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Medicinhistorien vimlar av bil-
der. En del har återgivits så

många gånger att de blivit något av
symboler. Mannen på vågen är en så-
dan.

Vem är det som sitter där upp-
hängd på en jättelik våg framför ett
dukat bord? Och varför?

För att få svar på frågorna måste vi
gå tillbaka till tidigt 1600-tal, en tid
som närde en spirande längtan att
försöka kvantifiera människans fysi-
ologi. Mannen på vågen är nämligen
en av århundradets märkligaste me-
dicinska experimentatorer, Santorio
Santoro, eller Sanctorius
(1561–1636), verksam i norra Itali-
en, främst Padua.

Han tog som sin stora vetenskap-
liga uppgift att försöka väga och
mäta den kroppsliga maskin Descar-
tes talade om.

Objektiva
mätningar
Medicinen var vid denna tid inte

särskilt naturvetenskaplig, särskilt
inte om man ser till den terapeutiska
arsenalen. Men Sanctorius som ex-
perimentalfysiolog måste tveklöst
beskrivas som en pionjär vad gäller
naturvetenskapens vilja att försöka
eliminera ovidkommande omstän-
digheter och objektivt mäta kroppens
funktioner.

Han brukar beskrivas som en av
de tidigaste iatrofysikerna, och han
kände stark sympati med naturve-
tenskapens strävan efter förklaring.
Anatomen Andreas Vesalius hade
århundradet innan beskrivit vad han
såg vid obduktioner, men kunde
inte som Sanctorius sätta en siff-

ra som var oberoende av iakttaga-
ren.

Instängd utdunstning
Det var tanken på hela kroppen

som ett maskinellt system som tog
sig uttryck i det experiment som bil-
den visar. Sanctorius monterade upp
sin stol i matsalen, vägde sig under
det att han åt, och kunde efter åtskil-
liga timmar ana att kroppen förlora-
de vikt på ett omärkligt sätt, genom
en osynlig perspiration, perspiratio
insensibilis. Experimentet upprepa-
des och varierades.

Man kunde tro att Sanctorius var
en strikt forskare som inte brydde sig
om sina fynds praktiska och terapeu-
tiska konsekvenser. Men så var inte
fallet! I sin främsta skrift, »Ars de
statica medicina» (1614), hävdade
han att sjukdomar hade sin orsak i in-
stängd och utebliven utdunstning.
Lagom kroppsrörelse ägde förebyg-
gande kraft, och i den terapeutiska
arsenalen intog svettframkallande
medel främsta positionen.

Sanctorius’ idéer fick så småning-
om ett betydande genomslag i den
västerländska medicinen. Som om
det vore en naturlag överdrevs tera-
pin dock, och förträngde alternativa
behandlingar.
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Var det ”mannen på vågen”
som först anade nyttan av motion?

Sanctorius, 1600-talsforskaren, ville
objektivt mäta och väga människo-
kroppen som ett maskinellt system.


