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Påmorgonen den 13 septem-
ber år 1808 gör en ung
doktor ett sjukbesök i Ny-

karleby, en liten ort på Finlands väst-
kust mellan Vasa och Brahestad. Pati-
enten är en 50-årig man, militär till yr-
ket. Han har en gammal skottskada i
pannan som han för nästan tjugo år se-
dan opererats för med trepanation av
stjärnkirurgen Olof af Acrell. Men det
är inte denna, aldrig helt läkta, blessyr
som nu är problemet. Sedan midsom-
mar har patienten lidit av feberattacker
som flera gånger har krävt sluten vård.
Nu är han sängliggande igen med tung
andhämtning, glansiga ögon och feber-
rosiga kinder. 

Trots detta vill patienten gå upp ur
sjuksängen. Han är trött på doktorns or-
dinationer och medikamenter, och han
uttalar sig ringaktande om läkekonsten.
Det är endast, förklarar han, den lyckli-
ga utgången av hans skalloperation i
förening med hans personliga bekant-
skap med arméns förste livmedikus som
gör att han över huvud taget har någon
aktning för medicinen.

Doktorn står tvekande, men till sist
förklarar han att patienten kan gå upp,
om han så vill. Patienten omfamnar

doktorn med översval-
lande tacksamhet och
skyndar iväg till sitt
viktiga värv.

Känns patien-
ten igen? Det
är en sjukling
som har häm-
tats från både
verkligheten
och litteratu-
ren, nämligen
Georg Carl
von Döbeln
(1758–1820)

som han skild-
ras i Johan Lud-

vig Runebergs
dikt Döbeln vid
Jutas.
Döbeln var en

färgstark person
med ett växlings-
rikt liv. Som ung
officer gick han

i fransk tjänst
och var bl a
med om en
expedition
till Indien

och strider mot engelsmännen på Koro-
mandelkusten. Återkommen till Sveri-
ge deltog han i krigen mot Ryssland
1788–1790 och 1808–1809. Han blev
hjälte och general, men i nästa krig –
mot Napoleon 1813 – agerade han med
alltför stor självständighet i förhållande
till kronprinsen Karl Johans försiktiga
strategi och dömdes till döden för lyd-
nadsbrott. Straffet gick dock inte i verk-
ställighet och efter några månader på
den kalla och fuktiga Vaxholms fäst-
ning kunde Döbeln återgå till karriären
och societetslivet i Stockholm.

De strofer i dikten som handlar om
läkarbesöket skulle kunna ge stoff till
ett helt medicinhistoriskt seminarium
om tidens medicinska teori och praktik.
Vad led Döbeln egentligen av? Vilken
behandling fick han? Vad var det för
dundermedicin som han hoppades skul-
le hjälpa honom på benen för en dag?
Tankar i ämnet välkomnas från läsarna,
men här skall jag främst ge några re-
flexioner över Runebergs framställning
av relationen mellan patient och läkare.

Egen expert. Vad är det egentli-
gen som händer i dikten? På modern
sjukvårdssvenska kan man säga att dok-
torn sätter ut medicinen, och patienten
går hem. Men vad grundar läkaren sitt
beslut på? Är det ett exempel på hel-
hetssyn, där läkaren väger symtomen
mot patientens egen upplevelse och so-
ciala situation? Erkänner han patienten
som expert på sin egen sjukdom och re-
spekterar patientens val? Eller tycker
doktorn helt enkelt att vårdkvalitet är
lika med »en nöjd kund»?

Döbeln vid Jutas vilar på en konkret
och väl belagd episod i 1808–1809 års
krig mellan Sverige (där Finland fortfa-
rande var den östra rikshalvan) och
Ryssland. Döbeln lyckades temporärt
stoppa den ryska framryckningen vid
byn Jutas utanför Nykarleby. Att Dö-
beln var sjuk under sommaren och hös-
ten är dokumenterat, men när det gäller
mötet med läkaren använder Runeberg
diktarens frihet att lägga till och dra
ifrån. Döbelns egna dagboksanteck-
ningar visar att han efter en nattmarsch
kom med sina trupper till Jutas på mor-
gonen den 13 september 1808. Han pla-
cerade ut sina trupper och red sedan in
till Nykarleby för några timmars vila.
Vid fyratiden på eftermiddagen var han
tillbaka på slagfältet och ledde sina sol-
dater till seger. Det fanns knappast nå-

gon tid för läkarkonsultation i det tids-
schemat, och i varje fall inte tillfälle till
den långvariga sängvistelse som Rune-
berg antyder.

Runebergs syfte är givetvis att visa
hur Döbelns fosterlandskärlek och plik-
tkänsla segrar över den bräckliga krop-
pen och får honom att trotsa både reli-
giösa och medicinska auktoriteter. Men
det finns en motsägelse i skildringen:
visserligen förklarar Döbeln att medici-
nen mest är strunt, »flärd», men ändå
ligger den viljestarke veteranen snällt
kvar i sängen som en skolpojke, till dess
doktorn tillåter att han får gå upp. Hur
går det ihop – historiskt och psykolo-
giskt?

Intresserad amatör. Först
kan man fråga sig om Döbeln verkligen
var så negativ till läkare och läkekonst
som Runeberg framställer honom? Nej,
tvärtom får man intrycket av levnadsbe-
skrivningarna att Döbeln snarast får ka-
raktäriseras som en intresserad amatör-
medicinare. Han hade medicinskt på-
brå: hans farfarsfar var den från Tysk-
land inflyttade medicinprofessorn Jo-
han Jacob Döbelius, vars porträtt vi
fortfarande ser på Ramlösaflaskorna. 

Som officer intresserade sig Döbeln
för krigssjukvården, och han utnyttjade
tiden som konvalescent efter skottska-
dan 1789 till att författa ett förslag till
organisation av sjukhus och sjukvård i
fält. I fredstid på officersbostället i
Önne i Dalsland fungerade han som
husläkare för gårdsfolk och grannar och
koppympade också barnen i bygden.

Den vanskliga och smärtsamma tre-
panationen år 1791 följde han själv med
spegel i handen och dokumenterade den
omsorgsfullt i ord och teckning. Han
sparade alla benbitar som antingen
plockades ur såret eller värkte fram
spontant. I ett brev år 1810 till grevin-
nan Sophie Piper (Axel von Fersens
syster), som han svärmade för, nämner
han som sina jordiska ägodelar »ett litet
ungkarlshusgeråd, några böcker och
tretton benskärvor ur ett sårat huvud».

Det är svårt att få den bilden att stäm-
ma med diktens medicinska »fritänka-
re». En helt annan sak är att Döbeln san-
nolikt ansåg att han kunde diskutera
medicin på jämställd fot med läkarna
och, som vi har sett, också i viss ut-
sträckning praktisera den, när det be-
hövdes. Detta var inte något uppseen-
deväckande på den tiden. Intresset för
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naturvetenskaperna var stort bland bil-
dade människor under 1700-talet, och
man räknade med att en kultiverad per-
son skulle kunna tillgodogöra sig ve-
tenskapliga rön.

Särskilt prästerna hade ofta en om-
fattande, om än stundom ganska även-
tyrlig, medicinsk praktik för sina sock-
enbor. Det fanns seriösa planer på att ge
prästerna en kortare medicinsk utbild-
ning, så att de bättre skulle kunna svara
för »primärvården».

Tidstypisk skepsis. En för-
klaring kan vara att Runeberg i dikten
(som kom ut år 1848) tillskriver Döbeln
en del av sin egen tids skepsis mot me-
dicinen. Sällan har den kliniska medici-
nen haft så lågt anseende som i mitten
av 1800-talet, även om grundforskning-
en hade avancerat. Den från antiken
nedärvda läran om bristande balans
mellan kroppsvätskorna som sjukdom-
sorsak knakade i fogarna.

Astrologi och klimatlära spelade
fortfarande en stor roll i det vacklande
teoribygget. De lärde tvistade om hur
smittämnen kunde alstras och spridas.
Samtidigt visade koleraepidemierna,
som med den ökade samfärdseln till
lands och till sjöss nu nådde Europa, att
läkarna varken hade någon hållbar sjuk-

domsförklaring eller någon verksam
behandling.

Trots detta låter Runeberg i dikten
läkaren behålla sin auktoritet. Och det
är kanske precis så komplicerad och
motsägelsefull som relationen mellan
patient och läkare ibland är. Även om vi
som patienter kan vara kritiska, är det
svårt att gå emot fackmannens bedöm-
ning och råd.

Morgondagens patient. Är
Döbeln kanske inte bara gårdagens utan
också morgondagens patient? Ofta hör
man åsikten att de som nu är medelål-
ders kommer att bli kunnigare och
självständigare patienter, eftersom de
har bättre utbildning än tidigare genera-
tioner och lättare kommer att kunna
skaffa sig aktuell medicinsk kunskap.

Patienten kommer att kunna mera än
doktorn om just sin egen sjukdom, häv-
das det. Med en sådan utveckling skul-
le förhållandet mellan läkare och lek-
man kunna närma sig det som rådde för
200 år sedan, både i fråga om kunskaper
och när det gäller attityder. Kommer
»besvärliga» patienter i framtiden att
begära dunderkurer som de har läst om
på Internet, och kommer de att avbryta
behandlingen, när de själva anser sig
friska nog?•

”Men på sin bädd låg
Döbeln tärd av plågor,
hans barm sågs kämpa,
ögat brann i lågor,
och feberflammor färgade
hans hy.”

”Her r doktor, flärd är
mycket som vi dyrke,
och bland fritänkare är jag
visst en;
två ting dock lärt mig akta
läkarns yrke:
min bräckta panna och min
vän Bjerkén.”

”Vad ni förordnat har jag
därför tagit,
har som ett barn här legat
och fördragit
det batteri, ni radat på mitt
bord.”

”Nej, doktor, nej, tänk ut en
sats, min herre,
som gör mig för i morgon
sjufalt värre
men hjälper mig idag på
mina ben!”

”Nu, herr general, gör ej
min konst er hinder.”
En högre rodnad flög på
Döbelns kinder,
och upp han sprang, fast
sviktande och svag.

Döbeln vid Jutas, så som Albert Edelfelt gestaltade honom i Johan Ludvig Runebergs
»Fänrik Ståls sägner.


