
❙ ❙ När Kladios Galenos föddes – 129 e
Kr – hade antikens medicin redan passe-
rat sin vetenskapliga höjdpunkt, något
som skedde under första hälften av 200-
talet f Kr när de båda alexandrinska lä-
karna Herofilos och Erasistratos, som de
första att våga dissekera människokrop-
par, gjorde grundläggande upptäckter i
anatomi och fysiologi. Urgamla tabun
som förbjöd läkarna att öppna döda
människor härskade återigen. Hippokra-
tes, medicinens portalgestalt, var död se-
dan mer än 500 år. Medicinen var hopp-
löst uppsplittrad i sinsemellan stridande
lärosekter. 

Ändå lyckades Galenos bli medicin-
historiens utan jämförelse mest inflytel-
serika läkare. Hur kom sig detta?

Kejsarens läkare
Galenos – namnet betyder den lugne el-
ler fridsamme, vilket kan te sig som en
ödets ironi om man betänker vilken
stridbar och aggressivt självhävdande
person som kom att bära det – föddes i
Pergamon, huvudstad i den romerska
provinsen Asien. 

Asklepios, läkarguden, hade uppen-
barat sig för Galenos’ far i en dröm och
anvisat sonens kommande bana. Fadern,
som var en förmögen arkitekt, såg till att
sonen fick en allsidig utbildning i såväl
filosofi som medicin. Efter faderns död
nyttjade Galenos fädernesarvet till att
fullborda sin bildningsgång med en
rundresa som bl a förde honom till Alex-

andria, där man bäst kunde lära sig ana-
tomi. 

Återkommen till hemstaden blev han
läkare för en gladiatorskola – en tjänst
som gav honom ytterligare möjligheter
att förkovra sig i humananatomi. Efter
fem år begav han sig till Rom där han se-
dan i huvudsak verkade, bortsett från en
mellanperiod i sin gamla hemstad. Han
gjorde en lysande karriär. Så var han lä-
kare åt kejsar Marcus Aurelius och den-
nes tyranniske son Commodus. 

Det råder viss osäkerhet om när Ga-
lenos dog. Modern forskning har flyttat
fram hans död tio år jämfört med vad
man tidigare antagit till ungefär 210 e Kr
[1]. Av ingen annan läkare från antiken
har så många skrifter bevarats som av
Galenos. Merparten handlar om medi-
cin, men han ägnade sig också åt filoso-
fi, särskilt vad vi skulle kalla veten-
skapsteori och logik.

Näringsfysiologi med fokus på pneuma
Galenos knöt an till tidigare naturfiloso-
fer som Empedokles (492–432 f Kr) och
Aristoteles (384–322 f Kr) samt till He-
rofilos’ och Erasistratos’ upptäckter i
anatomi och fysiologi. Kroppen får sub-
strat för sina livsprocesser från luften,
födan och den medfödda inre värmen
med centrum i hjärtat. Luften är råmate-
rial till pneuma. Pneuma (lat: spiritus) är
ett grekiskt ord med sammansatt bety-
delse – luft, ande och själ. I likhet med så
gott som alla läkare och filosofer under
antiken knöt Galenos själva livsprinci-
pen – levande varelsers förmåga att röra
sig, förnimma, tänka och avgränsa sig
som individer – till begreppet pneuma.

Luften kommer via andningen in i artä-
rerna, där den stegvis transformeras till
pneuma för olika funktioner. 

Sista steget leder till pneuma psychi-
chon (spiritus animalis), som förmedlar
rörelseimpulser samt känsel- och sinnes-
intryck i nervsystemet. Detta sker i ett
finförgrenat system av artärer innanför
skallbasen – rete mirabile – som Galenos
felaktigt antog finns hos människa. Där-
emot finns det hos nötkreatur, ett av de
djurslag som han dissekerade i brist på
människokroppar. När pneuma förs ut i
kroppen via artärerna, sprids också den
inre värmen som i ett centralvärme-
system [2, 3]. Blod bildas ur födan, vil-
ken genomgår en successiv omvand-
lingsprocess med början i tarmarna och
slutfas i levern, varifrån blodet via ve-
nerna når till olika organ för att förse
dem med näring [2].

Cirkulation utan tomrum
Liksom andra läkare sedan Praxagoras
från Kos (andra hälften av 300-talet f Kr)
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Galenos – medicinhistoriens 
mest inflytelserika läkare
För honom blev medicinen en universalvetenskap

Galenos, som verkade som läkare på 100-talet e Kr, utvecklade ett
sammanhängande medicinskt system med utgångspunkt i tidigare
anatomers och naturfilosofers upptäckter och teorier. Men han gjor-
de också egna experiment och anatomiska dissektioner. Inom ramen
för detta medicinska system var han en skicklig och sofistikerad kli-
niker. Galenos betonade naturens inneboende ändamålsenlighet, vil-
ket passade väl ihop med den kristna tron på försynen. Därför blev
han under medeltiden den högsta medicinska auktoriteten och en
garant för att läkaryrket inte kom i konflikt med kyrkan. Förutom sin
medicinska insats ägnade Galenos sig också åt vetenskapsteori.
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Medicinen var för läkaren Galenos en
exakt vetenskap. Diagnostik och
terapeutiska åtgärder (från kirurgiska
ingrepp till dosering av läkemedel och
dietföreskrifter) kunde noga avvägas med
ledning i logiskt tänkande – för detta
krävdes insikter i filosofi, anatomi,
fysiologi och klinisk praktik. 



gjorde Galenos en klar
åtskillnad mellan artärer
och vener: de första är
huvudtransportörer av
pneuma, de senare av
blod. 

Han antog dock att
det finns förbindelser
mellan ven- och artär-
systemet (synanastomo-
ses) – även i skiljeväg-
gen mellan hjärthalvor-
na – som gör att pneuma
och blod finns i varie-
rande halt i alla kärl. 

Den ljusare färgen
hos arteriellt blod beror
på den högre halten av
pneuma. I likhet med
alla läkare före Harvey
förstod han inte att artär-
och vensystemen är för-
enade i ett slutet
kretslopp, utan antog att
det rör sig om skilda flö-
den. Den dynamiska
faktorn i artärsystemet
är pulsen. 

Galenos anslöt sig till
Herofilos och antog att
hjärtat sänder signaler
via pneuma som löper
inne i artärernas väggar
och får dem att kontra-
heras samtidigt med
hjärtat. 

Även om han hade
tillgodogjort sig Erasi-
stratos upptäckt av hjär-
tats klaffapparat och
dess funktion för att upp-
rätthålla flödesriktning-
en, antog han att det
finns möjligheter för ett baksug vid sy-
stole för att avlägsna slaggprodukter i
huvudflödets motsatta riktning [3]. 

Till skillnad mot artärerna upprätt-
hålls flödet i venerna inte av någon pum-
pande aktivitet, utan av att olika organ
drar till sig blod för att attrahera, retine-
ra och omvandla näring därifrån. På så
sätt uppstår ett kontinuerligt flöde, till
vilket också naturens skräck för tom-
rummet (horror vacui) bidrar. Det rör sig
om en inneboende kraft som leder till att
tomrum aldrig uppstår därför att det sker
en naturlig återfyllnad, exempelvis när
näring förbrukas [2].

Utgick från fyrsaftsläran 
Galenos var en ivrig förespråkare av hu-
moralpatologin, enligt vilken kroppens
huvudbeståndsdelar är gul galla, svart
galla, blod och slem, vilka korresponde-
rar med yttre faktorer som grundelemen-
ten eld, jord, luft och vatten. Aristoteles
och hans skola hade visat att dessa

grundelement är förknippade med kvali-
teter som varmt, kallt, vått och torrt och
som därför kan blandas med varandra,
vilket överfört till kroppen också ger
förutsättningar för en blandning mellan
kroppsvätskor. 

Orsaken till sjukdomar spårade Gale-
nos i en bristande balans – dyskrasis – i
dessa blandningar. Medicinen var för
honom en exakt vetenskap, där dia-
gnostik och terapeutiska åtgärder – allt
från kirurgiska ingrepp till dosering av
läkemedel och dietföreskrifter – noga
kunde avvägas med ledning av logiskt
tänkande, vars förutsättningar var insik-
ter i filosofi, anatomi, fysiologi och kli-
nisk praktik. 

Galenos menade att han fullföljde
traditionen från Hippokrates: medici-
nens högsta auktoritet [4, 5]. 

Placerad i sitt idéhistoriska samman-
hang var Galenos en skicklig kliniker.
Hans undersökningsmetodik inbegrep
detaljerad anamnesupptagning, okulära

observationer av patien-
tens tillstånd, fysikalis-
ka undersökningar som
palpation, registrering
av kroppstemperatur
och lukt samt ingående
studier av kroppsut-
söndringar: feces, urin
och expektorat. Särskilt
pulsen var viktig. 

Galenos följde i He-
rofilos’ spår och angav
ett stort antal parametrar
som måste beaktas – dy-
namiska, spatiala och
temporala – vilka gör att
pulsen kan registreras
med avseende på kraft,
volym och rytm i ett 
närmast obegränsat an-
tal kombinationer som
speglar hälsa och sjuk-
dom [3, 6].

Galenos stoltserade
gärna med bländande
kasuistiker.

Så imponerade han
på kejsar Marcus Aure-
lius när han mot några
kolleger hävdade att den
höge patientens puls vid
tillfället inte tydde på en
kommande feberattack
[7].

När det gällde frågan
om själens odödlighet
och medvetandets yt-
tersta natur var han
agnostiker. Men han
menade att själen påver-
kas av kroppsvätskor,
vilket ibland kommer
till uttryck i sjukdomar

med psykiska symtom [8]. 
Galenos må framstå som spekulativ.

Han stödde sig dock ofta på egna och
andras dissektionsfynd och experiment.
Så upptäckte han på basis av kliniska ob-
servationer och experiment andningens
och nervus laryngeus recurrens betydel-
se för rösten. Han visade bl a hur man
kunde tysta grisar genom att låta ligatu-
rer hindra interkostalmusklernas rörel-
ser [4, 9]. 

Spekulation och empiri
Ändå var experimenten oftast klargöran-
de exemplifieringar av redan förutfatta-
de teorier, vilka också angav tolkningen
av hans observationer. 

Ett exempel är när han försökte visa
att pulsationerna i artärväggarna inte
sker därför att dessa passivt ger efter för
volymförändringarna när hjärtat pumpar
ut pneuma, vilket Erasistratos hade anta-
git, utan på grund av kärlens egna 
pumprörelser efter impulser från hjärtat,
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Scener ur Galenos’ liv. Titelbladet till en venetiansk utgåva av Galenos’
verk från 1565.



förmedlade av pneuma inne i kärlväg-
garna. 

Galenos lade in ett rör av koppar eller
ett växtstrå i ett artärsegment. Över kär-
let och röret lade han ligaturer. Därmed
menade han att det inte fanns något me-
kaniskt hinder för flödet av pneuma och
blod i segmentets lumen, men däremot
för impulserna från hjärtat och för pulsa-
tionerna i kärlväggen. Följaktligen tyck-
te han också att pulsationerna upphörde
distalt om segmentet. 

Experimentet upprepades av flera
anatomer under 1500- och 1600-talen
med varierande resultat, däribland Har-
vey som 1649 observerade pulsationer
distalt om segmentet om än svagare än
de proximalt [3]. Förklaringen torde
vara att den elastiska pulsvågen bröts av
det inlagda rörets stela väggar och att det
skedde ett tryckfall på grund av rörets
större motstånd och smalare lumen än
det ursprungliga kärlets. Den samlade
effekten blev en svagare puls, som Har-
vey helt riktigt noterade, men som Gale-
nos inte alls uppmärksammade, efter-
som han förvillades av sina egna pre-
misser [Nils Sjöstrand, Stockholm, pers
medd, 2002]. 

Vetenskapsteoretisk polemik
Galenos ägnade en väsentlig del av sina
vetenskapsteoretiska arbeten åt relatio-
nen mellan empiri och deduktiva logiska
resonemang grundade på rationalistiska
överväganden. Det rörde sig om en frå-
geställning som under hellenismen kom
till uttryck i striderna mellan två läro-
sekter: empiriker och dogmatiker. 

De förstnämnda hävdade att medici-
nen bara kunde utgå från kliniska erfa-
renheter och förkastade allt sökande ef-
ter dolda orsaker till sjukdomar, medan
de sistnämnda framhöll vikten av att
medicinen grundar sig på anatomiska
kunskaper och rationalistisk slutledning.
Själv undvek Galenos att binda sig vid
någon av dessa sekter, utan sökte en me-
delväg; han såg empiri och rationalism
som varandras ömsesidiga korrelat och
komplement [10]. Därför hade han en
eklektisk fördragsamhet med de ovan-
nämnda läroriktningarna, något som
däremot inte gällde företrädarna för en
tredje sekt: metodikerna.

Dessa byggde sina lärosatser på bl a
utsagor från läkaren Asklepiades från
Bethynien (omkring 100 f Kr) och på
atomläran med rötter i de försokratiska
filosoferna Demokritos’ och Leukippos’
(400-talet f Kr) teser. Metodikerna me-
nade att kroppen består av ett fint system
av porer i vilka partiklar rör sig. Sjukdo-
mar beror på att dessa partiklars rörelser
störs [11, 12]. Deras lära reducerar såle-
des medicinens grund till fysikaliska
förhållanden i elementära enheter – ett

slags primitiv föregångare till cellular-
patologin – varför den avviker från den
humoralpatologi som Galenos anslöt sig
till.

Medicinens högsta auktoritet
Galenos’ medicinska system är teleolo-
giskt. Varje organ fyller sin funktion
som en del i en helhet, som i sin tur är en
fungerande del i en helhet osv. Den slut-
liga förklaringsgrunden och det övergri-
pande sammanhanget är naturen (fysis)
själv. I sina skrifter återkommer han
ständigt till dess ändamålsenlighet. Na-
turen gör inga misstag.

Galenos’ syntes av sitt medicinska
system och en hippokratisk tradition
passade väl med den snart segrande kris-
tendomens tro på försynen. Därför blev
han medicinens högsta auktoritet under
medeltiden och en garant för att denna
vetenskap inte kom i opposition mot
kyrkan. Med renässansen började emel-
lertid hans stjärna dala [13]. Paracelsus
(1490–1541) demonstrerade sitt anti-
auktoritära uppror med ett bokbål på Ga-
lenos’ skrifter under en föreläsning [14]. 

Men Galenos’ inflytande var segli-
vat. Ännu i början av 1800-talet under-
visade professorn i praktisk medicin i
Lund genom att läsa högt ur Hippokra-
tes‘ och Galenos’ skrifter [15]. 

Till slut framstår Galenos som en stor
läkare i sin konsekventa strävan att söka

en fast kunskapsbas och sträng metodo-
logi för läkaryrket. För honom var medi-
cinen ett slags universalvetenskap. Den
främste läkaren måste också vara filosof
[16]. Denna övertygelse om läkaryrkets
upphöjdhet är naturligtvis provoceran-
de. Men kanske kan den, modererad av
alla nödvändiga reservationer för tidsav-
ståndet, också inspirera vår tids läkare. 
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Jag har gjort lika mycket 
för medicinen som Trajanus
för Romarriket då han bygg-
de broar och vägar genom
Italien. Det är jag – och jag
allena – som har upptäckt
medicinens sanna väg. 
Det skall erkännas att 
Hippokrates utstakade den-
na väg … han förberedde
den, men det är jag som
gjort den farbar. 
(Galenos) 


