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Sammanfattning 

 

Bävergäll har använts som läkemedel i över 2500 år, både inom folkmedicin samt skolmedicin.  

Inom läkekonsten kallas bävergället ofta castoreum och det är baserat på det torkade innehållet 

i s.k. bävergällpungar, vars starkt luktande sekret är avsett för bäverns revirmarkering. I denna 

kvalitativa studie undersöks bävergället utifrån ett medicinhistoriskt perspektiv och fokus ligger 

på Sverige fr.o.m. 1600-talet t.o.m. 1900-talets början. Denna uppsats berör bävergällets 

behandlings- och beredningsformer, samt varifrån man fick tag på det och vad det kostade. 

Uppsatsen ger en bred bild av bävergället genom historien och bävergällets mångahanda 

användningsområden som innefattar allt ifrån tandvärk till epilepsi. Dock var det särskilt vanligt 

i behandling mot olika kvinnosjukdomar såsom hysteri.  Bävergäll var ända in på 1900-talet ett 

officiellt läkemedel på svenska apotek och det var ett så eftersökt läkemedel att den stora 

efterfrågan kom att leda till bäverns utrotning i Sverige på 1870-talet.  

Nyckelord: Bävergäll, castoreum, bäver, folkmedicin, hysteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Castoreum have been used as a drug for over 2500 years in both folk medicine and school 

medicine. It is based on the pungent smelling content of specific pouches of the beaver. In this 

study the medical use of castoreum is examined, with a focus on Sweden from the 1600s to the 

early 1900s. The essay describes in which ways castoreum was used as a treatment and in which 

forms. It tells from where you got the castoreum as well as how much you had to pay for it. 

This essay also presents castoreum throughout history and its wide application that includes a 

broad spectrum from toothache to hysteria. Castoreum was well into the 1900s an official drug 

at Swedish pharmacies, and it was such a sought-after drug that the high demand led to the 

extinction of the beaver in Sweden in the 1870s. 

 

Keywords: Castoreum, beaver, folk medicine, hysteria. 
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1. Inledning 
 

Bävergäll har enligt lång tradition använts som läkemedel runt om i världen och så även i 

Sverige. Dess många påstådda läkande egenskaper omnämns redan av Hippokrates (460–370 

f.kr).1 Bävergäll har såväl i folkmedicin, som skolmedicin använts mot en mängd åkommor, 

däribland olika kvinnosjukdomar, mot förgiftning, kolik, epilepsi, som ett lugnande medel mot 

hysteri etc. och har således varit ett eftersökt läkemedel.2 I denna uppsats presenteras flertalet 

beredningar innehållande bävergäll och på vilka sätt de har använts inom läkekonsten.  

Hos båda könen av bävern finns så kallade bävergällpungar, hos vuxna individer innehåller de 

ett gulaktigt sekret som används för revirmarkering. Det är dessa pungars innehåll som kallas 

för bävergäll. Bävergället har en väldigt speciell, stark, genomträngande lukt och en bitter 

aromatisk smak.3  

Bävergället var en gång så värdefullt att det lett till olika förfalskningar.4 Den stora efterfrågan 

på bävergäll kan starkt ha bidragit till att bävern under 1800-talet utrotades i Sverige, då ett par 

bävergällpungar kunde inbringa stora inkomster för jägaren.5 Bristen på inhemskt bävergäll 

gjorde apoteken beroende av importerat bävergäll och då var det sibiriskt gäll som ansågs vara 

överlägset det nordamerikanska.6 

Det finns ingen tidigare ingående forskning om bävergälls medicinska användning i Sverige. 

Genom att studera bävergäll med hjälp av gamla farmakopéer, medicinaltaxor, äldre 

medicinska verk och texter, samt äldre beskrivningar av bävrar och bäverjakt etc. har jag kunnat 

få en god insyn i dess betydelse som läkemedel i Sverige samt fördjupa mig i orsakerna till att 

just bävergäll kunnat leva kvar som läkemedel ända in på 1900-talet. 

                                                           
1 Bynum, William, The history of medicine: a very short introduction, New York 2008. 
2 Lauritz Gentz och John Lindgren, Läkemedelsnamn. Lund 1986 efter 1918 års upplaga. 
3 Naturhistoriska riksmuseet, 

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/gnagare/baver.273.html, hämtad 2016-05-31. Jean 

Marius, Traité du castor, Paris 1746. Gunnar Englund, Hammerdals/Gåxsjös historia Del 2, 2013b.  
4 Johann Schröder, Zoologia, London 1659. Carl-Herman Tillhagen, Folklig läkekonst, Stockholm 1962. A. 

Moquin-Tandon, Éléments de zoologie médicale. Paris 1860. 
5 Englund, 2013b. Alrik Behm, Nordiska däggdjur. Uppsala 1922. Lars O. Lagerqvist, Vad kostade det Lund 

2011. http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/gnagare/baver.273.html. 
6 Horace. T Martin, Castorologia, or the history and traditions of the canadian beaver, London 1892. Gentz, 

Lauritz och Lindgren, John 1918. Tillhagen 1962. Jan Karlsen ”Moskus, Zibet, Castoreum og Ambra. 

Animaliske droger i det gamle apotek.”, Cygnus : en norsk farmasihistorisk skriftserie, 2000. S. Nilsson, 

Skandinavisk Fauna, Lund 1847.  
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1.1 Syfte, frågeställningar, avgränsningar 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att ge en bred och överskådlig bild av vad 

bävergäll är och vad det har använts till. Jag har valt att avgränsa mig till bävergällets 

medicinska användning och fr.o.m. medeltiden har jag främst riktat in mig på användningen i 

Norden och främst Sverige. Följaktligen har jag medvetet utelämnat hur andra delar av bävern 

använts inom läkekonsten samt hur bävergäll brukats inom folktro samt i olika kommersiella 

syften. Störst fokus har lagts på tiden 1600-talet fram till 1900-talets början, då både sjukvården 

och farmacin var i ett skede då de utvecklades och i allt större utsträckning började kontrolleras 

och organiseras av staten. Min huvudfrågeställning är; vad hade ett animaliskt baserat 

naturläkemedel som bävergäll för roll i ett allt mer modernt samhälle? För att få svar på min 

huvudfrågeställning har jag valt att arbeta utifrån tre underfrågor:  

 

1. Vilka sjukdomar och åkommor användes bävergäll till och i vilka beredningsformer?  

2. Hur vanligt förekommande var bävergäll inom läkekonsten? 

3. Varifrån fick man bävergället och vad fick man betala för det?  
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1.2 Material och metod 

 

I genomförandet av denna uppsats har kvalitativ metod använts, det material som finns att tillgå 

rörande bävergäll är kortfattade beskrivningar samt recept på beredningar etc. En övervägande 

del av uppsatsens information om bävergäll är kortare fragment hämtade ur olika verk och 

texter. Bävergället har på så vis följts genom historien där det har dykt upp i källorna och 

litteraturen, både internationellt och lokalt, för att kunna få en god helhetsbild. Bävergäll 

förekommer i betydligt fler källor än det funnits möjlighet att undersöka, vilket innebär att 

denna uppsats, med mer tid, hade kunnat bli ännu mer omfattande. Det material som använts 

har å andra sidan en stor spännvidd och innehåll, som väl representerar bävergället inom 

läkekonsten. Med den allmänna kunskap som litteraturen i forskningsläget ger, har en deskriptiv 

ansats varit att föredra, då materialet inte har varit i behov av ingående tolkningar utan främst 

ska beskriva det undersökta ämnet. Mindre analyser kommer dock att tas upp i texten där 

behovet finns. Materialet har gjort det möjligt att studera hur bävergäll har använts inom 

folkmedicin, men även inom skolmedicin och farmaci. Ofta finns det historiskt sett ingen tydlig 

distinktion mellan dessa. 

Det källmaterial som använts är äldre böcker om folkmedicin samt avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar skrivna på allt från 1500-talet fram till senare delen av 1800-talet. Vidare 

består det av farmakopéer, medicinaltaxor, arkivmaterial samt andra källor som på olika sätt 

berör bävergäll och som ansetts relevanta för uppsatsen. Marialet har bedömts som tillförlitligt 

ur källkritisk synpunkt, då det rör sig om samtida skildringar samt vetenskapliga publiceringar. 

För att till fullo kunna förstå dessa källor har det varit viktigt att sätta in dem i sin historiska 

kontext.  

En annan intressant aspekt av bävergällets historia är de myter det har omgivits av. För att 

kunna redogöra för dessa myter har s.k. bestiary, korta medeltida beskrivningar av olika djur, 

som följs av en kristen sensmoral studerats. Richard Barbers bok Bestiary, samt University of 

Aberdeens hemsida om bestiary har mycket bra material rörande detta ämne. I Laura Gibbs 

Aesop’s fables finner man Aisopos över 2500 år gamla fabler om b.la. bävern.  

En föresats har varit att hitta någon slags dokumentation som visar att bävergäll verkligen 

expedierats på ett svenskt apotek; liggare, register, gamla recept eller liknande. Detta har 

dessvärre visat sig vara svårt. Kontakter med en rad museum, flertalet medicin- samt 
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farmacihistoriska, har varit resultatlösa. Inte heller Norrbottens läns landstigs arkiv, eller 

Norrbottens museums arkiv- Norrbottens minne, har något material från gamla apotek. Det som 

framkommit i jakten på autentiskt material som kan påvisa bävergälls faktiska användning 

kommer från medicinhistoriska databasen, Linköpings universitet. I detta arkiv återfinns 

årsberättelser nedtecknade av olika provinsialläkare runt om i Sverige. Dessa årsberättelser rör 

spridda år mellan 1817–1881. Dessa läkare beskriver b.la. vilka sjukdomar patienterna haft och 

hur de har behandlats och här har läkare ordinerat bävergäll i flera olika fall.  

Farmakopéer har varit en god källa till kunskap om i vilka beredningsformer bävergället 

användes, samt när det försvann från apoteken. En farmakopé innehåller, av staten fastslagna 

föreskrifter gällande beredning, kvalitetsprövning och förvaring av läkemedel. Farmakopéer 

innehåller dessvärre inga indikationer på beredningarna, dvs. man får inte veta vad läkemedlen 

är ämnade att användas till. Samtida ”läkarböcker” såsom Benedictus Olais Een Nyttigh Läkere 

Book från 1578 samt Darelius Socken apothec och någre hus-curer från 1760 har även använts 

för att visa exempel på bävergällets användningsområden och beredningsformer.  

Med anledning av svårigheterna att hitta gammalt arkiverat material från apoteken har det heller 

inte varit lätt att finna inköpspriser på bävergäll. För att få en grundligare insikt i priset på 

bävergäll har denna del av uppsatsen utgått ifrån flertalet olika källor där priset på bävergäll 

nämns. För att kunna besvara frågeställningen om vad bävergäll kostade och hur dess pris 

varierat efter utbud och efterfrågan, har medicinaltaxor använts. Medicinaltaxor innehåller 

endast apoteksvarors utförsäljningspriser, fastställda av staten, och som inte får överskridas. 

1689 trycktes den första medicinaltaxan i Sverige. 
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1.3 Förklaringar 

 

Förklaringar till äldre medicinalvikter, farmaceutiska uttryck samt diskussion kring 

penningvärde återfinns nedan. *Denna symbol i texten hänvisar hit. 

Äldre medicinalvikter  

1 uns motsvarar ca 30 gram.  

1 drakma/drachma motsvarar ca 3,7 gram.  

1 gran motsvarar ca 0,06 gram.  

1 scrupel/skrupel motsvarar ca 1,2 gram. 7 

 

Farmaceutiska uttryck 

Digerera: upplösa. 8 

Essens: koncentrerat ämne som kan bestå antingen av en lösning av flyktiga oljor i sprit, av ett 

extrakt av aromrika växtdelar eller av syntetiskt framställda ämnen, som i lukt och smak liknar 

naturens aromatiska substanser.9 

Tinktur: alkoholhaltigt extrakt.10 

 

Penningvärde  

20 daler var år 1701 ungefär 5000 kr, såvida det inte avsåg kopparmynt. Då blev summan ca 

1500 kr. Det är svårt att avgöra vilken sorts daler källan avser när det vid denna tid fanns daler 

carolin, daler courant, daler dubbelt kopparmynt, daler enkelt kopparmynt samt daler 

silvermynt. 1 daler= 4 mark.11  

                                                           
7 Nationalencyklopedin, ”uns”, http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/uns, 

hämtad 2016-09-28. Nationalencyklopedin, ”drakma”, 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/drakma, hämtad 2016-09-28. 

Nationalencyklopedin, ”gran”, http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gran-

(2), hämtad 2016-09-28. Nationalencyklopedin, ”skrupel”, 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/skrupel, hämtad 2016-09-28. Gunnar 

Göthberg, Pharmacopoea Svecia, (översättning och kommentarer av Gunnar Göthberg), Helsingborg, 1997 efter 

1775 års uppl. 
8 Göthberg 1997 efter1775 års uppl. 
9 Nationalencyklopedin, ”essens”, http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/essens-

(kemiteknik), hämtad 2016-09-28. 
10 Nationalencyklopedin, ”tinktur”, http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tinktur, 

hämtad 2016-09-28. 
11 http://www.myntkabinettet.se/fakta/rakna_ut_penningvardet, hämtad 2016-09-21. 

 

http://www.myntkabinettet.se/fakta/rakna_ut_penningvardet
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 

 

Eftersom forskning inom medicinhistoria ofta riktar in sig på institutioner eller uppfinningar 

inom läkemedelsindustrin etc. och sällan på ett specifikt läkemedel eller substans, kommer 

denna uppsats att ha ett annorlunda tillvägagångssätt mot hur man traditionellt skriver om 

medicinhistoria. Robert Pool och Wenzel Geissler beskriver i sin bok Medical anthropology en 

form av medicinsk antropologi kallad Substances of power, vars teorier har kunnat appliceras 

på denna uppsats. Fram till slutet av 1980-talet har antropologer studerat läkemedel främst 

genom att iaktta hur icke-västerländska folk, vanligen ursprungsbefolkningar, har använt olika 

traditionella läkemedel, och ofta har antropologerna även haft som syfte att utvärdera dessa 

läkemedels biomedicinska effekt. Pool och Geissler har i stället haft som mål att undersöka 

läkemedel som kraftfulla substanser ur ett västerländskt perspektiv. I denna mening är 

västerländska läkemedel inte bara kemiska substanser, utan även sociala och kulturella föremål 

med varierande, och ofta motsägelsefulla betydelser samt användningsområden. Författarna 

beskriver hur man med en antropologisk syn kan studera specifika läkemedel, både 

traditionella- och västerländska, som sociala och kulturella fenomen. 

Pool och Geissler anser att det som länkar samman olika läkemedel främst är deras förmåga att 

framkalla omvandling, från t.ex. sjukdom till hälsa, dvs. att läkemedel är kraftfulla substanser. 

Deras yttre form och deras dolda kapacitet provocera människors fantasi och läkemedlets olika 

givna egenskaper påverkar vad dessa kraftfulla substanser ger för effekt hos individen. Även 

placeboeffekten, som är fristående från vetenskapligt bevisad farmakologisk effektivitet, 

påverkar läkemedlets upplevda verkningar. Pool och Geissler understryker således att ett 

läkemedel är mer än dess farmakologiska egenskaper, att det verkar tillsammans i en kontext 

av betydelse och sociala relationer. Om en substans blir erkänd som läkemedel kommer den i 

och med detta att betraktas som kraftfull, men uppfattningen om vad den hjälper mot och hur 

den fungerar kan ändras.12 

Samuel Shortt presenterar i sin artikel ”The new Social History of Medicine; Some Implications 

for Research” från 1980, ett nytt synsätt på medicinhistoriska studier jämfört med de 

traditionella. Denna social-medicinska historia syftar till att analysera den sjukvård och de 

sjukdomar som förekom på daglig basis. Också de som utförde vården ska skildras, även de 

                                                           
12 Wenzel Geissler och Robert Pool, Medical anthropology, 2005. 
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som inte var officiella läkare, och man undersöker vad deras intentioner var och hur de agerade. 

Sjukdom ska utifrån dessa teorier ses i dess kulturella och politiska kontext, snarare än i 

epidemiologiska termer. Medicinsk historia har enligt Shortt tidigare ignorerat patienten och 

fokus har legat på medicinska utövare som en homogen grupp, inte på individen och heller inte 

på enskilda läkemedel. Medicinsk forskning har snarare varit mer berättande och kronologisk 

än analytisk och tematisk och sjukdomar har endast diskuterats i vida perspektiv. I och med 

detta vill Shortt dock inte att läkarna ska bli förbisedda i medicinhistorien, men att perspektiven 

kan vidgas.  

Social-medicinsk historia ser på historien ”underifrån” till fördel för de lägre, fattigare 

samhällsklasserna. Den berättar människans historia och utelämnar politiken, sociala behov går 

före vetenskapliga framsteg. Shortt anser att man kan lära sig mer om sjukhusens historia från 

t.ex. mortalitetsrapporter och statistik, än från läkarnas sterila rapporter och journaler, och om 

man studerar dessa journaler måste det i så fall ske ur patientens perspektiv.13 Även detta synsätt 

kan tillämpas på denna studie och utifrån dessa teorier har bävergället undersökts i denna 

uppsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Samuel Shortt ”The New Social History of Medicine: Some Implications for Research”, Archivaria, The 

Journal of the Association of Canadian Archivists, (1980).  

 

http://www.archivists.ca/
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1.5 Forskningsläge 

 

Bävergälls medicinska användning har tidigare aldrig blivit föremål för ingående forskning i 

Sverige, med andra ord ligger forskningsfältet öppet. Denna undersökning syftar till att 

presentera en sammanställd bild av bävergäll och dess roll och betydelse inom läkekonsten, 

vilket i dagsläget saknas. Många gånger fungerar delar av materialet som denna uppsats bygger 

på både som källor och litteratur, vilket gör att en del av källmaterialet även presenteras i detta 

avsnitt. Undersökningen är beroende av en bild av den farmaci- och medicinhistoriska 

kontexten och samhällsutvecklingen och det finns en del allmän forskning inom dessa områden.  

Karl Ahlbergs Den svenska farmaciens historia ger en god och översiktlig inblick i svensk 

farmacihistoria. Denna bok beskriver b.la. hur apoteksväsendet sett ut genom tiderna, samt 

skildrar vad som såldes på apoteken från 1500-talet och framåt. Boken behandlar även de tidiga 

svenska farmakopéerna och hur de kom till, samt var utformade.14 Lauritz Gentz och John 

Lindgrens Läkemedelsnamn är en farmaceutisk uppslagsbok som beskriver en mängd 

traditionellt använda läkemedel, allt ifrån deras historia och användning till beredningsformer 

etc. Bävergäll beskrivs här relativt ingående och en del beredningar och användningsområden 

räknas upp och många aspekter såsom prisutveckling och innehåll belyses.15 

Oxford-professorn William Bynum ger i sin bok The history of medicine: a very short 

introduction en redogörelse för hur västerländsk medicin utvecklats från antiken till vår tid. De 

tematiska kapitlen belyser historiska vändpunkter som drivit läkekonsten framåt, Bynum hackar 

ner ett väldigt stort ämne i lättförståeliga teman som beskriver hur läkekonsten utvecklats 

genom olika framsteg, inflytelserika personer samt tankesätt. Han tar fasta på de varierande mål 

läkarna hade med sitt arbete och under vilka förhållanden de arbetade under, samt på vilka sätt 

de hämtade sin kunskap.16 Även i Nils Uddenbergs Lidande & läkedom får man en omfattande 

överblick av västvärldens medicinhistoria.17 

Bävergäll har flitigt förekommit inom folkmedicinen och I G.J Ljungkvists Om sjukdomsbot 

och mediciner finner man en översikt över folkmedicinen, med tyngdpunkt på Norden, ända 

från 2000-talet f.Kr. fram till 1950-talet. Ljungqvist ger en reell bild av hur medicinen och 

                                                           
14 Karl Ahlberg, Den svenskafarmaciens historia, Stockholm 1908. Ljungqvist, 1965. 
15 Gentz & Lindgren 1918. 
16 Bynum 2008. 
17 Nils Uddenberg, Lidande & läkedom 1, 2015a. Nils Uddenberg Lidande & läkedom 2, 2015b. 
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farmacin har utvecklats och varje tidsepok som behandlas ges en kulturhistorisk bakgrund. 

Även om det, i vissa stycken, är väldigt tydligt att Ljungkvist använt tidigare nämnda, Den 

svenskafarmaciens historia som en av sina källor, innehåller denna bok en hel del andra 

beskrivningar av svensk farmaci- och medicinhistoria, samt flertalet recept på äldre tiders 

läkemedel.18 I Carl-Herman Tillhagens Folklig läkekonst skildras den nordiska folkliga 

läkekonstens historia i form av en folkmedicinsk uppslagsbok. Här finner man ett kortare 

kapitel om bävergäll och det blir i denna bok klarlagt utifrån en mängd olika perspektiv, såsom 

tillgång, beredningsformer, användningsområden och skillnader på olika sorters bävergäll 

samtidigt som det beskrivs väldigt ingående både vad gäller utseende och innehåll.19 

Andra allmänna fakta är hämtad från b.la. Naturhistoriska riksmuseet, Nationalencyklopedin 

samt Nordisk familjebok. Ett område som i denna uppsats kommer beröras, om än väldigt ytligt, 

är bävergälls eventuella medicinska effekt. Håkan Tunóns tar upp detta ämne i sin artikel 

”Acetylsalicylsyra 500år?”.20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 G.J. Ljungqvist, Om sjukdomsbot och mediciner, Stockholm 1965. 
19 Tillhagen 1962. 
20 Håkan Tunón, ”Acetylsalicylsyra 500år?”, Farmacihistoriska sällskapets tidskrift Unicornis, nr 1 (1993).  
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2. Bakgrund 

 

 

2.1 Beskrivning av bävergäll 

Det finns två arter av bäver idag, den nordamerikanska Castor canadensis och den euroasiatiska 

Castor fiber. Bävern var under 1300- och 1400-talen ett vanligt djur i Sverige, men dess skinn 

och bävergäll inbjöd till jakt. Under 1700-talet blev den sällsynt och vid slutet av 1800-talet 

helt utrotad. Det sägs att den sista svenska bävern dödades 1871. Två år efter att den sista bävern 

observerats fridlystes den. 1922 planterades två norska bävrar in i Jämtland och 1923–1939 

planterades ytterligare 78 bävrar in runt om i Sverige. Från 1939 till 1969 steg populationen i 

Sverige från ca 400 till 7000 bävrar. 1973 blev jakt återigen tillåten i områden med stora 

bäverskador.  Idag finns ca 100 000 bävrar spridda över i stort sett hela Sverige.21 

Hos båda könen av bävern finns två hudsäckar på buken, så kallade bävergällpungar. De 

beskrivs som 10–15 cm långa och päronformade. Hos vuxna individer innehåller de ett gulaktigt 

sekret som används för revirmarkering. Detta kallas för bävergäll. Bävergället har en väldigt 

speciell, stark, genomträngande lukt och en bitter aromatisk smak. Det bildas genom att urin 

som rinner in i gällpungarna koncentreras i en kemisk process.22 Bävergällsproduktionen startar 

vid två års ålder och är maximal vid fyra års ålder. Mängden bävergäll hos en bäver kan uppgå 

till 30–240 gram, beroende på ålder och art.23 I S. Nilssons Skandinavisk fauna från 1847 kan 

man dock läsa att bävergällpungarna på en stor bäver kan väga över ett skålpund (ca 425g) och 

att en ”medelmåttig” bävers gällpungar kan väga 15–20 lod. (ca 13,3 g)24 Förutom att gällets 

mängd ökar med bäverns ålder verkar dess innehåll även variera med olika årstider vad gäller 

färg och konsistens25 Nilsson beskriver vidare att ”Gällen är ymnigast om vintern vid Bäfverns 

parningstid; om sommaren äro ”kryddorna” usla. -En annan märkvärdighet som ej bör lemnas 

obemärkt, är att qvantiteten af Bäfvergällen af- och tilltager med månens af- och tilltagande.”26 

Även Nils Gissler beskriver i sin artikel ”Rön och berättelse om Bäfverns natur, hushållning 

och fångande.” från 1756, hur bävergället är störst och fylligast vid fullmåne och även han 

                                                           
21 http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/gnagare/baver.273.html. 
22 http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/gnagare/baver.273.html. Marius 1746. Englund 

2013b. 
23 Tillhagen 1962. Nordisk familjebok, 4:e bandet, ”bäfvergäll”, Stockholm 1905. 

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/gnagare/baver.273.html. 
24 Nilsson 1847, s 426.  
25 Tillhagen 1962. Nordisk familjebok, 1905. Nordisk familjebok 2:a bandet, ”bäfvergäll”, Stockholm 1878.  
26 Nilsson 1847, s 427.  
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menar att det är bäst vid bäverns parningstid.27 Carl von Linnés får under sin lapplandsresa 

1732, berättat för sig att bävergället blir större om bävern äter rikligt med aspbark.28 

Man trodde förr att bävergällpungarna var bäverns testiklar.29 Detta är föga förvånande på grund 

av deras form och placering. Ordet gäll kommer från gälla som faktiskt betyder kastrera.30 Att 

det skulle röra sig om testiklar är dock inte fallet. På 1500-talet avfärdades denna teori av 

läkaren och naturforskaren Rondeletius.31 Denna föreställning blev därefter mer och mer 

ovanlig, men verkar dock ha levt kvar länge då bävergällpungarna stundtals omnämns som 

testiklar in på 1600- och 1700-talen. Bäverns testiklar är i själva verket belägna i nedre delen 

av bäverns buk.32  

 

2.2 Bävergällets innehåll 

När bävergällpungarna tagits från djuret torkas de, vanligtvis i rök. De får då ett brunt och sprött 

hartsliknande innehåll. Det torkade bävergället kallas ibland castoreum, som är det latinska 

namnet för bävergäll, och det är denna form som har använts som läkemedel, och benämningen 

castoreum används ofta i läkemedelsrecept.33 Bävergället innehåller en mängd kemiska 

komponenter. Några av beståndsdelarna är castorin, cholesterin, castoreum-resinoid samt 

bensoesyra. Vidare ska det innehålla albumin, salicin ammoniumkarbonat, potassiumsulfat 

samt kalcium- och magnesiumsulfat. Vissa av dessa kemiska komponenter har påstådda 

medicinska egenskaper. Bävergällets kanske mest spektakulära beståndsdel är salicylsyra, som 

återfinns tack vare bäverns intag av asp, sälg- och videbark.34 Salicylsyra har en smärtlindrande, 

febernedsättande och svagt antiinflammatorisk effekt. Den har länge använts som invärtes 

läkemedel innan den ersattes av acetylsalicylsyra som är mildare mot magen. Numera används 

salicylsyra bara utvärtes som lokalbehandling på huden, bland annat mot vårtor acne och 

                                                           
27 N. Gissler, ”Rön och berättelse om Bäfverns natur, hushållning och fångande”, Kungliga svenska 

vetenskapsakademiens handlingar, 17, (1756), s. 220.  
28 Carl von Linné, Lapplandsresan, 2016 efter 1732 års upplaga.  
29 Gentz och Lindgren 1918. Marius 1746.  Schröder 1659. 
30 http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/gnagare/baver.273.html. 
31 Gentz och Lindgren 1918. 
32 Schröder 1659. Marius 1746. 
33 Englund 2013b, Gentz och Lindgren 1918. Tillhagen 1962. Moquin-Tandon 1860. Schröder 1659. Nordisk 

familjebok 1905. 
34 http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/gnagare/baver.273.html. von Linné 2016 efter 

1732 års upplaga. Nilsson 1847. Nordisk familjebok 1905. Tillhagen 1962. Martin 1892. Gentz och Lindgren 

1918. Nationalencyklopedin, ”salicylsyra”, 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/salicylsyra, hämtad 2016-09-18. 

 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/salicylsyra
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psoriasis.35 Salicylsyrederivat som får koka med ättiksyra bildar acetylsalicylsyra, som är det 

verksamma ämnet i b.la Magnecyl och Aspirin.36 Med detta som grund kan man inte helt 

utesluta att bävergäll hade en viss medicinsk verkan, bortsett från placeboeffekten. Även 

bävergällets skarpa lukt bör ha kunnat fungera som ett slags luktsalt. 

 

2.3 Medicinhistoria  

Bävergälls medicinska verkningar omnämns redan av Hippokrates (460–370 f.Kr.) i antikens 

Grekland. Under denna tid fanns inga sjukhus, utan patienterna behandlades i hemmet. Läkare 

utbildades genom att studenter lärde av sina mästare. Läkekonsten präglades av religion och 

magi och det var naturligt att man vände sig till prästen för att få bot. Sjukdom antogs vara ett 

resultat av gudarnas missnöje, överträdelser av olika slag, eller magiska krafter. Nästan alla 

antika läkemedel var växtbaserade, några få hade animaliskt ursprung, däribland bävergäll. 

Hippokrates följdes av Galenos (129–210 e.Kr.) som förbättrade Hippokrates skrifter och 

utvecklade hans humoralpatologi, som kretsade kring de fyra kroppsvätskornas betydelse. 

Hippokrates och Galenos var tillsammans enormt inflytelserika inom medicinen och deras 

teorier fortsatte vara centrala inom europeisk medicin ända in på mitten av 1800-talet. Trots 

arvet efter Hippokrates och Galenos, utfördes sjukvården under det kommande årtusendet i 

första hand av människor utan tillgång till några skrifter från denna tid.37  

Allteftersom, i det kristna Europa, fick religiösa inrättningar såsom exempelvis kloster och 

helgeandshus en stor roll i att ta hand om de fattiga och sjuka i samhället. Munkarna och 

nunnorna hade vissa kunskaper om sjukdomar och naturläkemedel.  Detta var en tid präglad av 

många epidemier, b.la. lepra och pest. I samband med boktryckarkonsten på 1400-talet, blev 

medicinska skrifter av b.la. Hippokrates och Galenos allt mer lättillgängliga. Även om läkarna 

var få, utbildades fler och fler i Europa. Dock var dessa läkare och inrättningar tillgängliga för 

endast en liten del av befolkningen. I övrigt fick man förlita sig till folkmedicinen och kloka 

gummor- och gubbar, d.v.s. utövare av traditionell folklig läkekonst.38  

1500-talet var ett omvälvande århundrade för svensk läkekonst, som även det var hårt ansatt av 

sjukdomsepidemier. Vid svåra epidemier bestod behandlingen företrädesvis av åderlåtning, 

                                                           
35Nationalencyklopedin, ”acetylsalicylsyra”, http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ac

etylsalicylsyra, hämtad 2016-09-18. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/salicylsyra. 
36 Tunón (1993).  
37 Bynum 2008. Gentz och Lindgren 1918. 
38 Bynum 2008. Ljungqvist 1965.  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Humoralpatologi
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/salicylsyra
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laxering och framkallande av kräkning. Dessutom ändrade Luthers reformation läkekonsten. 

De katolska ritualerna förbjöds som metoder inom läkedom. Häxprocessernas tid innebar att 

kloka gummor- och gubbar riskerade sina liv om de försökte bota sjuka. Det fanns i egentlig 

mening inte heller några professionellt utbildade läkare i Sverige, så gemene man var likväl 

tvungna att försöks bota sina sjukdomar med huskurer, ofta bestående av örter eller läkemedel 

från djurriket.39 År 1663 bildades Collegium Medicorum, av b.la. drottning Kristinas livläkare, 

Grégoire Francois Du Rietz, med syftet att höja standarden inom läkaryrket och åtskilja det från 

kvacksalveri, vilket innebar att personer utan officiell medicinsk utbildning ägnade sig åt 

läkekonst.40  

Upplysningen och den franska revolutionen blev startskottet för en ny medicinsk era. I början 

av 1800-talet fanns en ny generation av utbildade läkare. Sjukhus och andra vårdinrättningar 

blev vanligare och nya undersökningsmetoder, vetenskapliga upptäckter och experiment ledde 

till nya sätt att förstå sjukdomar.41 I Sverige var dessvärre bristen på läkare påtaglig och 

fattigdomen stor på många håll. Många fick ännu på slutet av 1800-talet och in på 1900-talet 

förlita sig på de kloka gummornas- och gubbarnas, eller kvacksalvarnas mediciner och metoder, 

inte sällan med inslag av trolldom. Även präster och andra lärda personer fick agera läkare. De 

läkemedel man hade att tillgå var många gånger de traditionella växt- och djurbaserade. Man 

bör ha i åtanke att distinktionen mellan folkmedicin och skolmedicin i Sverige inte var speciellt 

stor och detta var gällande en bit in på 1900-talet.42  

 

2.4 Farmacihistoria 

Innan apotekens tid köpte man ofta sina läkemedel i s.k. kryddbodar. Sveriges första offentliga 

apotek öppnades år 1575 i Stockholm, men först på slutet av 1600-talet fick apotekarna 

monopol på att tillreda och sälja läkemedel.43 Även om de växtbaserade läkemedlen var 

vanligast, användes en mängd läkemedel från djurriket. Vissa mer eller mindre ovanliga och 

egendomliga, b.la. människofett, myggfett, enhörningshorn, galla från sköldpadda, daggmaskar 

mm. Självfallet så fanns inte ens bråkdelen av dessa varor på apoteken, utan man sålde så 

                                                           
39 Ljungqvist, 1965. 
40 Nationalencyklopedin, ”Collegium medicum”, 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/collegium-medicum, hämtad 2016-09-22. 
41 Bynum 2008. 
42 Ljungqvist 1965. 
43 Apoteket.se, https://www.apoteket.se/om-apoteket/apotekets-historia/, hämtad 2016-09-03. 

 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/collegium-medicum
https://www.apoteket.se/om-apoteket/apotekets-historia/
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kallade substitut, ämnen med liknande konsistens. För att sätta stopp för detta lurendrejeri 

utformade myndigheterna Sveriges första farmakopé44 med föreskrifter gällande beredning, 

kvalitetsprövning samt förvaring av läkemedel.45 Denna färdigställdes år 1686, men den var 

dock, redan för sin tid ålderdomlig och det var mycket svårt att följa en del av de väldigt 

komplicerade recepten med ingredienser såsom t.ex. pulveriserade ädelstenar och äkta pärlor. 

Den ersattes således 1775 av Pharmacopoea Svecia, med enklare beredningar, dock fortfarande 

på latin.46 Under 1600- och 1700-talen var det vanligt att apotekarna och deras biträden ägnade 

sig åt att utöva medicinsk praktik.47 Även om detta förbjöds 1776 pågick det troligen väl in på 

1800-talet.48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Ahlberg 1908. Ljungqvist, 1965.  
45Nationalencyklopedin, ”farmakopé”, http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/farmako

pe, hämtad 2016-09-03. 
46 Ahlberg 1908. Ljungqvist 1965.  
47 Ahlberg 1908. 
48 Ahlberg 1908. Ljungqvist 1965. 
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3. Undersökning 

 

I denna del av uppsatsen presenteras empirin i två kapitel. Resultatets första kapitel tar upp hur 

bävergället har använts inom läkekonsten från 500-talet f.Kr fram till 1950-talet, det andra 

kapitlet berör pris -samt tillgång på bävergäll. Ju mer vi närmar oss vår tid övergår fokus från 

Europa till Sverige. Varje kapitel följer en kronologi som för bävergället framåt genom 

historien. Resultatet analyseras löpande i texten, men djupare analyser och nya frågor som 

väckts behandlas diskussionen.  

 

3.1 Behandlings- och beredningsformer 

Bävern har sedan lång tid tillbaka varit ett mytomspunnet djur, som ansetts vara både intelligent 

och flitigt och bävergäll har i åtminstone 2500 år varit ett eftersökt läkemedel. Den grekiska 

fabeldiktaren Aisopos, som levde omkring 500 f.Kr.49, skildrar i en av sina fabler hur bävern 

vid fara instinktivt visste att det var bävergället jägaren ville åt, och att den därför själv bet av 

sina testiklar (bävergällpungar), för att rädda sitt liv.50 Samma företeelse återgavs av den 

romerska naturvetenskapliga författaren Plinius som levde 23-79 e.Kr.51 Dock avfärdades detta 

beteende redan under antiken av den grekiske naturforskaren och läkaren Dioskorides, som 

levde under samma århundrade som Plinius.52 Likafullt har denna myt ändå levt vidare ett bra 

tag efter det. Under medeltiden förekom denna historia i form av en kristen myt som beskriver 

hur en jagad bäver biter av sina testiklar (bävergällpungar) och kastar dem till jägaren. Bävern 

blev med detta en symbol för kyskhet.53 I enlighet med de uppfattningar som omgivit bävern är 

det möjligt att man har vägt in dess egenskaper i läkemedlet bävergäll och att det på detta vis 

tillskrevs en mängd helande attribut och biologiska effekter. Att det främst var medicin 

bävergället skulle användas till beskriver både Plinius och de medeltida myterna.54 

Bävergäll har ofta blivit använt vid kvinnosjukdomar och Hippokrates ordinerade bävergäll 

främst till detta. Senare beskriver även Plinius att bävergäll användes vid kvinnosjukdomar, 

                                                           
49 Nationalencyklopedin, ”Aisopos”, http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aisopos, 

hämtad 2016-09-03. Gibbs, Laura, Aesop’s fables, New York 2008. 
50 Gentz och Lindgren 1918. 
51 Nationalencyklopedin, ”Plinius”, http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/plinius, 

hämtad 2016-09-03. Martin 1892. 
52 Gentz och Lindgren 1918. Nordisk familjebok, 7:e bandet, Dioskorides, Stockholm 1907.  
53 Barber, Richard, Bestiary, Woodbridge 1992. University of Aberdeen, 

http://www.abdn.ac.uk/bestiary/bestiary.hti, hämtad 2016-09-08. 
  

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/plinius
http://www.abdn.ac.uk/bestiary/bestiary.hti
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men också vid förgiftning av stormhatt, julros och mistel, samt flertalet andra sjukdomar, och 

då främst nervösa åkommor. En indikation som allt som oftast dyker upp vad gäller bävergäll 

är hysteri, vilket syftade till olika psykiska störningar eller neuroser hos kvinnor. Diagnosen 

kunde innefatta epilepsiliknande krampanfall, tillfällig förlamning, oförmåga att gå och stå, 

tillfällig dövhet depression etc., men även mycket milda symptom som oro och 

humörsvängningar. Hysteri har sammankopplats med kvinnans livmoder ända sen antiken. 

Hippokrates tänkte sig att hysteri berodde på att livmodern flyttade runt i kroppen, senare 

ändrades uppfattningen till att ångor från livmodern steg upp till huvudet och gjorde hjärnan 

omtöcknad. Hysteri sades även ibland bero på otillfredsställd sexualitet. Alltför stora 

känsloyttringar hos kvinnor, samt kvinnlig sexualitet var något som skulle stävjas. Männens 

vilja att kontrollera kvinnorna ledde t.o.m.  till att kvinnors livmoder i vissa fall opererades bort. 

I andra fall skulle hysterin dämpas, bland annat med hjälp av bävergäll. Många av hysterins 

symptom återkommer ofta när man läser om vad bävergäll sades kunna användas mot.55  

En annan åkomma som bävergäll ofta ordinerades mot är utebliven menstruation samt försvårad 

menstruation el. liknande. Det kan inte uteslutas att många äldre tiders procedurer för att få 

igång utebliven menstruation kan ha varit förtäckta metoder för abort. Detta gäller även 

indikationen menstruationsdrivande.56 Detta bevisar återigen tilltron man satte i bävergällets 

förmåga att kunna påverka kvinnans livmoder.  

Bävergäll kunde som läkemedel, i olika beredningsformer, intagas, rökas, användas som snus, 

inhaleras, samt appliceras i och utanpå kroppen. Ett starkt smärtstillande medel nedtecknat av 

den romerska författaren Celsus, århundrade e.Kr. tillverkades genom att fördela olika ämnen 

som opium, papaverin, kanel, bävergäll, kalmusrot, ruta (ört), pepparkorn och ockra som sedan 

droppades i russinvin. Ett piller innehållande stött peppar, bävergäll, myrra, opium, saffran, 

terpentinharts och gummi arabicum skulle lindra kolik och andra magsmärtor. Ett annat piller 

innehållande bävergäll, skulle hjälpa mot urineringsbesvär.57  

Under nordisk medeltid sades bävergäll ”stärka huvudet och hjärnan”58 och det användes mot 

en mängd olika sjukdomar, b.la. mot huvudvärk och förlamningar. Om man drabbades av 

talrubbning skulle man snabbt få tillbaka talförmågan om man lät en bit bävergäll smälta under 

                                                           
55 Nationalencyklopedin, ”hysteri”, 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hysteri, hämtad 2016-09-03. Gentz 

och Lindgren 1918. Uddenberg 2015a.  
56 Mailkontakt med Bo Ohlsson, Apotekarsocieteten, förvaras hos författaren. 
57 Ljungqvist 1965, s. 26–27. 
58 Ljungqvist 1965, s. 50. 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/farmakope.%20Hämtad%202016-09-03
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tungan. Det skulle även hjälpa vid förgiftning samt bett från giftiga djur. Det bereddes ofta så 

att man smälte bävergäll och lät det sjuda i vin. Vid utebliven- eller oregelbunden menstruation 

skulle den drabbade kvinnan dricka ”vattenavkok eller vin blandat med åbrodd, vitlök, anis, 

bävergäll, mynta, malört, ruta, pepparkorn.” För att få en lätt förlossning rekommenderades en 

dryck gjord av avkok på bävergäll och purjolök.59  

Benedictus Olai, Sveriges förste medicine doktor, författade år 1578 Een Nyttigh Läkere Book. 

I denna bok finner man en uppsjö av användningsområden för bävergäll. De åkommor som 

kunde behandlas med bävergäll var epilepsi, stroke, tinnitus, huvudvärk från tinnitus, 

väderspänningar, livmoderns uppstigande (att livmodern flyttade sig), utebliven menstruation 

samt menstruationssmärtor, fallskador, reumatiska förändringar, sängvätning, pest, tandvärk, 

kolik, dövhet samt impotens. En rad beredningar innehållande bävergäll nämns även i samma 

bok; mot malaria skulle man intaga ett mos innehållande bävergäll, en oljeberedning med 

bävergäll användes mot förtvinade leder, sönderbrutna ben- och leder samt mot hicka. ”Emoot 

förlamade leder som twina bort” fanns en salva baserad på svinister som även innehöll 

bävergäll, för styva fingrar som blivit huggna eller slagna fanns en annan fet salva med 

bävergäll. Slutligen fanns ett medikamentmos med bävergäll mot alltför rikliga flytningar hos 

kvinnor.60  

Johann Schröder beskriver i sin bok Zoologia från 1659, hur bävergäll hjälpte mot letargi 

(slöhetstillstånd), stroke, epilepsi, nedsatt muskelkraft, yrsel, skakningar, astma, (där 

bävergället placeras i näsborrarna, i armhålorna och/eller i naveln) kolik (både att inta bävergäll 

och applicera det utvändigt), tinnitus, svårigheter att höra (bävergäll sätts in i örat) samt 

tandvärk. Ett recept på bävergällstinktur* som kommer från samma text lyder: ta bävergäll, så 

mycket du vill, lös upp i vinäger, vin eller sprit, destillera över eld i ett glas.61 I övrigt tycks 

bävergället fortfarande under denna tidsperiod varit mycket vanlig vid diverse hysteriska 

åkommor.62  

Bävergäll ansågs ha en egen god effekt och blev ofta använd som simplicia dvs. i dess rena 

form, men även i s.k. composita, sammansatta läkemedel. Bävergället fanns som obearbetat 

eller i pulverform. Den vanligaste beredningsformen av bävergäll var denna tid 

bävergällstinktur, även kallad Tinctura castorei. Castoreum är nämligen svårlösligt i vatten, 

                                                           
59 Ljungqvist, 1965, s. 50–53. 
60 Olai, Benedictus, Een Nyttigh Läkere Book, Malmö 1938 efter 1578 års upplaga. 
61 Schröder 1659. 
62 Englund 2013b. 
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men löser sig i sprit. Bävergällstinkturen kunde användas ren eller med tillsatser av andra 

ämnen, vanligen opium.63 Följande recept på bävergällstinktur kommer från den svenska 

översättningen av 1775 års Pharmacopoea Svecia:64 

TINCTURA CASTOREI 

Bävergällstinktur 

Tag Bävergäll    2 uns* 

Sprit   1 libra* 

DIGERERAS under 3 dygn och filtreras.  

 

Bävergällstinktur ingick även i Tinctura anti hysterica, som förutom bävergällstinktur innehöll 

ättiketer, bärnstenstinktur, lavendeltinktur samt valerianatinktur. Denna beredning benämndes 

ofta som Moderdroppar, Månadsdroppar, Krampdroppar eller Väderfördelande droppar. En 

annan beredning innehållande bävergällstinktur var Tinctura castorei thebaica, mest känd som 

Du Rietz moderdroppar, (namngivna efter drottning Kristinas livläkare, Grégoire Francois Du 

Rietz, grundare av Collegium Medicorum), eller Dörjes moderdroppar, en medicin mot 

nervösa åkommor, i synnerhet hysteri. Dessa droppar hölls högt som läkemedel ända till slutet 

av 1800-talet. I detta recept kallas de Elixir antihystericum:65  

ELIXIR ANTIHYSTERICUM  

Elixir mot hysteri 

Tag Bävergäll   ½ uns 

Dyvelsträck (växtbaserad drog)  2 drakmer* 

Opium    ½ drakma 

Sprit    4 uns 

DIGERERAS under sex dagar. Till den silade vätskan sättes  

Hjorthornssprit   ½ uns 

Kan beredas även utan opium.  

                                                           
63 Nordisk familjebok 1905. Gentz och Lindgren 1918. Tillhagen 1962. Karlsen 2000. 
64 Göthberg 1997 efter 1775 års uppl., s. 221. 
65 Gentz och Lindgren 1918. Tillhagen 1962. Nordisk familjebok 1905. C. D. Josephson, O. Strandberg, Å. 

Kromnow, ”Grégoire Francois Du Rietz (Durietz)” urn:sbl:17721, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2016-

09-25. Göthberg 1997 efter 1775 års uppl., s. 114. 
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Detta recept på stinkande piller finner man också i den svenska översättningen av 1775 års 

Pharmacopoea Svecia:66 

PILULAE FOETIDAE 

Stinkande piller 

Tag   

Dyvelsträck    1 ½ drakma 

Bävergäll   1 ½ drakma 

Bärnstenssalt (renad kristallinsk Bärnstenssyra)  ½ drakma 

Hjorthornsolja   15 droppar 

BLANDAS med så mycket Myrratinktur som erfordras för att göra pillermassa.  

 

Mellan åren 1600–1859 var bävergäll det tredje vanligaste animaliskt baserade läkemedlet på 

skandinaviska apotek, efter mysk och sekret från sibetkatt, och före bl.a. mumiepulver och 

enhörningshorn, varav de sistnämnda visar på det absurda sammanhang bävergäll stundtals 

förekom i. Det var onekligen ett brett spann på de åkommor bävergäll sades kunna lindra och 

bota även under denna tidsperiod. Det sades ännu speciellt verka helande och räddande i 

kvinnosjukdomar, såsom hysteri och försvårad menstruation.67 En ordination löd att man skulle 

ge 3–4 knivsuddar bävergäll till gravida kvinnor, vars förlossningsvärkar inte var nog starka 

eller hade avstannat. Detta skulle då reta igång värkarna.68 I J. A Darelius Socken apothec och 

någre hus-curer, ordineras bävergäll mot förlossningssmärta i form av kramp-mos; ”Tag 

Bäfvergäll. Dyfvelsträck, Kamfert av hvardera fyra gran*, gör till mos, med en drachma 

theriak.”69 (Mer om teriak, se nästa sida). Detta mos skulle då förutom att lindra 

förlossningssmärtor hjälpa mot sömnlöshet, kolik, samt ryckningar.  Öronvärk och 

öronsusningar kunde lindras genom en salva gjord på lika delar kamferolja och bävergäll, som 

skulle droppas på ull och läggas i örat. Bävergäll kunde också användas mot mask.70 Det sades 

också kunna dämpa segt slem i lungorna och luftrören och förhindra kvävning.71  

 

                                                           
66 Göthberg 1997 efter 1775 års uppl., s. 167. 
67 Gentz och Lindgren 1918. Karlsen 2000. 
68 Gissler 1756. 
69 J.A Darelius, Socken apothec och någre hus-curer, Stockholm 1760, s.44. 
70 Darelius 1760, s.44–45. 
71 Marius 1746. 
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Jonas Hollsten, kyrkoherde i Kvikkjokk, beskrev 1768 i sin artikel ”Anmärkningar om 

bäfvern” bävergäll på följande vis:   

Gället af bäfvern skal vara så hjälpande emot alla utvärtes sjukdomar, 

at det af gemene man ej nog kan berömmas. I pest tider och när 

epidemiska sjukdomar gå, intaget i brännvin, ska vara ett fullkomligt 

preservativ. Medici sjelfve göra även av dess goda kraft mycket värde.72 

Att bävergäll användes mot pest kan förklaras med att man mot denna sjukdom ofta fick ta det 

bästa man hade att tillgå. Det fanns hos äldre tiders läkare och apotekare en strävan efter att 

hitta en universalmedicin som kunde bota allt från magont till pest, s.k. teriak. Teriak bestod av 

en blandning av flertalet ofta mycket exklusiva ingredienser. Olika teriak fanns till och med i 

den svenska farmakopén fram till 1870 och bävergäll har varit en vanlig ingrediens i olika 

teriak. 1867 beslutades det dock att teriak inte fick innehålla opium, som har både smärtstillande 

och lugnande effekt samt är starkt beroendeframkallande. Detta ledde till att medicinen snabbt 

förlorade i popularitet, då det förmodligen var opiumet som gav den starkaste effekten i teriak.73 

Bävergäll var dessutom, ju närmare vår tid vi kommer, väldigt dyrbart, och dyrbarheter var 

något man ofta tog till när det kom till svårbotade sjukdomar. Annat man använde kunde vara 

t.ex. guld och ädelstenar. Att ämnen med stark doft användes vid svåra sjukdomar var heller 

inte ovanligt och det förekom att man försöka röka ut det onda med olika ämnen med skarp 

lukt.  

I William Buchans bok Hus-medicin från 1807 beskrivs bävergäll som antispasmodiskt och 

menstruationsdrivade, samt att det skulle hjälpa mot hysteri, svimning, konvulsioner, 

förlamning samt letargi. Även här ordineras bävergället utvärtes mot öronsusning. Doseringen 

som anges för essens* är 60 droppar, pulver ½ scrupel* och tinktur 60_80_100 droppar. Buchan 

nämner också att bävergäll ibland kan ges tillsammans med opium.74  Instruktioner till 

beredningen Hjärnes testamente finner man i G.J. Ljungqvists Om sjukdomsbot och mediciner. 

Dessa droppar bereddes genom att baggsöta (växt), dyvelsträck, myrra eller kamfer, bävergäll, 

torra pomeransskal, aloeextrakt och saffran fick dra i sex eller sju dagar i brännvin eller vin 

                                                           
72 Hollsten, Jonas, ”Anmärkningar om Bäfvern”, Castor, Kungliga svenska vetenskapsakademiens handlingar, 

29, (1768), s. 286. 
73 Uddenberg 2015b. 
74 William Buchan, Hus-Medicin eller Afhandling om sjukdomars förekommande och botningssätt, genom 

regime och enkla läkemedel, 1807. 
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varefter blandningen silades. Dessa droppar skulle tas varje morgon i vatten mot magproblem 

såsom förstoppning, kolik och väderspänningar, men även mot hosta, maskar och hysteri.75 

Att bävergäll ofta använts som ett antispasmodiskt läkemedel syns bl.a. i provinsialläkarnas 

berättelser, hämtade från Linköpings universitets arkiv. 1825 ordinerades bävergäll till en 25-

årig kvinna i Luleå, som beskrevs ha medsvåra spasmer i underlivet under sin menstruation. 

Mot spasmerna föreskrev läkaren bland annat asa foetida samt castoreum, som skulle appliceras 

invärtes i underlivet.76 I Vimmerby 1835 ordinerade provinsialläkaren castoreum som 

antispasmodiskt läkemedel var 4:e timme mot smärtsamma spänningar i underlivet, vilket han 

i sin berättelse menade hade hjälpt.77 1836 i Ljungby benämns castoreum av läkaren som 

krampstillande mot spasmodisk sjukdom.78 1840 i Helsingborg behandlades en kvinna som 

efter en normal förlossning fått feber, och ett mycket spänt och ömt varfyllt underliv med 

påföljande kramper, med castoreum tillsammans med opium mot dessa kramper. Castoreum 

hade i detta fall ingen noterad verkan.79 Av Vimmerbys provinsialläkare beskrevs castoreum 

som ett ”nervmedel”, som b.la. kunde stilla det exalterade tillståndet i nervsystemet som följt 

efter en utdragen smittosam nervfeber. Vid denna åkomma ordinerades pulveriserat bävergäll 

vilket skänkte några timmars sömn. Även när samma feber gav upphov till darrningar i armar 

och ben gavs ett krampstillande lavemang bestående av b.la. bävergällstinktur.80 

Alrik Behm berättar följande historia om hemberedda bävergälldroppar i sin bok Nordiska 

däggdjur från 1922:  

 Min mormor, född i Jämtlands fjälltrakter i början av förra århundradet, 

brukade berätta för oss barn, att när någon i hennes hembygd låg sjuk 

och började skaka i kroppen och klippa med ögonen, brukade man ge 

den sjuke bävergäll, en halv tesked i en sup brännvin, varefter patienten 

dog. Antingen gavs medicinen för sent eller ock hade den ingen 

verkan.81  

                                                           
75 Ljungqvist 1965, s. 120. 
76 Årsberättelse från provinsialläkare, Luleå 1825. 

http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1825/P8252580.htm, hämtad 2016-08-31. 
77Årsberättelse från provinsialläkare, Vimmerby 1835. 

http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1835/P8350884.htm, hämtad 2016-08-31. 
78 Årsberättelse från provinsialläkare, Ljungby 1836. 

http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1836/P8360781.htm, hämtad 2016-08-31. 
79Årsberättelse från provinsialläkare, Helsingborg 1840. 

http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1840/P8401283.htm,  hämtad 2016-08-31. 
80 Årsberättelse från provinsialläkare, Wimmerby 1842. 

http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1842/P8420884.htm, hämtad 2016-08-31. 
81 Behm 1922, s. 131. 

http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1836/P8360781.htm
http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1840/P8401283.htm
http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1842/P8420884.htm
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Att använda bävergäll till personer som uppvisade tecken på att vara döende förekom, då detta 

även beskrivs av Vimmerbys provinsialläkare 1842. Denna läkare var av åsikten att den här 

sortens behandling gav en liten, eller tvivelaktig verkan pga. att nervsystemet i detta stadie 

förlorat sin förmåga att reagera på den retning läkemedlet skulle kunna ge.82 Möjligen hade 

man, förutom förhoppningen att reta igång nervsystemet, en tro på att bävergället på något sätt 

lindrade lite under denna sista tid i livet, eller så var det något man gav som en sista utväg, när 

inget annat hade fungerat. Kanske var det i syfte som smärtstillande och rogivande, eller så 

hängde det ihop med den gamla tron att starkt doftande ämnen kunde hjälpa vid svår sjukdom.   

Samtida medicinsk forskning visar att ett stort antal patienter på slutet av 1800-talet, till och 

med när de hade tillgång till modern medicinsk behandling valde att inte följa den, av läkare 

förskrivna behandlingen. Misstron mot sjukhusen var stor. Där härjade död och sjukdom innan 

nya hygienföreskrifter och metoder införts. Det fanns även en utbredd misstro mot vetenskaplig 

medicin och även mot läkare innan de blev mer vanlig förekommande, läkarutbildningen var 

standardiserad och deras profession hade ökat i status. Gemene man hade en stor respekt för 

traditionella behandlingsmetoder och hade inget vetenskapligt tänkande i ”ryggmärgen”.83 Det 

var då enkelt att ta till ett välkänt läkemedel som tillhandahölls på socken-apoteket, av bygdens 

kloka gumma- eller gubbe eller kunde beredas själv. Skellefteås provinsialläkare berättar i sin 

årsberättelse från 1881 hur ortens kvacksalvare betraktades som en första given instans i 

sjukvården. Kvacksalvarens recept var direkta avskrifter av läkarrecept, som sedan 

expedierades på apoteket, vilket var lagligt så länge receptet inte hade ett s.k. ”giftmärke” 

(giftmärket innebar att dessa varor skulle förvaras åtskilda från övriga apoteksvaror och att de 

inte fick säljas utan förskrivet recept). Kvacksalvaren kunde på så vis ordinera och sälja samma 

läkemedel som läkaren. Skellefteås provinsialläkare beskriver även sin frustration över att folk 

av läkare ville ha billig medicin, men att de var beredda att betala stora summor för 

kvacksalvarnas skrock-mediciner.84 Geissler och Pool beskriver i sin bok Medical anthropology 

hur människans syn på olika läkemedel påverkar deras val av behandlingsform, exempelvis att 

människor många gånger kan föredra, samt vara beredda att betala mycket mer för en 

”traditionell” behandlingsform än för att gå till en offentlig vårdinrättning, vilket gör sig ganska 

tydligt här.85 

                                                           
82 Årsberättelse från provinsialläkare, Borås 1842. 

http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1842/P8421583.htm, hämtad 2016-08-31. 
83 Shortt, 1980. 
84 Årsberättelse från provinsialläkare, Skellefteå 1881. 

http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1881/P8812482.htm, hämtad 2016-08-31. 
85 Geissler och Pool 2005. 

http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1842/P8421583.htm
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3.2 Varifrån fick man bävergället och vad fick man betala för det?  

På 1500-talet hörde bävergäll till de billigare läkemedlen och tillgången på bävrar var relativt 

god. 1578 ordinerade Benedictus Olai ett läkemedel mot pest, innehållande bävergäll, till de 

fattiga. Bävergäll fanns dock inte med i fattigmansfarmakopén Pharmacopœa Pauperum 

177686, så under dessa två århundraden hann det hända åtskilligt vad gäller priset på bävergäll.87 

Antalet svenska bävrar minskade kraftigt under 1600- och 1700-talen på grund av den utbredda 

jakten och efterfrågan, och när tillgången sjönk steg priset. 1640 fastställdes i jämtländska 

Hammerdals tingslag att bävergäll skulle tillhöra det småtionde som prästerna hade rätt att 

inkassera och även in på 1700- talet ville Hammerdals präster ha bävergäll i tionde.88 I Axel 

Oxenstiernas förordning från 1643, kan man läsa att lagmansräntan i Ångermanland skulle 

erläggas på följande vis; ”Vid Distingsmarknaden 268 riksdaler silvermynt, ett bäverskinn och 

ett bävergäll, på hösten i Stockholm en tunna lax.”89 Prästernas roll som botare bör ha varit 

orsaken till att de efterfrågade bävergäll i tionde. Detta, samt att det även användes som 

lagmanränta avspeglar både dess ekonomiska och medicinska värde.  

På mitten av 1700-talet kostade bävergäll (mängd framgå ej, men gissningsvis ett par 

bävergällpungar) 15–18 daler kopparmynt. Samma tid kostade ett bäverskinn 7 daler och björn- 

och vargskinn 3 daler kopparmynt.90 1701 fastställde rätten i en jämtländsk kommun 20 daler* 

i böter till de som sköt en bäver på annans mark. Detta efter att kyrkoherden hade klagat på att 

bävern höll på att försvinna pga. kringstrykande jägare. Priset på bävergäll gjorde att jakten 

ändå fortskred.91 På senare delen av 1700-talet fick den som dödade en bäver på annans ägor 

lämna över den till jordägaren och även böta 3 mark*. Om bävern däremot sköts på en 

allmänning fick jägaren behålla den. På 1830-talet fick man betala 4–7 riksdaler för 15,5 g 

bävergäll. En dräng hade vid samma tid 3 riksdaler i årslön.92  En skjuten bäver var år 1847 mer 

värdefull än en björn och på bäverjakt kunde man göra sig tämligen rik.  En fullvuxen bävers 

kunde inbringa över 70 riksdaler riksgälds93, att jämföra med att en oxe kostade 60 riksdaler 

riksgälds 1850.94 År 1875 kostade ett kg nordamerikanskt bävergäll 45 kr, vilket motsvarar ca. 

                                                           
86 Pharmacopœa Pauperum 1776.  
87 Gentz och Lindgren 1918. Pharmacopœa Pauperum 1776. 
88 Englund, 2013b. Gunnar Englund, Hammerdals/Gåxsjös historia Del 1, 2013a.   
89 Brev, riksarkivet. Oxenstierna, A, Axel Oxenstiernas förordning för Carl Carlsson om erläggande av 

lagmansräntan från Ångermanland, Stockholm 1643.  
90 Englund 2013b, s 108. 
91 Englund, Gunnar 2013b, s. 108. Behm 1922. 

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/gnagare/baver.273.html. Lagerqvist 2015. 
92 http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/gnagare/baver.273.html. 
93 Nilsson 1847. 
94 Lagerqvist 2015. 
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2400 kr i dagens penningvärde. 1912 hade priset per kilo ökat till 500 kr, som motsvarar nära 

25 000 kr i dagens penningvärde.95   

En bäverjägare kunde snabbt tjäna ihop en gedigen summa pengar och det är föga förvånande 

att bävern till slut utrotades. Gället var det dyrbaraste på bävern, även om pälsen kunde säljas 

för en bra summa. Köttet åts även av somliga och även andra delar av bävern användes som 

läkemedel. Med tanke på de skador en bäver kan åsamka skog, var det måhända en lättnad för 

markägaren att bli av med den, och samtidigt få en lättförtjänt inkomst. Allt eftersom bävern 

blev mer och mer sällsynt, och till sist utrotad i Sverige, var apoteken tvungna att få sitt 

bävergäll från andra länder. Därför importerades bävergäll i växande utsträckning, främst från 

Nordamerika, där kanadensiska The Hudson’s Bay Company var en stor exportör, men det 

importerades stundtals även från Ryssland.96 

Det förefaller finnas en viss skillnad på de två bäverarternas gäll, med den allmänna 

uppfattningen att ryskt bävergäll var bäst.97 Att det nordamerikanska gället var vanligare 

berodde på att det var betydligt billigare, samt lättare att få tag på. Det nordamerikanska 

bävergället kom från bäverarten Castor canadensis, och gick under namnet Castoreum 

Canadense, men ibland även Castoreum Anglicum eller Castoreum Americanum. Det ryska 

bävergället kom från bäverarten Castor fiber, och kallades Castoreum Moscoviticum, eller 

Castoreum Sibiricum, och är av samma sort som det svenska. Den ryska bäverns gällpungar ter 

sig vara större och fylligare än den nordamerikanska bäverns, samt skilja i innehåll, styrka, 

smak och konsistens.98  

Som ett resultat av att Castoreum Moscoviticum ansågs vara överlägset Castoreum Canadense 

blev det mycket dyrt och svårt att erhålla och det var även mer sällsynt. Det nordamerikanska 

gället betingade ett allt högre pris och blev efterhand svårare att få tag på.99 Som tidigare nämnt 

steg kilopriset på nordamerikanskt bävergäll från 2400 kr i dagenspenningvärde 1875 till 25 

000 kr i dagens penningvärde 1912. Det ryska bävergället inbringade betydligt mer de gånger 

det ens gick att få tag på. Den prismässiga skillnaden på de båda sorterna blir väldigt tydlig i 

1842 års medicinaltaxa: 

 

                                                           
95 Gentz och Lindgren 1918. Kungliga myntkabinettet, 

http://www.myntkabinettet.se/fakta/rakna_ut_penningvardet. 
96 Hollsten 1768. Nilsson 1847, m.fl. 
97 Martin 1892. Gentz och Lindgren 1918. Tillhagen 1962. Karlsen 2000. Nilsson 1847. 
98 Nordisk familjebok 1878. Nordisk familjebok 1905. Gentz och Lindgren 1918. Tillhagen 1962. Martin 1892. 
99 Gentz och Lindgren 1918. Tillhagen 1962. Martin 1892. 

http://www.myntkabinettet.se/fakta/rakna_ut_penningvardet
http://runeberg.org/nfab/0729.html.%20Nordisk%20familjebok%201905
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Castoreum Anglicum  

1 gran kostade 3,5 runstycken. Pulveriserat kostade 5,25 runstycken.  

Castoreum Moscoviticum  

1 gran kostade 8 skilling 2 runstycken. Pulveriserat kostade 12 skilling 1 runstycken.  

Castoreum Anglicum  

1 drakma kostade 17 skilling 4 runstycken. Pulveriserat kostade 26 skilling.   

Castoreum Moscoviticum  

1 drakma kostade 10 riksdaler 6 skilling.  Pulveriserat kostade 15 riksdaler 9 skilling. 

Castoreum Anglicum  

1 uns kostade 2 riksdaler 19 skilling 8 runstycken. Pulveriserat kostade 3 riksdaler 29 skilling 

4 runstycken.  

Castoreum Moscoviticum  

1 uns kostade 67 riksdaler 24 skilling 8 runstycken. Pulveriserat kostade 101 riksdaler 13 

skilling.  

 

Ovanstående priser avser apotekens utförsäljningspriser. På en riksdaler gick det 48 skilling 

och på en skilling gick det 12 runstycken. Man ser här att det ryska bävergället inbringade 

mångdubbla priser. Även om exklusiviteten kan ha spelat sin roll i den upplevda effekten, kan 

man inte bortse från att det bör ha funnits en viss skillnad på de båda arternas bävergäll. Om 

den effekten var värd så pass mycket mer lämnas här dock osagt. Provinsialläkaren i Vimmerby 

1842 ordinerades pulveriserat bävergäll av olika grader, castoreum grad v ordinerades till den 

”fattigare arbetarklassen”. Till den ”förmögnare klassen” föreskrevs istället Castoreum pulver 

grad V. 100Någon förklaring till dessa grader på castoreum har jag inte funnit, men gissningsvis 

rör det sig om nordamerikanskt -respektive ryskt bävergäll.  

 

                                                           
100Årsberättelse från provinsialläkare, Wimmerby 1842, 

http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1842/P8420884.htm, hämtad 2016-08-31. 

 

http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1842/P8420884.htm
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Denna analys av ryskt- och nordamerikanskt bävergäll från 1892 visar på en del faktiska 

skillnader i de båda sorternas innehåll:  

 

Figur 1: Innehåll i castoreum. Horace T. Martin, Castorologia 1892. 

 

På grund av de höga inkomsterna som bävergället inbringade så förfalskades bävergället på 

flera fyndiga vis. Ett sätt var att öppna pungarna, ta ut bävergället och ersätta det med b.la. 

torkat blod, galbanum och ammoniakgummi. Man kunde även tillverka falska pungar av 

gallblåsor från olika djur och förfalskade på så vis både behållare och innehåll.101Andra 

fyllningar i de falska pungarna kunde vara främmande hartser, rökt kött, olika tunga föremål, 

bäverkött- och blod samt albark och tegelmjöl.102 Även bäverns njurar kunde användas som 

ersättningsfyllning.103  

I takt med att sjukvården och farmacin utvecklades med nya metoder och läkemedel, samt med 

större tillgänglighet för allmänheten började de påstådda egenskaperna hos bävergäll stundtals 

ifrågasättas.104 Sigtunas provinsialläkare beskrev 1836 hur han till kvinnor i moderplåga 

(förlossningsvärkar) hellre gav sina patienter andra läkemedel som han ansåg vara överlägsna 

castoreum, även om han inte menade att castoreum för den sakens skull var helt 

                                                           
101 Moquin-Tandon 1860. Schröder 1659. 
102 Tillhagen 1962. 
103 Schröder 1659. 
104 Martin 1892. 
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verkningslöst.105 Bävergäll som läkemedel mot hysteri ersattes eftersom med bromsalter, 

psykoterapi och senare barbiturater (sömnmedel).106 Vaccinet gjorde sitt intåg och på 1940- 

talet även penicillinet. Under 1800-talet började man systematiskt pröva läkemedlens verkan 

och många substanser isolerades och renframställdes. De verkningslösa läkemedlen och de som 

kunde ersättas av nya modernare läkemedel sållades bort.107 Bävergäll förekommer i alla 

farmakopéer fram t.o.m. 1901, då det uteslöts, men det fanns fortfarande kvar på apotek samt i 

medicinaltaxorna, som tog upp de varor som efterfrågades och såldes på apotek utan att vara 

obligatoriska apoteksvaror.108 När bävern återinplanterades i Sverige 1922 användes bävergäll 

endast inom folkmedicin, men såldes ännu på apotek. På 1920-talet blev industriellt tillverkade 

läkemedel allt vanligare och omkring tiden efter andra världskriget slutade man att tillverka 

läkemedel på de enskilda apoteken. Medicinerna kom ofta färdigförpackade, och många 

substanser blev syntetiskt framställda, vilket ytterligare minskade bävergällets betydelse.109  

1940 kostade ett kg obearbetat bävergäll ca 16 400 kr i dagens penningvärde och pulveriserat 

något mer. 1950 hade priset sjunkit till 9 600 kr per kilo i dagens penningvärde. Till slut avtog 

efterfrågan på bävergäll helt och det försvann även från apoteken och folkmedicinen. Bävergäll 

hade spelat ut sin roll som läkemedel. De svenska bävrarna hade sedan länge varit fridlysta. De 

förökade sig och antalet ökade. Bävrar får nu återigen jagas på vissa håll och bävergäll får på 

sin höjd agera smaksättare i brännvin.110 Dock kan man se att en del äldre naturläkemedel åter 

blivit aktuella hos dem som söker ett naturligare alternativ till dagens läkemedel och sjukvård, 

särskilt inom nyreligiösa kretsar i västvärlden, vilket har lett till att bävergäll återigen fått, om 

än en väldigt liten plats inom svensk läkekonst.111 

 

 

 

 

 

                                                           
105 Årsberättelse från provinsialläkare, Sigtuna 1836, 

http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1836/P8360191.htm, hämtad 2016-08-31. 
106 Uddenberg 2015b. Nordisk familjebok 1905.  
107 Uddenberg 2015b. 
108 Nordisk familjebok 1905. 
109 Uddenberg 2015b.  
110 1940 års medicinaltaxa. 1950 års medicinaltaxa. Gentz och Lindgren 1918. Lagerqvist 2015. 

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/gnagare/baver.273.html.  
111 Christopher Partridge, The re-enchantment of the west Vol.2, New York, 2005. 
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Sammanfattande diskussion 

 

Det som går som en röd tråd genom bävergällets historia är dess otaliga användningsområden. 

Säkerligen finns det fler sjukdomar och åkommor som bävergäll har använts mot än de som tas 

upp i denna uppsats, men skulle man gå igenom varenda källa och vartenda recept så skulle det 

bli ett allt för oöverstigligt projekt. Syftet att ge en bred och överskådlig bild av vad bävergäll 

är och vad det har använts till inom läkekonsten har dock belysts i och med att en stor spännvidd 

på bävergällets användningsområden, samt dess beredningsformer finns representerade.  

Denna undersökning sätter in bävergället i både en farmaci- och medicinhistorisk kontext över 

tid, vilket ger en bild av hur detta läkemedel har fungerat i samhället vid olika tidpunkter i 

historien. Samuel Shortts synsätt på medicinhistoria, dvs. social-medicinsk historia fokuserar 

på enskilda läkemedel och på de som utövat läkekonst i ett underifrånperspektiv. Denna 

åskådning har passat väl in på denna uppsats, som ju faktiskt berör ett enskilt läkemedel som 

existerat främst i en tid då läkekonsten inte nödvändigtvis utövades av en officiell läkare, och 

som ofta använts av allmogen. 

Pool och Geisslers teori att läkemedel är kraftfulla substanser och att läkemedlets olika givna 

egenskaper påverkar vad de ger för effekt hos individen kan mycket väl stämma in på bävergäll. 

Som nämndes i början av resultatet så kan man ha lagt in bäverns egenskaper i bävergället som 

läkemedel. Bävergällets starka smak och lukt i kombination med placeboeffekten bör ha 

påverkat läkemedlets upplevda verkningar, och bävergäll har på så vis, i samklang med Pool 

och Geisslers teori om att ett läkemedel är mer än dess farmakologiska egenskaper, givits 

specifika egenskaper. När en substans blir erkänd som läkemedel kommer den, enligt Pool och 

Geissler, i och med detta att betraktas som kraftfull, men uppfattningen om vad den hjälper mot 

och hur den fungerar kan ändras.  

Det är intressant att se vilken tilltro man har satt i bävergällets helande egenskaper vad gäller 

kvinnosjukdomar och s.k. hysteri. Denna uppsats ger, om än en liten insikt i kvinnornas 

medicinhistoria, och bävergällets användning mot kvinnosjukdomar. Kan det ha påverkat dessa 

tillstånd överhuvudtaget? Den starka lukten och smaken kan tänkas ha kunnat påverka på det 

sätt att patientens sinnen retades, vilket kan ha lett till en viss effekt på hysteriska åkommor 

som t.ex. tillfälliga talrubbningar- och förlamningar, letargi etc. Eventuellt kan bävergällets doft 

ha haft en lugnande effekt. Dessa kvalitéer tillsammans med de smärtstillande, febernedsättande 

och antiinflammatoriska egenskaperna från salicylsyran, och icke att förglömma 
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placeboeffekten bör ha gjort att bävergäll har haft viss effekt som läkemedel. Salicylsyrans 

egenskaper bör ha kunnat lindra mensvärk, tandvärk, inflammationer etc. Detta kan jämföras 

med gamla tiders pilbarkste som innehåller salicylsyra och som använts i just dessa syften. De 

andra kemiska komponenterna i bävergäll kan också ha gett en mindre inverkan på somliga 

åkommor, men för att kunna gå djupare in på detta ämne behövs en mycket bredare baskunskap 

i kemi och farmakologi.  

Att bävergäll ofta ingick i teriak visar både på hur dyrbart och uppskattat bävergället var, men 

om dessa teriak har gett större effekter så får man nog tillskriva merparten av dessa till opiumet. 

Att bävergäll ofta ingick i beredningar tillsammans med opium bidrog med all säkerhet till att 

bävergäll ansågs vara ett verkningsfullt läkemedel, då opiumet många gånger om förstärkte de 

effekter som bävergäll sades kunna ge.  

Trots många gånger godtyckligt användande bör bävergället i en del fall ha gett en viss effekt 

mot flertalet av de sjukdomar som tas upp i denna uppsats. Bävergäll är mer än en verkningslös 

ingrediens, som endast användes pga. dess exklusivitet och dyrbarhet, det bör finnas en 

välgrundad anledning till att bävergället fanns kvar inom läkekonsten så pass länge. Min 

tolkning är att bävergäll höll sig kvar tack vare att det gav effekt, mest pga. innehållet av 

salicylsyra samt dess skarpa lukt och smak, men även tack vare placeboeffekten som kommit 

ur bävergällets mycket långa tradition som läkemedel. Tilltron människor satte till gamla, väl 

beprövade läkemedel samt den utbredda skepsis som fanns mot modern läkekonst var även 

starkt bidragande till bävergällets popularitet. Även den dåliga tillgängligheten till moderna 

sjukvårdsinrättningar bör ha spelat sin roll. Särskilt i glesbygden, där avstånden var stora och 

vägarna undermåliga. 

Med detta som grund har jag dragit slutsatsen att bävergäll med stor sannolikhet hade vissa 

farmakologiska effekter, även om det mest troligt inte hjälpte mot alla de sjukdomar det 

ordinerades mot, som t.ex. förgiftning och tinnitus.  

Den generella misstänksamheten gentemot den offentliga sjukvården, som ter sig ha varit 

relativt utbredd ända in på mitten av 1900-talet, är något som har fått en smärre renässans i dag. 

Självmedicinering, återgång till gamla naturläkemedel och folkmedicinska metoder samt 

skepsis mot den offentliga sjukvården är något som märks av i dagens samhälle. En snabb 

sökning på Google visar att bävergäll åter har blivit aktuellt som läkemedel för de som söker 

ett naturligare alternativ till dagens kemiska läkemedel.  
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Hur vanligt bävergället har varit är något mer komplicerat att svara på. Denna undersökning 

visar att bävergäll har varit ett välkänt läkemedel åtminstone sedan 500 f.Kr. och sedan dess 

relativt vanligt förekommande. Av de animaliskt baserade läkemedlen har det varit ett av de 

vanligaste. Dock skulle denna fråga kanske bäst besvaras genom en komparativ studie med 

andra läkemedel under samma tid. Hysteri har försvunnit som benämning på olika 

kvinnorelaterade åkommor, och de symptom som fanns inom detta spektrum, samt de andra 

sjukdomar och åkommor som bävergäll använts mot, kan numera behandlas med mycket 

effektivare metoder. Bävergäll hade en given plats som läkemedel så länge det inte fanns andra 

läkemedel och metoder som helt kunde ersätta det.  

Prisutvecklingens direkta samband med tillgången på svenskt bävergäll talar sitt tydliga språk. 

Efter att den svenska bävern hade utrotats steg priserna i höjden, man ville ha bävergäll och 

man var beredd att betala för det. Att det ryska bävergället skiljer sig från det nordamerikanska 

är korrekt, då det kommer från Castor fiber, som är samma art som den svenska bävern. 

Förutom att storlek, smak och lukt ska ha skilt sig från den nordamerikanska bävern Castor 

canadensis gäll, så tycks det även finnas en verklig skillnad på det kemiska innehållet. Till följd 

av detta ska det ryska bävergället ha varit betydligt mer verkningsfullt än det nordamerikanska. 

Många källor vittnar om detta och med tanke på de stora prismässiga skillnaderna mellan de 

båda gällen bör detta inte vara helt grundlöst. På grund av de höga priserna jagades bävern så 

hårt att den till sist utrotades I Sverige. Även om det fanns andra orsaker till att bävern jagades, 

såsom päls, kött, skador på skog osv. så var det bävergället som var det allra dyrbaraste och 

mest eftertraktade på hela bävern. Man kan föreställa sig lyckan hos den jägare som träffade på 

en bäver och därmed säkrade sin försörjning för en lång tid framöver. Bara det faktum att man 

tog sig mödan att tillverka diverse förfalskade bävergällpungar visar på det höga värdet 

bävergället hade.  

Det finns en möjlighet att Castoreum canadenses sämre effekt bidrog till att bävergäll försvann 

från läkekonsten, men den största anledningen till detta var onekligen läkekonstens och 

läkemedelsindustrins stora förändringar under första halvan av 1900-talet, och speciellt efter 

andra världskriget. Bävergäll kunde, med sina marginella effekter, omöjligt konkurrera med de 

nya, rena, industriellt framställda läkemedlen med farmakologiskt bevisad verkan. Detta syns 

tydligt i prisutvecklingen mellan 1940- och 1950-års medicinaltaxa, då bävergäll plötsligt sjönk 

betydligt i pris efter att stadigt ha ökat i pris under århundraden. Till syvende och sist blev 

bävergället utkonkurrerat av nya moderna metoder och läkemedel.  
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Bävergällets betydelse och roll ter sig genom tiderna ha varit relativt likartad fram till 1900-

talet då det successivt blev ersatt av nya läkemedel och metoder. Den stora skillnaden före 

1900-talet låg inte i användningsområden utan i prisutveckling och exklusivitet, vilket ju har 

sin förklaring i tillgången på bävrar. Om man ser utifrån forskningsläget och bristen på en 

sammanställd bild av bävergäll som läkemedel, så tillför denna uppsats just detta. Dock har jag 

en del förslag på vidare forskning, för den som skulle vilja fördjupa sig ännu mer i detta 

intressanta ämne; på grund av bävergälls innehåll av salicylsyra, samt en del andra ämnen med 

påstådda läkande egenskaper, skulle det vara ett mycket intressant ämne att ytterligare fördjupa 

sig i. För att få en ännu större kunskap om bävergäll skulle man b.la. kunna studera handeln 

med bävergäll mer ingående. I den mån bävergäll importerades bör det gå att få fram 

tullhandlingar. Dock kunde apoteksvaror delvis vara undantagna från tullplikt.  
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