
❙ ❙ Det starkt ökande antalet fall där barn
förgiftats av mediciner och kemiska pro-
dukter fick Gunnar Christiansson att
fundera över hur man bäst kunde före-
bygga sådana barnolycksfall. Han fann i
den dåtida forskningen att 75 procent av
alla sådana förgiftningar inträffade hos
barn före 3 års ålder.

»I pressen ha för kort tid sedan i sam-
band med ett barnförgiftningsfall höjts
röster för intensifierad upplysning, och
bland annat ha föreslagits broschyrer av-
sedda att följa det giftiga preparatet från
fabrikanten till köparen. Man har vidare
yrkat på mera effektiva flasketiketter,
där det t ex i flerfärgstryck skulle angi-
vas, att preparatet är giftigt för barn«,
skrev Gunnar Christiansson i Läkartid-
ningen 38/1954.

Han konstaterade att man därmed
ändå inte skulle nå fram till och skydda
dem som är mest utsatta för förgiftning-
ar – alltså barn i 1–3-årsåldern. Han ifrå-
gasatte också om allmänheten skulle ge
sig tid att läsa och följa råden i informa-
tionsmaterialet.

Otillräcklig säkerhet
»Eftersom de flesta förgiftningsfallen
bero på att barnen kommit åt det giftiga

medlet, trots att det förvarats på ett sätt
som bort utgöra en tillräcklig garanti för
säkerhet, dvs i vanligen med skruvlock
försedda rör, flaskor eller burkar, är det
uppenbart, att detta förvaringssätt icke
uppfyller ställda krav på säkerhet.«

Christianssons intresse för barnsäkra
förslutningar väcktes på allvar sedan han
som jourhavande läkare på Kronprinses-
san Lovisas barnsjukhus fått ta hand om
en 1 1/2-årig pojke –  djupt medvetslös –
som hade slickat i sig några droppar 10-
procentig nikotinlösning avsedd för be-
kämpning av bladlöss. Pojken hade på-
träffats med giftflaskan i ena handen och
skruvlocket i den andra. Han överlevde
turligt nog.

Christianssons undersökningar visa-
de att locket på flaskan med nikotinlös-
ningen, liksom flertalet andra skruvlock
som fanns på medicinflaskor och flaskor
för tekniska preparat, var påfallande lätt
att skruva av även för små barn.

Efter händelsen med den lilla pojken
kunde Christiansson inte släppa tanken
att det måste gå att konstruera ett skruv-
lock som mindre barn inte kunde skruva
av, men som vuxna kunde använda med
lätthet.

»Uppenbarligen föreligger ett stort
behov av ett skruvlock, som icke bara
uppfyller alla krav på säkerhet utan även
i sin konstruktion är så enkelt, att all-
mänheten icke drar sig för dess använ-
dande«, skrev Gunnar Christiansson,

och presenterade därmed i LT sin upp-
finning:

»Ifrågavarande skruvlock kan kort-
fattat karakteriseras som ett dubbellock,
där det yttre locket under vissa förhål-
landen är fritt roterbart kring det inre.
Den bärande principen är, att då locket
skall öppnas det måste utsättas för en
samtidig tryck- och skruvrörelse, som är
alltför komplicerad för mindre barn och
som dessutom kräver en viss kraft.«

Christiansson framhåller idag att det
då beskrivna locket inte gick att skruva
på som ett vanligt lock utan även då
krävde både tryck och skruvning. Detta
löstes senare enkelt genom byte av typ
av fjäder mellan de båda locken.

Testades med framgång
Christiansson berättar att uppfinningen
testades på drygt hundra barn i åldrarna
1–6 år på Kronprinsessan Lovisas barn-
sjukhus. Inget av barnen lyckades, trots
gott om tid, att få av skruvlocket. Inte ens
efter instruktion lyckades mer än ett få-
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Läkartidningen för 50 år sedan (och nu)

Svensk läkare uppfann barnsäkert 
skruvlock – vad hände sedan?
För femtio år sedan uppfann barnläkaren Gunnar Christiansson, då
underläkare vid Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus i Stockholm,
det första barnsäkra skruvlocket för flaskor med mera. Han beskrev
sin uppfinning i Läkartidningen 38/1954, fick en rad svenska och ut-
ländska patent och rönte åtskillig uppmärksamhet i svenska mass-
medier. Ändå blev fortsättningen på historien inte riktigt som Chris-
tiansson hoppats …

Locket fick stor publicitet i dags- och veckopress efter artikeln i Läkartidningen 1954.
Ovanstående klipp från Expressen.

Den slutliga modellen kunde skruvas på
som ett enkellock, vilket betydde mycket
från säkerhetssynpunkt. Illustrationen är
hämtad från Gunnar Christianssons
artikel i Läkartidningen 1958, nr 45.
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tal av de äldsta barnen öppna flaskan.
Försök med vuxna, däribland även åld-
ringar, visade inte på några större pro-
blem.

»Någon teknisk svårighet att fram-
ställa lock, som passa till alla i markna-
den förekommande typer av flaskor,
burkar och tablettrör, finnes icke«, kon-
staterade Gunnar Christiansson och kun-
de på bild i tidningen visa ett antal olika
stora modeller av uppfinningen.

Locket tillverkades av AB Järnarma-
tur i Hillerstorp, som under de första
åren producerade drygt en miljon lock i
12 olika storlekar. De flesta köptes av
Astras sedermera nedlagda distribu-
tionsföretag Distra. 

Distras (och uppfinnarens) förhopp-
ning var att kunna introducera locket för
allmänheten genom att sälja det i
»lösvikt« över disk på apotek och i tek-
niska affärer. Detta lyckades dock inte,
då personalens intresse av att rekom-
mendera locket var otillräckligt.

Långsam introduktion
Hur gick det då sedan med Christians-
sons uppfinning? Som dagens läsare av
Läkartidningen kan observera är det nu-
mera vanligt med skruvlock byggda en-
ligt hans princip på flaskor med kemisk-
tekniska produkter, om än numera oftast

i plast. Men det skulle dröja till långt ef-
ter 1954 innan produkten blev vanlig i
Sverige. 

Christiansson (bosatt i Södertälje se-
dan 46 år och numera pensionerad) be-
rättar att han fick patent på skruvlocket
såväl i Sverige som i 15 andra länder, in-

klusive USA, Japan och Väst-
tyskland som  ansågs som
»svåra« att få patent i på den ti-
den.

– Av ekonomiska skäl var
jag tvungen att anlita en släk-
ting som sponsor och som i
gengäld fick stå med på
patentansökan. Jag bildade
också ett ekonomiskt konsor-
tium av kolleger för att söka
patenten utomlands, säger
Gunnar Christiansson.

Omfattande publicitet
Locket fick också stor publici-
tet i dags- och veckopress efter
artikeln i Läkartidningen.
Klipp ur Expressen, Dagens
Nyheter och numera saligen
bortgångna Stockholms-Tid-
ningen och Aftonposten rosar alla upp-
finningen och uppfinnaren.

En veckotidning skrev »Utmärkt
uppfinning för då kan hustrur till alkoho-
lister i smyg skruva på locket på bränn-
vinsflaskan när gubben blivit så där la-
gom berusad och vill ha mer. Han kom-
mer inte att ha en chans att få av locket!« 

Christiansson berättar att flera stora
läkemedelsföretag var villiga att använ-
da locket, men att de krävde att detta i så

fall måste lagstadgas i Sveri-
ge, dvs att locket enligt lag re-
dan vid produktionen skulle
sättas på alla mediciner som
kunde vara farliga för små
barn. Eftersom det var fråga
om ett dubbellock skulle det
nämligen innebära en för-
dyring av medicinen med nå-
gon tioöring i kundledet. 

Trots en rad uppvaktningar
hos olika myndigheter och or-
ganisationer gick det inte att
uppbringa något intresse för
en sådan lagstiftning.

Tiden gick och kostnaderna
för patentansökningarna och
årsavgifterna blev ohållbara.
Christiansson tvingades låta
patenten förfalla. Därmed var
det fritt fram för andra att lan-
sera locket, vilket också sked-
de i ett flertal europeiska län-
der och i USA, där man ställde
krav på att locket skulle an-
vändas på de flesta produkter
som kunde vara farliga för
barn. Sedermera ställdes lik-

nande krav även i Sverige om än i betyd-
ligt mindre utsträckning.

Alltjämt dålig barnsäkerhet
Gunnar Christiansson tycker alltjämt att
barnsäkerheten för förpackningar är för
dålig i Sverige. Även om säkerhetslock-

et nu används på en del kemiska produk-
ter så gäller det långtifrån alla. Och
framför allt brister det vad gäller medici-
ner farliga för barn.

Christiansson hade uppmärksammat
Giftinformationscentralens (GIC) arti-
kel i Läkartidningen 26–27/2004 om
en kartläggning av förgiftningstillbud
bland barn under den senaste 10-årspe-
rioden. Där konstateras att barnskyddan-
de förslutningar har preventivt värde och
att hostmixturer nu bör stå i tur att få ett
sådant skydd.

– Jag tycker att det är förvånande att
Giftinformationscentralen inte har gjort
några allvarliga ansträngningar – vad jag
vet – att hos ansvariga myndigheter krä-
va en lagstiftning om säkerhetslock på
alla förpackningar med tekniska produk-
ter och mediciner som kan innebära all-
varliga risker för våra barn, säger Gun-
nar Christiansson.

– Det hjälper ju föga, varken barnet
eller den drabbade familjen, när olyckan
väl hänt att de från Giftinformationscen-
tralen vart tionde år får höra att »förgift-
ningsfall bland barn är vanliga men of-
tast inte allvarliga«.

– Ett förgiftningstillbud – även om
det visar sig vara oskyldigt – är ytterst
traumatiserande, inte bara för det
olycksdrabbade barnet utan i minst lika
hög grad för barnets omgivning. Därför
anser jag att profylax mot barnförgift-
ningar måste prioriteras i mycket större
utsträckning än vad som är fallet idag,
slutar Christiansson.

Uno Käärik
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Locket tillverkades av AB Järnarmatur i Hillerstorp,
som under de första åren producerade drygt en
miljon lock i 12 olika storlekar. De flesta köptes av
Astras sedermera nedlagda distributionsföretag
Distra. 

Gunnar Christiansson idag, med »försöks-
personerna« Jonathan, 5 år, och Malin, 3 år, som
förgäves kämpar med att skruva av Gunnar
Christianssons 50 år gamla lock för skydd mot
barnförgiftningar.
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