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ENGAGERANDE GIFTMORD 

Historien och 

skönlitteraturen kryllar av gifter och giftmord. Vi känner till Sokrates och giftbägaren, Erik 

XVI och ärtsoppan, för att inte tala om nazisternas massmord i gaskamrarna under Andra 

Världskriget. I skönlitteraturen dyker förgiftningar givetvis upp i kriminallitteratur, men kan 

också påträffas i serier, dramatik, poesi och romaner. I allt från klassiska sagor som Snövit till 

James Joyce Odysseus. 

Stieg Larsson lät Lisbeth Salander fundera på att ta livet av sin förmyndare med nikotin och 

Anne Holt låter i boken Utan eko en obehaglig typ dö dubbelt. Först blir han förgiftad och 

innan giftet hunnit verka knivhuggs han till döds. Men giftmodern fram om andra är i alla fall 

Agatha Christie. Deckardrottningen tar i ungefär hälften av sin digra produktion livet av sina 

offer med hjälp av gift, allt från giftiga växter till mer kemiska substanser. Och hon gjorde 

detta med största omsorg, väl påläst i sin giftkemi. 

Sen finns det också tragiska olycksfall förorsakade av gifter. Den svenske författaren och 

poeten Dan Andersson miste livet till följd av dålig ventilation på ett hotellrum i Stockholm 

1920 efter sanering mot vägglöss. 

Olle Matsson är professor i fysikalisk organisk kemi vid Uppsala universitet. Vid sidan av sin 

forskning bedriver han en livslång fascination för giftmord i skönlitteraturen. Olles intresse 

har gjort honom till en populär populärvetenskaplig talare och 2012 gav han ut boken ”Med 

en dos stryknin. Om gifter och giftmord i skönlitteraturen”. 

http://www.cll.fi/nyhetsbrev-2/
http://www.cll.fi/nyhetsbrev-2/
http://www.cll.fi/wp-content/uploads/2015/09/bigstock-poison-and-plastic-syringe-To-84744518_460px.jpg


 

Temat engagerade också Åboborna. Då Olle Matsson höll en presentation i ämnet en 

novembereftermiddag i Åbo, var auditoriet välfyllt. I publiken satt såväl naturvetare, 

bibliotekarier som gymnasiestuderande. 

För Olles del började allt med Astrid Lindgren och Mästerdetektiven Blomqvist. I 

”Mästerdetektiven Blomqvist lever farligt” läste den 10-årige Olle om det Marshska 

arsenikprovet och var fast. Astrid Lindgren skildrar allt mycket korrekt och mästerdetektiven 

förklarar också att ”kemin och kriminaltekniken måste gå hand i hand”. 

– Även i filmatiseringen från 1957 utförs arsenikexperimentet på riktigt, berättar Olle. 

Olles föreläsning i Åbo var egentligen en del i en lärarfortbildningskurs, ”1+1=3 Idéer för 

mångvetenskapligt lärande”. Olle samarbetar med ett gymnasium i Uppsala där han 

regelbundet håller lektioner. Han har flera uppslag på hur lärare kan kombinera 

naturvetenskap, språk, historia och konst genom just kriminallitteratur. 

– En kreativ lärare har mycket stora möjligheter att mjölka den giftiga litteraturen på goda 

uppslag, säger Olle. 

Gifter och giftmord fascinerar och påträffas fortfarande i moderna kriminalromaner, trots att 

mer bestialiska mordformer har tagit överhanden. Också i det verkliga livet hör giftmord 

numera till ovanligheterna i Norden. Tack och lov får vi väl tycka. Olle berättar att under 

1800-talet var det betydligt populärare med exempelvis arsenikförgiftningar. 

Just nu håller Olle på med en ny populärvetenskaplig bok vid sidan av sin professur och de 

presentationsuppdrag han blir inbjuden till. Den nya boken ska handla om gifternas historia 

och på frågan vilket gift som är professorns favorit, kommer svaret klockrent: 

-Stryknin. 

Cecilia Lundberg 
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