
Redaktör: Kristina Räf, tel: 08-790 34 75

❙ ❙ Redan romaren Plinius (död år 79 vid
Pompeji förstörelse) ansåg att metallen
kvicksilver var giftig för allt levande [1].
Nu har Plinius’ uppfattning om kvick-
silvret vunnit full styrka, då ett förslag
har lagts fram att kvicksilver bör total-
förbjudas  i Sverige. Det skulle innebära
att kvicksilver förses med minst dubbla
gifttecken, dvs dess eget tecken, merku-
riustecknet, kvicksilvrets kemiska teck-
en, eller dagens dödskalletecken. 

Arabiska alkemister hävdade att
kvicksilver kunde omvandla koppar och
flera andra metaller till silver och guld.
De ansåg även att astrologiska synpunk-
ter måste beaktas för att lyckas, ty »de
sju metallerna hava kvicksilver till mo-
der och svavel till fader samt äro beroen-
de av de sju planeterna«. 

I överensstämmelse med detta fick
kvicksilvret både namn och tecken efter
planeten Merkurius, den som rör sig
snabbast, har den kortaste omloppstiden,
runt solen. Liksom guden Merkurius
(Hermes i den grekiska mytologin) kun-
de även kvicksilvret flyga genom luften,
dvs förflyktigas. Kvicksilvrets tecken
blev en förminskning av den ursprungli-
ga merkuriusstaven, trollstaven, ett spö
med ena änden kluven i två flikar. 

I sina journalanteckningar från 1769
skrev fältskären Anton Schantsberg vid
Mariestads lasarett kvicksilvrets tecken
som en 8 ovanpå ett kors [2].

Första gången merkuriustecknet notera-
des i apotekssammanhang i Sverige var
i företalet till Svenska apotekstaxan
1739 [3]. Det användes då för att beteck-
na substanser vilkas pris kunde fluktue-
ra hastigt, och här passade logotypen för
handelns gud  Merkurius onekligen in.

I Pharmacopoea Svecica 1817 [4] an-
vändes merkuriustecknet för första
gången som »gifttecken« för läkemedel
som inte fick försäljas utan särskilt till-
stånd, »Materiem sine permissu speciali
non dividendam«. Med ett kors beteck-
nades däremot läkemedel som saluför-
des på apotek på ordination av praktise-
rande läkare. 

De första preparat som åsattes gift-
tecknet var Auripigmentum, sulphure-
tum arsenici, Lauro-Cerasus (lagerkirs),
Arsenicum album (vitt råttgift), Bella-
donna, Wargbär, Digitalis, Fingerborgs-
ört och Opium. 

Trots att de flesta kvicksilversalterna
var mycket giftiga fick ingen av de 16
kvicksilverberedningarna i femte uppla-
gan av farmakopén något gifttecken. Att
man sedan lång tid haft klart för sig att
kvicksilverföreningar var giftiga fram-
går dock av det faktum att åtta sådana
omnämns i den kungörelse om försälj-
ning av gifter som utkom 1756 [5].

Varför valde man merkuriustecknet till
gifttecken [Stig Ekström, Uppsala, pers
medd, 6]? En sannolik förklaring kan
vara att det gamla allmogenamnet på ar-
senik var merkurium. Arsenicum album,
vitt råttgift, merkurium, var det kanske
vanligast använda giftet mot både djur
och människor och sinnebilden för gift.
Merkuriustecknet blev så apotekens
gifttecken.

Kvicksilverföreningar försågs inte
med gifttecken förrän 1846, men då en-
dast på preparat för invärtes bruk. Blå-
eller gråsalva, Ungv. Neapolitanum, ett
förstahandspreparat mot syfilis, saknade
gifttecken. Inte i någon svensk farmako-
pé fram till den sista , som utkom 1946,
är metalliskt kvicksilver försett med
gifttecken. 

År 1870 bestämdes att vissa preparat
skulle ha dubbla gifttecken och  förvaras

i låst skåp med två merkuriustecken på
dörren. Märkningen av gifter med
kvicksilvrets alkemiska tecken  kvarstod
till 1985, då ett nytt tecken, dödskallen,
infördes. Därmed försvann merkurius-
tecknet och guden Merkurius från de
svenska apoteken. 

Kanske är Sverige det enda land som
har haft ett eget speciellt gifttecken. I öv-
riga delar av världen är det vanligt att be-
teckna giftiga substanser med ett, två el-
ler tre kors beroende på giftighetgrad.
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Det giftiga 
kvicksilvret 
ett arv från guden 
Merkurius

Kvicksilvret fick
både namn och

tecken efter plane-
ten Merkurius, den

som rör sig snab-
bast runt solen.

Liksom guden Mer-
kurius kunde även kvicksilvret

flyga genom luften, dvs förflyk-
tigas. Kvicksilvrets tecken blev

en förminskning av den ur-
sprungliga merkuriusstaven,

trollstaven, ett spö med ena än-
den kluven i två flikar. 

Apoteksståndkärl för
arsenik, »merkurium«,
med dubbla gifttecken.
Merkuriustecknet för gift
försvann 1985 och
ersattes av dödskallen.
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