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SPALTIST!

Pernille Nylehn er spesialist i allmennmedisin. Hun arbeider i Rehabilitering Vest i Haugesund  
pernille.nylehn@kleppnett.no

Hvis man var i tvil om vitnet virkelig var en mann, 
måtte man sjekke anatomien, skriver Pernille 
Nylehn. 

Hysterisk livmor

Nå har jeg vært så mo-
ralsk og Tante Sofiete 
de siste ukene at det er 
på tide med litt fjas. Og 
gjør man et dykk ned i 
medisinens historie, kan 

man faktisk finne mye moro. Mange av ordene vi 
bruker i det daglige kommer opprinnelig fra ana-
tomien eller medisinen. For eksempel hysteri. Det 
er gresk og kommer fra ordet for livmor: hystera.

De gamle grekerne trodde nemlig at livmora 
ikke var festet i bekkenet, men fløt fritt omkring 
i kroppen. Og kom den virkelig på avveie, førte 
det til svimmelhet og besvimelser og kvelnings-
fornemmelser. Det var selvfølgelig bare kvinner 
som kunne bli hysteriske. 

MENN HAR derimot testikler, og det ordet har 
et like interessant opphav. Nå må vi til de gam-
le romerne. De hadde et velutviklet rettssystem, 
og brukte vitner, testis, i rettssakene (vi kjenner 
igjen ordet fra engelsk «testify»). Men det var 
bare menn som kunne vitne – man kunne ikke 
slippe hysteriske kvinnfolk løs i rettssalen – og 
hvis man var i tvil om vitnet virkelig var en mann, 
måtte man sjekke anatomien. Hadde vedkom-
mende testikler, var saken klar. Dermed ble de 
hetende testis, siden de vitnet om manndom. Vi 
har arvet navnet og forvansket det til testikkel. Et 
annet ord for testikler er det greske orchos, for-
di de ligner på rotknollene til en del orkideer. Det 
er mye rart som står i vinduskarmene hos pene 
mennesker!

Nå ble du kanskje litt kolerisk? Da har du an-
tagelig for mye galle. Ifølge tidligere tiders medi-
sinmenn ble nemlig både helse og humør bestemt 
av balansen mellom de fire kroppsvæskene: blod, 
grønn galle, slim og svart galle. Hvis du har mye 
blod (latin: sanguis), er du sangvinsk, altså liv-
lig og optimistisk. Kolerisk betyr hissig og opp-

farende, og kommer fra kholos, gresk for galle. 
Har du mye svart galle, er du melankolsk (melan, 
svart + kholos). 

MEN ER DU fra Jæren, er du kanskje mer flegma-
tisk, altså ikke så lett å hisse opp. Da har du i så 
fall overskudd av slim, flegma. 

Over til noe helt annet: Visste du at ordet vak-
sine kommer fra ku? I den aller første vaksinen, 
som ble oppfunnet av Edward Jenner, brukte man 
smittesto! fra kukopper til å vaksinere mennes-
ker mot kopper. Ku heter vacca på latin, vaccinia 
betyr «fra ku», og da er veien korttil vår vaksine. 

MER MORO: angina (hjertekrampe), angst og Sta-
vanger henger sammen, rent språklig. Navnet 
Stavanger er satt sammen av det norrøne sta-
fr (stav) og angr (fjord). Man finner -angr eller 
-anger i steder som ligger ved en fjord: Høyan-
ger, Bremanger, Porsanger etc. Ordet angr betyr 
egentlig trang, rimelig nok. Fjorder er ofte trange. 

Men hva har det med angst og angina å gjø-
re? Jo, begge ordene kommer fra samme stam-
me som angr, for begge har med trange forhold å 
gjøre: ved et angstanfall opplever mange at brys-
tet snører seg sammen, altså blir trangt. Og ak-
kurat det samme skjer ved angina: Det blir trangt 
i brystet!

EN ANNEN medisinsk plage er elveblest, eller 
neslefeber, et hissig rødt vablete utslett som kom-
mer brått og forsvinner like brått. På medisinsk 
heter det urticaria, som betyr nesle, fordi utslettet 
ligner på det man får av brennesle. Jeg trodde len-
ge at ordet elveblest betød blest fra elv, altså kald 
trekk, men det kommer fra en gammel myte om 
at alvene hadde blåst på personen. Ganske poe-
tisk. Og en like god forklaring som andre, for ofte 
vet vi ikke hvorfor man får urticaria. 

Ha en sangvinsk helg, men pass opp for alvene! 


