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❙❙ På 1600-talet
– 200 år före
Semmelweis –
skrev apoteka-
ren Nicholas
Culpeper om
vikten av god
förlossningshy-
gien! Han blev
illa sedd av dåti-
dens läkarkår eftersom
han inte bara hade haft
fräckheten att från latin
översätta deras »hemliga
manifest«, farmakopén, så
att var och en kunde förstå
texten utan också tillåtit sig
att däri infoga sarkastiska
kommentarer om läkarnas
förskrivningsvanor. 

Nicholas Culpeper, född 1616,
började vid 16 års ålder stu-
dera medicin i Cambridge.
Under denna tid förälskade
han sig i en adlig flicka från
sin hemtrakt. Hennes föräl-
drar motsatte sig ett äkten-
skap, och därför beslöt de
unga tu att rymma till Frank-
rike. Nicholas och Judith
hade bestämt sig för att mö-
tas i en skogsdunge i Sussex för att där-
ifrån starta flykten söderut. Innan Ni-
cholas hann dit träffades Judith av ett
blixtnedslag som dödade henne. 

Nicholas blev djupt deprimerad, han
hade förlorat sin älskade och fick skul-
den för olyckan. Han kunde inte återvän-
da till Cambridge och sattes därför i lära
hos en apotekare i London. Här fick han
börja ett praktiskt yrke, som i många
stycken kunde jämställas med en allmän
praktikers. Apotekarna inte bara tillred-
de och sålde medicin, de hjälpte också
dem som inte hade råd att konsultera lä-
kare. 

Under sina läroår i London förkovrade sig
Culpeper genom att som åskådare när-
vara vid obduktioner, som då utfördes av
barberarkirurgerna. Han tilläts dock inte

bevista läkarnas
anatomiska öv-
ningar på Royal
College of Physici-
ans, där man såg
ner på kirurgerna.

Han etablerade
sig tillsammans
med en annan apo-
tekare i London.
Han behärskade
klassiska språk och
kunde nu hjälpa
både kolleger och
allmänheten med att tolka komplicerade
medicinska texter, bl a »Pharmacopoeia
Londinensis«, som han översatte från la-
tin till engelska. Detta uppskattades
dock inte av de etablerade läkarna, efter-
som Culpeper i farmakopén också gjort

sarkastiska kommentarer om dyra och
tvivelaktiga beståndsdelar i etablerade
medikament såsom torkade mumier och
pulveriserade kranier av hängda förbry-
tare. Culpeper kunde inte heller låta bli
att kritisera läkarna, vilka han ansåg vara
charlataner när de tog patienternas peng-
ar och plågade dem genom åderlåtning,
kräk- och avföringsmedel. Presidenten i
The Royal College, dr Theodor Mayer-
ne, var ursinnig och förklarade: 

»We write this book only for the 
learned, for the disciples of Apollo, and
for the welfare, not for the information,
of common people.«

Culpepers mest publicerade verk är »The
English physitian«, en medicinsk hand-
ledning för gemene man, som först ut-

kom 1652 och se-
dan dess har ut-
givits i över hundra
upplagor, den se-
naste 1994 [1].
Den första uppla-
gan var inte illu-
strerad, men senare
versioner har vack-
ra bilder av örter,
och de kom att heta
»Culpeper’s com-
plete herbal«. Som
en viktig hjälpreda
följde den med ut-
vandrare till Ame-
ri-
ka, Australien och 
Sydafrika, och den
blev den första me-
dicinska boken

som trycktes i Amerika, i Boston 1708. 
Culpeper översatte också från latin

till engelska bl a dansken Thomas
Bartholins »Bartholinus anatomy«,   en
bearbetning av faderns, Caspar
Bartholin, anatomiska handbok. Ett an-
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Nicholas Culpeper
– 1600-talsapotekaren 
som retade gallfeber på läkarkåren
Han var långt före sin tid inom förlossningsvård och örtmedicin

200 år före Semmelweis påpekade apotekaren Nicholas Culpeper
vikten av god förlossningshygien. Han skrev många obstetriska hand-
böcker (bilden nedan är hämtad ur »The English midwife« från 1682. 
Nederst Culpepers eget apotekskärl, ett exempel på Londonapotekar-
nas officiella kärl år 1650 (från The Medici Society, London).



nat betydelsfullt bidrag är Culpepers 
»A directory for midwives«, den första
obstetriska handboken på engelska [2].

År 1640 gifte han sig med den 15-åriga
Alice Field. Med henne fick han sju
barn, varav bara ett överlevde. Detta var
hans stora bekymmer: Varför dog så
många barn? Han betygar: »Myself 
having buried many of my children
young, caused me to fix my thoughts in-
tently upon this business.«

Därför ägnade han stort intresse åt
den då eftersatta obstetriken och pedia-
triken, specialiteter som ansågs ovärdiga
läkarkåren. Läkarna i London, med Wil-
liam Harvey i spetsen, hade uppfattning-
en att en lyckosam förlossning var av-
hängig av fostrets egen kraft att komma
ur livmodern:

»The chief course of being born must
be attributed to the foetus itself and to his
own endeavours ... the foetus with its
head turned downward, approaches the
gates of the womb and opens them by its
own strength and struggles out into
light« [3].

Därför ansåg man extern hjälp onö-
dig. Fram till 1600-talet hade kyrkan
haft ansvaret för utbildning av barn-
morskor; ett av deras huvudintressen var
givetvis nöddop. För detta ändamål hade
man även konstruerat en »dopspruta«
med vilken dopvatten kunde administre-
ras intrauterint om förlossningen drog ut
på tiden. 

Culpepers studier ledde 1651 till pub-
liceringen av »A directory for mid-
wives: or a guide for women, in their con-
ception, bearing and suckling their chil-
dren«. Denna betydelsefulla bok kom ut
i 17 upplagor fram till 1777. Den inne-
höll banbrytande nyheter i nio kapitel om
anatomi, konception, havandeskap,
abort, förlossning och barnavård [2].

Culpeper hade helt nya idéer inte bara om
barnafödsel utan även om befruktning
och fostrets tillkomst. Medan William
Harvey, samtida med Culpeper, var av
den uppfattningen att kvinnans roll i
konceptionen var helt passiv – det var ur
mannens spermier fostret utvecklades i
livmodern – förutsåg Culpeper existen-
sen av kvinnans ägg:

»Women have a twofold spermatic
matter, the one watery, which moistens
and refreshes the womb, the other which
is thick in the tubae (the egg) which is
mixed with the seed to make conception.
In the act of copulation the woman
spends her seeds as well the man, and
both are united.«

Detta uttalande kom före upptäckten
av mikroskopet och innan Reinier de
Graaf 1672 kunde påvisa ägget! 

Andra nyheter för den tiden – 200 år

innan Semmelweis introducerade anti-
septika för att förhindra barnsängsfeber
– var Culpepers anvisning om renlighet:

»A little medical knowledge about
cleanliness and care can do more good
than many costly potions from the 
apothecary.« 

Apotekaren Culpeper framhöll också
vikten av fysisk aktivitet [4].

Bäst känd intill våra dagar är Culpeper
för sin roll som förespråkare av örtmedi-
cin. Läkemedel fanns att söka i naturens
apotek och alltid på nära håll. Han var
emot import av dyra konstiga läkemedel
från främmande länder och lärde efter
tesen: »Healing with such things only as
grow in England, being most fit for Eng-
lish Bodies.«

Culpeper motsatte sig också den
gängse idén om polyfarmaci med många
obskyra beståndsdelar i en medicin. Han
förordade »simples« och talade om
»simpling« när det gällde att leta reda på
en för en viss sjukdom passande ört. Han
skriver t ex om nässlor:

»These are so well known that they
need no description at all, they may be
found by feeling in the darkest night.
They are good against itching, aches
and gout« [1].

På grund av sina revolutionära idéer och
kritiken av dåtidens läkarkår blev Culpe-
per aldrig erkänd av skolmedicinen. Sena-
re kritiserades han även, med fog, för sin
tro på astrologi, som han kombinerade
med sina medicinska teorier [5]. För sin tro
på stjärnorna stämplades han som kvack-
salvare. Han var dock inte i dåligt sällskap;
många av hans berömda samtida, bl a
Francis Bacon, trodde på astrologin.

Nicholas Culpeper var en föregångs-
man inom örtmedicinen, men långt där-
utöver var han en betydande förkämpe
för medicinsk upplysning och folkmedi-
cin. Under sin korta livstid skrev han inte
mindre än 17 böcker om medicinska äm-
nen. Den sista blev färdig bara två veck-
or före hans död vid 38 års ålder. 

Olav Thulesius

professor, Linköping
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