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november 2014 var jag på Huseby bruk. Där 
återgav guiderna en sägen kring den huvud-
byggnad grevarna Hamilton hade uppfört 

på 1840-talet: En piga hade hört att tapeterna i 
herrskapets sovrum innehöll arsenik. Hon visste 
att det var giftigt, men också att det kunde ge 
kraft – man gav det till hästar. Därför smög hon 
sig in i ett sovrum och slickade på tapeterna. 
Kort därefter började hon må dåligt och föll 
död ned i trädgården utanför huset. Efter en tid 
växte en Hamilton-ros upp på platsen.1

Människor berättar gärna om det skräm-
mande. Lokalsägner som denna, men särskilt 
vandringssägner speglar mänskliga farhågor: 
”De handlar ofta om mystiska sjukdomar, hem-
ska avslöjanden om till synes harmlösa vardags-
föremål, skrämmande brottslighet eller gåtfulla 
beteenden hos andra människor, och behandlar 
således de orosmoment, rädslor och fobier som 
finns i dagens samhälle.”2

Att kognition kan interagera med fruktan har 
uppmärksammats av etnologen Albert Eskeröd. 
Han lanserade begreppet ”intressedominans” 
på 1940-talet, styrd av tidens nya funktionalism 
och sitt intresse för modern psykologi. Före-
ställningar kunde, menade han, omedvetet for-
mas av emotionellt betonade krafter och alstra 
irra tionella handlingar och tolkningar. Särskilt 
skräck- och önskedominanter spelade en viktig 
roll: ”Det som man ivrigt önskar eller starkt 
fruktar, det tror man gärna”.3

I en klassisk studie, Purity and Danger, 1966, 
beskrev socialantropologen Mary Doug las män-

niskors föreställningar om orenhet som ett brott 
mot en kulturell ordning: olämplig materia på 
fel plats.4 Studien var också en uppgörelse med 
äldre etnocentrisk forskning. Det finns, menade 
hon, ingen principiell skillnad mellan ”gångna ti-
ders folk och vår tids människor”.5 

Eskeröd studerade lantbrukares föreställning-
ar i 1800-talets folktro.6 I föreliggande artikel stu-
deras professionella aktörers föreställningar om 
risker från vissa arsenikhaltiga pigment. Dessa 
kom att ge upphov till en av de mest hetsiga och 
utdragna debatterna om ”bostadsförgiftningar”7 
i västerlandets historia.8 

Risker förenade med farliga ämnen är kom-
plexa och svårbedömda. De är dels förenade 
med människors oro och krav på klara besked, 
dels med metodologiska problem och osäker-
het. I föreliggande artikel återger jag de pro-
fessionella aktörernas föreställningar som de 
framträder, traderas och finns tillgängliga i olika 
slags skrivna texter, men avstår från ställningsta-
ganden till deras giltighet eller relevans. 

Dödligt och stärkande
Arsenik, ”gifternas gift”, har sedan antiken an-
vänts mot råttor, insekter och andra skadedjur. 
Fritt från lukt och smak, förr omöjligt att iden-
tifiera vid en obduktion, har det förknippats 
med mord i både rättsfall och populärlitteratur. 
För att begränsa tillgången fick under 1700- talet 
apoteken i Sverige ensamrätt att hantera och 
sälja ”arsenik och andra gifter”.9 Men detta ”gif-
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ternas gift” är vit arsenik, arseniktrioxid.10 Det 
halvmetalliska grundämnet i ren form har enligt 
Nationalencyklopedin ”låg giftighet” — men en 
förmåga att bilda föreningar, vissa farliga, andra 
ofarliga, de flesta ännu otillräckligt undersökta.11

Artonhundratalet har kallats ”the Arsenic 
Century”.12 Det fanns pigment och andra ar-
senikföreningar i kosmetik, textil, kläder, tvål, 
stearinljus, fyrverkeri, flugpapper, konstgjorda 
blommor och frukter, leksaker, förpackningar, 
glas, lampskärmar och — något förvånande — i 
konditorivaror, konfekt och livsmedel.13 

Arsenikföreningar har dessutom haft stor roll 
i medicin och folkmedicin.14 Paracelsus hade 
lärt att dosen skapade giftet. Ett ämne som var 
dödligt i viss dos kunde ge önskad verkan i rätt 
dos.15 Gamla hästar fick arsenik för att verka 
piggare. Från omkring 1850 uppmärksammades 
”arsenikätande”, arsenofagi. Människor i Steier-
mark, Österrike, uppgavs äta låga men ökande 
doser av arsenikhaltiga mineral från sin lokala 
berggrund. Dels för vackrare utseende, fylligare 
hull, renare hy, dels för bättre styrka.16 Arsenik i 
låga doser hade in på 1900-talet utbredd använd-
ning som ”stärkande medel”.17 

Denna dubbla sida av ordet ”gift” är intres-
sant, men fortsättningsvis behandlas främst före-
ställningar om risker. Etnologen Jochum Stattin 
pekar på något intressant i en lista över skillna-
der mellan rädslor förr och nu: bondesamhällets 
rädsle-tradition präglades av ”tydliga rädslor”, 
industrisamhällets av ”ängslan och oro”.18 I äldre 
tradition hade arsenik främst förknippats med 
”bråd död”, som sägnen från Huseby illustrerar. 
I industrisamhället skulle ett annat slag av risker 
komma i fokus.19

Industrialisering och förgiftad luft
Med industrialiseringen ökade produktionen 
av kemikalier. Det som tidigare bara funnits i 
apotekens låsta giftskåp kom att hanteras ton-
vis i fabrikerna.20 Hantverksmässig tillverkning 
av jord- och växtpigment fick nu konkurrens av 
storskalig produktion av metallföreningar som 
krom-, bly- och kadmiumsalter. De var mer be-
ständiga och kunde framställas i en rad nya ku-
lörer.21 

Gröna kopparpigment och ärg hade sedan 
lång tid betraktats som giftiga.22 På 1770-talet 
kombinerade Carl Wilhelm von Scheele koppar 
och arsenik, vilket i början av 1800-talet utveckla-
des till det lysande och beständiga ”schweinfurt-
grönt”, industriellt producerat från 1814.23 Trots 
att ordet arsenik signalerade fara fick arbetsmil-
jörisker på tapet- och färgfabriker liten uppmärk-
samhet.24 Däremot uppkom under 1800-talet en 
utbredd oro att vistas i rum som hade ytskikt 
med dessa pigment. Det skulle komma många 
rapporter om vad man senare kom att kalla ”bo-
stadsförgiftning”. 

De som drabbades i Sverige var sällan barn 
som av oförstånd bitit i eller slickat på tapeter-
na.25 Överrepresenterade var i stället välbeställda 
män i hög ställning, läkare, professorer, ämbets-
män, studenter.26 Tidigt etablerades tanken att 
de drabbade hade andats in arsenikhaltig luft, 
och att luften hade kontaminerats från rum-
mets ytor (tapeter, golvmattor, väggar och tak). 
Denna teori om förgiftningsvägen skapade tidigt 
två tydliga läger bland experterna. De som för-
svarade teorin och de som ansåg att teorin var 
orimlig.27 

Vid denna tid hade man svårt att skilja mellan 
”förgiftningar” och det vi numera kallar ”infek-
tionssjukdomar”. Först omkring år 1900 skulle 
teorin om mikroorganismer som sjukdomsorsak 
få starkare stöd i den medicinska vetenskapen.28 
Under 1800-talet var osund eller giftig luft, mi-
asma, en etablerad förklaring till ohälsa och 
sjukdom. 

Kolera, tuberkulos, difteri och tyfus domi-
nerade sjukdomspanoramat. De kunde, liksom 
malaria, förknippas med fuktiga marker och 
fuktiga material, som antogs kunna alstra gifter 
till luften.29 Fattiga och undernärda människor 
bodde på oattraktiva fuktiga platser. Praktiskt 
verksamma läkare pekade ut misären som 
avgörande faktor.30 Men i 1800-talets akade-
miska diskussion uppskattades tydligt kausala 
sjukdomsteorier. Historiskt hade två konkreta 
sjukdoms-agens, kontagio och miasma, stått 
mot varandra i debatten.31 Enligt den senare 
teorin, med närmast dogmatisk ställning under 
1800-talet, berodde sjukdom på osund eller gif-
tig luft.32



26 bebyggelsehistorisk tidskrift 69/2015  

göran stålbom

This belief held that most, if not all, disease was caused 
by inhaling air that was infected through exposure to 
corrupting matter. Such matter might be rotting corpses, 
the exhalations of other people already infected, sewage, 
or even rotting vegetation.33 

Den inandade luften tillskrevs stor betydelse för 
hälsan. Rädslan för förgiftning från arsenikhaltig 
luft passade alltså väl i dåtidens tankevärld. 

Tapeterna 1815–1870
Under tidigt 1800-tal började de vackert gröna 
tapeterna användas i slott och palats. Redan 1815 
uttrycktes oro för att hantverkare, vid framtida 
nedtagning av tapeter, kunde förgiftas av arse-
nikhaltigt rivningsdamm.34 Men användningen 
ökade, särskilt sedan industriellt tillverkade pap-
perstapeter blev tillgängliga från 1830-talet.35 

År 1839 publicerade en känd tysk kemist, 
Leopold Gmelin, en varning för vissa gröna ta-

peter och färger, Warnung vor gewissen Grü-
nen Tapeten und Anstrichen.36 Han skrev att 
fuktiga tapeter kunde bilda en arsenikhaltig gas, 
med ”en vidrig, om lukten av möss påminnande 
odör”.37 Han bedömde risken störst i oupp-
värmda, norrvända rum i markplan, och skrev 
att en kort inandning kunde ske utan fara, men 
att längre dagliga vistelser i sådana rum kunde 
orsaka huvudvärk och allmänna obehag.38 

Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning 
skrev 1847 om ”Vådliga följder af att tapetsera 
boningsrum med gröna tapeter”. En Göteborgs-
familj hade upplevt ”opasslighet och illamå-
ende”. Den tillkallade läkaren hade erinrat sig 
Gmelins artikel. En analys av tapeten bekräftade 
”stora kvantiteter” arsenik och ett samband med 
opassligheten ansågs styrkt då symtomen upp-
hörde sedan tapeterna avlägsnats.

Sundhetskollegiet39 uppmärksammades på 
fallet. De noterade att de flesta mineralfärger 
var ”mer eller mindre giftiga” samt att förgift-
ning via luften inte var möjlig från pigment som 
var bundna i oljefärg. Till skillnad från övriga 
mineralpigment förekom dock schweinfurtgrönt 
vid denna tid nästan bara i vattenbaserade fär-
ger. Trots viss oenighet blev det inget förbud i 
Sverige, men en informationsplikt om arsenikin-
nehållet i berörda produkter infördes 1848. 

Mellan 1850 och 1870 förekom i Sverige bara 
sporadiska fall av misstänkt arsenikförgiftning 
från färg eller tapeter. Men tapetförgiftningarna 
blev allt mer uppmärksammade, och del av en 
levande berättelsetradition, särskilt i Storbritan-
nien där det även uppmärksammades i skönlit-

figur 1. Schweinfurtgrönt fanns under många namn. 
Ramberg & Wirgin ger år 1919 följande lista: Mi-
tis-, Original-, Patent-, Kejsar-, Kassel-, Zwickauer-, 
Pariser-, Schweizer-, engelskt papegoj-, Cohla-, Brix-
ner-, Eislebner-, Leolschützer-, Würzbürger-, Pickel-, 
Münchener-, schwedisch-, Braunschweiger-, Wiener-, 
Basel-, Maj-, Moss-, Schön-, neuwieder-, Groundier-, 
Königs-, Kurrent-, Kirchberger-, Schober-, nygrönt, 
täckgrönt, mineralgrönt m.fl. Samma källa säger att 
det vanligen förekom i ”blandningar med tungspat, 
lättspat, kromgult, blysulfat eller gips, innehållande 
15–75 % As2O3 för att minska det höga priset och giva 
dess nyans en viss avtoning. Därifrån härstamma 
vissa av de olika benämningarna.” 
Självporträtt av översten Axel Otto Mörner i Sked-
hults säteri, Eksjö, framför mönstrad grön tapet 
1847. foto: Rolf Lind, Kalmar läns museum.
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teratur. Exempel är Our best bedroom, 1862, 
om en man som, för ett arv, försöker mörda 
en yngre släkting genom att erbjuda henne ”the 
Green Room”; Green of the Period, 1869, om 
en man som nästan dör av arsenikgas från tape-
terna i sitt sovrum, och Minsterborough, 1876, 
om en man som blev åtalad för giftmord på sin 
hustru, men där en apotekare slutligen kunde 
visa att tapeterna var skyldiga.40 

Arsenikförordningen 1876  
och ”arsenofobi” 
Sundhetskollegiet hade 1873 fått ny ordförande, 
Nils Johan Berlin, med intresse för arsenikpig-
menten. År 1872 hade man funnit arsenik även 
i en grå tapet, en förorening från tillverknings-
processen. Gmelins ”gasteori”, starkt knuten 
till schweinfurtgrönt, fick konkurrens av en ny 
”dammteori”. Pigment i vattenbaserade färger 
var löst bundna. Den nya teorin postulerade att 
arseniken ”avlöstes från tapeten [och] såsom 
damm uppslammades i luften och sålunda in-
andad inkom i organismen”.41

I Nordisk familjebok, första upplagan, 1876, 
sammanfattade rättsmedicinaren A.O.G. Jäder-
holm dåtidens kunskapsläge:

Af alla arsenikföreningar verkar arsenik-bunden vätgas 
allra häftigast. Kemisten Gehlen, som af våda inandats 
denne gas, dog deraf under svåra plågor. Enligt Ham-
bergs undersökningar är det närvaron i luften af en 
ringa mängd af denne gas, utvecklad från arsenikhal-
tiga tapeter, mattor eller möbeltyger, som framkallar de 
symptom, hvilka utmärka den kroniska eller långsamt 
inträdande arsenikförgiftningen, som i våra dagar, ofta 
blifvit iakttagen. Denna förgiftning yttrar sig på mycket 
olika sätt hos olika individer. De vanligaste symptomen 
äro tyngd och svår värk i hufvudet vid uppvaknandet, 
ofta dålig sömn jämte andra tecken till rubbning eller 
nedsättning i nervsystemet samt minskad matlust. Ofta 
nog angripas ögonen; ibland uppkomma hudutslag o. 
s. v. Den kroniska arsenikförgiftningen kan ofta endast 
genom längre tids iakttagelse med någon säkerhet igen-
kännas. Förr misstänkte man vanligen såsom arsenikhal-
tiga endast vissa vackert gröna färger (Schéeles-grönt, 
schweinfurt-grönt; jfr Arsenik) i tapeter och tyger, men 
numera har man funnit arsenik i många andra färger, 
i synnerhet ofta tillsammans med anilinfärger, samt i 

vissa hvita, grå och röda tapetfärger. Många fina gröna 
klädningstyger innehålla arsenik i oerhörd mängd, och 
arsenikstoftet af dylika tyger har orsakat förgiftnings-
symptom både hos sömmerskan och hos den, som burit 
klädningen. Arsenikfärger blifva icke oskadliga, om de 
öfversmetas med fernissa eller oljefärg eller öfverklistras 
med arsenikfria tapeter, såsom man vanligen trott. 

Föreställningen om faran från arseniktapeterna 
fick därigenom ytterligare sanktion och sprid-
ning. Som framgår var rapporterade symtom och 
sjukdomstecken vaga: trötthet, matthet, yrsel, 
huvudvärk, hosta, dålig matlust, avmagring, hud-
klåda, domningar, sömnsvårigheter o.s.v. Böcker 
om ”kronisk arsenikförgiftning” från mitten av 
1800-talet hade uppmärksammat detta. Symto-
men vid misstänkta tapetförgiftningar var dels 
ospecifika, dels så allmänt förekommande, att 
det närmast var omöjligt att utifrån detta ställa 
diagnos om förgiftning från ett specifikt ämne.42 
I vissa fall tycks iakttagelsen att det fanns gröna 

figur 2. På Salsta slott finns ett rum med en tapet 
(väggbekädnad) från 1820-talet, då det var mode 
med enfärgade väggar och bård upptill och nedtill. 
foto: Hans Peter Hedlund.
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arseniktapeter ha varit avgörande för diagno-
sen.43 

Ur ett vidare perspektiv sågs problemet kring 
arseniktapeterna som en bekräftelse på att en 
äldre ”giftpolitik” behövde ersättas av en bre-
dare ”kemikaliepolitik”. Med industrialiseringen 
blev man tvungen att ställa krav på innehållet i 
varor. Nya regler hade formulerats redan 1850. 
Sundhetskollegiet såg till att dessa gavs ut som 
en ny ”arsenikförordning” 1876.44 Man slog till 
hårt mot arseniken. Det blev i praktiken ett för-
bud mot tillverkning och försäljning av produk-
ter, tapeter, rullgardiner, tyger, lampskärmar, 
oblater och stearinljus, som innehöll arsenikhal-
tiga pigment. I linje med den nya ”dammteorin” 
ansågs förgiftningsrisken inte bara begränsad till 
schweinfurtgrönt. Svenska domstolar fällde nu 
också ett flertal personer som sålt arsenikhaltiga 
produkter. 

Fabrikanter och köpmän lämnade år 1877 en 
protestskrivelse till regeringen. Det ansågs fel att 
minsta spår av arsenik hade räckt för fällande 

dom. Med stöd av tyska och franska legatio-
nen krävdes ett tydligt gränsvärde (”gränshalt”), 
under vilket produkten kunde betraktas som  
”arsenikfri”. Redan år 1879 kom en reviderad 
arse nikförordning med bestämmelser om hög-
sta arsenikhalt och exempel på provtagningsme-
toder.45 

Misstron mot tillverkare och myndigheter 
ökade. I början på 1880-talet ökade antalet in-
lämnade prov från allmänheten till laboratorier 
för (ännu tekniskt undermålig) arsenikanalys. 

Tidens kritiska experter tycks ha känt frustra-
tion. Analytikerna ansågs försörja sig på ”arse-
nikskräcken”, man tyckte sig se ”lycksökeri” och 
”geschäft”.46 I ett uttalande år 1882 skrev Medi-
cinalstyrelsen (tidigare Sundhetskollegiet) att å 
ena sidan var gränsvärdet visserligen ”godtyck-
ligt” valt, att en fordran på absolut arsenikfri-
het ”måste för varje sakkunnig förekomma lika 
onödig som omöjlig”. Men att det å andra sidan 
”vid den rådande skrämseln för arsenikförgift-
ning icke ansågs” lämpligt att höja gränsvärdet.47 

Människors rädslor blev vägledande för valet 
av gränsvärde. Skeptikerna började använda en 
ny beteckning för ”arsenikskräcken”, formulerat 
som en psykiatrisk diagnos: arsenofobi.48 Men 
rädslan följdes också av handling. Stockholms-
skildraren Claës Lundin skrev i Nya Stockholm 
1887: 

Under sjutiotalet började Stockholm känna sig arsenik-
förgiftadt af tapeterna i sina rum, och tecken till sådan 
förgiftning visade sig äfven under detta årtionde. Tape-
ter kommo i onåd och förvisades från många hus. Väg-
garne oljemålades. 

Skräcken hade inneburit press på industrin, som 
minskade mängden arsenik. Samtida jämförelser 
av tapeter från 1870-talet och 1890-talet visade 
tydligt lägre halter i de nyare.49

Sekelskifte och gosios gas
Dammteorin var etablerad i Sverige sedan 1872 
och uppfattades av många som rimlig. Elias Hey-

figur 3. I slutet av 1800-talet blev arseniktapeterna 
omoderna och för att kunna sälja tapeter var fabri-
kanterna tvungna att stämpla ”garanterat arsenik-
fri” i broschyrer och på tapeternas baksida.
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man, professor i hygien på Karolinska Institutet, 
uppmärksammade både damm- och gasteorin i 
Om luften i våra bostäder, 1881. Han varnade 
för arsenikhaltig oljefärg och för att det, sedan 
införandet av anilinet, fanns arsenik (som föro-
rening) i de flesta färger — inte bara grönt. Han 
gav en lista över de obehag som kännetecknade 
kronisk arsenikförgiftning: värk, yrsel, illamå-
ende, huvudvärk, röda ögon, torrt svalg, mag-
smärtor, kväljningar och kräkningar. ”Kraftlös-
het, nervsvaghet och en dyster sinnesstämning 
äro denna sjukdoms mest framstående yttringar, 
hvilka mången gång antagas bero på helt andra 
orsaker än de verkliga.”  

Andra tonade ned problemet. Medicinal-
rådet Olof Hallin skrev år 1885 om risker från 
direktkontakt och inandning av damm från arse-
nikhaltiga produkter (exempelvis då man pis-
kade en matta), men framhöll att små mängder 
arsenik ”förefinnas i nästan alla föremål, som 
omgifva oss”.50

Sundhetskollegiet som tagit ställning för 
dammteorin 1872, ändrade sig först 1892. Då 
kom ett genombrott, den italienske mikrobio-
logen Bartolomeo Gosio fick brett internatio-
nellt stöd för sina resultat. Vissa mögelsvampar 
kunde omforma fasta arsenikföreningar till 
en arsenikhaltig gas, så småningom känd som 
”Gosios gas”.51  Detta blev fortsättningsvis en 
etablerad teori om förgiftningsvägen. I andra 
upplagan av Nordisk Familjebok, 1902 angavs 
under uppslagsordet ”fukt” att: ”Italienaren Go-
sio har uppvisat, att i fuktiga rum med arsenik i 
tapeterna många slag af mögel utsöndra en gas-
formig arsenikförening, som är ytterst giftig och 
verkar vid inandning t.o.m. i ovägbara mängder. 
Sålunda ha vi fått säker förklaring till många fall 
af arsenikförgiftning.”

Medicinalstyrelsen kom dock att tolka Go-
sios rön på ett oväntat sätt: ”en bostad som hål-
les torr och snygg, är oskadlig, även om dess 
väggar innehålla spår av arsenik”. Det var fukt 
— inte arsenik — som var problemet.52 Det fanns 
invändningar och vid ett föredrag 1902 på Häl-
sovårdsföreningen i Stockholm inleddes en ny 
era i arsenikfrågan. Fritjof Lennmalm, medicin-
professor och senare Karolinska institutets rek-
tor, engagerade sig i frågan och fick senare stöd 

från apotekaren Arvid Blomquist. Vid föredraget 
framhöll Lennmalm att Sverige var överrepresen-
terat i antal fall av kronisk arsenikförgiftning. 
Han antog ”att det beror på våra levnadsförhål-
landen. Vi har innanfönster på vintern, vi vädra 
ej så mycket, och då arseniken finnes i luften, 
kommer den ej i tillfälle att gå bort.” Han före-
språkade provtagning på arsenikhalten i de drab-
bades svett eller urin för att få större klarhet.53 

Regeringen tillsatte samtidigt ”1902 års arse-
nikkommitté” för att utreda frågan om mätme-
toder och lämpligt gränsvärde.54 Klas Sondén, 
kemiingenjör, senare professor i bostadshygien 
vid Kungliga Tekniska högskolan, styrde arbetet. 
Han genomförde mätningar och fann att arse-
nikhaltigt sot och flygaska från ångpanneeld-
städer spreds i storstäder och industriorter i en 
mängd som borde utgöra en större exponering 
än tapeter.55 När regeringen fastställde den nya 
giftstadgan 1906 med högre gränsvärde (för 
produkterna), kom stark kritik från läkare: re-
geringen ansågs ha givit efter för industrin på 
bekostnad av hälsointressen. 

I mars 1910 rapporterade Göteborgs Handels- 
och Sjöfartstidning att tre barn i Göteborg för-
giftats till döds av ett arsenikhaltigt täcke.56 Tre 
veckor senare höll apotekaren Blomquist ett 
föredrag om en illavarslande utveckling sedan 
gränsvärdet höjts. Undersökningar av urinprov 
visade att arsenikhalterna stigit sedan de nya 
bestämmelserna slagit igenom. Mötet utveck-
lade sig till ett ”väckelsemöte” där deltagarna 
vittnade om egna erfarenheter av förgiftningar.57 

Blomquists föredrag fick uppmärksamhet på 
Dagens Nyheters första sida den 8 maj 1910 och 
två riksdagsmän inlämnade motioner 1911. De 
skrev att landet översvämmats av arsenikhaltiga 
varor sedan gränsvärdet höjts och att ingen  
läkare deltagit i 1902 års kommittéarbete. De 
krävde en ny kommitté.58 Blomquist och Lenn-
malm ordnade en diskussionsafton på Läkare-
sällskapet med 15 inbjudna riksdagsmän.59 Lenn-
malm redovisade 23 typiska fall ur sin egen 
praktik. Han hävdade att antalet fall hade ökat 
sedan det nya gränsvärdet införts 1906 och att 
inhalation av arsenikhaltiga gaser var den vikti-
gaste exponeringsvägen för bostadsförgiftning-
ar. Han framhöll:
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Kronisk arsenikförgiftning i bostäder är en rätt vanlig 
åkomma, ehuru den på grund av sina till en början obe-
stämda symtom är långt mindre känd än den borde vara. 
Förnämsta betingelsen för dess uppkomst synes vara — 
utom förekomsten av arsenikhaltiga föremål — närvaro 
av fukt och mögel.

Han polemiserade mot dem som ”ej tro på” 
arsenikförgiftning och menade att de återkom-
mande anklagelserna om arsenofobi mestadels 
inte framförts av läkare, utan av ”personer som 
haft intresse av att söka bagatellisera arsenikför-
giftningen”.59 

Arsenikpalatset 1911–1912
Lennmalm och Blomquist utsågs 1911 att leda en 
ny arsenikkommitté. Som tredje ledamot utsågs 
Klas Sondéns kollega, Peter Klason, professor 
i kemisk teknologi på Kungliga Tekniska hög-

skolan.60 Kommitténs arbete kom dock att stö-
ras av den kanske mest dramatiska händelsen 
i arsenikfrågans historia i Sverige. Den utspela-
des i gamla riksdagshuset på Riddarholmen i 
Stockholm, som hade byggts om för åtta äm-
betsverk.61 När verken flyttade in 1911 blev ett 
antal ämbetsmän sjuka. Läkare tillkallades och 
provtagning visade att väggfärgen, oljefärg med 
zinkvitt, innehöll arsenik. 

Man stod nu inför en ny situation. Man hade 
trott att oljefärg inte kunde avge arsenikförening-
ar. Man hade inte varit tillräckligt uppmärksam 
på arsenik som möjlig förorening. Dessutom 
hade zinkvitt betraktats som en giftfri ersättning 
för blyvitt. Problemet var att holländskt zinkvitt, 
som i början av 1900-talet stod för två tredjede-
lar av världsproduktionen, utnyttjade en metod 
för rostning av zinkmalm som frigjorde en större 
andel av malmens arsenik än andra metoder. 

figur 4. En ombyggnad av gamla riksdagshuset på Riddarholmen stod klar 1911 och åtta ämbetsverk flyttade 
in. En tid efter inflyttningen blev byggnaden ryktbar under namnet ”Arsenikpalatset”. Personalen upplevde 
obehag och misstankar riktades mot arsenikhaltig färg, zinkvitt, i byggnaden. foto: Stockholms Stadsmu-
seum, omkring 1910–1911.
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Arvid Blomquists mätningar i byggnaden vi-
sade förhöjda arsenikhalter i lokalernas luft och 
i de drabbades urin. Resultaten överlämnades i 
januari 1912 till Medicinalstyrelsen som konsul-
terade rättskemisten Walter Landberger. Denne 
ifrågasatte både Blomquists mätresultat och att 
besvären skulle bero på förgiftning från vägg-
färg. Medicinalstyrelsens bedömning blev att 
bortskrapning av färgen inte behövdes.62 

Lennmalm hade dokumenterat ett samband 
mellan risk för sjukdomsfall och den arsenikhalt 
som fanns i rummens färg. Han avvisade mass-
suggestion som förklaring: ”Det är ju a priori 
absurt att tro, att så gott som hela personalen i 
ett flertal svenska ämbetsverk skulle vara hyste-
riska och psykopatiska individer.” Sjukdomsfal-
len hade uppträtt samtidigt och oberoende av 
varandra, ämbetsverken hade inte så mycket 
kontakt, och det hade dröjt lång tid innan miss-
tankarna riktats mot arseniken.63

Kommitténs tredje ledamot, Peter Klason, 
hade motsatt synsätt. Han noterade att inget hade 
märkts av mögel-arsenikgasens typiska löklukt 
och han påvisade brister i Blomquists mätmeto-
der. Han avvisade arsenik som orsak till besvären 

och föreslog i stället en annan hypotetisk orsak: 
aldehydföreningar från torkande linolja.64

Medicinalstyrelsen tog ställning för Klasons 
yttrande. Både Lennmalm och Blomquist avgick 
därför ur kommittén som upplöstes i december 
1913. Skeptikerna hade därmed vunnit maktkam-
pen. Men personalen på ämbetsverken, som satt 
i byggnaden, var inte lugnade och av olika skäl 
beslutades om borttagning av färgen och om-
målning. 

Arsenikkommissionen 1913–1919
För att få slutlig klarhet tillsattes en ny utred-
ning, Arsenikkommissionen 1913. Den kom att 
bli den största utredning som dittills hade ägnats  
åt ett hälso- och miljöproblem. Politikerna till-
satte stora resurser för att nu ordentligt kunna 
undersöka frågan.65

Sex år senare presenterade kommissionen sin 
omfattande rapport som representerade ett nytt 
slag av vetenskaplig hållning i hygienisk forsk-
ning. Några år senare, 1922, kom ett supplement 
till Nordisk familjebok där farmakologen Carl 
Gustaf Santesson sammanfattande skrev: 

figur 5, a, b, & c. I Sverige genomfördes tre utredningar om de misstänkta förgiftningarna från arsenikhal-
tiga pigment, 1902 års arsenikkommitté, 1911 års arsenikkommitté och 1913 års arsenikkommission. Kemi-
ingenjören Klas Sondén styrde i praktiken den första utredningen. Medicinprofessorn Fritjof Lennmalm var 
ordförande i den andra. Medicinprofessorn Karl Petrén, ledde den tredje, som utvecklades till ett omfattande 
forskningsprogram.
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I fråga om den kroniska arsenikförgiftningens orsaker 
och uppkomstsätt ha äldre åsikter måst starkt modifie-
ras, särskildt till följd af mycket grundliga utredningar 
af en svensk arsenikkommission, hvars omfattande utlå-
tande (med 19 bil.) publicerats 1919. […] Af utredningen 
framgår att, medan kronisk arsenikförgiftning odisputa-
belt förekommit som yrkesförgiftning samt stundom i 
verkliga epidemier, t.ex. med öl (i norra England 1900) 
och med vin (Frankrike 1889), hvilka tillfälligt blifvit 
starkt arsenikhaltiga, andra sådana fall, särskildt de så 
mycket omtalade och fruktade bostadsförgiftningarna, 
härrörande från tapeter, väggfärger, möbeltyger, kläder 
o. d., äro relativt sällsynta. Jämfördt med de synnerligen 
talrika misstänkta fallen af denna art äro de säkert kon-
staterade ganska få. Särskildt med oljefärg som giftkälla 
torde knappt finnas något odisputabelt fall. Med afse-
ende på sättet för giftets öfverföring har man särskildt 
trott, att den skedde i form af gasformiga organiska 
arsenikföreningar, arsiner, som uppstå, när vissa mögel-
svampar växa på arsenikhaltigt, fuktigt material (arsenik-
haltiga tapeter å fuktiga väggar). Dessa arsiner visade sig 
emellertid i koncentrationer, som öfver hufvud kunna fö-
rekomma äfven i osunda bostäder, t.o.m. under lång tid 
alldeles oskadliga för försöksdjur och människor. Det i 
äldre tider misstänkta och faktiskt mycket giftiga arsenik-
vätet torde ej förekomma i bostäder. Äfven förgiftning 
genom inandning af arsenikhaltigt damm i boningsrum 
är föga sannolik. Af tapeter ha hufvudsakligen de i äldre 
tider förekommande, med starkt arsenikhaltigt schwein-
furtgrönt färgade, visat sig påtagligt farliga. — Då man 
tidigare för konstatering af kronisk arsenikförgiftning 
sökte arsenik i urinen och därvid ej sällan fann rätt be-
tydliga mängder, hade man icke gjort sig reda för, huru 
mycket arsenik detta sekret ibland kan innehålla, äfven 
utan att förgiftning behöfver föreligga. Bang visade, att 
arsenikhalten i normala människors urin kunde växla 
mellan 0 och 0,7 mg. på l liter. Det sistnämnda är en 
mängd, som tidigare med visshet skulle ha betraktats 
som ”abnorm”, d.v.s. tydande på förgiftning. Bang vi-
sade äfven, att vissa af våra vanliga födoämnen, särskildt 
fisk, innehålla rätt betydliga mängder arsenik. Genom 
att förtära en fiskrätt kunde arsenikmängden i urinen 
från små spår ökas till 0,76 mg. på litern eller betydligt 
öfver l mg. på dygnet, och detta utan spår af obehag. 
Härtill måste hänsyn tas vid undersökning af misstänkta 
kroniska förgiftningsfall. Ett jämförelsevis säkert tecken 
till sådan förgiftning är påvisande af arsenik i hår. — I det 
hela framgår af kommissionens arbeten, att risken för 
kronisk arsenikförgiftning i bostäder, från kläder o.d. sä-
kert är mycket mindre, än hvad allmänheten och många 
läkare trott. C-G.S.

Med Arsenikkommissionens klargörande för-
svann arsenikdebatten helt i Sverige. Frågan 
var inte heller längre särskilt aktuell eftersom 
tapetfabrikanterna sedan lång tid hade lämnat 
koppar-arsenikpigmenten. De gröna tapeterna 
var omoderna sedan slutet av 1800-talet. 

Från 1919 till 1990
Arsenikkommissionens rapport var mycket för-
siktigt formulerad. Man tog inte tydlig ställning 
till om någon förgiftning skett eller inte. De 
omfattande undersökningarna fick tala för sig 
själva. Men International Labour Organization, 
ILO, en internationell facklig organisation för 
arbetsmiljöarbete, antyder i dokumentationen 
för White Lead (Painting) Convention år 1921 
ändå hur samtidens experter hade tolkat kom-
missionens resultat. I en kommentar om zinkvitt 
skriver de: 

This substance was supposed to be responsible for cases 
of arsenical poisoning occurring amongst workers oc-

figur 6. Arsenikdebatten var mycket uppmärksam-
mad i tidningarna. Kemisten Peter Klason, ledamot 
i 1911 års Arsenikkommitté, blev hånad på omslaget 
i den radikala skämttidningen Puck år 1913: ”Frågan 
om importförbud å holländsk zinkhvitt bör anstå tills 
arsenikens grad af giftighet i ämnet blifvit till fullo 
utrönt”, lyder bildtexten, undertecknad ”Professor 
Klason”.
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cupying offices freshly painted with zinc white; but this 
accusation was withdrawn, as it was proved to be a ques-
tion of collective arsenophobia (Sweden).66

Under lång tid fanns minnet av Arsenikkommis-
sionens resultat kvar bland kemister, läkare och 
hygieniker. I exempelvis Svenska röda korsets 
medicinska uppslagsbok kunde man år 1940 läsa:

I slutet av föregående århundrade spred sig bland all-
mänheten den föreställningen, att kronisk arsenikförgift-
ning ofta uppkom genom vistelse i rum med arsenik-
haltig färg i tapeter, möbeltyg eller dylikt; en oskyldig 
huvudvärk, ett tillfälligt illamående tyddes ofta såsom 
symtom av kronisk arsenikförgiftning. Genom speciella 
undersökningar har sedan utretts, att arsenik från före-
mål sprider sig till inandningsluften endast om vissa mö-
gelsvampar finnas närvarande, vilka av fuktigt arsenikhal-
tigt material bilda flyktiga ämnen, arsiner, men att dessa 
ingalunda äro så farliga som man förmodat. 67 

År 1961 kom första upplagan av kemisten och 
farmakologen Matts Bergmarks kulturhistoriska 
studie om gifter. Han beskriver Arsenikkommis-
sionens arbete, men tolkar den på ett helt annat 
sätt än Nordisk Familjebok 1922. Han skriver 
om risken från arsenikdamm från tapeter och 
textilier, exempelvis mattor, men skriver vidare: 

Fuktade man rummet var risken för dammbildning min-
dre, men då uppträdde i stället en annan och större fara, 
nämligen risken att arsenikväte skulle bildas. Och av alla 
arsenikföreningar är det vitlöksluktande arsenikvätet den 
allra giftigaste. Några inandningar av den koncentrerade 
gasen är tillräckliga för att framkalla skador som leder 
till döden inom några timmar till några dagar.68

Formuleringen illustrerar ett återkommande 
misstag. Arsin (arsenikväte) är en mycket giftig 
gas. Arsiner är ett flertal besläktade ämnen, som 
man tidigare antog att var lika giftiga som arsin. 
En av poängerna i Arsenikkommissionens resul-
tat var att de ansåg sig kunna visa att åtminstone 
Gosios gas (trimetylarsin) inte var särskilt gif-
tig (och att mängden gas från mögelsvamparna 
var liten).69 Men Bergmarks bok och hans for-
muleringar om arseniktapeterna kan ha påver-
kat synen förgiftningsrisken från 1961 till in på 
1990-talet.

Sextio år efter Arsenikkommissionen, 1980, 
tog farmakologen Christer Jakobson upp arse-
niktapeterna i Naturvårdsverkets årsbok. År 
1982 skrev toxikologen Marie Vahter om arseni-
kens miljömedicinska historia.70

År 1990 rapporterades det enda kända fallet 
av misstänkt förgiftning från arsenikhaltiga tape-
ter i Sverige i modern tid. En svensk konstnär 
arbetade med arseniktapeter, upplevde obehag 
och tog kontakt med sjukvården. Läkarna be-
dömde dock att besvären inte hade med arsenik 
att göra.71

Kritiskt 1990-tal
På 1990-talet framlades två svenska avhandlingar 
om arsenikfrågan, dels av Christer Jakobson 
1990, dels av Thomas Hillmo 1994. Båda skrevs 
på svenska. Jakobsons studie var fokuserad på 
kemikaliekontroll och beskrev tiden från 1900 
till 1906. Studien analyserade det historiska hän-
delseförloppet ur ett juridiskt, medicinskt och 
begreppsanalytiskt perspektiv. 

Hillmos studie är miljöhistorisk och innehål-
ler en detaljerad beskrivning av händelseförlop-
pet kring arsenikfrågan från 1700-talet fram till 
Arsenikkommissionens rapport. Man anar att 
han sympatiserade med den vetenskapliga håll-
ning som i hans skildring gick segrande ur kam-
pen. Och när han avslutningsvis gav sin syn på 
hur ”förgiftningarna” (och diagnoserna) kunde 
förklaras noterade han att den grupp som drab-
bades och som gav stöd åt de drabbade var: 
”relativt välbeställd och resursstark och hade 
sin huvudsakliga hemvist i den övre medelklas-
sen”.72 Hillmo refererade till Medicinens öga, en 
då nyutgiven bok av idéhistorikern Karin Johan-
nisson och han skriver:

Påfallande för detta slag av kultursjukdomar var deras 
stora kultur- och tidsbundenhet. De accepterades som 
sjukdomsdiagnoser och upplevde en kort glansperiod 
för att sedan lika snabbt utrangeras ur den vedertagna 
medicinen. Genom att föra samman en rad diffusa och 
svårhanterliga symptom till nya övergripande sjukdoms-
bilder, konstruerades nya diagnoser. […] Sjukdomar som 
bleksot, hysteri och neurasteni hade en klar framtoning 
som kvinnliga problem. I så måtto skulle diagnosen 
kronisk arsenikförgiftning kunna ses som en manlig al-
ternativdiagnos; män var också överrepresenterade när 
det gällde diagnosen kronisk arsenikförgiftning. Förgift-
ningen gjorde patienten till ett offer och inte till någon 
psykiskt svag och andligt kraftlös person.73 

Efter Jakobsons och Hillmos studier tycks arse-
nikfrågan ha uppfattats som färdigbehandlad. 
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Senare studier som tagit upp ämnet har dels 
rört pigment74, tapeter75 eller farliga ämnen76, 
dels ”bostadsförgiftningarna” som ett av många 
historiska exempel på ”omstridda diagnoser”77. 

För flera av dessa författare tycks Hillmo 
ha varit främsta eller enda källa. De kan där-
för vara påverkade av hans synsätt. Många har 
tolkat Hillmo som att ingen faktisk förgiftning 
ägde rum, att det rörde sig om attribution och 
förväntanseffekter78, något som är tydligt i flera 
texter.79 Andra har haft svårt att acceptera detta. 
Även i Arsenikkommissionens rapport föreslogs 
en alternativ förklaring (”aldehydföreningar”). 
Några har i vår tid föreslagit toxiner från mögel 
som en förklaring.80 

Oberoende av förklaringsmodell har vissa 
tyckt sig se tydliga paralleller till ”sjuka hus- 
sjukan”, uppmärksammad från slutet av 1980-  
talet fram till omkring 2005. Samma symtom-
bild, liknande massmedial situation, liknande 
kontrovers om förgiftningens rimlighet, och 
framför allt, samma teori om källa: okända sub-
stanser som kan avges till luften från väggar, 
golv, tak och inredning.81

Förändrat synsätt på 2000-talet
Under 2000-talet tycks Arsenikkommissionens 
och Hillmos perspektiv ha förlorat inflytande. 
Förgiftningarna kom att skildras som realiteter. 
Även om giftigheten inte dramatiserades av de 
skrivande experterna, så kom arseniktapeter att 
lyftas fram och ges stor uppmärksamhet. 

En bok av Ingela Broström och Elisabet Sta-
venow-Hidemark, Tapetboken, med nästan 400 
sidor kom ut 2004. Några få sidor behandlade 
arseniktapeter. Farligheten beskrevs nyanserat, 
men läsare uppfattade tapeterna som farliga och 
en presentation av boken i exempelvis Svenska 
Dagbladet gav stor uppmärksamhet åt just arse-
niktapeterna.82 

Genom boken kom papperstapeternas histo-
rik att få ny uppmärksamhet. Länsmuseet i Kal-
mar drev projektet ”fyrahundra år av tapeter från 
Kalmar län”, med en presentation av tapeterna i 
museets årsbok 2008 och en mindre utställning 
år 2009 som gavs namnet ”Från gyllenläder till 
arseniktapeter”. 

Hembygdsföreningen i Sorunda anordnade 
2008 en utställning ”som visade Sorundas tapet-
trender från 1900-talets första årtionden”. När 
utställningen flyttades till Nynäshamn skrev Ny-
näshamnsposten en kort notis, och gav halva 
utrymmet åt arsenik:

På 1800-talet började man tillverka tapeter med inten-
siva färger i Frankrike, och de färggranna tapeterna 
blev snabbt väldigt populära i hela Europa. Ämnet, som 
gjorde färgerna lysande och ljuståliga — men som fram-
för allt tog död på vägglössen — var arsenik. Efter att 
arsenikens skadliga inverkan också på människor blev 
känd, slutade man med arseniktapeterna.83  

Även i andra fall uppmärksammades faran från 
arsenikhaltiga pigment. I en doktorsavhandling 
från Göteborgs universitet 2012 om bonadsmål-
ningar, undersökte konservator Ingalill Nyström 
måleriteknik, material, redskap, kvalitet och tek-
niska egenskaper — all tidigare forskning hade 
haft rent konst- och kulturhistoriska perspektiv. 
Avhandlingen nämner ord som ”arsenikpig-
ment” några gånger.84 På universitetets hemsida 
inleddes presentationen: 

Färgstarkt bonadsmåleri med giftigt innehåll. 
Gamla bonadsmålningar kan innehålla farliga ämnen 
som arsenik. I ny forskning från Göteborgs universitet 
har målerikonservatorn Ingalill Nyström analyserat färg 
och teknik i gamla sydsvenska bonadsmålningar.

Boken Ond kemi. Berättelser om människor, 
mord och molekyler, skriven av Ulf Ellervik, 
professor i oganisk kemi berör i ett mycket kort 
avsnitt arseniktapeterna.85 Fredrik Sjöberg, för-
fattare och biolog, väljer att uppmärksamma den 
berättelsen i en recension av boken i Svenska 
Dagbladet 26 mars 2012: 

Färgen var vackert grön och blev snart mycket populär 
på tryckta papperstapeter, i sig en revolutionerande upp-
finning som kom ut på marknaden i slutet av 1700-talet. 
Problemet var bara att när dessa tapeter började mögla, 
vilket var lätt hänt på den tiden, omvandlade vissa mö-
gelsvampar arsenikoxiden till gasen trimetylarsin, varvid 
rummet kom att förete vissa likheter med en gaskam-
mare. Ett spännande sidospår här är den tämligen tro-
värdiga undersökning som ger vid handen att Napoleon, 
som hade just Scheeles gröna tapeter i sitt hus på Sankt 
Helena, slutade sina dagar i en sådan förgiftning.
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I andra länder än Sverige

Åren efter 1919 fanns konsensus bland svenska 
experter: den gas som förknippades med mögel 
och arseniktapeter, var förhållandevis ofarlig. I 
andra delar av världen var detta inte känt. Ar-
senikkommissionens resultat tycks inte ha fått 
internationell uppmärksamhet.86 Produktion av 
”arseniktapeter” hade upphört och frågan upp-
fattades som ett ”historiskt problem”. 

I Sverige hade arseniktapeterna främst för-
knippats med känslor av obehag. Men interna-
tionellt var de även förknippade med dödsfall. 
År 1862 hade fyra barn i en familj i London 
insjuknat och avlidit. Läkaren hade först ställt 
diagnosen difteri. Präglade av dåtida sjukdoms-
teorier noterades att det inte kunde konstateras 
några brister i byggnadens dränering, ventilation 
eller den sanitära situationen i övrigt. En förkla-
ring söktes i stället i de gröna tapeterna i bar-
nens sovrum, som visade sig innehålla arsenik.87

År 1931 avled två barn i Forest of Dean i Eng-
land.88 Fukt hade fått arsenik från väggarnas puts 
att tränga in i tapeterna i deras rum, som också 
blivit mögliga. En domstol kom fram till att poj-
ken hade avlidit av naturliga orsaker, flickan av 
dysenteri och arsenikhaltig gas. Kemisten Fred-
rick Challenger uppmärksammade fallet och 
utredde frågan närmare. Han kunde 1932 identi-
fiera Gosios gas som trimetylarsin.89 Challenger 
tycks ha litat på den etablerade uppfattningen 
om gasens giftighet.90 Arsenikkommissionens 
(svenska) rapport hade publicerats 12 år före 
händelsen. Frågan har ställts om Challenger ge-
nomförde en tillräckligt noggrann genomgång 
av äldre studier. Hans synsätt tycks ha fått stor 
betydelse för den fortsatta internationella upp-
fattningen om bostadsförgiftningarna.91 

I internationell forskning fanns under hela 
1900-talet en utbredd föreställning att ”arsenikta-
peterna” och Gosios gas kunde orsaka sjukdom 
och död. Här ska bara nämnas två ytterligare ex-
empel, där koppar-arsenikpigment uppmärksam-
mats i historiska studier. Napoleons död och 
William Morris som ”verdant assassin” (grön 
mördare). 

Napoleon dog på ön S:t Helena i Sydatlan-
ten 1821, enligt obduktionen av magcancer. Men 

förgiftning har ofta förts fram som en alternativ 
hypotes. År 1950 fann man höga arsenikhalter 
vid en undersökning av hans hår, vilket gav stöd 
för spekulation om avsiktlig förgiftning. Många 
framhöll att han kunde ha ätit arsenikhaltig me-
dicin, eller låga doser av vit arsenik för att stärka 
sin motståndskraft som skydd mot förgiftning. 
Andra att detta bara var tecken på att han levt i 
en välbärgad miljö under ”the arsenic century”.

År 1982 lanserade David Jones från Universi-
ty of Newcastle-upon-Tyne teorin att Napoleon 
kunde ha förgiftats av tapeter. Klimatet på S:t 
Helena beskrivs ofta som fuktigt och idealt för 
mögel. I en BBC-sändning ska han ha berättat att 
”Hundreds of luckless householders developed 
the various symptoms of arsenic poisoning, and 
quite a number died”.92 En radiolyssnare kunde 
lämna ett tapetprov från den byggnad där Napo-
leon bott, och en analys påvisade arsenik, dock 
inte i särskilt stor mängd. Jones publicerade 
detta i två ansedda tidskrifter, New Scientist och 
Nature och antog att detta möjligen kunde ha 
gjort Napoleon sjuk (men knappast dödade ho-
nom).93 Arseniktapeterna blev nu åter uppmärk-
sammade och starkt förknippade med risk för 
dödsfall. Att arseniktapeter dödade Napoleon 
har efter detta spridits som en vandringssägen 
i media.

År 2008 genomfördes nya mätningar av hår-
strån från Napoleon. Man hade valt hår från oli-
ka tidpunkter i hans liv och mätningarna visade 
samma storleksordning på arsenikhalten i alla 
prov. Arsenikhalten var dessutom i samma nivå 
i hår från hans hustru Josephine och från hans 
son samt många andra välbeställda människor i 
hans tid. Napoleons hår, från att han var 1 år till 
han dog, innehöll ca 100 gånger mer arsenik än 
vad dagens människa har.94 Resultatet har ofta 
tolkats som en falsifiering av förgiftningshypo-
tesen.95

Biokemisten Andy Meharg skrev år 2003 en 
artikel i den ansedda tidskriften Nature.96 Han 
angrep William Morris, förgrundsgestalt för 
Arts & Crafts Movement: ”He was a progenitor 
of the green movement and decried the environ-
mental and human degradation caused by indus-
trial activity. But was also a successful capitalist.” 
Morris var delägare i den industri som produ-
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cerade arsenikhaltiga tapeter. Liksom andra i 
industrin tonade han ned risken. År 1885 skrev 
han: ”As to the arsenic scare, a greater folly is 
hardly possible to imagine: the doctors were as 
people were bitten by the witch fever.” År 2005 
gav Meharg ut en bok med flera aspekter på ar-
senik, framför allt förgiftningar via dricksvatten. 
Han utvecklade kritiken mot Morris och beskrev 
Gosios gas från tapeter som dödlig.97 

Urban myths and legends?
År 2005 publicerade kemisten William R. Cullen  
och biologen Ronald Bentley artikeln “The 
toxicity of trimethylarsine: an urban myth”. De 
skrev bland annat: 

… arsenophobia ran wild in the 19th century Europe 
and especially in Victorian England. An unseen and un-
known poison gas, related to arsenic, could be used as 
a convenient excuse or scapegoat for mysterious, poorly 
understood illness.98 

Cullen och Bentley hade gått tillbaka i historien 
och studerat tillgänglig kunskap om Gosios gas 
(trimetylarsin) och tyckt sig kunna dra slutsat-
sen att man kan ifrågasätta den internationella 
konsensus kring gasens giftighet som funnits i 
forskningen.99 De menade att det länge funnits 
kunskap i den internationella forskningen som 
visat att man haft anledning att ifrågasätta ga-
sens farlighet. 

Cullen och Bentley var inte medvetna om den 
svenska Arsenikkommissionens omfattande un-
dersökningar.100 Under nästan 100 år tycks detta 
ha varit okänt i internationell forskning trots att 
det bör ha varit betydelsefullt för tolkningen av 
tapeternas farlighet och trimetylarsinets toxici-
tet. Denna lucka har troligen inte främst berott 
på att Arsenikkommissionens resultat publice-
rades på svenska. En viktigare faktor kan vara 
bristen på historisk reflektion i modern teknisk, 
medicinsk och naturvetenskaplig forskning 
(trots att det ”intressedominanta” ämnet arsenik 
varit ett undantag). 

Både vit arsenik och grön arsenik är farliga 
ämnen, det kan inte ifrågasättas — det var ovar-
samt av industrin att använda schweinfurtgrönt 
i tapeter. En helt annan fråga är om de ”bo-
stadsförgiftningar” som uppmärksammats kan 

ges en förklaring i strikt toxikologiska termer? 
Har Cullen och Bentley grund för att tala om 
”urban myth”? 

Socialantropologen Ole Bjørn Rekdal, som 
studerat ”academic urban legends”, har i en stu-
die av ”the Popeye-spinach myth”, på ett över-
tygande sätt visat hur vandringssägner traderas 
även i respekterade vetenskapliga publikationer, 
i detta fall av hälsoforskare som tveklöst varit 
angelägna om ett kritiskt förhållningssätt. Rek-
dal nämner ”groups and individuals strongly in-
volved in rhetorics of demarcation of science, 
but less concerned with following the scientific 
principles they claim to defend”.101 

Om detta är ett tydligt exempel på en ”aca-
demic urban legend”, så är de två versionerna 
av ”the toxicity of trimethylarsine” kanske mer 
av just ”urban myths”.102 De illustrerar tydligt 
osäkerheten i professionell kunskap och ”inter-
nationell vetenskaplig konsensus”. Experter och 
forskare har under två århundraden parallellt till-
handahållit två helt olika föreställningar: dels att 
mögelarsenikgas från tapeter kan vara dödlig, 
dels att tapeterna i praktiken varit helt ofarliga. 

Helt vid sidan av detta illustrerar berättelsen 
om arseniktapeterna hur mänskliga föreställ-
ningar formas. Ett ämne som arsenik är på goda 
grunder starkt stigmatiserat, och drar till sig upp-
märksamhet. Människor, kanske även jag själv, 
tidskriftens redaktion och säkert många läsare, 
intar en förtjust hatkärlek till sägner om farliga 
gifter och ond bråd död, som gärna överdrivs 
när de traderas. Och det ”man ivrigt önskar eller 
starkt fruktar, det tror man gärna”.
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Noter
 1 I en annan guides version avslutades sägnen med att 

pigan ”föll död ned i hamiltonrosorna” (sorten kallades 
förr Rosa x suionum, numera Rosa alba minette och 
hade planterats i brukets trädgård av familjen Hamil-
ton). Sägnens ålder är inte känd, spår av tapeter med ar-
senikpigment påträffades i sovrummet först 2011/2012. 

 2 Svenska Wikipedia ”Vandringssägen” 2015-01-25.
 3 Eskeröd (1936) 1978, NE [intressedominans, Eskeröd]. 
 4 Douglas 1966.
 5 Douglas (1966) 2011, s. 62. 
 6 Eskeröds perspektiv uppmärksammas av Ronström 

2008. 
 7 Termen ”bostadsförgiftning”, som används i artikeln, 

myntades först i början av 1900-talet för de symtom som 
förknippades med arsenikhaltig luft i bostäder (och kon-
tor). Ordet tycks inte ha använts om förgiftningar från 
andra ämnen. På 1800-talet utnyttjades termen ”kronisk 
arsenikförgiftning”, men detta kom under 1900-talet att 
främst beteckna mer säkert fastställda förgiftningar i in-
dustrimiljö eller från mat och dryck. 

 8 Historiska/kulturhistoriska studier av ”bostadsförgift-
ningarna” är förhållandevis sena. De tidigaste svenska 
tycks vara Tillhagen, Carl-Herman, 1955, ”Arsenik och 
gamla hästar”, Smältdegeln, Boliden, 1; Bergmark 1961, 
s. 153–156; Vahter 1983; (Wirgin & Lagerberg 1919 ger 
en forskningshistorik). Större svenska studier är av-
handlingar av Jakobson 1990 och Hillmo 1994. Övriga 
svenska studier som (sekundärt) uppmärksammat frå-
gan är dels Lidskog et al. 1997, s.234–263; Johansson 
2001, s. 133–143; Bernes & Lundgren 2009, s. 76–78, 
i dessa har Hillmo varit främsta källa, dels Broström 
& Stavenow-Hidemark 2004, s. 172–175; Johnsson et al. 
2008 (knuten till en utställning på Kalmar läns museum, 
”Gyllenläder och arseniktapeter” år 2009); Ellervik 2011, 
2013, som inte tycks ha uppmärksammat Arsenikkom-
missionens resultat. I texter från andra länder har arse-
nik och arsenikförgiftning ofta uppmärksammats. ”Bo-
stadsförgiftningarna” beskrivs i exempelvis Bartrip 1994, 
s. 891–913; Bentley & Chasteen 2002; Meharg 2003, s. 
688; Meharg 2005, s. 63–92; Emsley 2005, s. 116–126; 
Cullen 2008, s. 99–161; Whorton 2010, s. 203–228; Hug-
hes et al. 2011, s. 307 och Parascandola 2012, s. 110–124. 
I vissa svenska handböcker om byggnadsvård nämns ar-
seniktapeterna, t.ex. Thurell 2005, s. 164 (som anger att 
”Senare undersökningar tyder dock på att riskerna var 
överdrivna för att inte säga obefintliga”), Gudmundsson 
2010, s. 319, Tekniska anvisningar för byggnadsmåleri, 
2010, s. 24–25.  

 9 Gift är en apoteksterm från tidigt 1800-tal med betydel-
sen ”det som är givet” (motsvarande ”dos”, grek. dosis, 
”det som är givet”). Begreppet analyseras i Jakobson 
1990, s. 61–78 och Hillmo 1994, s. 51–54. NE skriver ”Det 
finns ingen entydig definition av begreppet ’gift’ från 
naturvetenskaplig synpunkt.”

10 Arseniktrioxid (As2O3), arsenicum album, är ett vitt pul-
ver. En dos på 0,1 g arseniktrioxid kan vara dödlig för 
en människa. 

11 NE [arsenik] skriver 1989: ”Giftigheten hos arsenik varie-
rar starkt beroende på den kemiska formen”.

12 Whorton 2010 (bokens titel).
13 Bentley & Chasteen 2002, s. 53, Cullen & Bentley 2005, 

s. 11, s. 229–261, Parascandola 2012, s. 109.
14 Bentley & Chasteen 2002, s. 52–53, Cullen & Bentley 

2005, s. 11, Whorton 2011, s. 229–261, Parascandola 
2012, s. 145–171.

15 Paracelcus skrev 1538 ”dosis facit venenum”, dosen gör 
giftet. NE [förgiftning] skriver: ”Paracelsus ofta citerade 
åsikt att alla ämnen kan vara gifter — det är dosen som 
avgör effekten, torde gälla även idag.” Lidman 2008, s. 
17–18 utvecklar detta ytterligare. 

16 Cullen & Bentley 2005, s. 11, skriver ”arsenic was eaten, 
as the oxide or sulfide, to give freshness and beauty 
to the skin, to enhance sexual potency and to improve 
breathing and stamina in mountain climbing”. Ibland 
framförs dock frågor huruvida berättelserna om arse-
nikätarna kan vara överdrivna och sägenartade, se t.ex. 
Bentley & Chasteen 2002, s. 53, Cullen 2008, s. 11, 
Whorton 2011, s. 272, Parascandola 2012, s. 151–156. 

17 I äldre tid var stärkande medel (tonikum) i regel fly-
tande beredningar som kunde innehålla vitaminer, järn, 
fosfat, alkohol (men även stryknin, arsenik m.m.). Bon-
niers lexikon, 1961 [arsenik], uppger att “Arsenik i form 
av arseniktrioxid eller arsenit var förr ett viktigt läkeme-
del (stärkande, stimulerande, aptitbefordrande)” samt 
att ”Arsenikpreparat används även inom veterinärmedi-
cinen mot allmän svaghet, blodbrist och rubbningar i 
bentillväxten.”

18 Stattin 1990, s. 159 f.
19 Detta återspeglas även i forskningen. Äldre hygienisk 

forskning fokuserade oftast bara på ämnens akuta giftig-
het. Nutida forskning uppmärksammar även irritations-
effekter, allergi och långsiktiga effekter, exempelvis risk 
för cancer.

20 Bernes & Lundgren 2009, s. 77–78.
21 Utförligt behandlat av Johansson 2001.
22 Se Wieck & Ålund 1874, s. 43. Ordet gifftgrün, ”gift-

grön” är belagt redan 1588 i en skrift av Siegmund Sue-
vus, Spiegel der menschlichen Seele (källa: Deutsches 
Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, 1854-
1961). Jakobson 1990, s. 17 och SAOB 1928, ger möjligen 
felaktiga förklaringar till ordet ”giftgrön”.

23 Scheeles koppararsenitförening fick handelsnamnet 
scheelegrönt. Ett dubbelsalt bestående av kopparacetat-
koppararsenit framställdes på olika håll från omkring 
1805. Det fick 1814 namn från Schweinfurt i Bayern då 
större industriell tillverkning av pigmentet påbörjades; 
receptet var en fabrikshemlighet fram till 1822. Det har 
sålts under ett otal namn såsom ”kejsargrönt”, ”Paris 
green”, emerald green m.m. Sedan antiken hade f.ö. 
två naturliga arsenikpigment använts, auripigment (gul), 
och realgar (röd).

24 Risker för kroniska och akuta förgiftningar var uppen-
bara på fabriker. Dessa arbetsmiljörisker har uppmärk-
sammats i t.ex. Petrén 1919, s.97–101; Meharg 2005, s. 
129–156; Whorton 2010, s. 294–311; Parascandola 2012, 
s. 83–107. 

25 Hallin, 1885, noterar risken med direktkontakt, t.ex. 
för små barn och färgade leksaker. Men antalet rap-
porterade fall tycks inte ha varit stort, Whorton 2010, 
s. 211 skriver ”in the early 1850s, a 3-year-old nearly died 
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from chewing slips of green wallpaper, and in the 1870s 
two children were badly poisoned by an art project that 
involved green paint they made by rubbing their wallpa-
per with saliva-moistened fingers.” 

26 Hillmo 1994, s. 292, Lidskog et al. 1997, s. 243. Samtliga 
fall beskrivs i Petrén 1919.

27 Kontroversstudier är sedan 1970-talet ett eget forsk-
ningsfält, där medicin och miljöforskning inte sällan 
uppmärksammas, se Hallberg & Bragesjö 2003.

28 Före bakteriologins genombrott i början på 1900-talet 
var den akademiska bilden av sjukdomsorsaker proble-
matisk. Det hade förekommit olika idéer: 1) contagium, 
”partiklar” överförda från individ till individ, även som 
contagium animatum, ”små djur”, 2) miasma (ibland 
effluvium), giftiga eller osunda ämnen/gaser/dunster i 
luften från naturen eller naturliga processer. Föreställ-
ningen om miasma (gr. μίασμα) var ett arv sedan anti-
ken. På 1850-talet förknippades detta ofta med obehag-
lig lukt. Under senare decennier av 1800-talet tycks man 
ha undvikit termen miasma, som då kan ha uppfattats 
föråldrad. Se Graninger 1997, s. 45–69, Stolt 1997, s. 
130–134, 169, Ackerknecht 2009, s. 87–95, Halliday 2001, 
s. 1469, Whorton 2011, s. 203. 

29 Ordet malaria är italienska för ”dålig luft”.
30 Graninger 1997, s. 46, uppmärksammar (med referens 

till Rothstein 1972) en klyfta mellan den (akademiska) 
medicinska vetenskapen och de praktiserande läkarna 
under 1800-talet: ”De sistnämnda intresserade sig näs-
tan enbart för om terapin var funktionell och brydde 
sig mindre om huruvida den byggde på en välgrundad 
teori”, ”Läkarna var inriktade på konkreta behandlings-
metoder medan vetenskapsmännens intresse låg i etio-
logi och diagnos”.  

31 Vid sidan av detta fanns i slutet av 1800-talet en posi-
tivistisk (empiristisk) skola, som helt tog avstånd från 
teoretiska förklaringar (Hamlin 2009, s. 150–162).

32 Forskare har uppmärksammat ett brett akademiskt 
motstånd mot äldre kontagionism under hela 1800-ta-
let. Detta upplevdes som en “fight for science, against 
outdated authorities and medieval mysticism” (Ackerk-
necht 2009, s. 9). Samtidigt drevs miasmatiska tankar 
som en ”ortodox” tro av många akademiska och hälso-
politiska aktörer (Halliday 2001, s. 1469). 

33 Halliday 2001, s. 1469.
34 Wirgin & Lagerberg 1919, s. 3-4, Hillmo 1994, s. 125, 

Cullen 2008, s. 103.
35 Broström & Stavenow-Hidemark 2004, Tunander 1984.
36 Chasteen et.al 2002 återger den tyska texten och en 

engelsk översättning. Svensk övers. i Wirgin & Lager-
berg 1919, s. 4–5 (Arsenikkommissionen bil. 4).

37 Gmelin skriver “eines widrigen mäuseartigen Geruchs”. 
Lukten beskrivs dock senare vanligen som lukten av 
”lök” eller ”vitlök”. Se vidare Chasteen et al., 2002, 

38 Hillmo 1994, s. 127.
39 Från 1878 Medicinalstyrelsen.
40 Bartrip 1994; Cullen 2008, s 104; Parascandola 2012, s. 

74.
41 Hillmo 1994, s. 132–134. Internationellt beskrivs en kon-

trovers kring de två teorierna (Cullen 2008, s. 107–110, 
Whorton 2011, s, 272, s. 151–156), men oftare är teo-
rierna komplementära. Wieck 1874, s. 675 skriver ”Den 

vackraste, men för sin giftighet synnerligt farliga gröna 
kopparfärgen erhålles med tillhjelp af arsenik. Hans an-
vändning borde derför vara inskränkt till oljemålning-
en, der han fast förenas med sitt underlag och af en 
ogenomtränglig hinna omöjliggöres att afdunsta; som 
lim- eller vattenfärg deremot borde han aldrig få använ-
das, och allra minst till färgning af tyg i baldrägter, af 
konstgjorda blommor o.s.v.; dammet af dylika löst fästa 
färgningar förorsakar, när det inandas, förgiftningar, 
som i otaliga fall haft döden till följd. Äfven gröna med 
arsenik färgade tapeter, som ligga mot fuktiga väggar, 
utveckla, som bekant, skadliga arsenikdunster.”

42 Hillmo 1994, s. 156–157, refererar främst till avhandling-
arna Ernst Georg Åberg, Om chronisk arsenikförgift-
ning, 1850 och Erik Adolf Grape, Om kronisk arsenik-
förgiftning, 1877.

43 Senare kom förhöjd arsenikhalt i urinen att användas 
som en (rimligen felaktigt) avgörande faktor för att fast-
ställa förgiftning. Detta slag av diagnoser skulle 40 år 
senare noggrant analyseras och kritiseras av Petrén 1919.

44 Den nya förordningen Förordning angående vård och 
försäljning af arsenik samt af andra giftiga ämnen och 
varor, innebar ett nytänkande, som utvecklades i 1906 
och 1943 års giftstadgor och i 1964 års giftförordning. 
I 1973 års lag om hälso- och miljöfarliga varor uttryckte 
titeln det nya synsätt man hade infört 1876. År 1985 kom 
en lag om kemiska produkter, som 1998 överfördes till 
miljöbalken. Se vidare Jakobson, 1990, s. 23–41.

45 Jakobson 1990, s. 34, Hillmo 1994, s. 136.
46 Hillmo 1994, s. 144.
47 Ibid. s. 143.
48 Termen “arsenofobi” utnyttjades från slutet av 1800-talet 

i Sverige. Termen har i senare tid använts av exempel-
vis Frost 1977, vars abstract säger: ”Arsenophobia has 
held sway over civilized governments throughout this 
century. Because of the still unproven association be-
tween arsenic (As) and cause of cancer, arsenophobia 
has gained strength to the point that many safe uses of 
arsenicals have been abandoned. Even the production 
of arsenic trioxide (As2O3) is in jeopardy. No arsenical 
has been shown to cause cancer, but arsenicals have 
proven anticancer value. Evidence suggests that As is an 
essential nutrient and that the level of As in the United 
States’ and Canadian diets may be too low. Due to the 
long history of errors in judgment about “arsenic” and 
the strength of the traditional dogmas, there are many 
problems to be solved”. I senare tid används ofta ter-
men chemophobia, se Zingaro 1993, Entine 2011.

49 Cullen 2008, s. 105.
50 Hallin 1885.
51 “Gosios Gas” identifierades först 1932 som trimetylar-

sin, av Challanger. Den bildas av en mögelsvamp, nu-
mera är känd som Scopulariopsis brevicaulis. Cullen & 
Bentley 2005, s. 11.

52 Hillmo 1994, s. 205.
53 Ibid. s. 203.
54 Jakobson 1990, s. 112-134, Hillmo 1994, s. 205.
55 Hillmo 1994, s. 212.
56 Den 21 november 1878 rapporterade Göteborgs wecko-

blad, efter en allmän orientering om arsenikförgiftning-
ar i bostäder, en liknade händelse: ”I tidningen ’Gest-
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rikland’ omtalade för en tid sedan signaturen P.W., att 
han hade största anledning tro, att ett hans barn, som 
dött — såsom det troddes af hjerninflammation — och 
ett annat, som länge varit sjukligt, hade ett giftigt täcke 
att tacka för sina sjukdomar.”

57 Hillmo 1994 s. 223.
58 Ibid. s. 221.
59 Ibid. s. 226-229.
60 Ibid. s. 233.
61 Landberg 1997. 
62 Hillmo 1994, s. 236.
63 Ibid. s. 238–240.
64 Ibid. s. 240–242
65 Bernes & Lundgren 2009, s. 78.
66 Prohibition of the use of white lead in painting, Interna-

tional Labour Conference, third session, Geneve 1921,  
s. 21.

67 Dahlberg & Hultkrantz 1940, s. 65. Samma synsätt åter-
gavs i t.ex. Svensk Uppslagsbok, 2:a uppl. 1947.

68 Bergmark 1961, s. 154. På s. 182 skriver han: ”Mest kän-
da är kopparfärgerna, t.ex. spanskgröna (kopparacetat) 
samt de våldsamt giftiga dubbelsalterna med arsenik 
(schweinfurtergrönt och Scheeles grönt). 

69 Wirgin & Lagerberg 1919b (Arsenikkommissionen, bil. 
12), sammanfattar resultat från djurförsök på ett flertal 
arter (utan effekter på djuren) och avslutar ”Förf. själva 
hava åratal flera timmar dagligen kunnat vistas i med 
mögelarsenikgas förorenad laboratorieluft, utan att de 
hos sig kunnat iakttaga några sjukdomssymptom, vilka 
varit möjliga att tolka som orsakade av arsenikförgift-
ning”.

70 Jakobson, Christer, 1980, ”Samhället och gifterna: En 
tillbakablick på kontroller av gifter i Sverige”, Kemika-
lier i miljön. Naturvårdsverkets årsbok; Vahter 1983.

71 Epost 2013-11-26 från Giftinformationscentralen be-
skriver: ”Fallet handlar om en konstnär som hade två 
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Summary
With the onset of industrialism in the 19th cen-
tury, synthetic substances with unknown proper-
ties acquired an unprecedented reach in society 
at large. Paris green, an arsenic-containing pig-
ment used during the 19th century in paints and 
wall hangings, is a case in point. 

Paris green and other arsenic-polluted pig-
ments came to be associated with toxic indoor 
air and became the centre of attention in one 
of the most publicised “domestic poisonings” 
history has known. The article gives a chro-
nological and descriptive account mainly of 

Swedish professional actors’ notions of these 
hazards. 

The article reproduces the representations 
as manifested in narratives and written sources 
such as handbooks, works of reference, research 
reports, newspapers and other reading matter, 
and also in official rules and regulations, but 
without taking sides on their validity. An an-
thropological approach is applied to the risk as-
sessments in a controversy illustrating the toxic 
reputation of arsenic and the deep-rooted 19th 
century fear of foul air.

Toxic green and zinc white
Representations of “domestic poisonings” from arsenic-tainted air, 
1815–2015

by Göran Stålbom

Keywords: Indoor air, Paris green, Schweinfurt green, arsenic, wallpaper, Gosio gas, risk perception
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