
❙ ❙ En av de legender som spunnits kring
det trojanska kriget handlar om Philok-
tetes, Poias’ son från Metone i norra
Grekland. Han hade gjort Herakles,
Zeus’ son, kärlekstjänsten att tända den-
nes dödsbål på Oitaberget invid Termo-
pylepasset. 

Som belöning för sina
tjänster fick Philok-
tetes överta Hera-
kles’ underbara va-
pen, bågen och pi-
larna, som aldrig för-
felade sitt mål. Han
följde nu med det sto-
ra uppbåd som
kungarna Aga-
memnon och Mene-
laos hade organise-
rat för att straffa
Troja för att dess
prins Paris hade rö-
vat bort Menelaos’
gemål, drottning
Helena. 

På vägen till Troja
gjorde man ett strand-
hugg, varvid Philokte-
tes blev stungen i foten av
en giftig orm. Såret utveckla-
des till en varhärd, vars stank
och den drabbades jämmer störde kam-
raterna. 

Utan förbarmande landsattes Philok-
tetes därför på vulkanön Lemnos. Där
fick han försmäkta i tio år, ensam och
övergiven, pinad av sitt sår och nödtorf-
tigt livnärande sig med sin båge och sina
pilar. 

En spådom meddelade nu att Troja
skulle falla endast om Philoktetes, botad
från sitt onda och med Herakles’ vapen,
deltog i stormningen. De stora tragöder-
na har behandlat ämnet. Sofokles ger
grekerna Odysseus och Neoptolemos,
Akilles’son, uppdraget att övertala Phi-
loktetes att komma till Troja och delta i
slutstriden. Denne är med all rätt förbitt-
rad över att ha blivit övergiven på den
ensliga ön och vägrar att resa.

Han får nu ett svårt smärtanfall och en fe-
berattack och somnar utmattad. Odys-
seus vill åka ifrån honom efter att ha ta-
git hans båge och pilar, men som så ofta
i de grekiska dramerna löses konflikten

genom gudarnas ingripande. I detta fall
är det Herakles som uppenbarar sig och
deklarerar att det är Zeus’ vilja att Phi-
loktetes skall fara med till Troja och där
dessutom bli botad av Asklepios, och så
sker.

Medicinhistorikern Horton A John-

son har i en artikel spekulerat över vil-
ken typ av bensår som kan ha hållit Phi-
loktetes plågad av svåra smärtor, ibland
kulminerande i svåra smärtanfall följda
av utmattning och sömn och därtill ide-
ligt blodflöde ur foten under tio års tid.

Ett variköst bensår stämmer knappast
med smärttypen, och Sofokles anger
därtill särskilt hälen som drabbad. Chro-
moblastomycosis är en infektion som fö-
rekommer i tropiska klimat, men den ut-
breder sig uppåt benet, vilket Philokte-
tes’ sår inte gjorde. Gikt skulle stämma
med smärtorna men inte med det puru-
lenta exsudatet. Aktinomykos är en an-

nan trolig diagnos, men det tillståndet är
smärtfritt. 

Kronisk stafylokockosteomyelit passar
däremot bättre. Den kan initieras från ett
ytligt sår såsom ormbett, och en subpe-
riostal abscess i hälbenet kan skada be-

nets blod-
försörjning.
En nekrotisk
bensekves-

ter kan un-
derhålla
en puru-

lent exsudation i åratal.
När varflödet blockeras

kan episoder av intensiv
smärta och feber bli följ-
den.

Kronisk osteomyelit
var välkänd för de gamla

grekerna och kallades psi-
loma (frilagt ben). Tidens
kirurger kunde behandla

det med att extrahera sekves-
tern, och det var kanske det As-
klepios gjorde vid Troja. 

Botad från sitt sår dödade
Philoktetes med sin magiskt träffsäkra
pil Paris, vilken tidigare dödat Akilles
med en pil i dennes sårbara häl. Sedan
föll Troja med trähästens hjälp, och Phi-
loktetes kom lyckligen hem till sin gam-
le far Poias.

Nils Brage Nordlander 

med dr, Uppsala
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Medicinhistorisk paus

Hur ett sår på foten 
kunde hejda det trojanska kriget

Såret på Philoktetes’ fot kanske orsakades
av kronisk stafylokockosteomyelit efter ett
ormbett. Avbildningen – på en
dryckesbägare från äldre romersk tid – 
är hämtad ur Johannes Brønsteds
»Danmarks oldtid III«. Köpenhamn:
Gyldendal; 1966.


