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 Modern laboratorievetenskap 
och historia kan komplet-
tera varandra på utmärkta 
sätt. Sedan mars 2015 har 

jag och apotekaren Nils-Otto Ahnfelt ut-
fört medicinhistoriska experiment med 
ett mycket starkt kemiskt inslag. Försöken 
har gått ut på att rekonstruera två välkända 
äldre mediciner: Hjärnes Testamente och 
Teriak. Den förra skapades i Stockholm 
decennierna runt 1700 som ett magelixir 
och ett allmänt stärkande universalmedel. 
Den senare var ett klassiskt motgift och en 
pestmedicin med rötter i antiken.

Vi arbetar utifrån experimentell vetenskaps-
historia, en metod för historisk forskning 
som kombinerar noggrann analys av his-
toriska texter med rekonstruktioner av his-
toriska handgrepp och kunskaper och, när 
det behövs, moderna laboratoriemetoder.

Vi utgår både från historiska och ke-
miskt-farmaceutiska frågor. Hur tillverka-
des och hur fungerade sådana här medi-
ciner i sin egen samtid? Hur ska vi förstå 
dem i termer av dåtidens medicinska och 
kemiska teorier? Fungerade de rent av, på 
sätt som vi inte riktigt förstår, eftersom vi 
har förlorat mycket av kunskapen om hur 
de skulle framställas? Kan de tänkas ha 
en betydelse och funktion också för oss?

Våra mål är dock i första hand historiska. 
Genom att hantera medicinska växtsub-
stanser och kryddor skapar vi praktisk och 
påtaglig inblick i varför och på vilket sätt 

sexton- och sjuttonhundratalens farmaci 
var sammanvävd med den tidens globala 
handelsmarknad. Att hantera uppemot ett 
sjuttiotal substanser som alla har sin sär-
egna doft och smak har gjort det tydligt för 
oss varför apotekare förutom medicintill-
verkning också ägnade sig åt kryddhandel 
och likör-, kryddvins-, och konfekttillverk-
ning. Det var helt enkelt aktiviteter som 
låg mycket nära varandra.

Gränsen mellan krydda och medicin var 
ännu vid 1700-talets slut delvis flytande. 
Men detta är också något som förändras 
över tid. Doft och smak förlorade vartef-
ter åren gick i betydelse för hur man be-
dömde olika -framförallt- växters medi-
cinska verkan. De komplexa medicinerna 
som sattes samman av många olika växter 

trängdes med tiden undan. Istället ser vi 
hur både medicinska forskare, apotekare 
och kunder alltmer valde att välja enkla 
renframställda mediciner enligt formeln: 
ett specifikt ämne botar idealiskt sett en 
specifik sjukdom.

Men laboratoriet då – och de moderna me-
toderna? Än så länge har vi återskapat tre 
versioner av Hjärnes Testamente och två 
varianter av Teriak. Utifrån preliminära ana-
lyser har vi goda skäl att förmoda att våra 
mediciner kan ha haft ett antal intressanta 
och påtagliga medicinska effekter. Flera av 
de växter som ingår Hjärnes Testamente 
är i dag föremål för vetenskapliga under-
sökningar runtom i världen kring samband 
mellan ingående substanser och deras even-
tuella farmakologiska effekt.   KB

Återskapar det förflutnas laboratorier
[Av Hjalmar Fors, docent, Uppsala universitet, ledamot av Kemisamfundets kemihistoriska nämnd]

Vad vet vi egentligen om vad som hände i det förflutnas laboratorier och det 
som producerades där i form av mediciner?

Docent Hjalmar Fors är förste bibliotekarie 
vid Hagströmerbiblioteket, samt verksam 
som vetenskapshistoriker vid Uppsala 
Universitet. Forskningsmässigt har han 
intresserat sig främst för kemi, natural-
historia, bergsbruk och farmaci under 
tidigmodern tid. Hans senaste bok, The 
Limits of Matter: Chemistry, Mining and 
Enlightenment utkom 2015 på University 
of Chicago Press.

Fil. Dr. Nils-Otto Ahnfelt har en pro-
jektanställning som forskare vid avd. för 
vetenskapshistoria vid Uppsala Universitet. 
Han har doktorerat i Analytisk farmaceutisk 
kemi och har arbetat inom läkemedels-
industrin i 30 år i ledande befattningar 
innan han började studera idé- och lär-
domshistoria vid Uppsala Universitet.
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Kinesisk (medicinsk) rabarber. Roten av kinesisk rabarber är en av de växtsubstanser 
som ingår i både Hjärnes Testamente och Teriak.  Bilden ur Naturalhistoria, hämtad ur 
Funkes och Lippolds Skrifter. Öfversättning. Med 195 Illuminerade Figurer efter Bertuch 
band 2 (Örebro, 1810). Från Hagströmerbibliotekets samlingar, Karolinska Institutet.


