreningen til Kræftens Bekæmpelse). 

 

 
 
Fig. 15. Hygieia med sine insignier, en skål med 
en lægende drik, som indtages af en slange. 
(Grækenland 1934-1941: Velgørenhedsmærke 
til fordel for Græske Postfunktionærers Fond). 

 

 
 
Fig. 16. Æskulapstaven såvel som Hygieias insig-
nier anvendt som logoer for Medicinsk og Far-
maceutisk Fakultet ved Sct. Tomas Universitet i 
Manila på Filippinerne. (Filippinerne 1971: 100-
års jubilæet for Medicinsk og Farmaceutisk Fa-
kultet, Sct. Tomas Universitet, Manila). 
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Fig. 17. Hygieias insignier anvendt som logo for 
Farmaceutisk Fakultet ved Filippinernes Univer-
sitet. (Filippinerne 1972: 60-års jubilæet for Far-
maceutisk Fakultet, Filippinernes Universitet). 
 
 

 
 
Fig. 21. Hygieias insignier anvendt som logo for 
Filippinernes Farmaceutiske Forening. (Filippi-
nerne 1970: Filippinernes Farmaceutiske For-
enings 50-års jubilæum; 4. Kongres for Føderati-
onen af Asiatiske Farmaceutiske Foreninger 
(FAPA), Manila) 

 

 
 
Fig. 18. Hygieias insignier anvendt som symbol 
for lægemiddelindustrien i Brasilien. (Brasilien 
1968: 100-året for industrifarmaceuten Orlando 
de Fonseca Rangels fødsel). 

 

 
 
Fig. 19. Hygieias insignier anvendt som logo for 
Tyrkisk-Cypriotisk Farmaceutforening og i stili-
seret form som logo for International Farma-
ceutisk Føderation (FIP). (Tyrkisk Cypern 1987: 
Tyrkisk-Cypriotisk Farmaceutforenings opta-
gelse som medlem af FIP). 
 
 

 

 
 
Fig. 20. Hygieias insignier anvendt som logo for 
panamerikansk farmacikongres. (Cuba 1948: 1. 
Panamerikanske Farmacikongres, Havanna). 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 23. Hygieias insignier anvendt som symbol 
for lægemiddel- og kosmetikindustrien i Mo-
naco. (Monaco 1984: Farmaceutisk industri). 

 
Fig. 22. Hygieias insignier anvendt som logo for polsk farmaceutkongres. Billedet på postkortet er ud-
ført af den polske maler Józef Chełmoński (1849-1914) og viser en patient, der rådfører sig med apo-
tekeren ved apotekets skranke. (Polen 1962, postal helsag: 6. Polske Farmaceutkongres, Wroclaw). 
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Fig. 24. Den græske læge Hippokrates (460-377 
f.Kr.). (Ungarn 1987: Berømte medicinske for-
skere). 

 

 
 
Fig. 25. Buste af Hippokrates. Som baggrund ses 
ordlyden af den til hans navn knyttede læge-ed, 
den hippokratiske ed, der indeholder etiske og 
kollegiale regler for læger og deres gerning. 
(Grækenland 1979: Jubilæer og begivenheder: 
International Hippokratisk Institut, Kos). 

 

 
 
Fig. 26. Hippokrates afbildet sammen med 
æskulapstaven. (Transkei 1982: Berømte læ-
ger). 

 
 

 
 
Fig. 27. Hippokrates afbildet sammen med 
den arabiske læge Avicenna (980-1037). (Iran 
1962: WHO's Medicinske Kongres, Teheran). 

 

 
 
Fig. 28. Hippokrates afbildet sammen med 
WHO's hovedkvarter i Genève og lægeplan-
ten jalape (jalaperod: et afførende middel). 
(Yemen 1966: Indvielsen af WHO's hovedkvar-
ter, Genève). 
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ROM 

Romerne overtog direkte den græske lægekunst og lod den videreudvikle af 
græske læger, der holdt deres indtog i Rom. Blandt disse var Andromachos, Di-
oskorides og Galenos de mest berømte. 
 Andromachos (1. årh. e.Kr.), der var født på Kreta, gjorde tjeneste som liv-
læge hos kejser Nero (37-68 e.Kr.) i Rom. Hans særlige berømmelse er knyttet til 
et stærkt sammensat lægemiddel, »Theriaca Andromachi«, der helt frem til 
1800-tallet havde internationalt ry som universalmiddel mod alle sygdomme. 
Oprindelig bestod Theriaca Andromachi af 66 naturstoffer, heriblandt vegetabil-
ske stoffer som aloe, angelika, anis, ensian, ingefær, kalmus, kardemomme, ma-
stiks, myrra, opium, peber, rabarber, safran, styraks og valeriane samt animalske 
stoffer som bævergejl og hugormekød, alt udrørt i en grundsubstans af honning 
og vin til en grødagtig masse, en såkaldt latværge. Blandt de indgående stoffer 
var det formentlig opium, der havde den afgørende betydning for præparatets 
anseelse som »alle tiders mest berømte lægemiddel«. 
 Pedanios Dioskorides (ca. 30-90 e.Kr.) fødtes i Anazarbos i Kilikien, en tidli-
gere græsk koloni i Lilleasien. Han virkede som feltlæge under kejser Nero og fo-
retog som sådan vidtstrakte rejser med hæren. Undervejs studerede han de 
fremmede landes naturprodukter. Et resultat heraf blev et omfattende værk om 
lægemidler, »De Materia Medica«, skrevet ca. 78 e.Kr. Heri omtales et stort an-
tal lægemidler fra plante-, dyre- og mineralriget med udførlig angivelse af deres 
hjemsted, virkning, tilberedning og dosering. Desuden gives der anvisninger til at 
fastslå råstoffernes identitet for at sikre sig mod forfalskninger. Hans værk blev 
vidt udbredt i de følgende århundreder gennem talrige afskrifter, ofte med for-
klarende illustrationer (Fig. 29 og 30), og anset for et af de vigtigste værker om 
lægemidler indtil 1500-tallet. 
 Galenos (130-201 e.Kr.) var født i Pergamon i Lilleasien (Fig. 31 og 32). Efter 
en bred og omfattende medicinsk uddannelse fik han sit hovedvirke i Rom, hvor 
han foruden sin praktiske lægegerning overkom en kolossal videnskabelig pro-
duktion. Med udgangspunkt i Hippokrates' skrifter samlede og systematiserede 
han datidens viden om lægekunsten, herunder lægemidlerne og deres anven-
delse. Hans værker var i brug og bevarede deres anseelse indtil 1500-tallet, lige-
som Dioskorides' værk. 

  Lægemidlernes formulering og kvalitet lå Galenos meget på sinde. Han ud-
gav både lægemiddelforskrifter og regler for god praksis i forbindelse med tilbe-
redning af lægemidler. Han anbefalede, at lægerne selv tilberedte lægemid-
lerne, og krævede, at de nøje undersøgte råstoffernes identitet inden anvendel-
sen, at de nøje fulgte lægemiddelforskrifterne og anvendte de foreskrevne stof-
fer i de rette findelingsgrader og i de rette mængder, samt at de i øvrigt udviste 
stor omhu ved tilberedningen af lægemidlerne, således at de virksomme stoffer 
kunne forefindes i den form, der kunne formidles til de syge. 
 Galenos' betydning for formulering og fremstilling af lægemidler er symboli-
seret ved, at betegnelserne »galeniske lægemidler« og »galenika« har været an-
vendt som synonymer for brugsfærdige lægemidler helt frem til vor tid. 
 Den galeniske sygdomsbehandling byggede ligesom den hippokratiske på 
humoralpatologien, således at terapien primært gik ud på at udtømme de ska-
delige væskeophobninger af legemet, men ifølge Galenos skulle væskerne først 
være modne til udtømning, og derfor faldt behandlingen i to led: forandring og 
udtømning. 
 Forandringen kunne undertiden ske ved organismens egen kraft, men slog 
denne ikke til, måtte man give forandrende lægemidler efter princippet »contra-
ria contrariis curantur«, det vil sige det modsatte kureres med det modsatte. En 
varm dyskrasi krævede således et koldt lægemiddel, en kold dyskrasi et varmt 
lægemiddel, en fugtig dyskrasi et tørt lægemidel og en tør dyskrasi et fugtigt læ-
gemiddel. Lægemidlerne blev karakteriseret i henhold hertil. Eksempelvis var de 
sure stoffer kolde, de søde stoffer varme og fugtige, de salte stoffer varme og de 
bitre stoffer varme og tørre. Hver af disse kvaliteter blev endvidere inddelt i fire 
grader. For eksempel var afføringsmidlet aloe varmt i første og tørt i tredje grad, 
bulmeurt koldt i tredje grad og opium koldt i fjerde grad. 
 Udtømningen foregik ved at anvende for eksempel et afføringsmiddel, et 
urindrivende middel, et brækmiddel, et hostemiddel eller et sveddrivende mid-
del. Man rådede over et rigt arsenal af sådanne lægemidler. 
 I almindelighed varetog lægerne i Rom selv fremskaffelsen og tilberedningen 
af lægemidler, men ligesom i Grækenland hændte det, at lægerne købte deres 
lægemidler hos andre, blandt andet hos de såkaldte »aromatarii«, urtekræm-
mere, og »ungventarii«, salvehandlere. 
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 I Romerrigets forfaldsperiode fra 200-tallet til 400-tallet e.Kr. degenererede 
også lægekunsten. Inden for den nye åndelige bevægelse, kristendommen, fand-
tes der ganske vist kyndige læger, men kristendommen var ikke egnet til at 
fremme lægekunsten, blandt andet fordi kristendommen gik ind for den gud-
dommelige kraft i sygdomsbehandlingen. 
 Blandt de første kristne læger blev tvillingebrødrene Cosmas og Damian de 
mest kendte. Legenden fortæller, at de var født i Arabien og havde fået deres 

 uddannelse i Syrien. På grund af deres fromhed kunne de helbrede syge uden 
lægemidler, og der er talrige beretninger om deres mirakuløse helbredelser. I 
303 e.Kr. led de martyrdøden under kejser Diokletians (245-316 e.Kr.) forføl-
gelse af de kristne. Senere blev de kanoniseret som Sct. Cosmus og Sct. Dami-
anus, og i middelalderen blev de skytshelgener for henholdsvis kirurgien og far-
macien (Fig. 33). 

  



14 

 

 
 
Fig. 29. Den græske læge Pedanios Dioskorides 
(ca. 30-90 e.Kr.) fremviser lægeplanten alrune 
og forklarer dens medicinske virkninger for en 
elev. Illustration fra en arabisk afskrift fra 1229 
e.Kr. af Dioskorides' »De Materia Medica« fra 
ca. 78 e.Kr. (Algeriet 1963: 2. Arabiske Medicin-
ske Kongres). 

 

 
 
Fig. 30. Samme motiv som i Fig. 29. (Yemen 
1967: Arabiske malerier). 

 

 
 
Fig. 31. Den græske læge Galenos (130-201 
e.Kr.). (Ungarn 1989: Berømte læger). 

 

 
 
Fig. 32. Galenos afbildet sammen med WHO's 
hovedkvarter i Genève og planten solsikke (sol-
sikkeolie: et hjælpestof til lægemidler). (Yemen 
1966: Indvielsen af WHO's hovedkvarter, Ge-
nève). 

 
 

 

 Fig. 33. Sct. Cosmus og Sct. Damianus (d. 303 e.Kr.; kanoniseret senere), skytshel-
gener for henholdsvis kirurgien og farmacien. Motivet skildrer følgende beret-
ning om en af helgenparrets mirakuløse helbredelser: En kirketjener ved helgen-
parrets kirke var blevet angrebet af kræft i det ene ben. En nat, mens han lå i dyb 
søvn, steg de to helgener ned til ham medbringende kirurgiske instrumenter og 
salver. Helgenerne blev enige om at foretage en bentransplantation. Idet der 
samme dag var blevet begravet en neger på en nærliggende kirkegård, beslut-
tede helgenerne at anvende negerens ene ben til transplantationen. Da kirketje-
neren vågnede næste morgen, blev han meget forbavset over at have fået et nyt 
rask ben, der var sort. (Grækenland 1978: Transplantationer). 
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Middelalderen 
Romerriget blev i 395 e.Kr. delt i Vestromerske Rige med Rom som hovedstad og 
i Østromerske Rige med Byzans, det nuværende Istanbul, som hovedstad. I Rom 
gik lægekunsten som nævnt i forfald, men i Byzans levede den videre. De byzan-
tinske lægers skrifter var dog overvejende sammenskrivninger af tidligere vær-
ker, især af Galenos, og bragte derfor ikke væsentligt nyt til lægekunsten. I 600-
tallet blev store dele af Østromerske Rige erobret af araberne, og herefter stag-
nerede lægekunsten i Byzans. Det blev nu araberne, som videreførte og udvik-
lede lægekunsten, herunder især farmacien. 
 

ARABIEN 

Efter at den arabiske profet og stifter af islam, Muhamed (571-632), i 620'rne 
var blevet den religiøse og politiske herre over hele Arabien, bredte araberne sig 
i de følgende 100 år ud over Middelhavslandene til Spanien, hvor de grundlagde 
et nyt verdensrige, som bestod indtil midten af 1200-tallet. 
 Araberne tilegnede sig den græsk-romerske lægekunst. De antikke værker 
om lægekunsten, både de græske og de græsk-romerske, blev opkøbt af arabi-
ske herskere, som lod dem oversætte til arabisk af kyndige læger. Adskillige vær-
difulde oldtidsskrifter blev herved bevaret for eftertiden. Da lærdommen atter 
vågnede i Europa i den senere middelalder, blev det således gennem latinske 
oversættelser fra arabisk, at man fik kendskab til de græske og græsk-romerske 
lægers værker. 
 I det arabiske rige blev Baghdad hovedcenter for lægekunsten med Galenos 
som det store forbillede, og senere i den arabiske periode fik lægekunsten også 
en blomstringstid i Spanien. Araberne føjede ikke væsentligt nyt til medicinen, 
men berigede derimod farmacien. 
 I sidste halvdel af 700-tallet blev det første selvstændige apotek oprettet i 
Baghdad af kaliffen Al Mansur (8. årh.). Efterfølgende bredte separationen mel-
lem medicinen og farmacien sig med araberne mod vest, således at der omkring 
1200 fandtes apoteker i alle bysamfund i Middelhavslandene (Fig. 34 og 35). 
 Araberne berigede endvidere farmacien med nye naturstoffer af asiatisk op-
rindelse, blandt andet ambra, kamfer, kanel og moskus. Kamfer omtales dog i 
datidens skrifter som et produkt fra paradiset. Desuden lancerede araberne 

 en række stærkt sukkerholdige lægemiddelformer, heriblandt konfekter, konser-
ver og syruper, samt overtrækning af ildesmagende piller. 
 Det afgørende nye var imidlertid, at araberne gav kemien en vigtig plads i 
farmacien. Langt tilbage i oldtiden havde man benyttet kemiske procedurer for 
at udvinde nødvendige mineralske råstoffer, for eksempel udsmeltning af jern 
og andre metaller af deres malme. Men araberne bragte den kemiske erken-
delse langt videre ved at eksperimentere med tre grundprocesser, ophedning, 
sublimation og destillation, og ved at konstruere hertil egnede digler, retorter og 
destillationsapparater. Araberne erfarede således, at man ved ophedning af 
visse faste stoffer eller stofblandinger kunne få nye stoffer, og at man ved op-
varmning af visse faste eller flydende stoffer kunne få disse bragt i dampform og 
ved afkøling af dampene atter kunne indvinde faste eller flydende stoffer med 
nye egenskaber. Araberne så endvidere de store muligheder, som disse proces-
ser indebar for fremskaffelse og fremstilling af nye lægemidler. Dette resulte-
rede i nye lægemiddelstoffer og -hjælpestoffer som kviksølv- og sølvsalte, sprit 
og stærke syrer samt i nye lægemiddelformer som brændevine, ekstrakter og 
tinkturer. De nye kemiske stoffer blev benyttet i lægemidler til udvortes brug, 
men ikke i præparater til indvortes anvendelse, fordi man anså de kemiske stof-
fer for giftige. 
 Farmaciens udvikling i det arabiske rige blev forestået af læger, hvoraf de 
mest kendte skal omtales i det følgende. 
 Geber (720-813) var født i Tarsus i Lilleasien af græske forældre, men blev 
araber gennem sit studium ved den arabiske lægeskole i Córdoba i Spanien. Han 
var en af de første arabiske læger, som dyrkede kemien (Fig. 36), og han beskrev 
mange kemiske processer, blandt andet fremstilling af stærke syrer som salpe-
tersyre og svovlsyre. Hans værk, »Alchimia«, blev oversat fra arabisk til latin og 
udgivet i Nürnberg i 1541. 
 Rhazes (864-932) var født i Persien og uddannet ved lægeskolen i Baghdad 
(Fig. 37). Han skrev omfangsrige værker om medicinen og farmacien (Fig. 38), 
heriblandt »Al Hawi«, der blev oversat til latin med titlen »Continens Medici-
nae«, og som var i brug og nød anseelse indtil 1500-tallet. I relation til farmacien 
beskrev han apparatur og metoder til fremstilling af kemiske stoffer (Fig. 39), 
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itil forarbejdning af naturstoffer og til tilberedning af brugsfærdige lægemidler, 
ligesom han beskrev de enkelte lægemiddelformer og gav talrige lægemiddelfor-
skrifter (Fig. 40). Han tilskrives indførelsen af brændevine, sukkerholdige læge-
middelformer, overtrukne piller samt kviksølvsalve i terapien. 
 Abulkasim (936-1013) var araber og levede i Córdoba, hvor han virkede som 
læge og befattede sig med kemi (Fig. 41). I sit værk, »Al Tasrif«, behandlede han 
både kirurgi og medicin, herunder kemi. Han gav anvisninger på sublimation og 
destillation af råstoffer for at opnå renere produkter og på fremstilling af eks-
trakter af planter. 
 Avicenna (980-1037) var født i Persien og levede som læge ved de persiske 
hoffer. Samtidig arbejdede han flittigt som forfatter af værker om blandt andet 
lægekunsten. Med hans hovedværk, »Al Qanum«, som blev oversat til latin med 
titlen »Canon Medicinae«, nåede den arabiske lægekunst sin kulmination. Vær-
ket var ganske vist kun en sammenskrivning af tidligere græsk-romerske og ara-
biske skrifter, men det gav den mest fuldkomne sammenfatning af datidens 

 lægekunst, der hidtil var set, og blev stående som det grundlæggende værk in-
den for medicinen og farmacien frem til ca. 1600. Avicenna blev dermed det 
største navn i middelalderens lægekunst (Fig. 8, 27 og 42-56). 
 Averroës (1126-1198) var af arabisk herkomst og virkede som læge i Sevilla 
og Córdoba (Fig. 57 og 58). Han skrev et værk om lægekunstens almindelige 
principper, hvori han stillede spørgsmål ved den galeniske humoralpatologi. Han 
blev imidlertid betragtet som en kætter af både muhamedanere og kristne, fordi 
han mente, at den individuelle sjæl går til grunde med individet, og at kun uni-
versets sjæl, hvoraf menneskets sjæl er en emanation, er evigt bestående. 
 Maimonides (1135-1204) var af jødisk familie og født i Córdoba, men fik sit 
hovedvirke som hoflæge i Kairo (Fig. 59-64). I relation til farmacien forfattede 
han et værk om datidens materia medica, ligesom han beskrev vegetabilske, ani-
malske og mineralske gifte samt tilsvarende modgifte. 
 I midten af 1200-tallet faldt det arabiske verdensrige, og hermed stagnerede 
den arabiske lægekunst. 
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Fig. 34. Arabisk apoteker i færd med at frem-
stille et lægemiddel og dispensere det til en pa-
tient. Illustration fra et arabisk håndskrift fra 
1222. (Yemen 1967: Arabiske malerier). 
 
 

 

 
 
Fig. 35. Udsnit af samme motiv som i Fig. 34. 
(Tunesien 1982: Arabisk Farmaceutunions 16-
års jubilæum). 

 

 
 
Fig. 36. Den arabiske læge Geber (720-813) i sit 
kemiske laboratorium. (Jordan 1987: Arabiske 
og muslimske kemikere.) 

 

 
 
Fig. 37. Den arabiske læge Rhazes (864-932). 
(Syrien 1968: WHO's 20-års jubilæum). 

 
 
Fig. 38. Rhazes ved sin skriveplads i færd med at 
forfatte et af sine værker om medicinen og far-
macien. (Iran 1964: 1100-året for Rhazes' fød-
sel). 

 

 
 
Fig. 39. Rhazes i sit kemiske laboratorium. (Jor-
dan 1987: Arabiske og muslimske kemikere). 

 

 
 
Fig. 40. Rhazes afbildet sammen med et af sine 
værker med lægemiddelforskrifter samt en re-
tort, en morter og en medicinflaske som sym-
boler på hans farmaceutiske virksomhed. (Iran 
1978: Apotekernes Dag i Iran). 

 

 
 
Fig. 41. Den arabiske læge Abulkasim (936-
1013) i sit kemiske laboratorium. (Jordan 1987: 
Arabiske og muslimske kemikere). 
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Fig. 42. Den arabiske læge Avicenna (980-1037). 
(Ungarn 1987: Berømte medicinske forskere). 
 
  

 
 
Fig. 46. Avicenna blev erindret af Tyske Demo-
kratiske Republik i 1952 i samme anledning som 
nævnt i Fig. 45. (Tyske Demokratiske Republik 
1952: Berømte mænd). 

 

 
 
Fig. 43. Avicenna blev erindret af Kuwait i 1980. 
(Kuwait 1980: 1000-året for Avicennas fødsel). 
 
 
 

 

 
 
Fig. 44. Avicenna blev erindret af Frankrig i 
2005. (Frankrig 2005: Personligheder). 

 

 
 
Fig. 45. Avicenna blev erindret af Polen i 1952 i 
anledning af indvielsen af et monument ved 
hans grav i Hamadan i Iran. (Polen 1952: 
Avicenna). 
 
 
 
 

 
 
Fig. 48. Avicenna i færd med at skrive sit værk, 
»Canon Medicinae«. (Comorerne 1980: 1000-
året for Avicennas fødsel). 

 
 

 Fig. 47. Til venstre: Monumentet ved Avicennas 
grav i Hamadan i Iran. Til højre: Avicenna afbildet 
sammen med sit værk, »Canon Medicinae«. (Iran 
2004: International Avicenna Konference). 
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Fig. 49. Avicenna i færd med at skrive sit værk, 
»Canon Medicinae«. Detalje fra tableau udført 
af den portugisiske maler Carlos Barahona Pos-
solo (f. 1967). (Portugal 2013: 1000-året for 
Avicennas færdiggørelse af »Canon Medici-
nae«). 

 

 
 
Fig. 50. Avicenna afbildet sammen med sit 
værk, »Canon Medicinae«. (Iran 2013: 1000-
året for Avicennas færdiggørelse af »Canon Me-
dicinae«). 

 

 
 
Fig. 51. Avicenna afbildet sammen med sit 
værk, »Canon Medicinae«, en morter og en me-
dicinflaske som symboler på hans farmaceuti-
ske virksomhed. (Dubai 1971: Berømte perso-
ner). 
 
 

 

 
 
Fig. 52. Avicenna afbildet sammen med sit 
værk, »Canon Medicinae«, og Hygieias insig-
nier. (Sovjetunionen 1980: 1000-året for Avicen-
nas fødsel). 

 
 
Fig. 53. Avicenna ved en patients sygeleje i færd 
med at overveje en medikamentel behandling. 
(Tyrkiet 1980: 1000-året for Avicennas fødsel). 

 

 
 
Fig. 54. Avicenna afbildet i samme attitude som 
i Fig. 53. (Tyrkiet 1980: 1000-året for Avicennas 
fødsel). 

 

 
 
Fig. 55. Avicenna afbildet sammen med et mi-
kroskop og en sygeplejerske ved sygesengen. 
(Kuwait 1969: Verdenssundhedsdag; WHO's 21-
års jubilæum). 

 

 
 
Fig. 56. Avicenna afbildet sammen med WHO's 
hovedkvarter i Genève og lægeplanten pæon 
(pæonfrø og -rod: midler mod blandt andet epi-
lepsi). (Yemen 1966: Indvielsen af WHO's ho-
vedkvarter, Genève). 
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Fig. 57. Den arabisk-spanske læge Averroës 
(1126-1198). (Spanien 1967: Berømte spaniere). 
 
 

 

 
 
Fig. 58. Averroës blev erindret af Tunesien i 
1998. (Tunesien 1998: 800-året for Averroës’ 
død). 

 

 
 
Fig. 59. Den jødisk-spanske læge Maimonides 
(1135-1204). (Israel 1953: 7. Internationale Vi-
denskabshistoriske Kongres). 

 

 
 
Fig. 60. Maimonides blev erindret af Spanien i 
1967. (Spanien 1967: Berømte spaniere). 

 
 
Fig. 61. Maimonides, der var kendt som »Den 
Store Ørn«, er her afbildet som en ørn med 
menneskehoved, hvis vinger breder sig ud over 
Middelhavsområdet og peger på de steder, hvor 
han levede: Córdoba, Fez, Cairo, Jerusalem og 
Acre. (Israel 2005: 800-året for Maimonides’ 
død). 

 

 
 
Fig. 62. Maimonides blev erindret af Sierra Le-
one i 2005. (Sierra Leone 2005: 800-året for Mai-
monides’ død). 

 

 
 
Fig. 63. Maimonides blev erindret af Grenadi-
nerne i 2005. (Grenadinerne 2005: 800-året for 
Maimonides’ død). 

 

 
 
Fig. 64. Maimonides blev erindret af Dominikan-
ske Republik i 1999. (Dominikanske Republik 
1999: Tusindårsserie: Begyndelsen af det 13. år-
hundrede). 
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DEN KATOLSKE KIRKE 

I middelalderen hvilede kulturen i Europa på den katolske kirke, der beherskede 
al åndelig virksomhed og regulerede livet fra vugge til grav. Kirken erhvervede 
store rigdomme ved donationer og testamentariske gaver, men udfoldede til 
gengæld en stor velgørenhed, herunder pleje og behandling af syge. 
 Allerede i den tidlige middelalder blev der oprettet hospitaler af høje kirke-
fædre i det sydlige og centrale Europa. Blandt de mest kendte hospitaler kan 
nævnes Hôtel Dieu i Lyon, der stiftedes i 500-tallet, Hôtel Dieu i Paris, som 
grundlagdes i 600-tallet, og Maria della Scala i Siena i Italien, der etableredes i 
800-tallet. Disse hospitaler fik senere deres egne apoteker. I 1495 blev der såle-
des oprettet et hospitalsapotek ved Hôtel Dieu i Paris (Fig. 65). 
 Foruden hospitalerne varetog også klostrene pleje og behandling af syge. En 
af de store klosterfædre, Benedikt af Nursia (480-543), grundlagde i 529 nord-
vest for Napoli det berømte kloster Montecassino, der havde sygepleje og syge-
behandling på programmet. I takt med kristendommens udbredelse oprettede 
benediktinerordenen og andre munkeordener talrige klostre over hele Europa, 
inklusive Danmark. Ved klostrene blev der anlagt haver, hvor munkene dyrkede 
lægeplanter, og inde i klostrene blev der indrettet rum, hvor munkene dels op-
bevarede de indhøstede lægeplanter og andre erhvervede lægemiddelstoffer, 
dels tilberedte disse til brugsfærdige lægemidler. I de store klostre havde disse 
rum karakter af egentlige klosterapoteker (Fig. 66). 
 Fra begyndelsen af 500-tallet til omkring 1100-tallet blev næsten al viden-
skab i Europa, herunder lægekunsten, udøvet af kirkens mænd. Adskillige gejst-
lige, fra biskopper til munke, var lægekyndige og skrev værker om lægekunsten, 
blandt andet urtebøger. Disse skrifter var dog ikke originale værker, men hvilede 
på de uddrag af græske og græsk-romerske lægers værker, der forelå i latinsk 
oversættelse, idet kirkens mænd sædvanligvis ikke kunne græsk. 
 Blandt de gejstlige i Danmark var der også lægekyndige mænd, af hvilke 
Henrik Harpestreng (d. 1244) blev den mest berømte. Harpestreng var kannik 
ved Roskilde Domkirke og læge for Erik Plovpenning (1216-1250), men hans liv 
er i øvrigt ukendt. Hans hovedværk blev en urtebog, skrevet på dansk og inde-
holdende beskrivelser af en lang række indenlandske og udenlandske læge- 

 planters tilberedning og virkning. Urtebogen byggede på antikke værker, men 
blev som det første skrift på dansk om medicinen og farmacien flittigt afskrevet 
gennem århundreder. 
 
 

 
 
Fig. 65. Illustration af hospitalsfarmaciens udvikling i Frankrig fra håndværksmæssig til videnskabe-
lig baseret, industriel fremstilling af lægemidler. Motivet til venstre, der hidrører fra et fransk træ-
snit fra 1400-tallet, viser en apotekerdreng i færd med at tilberede et lægemiddel i en morter. Mo-
tivet til højre viser en del af et morfinmolekyle. (Frankrig 1995: 500-års jubilæet for Hospitalsapo-
teket, Hôtel Dieu, Paris). 
 
 

 
 
Fig. 66. Interiør fra belgisk klosterapotek fra 1100-tallet. Billedet viser en munk, der studerer en 
lægemiddelforskrift, og en anden munk, som tilbereder et lægemiddel i en morter. Endvidere ses 
krukker til opbevaring af lægemidler samt en retort og en digel til anvendelse ved fremstilling af 
kemiske lægemiddelstoffer. (Belgien 1939: Velgørenhedsmærke til fordel for Benediktinerklosteret 
i Orval). 
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SALERNOSKOLEN 

I Salerno syd for Napoli fandtes i middelalderen en verdslig lægeskole. Skolen 
blev formentlig grundlagt i 800-tallet, men havde sin storhedstid fra slutningen 
af 1000-tallet til midten af 1200-tallet, hvor den var centrum for den europæiske 
lægekunst (Fig. 67). 
 En af de mest ansete læger ved Salernoskolen var Constantinus Africanus 
(1020-1087). Han var født i Karthago af arabiske forældre, men opdraget i den 
kristne tro. Efter mange års studier i Orienten blev han knyttet til Salernoskolen, 
hvor han lærte latin. Sine sprogkundskaber benyttede han til en oversættelse til 
latin af en række af de antikke værker om lægekunsten, som arabiske herskere 
havde opkøbt og ladet oversætte til arabisk (Fig. 68). Gennem disse latinske 
oversættelser fra arabisk blev en del af de græske og græsk-romerske lægers 
værker tilgængelige for den europæiske lægekunst. Denne oversættervirksom-
hed blev videreført af Constantinus' elever, hvorved også den arabiske læge-
kunst vandt indpas i Europa. 
 Blandt de øvrige betydningsfulde skrifter fra Salernoskolen skal nævnes »An-
tidotarium Nicolai«, der er skrevet omkring 1100 af Nicolaus Salernitanus, som 
man i øvrigt intet ved om. Værket, der indeholder 181 lægemiddelforskrifter, 
betragtes som den første farmakopé og var indtil 1700-tallet et standardværk 
for lægerne og apotekerne i Europa. 
 Antidotarium Nicolai beskriver blandt andet forskellige præparater med al-
runerod, som var et af middelalderens »store lægemidler«. I lægekunsten blev 
alrunerod anvendt som bedøvelsesmidddel ved kirurgiske indgreb og som sove-
middel, smerte- og krampestillende middel, idet alrunerod er en narkotisk 
droge. Men i folketroen blev alrunerod også tillagt magiske kræfter på grund af 

 rodens menneskelignende form. Som tryllerod hjalp roden således mod alle syg-
domme, åbnede den barnløse kvindes skød, gav manden kraft til at få afkom og 
bragte sin ejer held i kærlighed, handel og spil. I folketroen var der tillige knyttet 
magiske forestillinger til erhvervelsen af alrunerod. Som tryllerod var det vove-
ligt at grave roden direkte op af jorden, fordi roden, når den slap jorden, ud-
stødte så vildt et skrig, at man ville falde død om. Man skulle i stedet for tage en 
hund med til voksestedet, grave forsigtigt omkring roden, indtil den kun hang 
fast med de fine rodtrævler, og så binde en snor fra roden til hundens halsbånd 
og løbe væk, så hurtigt man kunne. Hunden ville følge efter og rykke roden op. 
Ganske vist ville hunden dø ved rodens skrig, men man ville selv være uskadt og 
kunne hente den eftertragtede rod (Fig. 69). 
 Salernoskolen blev udgangspunkt for udviklingen af de medicinske fakulte-
ter ved de første universiteter i Europa. Universiteterne opstod i 1100-tallet, og 
de første medicinske fakulteter oprettedes i Montpellier omkring 1137, i Paris 
omkring 1177 og i Bologna omkring 1260. 
 Blandt de mest berømte af middelalderens universitetslærere med relation 
til lægekunsten var grev Albert von Bollstädt (1193-1280), kaldet Albertus Mag-
nus. Han var født i Schwaben i Tyskland og studerede teologi, filosofi og naturvi-
denskab i Padova. Efter at have erhvervet doktorgraden og tilsluttet sig domini-
kanerordenen var han en årrække universitetslærer i Paris. Senere blev han bi-
skop i Regensburg. Inden for farmacien fik han blivende berømmelse for blandt 
andet sit kemiske værk, »De Alkymia«, der vidner om hans eksperimentelle ind-
sats, navnlig hvad angår sublimations- og destillationsprocesser. Han blev i 1931 
kanoniseret som Sct. Albertus Magnus og er i dag skytshelgen for de katolske 
apotekere (Fig. 70-73). 
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Fig. 67. Illustration af Salernoskolens medicin-
ske undervisning. Billedet viser en kvindelig 
læge i en klinisk undervisningssituation ved en 
patients sygeseng. (Italien 2007: Skoler og uni-
versiteter). 

 

 
 
Fig. 68. Til højre ses Constantinus Africanus 
(1020-1087) fra Karthago, oversætter ved Saler-
noskolen af arabiske skrifter om lægekunsten til 
latin. Til venstre ses den tunesiske læge Isaak 
Ibn Suleiman (850-955) og i midten den tunesi-
ske læge Ibn Al Jazzar (898-955). (Tunesien 
1998: 36. Internationale Kongres for Medicinens 
Historie, Tunis). 

 

 
 
Fig. 69. Illustration fra senmiddelalderen af 
den magiske forestilling om opgravning af 
den menneskelignende tryllerod alrunerod. 
(Østrig 1986: 7. Europæiske Kongres for Anæ-
stesiologi, Wien). 

 
 

 
 
Fig. 70. Sct. Albertus Magnus (1193-
1280; kanoniseret 1931), skytshelgen 
for de katolske apotekere. (Tyskland 
1961: Berømte tyskere). 

 

 
 
Fig. 71. Sct. Albertus Magnus blev atter erindret 
af Tyskland i 1980. (Tyskland 1980: Europa). 

 

 
 
Fig. 72. Sct. Albertus Magnus som universitets-
lærer. (Vatikanstaten 1980: 700-året for Sct. Al-
bertus Magnus' død). 

 

 
 
Fig. 73. Træstatue af Sct. Albertus Magnus. De-
talje fra skriftestol i Sct. Paulus Kirke i Antwer-
pen. (Belgien 1969: Sct. Paulus Kirkes brand 
1968, Antwerpen). 
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»FARMACIENS GRUNDLOV« 

Som tidligere nævnt havde den begyndende adskillelse mellem medicinen og 
farmacien i løbet af middelalderen bredt sig så vidt, at der omkring 1200 fandtes 
apoteker i alle bysamfund i Middelhavslandene. 
 Den formelle separation mellem lægens og apotekerens hverv skete, da den 
tysk-romerske kejser Friedrich II (1194-1250) i 1241 udstedte en medicinalord-
ning for Syditalien og Sicilien, der blandt andet fastlagde principperne for apo-
teksvirksomhed og derfor kan betegnes som »farmaciens grundlov« (Fig. 74 og 
75). Disse principper var: 
 

 Personlig og faglig adskillelse mellem læge og apoteker. 

 Offentlig godkendelse af apoteksoprettelser. 

 Forpligtelse for apotekerne til at arbejde efter lægelige recepter respektive 
en fælles farmakopé. 

 Offentlig fastsættelse af lægemiddelpriserne. 

 Offentlig kontrol af apotekerne. 
 
Som nævnt var medicinalordningen kun bestemt for Syditalien og Sicilien, men i 
takt med apotekervæsenets udvikling bredte medicinalordningens principper for 
apoteksvirksomhed sig i de følgende århundreder mod nord til det øvrige Eu-
ropa, inklusive Danmark, hvor de gennemførtes i løbet af 1600-tallet. 

 
 

 
 
Fig. 74. Den tysk-romerske kejser Friedrich II (1194-1250), fader til »farmaciens grundlov«. Minia-
ture fra 1200-tallet. (Tyskland 1994: 800-året for Friedrich II's fødsel). 
 
 

 
 
Fig. 75. Middelalderlig apoteker. Illustration fra et fransk håndskrift fra begyndelsen af 1200-tallet. 
(Tyskland 1991: Apotekererhvervets 750-års jubilæum). 
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Nyere tid 
 

NATURVIDENSKABEN 

I overgangen fra middelalder til nyere tid møder vi renæssanceskikkelsen Para-
celsus som en reformator af medicinen og farmacien. I overensstemmelse med 
sit valgsprog, at »den, der har personlighed til at være sig selv, skal ikke følge an-
dre«, ville han omstyrte antikkens humoralpatologi og skabe et nyt teoretisk 
grundlag for lægekunsten. 
 Paracelsus (1493-1541), der havde døbenavnet Theophrastus Bombastus 
von Hohenheim, var født i Einsiedeln i kantonen Schwyz i Schweiz, hvor hans fa-
der var læge. Som 10-årig flyttede han med sin familie til Villach i Kärnten i Øst-
rig, hvor han lærte bjergværksdriftens elementære kemiske processer at kende. 
Dette gav ham en interesse for kemi, som han fra sit 16. år studerede jævnsides 
med medicin. Han var en begavet student, men ustadig og heftig af gemyt. Han 
drog fra det ene universitet til det andet og tog undervejs doktorgraden i medi-
cin i Ferrara i Norditalien. På disse rejser afklaredes hans syn på lægekunsten, 
herunder dens forhold til kemien. I 1527 vendte han tilbage til sit hjemland og 
fik ansættelse som stadslæge i Basel med ret til at forelæse ved byens universi-
tet. Denne ret benyttede han sig straks af. 
 I 1527 offentliggjorde Paracelsus sit program for lægekunsten. Han rettede 
heri en skånselsløs kritik af den overleverede lægekunst, idet han kaldte humo-
ralpatologien for en falsk teori og hævdede, at de fleste læger gjorde deres pati-
enter mere skade end gavn, fordi de klamrede sig til oldtidens og middelalde-
rens autoriteter som Hippokrates, Galenos og Avicenna. I stedet for fremhæ-
vede han sine egne værker om lægekunsten, som ikke hvilede på de gamle auto-
riteter, men ifølge hans eget udsagn byggede på naturiagttagelser og eksperi-
menter, der var bekræftet ved erfaring. 
 Det skelsættende i Paracelsus' program for lægekunsten var følgende teser: 
 

 Der er tre grundsubstanser i det menneskelige legeme: brændbart stof, røg-
formet stof og aske, der indgår som reagenter i legemets biologiske proces-
ser. Sundheden beror på, at de tre substanser ikke forandres. Sygdomme 

 opstår, når de tre substanser forvandles ved kemiske processer, og syg-
domme kan derfor behandles med kemiske lægemidler. 

 Det er kemiens mål er at fremstille lægemidler. 

 Det er kemikerens opgave at fremstille lægemidlerne på en bekvem måde 
og at undersøge dem kemisk, men lægens opgave at undersøge deres virk-
ninger. 

 Kemikeren skal søge at finde frem til naturstoffernes virksomme bestand-
dele, deres kvintessens. 

 Kemiske stoffer er giftige, men giftvirkningen ligger ene og alene i doserin-
gen, og det er derfor vigtigt, at lægen finder den rette dosering. 

 
Paracelsus' tid i Basel blev kun kort. Hans program for lægekunsten vakte stor 
opsigt og forargelse. Ved sine forelæsninger benyttede han undertiden tysk i 
stedet for latin og førte et voldsomt sprog. Sin foragt for de gamle autoriteter 
markerede han ved at brænde Avicennas Canon Medicinae på bål. Hans hån 
mod alt, hvad man hidtil havde anset for ukrænkeligt, førte til, at han i 1528 
måtte forlade Basel. Han genoptog sin omflakkende tilværelse og rejste fra by til 
by i Schweiz, Tyskland og Østrig. Til sidst slog han sig ned i Salzburg, hvor han 
døde knap 48 år gammel som en nedbrudt mand (Fig. 76-80). 
 Paracelsus' historiske betydning ligger i, at han som den første gjorde sig fri 
af den altdominerende humoralpatologi og i stedet for forklarede sygdom som 
ændringer af legemets kemiske stoffer. På lægemiddelområdet blev den umid-
delbare virkning heraf, at man begyndte at anvende kemiske lægemidler til ind-
vortes brug, for eksempel præparater med antimon, arsen, kobber, kviksølv og 
svovl. Kemisk arbejde blev dermed en del af lægemiddelfremstillingen. Dertil 
kom en stigende interesse for destillation og ekstraktion, som førte til de første 
forsøg på at skille de virksomme bestanddele i naturstofferne fra de uvirk-
somme. Herved skabtes grundlaget for de følgende århundreders udvikling af 
kemien til en videnskab (Fig. 81-87). 
 Samtidig med, at Paracelsus' anskuelser langsomt trængte igennem, skete 
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der en udvikling af botanikken til en videnskab. Hele denne udvikling betød en 
nyskabelse af farmaciens teoretiske grundlag. 
 Den stigende interesse for botanik udmøntede sig dels i udgivelsen af illu-
strerede urtebøger, som kunne være rene pragtværker (Fig. 88-91), dels i en sy-
stematisering af planteverdenen. 
 Den svenske læge og botaniker Carl von Linné (1707-1778) foretog systema-
tiseringen af planteverdenen. I 1735 udgav han sit hovedværk, »Systema Natu-
rae«, hvori han formulerede sin systematik og navngivningsmetode for såvel 
planter som dyr. Senere udvidede han sit system til også at omfatte mineraler, 
men det blev hans botaniske system, der vandt størst ry (Fig. 92-97). 
 Hvad angår kemien, var der to hovedlinjer, som karakteriserede udviklingen. 
 Den ene hovedlinje var isoleringen af en række lægeplanters virksomme ind-
holdsstoffer. Det første skridt i denne retning blev foretaget af den svenske apo-
teker Carl Wilhelm Scheele (1742-1786), som i 1770 og følgende år isolerede en 
række hidtil ukendte plantesyrer, blandt andet vinsyre, citronsyre og malonsyre 
(Fig. 98). Men det store gennembrud kom i 1806, da det lykkedes den tyske apo-
teker Friedrich Wilhelm Adam Sertürner (1783-1841) at isolere morfin fra 
opium. Det nye stof fik sit navn efter den græske drømmegud Morfeus. Flere an-
dre betydningsfulde stoffer blev i de følgende år renfremstillet ud fra lægeplan-
ter, heriblandt kinin, som de to franske farmaceuter Pierre Joseph Pelletier 
(1788-1842) og Joseph Bienaimé Caventou (1795-1877) isolerede fra kinabark i 
1820 (Fig. 99 og 100). 
 Isolering af lægeplanters indholdsstoffer blev inden for medicinen betragtet 
som et stort terapeutisk fremskridt, idet man i stedet for planten eller en eks-
trakt heraf nu kunne anvende et kemisk rent indholdsstof med veldefineret 
sammensætning og derfor konstant virkning, således at doseringen blev mere 
sikker end hidtil. 
 Den anden hovedlinje var den syntetiske fremstilling af nye kemiske stoffer 

 med terapeutisk virkning. Denne udvikling var betinget af den systematiske ud-
forskning af kemiens grundprincipper, som blev udført af en lang række farma-
ceuter og kemikere i årtierne omkring 1800. Blandt disse personer kan nævnes 
Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), Antoine Augustin Parmentier (1737-
1813), Nicolas-Louis Vauquelin (1763-1829) og Louis Jacques Thénard (1777-
1857) fra Frankrig (Fig. 101-105), Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) fra Sverige 
(Fig. 106-108) samt Johann Wolfgang Döbereiner (1780-1849) fra Tyskland (Fig. 
109). 
 I sidste halvdel af 1700-tallet begyndte man at opdele de kemiske stoffer i 
uorganiske og organiske stoffer. Det var opfattelsen, at de organiske stoffers 
dannelse var betinget af en særlig »livskraft« i planter og dyr. Man gik derfor ud 
fra, at det ikke var muligt at fremstille organiske stoffer syntetisk ved hjælp af de 
sædvanlige metoder. 
 Denne teori måtte opgives, da den tyske kemiker Friedrich Wöhler (1800-
1882) i 1828 som den første fremstillede et organisk stof, urinstof, syntetisk ud 
fra uorganiske stoffer (Fig. 110). 
 Herefter kom den syntetiske fremstilling af lægemiddelstoffer langsomt i 
gang med Tyskland som det førende land. Den tyske kemiker Justus von Liebig 
(1803-1873) fremstillede i 1831 kloroform og året efter kloral, der fik anven-
delse som henholdsvis bedøvelsesmiddel fra 1847 og sovemiddel fra 1869 (Fig. 
111 og 112). Senere fulgte fremstillingen af en række feber- og smertestillende 
stoffer som salicylsyre i 1874, antipyrin i 1884, acetanilid i 1886, fenacetin i 1887 
og endelig acetylsalicylsyre under fabriksnavnet Aspirin i 1899 (Fig. 113 og 114). 
 Anvendelsen af kemiske lægemiddelstoffer, såvel isolerede planteindholds-
stoffer som syntetisk fremstillede stoffer, krævede en industriel indsats og førte 
til etableringen af en farmaceutisk-kemisk industri i sidste halvdel af 1800-tallet 
(Fig. 115). 
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Fig. 76. Den schweiziske læge Paracelsus (1493-
1541) som 45-årig. Over hans portræt er anført 
hans latinske valgsprog, der på dansk lyder: 
»Den, der har personlighed til at være sig selv, 
skal ikke følge andre.« Kobberstik fra 1538. 
(Schweiz 1993: 500-året for Paracelsus' fødsel). 

 

 
 
Fig. 77. Paracelsus som 45-årig omgivet af dati-
dens kemiske symboler, de såkaldte alkymisti-
ske symboler. Til venstre vises fra oven og 
nedad symbolerne for svovl, kviksølv, sølv, luft 
og jern. Til højre vises tilsvarende symbolerne 
for salt, vinsten og tin. Portrættet hidrører fra 
et træsnit fra 1565, der har det i Fig. 76 viste 
kobberstik fra 1538 som forlæg. (Tyskland 
1993: 500-året for Paracelsus' fødsel). 

 

 
 
Fig. 78. Paracelsus som 47-årig. Portrættet er 
en idealiseret fremstilling efter et kobberstik fra 
1540. (Tyskland 1949: Velgørenhedsmærke til 
fordel for den frie sociale forsorg). 

 

 
 
Fig. 79. Paracelsus som 47-årig afbildet sammen 
med det alkymistiske symbol for kviksølv, en 
vægt og nogle kolber til illustration af hans ke-
miske virksomhed. Portrættet er en idealiseret 
fremstilling efter det samme kobberstik fra 
1540, som er nævnt i Fig. 78. (Ungarn 1989: Be-
rømte læger). 
 
 

 
 
Fig. 80. Paracelsus som 47-årig afbildet sammen 
med æskulapstaven og Hygieias insignier i kom-
bineret form. Portrættet er en idealiseret frem-
stilling efter det samme kobberstik fra 1540, 
som er nævnt i Fig. 78 og 79. (Østrig 1991: 450-
året for Paracelsus' død). 

 

 
 
Fig. 81. Alkymistiske symboler anvendt som 
symboler for kemisk industri sammen med sym-
boler for ingeniørkunst. Fra venstre foroven vi-
ses symbolerne for jern, vand og bly. Fra ven-
stre forneden vises tillige symbolerne for svovl, 
guld og kobber. (Sverige 1963: Ingeniørkunst og 
industri). 

 

 
 
Fig. 82. Retort. (Schweiz 1982: 100-års jubilæet 
for Schweizisk Selskab for Kemisk Industri 
(SGCI)). 

 

 
 
Fig. 83. Destillation i en retort anvendt som 
symbol for den videnskabelige teknologi i Me-
xico. (Mexico 1972: 1-året for oprettelsen af Na-
tionalrådet for Videnskabelig Teknologi). 
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Fig. 84. Illustration af destillationsapparaturets 
udvikling fra retort til industridestillationsan-
læg. (Portugal 1980: Arbejdsredskabernes ud-
vikling). 

 

 
 
Fig. 85. Motivet til venstre viser en provencalsk 
kemiker i færd med at fremstille eliksir i sit la-
boratorium. Illustration fra den franske forfat-
ter Alphonse Daudets (1840-1897) novellesam-
ling »Lettres de mon Moulin« fra 1869. (Mo-
naco 1969: 100-året for udgivelsen af »Lettres 
de mon Moulin«). 
 
 

 

 
 
Fig. 86. Motivet foroven viser en kemiker i færd 
med at fremstille kemiske stoffer ved ophed-
ning og destillation som symbol på den gryende 
naturvidenskabelige forskning. (Monaco 1971: 
UNESCO's 25-års jubilæum). 

 

 
 
Fig. 87. Fremstilling af kajeputolie ved vand-
dampdestillation af blade fra kajeputtræet (ka-
jeputolie: et middel til fremme af udstødningen 
af luft fra mave-tarmkanalen). (Ny Caledonien 
1993: 100-året for udvindingen af kajeputolie). 

 
 
Fig. 88. Afbildning af indiansk peber fra »New 
Kreüterbuch« fra 1543, en tysk oversættelse af 
»De Historia Stirpium« fra 1542, forfattet af 
den tyske læge og botaniker Leonhart Fuchs 
(1501-1566). (Tyskland 2001: 500-året for L. 
Fuchs’ fødsel). 

 

 
 
Fig. 89. Side fra urtebogen »Codice Badiano« 
(»Badianus Manuscript«), forfattet af den azte-
kiske læge Martin de la Cruz i 1552 og oversat 
til latin af den aztekiske videnskabsmand Juan-
nes Badianus. (Mexico 1975: Mexicansk kunst 
og videnskab). 

 

 
 
Fig. 90. Titelblad til »Protomedico de Nueva Es-
paña« (»Natural History of New Spain«) fra 
1575 med beskrivelser af mexicanske planter, 
forfattet af den spanske læge Francisco Hernán-
dez (1517-1587). (Mexico 1975: Mexicansk 
kunst og videnskab). 

 

 
 
Fig. 91. Den portugisiske læge Garcia d'Orta 
(1501-1568). Studerede floraen i Goa i Indien 
og publicerede i 1563 et betydeligt værk med 
titlen »Coloquios dos simples, e drogas he cou-
sas medicinalis da India« (»Dissertations on the 
simples and drugs and medicinal things of In-
dia«), som introducerede mange nye lægemid-
ler i den vestlige verden. (Portugisisk Indien 
1946: Historiske portrætter). 
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Fig. 92. Den svenske læge og botaniker Carl von 
Linné (1707-1778) afbildet sammen med logoet 
for Det Kongelige Videnskabsakademi i Sverige. 
(Sverige 1939: Det Kongelige Videnskabsakade-
mis 200-års jubilæum). 

 

 
 
Fig. 93. Carl von Linné blev erindret af Tyske De-
mokratiske Republik i 1958. (Tyske Demokrati-
ske Republik 1958: Naturvidenskabsmænd. 

 

 
 
Fig. 94. Carl von Linné blev erindret af Rumæ-
nien i 1958. (Rumænien 1958: Kulturår 1957: 
Kulturelle berømtheder). 
 
 

 

 
 
Fig. 95. Carl von Linné blev erindret af Bulgarien 
i 1958. (Bulgarien 1958: Kulturserie). 

 
 
Fig. 96. Carl von Linné blev atter erindret af Sve-
rige i 2007. (Sverige 2007: 300-året for C. von 
Linnés fødsel). 

 

 
 
Fig. 97. Carl von Linné blev erindret af Marshall-
øerne i 2012. (Marshalløerne 2012: Verdens 
store videnskabsmænd). 

 

 
 
Fig. 98. Den svenske apoteker Carl Wilhelm 
Scheele (1742-1786) blev erindret af Sverige i 
1942 med en frimærkeserie med det viste por-
træt. Senere undersøgelser har imidlertid godt-
gjort, at portrættet ikke er af C.W. Scheele, 
men af hans brodersøn. (Sverige 1942: 200-året 
for C.W. Scheeles fødsel). 

 

 
 
Fig. 99. De franske farmaceuter Pierre Joseph 
Pelletier (1788-1842) og Joseph Bienaimé 
Caventou (1795-1877) afbildet sammen med 
den kemiske formel for kinin. (Frankrig 1970: 
150-året for P.J. Pelletiers og J.B. Caventous op-
dagelse af kinin). 
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Fig. 100, nr. 1 
 
 

 

 
 

Fig. 100, nr. 2 

  

 
 

Fig. 100, nr. 3 

 

 
 

Fig. 100, nr. 4 

 

 
 

Fig. 100, nr. 5 

 

 
 

Fig. 100, nr. 6 

 
Fig. 100. Billedserie om kinin og dets terapeutiske anvendelse mod malaria. De enkelte motiver viser: 1) kinabark; 2) stoffet kinin, isoleret fra 
kinabark, og dets tilberedning til brugsfærdigt lægemiddel; 3) myggen Anopheles, der overfører malariaparasitter til mennesket ved stik; 4) 
sygeplejerske med malariapatient; 5) drab af myggen Anopheles med spyd som symbol på behandling af malaria med kinin; 6) Pierre Joseph 
Pelletier og Joseph Bienaimé Caventou, som isolerede kinin fra kinabark i 1820. (Rwanda 1970: 150-året for P.J. Pelletiers og J.B. Caventous 
opdagelse af kinin). 
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Fig. 101. Den franske kemiker Antoine Laurent 
Lavoisier (1743-1794) efter portræt udført af 
J.L. David. (Frankrig 1943: 200-året for A.L. 
Lavoisiers fødsel). 

 

 
 
Fig. 102. Antoine Laurent Lavoisier blev erindret 
af Marshalløerne i 2012. (Marshalløerne 2012: 
Verdens store videnskabsmænd). 
 
 

 

 
 
Fig. 103. Den franske farmaceut Antoine Augu-
stin Parmentier (1737-1813) i sit kemiske labo-
ratorium. (Frankrig 1956: A.A. Parmentier). 

 

 
 
Fig. 104. Den franske farmaceut Nicolas-Louis 
Vauquelin (1763-1829) i sit kemiske laborato-
rium. (Frankrig 1963: Velgørenhedsmærke til 
fordel for Røde Kors). 

 
 
Fig. 105. Den franske kemiker Louis Jacques 
Thénard (1777-1857). (Frankrig 1957: 100-året 
for L.J. Thénards død). 

 

 
 
Fig. 106. Den svenske læge og kemiker Jöns Ja-
cob Berzelius (1779-1848) afbildet sammen 
med logoet for Det Kongelige Videnskabsaka-
demi i Sverige. (Sverige 1939: Det Kongelige Vi-
denskabsakademis 200-års jubilæum). 

 

 
 
Fig. 107. Jöns Jacob Berzelius i sit laboratorium. 
(Sverige 1979: 200-året for J.J. Berzelius' fødsel). 

 

 
 
Fig. 108. Jöns Jacob Berzelius blev erindret af 
Marshalløerne i 2012. (Marshalløerne 2012: 
Verdens store videnskabsmænd). 
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Fig. 109. Den tyske farmaceut Johann Wolfgang 
Döbereiner (1780-1849) afbildet sammen med 
sit »fyrtøj«, et lille brintudviklingsapparat, hvor 
brinten antændtes, når det strømmede ud i luf-
ten over en platinsvamp. (Tyske Demokratiske 
Republik 1980: Betydelige personligheder). 

 

 
 
Fig. 110. Den tyske kemiker Friedrich Wöhlers 
(1800-1882) syntese af urinstof i 1828 illustre-
ret ved en kemisk reaktionsligning for urinstof-
syntesen og en model af urinstofmolekylet. 
(Tyskland 1982: 100-året for F. Wöhlers død). 

 

 
 
Fig. 111. Den tyske kemiker Justus von Liebig 
(1803-1873). (Tyskland 1953: 150-året for J. von 
Liebigs fødsel). 

 

 
 
Fig. 112. Justus von Liebig publicerede foruden 
farmaceutisk-kemiske arbejder tillige værker 
om kemiens anvendelse i blandt andet agrikul-
tur. (Tyske Demokratiske Republik 1978: Bety-
delige personligheder). 

 
 

 
 
Fig. 113. Acetylsalicylsyrekrystaller. 
(Brasilien 1977: Det internationale år 
for gigtbekæmpelse). 

 

 
 
Fig. 114. Motivet viser en person, der indtager 
en Aspirin tablet, og den efterfølgende virkning 
af det feber- og smertestillende indholdsstof: 
acetylsalicylsyre. (Gabon 1999: 100-året for op-
findelsen af Aspirin). 

 

 
 
Fig. 115. UNESCO valgte 2011 som det interna-
tionale år for kemi for at markere kemiens sam-
fundsmæssige nytte. Kemien er her symbolise-
ret ved det kemiske glasapparatur: bægerglas, 
cylinderglas og målekolbe. (Oman 2011: Det in-
ternationale år for kemi). 
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APOTEKET 

Fra 1200-tallet bredte apotekervæsenet sig fra Middelhavslandene mod nord til 
det øvrige Europa, inklusive Danmark, hvor de første kendte apoteker blev op-
rettet i 1500-tallet. 
 Ordet apotek er af græsk oprindelse og betød oprindeligt det samme som 
butik, der er afledt af det spanske ord bodega, nemlig forrådskammer. Frem til 
vor tid var apoteket det sted, hvor lægemidlerne blev fremskaffet, tilberedt, op-
bevaret og udleveret. I dag, hvor lægemiddelindustrien har overtaget al læge-
middelfremstilling, er det apotekets opgave at udlevere lægemidler og at give 
information og rådgivning om anvendelse af lægemidler. 
 I takt med apotekervæsenets udvikling blev apoteksvirksomhed offentligt 
reguleret i de enkelte lande gennem udstedelse af apoteker- eller medicinalord-
ninger, der havde den tidligere nævnte medicinalordning af 1241 for Syditalien 
og Sicilien som oprindeligt forbillede. 
 Udøvelse af apoteksvirksomhed blev betinget af en offentlig bevilling for at 
sikre samfundets indseende med handelen med lægemidler. 
 Endvidere blev der givet bestemmelser om den farmaceutiske uddannelse 
for at sikre apotekernes forsyning med kvalificerede apotekere og apoteker-
svende. 
 Indtil 1800-tallet var den farmaceutiske uddannelse i alle lande henlagt til 
apotekerne. Betingende for at komme i apotekerlære var, at man var dreng og 
kunne forstå latin. Kravet om latinske kundskaber var selvfølgeligt, idet datidens 
recepter og farmakopeer var skrevet på latin. Læretiden på apotek var en me-
sterlære med hovedvægten på det håndværksmæssige. I læretiden blev apote-
kerdrengen, også betegnet apoteksdisciplen, oplært i fremskaffelse, tilbered-
ning, opbevaring og udlevering af lægemidler. Efter 5-6 års læretid udstedte 
apotekeren, uden afholdelse af nogen eksamen, et testimonium, det vil sige et 
vidnesbyrd, hvorved apotekeren attesterede sin discipels duelighed til at fun-
gere som apotekersvend. Hvis en apotekersvend ville søge bevilling som apote-
ker, måtte han underkaste sig en eksamination af dertil beskikkede læger og 
apotekere. Bestod apotekersvenden denne prøve, hvis krav ikke var defineret, 
blev der udstedt et attestatum, det vil sige et bevis for beståelse af den farma-
ceutiske kandidateksamen. 

  I løbet af 1800-tallet og 1900-tallet blev der i de enkelte lande oprettet far-
maceutiske fakulteter eller institutter ved universiteterne eller selvstændige far-
maceutiske læreanstalter (Fig. 116-122). I forbindelse hermed blev en del af far-
maceutuddannelsen overført fra apotekerne til de nye universitetsinstitutioner, 
og samtidig blev den samlede farmaceutuddannelse fastlagt ved studieordnin-
ger, herunder eksamensordninger. Ved 1800-tallets slutning begyndte kvinderne 
at få adgang til farmaceutuddannelsen. 
 For så vidt angår Danmark, er de første bestemmelser om den farmaceuti-
ske uddannelse indeholdt i en kongelig forordning af 1672 om læger og apote-
kere. I 1828 indførtes en eksamensordning for den farmaceutiske kandidateksa-
men på initiativ af Hans Christian Ørsted (1777-1851) og William Christopher Ze-
ise (1789-1847). Ørsted og Zeise var begge farmaceuter af uddannelse og hen-
holdsvis professor i fysik og professor i kemi ved Københavns Universitet (Fig. 
123). Med oprettelsen af en farmaceutisk læreanstalt i 1892 fulgte en studieord-
ning med eksamensordning for den samlede farmaceutuddannelse. 
 Med henblik på at sikre lægemidler af høj kvalitet til rimelige priser blev der 
udgivet officielle farmakopeer og medicintakster, som apotekerne skulle følge 
(Fig. 124-127). Det salernitanske Antidotarium Nicolai fra omkring 1100 anses 
som tidligere nævnt for den første farmakopé, og den i medicinalordningen af 
1241 for Syditalien og Sicilien indeholdte takst for salg af lægemidler betragtes 
som den første medicintakst. 
 I Danmark udkom den første samling af forskrifter for sammensætning og 
tilberedning af lægemidler, »Dispensatorium Hafniense«, i 1658. Den blev i 1772 
afløst af den første egentlige farmakopé, »Pharmacopoea Danica«, der lagde 
grunden til en dansk farmakopétradition: at give almindelige regler for lægemid-
lers fremstilling, opbevaring, kvalitet og kontrol, at fastsætte standarder for rå-
varer, der anvendes til fremstilling af lægemidler, og at give forskrifter for be-
stemte lægemidlers sammensætning og fremstilling. Efter Danmarks medlem-
skab af Den Europæiske Union (EU) i 1973 tilsluttede Danmark sig Den Europæi-
ske Farmakopé i 1978 (128). Den første danske medicintakst, »Apothecken 
Taxt«, udkom i 1619 (Fig. 129). Den var kun gældende for København, men aflø-
stes af en landsdækkende medicintakst i 1645. 
 Siden blev der tillige stiftet farmaceutiske selskaber med det formål at frem- 

  



34 

 

me den videnskabelige og praktiske udvikling inden for farmacien (Fig. 130). For 
Danmarks vedkommende i 1912 med stiftelsen af Danmarks Farmaceutiske Sel-
skab. 
 Gennem århundreder havde apotekerne den tradition at forene apoteks-
virksomheden med anvendelsen af gedigen brugskunst ved udformningen af 
apoteksofficinernes inventar og løsøre som krukker, flasker, mortere og vægte. 
Apotekernes fagligt prægede indretning og udsmykning i kombination med læ-
gemidlernes særegne lugt gav apotekerne en særlig atmosfære, således at in-
gen, som trådte ind i apoteket, var i tvivl om, at her måtte der foregå noget helt 
specielt. »Apoteket var et sted, hvor menigmand trådte ind med andagt i sin-
det«, og »den fremmedartede duft havde noget af den samme mystik som rø-
gelsesduften i en katolsk kirke«, skriver den danske apoteker og forfatter Mads 
Nielsen (1879-1958) om apoteket anno 1895, hvor han som discipel trådte ind i 
»helligdommen« og blev indviet i »dens mysterier«. 
 I dag er apotekernes særpræg til dels forsvundet. Bortfald af apotekernes 
lægemiddelfremstilling og rationalisering af lægemiddelekspeditionen har nem-
lig betydet, at mange apoteker er blevet ombygget og moderniseret i en sådan 
grad, at de er kommet til at ligne den almindelige detailhandels butikker. 
 Apotekerne var ofte indrettet i byens fornemste bygninger (Fig. 131), og 
apoteksfacaderne var hyppigt prydet med et symbol med relation til vedkom-
mende apoteks navn (Fig. 132 og 133) eller med et generelt apotekssymbol (Fig. 
134 og 135). 
 De ældre apoteker fik ofte navn efter dyr. Især kendes Løve- og Svane-apo-
teker, men vi møder også apoteker med navn efter dyr som bjørn, delfin, ele-
fant, falk, fasan, hjort, svale og ørn. I dag er det mest almindeligt, at apotekerne 
har navn efter deres beliggenhed. 
 Oprindelsen til apotekernes dyrenavne er usikker, men nogle teorier herom 
synes meget sandsynlige. Når apotekeren betegnede sit apotek med et særpræ-
get navn og tilhørende symbol, var det ud fra et ønske om at give apoteket en 
identitet og et blikfang, navnlig hvis der var mere end ét apotek i byen. Dette 
forklarer imidlertid ikke, hvorfor apotekerne anvendte dyrenavne, og hvorfor 
det især blev løven og svanen, som kom til at give apotekerne navne. I fortiden 
spillede dyresymbolik en væsentlig rolle, hvilket kan genfindes i kristendommen, 
astronomien og alkymien. Apotekernes dyrenavne har derfor sagt kunderne 

 noget. Løven blev anvendt som apoteksnavn, fordi den med sin styrke og med 
sin tilknytning til kristendommen og alkymien var et billede på livskraften. Sva-
nens anvendelse som apoteksnavn kan forklares ved, at den smukke fugl var et 
billede på klogskab, ro og værdighed. Disse billeder var ikke uvæsentlige for et 
apotek. 
 I apoteket fandtes der særlige lokaler til ekspedition, fremstilling, opbeva-
ring og påfyldning af lægemidler. 
 Officinet var apotekets ekspeditionslokale. Ved officinets skranke afleverede 
kunden sin recept med lægens ordination på det ønskede lægemiddel, og 
samme sted fik kunden udleveret den færdige medicin. I officinet var der borde 
og vægskabe med talrige skuffer, ofte udført i ædle træsorter. Oven over ska-
bene fandtes reoler, kaldet corpora, hvor bøsser, krukker og flasker, betegnet 
standbeholdere, var opstillet i snorlige rækker. Skufferne og standbeholderne 
rummede lægemidler og bar påskrifter, betegnet signaturer, med lægemidler-
nes latinske navne (Fig. 136-143). 
 Standbeholderne var oftest fremstillet af træ, fajance, porcelæn eller glas. 
 Træbeholdere, såkaldte træbøsser eller træbuddiker, var blandt de tidligste 
standbeholdere på apotekerne og blev anvendt indtil slutningen af 1800-tallet 
(Fig. 144). Træbøsser var billige standbeholdere, fordi de kunne fremstilles lokalt 
af stedets træer. De var som regel drejet af ask, buksbom, lind, pil eller poppel 
og sædvanligvis af cylindrisk form. Ofte var de malet i en stærk farve og dekore-
ret med en smukt udformet signatur. 
 I 1400-tallet opstod der fajanceværksteder i Sydeuropa, og i de følgende år-
hundreder bredte fajanceproduktionen sig til det øvrige Europa, inklusive Dan-
mark, hvor den første fajancefabrik blev grundlagt i København i 1722 med nav-
net Store Kongensgade Fajancefabrik. Fajancekrukker til apoteksbrug var alle 
forsynet med glasur, men varierede i form og dekoration. Oprindelig blev droger 
fra Orienten indført til Europa i hule bambusrør, og kraftige reminiscenser fra 
denne emballageform gik igen i mange fajancekrukker, såkaldte albarelloer, fra 
de tidlige sydeuropæiske værksteder. Albarelloer var høje krukker med en kon-
kav indsnævring på midten, en bred fod forneden og en bred krave foroven, sva-
rende til et stiliseret bambusrør (Fig. 145-148). Efterhånden som produktions-
teknikken blev udviklet, lykkedes det at fremstille fajancekrukker med poly-
krome og andre flerfarvede dekorationer, som kunne være overordentlig 
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smukke (Fig. 149-153 og 155-156). I midten af 1600-tallet overtog Holland ho-
vedrollen i fajanceproduktionen med center i Delft. Fajancefabrikkerne i Delft 
blev kendt for deres cylinderformede standkrukker og dens karakteristiske saft-
kande med hvid glasur og koboltblå dekoration, som typisk bestod af en signatur 
omgivet af en fantasifuld ramme med påfugle, frugtkurve, satyr- og englehove-
der, kvaste og stiliserede blomster (Fig. 154). De delftske apoteksfajancer blev 
efterlignet over hele Nordeuropa, inklusive Danmark. 
 I begyndelsen af 1700-tallet blev hemmeligheden bag den kinesiske kunst at 
fremstille porcelæn opdaget i Tyskland. Efterfølgende bredte porcelænsfremstil-
lingen sig til det øvrige Europa og nåede Danmark i 1775. I dette år grundlagde 
farmaceuten Frantz Henrich Müller (1732-1820), senere apoteker på Christians-
havns Apotek, en porcelænsfabrik i København. Denne fabrik blev fra 1779 vide-
reført som Den Kongelige Porcelainsfabrik. Da porcelæn var et bedre og mere 
eftertragtet materiale til apotekerkrukker end fajance, måtte fajancen vige for 
porcelænet i løbet af 1800-tallet, men de cylindriske krukker og saftkanden blev 
bevaret, indtil apotekerne ophørte med at købe dekorative standbeholdere om-
kring 1935. 
 Allerede i 1500-tallet begyndte man at bruge glas til standbeholdere på apo-
tekerne, og efterhånden vandt glas udbredt anvendelse, fordi det var både bil-
ligt i indkøb og velegnet til opbevaring af lægemidler. Standbeholdere af glas var 
således indifferente over for de fleste kemikalier, lette at forsyne med signatur 
og dekoration, lette at rengøre samt i modsætning til standbeholdere af træ, fa-
jance og porcelæn gennemsigtige, således at indholdet lettere kunne kontrolle-
res. Glas blev anvendt til flasker og krukker i forskellige former og farver (Fig. 
157-158 og 161). Flaskerne var typisk cylindriske, firkantede, kugle-, pære- eller 
ægformede, medens krukkerne ofte var cylindriske. Det anvendte glas kunne 
være blåt, brunt, farveløst eller grønt. Efterhånden blev den traditionelle 
smukke dekoration, som apotekerne anvendte på deres træbøsser og fajancebe-
holdere, overført til flasker og krukker af glas. Glassene blev dekoreret med en 
farverig og smukt udformet signatur. Senere gik man dog over til en simpel sig-
nering af glassene. Standbeholdere af glas blev brugt, så længe apotekerne an-
vendte standbeholdere. Dette ophørte i løbet af 1900-tallet i takt med lægemid-
delindustriens overtagelse af lægemiddelfremstillingen. 

  Fra apoteksofficinets smukke inventar og standbeholdere går vi til apotekets 
receptur, hvor de indleverede recepter blev ekspederet (Fig. 159-160 og 162). 
 Ordet recept som betegnelse for en læges skriftlige ordination af et læge-
middel til en patient blev taget i anvendelse i 1400-tallet. Oprindelig blev recep-
ten indledt med et tegn, der bestod af bogstavet R med en skråstreg gennem R's 
nedstreg (Fig. 163). Dette Rx-lignende tegn var en omdannelse af oldtidens 
astrologiske tegn for Jupiter, som datidens kemikere brugte for at påkalde gud-
dommens velsignelse til deres kemiske eksperimenter. Jupitertegnet blev over-
taget af de kristne læger, der opfattede tegnet som »i Guds navn«. Senere blev 
Jupitertegnet omformet til det Rx-lignende tegn og anvendt som receptsymbol 
for at påkalde Guds velsignelse til apotekerens fremstilling af det ordinerede læ-
gemiddel. Endnu senere blev det Rx-lignende tegn ændret til Rp., der var en for-
kortelse for det latinske ord recipe, »tag«, som udtrykte lægens ordre til apote-
keren. 
 Recepturarbejdet varierede efter de lægemidler, der var ordineret. Hvis læ-
gemidlet forelå som færdigholdt pakning, var ekspeditionen enkel. Forelå læge-
midlet som lagervare uden at være færdigpakket, måtte pakningen fremstilles 
ved afvejning eller optælling fra lagerbeholdningen. Drejede det sig om en så-
kaldt magistrel ordination, det vil sige et lægemiddel, som lægen havde specielt 
komponeret for den pågældende patient, måtte lægemidlet fremstilles ekstem-
porært, det vil sige uden forudgående forberedelse eller »på stående fod«, i re-
cepturen (Fig. 164-168). Ordet magistrel hentydede til, at lægen oprindelig, i 
kraft af sine recepter med forskrifter for lægemidlernes sammensætning og 
fremstilling, følte sig som apotekerens magister, det vil sige lærer. 
 Til recepturarbejdet hørte endvidere at skrive en signatur, en etiket, med 
patientens navn, lægemidlets sammensætning og en brugsanvisning, at sætte 
etiketten på lægemiddelpakningen samt at taksere recepten, det vil sige at be-
regne prisen for lægemidlet. 
 De vigtigste arbejdsredskaber i forbindelse med den ekstemporære fremstil-
ling og påfyldning i recepturen var morterne og vægtene. 
 Morteren og den tilhørende støder, pistillen, har været anvendt i alle kultu-
rer siden oldtiden som et uundværligt redskab til knusning, pulverisering, udriv-
ning og blanding af lægemidler (Fig. 169-180). Morteren blev derfor også et cen- 
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tralt apoteksredskab. I oldtiden blev morterne fremstillet af sten eller træ. I mid-
delalderen blev hertil føjet mortere af bronze, idet datidens klokkestøbere over-
førte deres erfaringer fra støbning af kirkeklokker til støbning af mortere. Senere 
fulgte tillige mortere af jern, messing, fajance, porcelæn og glas. Morterkunsten 
nåede sit klimaks i renæssancen, hvor bronzemorterne i form og dekoration ofte 
var pragtstykker af kunsthåndværk. Som det vigtigste redskab til lægemiddel-
fremstilling gennem flere årtusinder er morteren blevet et internationalt symbol 
for farmacien og den samlede lægekunst (Fig. 181-187). 
 Ifølge sagens natur var det vigtigt at anvende nøjagtige vægte og lodder ved 
afvejning af de i lægemidlerne indgående stoffer. I recepturen blev der sædvan-
ligvis benyttet to ligearmede vægte, håndvægten og recepturvægten, til afvej-
ning af henholdsvis mindre stofmængder og større stofmængder (Fig. 188-194). 
Til begge vægte hørte et lodsæt, som fra midten af 1500-tallet repræsenterede 
et særligt vægtsystem. Fra denne tid blev handelsvægtene i de enkelte europæi-
ske lande ikke længere anvendt ved ordination og fremstilling af lægemidler. 
Lægerne og apotekerne benyttede et fælles europæisk vægtsystem, kaldet me-
dicinalvægten, der var udarbejdet i Nürnberg omkring 1550. Medicinalvægten 
havde inddelingen: 1 pund a 12 unser a 8 drakmer a 3 skrupler a 20 gran, hvor 1 
pund svarede til 358 g, 1 unse til 29,8 g, 1 drakme til 3,73 g, 1 skrupel til 1,24 g 

 og 1 gran til 0,0621 g. Dette vægtsystem blev brugt, indtil metersystemet og 
dermed gramvægten blev indført i de enkelte europæiske landes medicinalvæ-
sener i løbet af 1800-tallet. I Danmark skete dette i 1869. 
 Til apotekets øvrige lokaler hørte stødekammeret, laboratoriet, material-
kammeret, materialkælderen og defekturen. 
 I stødekammeret foregik findeling af droger og kemikalier ved hjælp af skæ-
reapparater, kværne, mortere og sigter inden stoffernes anvendelse i lægemid-
ler (Fig. 195-200). I laboratoriet fremstilledes alle lægemidler, der krævede sær-
ligt apparatur, blandt andet destillationsapparatur (Fig. 201-205) og tabletma-
skine. Efter fremstillingen blev de »tørre« lægemidler opbevaret i materialkam-
meret og de »våde« lægemidler i materialkælderen. Lægemidler, der ønskedes 
lagerholdt som færdigpakninger, blev påfyldt i defekturen, det vil sige lokalet, 
hvor man bragte orden i de ting, som var defekte i betydningen mangelfulde el-
ler ufuldkomne. 
 I mange lande er apotekerne ikke ejet af enkeltpersoner, men af store kæ-
der. Eksempelvis kan nævnes den engelske apotekskæde Boots, der startede 
som en lille »herbalist store« i Nottingham i 1849, samt den filippinske apoteks-
kæde Mercury Drug Corporation, der blev grundlagt som fortovsapotek i Manila 
i 1945 (Fig. 206 og 207). 
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Fig. 116. Farmaceutisk Fakultet i Granada blev 
oprettet i 1850. (Spanien 2000: 150-års jubilæet 
for Farmaceutisk Fakultet, Granada; Viden-
skab). 
 
 

 

 
 
Fig. 117. Medicinsk og Farmaceutisk Fakultet ved Bukarest Universitet blev oprettet i 1857 af lægen 
N. Kretzulescu (1812-1900) og af farmaceuten og lægen Carol Davila (1828-1884). (Rumænien 1957: 
100-års jubilæet for Medicinsk og Farmaceutisk Fakultet, Bukarest Universitet; Nationalkongres for 
Medicinsk Videnskab). 
 
 

 
 
Fig. 120. Medicinsk og Farmaceutisk Universitet i Tîrgu Mureş i Rumænien blev oprettet i 1945. (Ru-
mænien 2015, miniark: 70-års jubilæet for Medicinsk og Farmaceutisk Universitet, Tîrgu Mureş). 

 

 
 
Fig. 118. Institut for Farmakognosi ved Zagreb 
Universitet, det første selvstændige farmako--
gnostiske institut i verden, blev oprettet i 1896 
af farmaceuten, professor, dr. Julije Domac. 
(Kroatien 1996: 100-års jubilæet for Institut for 
Farmakognosi, Zagreb Universitet). 
 
 

 
 
Fig. 119. Kemisk og Farmaceutisk Læreanstalt i 
El Salvador blev oprettet i 1904. (El Salvador 
2004: 100-års jubilæet for Kemisk og Farmaceu-
tisk Læreanstalt, El Salvador). 

 
 
Fig. 121. Kursus i farmaci ved Institut for Far-
maci ved Kwame Nkrumah Universitetet for Vi-
denskab og Teknologi i Kumasi i Ghana. (Ghana 
2001: 50-års jubilæet for Kwame Nkrumah Uni-
versitetet for Videnskab og Teknologi, Kumasi).  
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Fig. 122. Farmaceutisk Fakultet ved Sarajevo Universitet blev oprettet i 1973. (Bosnien-Hercegovina 
2008: 35-års jubilæet for Farmaceutisk Fakultet, Sarajevo Universitet). 
 
 

  

 
 
Fig. 123. Den danske farmaceut og fysiker Hans 
Christian Ørsted (1777-1851). (Danmark 1951: 
100-året for H.C. Ørsteds død). 

 

 
 
Fig. 124. Den tyske læge og botaniker Valerius 
Cordus (1515-1544), forfatter af »Das Dispen-
satorium des Valerius Cordus«, udgivet i Nürn-
berg i 1546, er afbildet sammen med det træ, 
der bærer hans navn: »Cordia sebestena«. Por-
trættet hidrører fra et træsnit i hans dispen-
satorium. (Ascension 2008: Botanikere og blom-
ster bærende deres navne). 

 

 
 
Fig. 125. Den spanske farmakopé, »Officina Me-
dicamentorum«, udarbejdet i 1601 og autorise-
ret i 1603. (Spanien 2005: 400-året for udgivel-
sen af den første spanske farmakopé). 

 

 
 
Fig. 126. Den venezuelanske læge Francisco An-
tonio Risquez (1840-1941), forfatter af »Farma-
copeia Venezolana«. (Venezuela 1963: Røde 
Kors' 100-års jubilæum). 
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Fig. 127. Den cubanske medicintakst af 1723. 
(Cuba 1957: Nationalbiblioteket José Marti). 

 
 

 
 
Fig. 128. Europarådets arbejde for sikring af 
kvaliteten af lægemidler og sundhedspleje til 
gavn for folkesundheden. (Frankrig 2014, tjene-
stefrimærke: 50-året for Europarådets vedta-
gelse af konventionen om udarbejdelse af en 
europæisk farmakopé). 

 

 
 
Fig. 129. Den danske læge, naturforsker og old-
gransker Ole Worm (1588-1654) var medforfat-
ter af den første medicintakst i Danmark, 
»Apothecken Taxt 1619«. (Danmark 1988: 400-
året for O. Worms fødsel). 

 

 
 
Fig. 130. UTIFAR, »Unione Tecnica Italiana Far-
macisti«, blev grundlagt i 1957 med det formål 
at fremme de italienske apotekers faglige ud-
vikling. Organisationens virksomhed er her mar-
keret ved et billede af lægeplanter, heriblandt 
ene, hjulkrone, katost og lind. (San Marino 
1977: UTIFAR). 
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Fig. 131. Jens Bangs Stenhus, opført 1623-1624 
og fra 1665 til 2013 hjemsted for Aalborg Svane 
Apotek, oprettet omkring 1622. (Danmark 
1978: Europa: Historiske bygninger). 

 

 
 
Fig. 132. Bergen Svane Apotek, oprettet 1595, 
med en svane over indgangspartiet. (Norge 
1995: Norsk apoteksfarmacis 400-års jubi-
læum). 
 

 

 
 
Fig. 133. Hanen, årvågenhedens fugl, blev i flere europæ-
iske lande anvendt som symbol på det farmaceutiske ar-
bejde i 1600-tallet og undertiden også som apotekssym-
bol. (Frankrig 1962: Den galliske hane). 

 
 
Fig. 134. Et grønt kors anvendes som apoteks-
symbol i mange lande, blandt andre England, 
Frankrig, Italien, Portugal, Spanien, Schweiz, 
Rusland og Tjekkiet. (England 2001: Nobelpri-
sens 100-års jubilæum: Fysiologi og medicin). 

 

 
 
Fig. 135. Kors i andre farver end grøn, jævnfør 
Fig. 134, finder også anvendelse som apoteks-
symbol i flere lande. (San Marino 1975: Konfe-
rence for Kooperationen af Europæiske Apo-
teksgrossister (EUROCOPHAR), San Marino). 

 

 
 

Fig. 136. »Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria 
Novella«, Firenze, blev grundlagt i 1221 af dominikaner-
munkene. Munkene begyndte at dyrke lægeplanter og 
krydderurter i klosterhaven og heraf fremstille lægemid-
ler og vellugtende kosmetiske præparater til brug i klo-
sterets hospital. I 1612 besluttede man at gøre produk-
terne tilgængelige for offentligheden ved at åbne apote-
ket for publikum. Siden slutningen af 1800-tallet har apo-
teket været i privateje. Motivet viser apotekets officin 
indrettet med skabe i nygotik. (Italien 2012: Made in 
Italy; 400-året for publikumsadgang til Officina Profumo-
Farmaceutica). 
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Fig. 137. Italiensk apoteksofficin fra 1700-tallet. 
Maleri udført af den italienske kunstner Pietro 
Longhi (1702-1785). (Ajman 1971: Malerier af 
berømte kunstnere). 
 
 

 
 
Fig. 138. Ældre mexicansk apoteksofficin. Foto-
grafi gengivet med billeder af apotekerkrukke, 
kapsler og tabletter samt planche med læge-
planter. (Mexico 2001: Mexicansk apotek). 

 

 
 
Fig. 139. Portugisisk apoteksofficin fra 1600-1700-tallet. (Portugal 2008, miniark: Farmaceutisk kera-
mik). 

 

 
 
Fig. 140. Kinesisk apoteksofficin. (Macau 2007: 
Traditionelle kinesiske butikker). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 141. Kinesisk medicinsk tehandel. (Singa-
pore 2006: Gamle fag). 
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Fig. 142. Baskisk apoteksskab fra 1700-tallet. 
(Spanien 1991: Kunsthåndværk: Møbler) 
 
 

 

 
 
Fig. 143. Skuffe- og reolsektion med træbøsser, 
morter, glas og bordvægt fra norsk apotek. 
(Norge 1995: Norsk apoteksfarmacis 400-års ju-
bilæum). 

 

 
 
Fig. 144. Tjekkiske træbøsser afbildet sammen 
med lægeplanten følfod (følfodblad: et hoste-
stillende middel). (Tjekkoslovakiet 1971: Inter-
national Farmacihistorisk Kongres, Prag). 

 

 
 
Fig. 145. Persisk fajancekrukke, såkaldt alba-
rello, fra det 12.-13. århundrede og romersk 
dråbetæller fra omkring det 1.-2. århundrede. 
(Portugal 2003: Apotek og lægemidler). 

 
 
Fig. 146. Spansk albarello, fremstillet i Valencia i 
1400-tallet. (Spanien 1987: Kunsthåndværk: Ke-
ramik). 

 

 
 
Fig. 147. Portugisisk albarello fra 1500-tallet. 
(Portugal 1964: 400-året for udgivelsen af læ-
gen Garcia d'Ortas dissertationer om indiske læ-
geplanter). [Jævnfør Fig. 91]. 

 

 
 
Fig. 148. Portugisiske albarelloer fra 1600-tallet. 
(Portugal 2008: Farmaceutisk keramik). 

 

 
 
Fig. 149. Spansk albarello med polykrom deko-
ration, fremstillet i Talavera i 1600-tallet. (Spa-
nien 1991: National kulturarv: Porcelæn og ke-
ramik). 
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Fig. 150. Portugisisk fajancekrukke med poly-
krom dekoration fra 1600-tallet. (Portugal 
1990: Fajancer). 
 
 

 
 
Fig. 151. Portugisisk fajancekaraffel fra ca. 
1652-1677 og portugisisk fajancekrukke fra ca. 
1637-1651. (Portugal 2003: Apotek og læge-
midler). 
 
 

 
 
Fig. 152. Portugisiske fajancekrukker fra 1600- 
og 1700-tallet. (Portugal 2008: Farmaceutisk 
keramik). 

 

 
 
Fig. 153. Ungarsk apotekerkrukke af fajance, betegnet Habán Keramik, med tinlåg fra 1700-tallet. 
(Ungarn 1985, miniark: Frimærkets Dag; Habán Keramik). 
 
 

 

 
 
Fig. 155. Portugisisk fajancekrukke fra 1700-tal-
let. (Portugal 2008: Farmaceutisk keramik). 
 
 
 

 
 
Fig. 156. Portugisiske fajancekrukker med poly-
krome dekorationer fra 1800-tallet. (Portugal 
2008: Farmaceutisk keramik). 
 
  

 
 
Fig. 157. Tjekkisk fajancekrukke og standflaske 
afbildet sammen med planten rose (rosenolie: 
et duftstof til salver og kosmetik). (Tjekkoslova-
kiet 1971: International Farmacihistorisk Kon-
gres, Prag). 

 
 
Fig. 154. Hollandske fajancekrukker fremstillet i Delft i 1700-tallet. Til højre ses den karakteristiske 
saftkande. (Belgien 1994, miniark: Maaseik Apoteksmuseum) 
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Fig. 158. Portugisisk standglas, standflaske og 
klystersprøjte afbildet sammen med en mo-
derne operationsstue til illustration af de ki-
rurgiske redskabers udvikling. (Portugal 1979: 
Arbejdsredskabernes udvikling). 

 

 
 
Fig. 159. Recepturinteriør fra Ny Caledonien 
fra 1800-tallet. (Ny Caledonien 1986: Apote-
kervæsenets 120-års jubilæum i Ny Caledo-
nien). 

 

 
 
Fig. 160. Motiv fra amerikansk receptur. (USA 
1972: Amerikansk Farmaceutforenings 120-
års jubilæum). 

 
 

 

Fig. 161. Australske standflasker og mortere. Billedet på kuverten viser J. Cunninghams Apotek i Echuca i Victoria samt dro-
gerne meldrøje, digitalisblad, spansk flue og galæble. (Australien 1981, postal helsag: 100-års jubilæet for Farmaceutisk Fa-
kultet, Victoria Universitet, Melbourne). 
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Fig. 162. Stilleben med recepturgenstande fra 
Colombia. Maleri udført af den colombianske 
kunstner Juan Carlos Ospina Ortiz (1963-). (Spa-
nien 2003, automatmærker: Malerier fra Sam-
mer Gallery). 

 

 
 
Fig. 163. Illustration af lægelig recept med re-
ceptsymbolet Rx. (Dominikanske Republik 1988: 
13. Panamerikanske og 16. Centralamerikanske 
Farmaci- og Biokemikongres).  

 

 
 
Fig. 164. Den italienske præst og tidligere far-
maceutstuderende Sct. Giovanni Leonardi 
(1541-1609; kanoniseret 1938), skytshelgen for 
de katolske apotekere, i færd med at udføre re-
cepturarbejde i et italiensk apotek. (Italien 
2009: 400-året for G. Leonardis død). 
 
 

 

 
 
Fig. 165. Recepturarbejde i schweizisk apotek. 
(Schweiz 1992: Menneske og erhverv). 

 
 
Fig. 166. Recepturarbejde i amerikansk apotek. 
Maleri fra 1939 udført af den amerikanske 
kunstner Norman Rockwell (1894-1978). (Gre-
nada 1982: Malerier). 

 

 
 
Fig. 167. Recepturarbejde i mellemamerikansk 
apotek. (Trinidad og Tobago 1982: 3. Konfe-
rence for Britisk Statssamfunds Farmaceutiske 
Forening, Port-of-Spain). 

 

 
 
Fig. 168. Recepturarbejde i et apotek som sym-
bol på adgang til traditionelle lægemidler. (For-
enede Nationer, New York 2009: Det Økonomi-
ske og Sociale Råd (ECOSOC)) 

 

 
 
Fig. 169. Indiansk stenmorter med bæltedyr på 
morterens basis. (Nicaragua 1965: Indiansk 
kunst).  
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Fig. 170. Stenmorter fra Tristan da Cunha. (Tri-
stan da Cunha 1989: Søfartsmuseet). 

 

 
 
Fig. 171. Gabonesisk træmorter. (Gabon 1998: 
Træskærerarbejde). 
 
 

 

 
 
Fig. 172. Gabonesisk træmorter med pistil. (Ga-
bon 1998: Træskærerarbejde). 

 

 
 
Fig. 173. Træmortere med pistiller fra Anguilla. 
(Anguilla 2009: Traditionelle husholdningsartik-
ler). 

 
 
Fig. 174. Stødning i en træmorter. (Laos 2001: 
Antikke morter). 

 

 
 
Fig. 175. Islamisk guldmorter med løve-dekora-
tioner fra det nordlige Teheran fra omkring 
1200 f.Kr. (Iran 1964: Persisk kunst i 7000 år). 

 

 
 
Fig. 176. Marokkansk bronzemorter. (Marokko 
1981: Røde halvmåne). 

 

 
 
Fig. 177. Jugoslavisk bronzemorter fra 1400-tal-
let. (Jugoslavien 1983: Museumsudstilling: 
Brugsgenstande). 
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Fig. 178. Maltesisk bronzemorter. (Malta 1970: 13. 
Europæiske Kunstudstilling). 

 
 

 
 
Fig. 179. Tjekkiske bronzemortere fra 1700-tallet 
afbildet sammen med lægeplanten valeriane (va-
lerianerod: et beroligende middel). (Tjekkoslova-
kiet 1971: International Farmacihistorisk Kongres, 
Prag). 

 

 
 
Fig. 180. Portugisisk marmormorter fra 1763 og go-
ansk elfenbensmorter fra 1600-tallet. (Portugal 
2003: Apotek og lægemidler). 

 

 
 
Fig. 181. Morter anvendt som symbol for lægemid-
delindustrien i Costa Rica. (Costa Rica 1956-1959: 
Nationale industrier: Farmaci). 

  

 
 
Fig. 182. Morter anvendt som symbol for 
El Salvadors Farmaceutiske Råd. (El Salva-
dor 1993: El Salvadors Farmaceutiske 
Råds 100-års jubilæum). 

 

 
 
Fig. 183. Morter anvendt som symbol for apotekervæse-
net i Canada. Den afbildede person er den fransk-canadi-
ske apoteker og landbrugspioner Louis Hébert (1575-
1627). (Canada 1985: International Farmacikongres, 
Montreal). 

 

 
 
Fig. 184. Morter og model af acetylsalicyl-
syremolekyle (Aspirin) anvendt som sym-
boler for Tysk Farmaceutisk Selskab. 
(Tyskland, Berlin 1990: Tysk Farmaceutisk 
Selskabs 100-års jubilæum). 
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Fig. 185. Lægeplanter, morter og medicin-
flasker anvendt som symboler for kemisk og 
farmaceutisk virksomhed i Uruguay. (Uru-
guay 2013: 125-året for oprettelsen af For-
eningen for Kemi og Farmaci). 
 
 

 
 
Fig. 188. Håndvægt. (Holland 1986: Velgø-
renhedsmærke til fordel for social og kultu-
rel omsorg: Gamle måleinstrumenter). 

 

 
 
Fig. 186. Morter anvendt som symbol for lægevæsenet i USA. (USA 1976, postal helsag: Amerikansk læge-
væsens 200-års jubilæum). 

 

 
 
Fig. 187. Morter af karststen (en særlig art 
kalksten) anvendt som eksempel på slo-
vensk brugskunst i reklamekampagne til 
promovering af Slovenien. (Slovenien 2014: 
Reklamekampagnen »I feel Slovenia«). 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 189. Håndvægt afbildet sammen med 
lægeplanten adonisurt (et hjerteregule-
rende middel). (Tjekkoslovakiet 1971: Inter-
national Farmacihistorisk Kongres, Prag). 
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Fig. 190. Recepturvægt. (Østrig 1981: Kon-
gres for International Farmaceutisk Fødera-
tion (FIP), Wien). 

 

 
 
Fig. 191. Kinesisk vægt. (Macau 2001: Traditio-
nelle redskaber). 

 

 
 
Fig. 192. Kinesisk vægt afbildet sammen med læ-
geplanten »Lobelia chinensis« (et antidotalt og 
vanddrivende middel). (Hongkong 2001: Læge-
planter fra Hongkong). 
 
 

 
 
Fig. 193. Veje- og måleredskaber. (Japan 
1959: Indførelsen af metersystemet i Ja-
pan). 

 

 
 
Fig. 194. Veje- og måleredskaber. (Korea, Syd 
1964: Indførelsen af metersystemet i Korea). 

 

 
 
Fig. 195. Skæring af droger ved hjælp af langkniv i 
kinesisk apotek. (Macau 1994: Traditionelle kine-
siske butikker). 
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Fig. 196. Langkniv til skæ-
ring af droger afbildet 

sammen med lægebusken 
»Gardenia jasminoides« 

(et antibiotisk, antiinflam-
matorisk, feberstillende, 
vanddrivende, blodren-

sende og blodcirkulations-
fremmende middel). 

(Hongkong 2001: Læge-
planter fra Hongkong). 

 

 

 

 

 Fig. 197. Kværn til pulveri-
sering af droger afbildet 
sammen med lægeplan-
ten »Scutellaria indica« (et 
antiinflammatorisk og 
blodcirkulationsfrem-
mende middel). (Hong-
kong 2001: Lægeplanter 
fra Hongkong). 

 
 

 
 

Fig. 198, nr. 1 

 

 
 

Fig. 198, nr. 2 

 

 
 

Fig. 198, nr. 3 
 
Fig. 198. Thailandske gruttesten til pulverisering af droger. De enkelte gruttesten hidrører fra: 1) det 7.-11. århundrede; 2) det 11.-13. år-
hundrede; 3) det 18.-20. århundrede. (Thailand 1994: Thailandsk apotekervæsens 80-års jubilæum). 

 
 

 
 

Fig. 199. Kværn til pulverisering af droger 
med Kiang Wu Hospital i Macau Peninsula 

som baggrund. (Macau 2011: Kiang Wu Hos-
pitals 140-års jubilæum). 

 

 
 
Fig. 200. Kværn og morter til pulverisering af 
droger afbildet sammen med lægeplanten 
bulmeurt (bulmeurtblad: et beroligende og 
smertestillende middel). (Tjekkoslovakiet 
1971: International Farmacihistorisk Kongres, 
Prag). 
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Fig. 201. Destillationsapparater afbildet sam-
men med lægeplanten cikorie (cikorierod: et af-
førende middel). (Tjekkoslovakiet 1971: Inter-
national Farmacihistorisk Kongres, Prag). 

 

 
 
Fig. 202. Destillationsapparat fra ca. 1910 og 
standflaske fra ca. 1890-1930. (Portugal 2003: 
Apotek og lægemidler). 

 

 
 
Fig. 203. Illustration af laboratoriemæssig frem-
stilling af lægemidler i finsk apotek. (Finland 
1989: Finsk apotekervæsens 300-års jubilæum). 

 

 
 
Fig. 204. Illustration af laboratoriemæssig frem-
stilling af lægemidler i uruguayansk apotek. 
(Uruguay 1998: Uruguays Apotekerforenings 
50-års jubilæum). 

 
 

 
 
Fig. 205. Illustration af laboratoriemæssig frem-
stilling af lægemidler i brasiliansk apotek. (Bra-
silien 1985: 100-året for farmaceuten Candido 
Fontouras fødsel). 

 

 
 
Fig. 206. Reklame for den engelske apotekskæde Boots. (England 
1994, reklamevedhæng: Særtryk for firmaet Boots). 

 

 
 
Fig. 207. Illustration af udviklingen af den filip-
pinske apotekskæde Mercury Drug Corporation, 
grundlagt af Mariano Que i 1945. Forneden: Fir-
maets start som fortovsapotek med salg af læ-
gemidler fra en trækvogn i Bambang i Manila. I 
midten: Firmaets afdeling i Quiapo i Manila. 
Foroven: Firmaets hovedkvarter med varehus i 
Quezon. (Filippinerne 1995: Mercury Drug Cor-
porations 50-års jubilæum). 
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LÆGEMIDDELINDUSTRIEN 

Som tidligere nævnt førte anvendelsen af kemiske lægemiddelstoffer til etable-
ringen af en farmaceutisk-kemisk industri i sidste halvdel af 1800-tallet. Med op-
findelsen af lægemiddelformen tabletter samt tabletmaskinen og andre farma-
ceutiske maskiner, der muliggjorde masseproduktion af lægemidler, udviklede 
den farmaceutisk-kemiske industri sig fra slutningen af 1800-tallet til en egentlig 
lægemiddelindustri, som ikke blot fremstillede de kemiske lægemiddelstoffer, 
men også tilvirkede dem til brugsfærdige lægemidler, de såkaldte »medicinske 
specialiteter«, senere »farmaceutiske specialiteter«. Herved indledtes den struk-
turændring på lægemiddelproduktionens område, der i løbet af 1900-tallet førte 
til bortfald af apotekernes egenproduktion af lægemidler og til lægemiddelindu-
striens overtagelse af al lægemiddelfremstilling. 
 Lægemiddelindustriens ekspansion gennem 1900-tallet var betinget af en lø-
bende opdagelse af nye lægemidler med stærkere og ofte mere specifik virkning 
end tidligere kendt. Det gjaldt således lægemidler inden for grupperne sovemid-
ler, lokalbedøvende midler, kemoterapeutika, hormoner, vitaminer, antibiotika, 
psykofarmaka, urindrivende midler, blodtryksnedsættende midler med flere 
(Fig. 208-227). 
 Den industrielle lægemiddelproduktion startede i Tyskland. Hurtigt kom 
USA, Schweiz, England, Frankrig og andre lande med, heriblandt Danmark (Fig. 
228-230 og 233-234). 

  I Danmark blev de to første medicinske specialiteter bragt i handelen i 1893 
af firmaet Alfred Benzon, der var grundlagt som engroshandel for droger, kemi-
kalier og materialvarer i 1849 af apoteker Alfred Nicolai Benzon (1823-1884) på 
Svane Apoteket i København (Fig. 231 og 232). De to medicinske specialiteter 
var skjoldbruskkirtelpræparater, der var udviklet i samarbejde med hospitalslæ-
ger til behandling af myxødem og var fremstillet af skjoldbruskkirtler fra kalve. 
Begge præparater var i pilleform, det ene indeholdt en tør kirtelekstrakt og det 
andet tørret kirtel. 
 En lægemiddelindustri med egen forskning startede med oprettelsen af Lø-
vens kemiske Fabrik, nu LEO Pharma, i 1908 og etablering i tilknytning hertil af 
et bakteriologisk og et farmakologisk laboratorium i 1909. Firmaet blev stiftet af 
de to indehavere af Løve Apoteket i København, apoteker Anton Antons (1859-
1920) og apoteker August Kongsted (1870-1939). Løvens kemiske Fabrik mar-
kedsførte i 1912 acetylsalicylsyretabletterne »Albyl«. 
 I Europa varetages den faglige vurdering af ansøgninger om markedsførings-
tilladelse for lægemidler og den løbende overvågning af lægemidlernes sikker-
hed af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i London, som er et organ un-
der Den Europæiske Union. Agenturet har et stort internationalt netværk, der 
blandt andet omfatter samarbejde med de nationale lægemiddelmyndigheder i 
Europa (Fig. 235). 
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Fig. 208. Den tyske læge Paul Ehrlich (1854-
1915), grundlægger af kemoterapi og opfinder 
af Salvarsan, et middel mod syfilis, og den tyske 
læge Emil von Behring (1854-1917), grundlæg-
ger af serumterapi. (Tyskland 2004: 150-året for 
P. Ehrlichs og E. von Behrings fødsel). 
 
 
 
 

 
 
Fig. 211. Illustration af isolering af insulin. (Ga-
bon 2001: Opdagelser i det 20. århundrede). 

 

 
 
Fig. 209. Paul Ehrlich blev erindret af Ghana i 1998. (Ghana 
1998, miniark: Berømte personer og begivenheder i det 20. år-
hundrede: Opfindere og deres opfindelser). 

 

 
 
Fig. 210. Den canadiske læge Frederick Grant 
Banting (1891-1941), der isolerede insulin i 
1921. (Canada 2000: Tusindårsserie: Medicinske 
innovatorer). 
 
 

 
 
Fig. 212. Insulinkrystaller. (Danmark 1990: Dia-
betesforeningens 50-års jubilæum). 
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Fig. 213. Insulin og laboratorieudstyr til brug 
ved behandling af sukkersyge. (Canada 1971: 
50-året for opdagelsen af insulin). 
 
 

 

 
 
Fig. 214. Insulins betydning illustreret ved tre 
livlige, menneskelige silhuetter, hvis skygger 
danner ordet »vie« (liv). (Frankrig 2011: 90-året 
for opdagelsen af insulin). 

 

 
 
Fig. 215. Heberprot-P injektionsvæske til be-
handling af diabetiske fodsår. (Cuba 2012: 5-
året for kampagnen mod diabetiske fodsår). 

 

 
 
Fig. 216. Den engelske kemiker Walter Norman 
Haworths (1883-1950) syntese af askorbinsyre 
(C-vitamin) illustreret ved en citrusfrugt og en 
model af askorbinsyremolekylet. (England 
1977: 100-års jubilæet for Kongelig Institut for 
Kemi). 

 
 
Fig. 217. Model af C-vitaminmolekyle som sym-
bol på kemisk forskning og dens resultater i 
Schweiz. (Schweiz 2011: Det internationale år 
for kemi). 

 

 
 
Fig. 218. Den engelske bakteriolog Alexander 
Fleming (1881-1955) og hans opdagelse af peni-
cillin i 1928 illustreret ved en model af et peni-
cillinmolekyle. (Ungarn 1981: 100-året for A. 
Flemings fødsel). 

 

 
 
Fig. 219. Alexander Flemings opdagelse af peni-
cillin illustreret ved stoffets antibiotiske egen-
skaber. (England 2010: Medicinske gennem-
brud). 

 

 
 
Fig. 220. Alexander Fleming blev erindret af 
Cuba i 2013 i anledning af 60-året for hans be-
søg på Cuba. (Cuba 2013: Personligheder). 
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Fig. 221. Den terapeutiske anvendelse af peni-
cillin i form af salve og injektionsvæske. (Benin 
1978: 50-året for opdagelsen af penicillin).  

 

 
 
Fig. 222. Penicillintabletter. (Belgien 2001: En 
rejse gennem det 20. århundrede: Teknik & Vi-
denskab / Humaniora). 
 
 

 

 
 
Fig. 223. »Antibiotics Save Lives«, en ameri-
kansk lovprisning af anvendelse af penicillin og 
streptomycin mod bakterielle infektioner. (USA 
1999: Lovprisning af det 20. århundrede: 
1940'rne). 

 

 
 
Fig. 224. Psykiatri symboliseret ved ansigter og 
et psykofarmakon i form af en tablet. (Israel 
2005: Sundhedsvæsenet i Israel). 

 
 
Fig. 225. De første p-piller, Anovlar, blev mar-
kedsført i 1961. (Dominikanske Republik 2000: 
Tusindårsserie: 1960'erne). 

 

 
 
Fig. 226. Hjerteregulerende betablokkere synte-
tiseret af den skotske farmakolog James W. 
Black (1924-2010) i 1962. (England 2010: Medi-
cinske gennembrud). 

 

 
 
Fig. 227. Illustration af ødelæggelse af cancer-
celler ved injektion med et kemoterapeutikum. 
(Tyrkiet 1987: 15. Internationale Kemoterapi-
kongres, Istanbul). 

 

 
 
Fig. 228. Den amerikanske lægemiddelindustri-
virksomhed Pfizer, der blev grundlagt i 1849, 
etablerede sig på Filippinerne i 1954. (Filippi-
nerne 2004: Pfizers 50-års jubilæum på Filippi-
nerne). 

  



56 

 

 
 
Fig. 229. Fremstilling af cefalosporin, et antibio-
tikum, i den engelske lægemiddelindustrivirk-
somhed Glaxo. (England 1986: Industriår). 

 

 
 
Fig. 230. Påfyldning af medicinflasker i en kine-
sisk lægemiddelindustrivirksomhed. (Kina 1964: 
Kemisk industri). 

 

 
 
Fig. 231. Reklame for spiseolie fra den danske 
lægemiddelindustrivirksomhed Alfred Benzon 
med firmaets ældre logo, et stiliseret AB med 
æskulapslangen kombineret med en svane til 
markering af firmaets udspring af Svane Apote-
ket i København. (Danmark 1933, reklameved-
hæng: Frimærkehæfter med reklamevedhæng). 
 
 

 

 
 
Fig. 232. Reklame for sodapastiller fra Alfred 
Benzon med firmaets nyere logo, et stiliseret 
AB med æskulapslangen. (Danmark 1933, rekla-
mevedhæng: Frimærkehæfter med reklameved-
hæng). 

 
 
Fig. 233. Påfyldning af kapsler i en taiwansk læ-
gemiddelindustrivirksomhed. (Taiwan 1964: In-
dustri). 

 

 
 
Fig. 234. Reklame for den engelske lægemiddelindustrivirksomhed GlaxoSmithKlines datterselskab i 
Singapore. (Singapore 2004, miniark: Singapore – en global by: Handel og industri). 

 

 
 
Fig. 235. Logo for Italiens lægemiddelagentur, 
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). (Italien 
2013: Statslige institutioner). 
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LÆGEMIDDELFORMERNE 

I dag er lægemiddelterapien knyttet til en forklaring af sygdom som forstyrrelser 
i legemets biologiske processer, idet man mener, at lægemiddelstoffer udøver 
deres virkning på organismen ved en fysisk-kemisk påvirkning, enten ved læge-
middelstoffernes umiddelbare tilstedeværelse, for eksempel basiske stoffers 
neutralisation af syreindholdet i mavesaften og afførende stoffers blødgørende 
virkning, eller gennem lægemiddelstoffernes påvirkning af bestemte makromo-
lekyler, såkaldte receptorer, hvorved biologiske processer stimuleres eller hæm-
mes. Endvidere er det antagelsen, at et lægemiddelstofs evne til at danne et 
kompleks med en receptor og størrelsen af den biologiske effekt, som reaktio-
nen mellem lægemiddelstoffet og receptoren udløser, er bestemmende for læ-
gemiddelstoffets terapeutiske værdi. 
 Det er sjældent, at et lægemiddelstof lader sig anvende direkte som læge-
middel uden nogen form for tilberedning. Normalt må et lægemiddelstof tilbe-
redes til brugsfærdigt lægemiddel under tilsætning af hjælpestoffer, hvis funk-
tion ikke blot kan være at bringe lægemiddelstoffet i en for lægemidlets anven-
delse hensigtsmæssig form, en såkaldt lægemiddelform, men også at lette den 
tekniske fremstillingsproces, at bibringe lægemidlet den ønskede stabilitet eller 
at dække over en ubehagelig smag eller lugt hos lægemiddelstoffet. 
 
De typiske lægemiddelformer er: 

 Afdelte pulvere, dråber, kapsler, miksturer, pulvere og tabletter til indta-
gelse gennem munden. 

 Suppositorier til indføring i endetarmen. 

 Inhalationspulvere og -væsker til forstøvning i luftvejene. 

 Næsedråber til inddrypning i næsen. 

 Infusionsvæsker og injektionsvæsker til henholdsvis indføring i en blodåre 
og indsprøjtning gennem huden. 

 Øjendråber til inddrypning i øjet. 

 Øredråber til inddrypning i øret. 

 Linimenter og salver til anvendelse på huden. 
 
Det brugsfærdige lægemiddel består af lægemidlet indesluttet i en emballage, 
der er egnet for opbevaring og anvendelse af lægemidlet (Fig. 236). 

  Flere lægemiddelformer lader sig ikke anvende uden hjælpemidler. Som ek-
sempler på hjælpemidler, der er beregnet til administrering af lægemidler kan 
nævnes (Fig. 237-241): 
 

 Dråbeflasker 

 Pipetteflasker 

 Inhalatorer/spray 

 Medicinmål 

 Injektionssprøjter og kanyler 

 Øjenbadeglas 
 
Blandt ovennævnte lægemiddelformer er tabletter og injektionsvæsker de mest 
anvendte i dag. 
 Tabletter afløste i løbet af første halvdel af 1900-tallet lægemiddelformen 
piller, der havde været anvendt siden den egyptiske oldtid. Piller var doserede 
lægemidler af kugleform og blev fremstillet af en plastisk masse ved at udrulle 
denne til tynde strenge, gennemskære disse og trille de afskårne stykker til kug-
ler. At »trille piller« var en vigtig del af apotekshåndværket, og apoteksfarma-
ceuter blev derfor i folkemunde kaldt »pilletrillere«. 
 Tablettens historie begynder i 1844, da den engelske urmager og opfinder 
William Brockedon opfandt »shaping pills« og fik patent på en håndpresse til 
fremstilling af de »formede piller« ved komprimering. Den nye lægemiddelform 
fik snart navnet »compressed pills« i England og USA. I 1877 begyndte det ame-
rikanske firma John Wyeth at markedsføre »compressed pills« under betegnel-
sen »tablets«, og i 1878 gjorde det engelske firma Burroughs, Wellcome & Co. 
det samme. Herefter blev ordet tabletter den almindelige betegnelse for dose-
rede lægemidler til indvortes brug, fremstillet ved komprimering. 
 Injektionsterapien har næsten samme alder som tabletten. Allerede fra 
1600-tallet havde man gjort forsøg med indføring af lægemidler intravenøst, det 
vil sige i en blodåre, men disse forsøg fik ikke nogen betydning. Den skelsæt-
tende begivenhed for udviklingen af injektionsterapien indtraf, da den skotske 
læge Alexander Wood (1817-1884) i 1855 offentliggjorde en meddelelse om sine 
positive erfaringer med indsprøjtning af lægemidler subkutant, det vil sige under 
huden. I de følgende årtier fik den nye terapiform almindelig anvendelse. 
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 Injektionsvæskerne var simple opløsninger af lægemiddelstoffer i destilleret 
vand, der usterile blev dispenseret i glas med korkprop. Risikoen for vækst af mi-
kroorganismer og indhold af korkpartikler i injektionsvæskerne var derfor stor. 
Først i løbet af 1920'rne og 1930'rne blev det almindeligt at fremstille sterile in-
jektionsvæsker og at dispensere disse i ampuller eller hætteglas med gummi-
hætte. 
 Som tidligere nævnt har vi gennem 1900-tallet fået et stort udvalg af læge- 

 midler med stærkere og ofte mere specifik virkning end tidligere kendt. Imidler-
tid har et lægemiddel sjældent kun én virkning. Ofte ved man allerede ved mar-
kedsføringen af lægemidlet, at det har visse bivirkninger, men undertiden afslø-
res uønskede virkninger først efter længere tids brug. Dette er baggrunden for 
den bekymring, man må nære for misbrug af lægemidler. De potente lægemid-
ler, med deres fordele og farer, skal anvendes med respekt for deres virkninger 
på organismen (Fig. 242). 
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Fig. 236, nr. 1 

 

 
 

Fig. 236, nr. 2 

 

 
 

Fig. 236, nr. 3 
 
 

 

 
 

Fig. 236, nr. 4 

 
 

Fig. 236, nr. 5 

 

 
 

Fig. 236, nr. 6 

 

 
 

Fig. 236, nr. 7 

 

 
 

Fig. 236, nr. 8 

 
Fig. 236. Billeder af lægemiddelformerne dråber, kapsler, miksturer og tabletter samt af lægemiddelemballagerne ampuller, hætteglas, medicinflasker, medicinglas, salvetuber, øjendråbeflasker og øjensalve-
tuber: 1) Botswana 2000: Læsningens og skrivningens årti; 2) Brasilien 1977: Social forsorg: Lægemiddeldistribution; 3) Gabon 1966: Røde Kors; 4) England 1977: 100-års jubilæet for Kongelig Institut for Kemi; 
5) Ghana 1971: 2. Internationale Handelsmesse, Accra; 6) Israel 2000: Tusindårsserie; 7) Kenya 1992: Kampen mod AIDS; 8) Japan 1986: 100-året for udgivelsen af den første japanske farmakopé. 

(Fortsættes) 
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Fig. 236, nr. 9 

 

 
 

Fig. 236, nr. 10 
 
 

 
 

Fig. 236, nr. 13 

 

 
 

Fig. 236, nr. 11 
 
 

 
 

Fig. 236, nr. 12 

  

 
 

Fig. 236, nr. 14 

 
Fig. 236 (fortsat). Billeder af lægemiddelformerne dråber, kapsler, miksturer og tabletter samt af lægemiddelemballagerne ampuller, hætteglas, medicinflasker, medi-
cinglas, salvetuber, øjendråbeflasker og øjensalvetuber: 9) Korea, Nord 1998: National immuniseringsdag; 10) Pakistan 1972: 25-året for Pakistans selvstændighed; 
11) Korea, Syd 1968: 3. Kongres for Føderationen af Asiatiske Farmaceutiske Foreninger (FAPA), Seoul; 12) Maldiverne 1980: Verdenssundhedsdag; 13) Maldiverne 
1980, miniark: Verdenssundhedsdag; 14) Mexico 2005: Kampen mod polio. 

(Fortsættes) 
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Fig. 236, nr. 15 

 

 
 

Fig. 236, nr. 16 
 
 

 

 
 

Fig. 236, nr. 17 

 

 
 

Fig. 236, nr. 18 

 

 
 

Fig. 236, nr. 19 

 

 
Fig. 236, nr. 20 

 

 
 

Fig. 236, nr. 21 

 
Fig. 236 (fortsat). Billeder af lægemiddelformerne dråber, kapsler, miksturer og tabletter samt af lægemiddelemballagerne ampuller, hætteglas, medicinflasker, medicinglas, salvetuber, øjendråbeflasker og 
øjensalvetuber: 15) Pitcairn 1968: WHO's 20-års jubilæum; 16) Rumænien 1962: 4. Prøvemesse, Bukarest; 17) Spanien 2008: Videnskaber; 18) Swaziland 1976: Verdenssundhedsdag; 19) Qatar 1973: WHO's 
25-års jubilæum; 20) Polen 1967, postal helsag: Den polske lægemiddelindustrivirksomhed Polfa; 21) Ungarn 1961: Sundhedsvæsenet. 
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Fig. 237. Tysk røgelsespande af kobber fra 
1500-tallet afbildet sammen med lægeplanten 
bulmeurt. Røgning af bulmeurt og indånding af 
den fremkomne røg gennem mund og næse 
blev anvendt som bedøvelsesmiddel ved kirur-
giske indgreb. (Tyske Demokratiske Republik 
1981: Medicinhistorisk Samling, Karl-Sudhoff-In-
stitut, Leipzig). 

 

 
 
Fig. 238. Tekande til fremstilling af drogeudtræk 
afbildet sammen med blade af lægeplanten 
»Centella asiatica« (et antiinfektiøst, antidotalt, 
feberstillende og vanddrivende middel). (Hong-
kong 2001: Lægeplanter fra Hongkong). 
 
 

 

 
 
Fig. 239. Subkutan injektionssprøjte. (Monaco 
2005: 150-året for Alexander Woods opfindelse 
af den subkutane injektionssprøjte). 

 
 
Fig. 240. Engangsinjektionssprøjte. (Brasilien 
2011: Kampagne for anvendelse af prævention 
mod AIDS). 

 

 
 
Fig. 241. Japansk medicinæske, såkaldt inro, 
med udskåren knap, betegnet netsuke, til fæst-
nelse af medicinæsken til bæltet. (Ryukyuøerne 
1968: Filatelistisk Uge). 

 

 
 
Fig. 242. Billede af medicinflaske og kapsler 
med en advarsel mod medicinmisbrug, som på 
dansk lyder: »Tag ikke mere medicin end højst 
nødvendigt.« (Tyrkiet 1988: Sundhed). 
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Farmacihistoriske museer og selskaber   

De genstande, som ældre generationer af farmaceuter har efterladt sig, tilfører 
farmaciens historie en dimension, der går ud over, hvad det skrevne ord kan bi-
bringe. Sådanne genstande kan i kombination med skriftlige overleveringer for-
tælle os om udviklingen af det farmaceutiske arbejde, den farmaceutiske tekno-
logi og lægemiddelterapien. 
 Denne erkendelse førte til, at der inden for farmaceutkredse i flere europæi-
ske lande – begyndende i 1840’rne og stigende fra 1880’erne – opstod ønsker 
om at etablere farmacihistoriske museer og samlinger med henblik på at doku-
mentere farmaciens historiske udvikling for eftertiden. The Royal Pharmaceuti-
cal Society Museum i London blev således etableret i 1842, Historisk-pharma- 

 ceutisk Samling i København i 1887 og Museum of the History of Medicine and 
Pharmacy i Lyon i 1896. Denne udvikling fortsatte gennem 1900-tallet, hvor der 
blev oprettet farmacihistoriske museer i en lang række lande (Fig. 243-249). 
 I takt med den stigende interesse for farmaciens historie blev der tillige stif-
tet farmacihistoriske selskaber med det formål at fremme farmacihistorisk forsk-
ning og udbrede kendskabet til farmaciens historie. Det første farmacihistoriske 
selskab, det franske Société d’Histoire de la Pharmacie, blev oprettet i 1913. 
Som led i opfyldelsen af deres formål har flere selskaber arrangeret internatio-
nale farmacihistoriske kongresser (Fig. 250). 

 
 

 
 

Fig. 243. Klaksvík Filialapotek under Tórshavn Tjaldurs Apotek blev oprettet i 
1932 og indrettet i et ældre handelshus. Efter flytning af filialapoteket til anden 
adresse i 1961 blev det gamle filialapotek overtaget af Norðoya Fornminnissavn 
og genåbnet som apoteksmuseum, Det Gamle Apotek i Klaksvík, i 1983. (Færø-
erne 2012: 80-året for oprettelsen af Klaksvík Filialapotek). 
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Fig. 244. Heidelberger Schloss, der har huset 
Deutsches Apotheken-Museum siden 1957. 
Museet var oprindelig, fra dets oprettelse i 
1938, beliggende i München. (Tyskland 2001: 
Seværdigheder). 

 

 
 
Fig. 245. Pauls Stradins Museum for Medicinens 
Historie i Riga, oprettet i 1957 og afbildet sam-
men med skelet, urtebog og mortere. (Letland 
2007: 50-års jubilæet for Pauls Stradins Mu-
seum for Medicinens Historie). 

 

 
 
Fig. 246. Ungarns Kemiske Museum i Várpalota, 
grundlagt i 1961, med billeder af genstande fra 
museets samlinger, heriblandt træbøsser og an-
dre standbeholdere fra ungarske apoteker fra 
slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 
1900-tallet. (Ungarn 2011: Skatte i ungarske 
museer). 

 
 

 
 
Fig. 247. Farmaceutisk Museum i Matanzas på 
Cuba indrettet i 1964 i et tidligere fransk apo-
tek, Ernesto Triolet’s Apotek. (Cuba 2007: 125-
året for oprettelsen af Ernesto Triolet’s Apotek). 

 

 
 
Fig. 248. Interiør fra Apoteksmuseet i Riga, der 
viser et apotekslaboratorium fra 1700-tallet. 
Museet blev åbnet i 1986. (Letland 2014: Mu-
seer). 

 

 
 
Fig. 249. Lakridsmuseet »Giorgio Amarelli« i 
Rossano i Italien, oprettet i 2001 og afbildet 
sammen med morter til fremstilling af lakrids 
samt lakridsstænger. (Italien 2004: Italiensk 
kunst- og kulturarv: Lakridsmuseet »Giorgio 
Amarelli«, Rossano). 

 

 
 
Fig. 250. Logo for Østrigsk Farmacihistorisk Sel-
skab. (Østrig 2009, personaliseret mærke: 39. 
Internationale Farmacihistoriske Kongres, 
Wien). 
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