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Älgens klövar hjälpte
mot epileptiska anfall
fta ställs frågan varför så
många av våra apotek har djur-

namn. Det enklaste svaret är att det
under tider då läskunnigheten inte
var så stor och gatu- och vägnamn
lämnade mycket övrigt att önska var
praktiskt med en skylt avbildande
något man kände igen, t ex ett djur.
Av betydelse är också att man under
medeltiden ansåg att sjukdomar or-
sakades av sjukdomsdemoner, som
också sades påverka de använda lä-
kemedlen så att dessa kunde förlora
sin verkan. Som ett skydd mot dessa
onda makter gav man apoteken
namn med kristen anknytning, i
Tyskland t ex Engel-Apotheke,
Kreutz-Apotheke och Marien-Apo-
theke. Hos oss tog man i stället
namn på sådana djur som spelade
en roll i den kristna symboliken,
t ex lejon och svan.

Den pampiga älgen uppmärk-
sammades helt säkert av Öster-
malmsborna när apoteket Älgen
öppnades den 5 februari 1904 vid
Karlavägen 1 B invid Humlegården
i Stockholm. Jugendskogen stod
grön och vacker och officinens ma-
hognyinredning gav ett förtroende-
ingivande intryck. Här låg apoteket
kvar på samma plats till 1995, då det
flyttades till andra lokaler.

Kvar står dock den stiliga älgen
och lockar kunder till det konditori
som öppnades i lokalen.

En medicinsk anknytning har
dock älgen. Dess klövar – ungulae
alcis – ansågs under 1600-talet
vara verksamma mot fallandesot.
Man trodde att älgarna kunde drab-
bas av epileptiska anfall, som de
genom att trycka klöven mot örat
kunde häva.

Läran att lika botar lika kunde nu
komma till användning. Ungulae al-
cis med den svenska benämningen
Elgs-kloo fanns med i den av riksda-
gen fastställda svenska Apothekare-
Taxan så sent som år 1739.
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liga syftet att tvätta bort stämpeln som
psykopatsjukhus. 

Detta stämmer dock inte helt med
lagstiftarens intentioner [8]. Jämställd-
hetsbegreppets avskaffande skulle vis-
serligen innebära en viss minskning av
den grupp som omfattades av särregle-
ringen samtidigt som det sägs att den
praxisändring, som den s k Bexelius-
kommittén medförde, lett till en situa-
tion där det knappast kan hävdas att an-
talet lagöverträdare som överlämnas till
psykiatrisk tvångsvård allmänt sett
skulle vara allt för högt.

Mycket angeläget
med ett ökat samarbete
Inom Rättsmedicinalverket håller vi

helt och hållet med Agneta Nilsson och
medarbetare om att ett ökat samarbete
och erfarenhetsutbyte mellan utredande
och vårdande instanser är en av de mest
angelägna åtgärderna för kvalitetssäk-
ring inom det rättspsykiatriska områ-
det. Att ett sådant erfarenhetsutbyte
sker måste dock vara ett ömsesidigt an-
svar för vårdande och utredande enhe-
ter. 

Borde ha de bästa läkarna
I verkets nya direktiv för intern och

extern kvalitetsutveckling anges att alla
undersökningsenheter skall ha en rutin
för uppföljning av dem som har genom-
gått rättspsykiatrisk undersökning
(RPU-fallen) som överlämnas till rätts-
psykiatrisk vård eller döms till krimi-
nalvårdspåföljd.

Dock – rättspsykiatrin är inte och
kommer sannolikt inte att bli en exakt
vetenskap – kommer värderingar att på-
verka bedömningen inom både diagno-
stik och vård. Därför borde det ställas
särskilt höga krav på etisk medvetenhet,
kunskap och balanserat omdöme.
Rättspsykiatrin borde ha de allra bästa
läkarna!
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