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Dalins ordbok – en spegel  
för gammalt medicintänk

F
emton slags bråck, nästan tjugo typer av 
bölder, åtta slags fistlar, fyra sorters fros-
sa – från vardagsfrossa till fjärdedags-
frossa – mer än tjugofem febrar, ett tiotal 
apotekarvatten, lika många plåster och 

något dussin salvor; detta ger en liten antydan om 
alla de sjukdomar, medicinska tillstånd och boteme-
del som man möter i A F Dalins klassiska svenska 
ordbok från mitten av 1800-talet. Att ta del av 
denna mångfald är berikande: både den 
som har ett medicinhistoriskt intresse och 
den som är allmänt kulturhistoriskt in-
tresserad kan ha stor glädje av att söka sig 
fram kring det medicinska temat i Dalins ord-
bok – oavsett förkunskaper. På köpet får 
man trevlig läsning och inblickar i livet i 
det svenska samhället vid den tiden.

Den gamla ordboken är också en god 
uppslagsbok, inte minst vad gäller sjukdo-
mar och läkekonst. Den är av hanterlig om-
fattning och innehåller sin samtids allmänna ord-
förråd, därtill sådana fackord som även ingick i all-

mänspråket. Varje ord förses med goda förklaringar, 
varje specialområde får en naturlig inplacering i sitt 
större sammanhang i liv och samhälle – och Dalin 
kan konsten att gestalta en essens. Hans ordförkla-
ringar är tilltalande ordknappa, läsaren förnimmer 
mycket mellan raderna. 

En jämförelse med några äldre populära medicin-
ska böcker visar att Dalins ordbok ger en mycket god 

täckning av medicinska begrepp i vid me-
ning. I Dalins ordbok finns sjukdomar 

och hälsa, botemedel och kurer, folktro 
och etablerad läkarpraxis omgivna av 

alla de ord som speglar liv och 
samhälle på 1800-talet. Läsaren 
får upplysningar som komplet-
terar det man får reda på genom 

äldre läkarböcker.
En grundstämning i Dalins ordbok är att verklig-

heten har många sidor, liksom de föreställningar 
man gör sig om den. I ordboken framträder barn, 
unga och gamla, människor i alla samhällsgrupper 
och i alla yrken; deras blick på verkligheten finns 

klassiker 
a F Dalins klas
siska »Ordbok 
öfver svenska 
språket« kom ut 
i två gedigna 
volymer 1850 
och 1855.
Foto: Lars Westerling

n kultur Redaktör: Gabor Hont 08-790 34 80
gabor.hont@lakartidningen.se



2496 läkartidningen nr 41 2010 volym 107

som ett återkommande inpass. Ofta är det en blick 
med glimten i ögat, ofta avslöjar den andras oskick, 
oskicklighet och villfarelser.

I Dalins ordbok stiger man in i en tid då såväl 
sjukdomsnamn som förklaringsmodeller ännu 
ledde mot hippokratisk medicin och humoral-
patologi. Endast enstaka begrepp, framför allt 

på grundforskningsnivå inom biologi och kemi – ex-
empel är orden cell och fibrin – pekar mot nutida för-
ståelse av livsprocesser och sjukdomstillstånd. Fe-
ber, liksom frossa, var vid mitten av 1800-talet fort-
farande själva sjukdomen, inte endast ett symtom. 
Samtidigt går febern hos Dalin över i en sjukdomens 

vardagsbild där man möter sådant som också vi är 
förtrogna med, såsom feberfria dagar, febertörst och 
feberfantasier. 

Ordledet »sjuk« ger en god bild av vad Dalins ord-
bok kan förmedla kring sjukdom och hälsa. Sida vid 
sida finns sjukdomar hos människor och hos hus-
djur inklusive bin och sådana vilda djur som män-
niskor står i ett nära förhållande till.

Vardagsord och folkliga benämningar nyanserar 
sjukdom och sjuklighet; i ordboken liksom i livet 
finns den av sjukdomen allvarligt ansatte (den 
brännsjuke med ihållande feber), den som ligger på 
sjuksängen (synonymt med att man är sjuk), den 
som sjuknar av (gradvis blir sjuk), lika väl som den 

n kultur

Helso-te 
Dryck, som begagnas i st. f. tedrycken, tillredd af 

ämnen, som äro för helsan oskadliga eller nyttiga, t. ex. kamomill.

Plåster 
ett slags läkemedel för utvärtes bruk, till sammansättning och användning liknande en salva, men fastare och segare, så att det vid uppvärmning i handen blir mjukt och klibbigt, utan att smälta.

Feber 
1) sådan slags 
sjukdom, vid 
hvilken i början 
förmärkes en stark 
kyla i kroppen, 
hvarpå följer en 
onaturlig hetta med 
förändrad hastig 
puls, mattighet och 
betydlig oordning i 

lifsförrättningarna. 
Hetsig, elakartad, 
intermittent f.  … syn. 
Febersjukdom.  2) De 
omvexlande sympto
mer af köld och hetta, 
en feberpatient vid 
vissa bestämda tider 
under sjukdomens 
lopp är underkastad.
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halvsjuke (»icke rätt frisk«), den hängsjuke (jämför 
det nutida hängig), den som gör sig sjuk (låtsas vara 
sjuk) och den inbillade sjuke. Denna vardagsblick på 
sjukdomen förstärks av exemplen på sådant vanligt 
och välbekant som gör ont eller värker – magen, hu-
vudet, tänderna. 

Man får inblickar i dåtida organisation inom sjuk-
vården: sjukhus, sjukanstalt (ordet anstalt hade 
neutral klang) och sjukskepp (inom flottan) är egna 
uppslagsord, medan sjukskötare, sjuksköterska, 
sjukskötsel endast finns som en uppräkning under 
ordet sjuk. I uppslagsorden sjukdomshistoria och 
sjukdomsbild, med väl utmejslade ordförklaringar, 
sammanfattas några drag i det goda utövandet av lä-

uppslagsOrD 
Febrar, hälso
drycker, piller 
och plåster. allt 
förklaras sam
vetsgrant i a F 
Dalins ordbok.
Foto: Colourbox

n kultur

Sök i Dalins ordbok på nätet
Dalins ordbok finns dels som databas (Språkban
ken, Göteborgs universitet), dels som »faksimil« 
(Google böcker, flera olika digitaliseringar). Ofta 
kommer man långt med att söka enbart i databas
versionen.

n Språkbanken: sökning på uppslagsord i dåtida 
stavning. Jokertecknet/trunkering ger god hjälp (*, 
vilket står för »noll eller flera bokstäver/siffror/teck
en, vilka som helst«). Sökningarna leder strax vi
dare genom att Dalin ger synonymer och exempel 
på hur ord används.

n Google böcker: sökning i fulltext. »Parallella« digi
taliseringar av en bok kan skilja sig avsevärt vad gäl
ler träffar på sökord; ofta kan man få betydligt fler 
träffar om man känner till vanliga skanningsfel (så
som att bokstaven t emellanåt blir till bokstaven l).

Andra handböcker  
om gammal medicin
En tidsspegel jämförbar med Dalins ordbok är »His
torical thesaurus of the Oxford English dictionary«, 
2009, där man kan få en samlad bild av ord som var 
i bruk under en viss tidsepok, exempelvis på Shake
speares tid. 

Angående fackord med medicinsk anknytning i 
Dalins ordbok: I Google böcker finns bl a Buchans 
»Husmedicin« (engelsk, svensk översättning 1807), 
Tissots »Underrättelse, huru Landtmän böra, i brist 
på förfarne läkare« (franskspråkig, svensk översätt
ning 1768) och »Liljeblads flora« (1798, se sakre
gistret sist i boken, »Botemedel för sjukdomar hos 
människor«). 

SAOB och »Nordisk familjebok« finns på nätet 
(Språkbanken respektive projekt Runeberg). – Sök
ning på ordledet sot i betydelsen sjukdom i SAOB 
ger förutom sjukdomsnamn även överförda betydel
ser som var föråldrade på Dalins tid, däribland av
undsot. n

Sjuka, sjukdom, sot och feber
Ordledet »sjuk« i Dalins ordbok ger drygt 25 namn 
på sjukdomar, det äldre ordet sot och ordet feber 
ger 15 respektive över 30 namn. Genom ordförkla
ringarna får man reda på andra namn på samma 
sjukdom (äldre och nyare namn, folkliga namn; så 
kommer man via ordet utsot till diarré och durk
lopp), och fler produktiva ordled uppenbarar sig, 
såsom fluss och värk. 

Andra givande infallsvinklar för att finna namn på 
sjukdomar, krämpor och medicinska tillstånd är att 
söka på kroppsdelar och inre organ (huvud, ögon 
bröst, mage, buk, fot; blod, lever, galla etc); på ord 
som bråck, böld, svulst (alla över 15 namn) och fis
tel. På köpet får man åskådliga beskrivningar av 
sjukdomars yttringar och förlopp och av hur man 
uppfattade sjukdomars orsaker.

Några benämningar och ordförklaringar – se ord 
som spelsjuka och ätsjuka – ter sig anmärknings
värt moderna. Det är värt att läsa och begrunda 
Dalins förklaring av ordet sjuka, vilket i dessa fall 
används figurligt och familjärt för »något slags stö
rande tillstånd hos en persons andliga menniska 
såsom: … grämelse … brinnande passion, längtan, 
vurm«.

Piller
(apot.) piller kallas små kulor af ett pepparkorns till en ärts storlek, hvilka beredas av olika ämnen, för att tjena till läkemedel. intaga p.

Förkylning
Den genom en för kroppen skadlig öfvergång ifrån en varmare temperatur till en kallare i honom orsakade sjukliga förändring. Ådraga sig en f. Far äro ofta dödliga.
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licera plåster och skapa konstlade 
sår – en del för att stödja eller skydda 
en skadad kroppsdel, annat för att i 
enlighet med humoralpatologins 
uppfattning om sjukdomsorsaker dra 
ut blod och andra vätskor ur kroppen. 
I Dalins ordbok finns en rik och bro-
kig katalog över kirurgin i den tidens 
praxis. Operation förklaras helt kort 
som »verkställande af fältskärsför-
rättning på mennisko- eller djurkropp, 
för att bota någon åkomma«; ett ty-
piskt exempel är starroperation eller 
starrstickning, »linsens borttagande 
vid grå starr«.

Genom ordet badare får man en 
skymt av ett historiskt förhållande, 
»fältskär, som tillika håller bad och der-

jemte merendels är barberare«. Barberaren, som 
tillbaka i tiden också haft uppgifter som fältskär, 
håller hos Dalin endast rakkniven i sin hand, det vill 
säga rakar av skägg.

Intresset för hälsa och det förment hälso-
bringande var på Dalins tid knappast 
mindre än i dag. Hälsokaffe, hälsote och 
sundhetschoklad, den senare med den 

modernt klingande förklaringen »en 
sort choklad af bästa slags kakaobö-
nor«, är bara en början. Den dåtida 
brunns- och badkulturen, med rötter i 
antiken, drar förbi med många fascine-
rande former av bad, kurer, brunns-
drickning, brunnsliv och brunnskultur.

Via Dalins ordbok gläntar man på en 
utförlig farmakopé i vardaglig tappning. 
Gång på gång får man en skymt av apo-
tekaren och apotekargossen i färd med 
att bereda någon av de många salvorna 
eller plåstren med målande namn och 
tydliga beskrivningar av ingredienser.

Att läsa om tänder i ordboken är inte 
särskilt uppmuntrande, men tandborsten 
är en ljuspunkt – ordförklaringen är så-
dan att den kunde vara skriven i dag. Or-

det system leder till åtskilliga anatomiska termer 
som nervsystem, blodkärls- och ådersystem, urin-
system; samtidigt får man en inblick i att system nog 
var något av ett modeord (redan) vid den tiden.

Ännu större glädje av Dalins ordbok som uppslags-
bok inom det medicinska området i vid mening får 
man genom att kombinera den med två andra väl-

kända ordböcker, »Svenska Akademiens 
ordbok«, SAOB (historisk ordbok 
med början på Gustav Vasas tid) och 
Östergrens »Nusvensk ordbok« från 
1900-talet.

Den gängse uppslagsboken får sluta 
cirkeln. Välgjorda äldre uppslagsböck-
er har mycket att ge i gränslandet mel-
lan allmän kulturhistoria och medicin-
historia. Ett läsvärt exempel från andra 
upplagan av »Nordisk familjebok« är 
den slagkraftiga och dramatiska skild-
ringen av kolerans härjningar i Europa 
under 1800-talet.

Majalisa perby
teknologie doktor, 

kulturskribent

n kultur

karyrket: den lugna och systematiska blicken på 
patienten och sjukdomen.

Ordet sjuk var redan på Dalins tid ett produk-
tivt ord också vad gällde mustiga och målande 
sammanställningar. Det urval som finns i ordbo-
ken, gott och väl ett tjugotal ord, ger relief åt vår 
tids ord av liknande slag: prat- och prålsjuka, mo-
desjuka, äresjuka och titelsjuka, rang- och rege-
ringssjuka (!) etc.

I Dalins ordbok möter man läkaren framför allt 
inom den organisation och i det sammanhang 
där han verkade. Den militära organisationen 
framträder tydligt genom ord som fältläkare/

fältmedikus, skeppsläkare och uppbördsläkare 
(båda på örlogsfartyg). Man finner brunnsläkare 
(inriktning mot hälsovård) och stadsläkare, men 
ingen läkare förbunden med orden sjukhus, lasarett 
eller hospital; dock finns överläkare och underläka-
re. Endast ett fåtal specialiteter framträder med 
egna benämningar: ögonläkare, bråckläkare, tand-
läkare och djurläkare.  

Läkaren betraktas sakligt och med grundläggan-
de respekt, »en som studerat läkekonsten och ut-
öfvar den«. Annorlunda är det med dem som fuskar 
i yrket, såsom framgår av verbet doktorera (i en av 
ordets familjära betydelser), »gifva in medika-
menter, qvacksalva med någon«, likaså av blicken 
på doktorinnan (familjärt, skämtvis) och på den 
kloka gubben och gumman.

På Dalins tid, och ännu en bra bit framåt i tiden, 
var kirurgi ett samlingsbegrepp för yttre ingrepp 
och behandlingar, från att amputera kroppsdelar 
till att spjäla ben, lägga förband och omslag, app-

Sjukdoms-historia
Berättelse om en sjukdoms gång ifrån början till slut, jemte anförande af de medel, som deremot blifvit använda, och den verkan de hvar för sig visat.

Brunn  
Helsobrunn. Dricka b., en längre tid, under iakttagande af diet, dricka på morgnarna vissa glas vatten ur en helsobrunn eller äfven af ett artificielt helsovatten.

Ätsjuka 
Ofta återkommande, omåttlig och oordentlig hunger, åtföljd af maktlöshet.


