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Inledning 
 
Kunskaper om att bota skadade och sjuka har givetvis varit mycket viktig i hela 
mänsklighetens historia, för vår fortlevnad. 
Det vi vet om förhistorisk tid, innan några skriftliga källor finns, är begränsade till 
skelettfynd, grottmålningar och till analogier med nu levande stenåldersfolk. 
Man kan sluta sig till att det tidigt funnits kunskaper om hur man spjälar brutna lemmar och 
förbinder sår med hjälp av växter, spindelväv o dyl. Örtkunskapen utvecklades efterhand så 
att man erfarenhetsmässigt fann att vissa växter kunde användas för att bota sjukdom. Mer 
anmärkningsvärt är kanske det omfattande bruket av trepanering som tycks ha förekommit i 
hela välden från stenåldern och framåt. Tanken är kanske naturlig: har man ont i huvudet är 
det naturligt att tänka sig att det är något som behöver komma ut. Vid huvudskador som 
medför att skallbenet tryckts in är det kanske också naturligt att tänka sig att man behöver 
lätta på trycket genom att ta upp ett hål. Mer anmärkningsvärt är det att man faktiskt ofta 
lyckades, dvs. patienten överlevde. Det kan man se på att hålen börjat läka, de skarpa 
benkanterna vallas in av nytt benmaterial och blir avrundade. Det finns exempel på skallar 
med många hål efter trepaneringar, i olika stadier av läkning, som tyder på att det var vanligt 
med upprepade behandlingar. Metoderna för att utföra trepaneringen har skiftat. Bedövning 
kan ha skett med hjälp av kokasaft (Sydamerika) alkohol och opium. 
I den tidiga folkmedicinen var det övernaturliga inslaget stort. Sjukdomar som man inte kunde 
finna någon direkt orsak till trodde man orsakades av gudar eller onda andar som måste 
bevekas genom böner, besvärjelser eller genomförande av olika riter. 
 
Syftet med detta arbete var från början att ta reda på hur man använde droger under antiken 
och hur dessa framställdes. Under arbetets gång har intresset mer kommit att förskjutas mot 
den allmänna frågeställningen: Vilka metoder användes vid botande av sjukdom, hur har 
kunskap spridits, vilka skillnader/likheter finns i olika kulturer, hur har kunskap överförts och 
utvecklats i tiden och rummet? 
Vilka tankar har funnits om sjukdomars orsaker och om helande? 
Hur har dessa tankar tagit sig praktiska uttryck? 
Varför gick mycket av den medicinska kunskapen förlorad under århundradena e Kr.? 
Hur bra var de gamla behandlingsmetoderna, fungerade de? 
Tidsmässiga samband är ofta svåra att se, eftersom tidsangivelserna många gånger är diffusa, 
olika källor ger ofta olika årtal, det kan ibland skilja på 1000 år eller mer. Det gör även att det 
blir svårare att se influenser mellan olika geografiska områden. 
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Mesopotamien  
 
I Mesopotamien trodde man allmänt att sjukdom orsakades av demoner eller var ett straff av 
gudarna. Det fanns över 6000 olika gudar och onda andar som kunde orsaka sjukdom [9].  För 
att kunna bota den sjuke måste man först identifiera den ande som orsakat sjukdomen och 
mota bort den genom besvärjelser eller offer. Astrologin var också viktig, himlakropparnas 
ställning kunde ge vägledning. Man använde även leverdiagnostik; levern från ett slaktat djur 
jämfördes med en lever i lera som visade hur en frisk lever skulle se ut. Levern ansågs vara 
kroppens viktigaste organ. [9]  
Magi och övertro var alltså viktiga inslag i medicinen. Ea, vattnets och visdomens gud, anges 
ibland även som beskyddare av magi och läkekonst, liksom guden Ningizzida. Gudinnan Gula 
var en av de viktigare läkedomsgudarna, i hennes tempel diagnostiserades sjukdom och där 
fanns även bibliotek med medicinska texter. Vid utgrävningar i Nippur har man funnit flera 
små lerfigurer av hundar, se figur. Hunden var symbol för Gula. Där har man även funnit små 
lerfigurer av människor som är sjuka, har ont i magen, halsen eller huvudet. [16] 
Gula nämns först runt 2000 f. Kr. Templet i Nippur där figurinerna hittats består av flera 
lager ett från 600-talet och ett från 1200-talet f. Kr. 
  

                
 
Copyright © 1997 Oriental Institute, University of Chicago 
http://www-oi.uchicago.edu/OI/PROJ/NIP/PUB93/NSC/NSCFIG10.html  
 
Vid behandling av sjukdomar användes ofta en kombination av religiösa riter, örtmediciner, 
fysikalisk och psykisk terapi. Detta gällde främst invärtesmedicinen där inga uppenbara 
orsaker till sjukdomen kunde hittas.  
Man trodde även att floder hade helande effekt, att de kunde föra bort de sjukdomsalstrande 
ämnena.[15] 
Kirurgin utvecklades tidigt och blev tämligen högtstående men tycks senare ha gått tillbaka. 
Eventuellt kan detta bero på den stränga lagstiftning som infördes av Hammurabi. Hammurabi 
var härskare i Babylonien 1792 – 1750 f Kr [12]. Hans lag höggs in i en stor stele av svart 

http://www-oi.uchicago.edu/OI/PROJ/NIP/PUB93/NSC/NSC.html
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sten, diorit. I Hammurabis lag finns följande avsnitt som handlar om läkare och veterinärer, 
deras lön för lyckad behandling och straff för misslyckad. [19] 
 
 
 ”215. If a physician make a large incision with an operating knife and cure it, or if he open a tumor 
 (over the eye) with an operating knife, and saves the eye, he shall receive ten shekels in money.  

216. If the patient be a freed man, he receives five shekels.  

217. If he be the slave of some one, his owner shall give the physician two shekels.  

218. If a physician make a large incision with the operating knife, and kill him, or open a 
tumor with the operating knife, and cut out the eye, his hands shall be cut off.  

219. If a physician make a large incision in the slave of a freed man, and kill him, he shall 
replace the slave with another slave.  

220. If he had opened a tumor with the operating knife, and put out his eye, he shall pay half 
his value.  

221. If a physician heal the broken bone or diseased soft part of a man, the patient shall pay the 
physician five shekels in money.  

222. If he were a freed man he shall pay three shekels.  

223. If he were a slave his owner shall pay the physician two shekels.  

224. If a veterinary surgeon perform a serious operation on an ass or an ox, and cure it, the 
owner shall pay the surgeon one-sixth of a shekel as a fee.  

225. If he perform a serious operation on an ass or ox, and kill it, he shall pay the owner one-
fourth of its value.”  

(Översättning: L.W.King, 1910, Ed Richard Hooker, 1996 mailto:hinesric@wsunix.wsu.edu) 
 
 
Överhuvudtaget är dessa avsnitt karakteristiska för lagen, det är till stor del ”öga för öga” 
även om inte läkaren straffades med döden om patienten dog. Det är också karakteristiskt att 
både prislistan och straffsatserna är beroende på den sjukes status i samhället.  
 
Det vi vet om läkekonsten i Mesopotamien kommer från lertavlor med kilskrift. Dels finns en 
omfattande uppräkning av örter. Dels finns många lertavlor, med medicinska texter.  
Dessutom har man funnit en samling kirurgiska instrument i Ninive, bl. a. skalpeller och sågar 
i brons och obsidian. 
I den assyriske kungen Assurbanipals bibliotek i Ninive har man hittat 600 tavlor med 
medicinska texter (totalt fanns ca 20 000 tavlor i biblioteket). Man har också funnit 420 
lertavlor i en läkares (en ashipu) bibliotek i Assur och 30 tavlor i Uruk.  
Tavlorna innehåller till största delen fristående ordinationer. Några av tavlorna har innehåll 
som hänger ihop och kan betraktas som en läkarbok. Den största av dessa består av 40 
lertavlor och är från ca 1600 f. Kr. Den kallas ”Avhandling om medicinsk diagnos och 
prognos”. Innehållet anses vara mycket äldre och är en syntes av flera århundradens kunskap.  
Den är, som så ofta, ordnad från huvud till fot. I den finns separata avsnitt som behandlar 
kramper, gynekologi och barnsjukdomar. De delar som i övrigt finns bevarade (neurologi, 
febersjukdom, parasiter, venerisk sjukdom och hudåkommor) är fullständiga och 

mailto:hinesric@wsunix.wsu.edu


 5 

beskrivningarna av olika sjudomstillstånd är ofta exakta och visar på god 
observationsförmåga och skarpsinnighet. [15] Ett exempel är beskrivningen av tuberkulos [9].  
Där det går att identifiera vilka läkemedel som använts har man funnit att de ofta är fullt 
”moderna” i den betydelsen att de innehåller samma verksamma substanser som de som 
används än idag. Det är emellertid ofta svårt att identifiera vilka växter som avses. Många av 
de växter som användes hade antibiotisk eller antiseptisk verkan. [15] 
Det fanns två olika slag av läkare, ashipu och asu. Ashipu var främst magiker – präster, vars 
uppgift främst var att ställa diagnos, dvs. avgöra vilken gud eller ande som orsakat 
sjukdomen, och också försöka bota med hjälp av amuletter och trollformler vars syfte var att 
driva ut den ande som orsakat sjukdomen. Den läkare som kallades asu var specialist på 
örtmediciner. Sår behandlades genom rengörning och förband med antiseptiska salvor. T ex 
tillverkades tvål genom att koka djurfett med alkali. [15] 
Avslutningsvis kan sägas att läkekonsten i Mesopotamien inte fick särskilt stort inflytande. 
Det var i stället Egypten som kom att spela den största rollen, genom dess påverkan på 
grekerna som sedan förde kunskapen vidare till Rom. 
 
 
 
Indien 
 
De äldsta medicinska skrifterna i Indien finns i Vedatexterna, i Atharvaveda, som skrevs på 
1000-talet f Kr. Det är i den del som kallas Ayurveda som de medicinska avsnitten finns. Den 
innehåller magiska inslag men även många örtmediciner. Många olika sjukdomstillstånd 
beskrivs t. ex. febersjukdomar, hosta, lungsot, vattusot, bölder, diarré, epilepsi, tumörer och 
hudsjukdomar inklusive lepra. [13]  
 
Under tiden 800 f Kr till 100 e Kr skrevs flera viktiga medicinska verk  Till dessa hör Charaka 
Samhita som främst handlar om allmän medicin och droger och Susruta Samhita som handlar 
om kirurgi. De tillskrivs Charaka som var läkare och Susruta som var kirurg.[13]  
En annan viktig indisk medicinsk auktoritet är Atreya. Han levde på 700-talet och skrev flera 
skrifter bl a Atreya Samhita. 
I Vagbhatas skrifter sammanställs de medicinska systemen från Charaka och Susruta till en 
helhet. De ger en klar beskrivning av hela den ayurvediska medicinen. [20]     
 
Det är intressant att se hur Vedatexter än i dag används som riktlinjer inom alternativ medicin. 
Ayurvedisk medicin grundar sig på de tre doshorna [26]:  
Vata som handlar om det centrala och sympatiska nervsystemets funktion  
Pitta som handlar om värmeproduktion och metabolism samt 
Kapha som handlar om värmereglering och produktion av skyddande vätskor såsom slem och 
ledvätska. 
Dessa är sammansatta av de fem elementen; eter, luft, eld, vatten och jord. De påverkar alla 
kroppsfunktioner och då de är i balans blir hälsan god. Alla individer klassificeras 
huvudsakligen av en av typerna. Obalans i systemet klassificeras i samma typer och 
medicineringen går ut på att återskapa balansen. 

 
Atreya klassificerar sjukdom som behandlingsbar eller obotlig. Han särskiljer patienter som 
läkaren skall behandla och de som han skall vägra att hjälpa, de som är obotligt sjuka. 
Han beskriver moraliska orsaker till sjukdom men beskriver även olika sjukdomar i detalj,  
t. ex. febersjukdomar, diarréer, dysenteri, lungsot och hemorrojder, samt hur de skall botas. 
Han beskriver även olika motmedel mot förgiftning. Atreya kan betraktas som den som 
började lära ut ayurvedisk medicin, och här finns grunderna för vilka faktorer som orsakar 
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sjukdom och vilka droger som kan användas vid behandlingarna som finns beskrivna av 
Charaka.[20]  
Lungtuberkulos tycks ha varit en vanlig sjukdom och läkarna visste när symptomen tydde på 
en dödlig utgång. Även smittkoppor var vanligt och troligen utförde man inokulation av 
försvagat smittkoppsvirus [13]. 
 
Hinduernas religion förbjöd dem att skära i lik varför de hade begränsade kunskaper om 
anatomi särskilt om nerver, blodkärl och inre organ. Däremot var ben, muskulatur, senor och 
leder ganska väl kända. 
 
Indierna trodde att kroppen bestod av tre element som representerade de tre gudomliga  
universella krafterna nämligen luft (ande), slem och galla. [13] Hälsan beror på balansen 
mellan dessa tre element eller grundläggande substanser. Kroppen bestod av sju primära 
beståndsdelar: blod, muskler, fett, ben, märg, lymfa och sädesvätska. Dessa producerades 
genom inverkan av de grundläggande substanserna (elementen). 
 
För att ställa diagnos användes alla de fem sinnena, man använde t ex hörseln för att lyssna på 
andning, förändring av rösten och hur benbitar gneds mot varandra vid benbrott. Diagnoserna 
tyder på god klinisk känsla och prognoserna hänvisar till de väsentliga symptomen. Men även 
magiska tankar spelade stor roll. 
För behandlingen var dieten viktig, därefter kunde t ex den sjuke behandlas med kräkmedel, 
laxermedel, renande vattenlavemang, oljelavemang, nyspulver, inhalation, koppning, 
åderlåtning eller blodiglar. 
Det förekom många läkemedel som innehöll både växter (Charaka nämner 500 och Susruta 
över 700 medicinalväxter) oorganiska ämnen t ex svavel, arsenik, bly, kopparsulfat och guld, 
samt animalier, t ex mjölk från olika slags djur, gallstenar och ben. I Vedaskrifterna finns bl. 
a. flugsvamp, indisk ormrot (rauvolfia) och hampa (kannabis) nämnda. Indisk ormrot 
användes för behandling av ormbett, sinnesrubbningar, epilepsi samt vid en rad lindrigare 
åkommor. Man vet nu att den innehåller alkaloiden reserpin som numera används som 
blodtryckssänkande och lugnande medel i västerländsk medicin.  
Läkarna samlade själva in de växter som skulle användas till drogerna, samt tillverkade dem. 
Hygienen var också den en viktig del i behandlingen såsom bad, tandrengörning, insmörjning 
med oljor och ögontvätt.  
Läkarnas utbildning var lång och det ställdes krav på att läkaren skulle ha lämpliga personliga 
egenskaper såsom vetgirig, behärskad, förståndig och ha gott minne. 
 
Susruta levde på 500-talet (?) f. Kr. Han var kirurg men även lärare och han lät eleverna öva 
sig genom att skära i grönsaker och döda djurkroppar innan de fick operera människor. Han 
underströk vikten av både praktisk kunskap och teoretiska studier. Susruta betonade vikten av 
renlighet vid operationer. Han gjorde stora framsteg bl.a. inom plastikkirurgi (näsan, se 
nedan), operationer i buken och grå starr. Han diskuterade inflytandet av årstidsvariationer 
och vind på människan. [20]  
Kirurgin var högt utvecklad. De indiska kirurgerna kunde bl a operera bort tumörer, dränera 
bölder, behandla hemorrojder, spjäla frakturer, amputera, göra kejsarsnitt och sy ihop sår. De 
kunde även ta bort stenar ur blåsan genom lateral lithotomi. Plastikkirurgin sägs ha utvecklats 
som en följd av att näsan skars av som ett straff för äktenskapsbrott. Detta åtgärdades genom 
att hud togs från kinden eller pannan och fästes på nässtumpen. Man kunde även operera grå 
starr genom att flytta linsen nedåt i glaskroppen så att synfältet blev fritt och synen därmed 
förbättrades. 
Vid operationer användes alkohol för att söva och bedöva. Het olja eller fett användes för att  
stoppa blödningar.  
De instrument som användes vid kirurgiska ingrepp var huvudsakligen av stål. [13] 
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De droger och ämnen som nämns i Ayurveda beskrivs och klassificeras av följande 
egenskaper [26]: 

rasa – (smak) söt, salt, sur och bitter 
gunna – egenskaper för jord, vatten, eld, luft och eter-elementen 
veerya – kraft (potens) – värme eller kyla 
vipaka – de förändringar eller verkningar som ämnena genomgår i människokroppen 
prabhava – resultatet eller kontrollen 

Substansens effektivitet för att hela beror av dessa karakteristika. 
Sätten och platsen att tillföra läkemedlet som nämns i Ayurved är många:  
insprutning i ändtarm, urinrör eller vagina, stolpiller, i ögonen, i näsan, som gurgelvatten, 
plåster, salvor, värmebehandling för att framkalla svettning, inandning, rökning samt 
kräkmedel, laxermedel och lavemang. 
 
Indisk medicin var i många stycken, speciellt kirurgin, högtstående. Man hade en syn på 
sjukdom som omfattade hela människans situation. Kunskaperna om människokroppens 
fysiologi och patologi var bristfälliga, varför man inte kunde få någon ingående förståelse för 
sjukdomars orsaker.  
Intressant är även tanken att läkaren inte skall behandla den sjuke om tillståndet anses dödligt, 
denna syn finns även i Egypten och i Grekland. 
 
 
 
Kina [13, 14, 18] 
 
I Kina finns inte så gamla skrifter om medicin bevarade, de tidigaste är från 200-talet f. Kr.  
Enligt legenden skrev Kejsar Huang Ti en bok om invärtes medicin, Nei ching, under 2000-
talet f. Kr. I sin nuvarande form dateras den dock till 200-talet f. Kr. I Nei ching sammanfattas 
den medicinska kunskapen fram till den tiden. Den uppfattas fortfarande som en auktoritet på 
klassisk kinesisk medicin. 
Ca 300 e. Kr. skrevs Mo ching  [13] som handlar om pulstagning, diagnos och prognos med 
hjälp av pulsen. Det sägs på samma ställe att den skrevs av Wang-Shu-ho som levde på 200-
talet f. Kr.! 
Det finns ytterligare några verk som är välkända, däribland en praktisk vägledning om 
behandling av sjukdom, Shang Han Lun av Chang Chung-ching, skriven under Han-dynastin 
(206 f. Kr. – 220 e Kr.).  
Kejsare Shen Nung, 2000-talet f. Kr. som kallas jordbrukets fader i Kina, testade enligt 
legenden hundratals olika växter på sig själv för att se om de var ätliga, hade medicinsk 
verkan eller var giftiga. Han samlade sina erfarenheter i en örtabok kallad Pen - ts´au. 
På 1500-talet e. Kr. sammanställde Li Shih-chen en farmakopé som fortfarande används, den 
kallades Pen - ts´au kang mu ( den ”Stora farmakopén”) [13]. 
Kunskaperna om olika örters medicinska användning var stor, medan de anatomiska och 
fysiologiska kunskaperna var mycket begränsade. Det var förbjudet att undersöka och skära i 
lik, varför dessa studier fick begränsas till svårt skadade människor och lik efter sådana. 
(Jämför med Indien där ett liknade förbud fanns, där var förbudet tydligen explicit mot att 
skära i lik, detta kringgick man genom att låta döda kroppar ligga i vatten så länge att man 
kunde dra isär dem.)  
 
I Kina lever fortfarande den traditionella medicinen sida vid sida med den västerländska och 
man försöker förena de två medicinska tänkesätten. 
Medicinen är starkt sammankopplad med filosofin. Människan kan betraktas som ett kosmos i 
miniatyr, vi lever mellan himmel och jord. Viktigt för den kinesiska synen på hälsan är att det 
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finns balans mellan yin och yang.Yin står för den kvinnliga principen, är passiv och mörk, 
och representeras av jorden. Materien som levande varelser består av tillhör yin.  
Yang står för den manliga principen den är aktiv och ljus och representeras av himmelen. 
Livsfunktioner av levande ting tillhör yang. 
Blodkärlen anses innehålla blod och luft i proportioner som varierar med yin och yang. Det 
finns tolv kanaler som de kosmiska principerna cirkulerar i och kontrollerar blodkärlen och 
pulsen. I Nei ching sägs att blodet flyter i en cirkel utan början eller slut och aldrig stannar. 
All materia, alltså även människokroppen består av fem element: trä, eld, jord, metall och 
vatten. Med dessa associeras andra femgrupper: fem planeter, fem atmosfäriska tillstånd, fem 
färger, fem toner och fem livsandar: den varma, den kalla, den torra, den fuktiga och den heta.  
Den kinesiska medicinen går ut på att kontrollera proportionerna av yin och yang i kroppen.  
 
Kroppens funktioner i levande varelser beskrivs av fem kroppscentra. [18]: 
”Hjärtat” eller själen (hsien): detta är kroppens kommandocentral och manifesterar sig som 
medvetande och intelligens. 
”Lungorna” eller respirationssystemet (fei): detta system kontrollerar de olika inre 
funktionerna i kroppen och uppehåller elektromotorisk kontroll 
”Levern” (kan): denna term innefattar lemmar och bål, mekanismen för emotionellt svar på 
omgivningen och organens aktivitet 
”Mjälten” (p´i): reglerar fördelning av näring till kroppens delar, ämnesomsättningen samt ger 
den fysiska kroppen styrka och livskraft 
”Njurarna” (shen): systemet som styr lagring och användning av energi, den mänskliga 
livskraften beror av detta system. 
 
Sjukdom beror alltså på en obalans av yin och yang i kroppen. Denna obalans kan framkallas 
av alltför starka känsloutbrott. Känslorna är sju: glädje, sorg, vrede, fruktan, kärlek, hat och 
begär [13] eller glädje, ilska, oro, grubblerier, sorg, rädsla, överraskning [18].  
Människokroppen påverkas även av årstidsväxlingar och väderförändringar. Sjukdom kan 
framkallas av sex yttre faktorer: vind, kyla, värme, fukt, torka och inre värme (eld). De sju 
inre och de sex yttre faktorerna samverkar.[18] 
 
Behandling av sjukdomar syftar till att återställa den rubbade balansen. 
Diagnosen ställs genom att den sjuke får svara på frågor om sjukdomshistorien, smak- och 
luktupplevelser och man studerade den sjukes ansikte och tunga, särskilt färgen. Även 
drömmar beaktas. 
Viktigast för diagnos och prognos i äldre tid var dock pulsen. Man tog pulsen på olika ställen 
på kroppen och vid olika tryck. Det kunde ta mycket lång tid att ta pulsen. Ibland ställdes 
diagnosen enbart utifrån detta.  
För att behandla sjukdomen var det först och främst viktigt att förstå hur den sjukes miljö, 
ekonomi, livsrytm, mathållning, personliga relationer och även hans språk och gester 
påverkade sjukdomen, för att kunna föreslå förändringar som syftade till att återställa 
balansen. Att återställa jämvikten i kroppens energiflöden är den grundläggande idén för 
kinesisk medicinsk behandling. De vanligaste metoderna för att uppnå det är massage, 
andningsträning, moxabränning, akupunktur och medicinering. Medicinerna är komplicerade 
dekokter av främst örter men även animaliska produkter, metaller och mineraler (exempelvis 
användes järn mot anemi) ingår ofta.  
Moxabränning och akupunktur är två närbesläktade metoder. Båda utnyttjar punkter på 
kroppen där flödet av livsenergi (c´hi) i kroppens 12 kanaler kan påverkas för att justera 
obalans i flödet och koncentrera kroppens självläkande krafter där de behövs. Vid akupunktur 
sker detta genom att sticka in nålar i punkterna och vid moxabränning genom att bränna en 
liten kon med pulvriserade blad av malört eller gråbo på huden så att en blåsa bildas på 
samma ställen. Moxabränning är en metod som går långt tillbaka i tiden, ända till yngre 
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stenåldern, även akupunkturen har rötter långt tillbaka, före 2500 f. Kr. och var fullt utvecklad 
under Han-dynastin.   
 
I medicinerna användes många olika ingredienser i olika kombinationer. På 1000-talet e. Kr. 
sammanställdes en officiell lista med nära 1000 olika dekokter. Bland de växter och 
växtprodukter som användes kan nämnas  rabarber (är milt laxerande), ricinolja, stormhatt, 
ginseng, kamfer, kannabis, kassia (kassiabark kan användas mot förkylning) och mynta. Olja 
från chaulmoografrön (från en växt som växer i SO - Asien) användes för att bota lepra i tidigt 
stadium. Samma olja användes även i Indien. Ökendruva, Ephedra vulgaris som kallas ma-
huang i Kina har använts åtminstone sedan 2000-talet f. Kr för att bota lung- och 
luftrörssjukdom. Te på mahuang ansågs kunna förbättra cirkulationen, sänka feber, förbättra 
njurfunktionen och lindra hosta. Stjälken är svettdrivande medan roten tvärtom kontrollerar 
svettning. Ett riktigt universalmedel! Nu vet vi att den innehåller alkaloiden efedrin som 
används för att lindra astma, hösnuva och förkylningar. I växten rauvolfia (finns flera arter, 
buskar och träd) är reserpin den verksamma substansen, numera används den som medel mot 
högt blodtryck och som lugnande medel. En blandning av stormhatt och hampa (cannabis) 
användes på 200-talet e. Kr. för att söva patienter som skulle trepaneras. 
Man kunde även vaccinera mot smittkoppor genom att inokulera försvagat smittkoppsmaterial 
som gav en mild men immuniserande form av sjukdomen [13].  
 
 
 
Egypten 
 
Vår kunskap om Egypten bygger på flera olika källor såsom mumier, inskriptioner och 
målningar, samt flera välbevarade papyrusar. De viktigaste av dessa är Eberspapyrusen, som 
är en sammanställning av kunskaper inom alla grenar av läkekonsten, Edwin Smith-papyrusen 
som handlar om kirurgi samt Kahunpapurusen som främst behandlar kvinnosjukdomar. De 
har troligen använts som läroböcker i medicin. Därutöver finns flera fragment av papyrusar 
som behandlar medicin och veterinärmedicin. 
 
De källor som finns visar att man i Egypten hade goda kunskaper inom många av medicinens 
områden. De anatomiska kunskaperna var dock ganska bristfälliga. Det finns inga uppgifter 
om att man företog dissektioner förrän under den Ptolemaiska tiden men man kan ju tänka sig 
att balsameringen av mumier skulle bidra till de anatomiska kunskaperna. Det tycks som om 
det tidigare varit en vedertagen sanning att så var fallet. Nyare litteratur menar att det troligen 
var så att helt olika yrkesgrupper skötte balsameringen och sjukvård och att de inte delgav 
varandra sina kunskaper. Det är annars ganska förvånande att läkarna inte kunde mycket mer 
om människokroppen än de faktiskt kunde. 
Man visste mycket om hjärtats funktion och om dess samband med pulsen, man visste också 
att hjärtslagen kan kännas som pulsslag i olika delar av kroppen, detta användes vid diagnos 
av sjukdom. Man hade viss kunskap om blodkärlen men blodcirkulationen hade man dålig 
kunskap om. Man hade dimmiga begrepp om de olika ledningssystemen i kroppen, man ansåg 
att kanalerna utgick i från och mynnade ut i hjärtat. Man trodde att luft kom in genom näsan 
och transporterades till hjärtat varifrån den gick ut till kroppens olika delar och lämnade 
kroppen via ändtarmen. 
Man ansåg också att hjärtat var centrum för tankar och känslor. 
Man visste ganska mycket om hjärnans utseende och funktion, man visste att den var veckad, 
man kände till hjärnhinnorna och cerebrospinalvätskan. De visste att skador på vissa delar av 
hjärnan orsakade förlamning av olika delar av kroppen eller förlust av andra funktioner t ex 
förmågan att hålla urinen.   
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Synen på sjukdomars orsak och hur de skall botas 
 
Människan var av naturen frisk. Sjukdom och död berodde på att något främmande ämne 
påverkade henne. När det gällde frakturer, sår, inälvsmaskar och andra parasiter var orsaken 
förstås uppenbar men när det gällde invärtes sjukdomar trodde man att de orsakades av onda 
gudar, gudomliga straff eller magi. Magiska och religiösa metoder för att bota sjukdom 
existerade jämsides med en mer rationell och empiriskt grundad läkekonst. Yttre skador 
behandlades med mer eller mindre rationella metoder medan man vid botande av invärtes 
sjukdom först måste blidka gudomen på olika sätt, genom besvärjelser, amuletter och offer, 
innan annan behandling kunde börja.[3] Även massage, drömbehandling och andeutdrivning 
var delar i behandlingen. Det verkar faktiskt som om inslaget av magi och religiösa inslag 
ökar med tiden, så att man i Egypten gick från en ganska rationell läkekonst till en som fick 
starkare inslag av religiösa föreställningar. Kanske detta speglar ett ökande religiöst 
inflytande i samhället i stort. 
Man trodde även att feces innehöll en substans som kunde framkalla många olika sjukdomar 
var som helst i kroppen. Denna substans kallades wekhedu. Det var därför mycket vanligt att 
rensa tarmarna med hjälp av kräkmedel, lavemang och laxermedel. Detta var en viktig del i 
den egyptiska förebyggande vården.  
Renlighet var viktig i den Egyptiska kulturen, det var t.ex. vanligt att all kroppsbehåring 
rakades av bl. a. för att bli av med löss och annan ohyra. Renlighetsivern gjorde kanske också 
att operationer kunder utföras med lyckat resultat. Knivar steriliserades med eld innan en 
operation, den praktiska orsaken till detta var att förhindra blödning, bakterier kände man ju 
inte till men effekten blev ju ändå att inga bakterier infördes med kniven. 
 
Tillgången på sjukvård för befolkningen har troligen varit god. Alla medborgare garanterades 
någon form av sjukvård. Åtminstone en del grupper fick fri sjukvård, detta gällde 
tempeltjänare och pyramidbyggare. De hade även rätt till ledighet, eller lättare arbete vid 
sjukdom, de fick pension vid invaliditet[5].  
Förebyggande åtgärder sattes också in, så fick t.ex. arbetarna på de stora pyramidbyggena 
stora mängder rädisa, vitlök och lök. Rädisa innehåller raphanin och vitlök allicin och 
allistatin som alla är antibiotiska.[4]. Lök innehåller andra antibakteriella ämnen samt 
antioxidanter. 
 
 
Läkarna 
 
Egyptiska läkare hade mycket gott rykte och blev ofta kallade att hjälpa sjuka medlemmar av 
främmande kungahus. 
En av de första namngivna läkarna var Imhotep. [1] Han var storvisir vid kung Djosers 
(Zoser) hov i Saqqara på 2670-talet f Kr. Imhotep var förutom läkare astronom och arkitekt 
(det var han som byggde trappstegspyramiden i Saqqara). Han anses ha skrivit en lärobok i 
medicin. Denna har gått förlorad men den refereras i nyare texter. Imhotep blev så 
småningom dyrkad som gud (500-talet f. Kr., med tempel i Memfis och File) och har av 
grekerna jämställts med Asklepios. En annan namngiven läkare som också skall ha verkat 
under kung Djosers tid är Hesyre som var chefstandläkare och läkare. 
Den tidigast kända kvinnliga läkaren är Peseshet, som verkade under fjärde (femte) dynastin. 
Hon hade titeln ”kvinnlig tillsynsman över de kvinnliga läkarna”. Hon ledde en grupp 
kvinnliga utbildade läkare (inte barnmorskor). Däremot utbildade hon barnmorskor vid 
läkarskolan (peri-ankh) i Sais.[2,5] 
I Egypten fanns alltså speciella platser för utbildning av läkare och barnmorskor. Dessa 
kallades peri-ankh (livets hus) och var anslutna till templen. De äldsta är från första dynastin. 



 11 

De mest kända var Imhoteps i Memphis (500-talet f. Kr.), ett i Sais där man utbildade 
barnmorskor (se ovan) ett i Abydos, detta vet man att Ramses IV besökte.  Det fanns 
åteminstonde fyra till i anslutning till templen i Bubast, Edfu, Tel-el Amarna och i Kom-
Ombo. Dessa ”Livets hus” var inte bara skolor utan även bibliotek, där medicinsk litteratur 
samlades och även skrevs.[5] 
Det fanns tre olika typer av läkare:  Sunu (Swnw), gudinnan Sekhmets präster (wabu) samt 
magiska läkare, Sau. Sekhmets präster kunde bota dem hon hade straffat med sjukdom, men 
de hade även medicinska kunskaper fast inte tillräckligt för att kallas sunu. [5]  
Det fanns en stark hierarki bland läkarna. [2, 5]. Längst ner fanns sunu, över dem fanns 
tillsynsmän över läkarna (imy-r sunu), chefsläkare (ur sunu), äldste läkaren (smsu sunu), 
inspektören över läkarna (shd sunu) och slutligen Tillsynsmannen för läkarna i Övre och 
Nedre Egypten [5]. (Denne kallas i [2] för Den störste läkaren i Övre och Nedre 
Kungadömet.) 
Det fanns sunu som var skrivare och alltså kunde läsa medicinska texter, medan andra inte 
kunde det. 
Det fanns inga kvinnliga sjuksköterskor som hjälpte läkarna men väl manlig assistenter. 
De bästa läkarna var knutna till templen och hoven. 
Specialiseringen bland läkarna, speciellt vid hovet, kan tyckas långt driven med specialister 
för ögon, tänder, mun och mage. Kanske var det mycket en fråga om titlar, så var t. ex. 
chefsläkare Iry (anställd hos en farao i sjätte dynastin) också palatset ögonläkare, dess mag- 
och tarmläkare, samt bar titlarna ”en som förstår de inre vätskorna” och ”väktaren av 
anus”.[1] 
 
 
Behandlingsmetoder 
 
Edwin Smith-papyrusen 
 
Kirurgin var väl utvecklad som framgår av Edwin Smith – papyrusen, 
(www.eoa.org.eg/edwintxt.htm#4) [2, 3, 4, 8] 
Papyrusen kallas så därför att den 1862 köptes av en i Kairo bosatt amerikanen, som hette 
Edwin Smith.  
Den är daterad till ca 1600 f Kr [2] (uppgifterna varierar men ligger mellan 1500 och 1700 f. 
Kr. 
Papyrusen är 33 cm bred och 4,70 m lång, och omfattar 469 rader. Den är uppdelad i olika 
fallstudier totalt 48 st., det sista slutar mitt i en mening. Den är skriven i ordningen från huvud 
och nedåt men slutar redan i ett fall som behandlar en förskjutning av en kota i ryggraden. 
Papyrusen är alltså långt ifrån fullständig, troligen saknas även en liten bit i början. Man vet 
också att den är en avskrift av en äldre källa, innehållet härrör antagligen från gamla 
kungadömet, runt 2700 f Kr [1]. Till fallstudierna finns ord- och begreppsförklaringar som 
lagts till senare, troligen mot slutet av gamla riket (2700 – 2270 f Kr [12]). 
Smithpapyrusen visar prov på ingående kunskaper om svåra skador. Hussen [8] anser att 
skadornas typ gör det troligt att författaren varit verksam som läkare vid pyramidbyggen, 
eftersom skadorna i många fall tyder på fall från hög höjd. 
I Smithpapyrusen inleds varje fall med en titel som talar om vilken sorts skada det är frågan 
om, därefter beskrivs hur kirurgen först undersöker skadan, sedan ställer diagnos (saknas i fall 
1) och därefter bestämmer vilken behandling som skall göras. I några fall anses skadan 
obotlig och i så fall skall läkaren inte behandla den. Diagnoserna avslutas med något av 
följande påståenden: En sjukdom som jag skall behandla, En sjukdom som jag skall bekämpa, 
eller En sjukdom som inte kan behandlas. Detta var alltså en prognos om chansen att lyckas 
bota den skadade. Enligt N. Yassen,[2] är detta första gången som man träffar på den under 
antiken vanliga tanken att obotliga sjukdomar inte skall behandlas. I flera fall ges detta utslag, 

http://www.eoa.org.eg/edwintxt.htm#4
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men jag uppfattar många av dessa fall så att de inte är hopplösa men att det inte finns någon 
behandling, utan att de i stället skall läka ut av sig själva, under övervakning och tillsyn.  
I svåra eller ovissa fall ställs diagnosen i flera steg, först en diagnos följd av behandling, 
denna följs upp med förnyad undersökning, ny diagnos och föreskrift om behandling, tills det 
antingen vänder till det bättre eller slutligen bedöms som omöjligt att behandla. 
(I bilaga 2 ges några exempel ur papyrusen) 
 
Exempel på undersökningsmetoder: 
Inspektion, frågor, palpering av skador, sår, svullnader och knölar för att avgöra hur djupt 
skadan går eller knölens beskaffenhet.  
Sår i huvudet undersöktes genom palpering, för att t. ex. kunna avgöra om skallbenet och 
hjärnhinnorna är skadade, patienten får försöka utföra rörelser t. ex. vrida huvudet och titta på 
axlarna osv., svullnader undersöks för att avgöra om de är inflammerade (dvs varma) eller ej. 
 
Exempel på behandlingsmetoder:  
Sårkanter förs samman, första dagen läggs rått kött över såret, troligen för att stoppa blödning, 
därefter förbinds såren med linnedukar indränkta med fett (för att inte häfta fast i såret), såret 
har innan dess bestrukits med honung (hygroskopiskt, bakteriedödande, stimulerar utsöndring 
av vita blodkroppar). Den normal behandlingen av sår är: dag ett läggs färskt kött på,  därefter 
förbind med honung, fett och linneduk, om det går sys sårkanterna ihop. 
Gapande rena sår sys först ihop, om såret går upp hålls sårkanterna samman med hjälp av 
klistriga linneremsor som läggs i kors (framgår inte klart men troligen menas det så eftersom 
det är bästa sättet att hålla samman sårkanter med två remsor) över såret som ett slags X-
plåster.  
I två fall ges recept (ofta svårtydbara) på växter och andra ämnen som skall användas för att 
behandla varande sår, för att torka upp och dra ut varet ur såret (akacielöv, sykomor, ceder, 
salt, stenbocksfett, pillöv ingår bl. a. i recepten.)  
Endast i ett fall används besvärjelser innan behandlingen. Detta är i fall 9, textens språk tyder 
på att den är tillagd senare än resten av texten [8]. 
Texten visar att man hade klart för sig hjärnans betydelse för kroppens funktioner. Man visste 
hur hjärnskador i olika delar av hjärnan ledde till förlamning av vissa delar av kroppen och 
också kunde leda till att exempelvis inte urinen kunde hållas tillbaka. 
Det finns också flera exempel på hur olika benbrott t.ex. nyckelbensbrott skall behandlas. 
Metoderna är mycket bra och kan t o m ge bättre resultat än dagens behandlingsmetoder.  
I ett fall finns en beskrivning av en kotförskjutning i nacken som tyder på att åtminstone den 
som skrivit förklaringarna till texten har utfört obduktioner eller t.o.m. vivisektioner.  [8] 
 
 
Ebers-papyrusen [1, 2, 3, 6, 9]  
 
Ebers-papyrusen är daterad till 9:de året av Amenhotep I:s regering ca 1534/1550 f Kr, enligt 
en anteckning på baksidan av papyrusen, men innehållet är mycket äldre, troligen från första 
dynastin (3000 – 2700 f Kr) [6, 2].  Detta påstående tycks främst grunda sig på denna 
paragraf: 
”the book of driving wekhedu from the limbs of a man was found in writings under the two 
feet of Anubis in Letopolis and was brought to the majesty of the king of Upper and Lower 
Egypt Den.”(Nunn 1996: 31) refererad i [6].  
Jag tycker nog att bevisningen är lite svag. Kanske är innehållet en blandning av gammalt och 
”nytt”? 
Namnet har papyrusen fått efter tysken Georg Ebers som köpte den 1872, tre år senare 
publicerade han den i faksimil med en sammanfattning av innehållet. 
Papyrusen är 20,23 m lång och 30 cm bred och innehåller 2289 rader. 
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Det är en komplett ”läkarbok” som huvudsakligen tar upp invärtesmedicin, men innehåller 
även avsnitt om kirurgi, hudåkommor, kvinnosjukdomar, anatomi, fysiologi och patologi samt 
ordförklaringar. Största delen består av en samling recept för behandling av invärtes 
sjukdomar med 876 recept och ca 400 olika substanser, den omfattar även besvärjelser och 
trollformler samt amuletter. Besvärjelser rekommenderas bara i tolv fall [1]. 
Det finns två motstridiga beskrivningar om hjärtat och kärlen. I den ena finns många 
missuppfattningar om hjärtats förbindelse med övriga organ.  
Hjärtats placering beskrivs korrekt, och några hjärtsjukdomar beskrivs, exempelvis angina 
pectoris. Blodcirkulationen beskrivs liksom pulsens betydelse och att blodet rinner till alla 
delar av kroppen. Förståelsen begränsades av att man inte förstod skillnaden mellan blodkärl, 
nerver och andra kanaler såsom t ex lymfkärl.  
 
Innehållet i Ebers-papyrusen består av följande avsnitt [1] 

1.  Recitation före medicinsk behandling, för att öka medicinens verkan. 
2. Invärtes sjukdomar, Ögonsjukdomar 
3. Hudåkommor  
4. Sjukdomar i extremiteterna, Blandat spec. sjukdomar i huvudet t ex migrän, tunga, 
 tänder, näsa öron, kosmetik 
5. Kvinnosjukdomar  
6. Information om anatomi, fysiologi och patologi och ordförklaring 
7. Kirurgi 

 
Endast i paragraferna 1-3 finns magiska förbannelser för att skydda mot övernaturliga 
inblandning mot diagnos och behandling eller för att öka medicinens verkan[6] 
 
Undersökning: 
De sjuka undersöktes så att skador, sår, bölder och tumörer palperas, man kände på buken, 
man undersökte också kroppens utsöndringar, urin, avföring, slem, saliv, svett och blod. 
Pulsen undersöktes på olika ställen i kroppen. Diagnoserna utgår från symptomen, inte från 
orsakerna till sjukdomen, som ju ofta var svåra att fastställa. 
 
Några behandlingsmetoder: 
Nattblindhet behandlades med stekt och mosad oxlever, en helt relevant behandling eftersom 
lever är rik på vit A. 
Grå starr behandlades med sköldpaddshjärna och honung vilket knappast lär ha hjälpt, de 
första operativa ingreppen gjordes i Alexandria under Ptolomaios tid (31a dynastin) [5] 
Hosta behandlades men honung, grädde, mjölk, johannesbröd, kolokvint, och dadelkärnor. 
I Eberspapyrusen finns en fin beskrivning av en apparat för inhalation [4]: 
               ”…”. Tag 7 stenar och upphetta dem i elden. Tag en av dem, placera en del av dessa 
droger över den, täck med en ny kruka med hål i botten. Sätt in ett vasstrå i hålet och sätt 
munnen till strået så att du sväljer röken, Gör på samma sätt med alla stenarna…”. 
Hemorrojder botades med mediciner, stolpiller, laxermedel och lavemang.  Förträngning i 
urinröret utvidgades med hjälp av ett vassrör. 
Trepanering förekom, vilket kan ses av flera bevarade skallar med hål med läkta kanter, 
patienten överlevde alltså.  
 
Kurer mot förstoppning :  
bär från ricinoljeträd, tugga dem o svälj ner dem med öl  
eller 
 ¼ löv från ricinoljeträdet, 5/6 dadlar  1/16 cyperus grass (en sorts vass) , 1/16 vallmostjälk, 
1/16 koriander, ½ kallt öl, håll fuktigt, sila och intag i 4 dagar.  (Som synes adderas delarna 
till mer än en hel!) 
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Diarré stoppas av:  
1/8 grön lök, 1/8 nykokt  (havre)välling, olja och honung ¼, vax 1/16, vatten 1/3,  koka och 
inta i 4 dar.  
Cystor skärs bort med kniv, det är viktigt att få bort allt annars kommer det tillbaka; en riktig 
iakttagelse.  
Opium och kannabis användes för att lugna och lindra smärta vid operationer.  
Det sägs även att koldioxid användes, koldioxiden framställdes genom att vinäger hälldes 
över ”Memphite stone” detta måste alltså vara någon sorts kalksten [4]. 
 
 
Mediciner och medicinalväxter [2,3,5,10, 11, 13] 
 
Medicinerna kunde intas som stolpiller, vaginalier, kräkmedel, lavemang, laxermedel, piller, 
pulver, salvor, droppar, bad, omslag, inandning av rök. Lavemang var som tidigare sagts 
vanliga och ansågs viktiga för en god hygien. 
Medicinerna bestod till stor del av olika växter som sönderdelades och blandades med andra 
ämnen t ex växt- eller djurfett, till salvor och krämer. Växtsubstanser kunde också extraheras 
ut i olja eller alkohol. Honung förekommer i många recept och har en antiseptisk, antibiotisk, 
och fuktabsorberande effekt (hygroskopisk). Andra animalieprodukter som ofta användes var 
mjölk, nötkött och lever.  
Mögligt bröd användes i sårvård. (kan ha innehållit bakteriedödande ämnen typ penicillin) 
Jäst användes mot matsmältningsbesvär, men även mot benbölder. [5] 
Även oorganiska ämnen ingick i medicinerna, däribland antimon, koppar, salt, alun, kol och 
järn. Den svarta ögonfärgen bestod av antimon och blysulfid, grön ögonmakeup av malakit 
(ett kopparkarbonat), men man använde också kopparsilikat. Dessa substanser är antiseptiska 
och kopparföreningar används numera som medel mot trakom, som är en vanlig 
ögoninfektion i Egypten. Svavel, antimon och zink användes för ögon- och hudproblem.  
Doseringen följde patientens ålder, små barn fick mindre dos än större. 
I bilaga 3 finns några exempel på växter som användes medicinskt i Egypten. 
 
 
Tandvård 
 
Trasiga tänder fylldes med en sorts mineralcement [10] 
Det finns flera namngivna tandläkare, Hesy Re är den förste namngivne tandläkaren (2600-
talet f. Kr). [2]. Det finns inte så många exempel på tandvård. Det tycks inte ha varit vanligt 
att dra ut tänder för att tömma varhärdar under tanden. I stället finns det t.ex. en mumie där en 
käke har borrats upp för att dränera en varböld under första molaren. Denna mumie är funnen 
i en grav från 4:e dynastin. Det finns även exempel på lösa tänder som fästs vid andra tänder 
med hjälp av guldtråd, (samma dynasti, i Giza) [1, 5]. Konstgjorda tänder som fästs med 
silvertråd har även hittats, dessa är dock från senare tid, grekisk- romersk tid. [2, 5] 
 
 
Kvinnosjukdomar 
 
Kvinnosjukdomar, behandlas i Kahunpapyrusen (ca 1825 f Kr, Amennenhet III-es 29-de 
regeringsår) och i Eberspapyrusen. Problem som behandlas är:  
gynekologi, graviditetstest, att förhindra graviditet, fruktbarhetstest, abort, 
tandvärk under graviditet, urininkontinens [6] samt mensstörningar, blödningar, 
bröstinflammationer, för liten bröstmjölksproduktion, livmoderframfall. 
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Läkemedel fördes in i vagina; många av de beskrivna medikamenterna har nog ofta gjort mer 
skada än nytta.  
För att avgöra om en kvinna var gravid och dessutom för att få veta könet på det väntade 
barnet, kunde kvinnans urin hällas över säd av vete och korn. Om sädeskornen grodde var 
kvinnan gravid och hon skulle få en pojke om vetet grodde först. Det kan ha fungerat i viss 
utsträckning p.g.a. ändrad hormonutsöndring vid graviditet, samt skillnader i 
hormonutsöndring beroende på kön. 
Det fanns även många metoder att förhindra graviditet t. ex. införande av akacielöv i vagina. I 
dessa finns mjölksyra som kan ha viss effekt. [2] (Har inte funnit något annat belägg för detta, 
däremot andra syror och garvämnen (tanniner) men främst i gummi arabicum som är en viktig 
produkt från akacia.) 
Fertiliteten hos en kvinna kunde testas genom att man placerade en vitlöksklyfta i vaginan 
under en natt. Om smaken nästa morgon kändes i munnen är hon fertil. Detta kan ha ett visst 
värde eftersom hopväxta äggledare hindrar kontakten med kroppens inre. [3] 
 
 
Arvet från Egypten 
 
Vad hände med den Egyptiska medicinens utvecklig de sista 1000 åren f Kr.? Gick den 
tillbaka som Knut Haeger [9] påstår eller stagnerade den? Tänkbart är att ökad specialisering 
och brist på helhetssyn samt ett starkt religiöst inflytande gjorde att den medicinska 
kunskapen inte utvecklades vidare förrän under den Ptolemaiska tiden då utvecklingen åter 
tycks ha varit livaktig. Kanske är det också så att den medicinska kunskapen som ju 
förvaltades i templen ansågs som helig och hemlig och att bara de invigda fick ta del av den.  
Trots att många behandlingar hade lite eller inget värde (från vår moderna synvinkel) hade 
Egyptisk medicin gott rykte i hela den antika världen. Hippokrates och Galenos säger att de 
har fått en del av sin kunskap från egyptiska verk som de studerat i Imhoteps tempel i 
Memphis.  
Gudarnas helgedomar hade ofta ”sanatorier” knutna till sig där läkare och präster behandlade 
pilgrimer och utförde mirakelbotande [10]
 
 
 
Grekland 
 
Genom hela antiken fanns i Grekland ett starkt samband mellan filosofi och medicin, liksom 
filosofin genomsyrade all vetenskap. Det dröjde ganska länge innan medicinen uppfattades 
som en egen vetenskap. 
Vid början av 500-talets f. Kr. var medicinen en del av naturfilosofin. Det fanns en spänning 
mellan medicin och religion, religionen hindrade fysiologiska studier. Under hela antiken 
existerade rationell medicin och religiöst helande sida vid sida. [21] 
Den grekiska medicinen har sin grund i den folkliga kännedomen om hur bl. a. örter kunde 
användas medicinskt. 
Den förste riktigt kände grekiske läkaren är Hippokrotes. Han är säkert en historisk person 
som åtminstone under en tid var knuten till Askleipiostemplet på Kos, där han var lärare vid 
medicinskolan. [9, 21] Detta är emellertid ifrågasatt, bl. a. eftersom utgrävningar visat att 
templet är yngre än Hippokrates.(23) De texter som tillskrivs honom, Corpus Hippocraticum, 
har med all sannolikhet däremot skrivits av flera personer under ganska lång tid.  
En föregångare till Hippokrates var Alkmaion från Croton. Han var den förste som ansåg att 
hjärnan var centrum för känslor och tankar, inte hjärtat. Han kom sannolikt fram till detta 
genom att han hade opererat eller dissekerat och funnit förbindelse mellan ögonen och 
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hjärnan. [21, 22]. Denna syn på hjärnan antogs av Hippokrates och Platon men inte av 
Aristoteles. Alkmaion var också troligen den förste som formulerade sambandet mellan 
hälsan och balansen i kroppsvätskorna. De egenskaper som måste hållas i balans var  
bl. a värme och kyla, fuktighet och torrhet, bittert och sött. Denna teori blev hos Hippokrates 
”teorin om de fyra kroppsvätskorna”, humoralpatologin [21]. 
Aristoteles hade stort inflytande på medicinen trots att han egentligen inte studerade 
människan. Hans biologiska studier kom emellertid att få stort inflytande på hela den 
vetenskapliga synen, även på medicinens område.  
 
 
Asklepios 
 
Asklepios var läkekonstens gud. Asklepios tempel blev centrum för hälsovård.  
På 500-talet f. Kr. var Asklepioskulten som starkast. Det fanns mer än 300 Asklepiostempel i 
hela den hellenistiska världen. Prästerna/läkarna kallades asklepiader. I templen tillämpades 
tempelsömn, och rituella tvagningar. [9]  
Templen utvecklades till kurorter där man utförde helande aktiviteter som drömtydning 
(Asklepios uppenbarade sig i sömnen, på morgonen hjälpte prästerna till att tyda hans råd), 
brunnsdrickning, örtdroger, suggestionsterapi. Om man blev botad skänktes guld eller en 
votivgåva som bestod av en avbildning av den sjuka kroppsdelen till templet.  
Asklepioskulten var både religion och terapi, templen var byggda på hälsosamma platser 
utanför städerna. Innan tempelsömnen skulle patienten renas genom bad, fasta och offer.  [14, 
21] 
 
 
Hippokrates  
 
Hippokrates, föddes 460 f. Kr. på Kos. Han studerade bl. a i Egypten och Makedonien. Han 
dog 377 f Kr. i Larissa i Thessalien. [9] (Såväl födelse- som dödsår är osäkra.) Han var den 
förste som skiljde på filosofi och medicin. Han avvisade tron att sjukdom var bestraffning för 
synd, epilepsi var en sjukdom som ofta troddes ha övernaturliga orsaker, detta avvisade 
Hippokrates. [21] 
Hippokrates ansåg att läkaren skulle ägna sig åt att bota sjuka och inte åt religiös verksamhet, 
läkaren skulle inte heller se sin uppgift som helig och mer se till sina skyldigheter än sina 
rättigheter. 
Berömd är den läkared (bilaga 4) som tillskrivts Hippokrates. Det anses numera tveksamt om 
det verkligen var Hippokrates som skrev den, dateringen varierar från 500-talet f. Kr. till 300-
talet e. Kr. [21] 
Mycket av det som förbjuds i eden, t ex att vara behjälplig vid självmord och 
fosterfördrivning samt kirurgiska ingrepp ansågs vid den tiden inte strida mot läkaretiken. Det 
stred inte heller vare sig mot religion eller världslig lag. Eden går alltså långt utöver rådande 
opinion. I de skrifter som tillskrivs Hippokrates finns flera recept på fosterfördrivande medel 
och kirurgiska ingrepp beskrivs ingående. 
Däremot sammanfaller edens idéer ganska väl med Pythagoréernas åsikter, dessa förkastade 
självmord och abort samt förbjöd kirurgiska ingrepp samt att spilla blod, eftersom de trodde 
att själen fanns i blodet, de förordade också sexuell avhållsamhet. 
Eden passar dessutom mycket bra in med kristna värderingar, den refereras första gången 
under första århundradet e. Kr. Det är troligen detta som gjort den så långlivad [21]. 
 
Humoralpatologin (fyrsaftsläran) bygger på Empedokles teori om de fyra elementen: jord, 
luft, eld och vatten. De fyra elementen, kroppsvätskorna, hos människan var slem (flegma), 
blod (sanguis), gul galla (chole) och svart galla (chole melaina). Dessa kroppsvätskor måste 
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finnas i rätt proportioner för att människan skulle vara frisk. Sjukdom berodde på att balansen 
stördes. Den sjuke botades genom att balansen återställdes. Detta kunde ske genom att den 
vätska som inte var i balans minskades genom exempelvis åderlåtning, lavemang eller 
kräkmedel. Läran fick stort genomslag under lång tid genom att Galenos som var en stor 
auktoritet (se nedan) förde den vidare.  Humoralpatologins popularitet ledde även till att man 
inte studerade fysiologin så noga eftersom det mesta kunde ”förklaras” med hjälp av teorin. 
[9, 12, 21].   
 
De skrifter som tillskrivs Hippokrates kallas ”Corpus Hippocraticum” av dessa finns 34 
skrifter bevarade [21] (eller ett sextiotal [23]). Dessa skrifter är skrivna mellan 500- och 300-
talet f. Kr. I de Hippokratiska skrifterna finns några arbeten i ortopedi som står sig bra än i 
dag. Dessa handlar om hur urledvridningar och frakturer skall behandlas. Anatomin i dessa 
avsnitt är ganska korrekt beskriven. Intressant är även att flera av dessa metoder finns 
beskrivna redan i Smith-papyrusen. Att flera av de grekiska författarna hade kontakt med 
Egypten är troligt, däremot vet man förstås inte i vilken utsträckning de studerat de gamla 
skrifterna.    
I övrigt visar de medicinska skrifterna inget intresse för anatomi och fysiologi, sjukdom 
förklarades ju med obalans mellan kroppsvätskorna. 
I ”Om den gamla läkarkonsten” (400-talet) visar författaren att han är praktiker och ställer 
praktik mot filosofi. Han anser att det inte går att få någon verklig kunskap utan praktisk 
erfarenhet.  
I både denna bok och i ”Om epilepsi” (Den heliga sjukdomen) går författarna till angrepp mot 
tron på en gudomlig orsak till sjukdom och mot de teoretiska filosofernas inkräktande på 
medicinens område. 
I flera verk finns fallbeskrivningar t ex i ”Epidimierna” där patientens tillstånd följs. [21, 23] 
Haeger [9] säger att de Hippokratiska läkarna alla följer samma mönster, nämligen 
undersökning som består av inspektion, palpation, auskultation och studier av kroppsvätskor, 
därefter följer en diagnos följd av en prognos. Om behandling ansågs möjlig gavs allmänna 
råd om diet, vila och klimat, därefter specifika åtgärder för den aktuella sjukdomen, kanske 
operation eller bad, motion eller massage.  
Hippokrates aforismer är kända. I dem ges kortfattade beskrivningar om hälsa, sjukdom och 
läkarens villkor. [24]       
 
 
Alexandria [9, 12, 21, 23] 
 
Efter Alexandrias grundande på 300-talet f. Kr. (331) blev det ett centrum även för medicinsk 
forskning som fick världsrykte. 
Herophilus från Kalkedon, ca slutet av 200-talet f. Kr.och Erasistratos från Keos, början – 
mitten av 200-talet f. Kr. var de mest kända läkarna. Vi känner dem främst genom att Celsus 
(början av första århundradet e. Kr., romersk encyklopediförfattare, varav främst hans verk 
om medicin finns bevarade) och Galenos (se nedan) har skrivit om dem. Båda två studerade 
människans anatomi.  
Herophilus lärare var Praxagoras från Kos, som studerade anatomi och fysiologi. Herophilos 
insåg pulsens betydelse för diagnosen (hur mycket kände han till av de gamla egyptiska 
skrifterna??) Han mätte pulsen med hjälp av ett portabelt vattenur. Han förstod att pulsen inte 
var någon inneboende egenskap hos artärerna utan hänfördes till hjärtat. Han fick sina 
kunskaper genom att utföra dissektioner på människor, kanske t. o m. vivisektioner på 
straffångar. Herophilus fick på så sätt ingående kunskaper om nervsystemet, 
blodcirkulationen och fortplantningsorganen. Han gjorde viktiga upptäckter om nervsystemet 
och slog fast att hjärnan var centrum för sinnesfunktionerna. Han gav namn både åt näthinnan 
och tolvfingertarmen. 
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Herophilus ansåg att empiriska iakttagelser var viktiga och var anhängare av 
humoralpatologin.   
 
Erasistratos utförde också dissektioner av människor, han studerade i huvudsak hjärnans och 
nervernas uppbyggnad och funktion, levern och gallsystemet, upptäckte stora gallgången, 
kartlade portådersystemet samt undersökte hjärtklaffarnas verkan. Han skiljde motoriska 
nerver från sensoriska, han sade också att hjärnan var centrum för medvetandet och hävdade 
att människan hade större intelligens än djuren på grund av att människans hjärna hade fler 
vindlingar och var mer komplex än djurens. Han skiljer också på lillhjärnan och storhjärnan. 
Han såg även att nerver inte var ihåliga som man tidigare trott. Han ansåg att hjärtat är en 
pump men att bara venerna innehåller blod, medan artärerna är en sorts luftkanaler som 
innehåller något han kallar för pneuma, som betecknar luft, men även livgivande ande. 
Erasistratos trodde inte på humoralpatologin, utan trodde att sjukdom uppstod på mekanisk 
väg. Blod strömmande in i ett organ, detta blev överfullt, och hindrade luftens väg in i 
artärerna varvid organet förstördes. Denna teori kallades solidarpatologin i motsats till 
humoralpatologin. 
Herophilus och Erasistratos anhängare blev bittra motståndare och slutligen förkastades bådas 
läror, vilket tyvärr fick till följd att även deras viktiga upptäckter till stor del glömdes bort. 
 
 
Asklepiades från Bithynien 
 
Asclepiades föddes 124 f.Kr. Han var motståndare till Hippokrates och humoralpatologin. 
Han anslöt sig i stället till Demokritos atomteori. Sjukdom botades genom att återskapa 
harmoni bland partiklarna som byggde upp kroppen. Detta åstadkoms med hjälp av massage, 
grötomslag, stärkande drycker, frisk luft och diet. [13a] 
 
 
Dioskorides Pedanius   
 
Dioskorides Pedanus var verksam under första århundradet efter Kristi födelse. Tillnamnet 
Pedanius kan möjligen tyda på att han erhållit romerskt medborgarskap. 
Han kom från staden Anazarbus nära Taros (Tarsus) i Kilikien, Anatolien. Han studerade i 
Taros och i Alexandria. Taros var ett centrum för farmakologi. Han sägs ha varit fältläkare 
under kejsarna Claudius och Nero men för detta saknas det bevis enligt Przybylo [27]. Säkert 
är att han var läkare och att han företog långa resor, varvid han samlade information om olika 
växter och deras egenskaper. Han betecknar sig själv som soldat*  i förordet till sin stora bok 
om läkemedel,  Peri hyles iatrikes, eller på latin De materia medica [28]. Boken tillägnas hans 
vän och lärare, läkaren Arius (Areios) verksam i Taros. Arius skrev verk om medicinsk 
användning av droger och om Hippokrates. De materia medica består av fem böcker om 
växter, animalieprodukter och oorganiska ämnen. Den dateras till mellan 60 och 78 e. Kr. 
[27]. De materia medica har använts nästan ända in i vår tid som handbok för läkare. Den 
glömdes heller aldrig bort under de ”mörka århundradena” utan var hela tiden i användning. 
Den översattes både till arabiska, armeniska och latin. (I exempelvis Voltaires Candide, 1759, 
sägs att den olycklige ´hjälten´ efter en hudflängning smörjs in med de uppmjukande salvor 
som Dioskorides rekommenderar och blir i skick att marschera igen på tre veckor.)  
 
Dioskorides beskriver över 600 växter och växtprodukter och deras medicinska användning, 
totalt beskrivs lite mer än 1 000 naturprodukter [12, 29]. 
                                                 
* de grekiska ord som översätts ”soldatliv” kan även översättas ”soldatlikt liv”; även andra förslag till 
översättning finns (29) 
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Han motiverar att han skriver sin bok, trots att det redan finns flera liknande böcker, med att 
författarna till dessa bl.a. kommer med andrahandsuppgifter, de har inte själva sett växterna 
med sina egna ögon, de har inte testat drogernas egenskaper genom experiment och böckerna 
som finns är inte kompletta. Hans bok däremot bygger på praktisk erfarenhet och direkta 
observationer. Det var kanske denna empiriska inriktning och att han avstod från medicinska 
och filosofiska teorier som gjorde att boken fick så långvarig användning. Boken är indelad 
efter drogernas egenskaper vilket han menar gör den lätt att använda.  
Han påpekar även hur viktigt det är att skörda växter vid rätt tidpunkt och att växtplatsen kan 
spela stor roll för dess verkan. Han menar att det är viktigt att ha sett hur växten ser ut både 
som skott, fullvuxen och när den börjar vissna. Den som inte har gjort så kan göra allvarliga 
misstag. Han beskriver när växterna skall skördas beroende på deras natur och hur de skall 
användas, samt hur olika typer av droger skall förvaras. [28] 
En viktig och av hans efterföljare förbisedd del av hans arbete var att han försökte finna den 
gemensamma verksamma substansen i droger av olika ursprung men med samma verkan. 
Exempelvis fann han att kalciumoxid finns både i skalet hos skaldjur och i kalksten [29] 
(kalciumoxid bildas vid upphettning av kalksten). 
 
Större delen av innehållet i De materia medica är alltså från växtriket. Bok två innehåller dock 
tills största delen djur och djurprodukter, medan den avslutande delen av bok fem handlar om 
mineraler. 
De delar som handlar om växter är likartat skrivna. Först namnet och de olika namn som 
används i olika länder. Var växten förekommer, en noggrann beskrivning av växten, dess 
egenskaper och medicinska verkan, hur den skall beredas och användas, ibland ges 
anvisningar om hur växten eller den färdiga drogen kan förvaras och i några fall ges även 
anvisningar om hur man kan prova äkthet och kvalitet. I bilaga 5 finns några exempel som 
belyser hur Dioskorides skrev. 
 
 
Galenos 
 
Galenos föddes i Pergamon 129. I Pergamon fanns ett stort Asklepiostempel där Galenos fick 
sin första insikt i medicin, han gick även i lära hos filosofer från inte mindre än fyra olika 
filosofiska skolor; platoniska, aristoteliska, epikuréiska och stoiska. Hans medicinska studier 
fortsatte i Smyrna, Korint och Alexandria. I Alexandria fick han bl. a. dissekera djur och kom 
i kontakt med Herophilos och Erasistratos verk (se ovan). 
Tillbaka i Pergamon, 157, blev han chefsläkare för gladiatorerna. Det gav många tillfällen att 
studera olika typer av skador och säkert också att utföra anatomiska studier. 161 for Galenos 
till Rom där han blev en uppskattad läkare, han höll också populära offentliga föreläsningar 
och dissektioner. Han blev även livläkare hos kejsare Marcus Aurelius. 166 åkte Galenos 
tillbaka till Pergamon men blev sju, åtta år senare åter kallad till Rom av kejsaren. Han 
stannade i Rom till sin död ca 199, ev. flyttade han före sin död tillbaka till Pergamon. 
  
Galenos ansåg att en läkare måste kombinera filosofisk kunskap med medicinsk för att bli en 
bra läkare. Han var den siste store läkaren under antiken. Han skrev många skrifter om alla 
aspekter av medicinen, dessa kopierades och översattes flitigt och blev tongivande ända in på 
1800-talet. 
Först på 1500-talet började en kritisk granskning av Galenos verk och självständiga 
medicinska studier ske, men trots det fortsatte Galenos inflytande att vara starkt.  
Det han uttryckte i sina skrifter passade väl in med vad den kristna kyrkan kunde acceptera 
vilket säkert var en orsak till att han fick så stort genomslag. Mycket av vad han skrev var 
också korrekt, medan annat var rena missuppfattningar. Han var humoralpatolog. Han trodde 
också på Erasistratos pneuma, men delar upp det i tre olika pneuma.  [23] 



 20 

Galenos hade klart för sig att det flöt blod även genom artärerna och ansåg att pneuma 
kommer in via luftstrupe och lungor och möter  blodet som kommer från levern i hjärtats 
vänstra kammare. Han ansåg att venöst blod bildades i levern av ”mjölksaft” från 
matsmältningsorganen, i levern fick blodet del av ett pneuma som han kallade naturlig ande, 
när det venösa blodet i hjärtat träffade det utifrån kommande pneuma (livsande) förvandlades 
det mörka venösa blodet till ljust arteriellt blod. Vid hjärnbasen fick blodet ett tredje pneuma 
som han kallade den animala anden, som nådde hjärnan genom nerverna som han ansåg vara 
ihåliga [23] (Erasistratos visste att nerver inte är ihåliga tre århundraden tidigare!)  De tre 
pneuma gör kroppen till en sammanhållen helhet. Han anser att kroppen är själens instrument, 
han var egentligen inte monoteist men ansåg att naturen uttryckte ett gudomligt syfte och att 
allt hade ett syfte.  
 
Han gjorde vivsektioner på djur där han exempelvis genom att snörpa av urinledarna såg att 
urinen leddes av urinledarna från njurarna till urinblåsan. Detta beskrivs målande i boken 
”Om naturens krafter”. Här visar han också att urinen inte heller kan gå tillbaka till njurarna 
från blåsan [25a]. I denna bok som består av tre delar diskuterar han även hur organismer och 
organismens olika organ skapas och växer, han diskuterar hur blod bildas, artärernas och 
venernas funktion, levern, gallan, gallgångarna, sädesledarna, njurarna osv. 
Han visade också att om vissa nerver från hjärnan skars av förlorades rösten, genom att skära 
av ryggmärgen tvärs över kunde han studera muskelkontrollen. [13] 
Hans anatomiska och fysiologiska studier var gjorda på djur, främst berberapor. Även om de 
är lika människor i många stycken finns det också mycket som skiljer dem från oss. Det var 
troligen orsaken till att han exempelvis inte lyckades få klarhet i hur blodomloppet skedde. 
Han trodde t. ex.  att det fanns en direkt förbindelse mellan de båda hjärtkamrarna där blodet 
strömmade från ena sidan till den andra genom små osynliga porer. Han trodde också att det 
nätverk av blodkärl som han iakttog under hjärnbasen hos hov- och klövdjur även fanns hos 
människor. (Kan detta möjligen ha något att göra med hur han trodde att det animal pneumat 
överfördes?) 
I bilaga 6 finns några belysande citat ur Galenos ”Om naturens krafter”.  
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Avslutning 
 
I de flesta av de beskrivna kulturerna har man ansett att sjukdom beror på obalans i några 
grundläggande substanser, vätskor, som kroppen är uppbyggd av. Antalet varierar. Dessa 
substanser anses ofta stå i kontakt med gudomliga eller kosmiska grundläggande egenskaper. 
Hälsan återvinns då balansen återupprättas genom riter, diet, medicin eller någon annan 
åtgärd. I grekisk medicin började dessa tankar frikopplas från religionen. Dessa gemensamma 
drag skulle detta kunna tyda på kontakter och influenser mellan olika folk, men kanske ännu 
troligare, är det ett utryck för en för människan naturlig förklaringsmodell. Det vi inte förstår 
förklaras med hjälp av krafter som ligger utanför oss eller har kontakt med sådana. Att vissa 
växter använts på likartat sätt i flera olika kulturer är inte heller förvånande eftersom grunden 
för all medicinsk örtakunskap är människans obotliga nyfikenhet, som hela tiden driver oss att 
prova nya saker och helt naturligt finns det någon som lägger märke till och minns om en viss 
växt haft gynnsam effekt på ett visst tillstånd. 
Influensen på grekisk medicin från Egypten är helt klar men man kan tycka att den borde ha 
varit större ändå. Kanske är det så att en del gammal kunskap redan gått förlorad eller inte 
blev tillgänglig för grekerna eftersom den förvarades i templen dit endast de invigda fick 
komma. De medicinska biblioteken låg ju i anslutning till tempel. Det är också tänkbart att 
grekerna inte tog till sig viss kunskap eftersom den inte stämde med deras sätt att se på 
världen. 
Den grekiska medicinen fick ett avgörande inflytande på hela västvärldens medicinska 
utveckling, som i stort sett avstannade efter Galenos, ända fram till efter 1500-talet. 
Inflytandet på arabisk medicin var även det starkt men här sågs inte Galenos som en så stor 
auktoritet att han inte kunde ifrågasättas. Medicinen i arabvärlden utvecklades därför mera 
självständigt. De gjorde även en stor insats på medicinens område, liksom, på andra av 
vetenskapens områden, genom att översätta och bevara många grekiska skrifter som kanske 
annars gått förlorade.  
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Bilaga 1.       
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=159402 

Egypten 

  

  

Dynastier och viktiga faraoner 
 

Arkaisk tid (ca 3000–2700 f.Kr.) 

Dyn. 1–2 Narmer, "Skorpion", Aha; Khasekhemwy 

    

Gamla riket (ca 2700–2270 f.Kr.) 

Dyn. 3 Djoser, Huni 

Dyn. 4 Snofru, Cheops, Chefren, Mykerinos 

Dyn. 5 Userkaf, Sahure, Neuserre, Unas 

Dyn. 6 Teti, Pepi, Pepi II 

    

Första mellanperioden (ca 2270–2040 f.Kr.) 

Dyn. 7–10   

    

Mellersta riket (ca 2040–1675 f.Kr.) 

Dyn. 11 Mentuhotep I–III 

Dyn. 12 Amenemhet I, Sesostris I, Amenemhet II, Sesostris II, 
Sesostris III, Amenemhet III, Amenemhet IV 

Dyn. 13   

    

Andra mellanperioden (ca 1675–1575 f.Kr.) 

Dyn. 14–17 (delvis Hyskos-herravälde) Chian, Apopi 

    

Nya riket (ca 1575–1087 f.Kr.) 

Dyn. 18 Ahmose, Amenhotep I. Thutmosis I, Thutmosis II, Hatschepsut, 
Thutmosis III, Amenhotep II, Thutmosis IV, Amenhotep III, 
Akhenaton (=Amenhotep IV), Smenkhare, Tutankhamun, Eje, Horemheb 

Dyn. 19 Ramses I, Sethos I, Ramses II, Merenptah 

Dyn. 20 Sethnakht, Ramses III, Ramses IV-XI 

    

Tredje mellanperioden (1087–664 f.Kr.) 

Dyn. 21 Smendes, prästkungar i Thebe; Herihor 

Dyn. 22–24 Libyska faraoner; Sheshonk I, Osorkon II 

Dyn. 25 Nubiska faraoner, Pianchi, Shabaka, Tahraka 

    

Sentiden (663–343 f.Kr.) 

Dyn. 26 Psammetichos I, Necho, Psammetichos II, Apries, Amasis, 
Psammetichos III 

Dyn. 27 Persiska storkungar som faraoner, Kambyses, Dareios I , 
Xerxes, Artaxerxes, Dareios II 

Dyn. 28–29   

Dyn. 30 Nektanebos I–II 

    

Ptolemeisk tid (305–30 f.Kr.) 

  Ptolemaios I–XV, Kleopatra VII 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=159402
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Romersk tid (30 f.Kr–395 e.Kr.) 

    

Bysantinsk (östromersk) tid (395 f.Kr.–640 e.Kr.)  

  
 

 

  

 
 

För att referera till den här artikeln, ange följande adress och tidpunkt: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=159402 
Nationalencyklopedin 2001-12-22   
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Bilaga 2. 
 
Ex.  från Edwin Smith-papyrusen (www.eoa.org.eg/edwintxt.htm #4  )
 
Exempel ur papyrusen: Fall 2: 
 
TITLE : Instructions concerning a wound in his head, penetrating to the bone .  
EXAMINATION : If thou examinest a man having a going wound in his head , 
penetrating to the bone shouldst lay thy had upon it (and) thou shouldst palpate his 
wound . If thou find his skull uninjured , not having a perforation in it .  
DIAGNOSIS : Thou shouldst say regarding him : "One having a gaping wound in 
his head . An ailment which I will treat."  
TREATMENT : Thou shouldst bind fresh meat upon it the first day thou shouldst 
apply for him two strips of linen ; and treat afterward with grease , honey , (and) 
lint every day until he recovers.  
GLOSS A : As for : "A gaping wound in his head penetrating to the bone, it means -
----------------- his wound .  
GLOSS B : As for : "Two strips of linen." it means two bands of linen which one 
applies upon the two lips of the gaping wound in order to cause that one join to the 
other .  
GLOSS C : As for : "Not having a split , a perforation, (or) a smash in it." it means .  
 
Som synes saknas vissa ord eller är svåra att översätta. 
 
 
Fall 6: 
 
TITLE : Instructions concerning a gaping wound in his head penetrating to the bone 
his skull , (and) rending open the brain of his skull .  
EXAMINATION : If thou examinest a man having a gaping wound in his head , 
penetrating to the bone , smashing his skull , (and) rending open the brain of his 
skull, thou shouldst palpate his wound . Shouldst thou find that smash which is in 
his skull like those corrugations which from in molten copper, (and) something 
therein throbbing (and) fluttering under the fingers like the weak place of an 
infant’s crown before it becomes whole-when it has happened there is no throbbing 
(and) fluttering under the fingers until the brain of his (the patient’s) skull is rent 
open-(and) he discharges blood from both his nostrils . (and) he suffers with 
stiffness in his neck .  
DIAGNOSIS : Thou shouldst say concerning him : "An ailment not to be treated."  
TREATMENT : Thou shouldst anoint that wound with grease. Thou shalt not binf it 
: thou shalt not apply two strips upon it : until thou knowest that he has reached a 
decisive point.  
 
GLOSS A : As for : "Smashing his skull", (and) rending open the brain of his skull." 
(it means) the smash is large, opening to the interior of his skull, (to) the membrane 
enveloping his brain, so that it breaks open his fluid in the interior of his head .  

http://www.eoa.org.eg/edwintxt.htm#4
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GLOSS B : As for: "Those corrugation which form on molten copper." it means 
copper which the coppersmith pours off (rejects) before it is forced into the mould 
because of something foreign upon it like wrinkles . It is said : "It is like ripples of 
pus." 
 
 
Fall 7: 
 
TITLE : Instructions concerning a gaping wound in his head penetrating to the bone 
(and) perforating the sutures of his skull .  
EXAMINATION : If thou examinest a man having a gaping wound in his head , 
penetrating to the bone , (and) perforating the his skull , thou shouldst palpate his 
wound, (although) he shudders exceedingly. Thou shouldst cause him to lift ; if it is 
painful for him to open his mouth, (and) his heart beats feebly ; if thou observe his 
spittle hanging at his two lips and not falling off , while he discharges blood from 
both his nostrils (and) from both his ears ; he suffers with stiffness in his neck, 
(and) is unable to look at his two shoulders and his breast .  
FIRST DIAGNOSIS : Thou shouldst say regarding him : "One having a gaping 
wound in his head , penetrating to the bone , (and) perforating the sutures of his 
skull ; the cord of his mandible is contracted ; he discharges blood from both his 
nostrils (and) from both his ears , while he suffers with stiffness in his neck . An 
ailment with which I will contend."  
FIRST TREATMENT : Now as soon as thou findest that the cord of that man’s 
mandible , his jaw , is contracted thou shouldst have made for him something hot 
until he is comfortable, so that his mouth opens . Thou shouldst bind it with grease, 
honey , (and) lint , until thou knowest that he has reached a decisive point .  
SECOND EXAMINATION : If then , thou findest that the flesh of that man has 
developed fever from wound which is in the sutures of his skull, while that man has 
developed ty’ from that wound , thou shouldst lay hand upon him . Shouldst find his 
countenance is clammy with sweat , the ligaments his neck are tense , his face 
ruddy , his teeth and his back , the odor of the chest of his head is like the BKN 
(urine) of sheep , his mouth is bound , (and) both his eyebrows are drawn , while 
his face is as if he wept .  
SECOND DIAGNOSIS : Thou shouldst say regarding him : "One having a gaping 
wound in his head penetrating to the bone , perforating the sutures of his skull ; he 
has developed ty’ , his mouth is bound , (and) he suffers with stiffness in his beck. 
An ailment not to be treated?"  
THIRD EXAMINATION : If , however , thou findest that that man has become pale 
and has already shown exhaustion .  
THIRD TREATMENT : Thou shouldst have made for him a wooden brace with 
linen and put into his mouth . Thou shouldst have made for him a draught of w’h-
fruit. His treatment is sitting , placed between two supports of brick , until thou 
knowest he has reached a decisive point .  
GLOSS A : As for : "Perforating the sutures of his skull," it means what is between 
shell and shell of his skull; and that the sutures are (composed) of hide .  
GLOSS B : As for : "The cord of his mandible is contracted," it means a stiffening 
on the part of the ligament at the end of his ramus , which are fastened to his 
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temporal bone , that is at the end of his jaw , without moving to and fro, so that it is 
not easy for him to open his mouth because of his pain .  
GLOSS C : As for : "The cord of his mandible ," it means the ligaments which bind 
the end his jaw . as one says , "the cord" of a thing in (or as) a splint .  
GLOSS D : As for : "His countenance clammy with sweat," it means that his head 
is a little sweaty as (we say) , "A thing is clammy."  
GLOSS E : As for : "The ligaments of his neck are tense" it means that the 
ligaments of his neck are stretched stiff by reason of his injury.  
GLOSS F : As for : "His face is ruddy" (tms’) , it means that the color of his face is 
red , like the color of tms’ fruit .  
GLOSS G : As for : "The odor of the chest of his head is like the bkn of sheep," it 
means that the odor of his crown is like the urine of sheep.  
GLOSS H : AS for : "The chest of his head," it means the middle of his crown next 
to his brain . The likening of it is to a chest .  
GLOSS I : As for "His mouth is bound , (and) both his eyebrows are drawn , while 
his face is as if he wept." it means that he does not open his mouth that he may 
speak , both his eyebrows are distorted , one drawing upward the other drooping 
downward , like one who winks while . his face weeps.  
GLOSS J : As for : "He has become pale has already shown exhaustion , it means 
becoming pale, because he is (a case of) "Undertake him do not desert him," in 
view of the exhaustion . 
 
 
 
Fall 10 
 
TITLE : Instructions concerning a wound in the top of his eyebrow.  
EXAMINATION : If thou examinest a man having a wound in the top of his 
eyebrow , penetrating to the bone, shouldst palpate his wound , (and) draw together 
for him gash with stitching .  
DIAGNOSIS : Thou shouldst say concerning him : "One having a wound in his 
eyebrow . An aliment which I will treat."  
TREATMENT : Now after thou hast stitched it , thou shouldst bind fresh meat upon 
it the first day . If thou findest that the stitching of this wound is loose , thou 
shouldst draw (it) together for him with two strips (of plaster) , and thou shouldst 
treat it with grease and honey every day until he recovers .  
GLOSS A : As for : "Two strips of linen," it means two bands of linen, which one 
applies upon the two lips of the gaping wound , in order to cause that one (lip) join 
to the other .  
 
 
 
Fall 32  
 
TITLE : Instructions concerning a displacement in a vertebra of his neck .  
EXAMINATION : If thou examinest a man having a displacement in a vertebra of 
his neck, whose face is fixed , whose neck cannot turn for him, (and) thou shouldst 

http://www.eoa.org.eg/edwintxt.htm#top
http://www.eoa.org.eg/edwintxt.htm#top
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say to him : "Look at thy breast (and) thy two shoulders," (and) he is unable to turn 
his face that he may look at his breast (and) his two shoulders .  
DIAGNOSIS : Thou shouldst say concerning him : "One having a displacement in a 
vertebra of his neck. An aliment which I will treat ."  
TREATMENT : Thou shouldst bind it with fresh meat the first day. Thou shouldst 
loose his bandages and apply grease to his head as far as his neck, (and) thou 
shouldst bind it with ymrw . Thou shouldst treat it afterward with honey every day , 
(and) his relief is sitting until he recovers.  
GLOSS A : As for : "A displacement in a vertebra of his neck," he is speaking 
concerning a sinking of a vertebra of his neck to the interior of his neck, as foot 
settles into cultivated ground . It is a penetration downward .   
 
Detta tar Hussen (8 ) som bevis på åtminstone den som skrev förklaringarna hade utfört 
obduktioner eller ev. vivisektioner. 
 
 
Fall 35 
 
TITLE : Instructions concerning a break in his collar-bone .  
EXAMINATION : If thou examinest a man having a break in his collar-bone (and) 
thou shouldst find his collar-bone short and separated from its fellow .  
DIAGNOSIS : Thou shouldst say concerning him : "One having a break in his 
collar-bone. An ailment which I will treat."  
TREATMENT : Thou shouldst place him prostrate on back , with something folded 
between his two shoulder-blades ; thou shouldst spread out with his two shoulders 
in order to stretch apart his collar-bone until that break falls into its place . Thou 
shouldst make for him two splints of linen, (and) thou shouldst apply one of them 
both on the inside of his upper arm. Thou shouldst bind it with ymrw , (and) treat it 
afterward with honey every day, until he recovers .
 
Enligt (8) en mycket bra behandling av nyckelbensbrott som gör att benets läge och längd 
bibehålls. 
 
 
Fall 39 
 
TITLE : Instructions concerning tumors with prominent head in his breast .  
EXAMINATION : If thou examinest a man having tumours with prominent head in 
his breast, (and) thou findest that the swellings have spread with pus over his 
breast, (and) have produced redness, while it is very hot therein, when thy hand 
touches him .  
DIAGNOSIS : Thou shouldst say concerning him : "One having tumors with 
prominent head in his breast, (and) they produce cists of pus . An ailment which I 
will treat with the fire-drill."  
TREATMENT : Thou shouldst burn for him over his breast (and) over those tumors 
which are on his breast . Thou shouldst treat him with wound treatment , Thou 
shouldst not prevent its opening of itself, that there may be no mnh-w in his wound 

http://www.eoa.org.eg/edwintxt.htm#top
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(sore?) . Every wound (sore?) that arises in his breast dries up as soon as it opens of 
itself .  
GLOSS A : As for : "Tumor with prominent head in his breast." it means that there 
are swellings spreading over his breast because of his injury ; they produce pus  
and redness on his breast ; (as) it is said: "It is like parti-colored things whose 
product is pus.  
 
 
Fall 41 
 
TITLE : Instructions concerning a diseased wound in his breast.  
EXAMINATION : If thou examinest a man having a diseased wound in his breast, 
while that wound is inflamed and a whirl of inflammation continually issues from 
the mouth of that wound at thy touch ; the two lips of that wound are ruddy, while 
that man continues to be feverish from it ; his flesh cannot receive a bandage , that 
wound cannot take a margin of skin ; the granulation which is in the mouth of that 
wound is watery, their surface is not and secretions drop therefrom in an oily state .  
DIAGNOSIS : Thou shouldst say concerning him : "One having a diseased wound 
in his breast , it being inflamed, (and) he continues to have fever from it . An 
ailment which I will treat."  
TREATMENT : Thou shalt make for him cool applications for drawing out the 
inflammation from the mouth of the wound :  
a. Leaves of willow ,  
nbs’-tree  
ksnty.  
Apply to it .  
b. Leaves of ym’-tree,  
dung.  
hny-t’,  
ksnty,  
Apply to it .  
Thou shalt make for him applications for drying up the wound  
a. Powder of greeh pigment  
wsb-t,  
thn.t  
grease .  
Trturate ; bind upon it .  
b. Northern salt,  
ibex grease .  
Triturate ; bind upon it :  
Thou salt make for him poultices :  
Red spnn,  
garden tongue ,  
d’r.t,  
sycamore leaves .  
Bind upon it .  

http://www.eoa.org.eg/edwintxt.htm#top
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If the like befalls in any member , thou shalt treat him according to these 
instructions .  
GLOSS A : As for : "A diseased wound in his breast , inflamed," it means that the 
wound which is in his break is sluggish , without closing up ; high fever comes 
froth from it , its two are red, (and) its mouth is open. The "Treatise on what 
pertains to a wound" says concerning it : "It means that there is very great swelling 
; (and) inflamed’ is said concerning the height" (of the fever) .  
GLOSS B : As for : "A whirl of inflammation in his wound," it means a whirl of 
inflammation which circulates thorough the interior of his entire wound .  
GLOSS C : As for : "Its two lie are ruddy," it means that its two lips are red like the 
color of the tms’-tree.  
GLOSS D : As for : "His flesh cannot receive a bandage," it means that his flesh 
will not receive the remedies because of the inflammation which is in his flesh .  
GLOSS E : As for : "While heat continually issues (new) from the mouth of his 
wound at thy touch ; (it means) that heat comes froth from his wound at thy touch ; 
as it is said that a thing which has come forth entirely , has issued (nsw) . 
 
 
Fall 46 
 
TITLE : Instructions concerning an abscess with prominent head in his breast .  
EXAMINATION : If thou examinest a man having an abscess with prominent head 
in his breast : (and) thou findest a very large swelling protruding on his breast, oily 
, like fluid under thy hand, while they produce some clamminess of the surface , 
(and) their faces have no ruddiness.  
DIAGNOSIS : Thou shouldst say concerning him : "One having an abscess with 
prominent head in his breast .An ailment which I will treat with cold applications to 
that abscess which is in his breast."  
TREATMENT : a. Sh,t-fruit,  
ntr.t,  
ksnty,  
Triturate, bind upon it .  
b. Fruit of ss,  
ksnty,  
mason’s mortar ,  
water,  
Triturate , bind upon it.  
If there is resistance to these cooling applications , thou shouldst avoid those 
remedies until all fluid which is in the abscess with a head exudes.  
Thou shouldst treat him with wound-treatment, with applications fore drawing out 
the inflammation from the mouth of the wound (sore?) in his breast :  
Leaves of acacia ,  
sycamore  
juice of ym’-leaves,  
ox dung,  
hny-t’  
Bind upon it .  

http://www.eoa.org.eg/edwintxt.htm#top
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Thou shouldst make for him astringents , in his breast :  
a. powder of green pigment,  
drt of cedar,  
ointement fat,  
ibex grease  
Bind upon it .  
Thou shouldst make for him poultices :  
Red spnn,  
sycamore.  
Triturate, apply to it .  
GLOSS A : As for : "An abscess with prominent head in his breast," it means that 
there is large swelling due to the injury which is hi his breast, soft like a fluids 
under the hand .  
GLOSS B : As for : "Clamminess of their surface", it means their skin is not hot.  
GLOSS C : As for : "There is no ruddiness upon it," it means that there is no 
redness upon it .   
 
 
Fall 47 
 
TITLE: Instructions concerning a gaping wound in his shoulder.  
FIRST EXAMINATION : If thou examinest a man having a gaping wound in his 
shoulder its flesh being laid back and its sides separated, while he suffers with 
swelling(in) his shoulder blade, thou shouldst palpate his wound, shloudst thou find 
its gash separated from its sides in his wound, as a roll of linen is unrolled, (and) it 
is painful when he raises his arm on account of it, thou shouldst draw together for 
him his gash with stitching .  
FIRST DIAGNOSIS : Thou shouldst say concerning him : "One having a gaping 
wound in his shoulder , its flesh being laid back and its sides separated while he 
suffers with swelling in his shoulder blade . An ailment which I will treat ."  
FIRST TREATMENT : Thou shouldst bind it with fresh meat the first day.  
SECOND EXAMINATION AND TREATMENT : If thou findest that wound open 
and its stitching loose, thou shouldst draw together for him its gash with two strips 
of linen over that gash ; thou shouldst treat it afterward with grease, honey, (and) 
lint every day until he recovers .  
If thou findest a wound, its flesh laid back, it sides separated, in any member of a 
man , thou shouldst treat it according to these directions.  
THIRD EXAMINATION : If however , thou findest that his flesh has developed 
inflammation form that wound which is in his solder, while that wound is inflamed, 
open , and its stitching loose , thou souldest lay thy hand upon it . Shouldst thou 
find inflammation issuing from the mouth of his wound at thy touch , and secretion 
discharging therefrom are cool like wenesh-juice .  
DIAGNOSIS FOLLOWING THIRD EXAMINATION : Thou shouldst say 
concerning him : "One having wound in his shoulder , it being inflamed , and he 
continues to have fever from it . An ailment with which I will contend ."  
FOURTH EXAMINATION : If then thou findest that man continuing to have fever , 
while that wound is inflames.  
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TREATMENT FOLLOWING FOURTH EXAMINATION : Thou shalt not bind it ; 
thou shalt moor (him) at his mooring stakes, until the period of his injury passes by.  
FIFTH EXAMINATION : If however, his fever abates and the inflammation in the 
mouth of his wound dissipates entirely .  
TREATMENT FOLLOWING FIFTH EXAMINATION : Thou shouldst treat him 
afterward with grease , honey, (and) lint every day, until he recovers.  
 
(I ett tidigare fall förklaras att “moor him at his mooring stakes” innebär att han skall hållas på 
sin normala diet.) 
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Bilaga 3.  Växter i egyptisk medicin, några exempel  [2, 7, 10, 11, 17]  
 
 

Akacia: maskutdrivning, diarré, inre blödning, hudsjukdom 
Aloe Vera: mot mask; lindrar huvudvärk och bröstsmärtor, brännskador, bölder 
hudsjukdom och allergier 
Alruna: ansågs vara ett afrodisiakum och befrämjar befruktning, Nu vet vi att den 
innehåller narkotikan atropin och skopolamin som framkallar medvetslöshet då det 
blandas med vin [2]. (intet nytt under solen!) 
Basilika: bra för hjärtat 
Beladonna: smärtlindring 
En: matsmältning, minskar bröstsmärtor, lindrar magkramper 
Fänkål: hosta, mag- o matsmältningsbesvär 
Gurkmeja: Stänger öppna sår 
Granatäpple: importerades under nya kungadömet (1575 – 1087 f Kr), användes till 
mat, men roten användes för att bli av med rundmaskar (innehåller tannin som bl. a. är 
adstringerande) 
Henna: adstringerande, stoppar diarréer, sluter öppna sår 
Honung: naturlig antibiotika, användes för att stryka på sår, bas i läkande salvor liksom 
ricinolja, koriander, öl, och andra livsmedel 
Kamfer: dämpar feber, lindrar epilepsi, bra för tandköttet 
Kummin: lindrar gasbildning i tarmarna, bra för matsmältningen, ger bättre andedräkt 
Kanel: mot sårigt tandkött 
Kannabis: lugnande, dövande 
Kardemumma: lindrar gasbildning i tarmarna, bra för matsmältningen 
Kassia / kanel: matsmältningsbesvär 
Koriander:  matsmältningsbesvär, flatulens 
Kubeber (Piper cubeba)  mot urinvägsinfektioner, strup- och halsinfektioner, sårigt och  
infekterat tandkött, samt lindrade huvudvärk 
Kummin: lindrade matsmältningsbesvär, flatulens 
Lagerbär: stoppar diarré, mot bölder, krymper hemorrojder, håller undan flugor 
Linfrö: mot förstoppning, led smärtor, inflammation i munhålan 
Lök: urindrivande, framkallar svettning, förhindrar förkylning, lindrar smärta 
Mynta: lindrar väderspänningar, är bra för matsmältningen, stoppar kräkningar 
Myrra:  
Ricinolja: laxativ och att stryka på sår 
Sandelträ (som rökelse): är bra för matsmältningen, stoppar diarréer, lindrar 
huvudvärk, och gikt 
Senna: mot förstoppning tillsammans med ricinolja 
Sesam: lindrar astma 
Tamarind: laxermedel 
Timjan: mot smärta, matsmältningsbesvär 
Vallmo: (opium) botar sömnlöshet, huvudvärk, lindrar andningsproblem, smärtstillare, 
bedövningsmedel, det sägs att vallmo användes för att lugna oroliga barn! 
Virak: aromatisk kåda, används som rökelse: Lindrar hals- och strupinfektioner, 
stoppar blödningar, kräkningar, astma 
Vitlök: ger livskraft, lindrar väderspänningar, är bra för matsmältningen, milt 
laxerande, krymper hemorrojder, befriar kroppen från ”andar”, rå vitlök mot astma och 
andningsbesvär (bronkit) 
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Bilaga 4. 
Knut Hæger ger fölande översättning av läkareden [19]: 
 
Hippokrates: Läkareden 
 
Jag svär vid Apollon, läkaren, vid Asklepios,  
vid Hygieia och Panakeia samt vid alla gudar och  
gudinnor, tagande dem till vittnen att jag,  
så vitt jag förmår och mitt förstånd räcker, 
skall hålla denna min ed och denna men för- 
pliktelse: den som lärt mig denna konst skall 
jag akta lika högt som mina föräldrar, dela med 
honom vad jag äger och vid behov hjälpa honom; 
hans söner skall jag anse som mina bröder, 
och om de önskar lära sig denna konst skall 
jag undervisa dem däri utan lön eller förbindelse. 
Föreskrifter, muntliga föredrag och allt vad  
till undervisningen hör skall jag meddela mina 
och min lärares söner samt de lärjungar som 
avgivit skriftlig och edlig förpliktelse enligt 
läkarbruk, men icke åt någon annan. Efter förmåga 
och omdöme skall jag vidtaga dietetiska 
anordningar till gagn för de sjuka, och vad som 
kan skada eller göra dem ont skall jag söka 
avvärja. Jag skall icke ge någon gift, om man 
ber mig därom, ej heller råda någon till dylikt; 
ej heller skall jag ge någon kvinna fosterfördrivande 
medel. I renhet och fromhet vill jag tillbringa 
mitt liv och utöva min konst. Stensnitt 
skall jag förvisso icke göra, utan överlåta  
denna praktik åt dem som därmed befattar sig.  
I de hus där jag ingår vill jag ingå till fromma 
för de lidande och hålla mig fjärran från varje 
fördärvbringande orättrådighet, särskilt från 
könsligt umgänge med kvinnor och män, såväl 
fria som slavar. Vad jag under utövandet av 
mitt yrke, eller under umgänget med människor 
utom yrket, sett eller hört,  och som möjligen 
är av beskaffenhet att ej böra utspridas, 
skall jag förtiga och anse som vore det osagt. 
Håller jag nu denna min ed och ej bryter 
däremot, så må det vara mig förunnat att njuta 
av livet och min konst, alltid och av alla ärad  
och aktad. Överträder jag den och blir menedare, 
så vare motsatsen min lott! 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

 
Bilaga 5. Dioskorides, De materia medica 
Några exempel som visar stilen i de fem böckerna.  
 
Bok 1. 
Cap. 6. Narde.       
Valeriana oder Patrinia Jatamansi und Patrinia scabiosaefolia (Valerianaceae) - 

Indische Narde und syrische Narde 
 

Es gibt zwei Arten Narde, und zwar heisst die eine die indische, die andere 

die syrische, nicht aber weil sie in Syrien gefunden wird, sondern weil die 

eine Seite des Gebirges, an dem sie wächst, nach Indien, die andere nach  
Syrien gerichtet ist. Von der als syrische bezeichneten ist diejenige die beste, 
welche frisch, leicht, reichdoldig, gelbfarbig und sehr wohlriechend ist, und 

zwar im Dufte dem Cyperngrase gleich, welche eine dichte Aehre, einen  
bitteren Geschmack hat, die Zunge austrocknet und den Wohlgeruch ziemlich 

lange behält. Eine Art der indischen heisst Gangitis von einem gewissen Flusse 

mit Namen Ganges, welcher an dem Gebirge, wo sie wächst, vorbei- 

fliesst. Sie ist an Kraft schwächer, weil sie aus feuchten Gegenden 

stammt, ist auch länger und hat viele aus derselben Wurzel spriessende 

vieldoldige und unter sich verflochtene Aehren mit stinkendem Geruch. 
Die gebirgige dagegen ist dunkler, wohlriechender, hat kürzere Aehren 

und ähnelt im Geruch dem Cyperngrase; dabei hat sie die übrigen Eigen- 

schaften der als syrische bezeichneten. Eine Art heisst auch die sam- 

pharitische, sie ist sehr kurz und nach ihrer Heimath benannt, mit 

grossen Aehren, in deren Mitte sie zuweilen einen helleren Stengel mit 

übermässig starkem Bocksgeruch treibt; dieser muss weggeworfen werden. 
Sie wird aber auch ausgesogen in den Handel gebracht; dieses erkennt 

man daran, dass die Aehre weiss und dürr ist und keinen Flaumbesatz 

hat. Sie verfälschen sie auch durch Imprägniren mit Schwefelantimon 

und Wasser oder Palmwein, damit sie compacter und schwerer wird. 
Beim Gebrauche muss man, wenn Schmutz an den Wurzeln hängen sollte, 
diesen entfernen und den Staub absieben, welcher zum Waschwasser der 

Hände verwandt werden kann. Sie haben erwärmende, austrocknende, 
urintreibende Kraft, weshalb sie genossen auch den Stuhlgang und, in 

Zäpfchen eingelegt, die Ausflüsse aus der Gebärmutter stellen, sowie die 

Säfte in Ordnung bringen. Mit kaltem Wasser genommen helfen sie 

gegen Uebelkeit, Magenschmerzen, Blähungen, Leberleiden, Gelbsucht und 

Nierenleiden. In Wasser abgekocht und zum Dampfsitzbade angewandt, 
heilen sie die Gebärmutterentzündungen. Ferner wirken sie gegen die in 

den Augen abgesonderte, die Augenlider faulende Flüssigkeit, indem sie 

die Winipern kräftigen und verdichten, auch dienen sie zu Aufstreupulver 

für feuchte Körper. Weiterhin werden sie den Gegengiften zugesetzt. Zu 

Augenmitteln aber werden sie mit Wein fein zerrieben, geformt und in 

einem unverpichten neuen Gefässe aufbewahrt. 
 
 Cap. 135. Weide.                           
Salix alba (Salicaceae) - Weisse Weide 
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Die Weide ist ein Baum, seine Frucht, Blätter, Rinde und der Saft haben 

adstringirende Kraft. Die fein geriebenen Blätter mit etwas Pfeffer und  
Wein genommen sind bei Darmverschlingung angebracht, für sich mit  
Wasser genommen verhindern sie die Empfängnis. Die Frucht, genossen,  
hilft bei Blutspeien, aber auch die Rinde leistet dasselbe. Gebrannt und mit 

Essig vermischt vertreibt sie im Umschlag Hautverhärtungen und Schwielen, 
der Saft aber von Blättern und Rinde in einem Granatbecher erwärmt heilt 

mit Rosenöl zusammen Ohrenleiden. Ihre Abkochung ist das beste Bähmittel 

bei Podagra, sie vertreibt aber auch Kleingrind. Es wird auch Saft aus ihr  
gewonnen, indem die Rinde zur Blüthezeit angeschnitten wird, denn im Innern 

findet er sich zusammengelaufen. Er hat die Kraft das zu vertreiben, was die 

Pupille verdunkelt. 
 
Bok 2. 
 Cap. 11. Schnecken.                           
Helix pomatias - Weinbergschnecke 
 
Die Landschnecke ist dem Magen zuträglich, sie verdirbt nicht leicht.  
Die beste ist die, welche in Sardinien, Libyen, Astypalaia, Sicilien und  
Chios vorkommt, sowie die, welche in den ligurischen Alpen Pomatias 
genannt wird. Auch die Meerschnecke ist dem Magen bekömmlich und 
leicht auszuscheiden, die Flussschnecke aber ist stinkend. Auch die Feld- 
schnecke, welche an Dornsträuchern und Büschen sitzt, und die Einige  
Sesilon oder Seselita nennen, bewirkt Störungen in Magen und Bauch und  
ist brechenerregend. Die gebrannten Schalen aller aber vermögen zu er- 
wärmen und zu brennen, Aussatz, weisse Flecken und Zähne zu reinigen. 
Wundnarben in den Augen, Leukome, Sonnenbrandflecken und Stumpf- 
sichtigkeit nehmen sie weg, wenn sie heil und ganz sammt dem Fleische 
verbrannt, fein gerieben und mit Honig eingestrichen werden. Roh mit  
den Häusern aufgelegt trocknen sie Wassersuchtsschwellungen und fallen 
nicht eher ab, als bis alle Feuchtigkeit aufgesogen ist. Weiter lindern sie  
Entzündungen bei Podagra und ziehen Splitter aus, wenn sie in gleicher 
Weise aufgelegt werden; fein zerrieben in Zäpfchen angewandt befördern 
sie die Menstruation. Ihr Fleisch, fein gerieben und mit Myrrhe und Weih- 
rauch umgeschlagen, verklebt die Wunden, besonders der Sehnen, und  
mit Essig verrührt, stellt es das Nasenbluten. Das lebende Fleisch, beson- 
ders das der libyschen Art, gegessen stillt die Schmerzempfindungen 
des Magens; ganz mit dem Gehäuse zerrieben und mit Wein und etwas 
Myrrhe genossen heilt sie Magen- und Blasenleiden. Die Landschnecke 
verklebt die Haare, wenn man eine Nadel durch ihr Fleisch zieht und 
mit dem daran hängenden Schleim das Haar bestreicht. 
 
Bok 3. 
Cap. 64 (71). Koriander.                      
Coriandrum sativum (Umbelliferae) - Koriander 
 

Das Korion oder Korianon [bei den Aegyptern Ochion, bei den Afrikanern  
Goïd] ist bekannt; es hat kühlende Kraft, daher heilt es im Kataplasma mit  
Brod oder Gerstenschrot roseartige Entzündungen und kriechende Geschwüre. 
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Mit Honig und Rosinen hilft es bei Epinyktiden, Hodenentzündungen und 

Karbunkeln; mit Schrot von Hülsenfrüchten zertheilt es Drüsen und Ge- 

schwülste. Vom Samen eine Kleinigkeit mit süssem Wein getrunken 

treibt den Bandwurm aus und befördert die Samenbildung. Zu viel ge- 

nommen greift es den Verstand gefährlich an; deshalb muss man sich 

vor einem Uebermaass und einem fortgesetzten Gebrauche hüten. Der 

Saft mit Bleiweiss oder Bleiglätte und Essig und Rosenöl als Salbe ist 

ein gutes Mittel gegen brennende Entzündungen auf der Haut.  
 
Bok 4. 
Cap. 92 (94). Nessel.                          
Urtica pillulifera (Urticaceae) - Pillennessel und  
Urtica urens (Urticaceae) - Brennnessel 
 

Die Akalyphe - Einige nennen sie Knide [Andere Adike, die Römer Urtica,  
die Aegypter Selepsion, die Dakier Dyn] - kommt in zwei Arten vor. Die eine 

nämlich ist wilder, hat rauhere, breitere und dunklere Blätter und eine dem 

Leinsamen ähnliche, nur kleinere Frucht. Die andere [Urtica mollis der 

Römer]- hat feinen Samen und ist nicht so rauh. Die Blätter beider, mit 

Salz als Kataplasma, heilen Hundsbisse und Gangrän, böse, krebsartige 

und schmutzige Geschwüre, sowie Verrenkungen, Skrofeln, Drüsen an 

den Ohren und an den Schamtheilen und Abscesse. Milzkranken werden 

sie mit Wachssalbe aufgelegt. Die Blätter mit dem Safte zerrieben und 

eingelegt helfen auch gegen Nasenbluten. Ferner befördern sie mit 

Myrrhe im Zäpfchen die Menstruation; die frischen Blätter, eingelegt, 
bringen Gebärmuttervorfall in Ordnung. Der Same, mit Rosinenwein ge- 

trunken, reizt zum Beischlaf und öffnet die Gebärmutter; mit Honig als 

Leckmittel hilft er bei Orthopnöe, Lungen- und Brustfellentzündung, führt 

die Unreinigkeiten aus der Brust und wird den fäulnisswidrigen Mitteln 

zugesetzt.   Mit Muscheln zusammengekocht erweichen die Blätter den 

Bauch, vertreiben Blähungen und treiben den Harn. Mit Ptisane ge- 

kocht reinigen sie die Brust. Die Abkochung der Blätter mit etwas Myrrhe 

getrunken befördert die Katamenien. Der Saft als Gurgelmittel beseitigt 

die Entzündung des Zäpfchens. 
 

 
Bok 5 
Cap. 77. Abortivwein.        
 
Es wird aber auch ein Abortivwein gemacht, indem neben die Weinstöcke 
Nieswurz, Springgurke oder Purgirwinde gleichzeitig mitgepflanzt wird. 
Von diesen nimmt die Traube die Kraft an und der aus dieser bereitete 
Wein bewirkt Fehlgeburt. Er wird den Frauen, nachdem sie vorher 
erbrochen haben, nüchtern mit Wasser gemischt in der Gabe von 8 Bechern 
gereicht. 
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Bilaga 6.   Galenos – ”On the Natural Faculties” 
 
”Om naturens krafter” är en intressant bok att läsa, stark polemisk mot exempelvis 
Asklepiades från Bithynien som på 90-talet f. Kr. kom till Rom, medan han hänvisar flitigt till 
Hippokrates, Aristoteles och Erasistratos, även om han går i stark polemik mot en del av 
Erasistratos åsikter. Boken börjar med att fastlägga terminologin, redan i andra stycket 
kommer en del saftiga slängar till meningsmotståndare. Därefter följer en grundlig 
genomgång av hur han ser på organismens tillblivelse, hur de olika organen kan bildas, 
tillväxt och näringsupptag. Han stödjer sig helt klart på Hippokrates idéer och ger riktiga 
rallarsvingar åt senare medicinska skribenter då han anser att de har fel. Galenos stödjer 
visserligen sina åsikter på filosofiska ståndpunkter men det är också intressant att se hur 
mycket han stödjer sig på experiment och verkliga iakttagelse och hur väl han förstår att 
utnyttja bilder för att förklara sina ståndpunkter.  
Här följer några klipp ur första boken som visar några typiska passager både på hur noga han 
är med att klargöra vad han menar med olika termer, hans metod att diskutera sig fram till vad 
han anser är sanningen, på hur han stödjer sig på praktisk erfarenhet och experiment men 
också på den polemiska tonen. 
 
(http://classics.mit.edu/Galen/natfac.mb.txt) 
 
(Färgmarkeringarna i texten är gjorda av denna uppsats författare) 

On the Natural Faculties  
 

By Galen  
 

Translated by Arthur John Brock 

   Book One 
 
 
1. Since feeling and voluntary motion are peculiar to animals, whilst growth and nutrition are 
common to plants as well, we may look on the former as effects of the soul and the latter as 
effects of the nature. And if there be anyone who allows a share in soul to plants as well, and 
separates the two kinds of soul, naming the kind in question vegetative, and the other sensory, 
this person is not saying anything else, although his language is somewhat unusual. We, 
however, for our part, are convinced that the chief merit of language is clearness, and we 
know that nothing detracts so much from this as do unfamiliar terms; accordingly we employ 
those terms which the bulk of people are accustomed to use, and we say that animals are 
governed at once by their soul and by their nature, and plants by their nature alone, and that 
growth and nutrition are the effects of nature, not of soul.  
 
 
2………………………………… 
 
First, however, we must distinguish and explain clearly the various terms which we are going 
to use in this treatise, and to what things we apply them; and this will prove to be not merely 
an explanation of terms but at the same time a demonstration of the effects of nature.  
 
When, therefore, such and such a body undergoes no change from its existing state, we say 

http://classics.mit.edu/Galen/natfac.mb.txt
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that it is at rest; but, not withstanding, if it departs from this in any respect we then say that in 
this respect it undergoes motion. Accordingly, when it departs in various ways from its 
preexisting state, it will be said to undergo various kinds of motion. Thus, if that which is 
white becomes black, or what is black becomes white, it undergoes motion in respect to 
colour; or if what was previously sweet now becomes bitter, or, conversely, from being bitter 
now becomes sweet, it will be said to undergo motion in respect to flavour; to both of these 
instances, as well as to those previously mentioned, we shall apply the term qualitative 
motion. And further, it is not only things which are altered in regard to colour and flavour 
which, we say, undergo motion; when a warm thing becomes cold, and a cold warm, here too 
we speak of its undergoing motion; similarly also when anything moist becomes dry, or dry 
moist. Now, the common term which we apply to all these cases is alteration.  
 
This is one kind of motion. But there is another kind which occurs in bodies which change 
their position, or as we say, pass from one place to another; the name of this is transference.  
 
……………… 
--------------------- 
 The Sophists, however, while allowing that bread in turning into blood becomes changed as 
regards sight, taste, and touch, will not agree that this change occurs in reality. Thus some of 
them hold that all such phenomena are tricks and illusions of our senses; the senses, they say, 
are affected now in one way, now in another, whereas the underlying substance does not 
admit of any of these changes to which the names are given. Others (such as Anaxagoras) will 
have it that the qualities do exist in it, but that they are unchangeable and immutable from 
eternity to eternity, and that these apparent alterations are brought about by separation and 
combination.  
 
Now, if I were to go out of my way to confute these people, my subsidiary task would be 
greater than my main one. Thus, if they do not know all that has been written, "On Complete 
Alteration of Substance" by Aristotle, and after him by Chrysippus, I must beg of them to 
make themselves familiar with these men's writings. If, however, they know these, and yet 
willingly prefer the worse views to the better, they will doubtless consider my arguments 
foolish also. I have shown elsewhere that these opinions were shared by Hippocrates, who 
lived much earlier than Aristotles In fact, all those known to us who have been both 
physicians and philosophers Hippocrates was the first who took in hand to demonstrate that 
there are, in all, four mutually interacting qualities, and that to the operation of these is due 
the genesis and destruction of all things that come into and pass out of being. Nay, more; 
Hippocrates was also the first to recognise that all these qualities undergo an intimate 
mingling with one another; and at least the beginnings of the proofs to which Aristotle later 
set his hand are to be found first in the writings of Hippocrates.  
 
 ……………….  
……………….. 
……… 
 
5. The effects of Nature, then, while the animal is still being formed in the womb, are all the 
different parts of its body; and after it has been born, an effect in which all parts share is the 
progress of each to its full size, and thereafter its maintenance of itself as long as possible.  
 
The activities corresponding to the three effects mentioned are necessarily three- one to each- 
namely, Genesis, Growth, and Nutrition. Genesis, however, is not a simple activity of Nature, 
but is compounded of alteration and of shaping. That is to say, in order that bone, nerve, 
veins, and all other [tissues] may come into existence, the underlying substance from which 
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the animal springs must be altered; and in order that the substance so altered may acquire its 
appropriate shape and position, its cavities, outgrowths, attachments, and so forth, it has to 
undergo a shaping or formative process. One would be justified in calling this substance 
which undergoes alteration the material of the animal, just as wood is the material of a ship, 
and wax of an image.  
 
Growth is an increase and expansion in length, breadth, and thickness of the solid parts of the 
animal (those which have been subjected to the moulding or shaping process). Nutrition is an 
addition to these, without expansion.  
 
6. Let us speak then, in the first place, of Genesis, which, as we have said, results from 
alteration together with shaping.  
 
………….. 
………..  
7. Passing now to the faculty of Growth let us first mention that this, too, is present in the 
foetus in utero as is also the nutritive faculty, but that at that stage these two faculties are, as it 
were, handmaids to those already mentioned, and do not possess in themselves supreme 
authority. ………………. 
……………...  
 
Children take the bladders of pigs, fill them with air, and then rub them on ashes near the fire, 
so as to warm, but not to injure them. This is a common game in the district of Ionia, and 
among not a few other nations. As they rub, they sing songs, to a certain measure, time, and 
rhythm, and all their words are an exhortation to the bladder to increase in size. When it 
appears to them fairly well distended, they again blow air into it and expand it further; then 
they rub it again. This they do several times, until the bladder seems to them to have become 
large enough. Now, clearly, in these doings of the children, the more the interior cavity of the 
bladder increases in size, the thinner, necessarily, does its substance become. But, if the 
children were able to bring nourishment to this thin part, then they would make the bladder 
big in the same way that Nature does. As it is, however, they cannot do what Nature does, for 
to imitate this is beyond the power not only of children, but of any one soever; it is a property 
of Nature alone.  
 
It will now, therefore, be clear to you that nutrition is a necessity for growing things. For if 
such bodies were distended, but not at the same time nourished, they would take on a false 
appearance of growth, not a true growth. And further, to be distended in all directions belongs 
only to bodies whose growth is directed by Nature; for those which are distended by us 
undergo this distension in one direction but grow less in the others; it is impossible to find a 
body which will remain entire and not be torn through whilst we stretch it in the three 
dimensions. Thus Nature alone has the power to expand a body in all directions so that it 
remains unruptured and preserves completely its previous form.  
 
Such then is growth, and it cannot occur without the nutriment which flows to the part and is 
worked up into it.  
 
………… 
…….. 
9. Now, since the three faculties of Nature have been exhaustively dealt with, and the animal 
would appear not to need any others (being possessed of the means for growing, for attaining 
completion, and for maintaining itself as long a time as possible), this treatise might seem to 
be already complete, and to constitute an exposition of all the faculties of Nature. If, however, 
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one considers that it has not yet touched upon any of the parts of the animal (I mean the 
stomach, intestines, liver, and the like), and that it has not dealt with the faculties resident in 
these, it will seem as though merely a kind of introduction had been given to the practical 
parts of our teaching. For the whole matter is as follows: Genesis, growth, and nutrition are 
the first, and, so to say, the principal effects of Nature; similarly also the faculties which 
produce these effects- the first faculties- are three in number, and are the most dominating of 
all. But as has already been shown, these need the service both of each other, and of yet 
different faculties. Now, these which the faculties of generation and growth require have been 
stated. I shall now say what ones the nutritive faculty requires.  
 
---------- 
--- 
10…………… 
……… 
Thus there is one entrance- that through the mouth- for all the various articles of food. What 
receives nourishment, however, is not one single part, but a great many parts, and these 
widely separated; do not be surprised, therefore, at the abundance of organs which Nature has 
created for the purpose of nutrition. For those of them which have to do with alteration 
prepare the nutriment suitable for each part; others separate out the superfluities; some pass 
these along, others store them up, others excrete them; some, again, are paths for the transit in 
all directions of the utilisable juices. So, if you wish to gain a thorough acquaintance with all 
the faculties of Nature, you will have consider each one of these organs.  
 
…………. 
………………. 
………………… 
.  
13. Now the extent of exactitude and truth in the doctrines of Hippocrates may be gauged, not 
merely from the way in which his opponents are at variance with obvious facts, but also from 
the various subjects of natural research themselves- the functions of animals, and the rest. For 
those people who do not believe that there exists in any part of the animal a faculty for 
attracting its own special quality are compelled repeatedly to deny obvious facts. For instance, 
Asclepiades, the physician, did this in the case of the kidneys. That these are organs for 
secreting [separating out] the urine, was the belief not only of Hippocrates, Diocles, 
Erasistratus, Praxagoras, and all other physicians of eminence, but practically every butcher is 
aware of this, from the fact that he daily observes both the position of the kidneys and the duct 
(termed the ureter) which runs from each kidney into the bladder, and from this arrangement 
he infers their characteristic use and faculty. But, even leaving the butchers aside, all people 
who suffer either from frequent dysuria or from retention of urine call themselves 
"nephritics," when they feel pain in the loins and pass sandy matter in their water. 
 
 
I do not suppose that Asclepiades ever saw a stone which had been passed by one of these 
sufferers, or observed that this was preceded by a sharp pain in the region between kidneys 
and bladder as the stone traversed the ureter, or that, when the stone was passed, both the pain 
and the retention at once ceased. It is worth while, then, learning how his theory accounts for 
the presence of urine in the bladder, and one is forced to marvel at the ingenuity of a man who 
puts aside these broad, clearly visible routes, and postulates others which are narrow, 
invisible- indeed, entirely imperceptible. His view, in fact, is that the fluid which we drink 
passes into the bladder by being resolved into vapours, and that, when these have been again 
condensed, it thus regains its previous form, and turns from vapour into fluid. He simply 
looks upon the bladder as a sponge or a piece of wool, and not as the perfectly compact and 
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impervious body that it is, with two very strong coats. For if we say that the vapours pass 
through these coats, why should they not pass through the peritoneum and the diaphragm, 
thus filling the whole abdominal cavity and thorax with water? "But," says he, "of course the 
peritoneal coat is more impervious than the bladder, and this is why it keeps out the vapours, 
while the bladder admits them." Yet if he had ever practised anatomy, he might have known 
that the outer coat of the bladder springs from the peritoneum and is essentially the same as it, 
and that the inner coat, which is peculiar to the bladder, is more than twice as thick as the 
former.  
 
Perhaps, however, it is not the thickness or thinness of the coats, but the situation of the 
bladder, which is the reason for the vapours being carried into it? On the contrary, even if it 
were probable for every other reason that the vapours accumulate there, yet the situation of 
the bladder would be enough in itself to prevent this. For the bladder is situated below, 
whereas vapours have a natural tendency to rise upwards; thus they would fill all the region of 
the thorax and lungs long before they came to the bladder.  
 
But why do I mention the situation of the bladder, peritoneum, and thorax? For surely, when 
the vapours have passed through the coats of the stomach and intestines, it is in the space 
between these and the peritoneum that they will collect and become liquefied (just as in 
dropsical subjects it is in this region that most of the water gathers). Otherwise the vapours 
must necessarily pass straight forward through everything which in any way comes in contact 
with them, and will never come to a standstill. But, if this be assumed, then they will traverse 
not merely the peritoneum but also the epigastrium, and will become dispersed into the 
surrounding air; otherwise they will certainly collect under the skin.  
 
Even these considerations, however, our present-day Asclepiadeans attempt to answer, despite 
the fact that they always get soundly laughed at by all who happen to be present at their 
disputations on these subjects- so difficult an evil to get rid of is this sectarian partizanship, so 
excessively resistant to all cleansing processes, harder to heal than any itch!  
 
Thus, one of our Sophists who is a thoroughly hardened disputer and as skilful a master of 
language as there ever was, once got into a discussion with me on this subject; so far from 
being put out of countenance by any of the above-mentioned considerations, he even 
expressed his surprise that I should try to overturn obvious facts by ridiculous arguments! 
"For," said he, "one may clearly observe any day in the case of any bladder, that, if one fills it 
with water or air and then ties up its neck and squeezes it all round, it does not let anything 
out at any point, but accurately retains all its contents. And surely," said he, "if there were any 
large and perceptible channels coming into it from the kidneys the liquid would run out 
through these when the bladder was squeezed he concluded by jumping up and departing- 
leaving me as though I were quite incapable of finding any plausible answer 
 
, in the same way that it entered?" Having abruptly made these and similar remarks in precise 
and clear tones, The fact is that those who are enslaved to their sects are not merely devoid of 
all sound knowledge, but they will not even stop to learn! Instead of listening, as they ought, 
to the reason why liquid can enter the bladder through the ureters, but is unable to go back 
again the same way,- instead of admiring Nature's artistic skill- they refuse to learn; they even 
go so far as to scoff, and maintain that the kidneys, as well as many other things, have been 
made by Nature for no purpose! And some of them who had allowed themselves to be shown 
the ureters coming from the kidneys and becoming implanted in the bladder, even had the 
audacity to say that these also existed for no purpose; and others said that they were spermatic 
ducts, and that this was why they were inserted into the neck of the bladder and not into its 
cavity. When, therefore, we had demonstrated to them the real spermatic ducts entering the 
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neck of the bladder lower down than the ureters, we supposed that, if we had not done so 
before, we would now at least draw them away from their false assumptions, and convert 
them forthwith to the opposite view. But even this they presumed to dispute, and said that it 
was not to be wondered at that the semen should remain longer in these latter ducts, these 
being more constricted, and that it should flow quickly down the ducts which came from the 
kidneys, seeing that these were well dilated. We were, therefore, further compelled to show 
them in a still living animal, the urine plainly running out through the ureters into the bladder; 
even thus we hardly hoped to check their nonsensical talk.  
 
Now the method of demonstration is as follows. One has to divide the peritoneum in front of 
the ureters, then secure these with ligatures, and next, having bandaged up the animal, let him 
go (for he will not continue to urinate). After this one loosens the external bandages and 
shows the bladder empty and the ureters quite full and distended- in fact almost on the point 
of rupturing; on removing the ligature from them, one then plainly sees the bladder becoming 
filled with urine.  
 
When this has been made quite clear, then, before the animal urinates, one has to tie a ligature 
round his penis and then to squeeze the bladder all over; still nothing goes back through the 
ureters to the kidneys. Here, then, it becomes obvious that not only in a dead animal, but in 
one which is still living, the ureters are prevented from receiving back the urine from the 
bladder. These observations having been made, one now loosens the ligature from the 
animal's penis and allows him to urinate, then again ligatures one of the ureters and leaves the 
other to discharge into the bladder. Allowing, then, some time to elapse, one now 
demonstrates that the ureter which was ligatured is obviously full and distended on the side 
next to the kidneys, while the other one- that from which the ligature had been taken- is itself 
flaccid, but has filled the bladder with urine. Then, again, one must divide the full ureter, and 
demonstrate how the urine spurts out of it, like blood in the operation of vene-section; and 
after this one cuts through the other also, and both being thus divided, one bandages up the 
animal externally. Then when enough time seems to have elapsed, one takes off the bandages; 
the bladder will now be found empty, and the whole region between the intestines and the 
peritoneum full of urine, as if the animal were suffering from dropsy. Now, if anyone will but 
test this for himself on an animal, I think he will strongly condemn the rashness of 
Asclepiades, and if he also learns the reason why nothing regurgitates from the bladder into 
the ureters, I think he will be persuaded by this also of the forethought and art shown by 
Nature in relation to animals.  
…………….. 
…….. 
…. 
 
Also, in the matter of the yellow bile, he (Asclepiades) makes an even grander and more 
spirited venture; for he says this is actually generated in the bile-ducts, not merely separated 
out.  
 
How comes it, then, that in cases of jaundice two things happen at the same time- that the 
dejections contain absolutely no bile, and that the whole body becomes full of it? He is forced 
here again to talk nonsense, just as he did in regard to the urine. He also talks no less nonsense 
about the black bile and the spleen, not understanding what was said by Hippocrates; and he 
attempts in stupid- I might say insane- language, to contradict what he knows nothing about.  
 
And what profit did he derive from these opinions from the point of view of treatment? He 
neither was able to cure a kidney ailment, nor jaundice, nor a disease of black bile, nor would 
he agree with the view held not merely by Hippocrates but by all men regarding drugs- that 
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some of them purge away yellow bile, and others black, some again phlegm, and others the 
thin and watery superfluity; he held that all the substances evacuated were produced by the 
drugs themselves, just as yellow bile is produced by the biliary passages! It matters nothing, 
according to this extraordinary man, whether we give a hydragogue or a cholagogue in a case 
of dropsy, for these all equally purge and dissolve the body, and produce a solution having 
such and such an appearance, which did not exist as such before!  
 
Must we not, therefore, suppose he was either mad, or entirely unacquainted with practical 
medicine? For who does not know that if a drug for attracting phlegm be given in a case of 
jaundice it will not even evacuate four cyathi of phlegm? Similarly also if one of the 
hydragogues be given. A cholagogue, on the other hand, clears away a great quantity of bile, 
and the skin of patients so treated at once becomes clear. I myself have, in many cases, after 
treating the liver condition, then removed the disease by means of a single purgation; 
whereas, if one had employed a drug for removing phlegm one would have done no good.  
 
Nor is Hippocrates the only one who knows this to be so, whilst those who take experience 
alone as their starting-point know otherwise; they, as well as all physicians who are engaged 
in the practice of medicine, are of this opinion. Asclepiades, however, is an exception……… 
……………….. 
……. 
 
………… 
………….. 
 
Do we still, then, disbelieve that each drug attracts that humour which is proper to it? Possibly 
the adherents of Asclepiades will assent to this- or rather, they will- not possibly, but 
certainly- declare that they disbelieve it, lest they should betray their darling prejudices.  
………….. 
………… 
……….. 
… 
. 
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