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I Mahón på Me-
norca står dok-

tor Orfila staty
utanför sitt födel-
sehus. Som fram-
går av bilden är det
egentligen inte en
staty utan en byst
placerad ovanpå
ett stenblock med
symboliska kvin-
nofigurer.

Orfila? Namnet
låter bekant, men
var har jag hört
det? Jo, Hôtel Or-
fila heter det lilla
pensionatet i Paris,
på Rue d’Assas
nära Luxembourg-
trädgården, där
August Strindberg
bor under den
verkliga eller fikti-
va kris som han
skildrar i »Infer-
no». Det är här han
försöker göra guld,
och det är här han
tror sig utsatt för
mordförsök ge-
nom elektriska
strömmar skicka-
de från grannrum-
met av den demo-
niske ryssen Po-
poffsky (förebil-
den i verkligheten
var den polske för-
fattaren Stanislaw
Przybyszewski, en
gammal bekant från Berlintiden).

Vem var doktor Orfila?
Kan det vara den menorkanske

doktorn som har gett namn åt hotel-
let i Montparnasse? Vilka band för-
enar Medelhavsön med Paris? Det
kan vara värt en liten utredning. I En-
cyclopædia Britannica finns några
knapphändiga uppgifter:

Mateo José Bonaventura Orfila
föddes år 1787 i Mahón (eller Maó
som namnet skrivs på öns katalanska
dialekt). Hans fäderneö har genom
historien gått som ett vandringspris
mellan Medelhavets stormakter.
Kartager, romare, araber och spanjo-

rer har i tur och ordning haft herra-
väldet. Turkiska sjörövarflottor har
ankrat upp i vikarna. Efter det spans-
ka tronföljdskriget i början av 1700-
talet satte sig engelsmännen i besitt-
ning av ön (en utmärkt flottbas) och
höll den, med korta franska och
spanska mellanspel, under nästan
hundra år. 

När Orfila föddes var Menorca
tillfälligt i spanska händer, men det
var till Paris som den unge mannen
drog för att läsa medicin. År 1819
blev han professor i rättsmedicin –

onekligen ganska
raskt marscherat vid
32 års ålder. Seder-
mera blev han pro-
fessor även i kemi
och dekanus för me-
dicinska fakulteten,
men efter revolutio-
nen 1848 fick han
lämna sin post. Han
dog år 1853 och är
begravd i Paris.

En toxikologi-
pionjär
Orfila var alltså

rättsmedicinare och
kemist och betraktas
som en av toxikolo-
gins pionjärer. Det
är då inte så konstigt
om ett hotell beläget
ett långt stenkast
från Sorbonne upp-
kallades efter denne
framstående veten-
skapsman. Det finns
för övrigt också en
gata i östra Paris i
närheten av Père
Lachaise-kyrkogår-
den som heter Rue
Orfila.

Strindberg skriver
en del om dr Orfila i
»Inferno». Han hit-
tar en kemibok av
Orfila i en boklåda
och anser sig där
finna stöd för att
svavel inte är ett

grundämne (för Orfilas skull får man
hoppas att Strindberg missuppfatta-
de honom). Han går till Orfilas grav
på Montparnasse-kyrkogården, och
tillsammans med den svenske 1700-
talsmystikern Emanuel Swedenborg
blir Orfila ett slags ockult skyddshel-
gon för Strindberg. 

Så går trådarna mellan Menorca,
Paris och Sverige. Är det Makterna
som har något dolt budskap när de lå-
ter den svenske turisten stanna vid
minnesmärket över en i Sverige föga
känd vetenskapsman?

Ulf Schöldström
Sveriges läkarförbund

Doktor Orfila från Menorca
ett ockult skyddshelgon för Strindberg

Doktor Orfila från Menorca
med band till Sverige.
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