
Erik Matteo Prochet Widmark (1889-1945)  

 

Professor i medicinsk kemi vid Lunds universitet. På 1920-talet utvecklade han en metod för att mäta 

alkoholkoncentrationen i blodet. Han utforskade alkoholens absorption, fördelning och utsöndring i 

kroppen. Resultatet sammanfattades i den så kallade Widmarks-formeln som används vid beräkning 

av blodalkoholkoncentrationen.  

Huvudet i brons är skulpterat av Erik Widmarks hustru Nora Larsen Widmark 1915. 

 

Alkohol och bilkörning 

Med blodalkoholkoncentration i kroppen menas mängden alkohol som finns i blodet. Denna 

koncentration mäts i promille, vilket betyder tusendel. Redan vid små mängder alkohol i kroppen 

försämras bilförarens reaktionsförmåga. 

1941 infördes i Sverige straffbara alkoholhalter i blod vid bilkörning. 0,8 promille för rattfylleri och 

1,5 promille för grovt rattfylleri. 1957 sänktes den lägre gränsen till 0,5 promille och 1990 ytterligare 

ned till 0,2 promille. 1994 sänkas även den övre gränsen för grov rattfylla till 1,0 promille. 

Blodprovet för alkoholanalys togs ursprungligen från en fingerspets eller öronsnibb. 

 

”Alcolyser” 

 

STLM 5597. För mätning av alkohol i utandningsluften. Vid testning monteras ett munstycke i ena 

änden av glasröret och en plastballong i andra. Den som blåser uppmanas att ta ett djupt andetag 

och sedan blåsa påsen full i en enda utandning. Alkohol i utandningsluften färgar de gula kristallerna 

gröna. Når det gröna över det röda strecket är alkoholhalten mer än 0,5 promille. 

Använd vid Sankt Lars sjukhus i slutet av 1970-talet.  
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Lathund ”Mätaren” 

 

MS 13083. ”Mätaren” gavs ut av systembolaget och skulle hjälpa bilförare att veta när de kunde köra 

bil igen efter att ha druckit alkohol. På ena sidan beräknas hur många gram alkohol som intagits, där 

en tabell anger hur många gram alkohol olika drycker och mängder ger. På andra sidan anges hur 

lång tid det tar för kroppen att förbränna denna mängd. 

Kortet lanserades på 1970-talet med slogan ”Var rädd om dig och körkortet”. Kortet drogs senare in 

då Systembolaget inte ville uppmuntra till bilkörning dagen efter överhuvudtaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


