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Abstract 

Nilsson, L. 2018. Antikens barnmorskor: Männens berättelser om kvinnan. 
Nilsson, L. 2018. Midwifes of the ancient world: Men’s stories about the woman. 
 
Midwife is an ancient occupation that has been in the shadow of their male colleagues for a 
long time. Our only source from the classical Greek era and the early Roman Empire are 
written by men and therefore gives us an alternative story about the women who worked as 
midwifes. 

This thesis aims to investigate which role the midwife had during these periods and if 
their work and tasks developed over time or if there is any differences between the different 
male authors. To conduct this I have chosen to use ancient sources as the main material. To 
represent the classical Greek period the main source is De mulierum affectibus, a book from 
the collection of Corpus Hippocraticum and in addition works from Aristophanes and Plato. 
From the Roman Empire, Soranus of Ephesus is the leading source with his book Gynaeceia. 
Galen and Pliny the elder also contribute to the picture of the midwife. Since all the texts are 
written by male authors we only get the male perspective of the midwifes and therefore I use a 
gender and feministic perspective in order to give weigh against the male-bias in their writing 
and also, to analyse the texts, I use the method ‘close reading’. 

To find out which role the midwife had the study is structured in three case studies: 1) the 
treatment of the female patient, 2) who were present during childbirth and 3) what tasks the 
midwife had during childbirth. During the Greek classical era we can read about different 
tasks given to the midwife, in treatment we can see the midwife examines the female patient 
and the midwife works next to the male doctor but are given simple tasks as the “cord-
clipper”. In the Roman period Soranus dedicates his book to the midwife and gives the first 
full description of the midwife and her qualities. It is first in Pliny the elder’s book we can 
find midwifes calling by their names and not just referred to as “the midwife”. Thus, what can 
be distinguished from the study is that the perception of midwife does not change 
significantly between the Greek classical era and the early Roman Empire. The three case 
studies do not differ remarkably. The authors who stand out are Plato and Soranus, who both 
give a picture of the profession as they actually lift the women's work and give them some 
kind of recognition. 
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1. Inledning 

Den tidigaste barnmorskan vi känner till idag är den grekiska kvinnan Agnodike som beskrivs 
i romaren Gaius Julius Hyginus verk Fabulae, vilket skrevs omkring vår tidräknings början.1 
Enligt berättelsen ska Agnodike trotsat lagen i Athen som påbjöd att ingen kvinna eller slav 
skulle få utbilda sig inom medicin. Genom att klä ut sig till man ska hon ha genomgått en 
utbildning av Herophilos som var verksam i Alexandria för att sedan utöva sin egen praktik i 
Athen. I Athen hade hon flera patienter vilket gjorde de andra läkarna rasande och de 
anklagade, som de trodde, honom för att förföra kvinnorna i sin mottagning. Agnodike, som 
antagit ett mansnamn, kallades i sin tur till en rättegång där det berättas om hur hon tagit av 
sin förklädnad och visat sig vara en kvinna. Detta gjorde henne skyldig till ett annat brott, 
nämligen förbudet för kvinnor att utöva medicin. Männen i rättegången ville straffa Agnodike 
men då ställde sig hennes patienter bakom henne. Flera av kvinnorna var fruar till de högre 
uppsatta männen i rättegångssalen vilket gjorde dem inflytelserika. Rättegången ledde till att 
lagen ändrades och det blev nu tillåtet för kvinnor att vara verksamma som barnmorskor. 
Berättelsen om Agnodike är omdiskuterad. Har den en verklighetsbakgrund eller är det en 
myt? Även om berättelsen i sig inte är sann, kom Agnodike att vara en förebild och 
inspiration för kvinnor inom medicin flera århundranden efter att anekdoten ska ha utspelat 
sig.2 

1.1. Syfte och frågeställning 
Denna studie utgör en undersökning om barnmorskor (gr. maia) under två olika perioder 
under antiken – den klassiska perioden i Grekland samt tidig kejsarperiod i Rom – och utifrån 
fyra olika medicinska författarperspektiv samt ett perspektiv utan någon medicinsk koppling. 
De valda perioderna utgår från de källor som finns att tillgå, där den äldsta är Hippokrates. 
Hippokrates levde ca 460–ca 370 f.v.t. och var verksam på Kos. Idag kallas han för 
”läkekonstens fader” men skrev antagligen inte sitt verk Corpus Hippocraticum helt på egen 
hand utan med stor hjälp av sina efterföljare då verket dateras till cirka 400-tal f.v.t. samt den 
tidigare hälften av 300-talet f.v.t. Ungefär en fjärdedel av verket tillägnas symptom och 
behandlingen av den kvinnliga kroppen där vi även hittar beskrivningar av barnmorskan och 
hennes roll i praktiken under förlossningen.3  Den andra perioden behandlar 100-talet e.v.t. 
när Grekland blivit en del av det romerska imperiet. Här utgår undersökningen dock från tre 
olika källor: läkarna Soranus från Efesos som var verksam i Grekland på 100-talet e.v.t. och 
Plinius den äldre, 23–79, samt Galenos, 129–199, som båda var verksamma i Rom. Studien 
behandlar de olika författarnas beskrivning av barnmorskan och hennes roll i praktiken. 
Barnmorskor var ständigt närvarande vid förlossningar men har inte fått mycket utrymme i 
historieböckerna och därmed hamnat i skuggan av läkekunniga män som Hippokrates, 
Soranus och Galenos. De finns dock omnämnda i flera antika källor och vetskapen om deras 
närvaro parallellt med den moderna kunskapen om kvinnans undertryckta roll i det antika 
                                                        
1 Hyg. Fab. 274. 
2 King 1998, 184; Dean-Jones 1994, 32. Dean-Jones menar att berättelsen om Agnodike endast är en skröna men 

att det är möjligt att ett förbud mot kvinnor verksamma inom medicin kan existerat under tidigt 400-tal f.v.t. 
och att denna lag upphävdes senare under klassisk tid. 

3 MacLachlan 1994, 187. 
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samhället är värt att observera. Det återstår mycket att fundera över när det gäller kvinnans 
roll under antiken och eftersom kvinnan främst skulle ägna sig åt hushållsarbete och hålla sig 
inom hemmets fyra väggar är barnmorskornas yrkesverksamhet ännu mer förtjänt att 
uppmärksamma. Idag känner vi till ett antal kvinnor från antiken som ägnade sig åt vetenskap 
och arbetade inom männens domäner och dessa kvinnor är viktiga att undersöka. 

Frågor som är centrala för studien är i synnerhet barnmorskans roll i praktiken. Hur såg 
hennes roll ut i arbetet med förlossningar? Förändrades arbetet över tid från 400 f.v.t. till 100 
e.v.t.? Utöver barnmorskans roll i praktiken vill jag närma mig kvinnorna och synen på dem. 
Hur beskrivs de i de antika skrifterna? Är det möjligt att tolka barnmorskans roll i praktiken 
utifrån den beskrivning som ges av dem i de antika skrifterna? Har barnmorskans yrkesroll 
utvecklats eller finns det någon annan skillnad mellan Hippokrates, Soranus och Galenos 
verk? Flera moderna forskare som behandlar den antika synen på kvinnokroppen ur en 
medicinsk kontext nämner ofta barnmorskan, men på grund av bristande forskning och antika 
källor om det kvinnliga yrket är informationen inte grundlig. Därför är vidare forskning om 
barnmorskan och hennes roll välbehövlig. Med en övergripande undersökning av rollen som 
barnmorska hoppas jag kunna bidra med en förståelse för yrket samt för deras roll under 
förlossningsarbetet. 

1.2. De antika källorna 
Under 400- och 300-talet f.v.t. finns det inga kvinnor som vi känner till som var aktiva inom 
den vetenskapliga sfären i områden som till exempel medicin, astronomi eller matematik. Vi 
känner till kvinnor inom lyrik som Sapfo. Andra kvinnor känner vi till genom andrahands-
källor som berättar om dessa men mycket har tyvärr gått förlorat. Som de antika källorna 
gestaltar samhället har mannen varit överordnad kvinnan vilket tros vara normalsituationen 
under antikens Grekland och därför är de källor som undersökningen utgår från uteslutande 
författade av män. 

Inledningsvis analyseras barnmorskan under den klassiska perioden i Grekland genom ett 
av verken i Corpus Hippocraticum, nämligen De mulierum affectibus (Diseases of Women 
Book I). Detta verk är valt på grund av att det är just här som flera exempel finns om vilken 
roll barnmorskan har i praktiken och hur undersökningen av den kvinnliga patienten gick till. 
Trots att verket till stor del behandlar gynekologi finns det inga belägg för att någon kvinna 
ska varit delaktig i skrivandet utan allt grundar sig på de kvinnliga patienters berättelse av sina 
symptom som den manliga läkaren sedan tolkat och skrivit ned.4 Corpus Hippocraticum är 
indelad i cirka 70 böcker som sammanställts i Alexandria under 200- och 100- talet f.v.t. men 
med tanke på redskap och kunskap kan texten i stort dateras till klassisk tid med vissa senare 
komplement.5 Dock är det nyligen som de flesta texterna blivit översatta till engelska. Det ges 
olika förklaringar till detta då Dean-Jones menar att 1800-talets forskare endast var 
intresserade av de delar av texterna som hade en direkt koppling till det moderna samhället 
medan Whiteley anser att det helt enkelt var de brittiska forskarnas höga moral som satte 
stopp för översättningen.6 Verken i Corpus Hippocraticum anses ha flera författare och därför 
kommer jag hänvisa till dem som de hippokratiska författarna. 

Samtliga texter i denna studie har en medicinsk koppling, med undantag för Aristofanes 
Ecclesiazusae och Platons text Theaetetus. Dessa används för att koppla de medicinska 
texterna till en mer vardaglig gestaltning.7 Theaetetus är en återberättande text om en dialog 
mellan Theaetetus och den välkända filosofen Sokrates som talar om barnmorskan och vilken 
hennes roll var. För att få en bred bild av barnmorskan ur olika aspekter är Platons text en stor 
tillgång då den bidrar med en avvikande syn på barnmorskan än vad de medicinska texterna 

                                                        
4 Lloyd 1983, 63. 
5 Dean-Jones 1994, 6. 
6 Dean-Jones 1994, 1–2; Whiteley ’Introduction’ i Diseases of Women Book I. 
7 Pl. Tht. 149a–149d; Ar. Eccl. 526–534. 
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ger. 
Under det första århundradet efter vår tidräkning skrev Soranus sitt gynekologiska bidrag 

i sin bok Gynaeceia. Boken är en viktig källa till denna undersökning då boken ger den första 
fullständiga beskrivningen av barnmorskan som vi känner till och vad som förväntades av 
henne samtidigt som den utgör en redovisning av arbetet inför, under samt efter en 
förlossning. Genom Gynaeceia skildras en tydligare bild av barnmorskan än vad som tidigare 
gjorts samtidigt som det är en omdiskuterad källa som jag kommer att återkomma till. 

Romaren Plinius den äldre, som dog vid Vesuvius utbrott år 79, är författare till verket 
Naturalis historia som är en tillgång då vi här kan hitta flera namn på barnmorskor och deras 
bidrag till läkekonsten. Galenos var en romersk läkare vars texter levde kvar långt efter det att 
det romerska imperiet upplöstes. Hans texter användes aktivt långt in på 1400-talet. Eftersom 
Galenos är ett stort namn inom den romerska läkekonsten är det en självklarhet att låta hans 
texter vara en del av undersökningen trots att barnmorskan inte har ett stort utrymme i dem. 
Galenos behandlar kvinnokroppen i On the dissection of the uterus och i On the Natrual 
Faculties men trots detta är barnmorskan sällan förekommande. Den historiska aspekten av 
hans välkända rykte gör att hans få berättelser om barnmorskan är en viktig del för att bilda en 
helhetsbild av yrket.  

1.3.  Teori och metod 
Eftersom den aktuella undersökningen baseras på källor skrivna av män måste det manliga 
perspektivet beaktas och problematiseras. Detta görs genom att läsa källorna ur ett 
genusperspektiv för att skildra de båda könens roll i texterna samt ett feministiskt perspektiv 
vilket sker från en kvinnlig synvinkel för att bedöma den manliga dominansen i texterna.8 
Först görs en beskrivning av hur den manliga och kvinnliga rollen såg ut för att kunna göra en 
rättvis bedömning av hur männens beskrivning av kvinnan kan uppfattas. Allt vi har att tillgå 
idag är männens ord och därför är ett genusperspektiv nödvändigt för att göra en relevant 
analys om vart orden kommer från och vart de riktas. Att det är män som beskriver 
barnmorskans roll i praktiken är något som är viktigt att ha i åtanke när undersökningen av 
texterna sker. Därför kommer texterna att kritiskt granska författarnas uttalade och outtalade 
inställningar när de redogör för barnmorskan och hennes uppgifter. Ytterligare en metod som 
kommer appliceras är närläsning för att besvara vad författarnas syfte med texten var och hur 
de gick tillväga för att beskriva barnmorskan.9 För att sedan kunna besvara frågeställningarna 
används, förutom de antika texterna, relevant modern forskning. Undersökningen granskar i 
huvudsak var barnmorskorna finns omnämnda i de antika källorna och vad som skrivs om 
dem. Eftersom barnmorskorna var en grupp människor som är vagt omnämnda, speciellt i 
Corpus Hippocraticum och i Galenos verk, kompletteras undersökningen genom andra texter 
som dateras från samma tidsperioder men då inte i en medicinsk kontext. 

För att hitta dessa antika primärkällor har sökningen utförts i den digitala utgåvan av Loeb 
Classical Library. Sökord som använts är specifika begrepp som ‘midwife’ och ’midwifery’ 
för att nå relevanta träffar. Dock är inte alla böcker översatta i Loeb Classical Library, 
däribland De mulierum affectibus, On prognosis och Gynaeceia. Dessa verk har istället 
funnits tillgängliga på Uppsala bibliotek eller som i fallet med De mulierum affectibus, 
åtkomlig via hemsidan till University of South Africa. 

Förutom de antika skrifterna utgör moderna forskares bidrag en viktig del av 
undersökningen för att förtydliga bilden av barnmorskorna och deras roll i praktiken. Utifrån 
tidigare nämnda antika texter kommer en analys att ske i huvudtexten samt en avslutande 
diskussion och slutsats med en fördjupad jämförelse och analys. Aspekter som studeras 
närmre är bemötandet av den kvinnliga patienten, vilka som var närvarande under själva 
förlossningen, samt vilka arbetsuppgifter som tilldelades barnmorskan. De olika 
                                                        
8 Johnson 2010, 122–142. 
9 Kain, 1998. 
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infallsvinklarna är utvalda på grund av dessa gemensamma nämnare hos de antika författarna. 
Utöver dessa tre aspekter sker en övergripande beskrivning om vem barnmorskan är. 

För att genomföra denna studie kommer alla författarnas texter studeras och likaså de 
tidsperioder som de skapats i för att sedan göra en analytisk jämförelse. För att kunna göra en 
rättvis skildring av barnmorskan måste en medvetenhet om att det är ur ett manligt perspektiv 
studien görs och kanske ifrågasätta männens sätt att skildra sina kvinnliga kollegor. Detta 
kommer ske genom att sätta kvinnans roll i det antika samhället parallellt med barnmorskan 
som yrke och deras roll i praktiken. 

1.4.  Forskningshistorik 
När forskare under 1800-talet började översätta Corpus Hippocraticum till engelska låg 
intresset främst i hur den antika läkekonsten stämde överens med samtidens. De antika 
skrifter, däribland Corpus Hippocraticum, som behandlade kvinnokroppen var totalt felaktiga 
med deras syn på den vandrande livmodern och därför var de inte intressanta för forskarna att 
fortsätta att arbeta med. Senare, under 1980-talet, när fler kvinnliga forskare integrerades i 
den historiska forskningen fick forskningen en alltmer feministisk prägel och fler började 
uppmärksamma den antika kvinnan och synen på hennes kropp.10 Dock dröjde det flera år 
innan Hippokrates De mulierum affectibus fick sin engelska översättning Diseases of Women 
av Ann Ellis Hanson, men då inte komplett utan med flera utelämnade stycken.11 Den 
översättning som är komplett och som jag använder mig av är gjord av Kathleen Whiteley så 
sent som 2003.12 

Flera forskare har arbetat med frågan om kvinnan och synen på hennes kropp från ett 
medicinskt perspektiv och därmed även inkluderat viss redovisning av barnmorskans roll.13 
Lesley Dean-Jones behandlar främst den medicinska synen på kvinnokroppen i sin bok 
Women’s bodies in Classical Greek science och hänvisar till egna översättningar av grekiska 
texter, däribland Corpus Hippocraticum.14 

Helen King skriver om barnmorskor i sin bok Hippocrates’ woman: reading the female 
body in ancient Greece men gör då kopplingar till England under 1500- och 1600-tal för att 
jämföra skillnader och likheter barnmorskans roll under de olika perioderna. Trots hennes 
alternativa koppling över en annan tid än vad denna undersökning behandlar är King en stor 
tillgång för denna undersökning om barnmorskans roll under klassisk tid men även med inslag 
under romersk tid.15 

Tidigare forskning om Platons text Theaetetus, där Sokrates talar om sin mor som 
barnmorska och vad yrket innebär, har främst behandlat Sokrates som filosof. Eftersom 
Sokrates är en beundrad filosof genom alla tider och att han dessutom inte skrivit något själv 
fokuserar forskningen runt texten på honom som individ och filosof och inte på vad som sägs 
om barnmorskan.16 

För den romerska perioden har Rebecca Flemming i hög grad bidragit med forskning om 
den romerska läkekonsten gällande främst kvinnor. I sin bok Medicine and the making of 
Roman women bidrar Flemming med egna översättningar från bland annat Galenos texter och 
sätter de romerska läkarnas tankar om kvinnokroppen i en social kontext.17 

I boken Women writers of ancient Greece and Rome: an anthology har Ian Michael Plant 
sammanställt en samling av de grekisk-romerska kvinnliga författare vars verk överlevt eller 
vars verk är omnämnda av andra författare. Boken sträcker sig från poeten Sapfo från 600-
                                                        
10 Dean-Jones 1994, 1; Demand 1994, xv; Flemming 2000, 1–3. 
11 Hanson 1975. 
12 Whiteley ’Introduction’ i Diseases of Women Book I. 
13 Dean-Jones 1994; Blundell 1999; Lloyd 1983; Parker 2015; King 1998; Flemming 2000. 
14 Dean-Jones 1994. 
15 King 1998. 
16 Tomin 1987; Burnyeat 1977. 
17 Flemming 2000. 



 

9  

talet f.v.t. till författaren Eudocia från 400-talet e.v.t. och däremellan hittar vi ett flertal 
kvinnor som lämnat spår efter sig till eftervärlden. Under klassisk period är det en stor brist på 
namngivna barnmorskor i de litterära källorna och därför har Pant endast medtagit 
barnmorskor från romersk period, däribland Salpe, Olympias, Sotira och Maia. Plants bok är 
en enkel sammanfattning av kvinnorna där det inte finns mycket information att hämta men 
en god översikt över omfattningen av kvinnornas eftermäle.18  

                                                        
18 Plant 2004. 
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2. Barnmorskan i Grekland under klassisk tid 

För att förstå barnmorskans roll i det klassiska Athen och de andra grekiska stadsstaterna 
måste vi först ha insikt i kvinnans roll i vardagen under samma period. Den grekiska 
författaren Hesiodos skriver redan under tidig arkaisk period i Theogonin om att kvinnan 
skapades som ett straff för mannens upptäckt av elden och blev därefter hans egen 
förbannelse att leva med.19 Kvinnan skulle dock få en viktig roll i och med att städerna sakta 
förvandlades till egna stadsstater och medborgarskapet fick allt större betydelse och vikten av 
att de athenska familjerna skulle hålla sig intakta blev stor. Under Perikles styre i Athen 
instiftades en ny lag år 451/450 som innebar att båda föräldrarna skulle vara medborgare för 
att deras barn också skulle bli det, till skillnad från tidigare då det endast krävdes 
medborgarskap på faderns sida. Lagen gjorde att kvinnans roll blev viktigare än tidigare men 
lagen delade även upp kvinnorna i olika klasser. Nu fanns det inte en gemensam kategori för 
kvinnor utan det fanns kvinnor som var medborgare och som kunde föda nya medborgare och 
det fanns kvinnor som saknade medborgarskap. Den senare kategorin av kvinnor var även de 
nödvändiga för staten då de kunde arbeta som bland annat slavar hos medborgarfamiljer och 
som prostituerade för att skapa ro bland männen.20 

Medborgarkvinnans huvudsakliga syfte var att ta hand om hemmet. Hushållssysslorna var 
omfattande och innebar uppgifter som att baka bröd, spinna ull och väva, utöver dessa 
uppgifter skulle hon även vårda växter och djur som ägdes av hushållet. Kvinnan höll sig 
därför allt som oftast inom husets fyra väggar och lämnade endast huset för att hämta vatten 
vid fontänen som låg placerad i stadens offentliga miljö.21 Detta var ett av få tillfällen som 
män och kvinnor vistades i samma miljö och ger en bild av hur relationen var mellan den 
dominanta mannen och den undertryckta kvinnan. Som kvinna vistades man helt enkelt inte 
utomhus utan höll sig inomhus i den privata miljön och arbetade på heltid för familjen. Bilden 
som målas upp av den grekiska idealkvinnan är skapad av mannen som en propaganda och 
inget vi idag kan veta säkert om det uppfylldes. Även klasskillnaderna i samhället var enorma 
och den kvinna som beskrivs i källorna tillhör oftast den övre samhällsklassen och därför vet 
vi endast lite om de mindre lyckligt lottade i samhället. Relationen mellan man och kvinna är 
ett genomgående tema i studien eftersom den även speglas i den medicinska världen, mellan 
läkare och barnmorska. 

2.1.  Läkekonstens fader 
Detta avsnitt går igenom den hippokratiska gestaltningen av barnmorskan och hennes roll 
under förlossningen. Texten som främst behandlas är De mulierum affectibus men även utdrag 
från Aristofanes Ecclesiazusae, för att få en bredare bild av hur förlossningen involverade de 
närvarande. Frågor som behandlas och diskuteras är inledningsvis uppfattningen av 
kvinnokroppen och kunskapen om den kvinnliga kroppen. Därefter granskas hur bemötandet 
av den kvinnliga patienten gick till, samt arbetet under förlossningen och vilka som var 
närvarande. Även om Hippokrates var verksam på Kos riktar sig undersökningen främst mot 
Athen eftersom fler källor från Athen finns att tillgå som förstärker och kompletterar 
Hippokrates texter.  

                                                        
19 Hes. Theog. 561–602. 
20 Henry & James 2015, 84–85. 
21 Lewis 2002, 7 och 61. 



 

11  

Hippokrates var en grekisk rationalist då han menade att alla sjukdomar uppkom av 
förklarliga skäl och att sjukdomar i sig inte var något straff från gudarna eller andra högre 
makter. Grunden till all kunskap under denna tid låg i observationer av människokroppen och 
läkarnas analyser, eftersom obduktioner var förbjudet, både på människor och djur. Trots 
detta stämmer mycket överens med den kunskap vi har idag, även om en del teorier inte håller 
hela vägen som exempelvis ”den vandrande livmodern” som slår mot kvinnans organ och 
skapar hysteri.22 

Den kvinnliga kroppen ansågs vara raka motsatsen till mannens, nästan en annan art. 
Mannen var stabil, hård och varm medan kvinnan var ojämn, mjuk och kall. Den manliga 
kroppen beskrivs som nästintill perfekt medan den kvinnliga kroppen var långt ifrån fulländad 
och var i behov av att fyllas av mannens säd. Denna skildring av man och kvinna ligger till 
grund för Hippokrates uppdelning av verk då kvinnors sjukdomar behandlas avskilt i De 
natura muliebri (On the Nature of Women) och De mulierum affectibus (Diseases of Women). 
Skador som vi idag ser som allmänt mänskliga och som inte är könsbundna tillskrivs i De 
natura hominis men titeln kan översättas till ”Människans natur”, även om texten endast ger 
exempel från män.23 Verket som främst behandlar förlossningar och där även barnmorskor 
främst förekommer är i De mulierum affectibus.  

Laurence M. V. Totelin menar att De mulierum affectibus kan ha varit muntligt överförd 
innan den blev nedskriven i Corpus Hippocraticum.24 Att kunskapen som beskrivs i dessa 
medicinska texter från början färdats muntligt från plats till plats, och inte minst från 
generation till generation, är inte helt omöjligt. Mödrar måste förmedlat berättelser och 
erfarenheter till sina döttrar sedan begynnelsen och därför är det svårt att se den manliga 
läkaren som den primära källan inom ett område så vanligt förekommande som förlossningen 
är. Det är troligt att kvinnor länge haft den informationen som står skrivet i De mulierum 
affectibus men att manliga läkare kommit in på området för att sedan skriva ner det och kunna 
skriva sitt namn på verket och göra anspråk på kunskapen. Författaren till den hippokratiska 
texten De carnibus skriver själv hur han fått kunskap om hur kvinnan känner att hon är gravid 
genom kvinnors egna beskrivningar.25  

Även om förlossningar alltid varit en del av livet är det svårt att förstå mannens anspråk 
på kunskapen om dem, mannen saknar trots allt relevans och koppling till själva 
förlossningen. Men varför skrivs då ett verk som De mulierum affectibus? Texten är skriven i 
ett undervisande syfte för blivande läkare men fanns även barnmorskor med i den gruppen? 
Detta är inte trovärdigt eftersom det skulle betyda att kvinnor som utbildade sig till 
barnmorska skulle vara något jämlik den manliga läkaren och det var de inte. Barnmorskorna 
får aldrig någon presentation i texterna och ämnet obstetrik definieras heller aldrig. Att 
beskrivningen av barnmorskans roll aldrig förklaras för läsaren kan bero på att den var en 
självklarhet och sådant som förväntades att läsaren hade kunskap om. Men att barnmorskan 
inte presenteras eller har någon självklar uppgift i de scener som beskrivs, är något 
anmärkningsvärt. De har ofta olika roller under själva förlossningen i de hippokratiska 
texterna och ibland nämns de inte alls utan det kan endast antas att de är kvar i rummet men 
det framgår inte, vilket är något diffust. Om teorin om textens härkomst från muntliga källor 
stämmer, kan det betyda att viss eller all information ursprungligen kommer från 
barnmorskorna. Om det stämmer som Totelin påstår bör barnmorskorna vara bekanta med den 
informationen som senare blev nedskriven eftersom de dels arbetade vid de manliga läkarnas 
sida och dels hade egen erfarenhet. Informationen kan således ursprungligen vara 
barnmorskornas som författarna senare skulle ta åt sig äran för. Barnmorskorna borde därför 
inte vara i behov av Hippokrates texter utan texterna om förlossningar var till för andra 
manliga läkare och i deras lärande syfte. Dean-Jones föreslår att kvinnor oftare använde sig av 

                                                        
22 Whiteley ’Introduction’ i Diseases of Women Book I. 
23 Parker 2015, 107–108. 
24 Totelin 2010, 287–288. 
25 Hippoc. Carn. 19. 
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den mer traditionella läkekonsten än den hippokratiska.26 De olika läkekonsterna skiljde sig 
på så sätt då den traditionella grundade sina teorier och förklaringar på fenomen och inte på 
teoretiskt underbyggda fakta som den hippokratiska läran gjorde. Personen som gestaltas som 
förespråkare för den traditionella läkekonsten är den så kallade ”klok kvinna” som kan tänkas 
hade stor kunskap inom naturmedicin och om naturläkemedel och följde en lång tradition av 
medicinsk folktro.27 

2.1.1. Bemötandet av patienten 
I verket De mulierum affectibus ges, som tidigare nämnts, ingen tydlig beskrivning av 
barnmorskans roll och det samma gäller för bemötandet av den kvinnliga patienten. I texten 
finns det tre olika beskrivningar av undersökningen av den kvinnliga kroppen. Den första 
förklaringen av hur undersökningen går till ges som en instruktion till den manliga läsaren. 
Här förklarar författaren hur läsaren ska känna med sina fingrar i vaginan efter ett hinder som 
hejdar säden från att befrukta kvinnan. Det ges inga indikationer på att någon annan är 
närvarande i rummet, varken man eller kvinna.28 För att denna form av undersökning skulle 
fungera krävdes det av läkaren att vara professionell och att ha svurit eden om att inte utnyttja 
kvinnans kropp, läkaren skulle endast hjälpa patienten. Chansen att även den kvinnliga 
patienten inte skulle känna sig bekväm med en manlig läkare bör ha varit stor. Att låta en man 
som inte var kvinnans make hantera den kroppsdel som hon lärt sig att gömma och skämmas 
för i hela sitt liv kan inte ha varit det lättaste, därför måste barnmorskans arbete ha underlättat 
för den kvinnliga patienten och även för läkaren. 

I det följande avsnittet i De mulierum affectibus nämns en annan kvinna än den som blir 
undersökt. Här ges beskrivningen av en annan kvinna som rör vid livmodern för att undersöka 
dess släthet.29 Det står inte vem denna andra kvinna är eller någon titel på henne vilket gör det 
öppet för tolkning om detta är barnmorskan eller någon annan kvinna som till exempel en 
väninna eller familjemedlem. Att livmodern skulle kännas slät kanske krävde en viss expertis 
för att känna igen men om denna kunskap var något av en allmänbildning är svårt att säga. 
Skulle uppgiften som beskrivs inte vara avancerad kan den andra kvinnan mycket väl ha varit 
en kvinna utan någon medicinsk utbildning men det är mer troligt att det var en kunnig kvinna 
som utfört uppgiften. Texten är skriven i ett lärande syfte, därför är det troligt att det är något 
bildade personer som utför arbetet som beskrivs och inte människor som saknar kunskap inom 
området. 

Den tredje alternativa beskrivningen av hur en undersökning av den kvinnliga patienten 
går till skiljer sig från de tidigare beskrivningarna. Här är inga fingrar eller händer tillhörande 
varken barnmorska eller läkare delaktig utan det är kvinnan som undersöker sig själv efter 
läkarens direktiv. I avsnittet beskrivs det hur kvinnan själv rör vid öppningen till livmodern 
och läkaren beskriver vad hon kommer känna med fingrarna.30 Denna typ av instruktions-
undersökning kan ha varit ett bra alternativ för patienter om ingen barnmorska fanns 
tillgänglig och om kvinnan kände sig obekväm med att en man skulle känna efter hennes 
livmoder.  

Läkarna tycks ha varit medvetna om att deras kvinnliga patienter inte kände sig trygga 
med att bli undersökta av en man eller att kvinnorna helt enkelt ansåg det vara pinsamt av 
medicinska skäl. Detta kan tyda på att läkarna visade hänsyn och var respektfulla mot sina 
patienter, och om så var fallet kan barnmorskans medkänsla vara ersättlig med den manliga 
läkarens hänsyn. Dean-Jones nämner hur den kvinnliga medkänslan kan ha varit avgörande 
för kvinnliga patienter att känna sig tryggare hos en barnmorska eller hos en ”klok kvinna” 
som inte tillämpade den hippokratiska läkekonsten utan följde den mer traditionella 

                                                        
26 Dean-Jones 1994, 34. 
27 Dean-Jones 1994, 29–30. 
28 Hippoc. Mul. 1.20. 
29 Hippoc. Mul. 1.21. 
30 Hippoc. Mul. 1.59. 
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läkekonsten.31 Eftersom den patriarkala samhällsstrukturen bidrog till att kvinnan var 
underlägsen mannen kan den manliga läkarens förhållanden till den kvinnliga patienten 
ifrågasättas. Läkarens bemötande av patienten har uppmärksammats tidigare av forskare som 
menar att det är värt att ifrågasätta.32 Corpus Hippocraticum skrevs i syfte för att undervisa 
blivande läkare, det vill säga män, därför vet vi att män behandlade kvinnliga patienter. 
Ytterligare belägg för kontakt mellan manliga läkare och kvinnliga patienter hittar vi i den 
hippokratiska eden som alla läkare svor för att kunna utföra yrket. Där står det skrivet tydligt 
att läkaren ska göra allt för att hjälpa den sjuka och inte agera felaktigt, speciellt inte utnyttja 
kroppen, oavsett om det är en man eller kvinna, slav eller fri.33 Utifrån denna ed kan det även 
tydas att tanken och medvetenheten till att utnyttja en sjuk kvinna fanns men ändå var det upp 
till den manliga läkaren att behandla kvinnan. 

2.1.2. Närvarande under förlossningen 
Den havande kvinnans väninnor var närvarande vid förlossningen för att kunna hjälpa den 
gravida kvinnan med hennes hushållssysslor medan hon födde barnet och efteråt. Men det är 
själva barnmorskan som stod i centrum under arbetet med förlossningen.34 Vanligtvis 
tillkallades barnmorskor och väninnor i grannskapet. I Aristofanes verk Ecclesiazusae berättar 
en hustru för sin man att hon måste ge sig av på grund av att en vän ska föda: 

Blepyrus: Then why did you leave the house so early, without telling me, and taking my 
cloak with you? 
Praxagora: A woman I know, a dear friend, was in labor and asked me to attend her. 
Blepyrus: So couldn’t you have told me you were leaving? 
Praxagora: And not give a thought, husband, to a woman brought to bed in her 
condition? 
Blepyrus: Yes, but after telling me. There’s something fishy here. 
Praxagora: Not at all, by the Two Goddesses. I went just as I was. The maid who came 
asked me to leave right away. 35 

Att väninnor var närvarande och assisterade barnmorskan är ett rimligt antagande. Som 
nämndes tidigare var kvinnans uppgift att sköta hemmet och när en kvinna skulle genomgå en 
förlossning upphörde inte sysslorna utan hushållet måste fortsätta att fungera som vanligt och 
därför var hjälpen från väninnor nödvändig. Det är högst troligt att väninnor och kvinnliga 
släktingar assisterade barnmorskan under förlossningar då andra kvinnors erfarenhet utgjorde 
viktig kunskap och kom till stor nytta. Belägg för att den gravida dotterns mor var närvarande 
vid förlossning hittar vi hos tragediförfattaren Euripides pjäs Alkestis.36 Här påtalar karaktären 
Admetus till den döende Alkestis hur hennes mor aldrig kommer få se henne gifta sig eller 
finnas som stöd vid hennes sida vid förlossning.  

Att fler män än den manliga läkaren var närvarande vid förlossningen kan anses befängt 
med tanke på den strikta roll som kvinnan hade. Trots det hittar vi i De mulierum affectibus 
belägg för att andra män kan ha varit närvarande: 

A man grasps each foot here and there so that the bed will fall straight, level and evenly 
and there is no convulsion.37 

Whiteley som översatt texten har tolkat detta som om det kan vara en studerande till läkare 

                                                        
31 Dean-Jones 1994, 35. 
32 Lloyd 1983, 72; Dean-Jones 1994, 35–36. 
33 Hippoc. Jusj. 
34 King 1998, 172. 
35 Ar. Eccl. 526–534. 
36 Eur. Alc. 318. 
37 Hippoc. Mul. 1.68. 
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som är den andra mannen vilket verkar vara det mest troliga för situationen.38 Kvinnan levde 
i strikta förhållanden och kom inte i kontakt med män i samma utsträckning som hon kom i 
kontakt med väninnor och därför är en manlig vän utesluten. Att manliga familjemedlemmar 
skulle assistera är även det otänkbart då förlossningen var en väldigt intim upplevelse som 
kvinna och inget som berörde män. Ett rimligt alternativ till en läkarstudent skulle vara en 
manlig slav eftersom det inte är något medicinskt ingrepp mannen utför utan endast håller i 
varsin fot på kvinnan. Problemet med denna teori kan vara att kvinnan själv skulle finna det 
obekvämt med en oberättigad man i rummet som inte nödvändigtvis är behövande av 
medicinska skäl, men teorin är fortfarande möjlig. 

2.1.3. Arbetsuppgifterna under förlossningen 
I hela Corpus Hippocraticum beskrivs endast komplicerade förlossningar bortsett från en 
enklare beskrivning i De mulierum affectibus som beskriver en förlossning utan några 
komplikationer.39 Varför komplicerade förlossningar är så pass överrepresenterade kan 
förklaras genom att de normala förlossningarna lämnades till barnmorskorna utan de 
hippokratiska läkarnas uppsyn, eftersom det förväntades av barnmorskan att hon kunde 
hantera det.40 Att barnmorskan med hjälp från kvinnliga familjemedlemmar och väninnor 
förlöste barnet utan någon manlig läkare närvarande är en sannolik teori.  

Dean-Jones menar att som en följd av Corpus Hippocraticum endast berättar om 
komplicerade förlossningar betyder det inte att de okomplicerade lämnades till 
barnmorskorna. Istället kan det bero på att författarna till verket inte ansåg att det var 
nödvändig information och uteslöt därför de vanliga förlossningarna ur texten men att läkarna 
ändå var närvarande.41 Eftersom texten är skriven i ett undervisande syfte är det märkvärdigt 
att utesluta en vanlig förlossning utan några komplikationer om den manliga läkaren ändå 
skulle vara närvarande. Dean-Jones teori är trovärdig men att utesluta en så stor del av den 
kvinnliga graviditeten är märkvärdigt. Barnmorskans roll är aldrig direkt uttalad och att då en 
av hennes uppgifter var att omhänderta den gravida kvinnans förlossning om inga 
komplikationer uppstod kan vara möjligt. King skriver även om barnmorskans rykte som 
ignorant och som utsatte den gravida kvinnan för fara istället för att kalla på en manlig läkare 
vid komplikationer.42 Beskrivandet av barnmorskan som ignorant nämns även i De mulierum 
affectibus.43 King fortsätter med att barnmorskans uppgift var att förlösa barnet vid enklare 
förlossningar, men vid komplikationer skulle en manlig läkare närvara eftersom det krävdes 
högre kunskap än vad barnmorskan hade. Vissa män ansåg då att barnmorskan var ignorant 
och att de ansåg sig klara av uppgifter som satte den gravida kvinnan i fara istället för att 
kontakta läkaren. Detta visar på de manliga läkarnas attityd mot barnmorskan och att hon inte 
var kompetent nog för vissa ingrepp kunskapsmässigt och att de manliga läkarna helt enkelt 
var bättre än barnmorskan. Även under förlossningar där både läkare och barnmorska var 
närvarande utförde barnmorskan de mer enkla uppgifterna som att klippa navelsträngen, 
vilket enligt källorna verkar ha varit en vanlig uppgift för barnmorskan.44 

2.2. De grekiska filosofernas tankar 
I följande avsitt ges en alternativ skildring av barnmorskan där medicinsk koppling saknas 
vilket bidrar till en mer neutral gestaltning av yrket. Dialogen som följer är skriven av Platon 
och kommer granskas noga med en analytisk diskussion där Sokrates repliker om 
                                                        
38 Whiteley 2003, i Hippokrates Diseases of Women Book I, n. 94. 
39 Blundell 2001, 110; Hippoc. Mul. 1.34. 
40 Dean-Jones 1994, 34–35. 
41 Dean-Jones 1994, 212. 
42 King 1998, 174. 
43 Hippoc. Mul. 1.46. 
44 Hippoc. Mul. 1.68. 
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barnmorskan kommer utvärderas. 
Sokrates anses vara en av grundarna till västerländsk filosofi. Han motsatte sig det 

skrivna ordet och därför är allt vi känner till om honom idag återgivet i hans lärlingars texter, 
däribland Platon. Genom Platon får vi även en annorlunda syn på barnmorskan då han i sitt 
verk Theaetetus beskriver en dialog mellan Sokrates och Theaetetus där Sokrates talar om sin 
mor och att hon utövade yrket som just barnmorska. Sokrates i Platons text är den enda 
huvudkällan från denna period som inte har någon medicinsk koppling utan beskriver snarare 
på en individnivå som ger ett mer intimt och personligt intryck än vad de medicinska texterna 
ger. Theaetetus är skrivet under samma tidsperiod som de hippokratiska verken men speglar 
en avvikande bild av barnmorskan än den skildring som ges i exempelvis De mulierum 
affectibus. Här ges, istället för instruktioner om hur barnmorskan arbetar, en beskrivande bild 
av vad barnmorskan är kapabel till och vilken kunskap kvinnan sitter inne på. 

Socrates: Have you then not heard, you absurd boy, that I am the son of a noble and burly 
midwife, Phaenarete? 
Theaetetus: Yes, I have heard that. 
Socrates: And have you also heard that I practise the same art? 
Theaetetus: No, never. 
Socrates: But I assure you it is true; only do not tell on me to the others; for it is not 
known that I possess this art. But other people, since they do not know it, do not say this 
of me, but say that I am a most eccentric person and drive men to distraction. Have you 
heard that also? 
Theaetetus: Yes, I have. 
Socrates: Shall I tell you the reason then? 
Theaetetus: Oh yes, do. 
Socrates: Just take into consideration the whole business of the midwives, and you will 
understand more easily what I mean. For you know, I suppose, that no one of them 
attends other women while she is still capable of conceiving and bearing, but only those 
do so who have become too old to bear. 
Theaetetus: Yes, certainly. 
Socrates: They say the cause of this is Artemis, because she, a childless goddess, has had 
childbirth allotted to her as her special province. Now it would seem she did not allow 
barren women to be midwives, because human nature is too weak to acquire an art which 
deals with matters of which it has no experience, but she gave the office to those who on 
account of age were not bearing children, honouring them for their likeness to herself. 
Theaetetus: Very likely. 
Socrates: Is it not, then, also likely and even necessary, that midwives should know better 
than anyone else who are pregnant and who are not? 
Theaetetus: Certainly. 
Socrates: And furthermore, the midwives, by means of drugs and, are able to arouse the 
pangs of labour and, if they wish, to make them milder, and to cause those to bear who 
have difficulty in bearing; and they cause miscarriages if they think them desirable. 
Theaetetus: That is true. 
Socrates: Well, have you noticed this also about them, that they are the most skilful of 
matchmakers, since they are very wise in knowing what union of man and woman will 
produce the best possible children? 
Theaetetus: I do not know that at all.45 

I dialogen ställer Sokrates flera frågor som Theaetetus i sin tur svarar på och det menar Julius 
                                                        
45 Pl. Tht. 149a–149d. 
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Tomin är precis vad Sokrates filosofi går ut på, nämligen att belysa kunskap för att sedan testa 
denna kunskap hos mottagaren.46 

Sokrates beskriver barnmorskor som äldre kvinnor som genomgått klimakteriet och inte 
längre kan föda egna barn. Kvinnornas höga ålder kan syfta på att de hade egna erfarenheter 
som var användbara under förlossningen. Yrket krävde säkerligen mycket träning och att då 
ha genomgått en eller flera förlossningar själv samt möjligtvis varit delaktig när 
familjemedlemmar och väninnor fött barn måste bidragit till en hel del kunskap. En äldre 
kvinna kan då ha ingivit trygghet till den havande kvinnan. Varför barnmorskorna är äldre 
kvinnor menar Sokrates beror på gudinnan Artemis.  

Artemis födde själv inte några barn men var ändå gudinna över förlossningskonsten och 
de äldre kvinnorna som inte var fertila på grund av ålder var då en återspegling av henne. 
Under den klassiska perioden i Grekland blev jaktgudinnan Artemis allt mer av en gudinna 
över barnafödseln och tog över gudinnan Eileithyias område som var förlossningens gudinna 
sedan länge. Artemis var delaktig i tre viktiga skeden i kvinnans liv, hon tillbads när kvinnan 
fick sin första menstruation, hon fanns i kvinnornas tanke vid giftermål då de offrade sin 
gördel de burit sen början av puberteten samt tillbads hon av kvinnor vid svåra 
förlossningar.47  

Sokrates fortsätter med att säga att människan är för vek att utföra något som individen 
saknar erfarenhet i och därför är de äldre kvinnorna utsedda till barnmorskor. Utifrån den 
kommentaren borde inga som inte är erfarna inom förlossning vara närvarande vilket 
inkluderar alla män. Detta är en manlig filosofs tankar om ett kvinnoyrke som han själv påstås 
bemästra på grund av att hans moder utförde arbetet. Uttalandet är motsägelsefullt då han 
själv är en man och påstår utföra arbetet men samtidigt menar han att endast äldre erfarna 
kvinnor är utsedda att genomföra förlossningsarbetet av gudinnan Artemis. Att Sokrates säger 
det tyder på att barnmorska var ett kvinnligt yrke ämnat endast för kvinnor och att männen 
som arbetar vid förlossningen gör intrång på kvinnornas domän, men ursäktar sig själv genom 
att förklara att han är tillåten att göra intrång på grund av arvet från sin mor. 

I De mulierum affectibus framkommer det att barnmorskorna arbetade under vanliga 
förlossningar och att de manliga läkarna tillkallades vid komplikationer, men Sokrates 
berättar att barnmorskan kunde göra en komplicerad förlossning till en lyckad sådan.48 Han 
talar om hur barnmorskan hade kunskap inom olika läkekonster som medicin och att de med 
hjälp av den kunde underlätta en förlossning. Enligt Sokrates skulle barnmorskorna ha så pass 
mycket makt att om de önskade missfall kunde de också ordna det. Filosofen ger en betydligt 
beskrivande bild av yrket och framställer kvinnorna som väldigt skickliga på deras arbete. 
Hans skildring förminskar inte kvinnorna utan snarare tvärtom, han rättfärdigar deras arbete 
och ger dem berättigande. 
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47 Blundell 1999, 30. 
48 King 1998, 177. 
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3. Barnmorskan under tidig romersk kejsartid 

Till skillnad från Athen och de andra grekiska stadsstaterna, utgör Rom redan från början en 
stor blandning av folkslag och därmed inte en enda etnisk grupp. Romarna saknar även en 
berättelse om en tid utan kvinnan, likt grekernas Theogonin, utan här är hon delaktig redan 
från början. Kvinnan hade dock tydliga roller i staden, rollen som fru samt rollen som mor 
och är långt ifrån jämställd med mannen. Kvinnans främsta uppgift var att föda barn vilket 
staden uppmuntrade. Att föda döttrar var lika uppskattat som att föda söner.49 För att öka 
födelsetalen i staden stiftades nya lagar. År 18 f.v.t. kom Lex Julia och år 9 e.v.t. kom Lex 
Papia Poppaea som kompletterade den tidigare nämnda och gjorde det lättare att klättra upp 
för administrationsstegen om man hade flera barn och som uppmuntrade giftermål. Lagarna 
togs inte emot väl av befolkningen utan misslyckades.50 

Efter förlossningen klippte barnmorskan navelsträngen och rengjorde barnet. Efteråt 
avgjorde barnmorskan om barnet var värd att växa upp eller om det skulle avlivas. Även om 
barnmorskan var positiv i sitt beslut och ansåg att barnet skulle få leva hade paterfamilias den 
avgörande rösten.51 Paterfamilias hade ett ansvar för hela familjens medicinska 
välbefinnande. För att familjen skulle må bra och hålla sig friska behövde fadern vara påläst 
för att sedan kunna anställa den bästa barnmorskan på långsikt men även om det endast skulle 
vara under kortare perioder.52 

I romerska texter förekommer det flera titlar på kvinnor inom läkarkonsten. Det främsta 
är medica som är den kvinnliga versionen av medicus som var de främsta och ledande titeln 
under den romerska perioden. Det har föreslagits att medica skulle vara en synonym till maiai 
eller obstetrices men det finns argument både för och emot detta påstående. Vissa menar att 
översättningen barnmorska är för smalt och att kvinnornas uppgift sträckte sig längre än 
endast vid barnafödseln medan andra menar att begreppen har en hierarkisk mening där 
medica hade bredare kunskap om läkekonsten.53 

3.1. Soranus 
I detta avsnitt kommer texterna av Soranus behandlas och utdrag från hans bok Gynaeceia 
analyseras för att ge en bild av vad det innebar att vara barnmorska under det första 
århundradet före vår tidräkning. Soranus föddes i Efesos på 100-talet e.v.t. men var aktiv i 
Rom större delen av sitt liv. Han skrev flera medicinska texter men den enda boken som 
överlevt till idag är hans bok Gynaeceia som endast behandlar kvinnokroppen och dess 
sjukdomar samt omhändertagandet av ett nyfött barn. Texten visar på sympati och var väldigt 
användbar för bland annat barnmorskor vid behandling av kvinnan.54 Owsei Temkin, som har 
översatt Soranus enda överlevande verk, menar att texten var skriven både för manliga läkare 
och barnmorskor men även för lekmän. Syftet med att vanliga medborgare skulle läsa boken 
ska ha varit att paterfamilias skulle ha grundläggande kunskap när han anställde en 

                                                        
49 Henry & James 2015, 85. 
50 Todman 2007, 82. 
51 Todman 2007, 84. Det var inte förrän på 300-talet som lagen mot barnamord infördes men då var det 

fortfarande lagligt att lämna barnet på utsatt plats. 
52 Flemming 2000, 59. 
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barnmorska för att tjäna familjen, i synnerhet hustrun.55 
Verket är uppdelat i fyra böcker men har två huvudsakliga teman: beskrivandet av 

barnmorskans egenskaper och som yrke samt hennes uppgifter och arbetet vid förlossningen. I 
sitt beskrivande av vem som anses passa som barnmorska nämner Soranus ett antal 
egenskaper som han menar var nödvändiga för att barnmorskan ska kunna utföra ett bra 
arbete: 

This paragraph is of use to prevent fruitless work and the teaching of unfit persons too 
accommodatingly. A suitable person will be literate, with her wits about her, possessed of 
a good memory, loving work, respectable and generally not unduly handicapped as 
regards her senses, sound of limb, robust, and, according to some people, endowed with 
long slim fingers and short nails at her fingertips.56 

Detta är som sagt grundläggande kunskaper som barnmorskan bör ha för att kunna genomföra 
arbetet en barnmorska står inför. Många av egenskaperna är självklara som exempelvis att 
kvinnan måste vara bildad för att i sin tur kunna förstå och tyda olika teorier och symptom 
och att en måste ha ett bra minne för att kunna minnas behandlingar och annan inlärd 
kunskap.  

Att barnmorskan ska vara respektabel var en egenskap som vägde tungt under antiken då 
en ärbar kvinna var en bra kvinna. För att andra respektabla familjer skulle kunna anförtro sig 
på barnmorskan med eventuella hemligheter var de tvungna att förlita sig på kvinnan och att 
barnmorskan då hade ett gott rykte underlättade förtroendet. Den sistnämnda egenskapen är 
den mest speciella men vid eftertanke inte märkvärdig då det krävdes finkänslighet vid 
undersökning och behandling av livmodern, därför var det till stor nytta med långa smala 
fingrar som inte skapade allt för stor smärta vid exempelvis en inflammerad livmoder. 

Soranus fortsätter sedan med att beskriva den ideala barnmorskan. För att en barnmorska 
ska kunna klassa sig som den bästa enligt Soranus ska hon ha en bred kunskapsbas där hon 
även behärskar ämnen som diet, operation samt ha kännedom inom olika läkemedel. Den 
bästa barnmorskan ska bringa en trygg miljö för patienten och därmed även utstråla sympati. 
För att kunna äga en sympatisk aura menar författaren att kvinnan i fråga inte behöver ha egna 
erfarenheter inom förlossning utan sympati kan ske ändå. Dock poängterar Soranus att den 
bästa barnmorskan är robust och att det är en egenskap som inte många unga kvinnor har till 
skillnad från äldre. Ytterligare ska den bästa barnmorskan alltid vara nykter då hon inte vet 
när hon kan bli kallad samt vara vänlig.57 Enligt Soranus är det kunskap och konkret fakta 
som kommer i första hand. Här talas det om en utbildad respektabel kvinna som utför ett 
legitimt yrke. Vi får en genomgående presentation om hur barnmorskan bör vara samt agera, 
vilket ingen tidigare källa gjort. King menar att det är möjligt att vår bild av den antika 
barnmorskan har blivit något vinklad av Soranus verk i brist på andra källor från antiken. Det 
kan antas att Gynaeceia skrevs i brist på kunskap om barnmorskans yrke och att de 
medicinska kunskaperna om kvinnokroppen fick ett uppsving under 100-talet e.v.t. Detta på 
grund av brist på källor från denna period och eftersom Gynaeceia är så pass omfattande 
gällande kvinnokroppen och förlossningar kan det ses som en framgång inom området även 
om det kan ha funnits fler verk inom samma ämne.58 

Avslutningsvis i det beskrivande stycket av den bästa barnmorskan gör Soranus det 
tydligt för läsaren att barnmorskan bör vara helt fri från vidskeplighet som han exemplifierar 
som omen och drömmar. Detta är något som få läkare från antiken skriver under på då vi 
hittar viss traditionell läkekonst hos både Hippokrates och Galenos som har inslag av 
vidskeplighet och läkande örter. Soranus förtydligar med att skriva att omen och drömmar 
inte hör hemma inom läkekonsten utan återigen är det konkret fakta som anses vara det 
korrekta. Precis som den sistnämnda egenskapen i Soranus avsnitt 1.3. avslutar även 

                                                        
55 Temkin ’Introduction’ i Soranus, xxxviii; King 1998, 176. 
56 Sor. Gyn. 1.3. 
57 Sor. Gyn. 1.4. 
58 King 1998, 176. 



 

19  

författaren avsnitt 1.4. med en beskrivning av barnmorskans händer. Utöver att fingrarna ska 
vara långa och smala med korta naglar ska den bästa barnmorskan även ha mjuka händer. För 
att detta ska vara möjligt bör kvinnan hålla sig borta från handarbete så som hantering av ull 
men skulle inte händerna vara mjuka av naturen tipsar Soranus om smörjelser för att uppnå ett 
önskat resultat.59 

I boken inkluderas alla kvinnliga sjukdomar och inte bara förlossningar och gynekologi 
som vi idag kopplar till barnmorskans yrke. Bland annat skriver han att en barnmorska bör 
tillkallas när kvinnan har ett problem som inte är gemensamt med män.60 

3.1.1. Bemötandet av patienten 
Soranus beskriver inte personerna i bemötandet av den kvinnliga patienten utan berättar 
endast vad barnmorskan eller läkaren ska känna och hur de ska gå till väga. Exempelvis 
skriver författaren att kvinnor inte gifter sig för nöjets skull utan anledningen var att de skulle 
kunna föda barn.61 För att en kvinna då skulle kunna fullfölja sin uppgift var det barnmorskan 
eller läkarens uppgift att undersöka om det var möjligt. Avsnittet beskriver sedan hur kvinnan 
ska kännas i underlivet men inte vem som utför undersökningen. Med tanke på bokens syfte 
som undervisande kan en anta att det antagligen är en barnmorska eftersom beskrivningen av 
rollen är omfattande och centrerad i boken. Dock finns det även chans för att undersökningen 
utförs av en manlig läkare eftersom personen som skriver texten är en manlig läkare. Att 
Soranus själv eller någon av hans lärlingar utfört arbetet han beskriver är möjligt. 

3.1.2. Närvarande under förlossningen 
I Soranus verk finns det ingen tvekan om att barnmorskan har en aktiv roll under 
förlossningen utan hela verket utgår från att barnmorskan är delaktig. Bortsett från 
barnmorskan är de andra rollerna inte självklara. Även i denna text finnas andra kvinnor 
omnämnda utan någon direkt förklaring till vilka de är. Soranus rekommenderar att tre andra 
kvinnor är närvarande vid förlossningen för att lugna den gravida kvinnan, även om de andra 
kvinnorna saknar erfarenhet från att föda egna barn.62 Två av kvinnorna ska sitta på varsin 
sida om den gravida kvinnan och den tredje bakom för att hålla om kvinnan så hon inte ger 
efter smärtan: 

There should be three women helpers, capable of gently allaying the anxiety of the 
gravida even if they do not happen to have had experience with birth. Two of them should 
be at the sides and one behind holding the parturient woman so that she may not sway 
with <the> pains.63 

Skulle inte någon barnmorskestol vara närvarande kan den gravida kvinnan sitta i ytterligare 
en annan kvinnas knä. Kvinnan som har den gravida kvinnan i knäet behöver vara något 
kraftig för att klara av uppgiften. Att väninnor och kvinnliga familjemedlemmar var 
närvarande även under 100-talet e.v.t. är i sig fortfarande inget märkvärdigt för precis som i 
Grekland var kvinnan ansvarig för hushållet och det var otänkbar att mannen skulle göra 
sysslorna, även om det bara var för en dag. Men som Soranus beskriver hade de även en 
bestämd aktiv roll under själva förlossningen. 

När förlossningen är på sin sluttamp nämner Soranus hur slavar står vid sidorna.64 Om 
detta är kvinnorna som nämndes tidigare är oklart men deras uppgift är att varsamt trycka ner 
fostret med händerna mot barnmorskan som i sin tur fångar barnet. 
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3.1.3. Arbetsuppgifterna under förlossningen 
I Bok 2 beskriver Soranus själva förlossningen och börjar med förberedelserna inför den. 
Barnmorskan dyker upp redan i första avsnittet där hennes uppgift är att känna om den 
gravida kvinnan är redo att förlösa barnet. För att få reda på detta måste barnmorskan känna 
på livmodern vars öppning ska ha expanderat, öppningen ska vara fuktig och öppen utan 
något motstånd.65 Under själva förlossningen används en stor mängd varm olivolja för att 
underlätta arbetet för den gravida kvinnan. Ännu en gång beskrivs hur barnmorskan känner i 
kvinnan men nu är beskrivningen mer detaljerad. Barnmorskans händer är insmorda i olja och 
hon för sitt vänstra pekfinger, vars nagel är kortklippt, för att öppna livmodern medan hon 
med sin högra hand smörjer hela området med olja, men inte olja som har använts vid 
matlagning.66 

När förlossningen väl sätter igång bör barnmorskan vara täckt med ett förkläde och sitta 
framför strax under den gravida kvinnan.67 Att hon satte sig strax under är på grund av att 
förlossningen bäst fungerar om den utförs på olika nivåer. Barnmorskan bör även alltid ha 
uppsikt över den gravida kvinnans ansikte för att se om något bekymrar kvinnan och även 
förmedla trygghet och att allting kommer gå bra. När barnet väl börjar närma sig stoppar 
barnmorskan in sina fingrar i vaginan för att möta barnet och samarbetar med expansionen 
och drar i barnet samtidigt. Efter barnet kommit ut lindar barnmorskan in det i ett tygstycke. 

Vem som senare klipper navelsträngen är oklart men Soranus berättar hur barnmorskor 
rekommenderar exempelvis glas, lerskärvor eller bara att dra av den med ren kraft. Soranus 
berättar även hur järn är det bästa redskapet för uppgiften men att det tidigare ansågs vara ett 
dåligt omen men att det är fullkomligt felaktigt.68 

Vid Soranus beskrivning av en komplicerad förlossning menar han att läkaren bör 
ifrågasätta barnmorskan och vid vidare instruktioner hur förlossningen bör skötas finns hon 
inte med. Samtidigt menar författaren att både läkaren och barnmorskan bör vara medvetna 
om riskerna för den havande kvinnan vid förlossning och att en ibland kan vara maktlös mot 
naturens gång. Barnadödligheten var hög och enligt uppgifter från de romerska provinserna 
Bagnall och Frier i Egypten ska den genomsnittliga kvinnan i 50-års ålder fött upp till sex 
barn varav två till tre överlevt till vuxen ålder. Bortsett från barnadödligheten var 
förlossningen även livsfarlig för modern vilket visar på vilken viktig uppgift barnmorskan 
stod inför.69  

3.2. Plinius den äldre 
Den medicinska kunskapen i Rom utvecklades i och med Soranus verk då barnmorskor 
tidigare löd under en folktro med ett etruskiskt ursprung. Spår från denna folktro finner vi hos 
bland annat Plinius den äldre som skriver om användandet av örter för att underlätta en 
förlossning där han även skriver hur nysning kan hjälpa.70 Plinius ger exempel på både 
kvinnliga och manliga utövare inom medicinen och namnger fyra kvinnor med titeln 
barnmorska: Salpe, Olympia av Thebe, Lais och Elephantis. Hans bok Naturalis Historia är 
ett omfattande verk som behandlar allt från naturen till konst och det är även här flera 
barnmorskor nämns vid namn för första gången i ett vetenskapligt syfte. Namngivningen och 
beblandningen med manliga läkare visar att Plinius ansåg att kvinnorna och deras idéer var 
lika viktiga som männens även om hänvisningar till män dominerar. 

Salpe är känd för oss genom Plinius som berättar om hennes kunskap gällande läkemedel 
och beskriver henne som en obstetrix eller barnmorska. Det vi har kvar från henne är sex 
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botemedel mot olika farhågor som kanske inte är några behandlingar vi förväntar oss från en 
barnmorska. Salpes botemedel behandlar solbränd hud, stelhet, ömma ögon, afrodisiakum 
som framkallar kärlek, hårborttagningskräm och ett sätt för att få hundar att sluta skälla.71 
Plinius den äldre citerar inte Salpe utan skriver om henne och vad hon menar. Hennes 
läkekonst bestod av örter men även av en tro till magiska krafter vilket var vanligt i den grek-
romerska folkmedicinen.72 

Olympias från Thebe hittas även hon i Plinius verk Naturalis historia. Hennes medicinska 
område som behandlar födseln och kvinnan indikerar på att hon kan ha varit en barnmorska 
men det är ingen titel som är skriven.73 

Sotira beskrivs av Plinius som identifierar henne med titeln barnmorska men annars är 
hon okänd.74 Hon ägnade sig endast åt den magiska kraften av mensblod för att bota malaria 
och epilepsi. Eftersom flera barnmorskor föreslår samma ingredienser till botemedel kan 
indikera att det fanns tillgång till en traditionell läkekonst med allmän känd kunskap som 
barnmorskorna förlitade sig på, vilket i sin tur ledde till en följd av liknande behandlingar.75 
Plinius ställer barnmorskorna Lais och Elephantis emot varandra då den ena ger ett recept för 
sterilitet medan den andra kvinnan menar att samma recept bidrar till raka motsatsen. Plinius 
avslutar med att säga att det är lika bra att inte tro på dem: 

Lais and Elephantis do not agree in their statements about abortives, the burning root of 
cabbage, myrtle, or tamarisk extinguished by the menstrual blood, about asses’ not 
conceiving for as many years as they have eaten grains of barley contaminated with it, or 
in their other portentous or contradictory pronouncements, one saying that fertility, the 
other that barrenness is caused by the same measures. It is better not to believe them.76 

Om Lais och Elephantis trovärdighet minskar på grund av deras kön är oklart men eftersom 
Plinius inte är mer kritisk mot de andra barnmorskorna kan hans uttalande bero på risken 
receptet innebär om det skulle visa sig göra kvinnan steril mot hennes vilja. Att dra slutsatsen 
att kritiken beror på att det är kvinnor som uttalar sig kan anses vara rimlig eftersom 
författaren trots allt är en man och kvinnan inte är jämställd mannen. Däremot visar inte 
Plinius på några tecken att undervärdera kvinnorna utan tvärtom, han ger dem utrymme i sin 
text och dessutom med namn. 

3.3. Galenos 
Galenos föddes i Pergamon år 129 men var verksam i Rom som läkare fram till sin död år 
199. Han är den författare som lämnat efter sig flest skrifter som är bevarade än idag men 
trots detta och det faktum att han behandlar kvinnokroppen är barnmorskan en dold figur i 
hans texter.77 Liksom i de hippokratiska texterna presenteras aldrig barnmorskan utan yrket 
framstår som självklart för läsaren och dyker upp oannonserat för att utföra arbetsuppgifter 
som att känna på patientens livmoder.78 I Galenos texter är det han själv som står i centrum 
och det är han själv som berättar för läsaren om hur patienterna bäst behandlas.  

I boken On Prognosis berättar Galenos om Flavius Boethus som är en före detta konsult 
vars fru lider av menstruationsproblem.79 Han berättar att frun var skamsen över att tala om 
sitt problem med någon av de bästa läkarna, vilket Galenos själv högfärdigt menar är en grupp 
han tillhör. Kvinnan valde istället att bli omhändertagen av sin vanliga barnmorska, som 
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dessutom var den bästa i Rom. När Boethus anser att det inte sker någon förbättring för sin 
frus tillstånd tillkallar han de bästa läkarna, däribland Galenos. Kvinnans mage är så pass 
svullen att barnmorskan misstänker graviditet men den diagnosen motsätter Galenos. Han 
skriver hur barnmorskan ändå bli lättad när svullnaden går ner men inte på grund av att hon 
satt fel diagnos utan på grund av att hon stått på sig med sin breda kunskap. Efter flera dagars 
behandling från Galenos botar han kvinnan, som inte ens den bästa barnmorskan i Rom 
lyckades med, vilket gör Boethus oerhört lycklig. Galenos fortsätter med hur Boethus belönar 
honom med guld och hur ivrig han är med att berätta om Galenos bravader för kejsaren 
Marcus Aurelius. 

Barnmorskan har ingen beskrivande aktiv roll i texten utan hennes egentliga anledning för 
att vara delaktig i texten är endast för att lyfta upp Galenos. Det framgår inte om hennes titel 
som den bästa barnmorskan i Rom kommer från Galenos själv eller om det är familjen som 
anställt henne som anser det. Oavsett är det en högt uppskattad barnmorska som trots titel inte 
nämns vid namn och förblir anonym. Bokens främsta syfte är att propagera för Galenos 
fantastiska framgång och att då en simpel barnmorska ska få sitt erkännande var säkert inget 
som författaren la någon tanke på. Det är tydligt hur den romerska sfären är männens värld då 
den sjuka kvinnans önskan om att bli behandlas av barnmorskan till slut ignoreras och 
Boethus bestämmer över behandlingen. Under behandlingens början framgår det att 
barnmorskan är delaktig till en viss del men försvinner senare när Galenos tar över allt mer.  
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4. Slutsats: Barnmorskans resa från klassiska Grekland till det 
romerska imperiet 

Barnmorskan har genomgått en resa över tid men hennes roll i praktiken lever kvar i 
skuggorna från de manliga läkarna. Vi har alla varit i kontakt med en barnmorska på ett eller 
annat sätt och kan endast föreställa oss deras enormt viktiga arbete som länge uträttades under 
en manlig läkares uppsyn. Vad som kan urskiljas från studien är att synen på barnmorskan 
inte förändras avsevärt mycket mellan grekisk klassisk period till tidig kejsarperiod i Rom. 
Hon nämns i läkarnas texter utan någon vidare presentation och utför enklare uppgifter vid en 
läkares närvaro. De författare som sticker ut vid berättandet om barnmorskan är Platon och 
Soranus som båda ger en bild av yrket som mer rättvis då de faktiskt lyfter upp kvinnornas 
arbete och ger dem någon form av erkännande. Samtidigt ska vi komma ihåg att även de är 
män som skriver om kvinnorna utan att verkligen bjuda in dem i texten. Även om Platon och 
Soranus är de författare som är mest givande när det kommer till en personlig och beskrivande 
bild av barnmorskan finns det en överhängande slöja av ett manligt perspektiv som är värt att 
ha i åtanke. 

Var all kunskap om kvinnokroppen och förlossning kommer från är självklart. Män som 
skriver dessa texter som studien bygger på är inkräktare på kvinnans domän utan vidare 
tillhörighet. Det patriarkala samhället har gett männen frihet att inträda i det mest privata i en 
kvinnas liv, nämligen förlossningen. Att kunskapen kommer från kvinnorna, som sedan 
skapade ett yrke av det, är ingen fråga utan ett faktum och att då de manliga författarna är i 
behov av att nedteckna denna kunskap är inte för barnmorskans skull utan för de manliga 
efterträdarna. Det verk som kan kommit i direkt kontakt med barnmorskan är Soranus bok 
Gynaeceia som ger ett stort utrymme för barnmorskan. Trots detta är det en bild av 
barnmorskan genom ett manligt ramverk. 

Fallstudierna som uppsatsen behandlar är bemötandet av patienten, närvarande under 
förlossningen samt arbetsuppgifterna under förlossningen. Vid bemötandet av den kvinnliga 
patienten är De mulierum affectibus den mest givande texten då det är här vi får flertal 
exempel på hur bemötandet kan ha gått till. Tyvärr saknas de uppgifterna i Soranus bok men 
där kan vi anta att barnmorskan hade en stor del med tanke på barnmorskans utrymme i 
boken. Av de som var närvarande under förlossningen ser vi flera likheter där den tydligaste 
är just barnmorskan men även att andra kvinnor deltog under förlossningen. De andra 
kvinnorna var väninnor till den havande kvinnan samt kvinnliga familjemedlemmar som både 
assisterade vid förlossningen men även hjälpte till med hushållsarbetet. Det patriarkala 
samhället var snarlikt under de olika perioderna samt geografiska platserna och därför ser vi 
liknande roller hos kvinnorna. Vid arbetet under förlossningen får vi fler uppgifter av Soranus 
som ger barnmorskan ett stort utrymme där hon utan någon manlig läkares närvaro 
omhändertager den havande kvinnan och förlöser barnet ensam. I De mulierum affectibus 
arbetar barnmorskan istället mer bakom mannen och tilldelas enklare uppgifter som att klippa 
navelsträngen. Detta kan tyda på att barnmorskan får ett större utrymme även i läkarnas ögon 
under den tidiga kejsarperioden men det är svårt att fastställa eftersom bristen på källor kan 
bidra till en smal bild av vad som egentligen försiggick.  

Infallsvinklar som är gemensamt över tidsaspekten är den kvinnliga medkänslan samt den 
vidskepliga och traditionella läkekonsten. Om barnmorskan är en äldre kvinna eller inte delar 
det olika uppfattningar om. Platon ger en utförlig bild om vem barnmorskan är och menar då 
att det är en äldre kvinna som ingått klimakteriet medan Soranus anser att det inte 
nödvändigtvis behöver vara fallet för att en kvinna ska ha medkänsla. Soranus talar om den 
kvinnliga sympatin, något som även diskuteras av moderna författare gällande de 
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hippokratiska texterna. Att den kvinnliga medkänslan har en bricka med i spelet är en trolig 
faktor som vi även hittar i Galenos berättelse om Boethus vars fru som skäms för att tillkalla 
en manlig läkare. Kvinnorna var trots allt undertryckta av just männen och att då förlita sig på 
en man med den mest intima kroppsdelen måste varit besvärligt. Därför kan barnmorskans 
medkänsla för kvinnornas skam vara en viktig faktor för deras ständiga närvaro. 

Den traditionella läkekonsten och vidskepligheten som vi hittar hos nästan alla läkare 
förutom Soranus som avfärdar den kan vara grunden för all medicinsk kunskap. Visst 
utvecklas kunskapen över tid men fasta mönster kan vara svåra att släppa och därför hittar vi 
denna traditionella läkekonst lite var som. Under den klassiska perioden nämns de 
traditionella läkarna som ”kloka kvinnor” och möjligheten finns att det är här den 
hippokratiska läran härstammar från för att sedan skapa en mer rationalistisk ingång på 
medicinen. Att Soranus avfärdar vidskeplighet, utan att direkt nämna vilken typ, är för oss 
idag inte märkvärdigt utan snarare realistiskt men under perioden Soranus var verksam var 
han en som simmade mot en stark ström av tradition. 

Att vi idag inte kan hitta några barnmorskor vid namn i de hippokratiska texterna är 
bekymmersamt. Det bidrar till tankar om att yrket inte värdesattes och att kvinnorna helt 
enkelt var undertryckta trots deras stora insats. Det är inte förrän Plinius den äldre skriver sin 
bok Naturalis historia som flera namn dyker upp tillsammans med deras bidrag till 
medicinen. Varför namn på barnmorskor dyker upp först nu i ett vetenskapligt sammanhang 
är oklart och även om texterna som Plinius hänvisar till är förlorade kan vi äntligen belysa 
några få av de många kvinnor som utförde yrket. Genom Plinius kan vi även se hur kvinnorna 
faktiskt får ta plats jämsides med männen och anses vara värda att hänvisas till i ett så stort 
verk som Naturalis historia. 

Barnmorskans roll i praktiken under antiken kommer för alltid vara en gåta för oss. Allt vi 
kan göra är att spekulera utifrån de manliga källorna vi har att tillgå men en sak kan vi vara 
säkra på, de fanns där och utförde ett enormt viktigt arbete som vi idag måste vara evigt 
tacksamma för. Även om anekdoten om Agnodike som angavs i inledningen är en skröna är 
det en fantastisk berättelse om en kvinna som trotsade männens lagar för att hjälpa sina 
kvinnliga medmänniskor. En värld där trygghet och medkänsla medföljde det kvinnliga könet 
var Agnodike en kvinna som vågade. En inspiration för alla att göra det man tror på är rätt för 
att hjälpa andra.  
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