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Naturfilosofernas kosmologi 
– en återblick på antikens Grekland

Den grekiska naturfilosofin, 2 500 år gammal, hade för avsikt att 
besvara de yttersta frågorna om naturens väsen. Den filosofiska 
metoden ersattes först under 1600-talet av den experimentella 
naturvetenskapen. Men den har kommit tillbaka i vår tid inom 
ämnesområden som kvantfysik och ekologi.

av Peter Ekberg

→

Thales
Innan vi går in på Thales’ tankar om urämnet vill jag 
nämna några ord om hans verksamhet som astronom. 
Han sägs ha förutspått en solförmörkelse som blev his-
torisk eftersom den avbröt ett krig mellan meder och 
lydier (två folkslag i Mindre Asien). Denna händelse 
brukar dateras till den 28 maj år 585 f. Kr. 

Vatten i alla dess former spelar, som vi skall se, en 
stor roll i Thales’ världsbild, och en anekdot låter göra 
gällande att han var så hemmastadd bland stjärnorna 
att han lärde sjömän att navigera sina fartyg över havet 
efter stjärnbilderna Stora björnen och Lilla björnen. Det 
sägs också att han från landbacken kunde mäta avstån-
det till fartygen ute på havet. 

Sökandet efter världens gemensamma grund, det 
ämne eller stoff varur allt i sinnevärlden bildats, var de 
tidiga filosofernas stora projekt. Thales svarade att det 
är vattnet (grek. hydor) som är världens urämne. Han 
måste givetvis ha noterat vattnets betydelse för liv och 
växtlighet, vi dricker oss otörstiga med vatten, växter 
blommar, skördar frodas. Regnmoln bildas över havet 
och driver in mot land och fäller sin blöta och livsvik-
tiga last över människor, djur och växtlighet.

En viktig punkt i Thales’ resonemang torde ha gällt 
vattnets tre så kallade aggregationstillstånd : Vatten, med 
den kemiska formeln H2O, existerar i tre olika former. 
Ändå är det hela tiden vanligt vatten som antar olika 
tillstånd beroende på dess rådande temperatur och 
tryck. 

Vi vet alla att vatten kan vara flytande. Vi vet också att 
vatten kan uppträda som en gas, det ser vi i ångan från 
vattnet när vi kokar potatis. Slutligen kan vatten också 
anta fast form, det ser vi under vintrarna när isen ligger
hård och snöflingornas iskristaller singlar ner över våra 
huvuden. Iakttagelser som dessa kan mycket väl ha lett 

Thales till tanken att även växter och djur, berg och 
stjärnor och planeter är olika aggregationstillstånd hos 
vattnet. Han visste att allt liv behöver vatten för sin 
fortlevnad samt att vatten strömmar utefter bergssi-
dorna i forsar och fall. Fiskar, tång och plankton verkar 
ju också uppstå i vatten.

Thales uppmärksammade att jordytan överallt tyck-
tes omgiven av hav, detta föranledde en reflektion kring 
jordbävningars uppkomst. Han tänkte sig att på samma 
sätt som en bit trä guppar på vattenytan när den träffas 
av vågor, så guppar och gungar jorden av det kosmiska 
vattnet varpå den flyter. 

Thales tycks mena att hela universum är en slags sfä-
risk bubbla av vatten där jorden flyter på botten och 
stjärnorna rör sig på himlavalvet under bubblans tak 
(från jorden sett). Världen är vatten. Det var Thales’ 
ståndpunkt. 

Anaximandros
Vad hade då Anaximandros, Thales’ lärjunge, att säga 
om urämnet? Anaximandros hävdade att urämnet är 
vad han kallade apeiron, eller på svenska det obestämda. 
Anaximandros’ kosmologiska system hade ett enkelt 
övertag över Thales: Varför skulle just vattnet vara ur-
ämnet? Borde inte även vattnet bara vara en del, ett ag-
gregationstillstånd, hos någonting annat? Eftersom ur-
ämnet antogs vara just alla tings grund ansåg Anaxi-
mandros detta vara en mer tilltalande tanke. 

Jag tror att det kan vara till hjälp att förstå Anaxi-
mandros genom följande analogi: Vi kan likna Apei-
ron vid partikelstrukturerna vi känner från vår tids ve-
tenskap. Allt vi ser i världen omkring oss är uppbyggt 
av atomer, som består av en kärna med protoner (po-
sitiv elektrisk laddning) och neutroner (neutral ladd-
ning). Dessutom utgörs atomens yttre delar av ett moln 

Jorden med sina rötter enligt en mycket gammal grekisk 
uppfattning. Landmassan omges av världshavet, vars vat-
tenmassor övergår till rötter som sträcker nedåt det okända. 

Ur Knut Lundmark: Nya himlar.

utan några religösa premisser. Världsbilden skulle istäl-
let byggas på erfarenhetens och den filosofiska tankens 
grundval.  

Sökandet efter urämnet och världens grund
De första naturfilosoferna levde under 500-talet f.Kr. och 
härstammade alla från staden Miletos på Mindre Asiens 

västkust (dagens Turkiet). Av tradition brukar 
Thales från Miletos (624–546 f.Kr) 

räknas som den förste väster-
ländske filosofen. Thales hade 
en lärjunge vars namn var 
Anaximandros (611–546 f. Kr). 
Han hade i sin tur en lär-
junge vid namn Anaximenes 
(slutade sina dagar 525 f.Kr.). 
Det är dessa tre namn vi i tur 
och ordning skall titta lite 
närmare på nedan. 

Gemensamt för de mile-
tiska filosofernas strävan 
efter att förstå världen var 
frågan om vad världen består 
av: Av vilket ämne, vilket 
urämne, är världen uppbyggd? 
En besläktad fråga till uräm-
nesproblematiken är frågan 
om världens tillblivelse: Vad 
är världens ursprung?

Naturfilosoferna försökte 
med nyfikenhet och skarpsinnigt tänkande förstå värl-
den omkring sig, och det måste sägas att det var för-
vånansvärt djuplodande och svårgripbara frågeställ-
ningar de inledde sitt tänkande (och västerlandets filo-
sofihistoria) med!

Slut ögonen och föreställ dig att du vandrar omkring 
i alldeles nydanad värld. Du känner smaker och 
dofter, ljud och syner slår emot dig. Vinden leker 

med ditt hår och regnet smattrar mot din hud, nattetid 
blickar du upp mot himlavalvet och skådar en oändlig-
het av tindrande stjärnor. 

Denna värld skulle behöva tolkningar och förkla-
ringar till sina naturliga skeenden. Hur skulle du 
bära dig åt för att förklara dessa upp-
levelser?

Under 500-talet och 400-
talets tidiga hälft (f.Kr.) ini-
tierades ett nytt sätt att 
betrakta världen i den gre-
kiska kulturvärlden. Tidens 
naturfilosofer utmärkte sig 
genom att vända sig från en 
mytologisk världsförklaring 
och inleda vad vi i våra dagar 
rubricerar som en förveten-
skaplig period, där man sökte 
finna en mer logiskt samman-
hängande bild av skeendena i 
naturen. 

Religionen var stark i sam-
tiden. I Egypten och Meso-
potamien var de vetenskapliga 
spörsmålen knutna till tem-
pel och forskningen idkades 
av prästerskapet. Himlakrop-
parna, planeter och stjärnor, betraktades som gudom-
liga ljus som influerade de jordiska skeendena och helt 
eller delvis styrde människornas liv. 

De första grekiska naturfilosoferna stod i polemik 
till detta betraktelsesätt och ville förstå världen helt 
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Anaximenes’ värld vilande på sammanpressad luft och omsluten av 
världsfloden Okeanos. Det mörka området i mitten är Medelhavet. 

Ur Ulf Sinnerstad: Från stjärnskådning till rymdforskning.

valv. Kanske såg han himlavalvet som enorma hjul, kan-
ske inte, men fixstjärnornas himlavalv roterar även hos 
Anaximenes.

Även huvudtemat, luften, tycks ha ett finger med i 
spelet i Anaximandros’ uppfattning om världen: De 
kosmiska hjulen var gjorda av luft. Eftersom luft van-
ligtvis inte är någonting som syns för blotta ögat och 
hjulen var fullständigt täta, så när som på sol-, måne-  
och stjärnhålen där hjulens inre eld flammade ut, så kan 
vi anta att tanken på luft som ett slags oerhört plastiskt 
byggmaterial som kunde tätas eller komprimeras till 
olika strukturer var närvarande hos Anaximandros och 
att Anaximenes följde denna tanke.

Arvet från naturfilosoferna
Arvet från naturfilosoferna är givetvis svårt att specifi-
cera. Men jag är inte främmande för tanken att en viss 
mängd tankegods som 
har sitt ursprung under 
denna tidsperiod faktiskt 
letat sig ända fram till 
2000-talet och vårt eget 
nu. Faktum är att natur-
filosofernas spekulatio-
ner i mångt och mycket 
faller nära vår egen tids 
världsbild. 

En påfallande modern 
ståndpunkt hos Anaxi-
mandros är exempelvis 
tanken att skeenden i 
naturen är lagbundna. 
Det finns vissa naturla-
gar som styr och regle-
rar tillvarons skeenden. 
Detta synsätt ligger till 
grund för både den klas-
siska och den moderna naturvetenskapen. 

Hur är det då med urämnet, finns sökandet efter 
detta kvar? Vi vet ju idag att det inte är så att man med 
rätta kan säga att världen är vatten eller är luft. Men 
likväl visar oss den moderna vetenskapen, som berör-
des ovan, att materien som bygger upp vår värld på 
många sätt är mer enhetlig än vad den verkar vara vid 
första (och andra och till och med tredje) ögonkas-
tet. Kanske skulle man kunna hävda att dagens ele-
mentarpartikelteorier är en rest av ett tänkande som 
påbörjades av de urämnesintresserade naturfilosoferna 
från Miletos. Den moderna fysikens kvarkteori lär oss 
att alla kända tyngre partiklar byggs upp av ett antal 
olika typer av kvarkar, exempelvis uppkvark, ner-
kvark, charmkvark och särkvark. De lättare partik-
larna (elektroner och neutriner) kallas leptoner. Kan-
ske finns det även för dessa partiklar något ännu mer 
grundläggande ämne i världen varav alla de andra 
byggs upp?

PETER EKBERG är fil. kand. i teoretisk filosofi och studerar 
vid Göteborgs universitet.

Ett annat mycket modernt tankesätt som återfinns 
hos naturfilosoferna är tanken att universum, jorden 
och den biologiska mångfalden inte uppkommit genom 
en guds försyn utan genom processer som pågått under 
långa, långa tidsperioder. Vi vet idag att universum är 
knappt 14 miljarder år gammalt, vår jord har funnits 
i ungefär 4,5 miljarder år och livet på jorden har haft 
ungefär 4 miljarder år på sig att utvecklas till den mång-
fald av arter vi ser idag. 

Anaximandros förekom Darwins utvecklingslära när 
han påpekade att livet först uppstått i varma delar av 
havet och att människan utvecklats från fiskarna.

I inledningen till denna artikel bad jag läsaren att sluta 
ögonen och föreställa sig hur det skulle vara att få en 
alldeles nydanad värld att betrakta och försöka för-

klara. Det är ingen lätt uppgift, frågan berör oss alla: 
Hur skall vi förstå världen 
omkring oss? 

Jag vill lämna läsaren 
med en uppmaning att 
då och då glömma allt vi 
lärt oss och ta chansen 
att betrakta världen på ett 
mer förutsättningslöst och 
fritt sätt än vad som kan-
ske är brukligt. Det mesta 
av våra trosföreställningar 
om världen är kunskap 
framtagen och förmed-
lad av någon annan än oss 
själva, av forskare, poli-
tiker eller allsköns andra 
idérika människor. Att då 
och då själv förvandlas till 
en naturfilosof och ställa 
några första, nyfiket stapp-

lande frågor om vad detta universum som vi betraktar 
och läser om egentligen är, är en både omvälvande och 
fascinerande upplevelse. Det är sannerligen att nydana 
världen!

För den som vill läsa mer:
Anders Wedberg, Filosofins historia, Antiken och medeltiden, 
Thales förlag 2003.
Svante Nordin, Filosofins historia, Det västerländska förnuf-
tets äventyr från Thales till postmodernismen, Studentlitteratur 
1995, andra upplagan 2003.
J. L. E. Dreyer, A history of astronomy from Thales to Kepler, 
Dover Publications, 1953 (finns i flera senare utgåvor).
Arthur Fairbanks (redaktör och översättare), Fragments 
and commentary, The First Philosophers of Greece, K. Paul, 
Trench, Trubner, London 1898.

runda hål på hjulens insida där elden flödar ut. Himla-
kropparna är alltså inga kroppar alls utan bara eld vi ser 
brinna genom hål i enorma hjul som vrider sig runt jor-
den. 
 
Anaximenes
Anaximenes föreställde sig att det var luften och vinden 
(grek. pneuma) som är universums urämne. Anaximenes’ 
teori gick ut på att luft som förtätades och förtunna-
des kunde anta olika former i världen. Att luften vi dyg-
net runt inandas skulle besitta dessa fantastiska egen-
skaper, att skapa både berg, mylla, moln, vatten och eld, 
känns i våra dagar som en underlig tes, men för 2 500 
år sedan var det en förklaringsmodell minst lika god 
som till exempel Thales’ idé om vattnet som världsall-
tets ursprung. 

Det är en rimlig tanke att Anaximenes reflekterade 
över vindars och stormars enorma krafter när han for-
mulerade sin teori. Stormar kan ödelägga hela byar och 
omforma naturen, vinden är på det viset en världsska-
pare, den påverkar landmassornas struktur. Vinden och 
luften är dessutom så fundamentalt viktig som livgörare. 
Vår andedräkt låter oss leva, luften vi andas låter oss leva. 
Hela den biologiska mångfalden badar ju dessutom i ett 
enormt lufthav. 

Anaximenes hävdade att universum är ett enda 
enormt stort lufthav där himlakropparna (sol, måne 
och planeter) svävar omkring burna av luftmotståndet. 
Himlakropparnas rörelser regleras på detta vis av luft-
ens täthet. Stjärnorna är fästade, som vore de fastspi-
kade, på himlavalvet som antogs vara av ett kristallik-
nande material.

Det är inte lätt att se på vilket sätt Anaximenes kan 
sägas vara Anaximandros’ lärjunge, deras teorier ver-
kar vid första anblick mycket olika. Anaximandros’ 
teori bör betraktas som ett komplext försök att förklara 
världen och Anaximenes’ världsbild framstår som för-
hållandevis enkel. Jag skulle dock tro att Anaximenes 
tagit intryck av sin lärares tes om ett roterande himla-

av elektroner (negativ laddning) som omsluter kärnan. 
Atomkärnans beståndsdelar är i sin tur uppbyggda, som 
vi skall se nedan, av ytterligare mindre partiklar som 
kallas kvarkar. 

Världen omkring oss består alltså til syvende og 
sidst av förhållandevis ”enkla” och likartade (homo-
gena) partikelstrukturer som ger upphov till den mång-
facetterade värld vi är vana vid att orientera oss i. 

Anaximandros tycks ha ansett att det var olika mot-
satspar i världen som drev utvecklingen av Apeirons dif-
ferentiering framåt. Typiska motsatser är vått–torrt, 
kallt–varmt, mörkt–ljust, stort–litet samt tungt–lätt. Ur-
ämnets förvandling drevs enligt Anaximandros av ett 
slags separation och integration av dylika motsatser.

Anaximandros’ astronomiska världsbild är en fasci-
nerande och storslagen tolkning av universums proces-
ser. Han ville förklara varför stjärnor, sol och måne ly-
ser, han sökte också en förklaring till varför himlakrop-
parna rör sig över himlvalvet som de gör. För att besva-
ra dessa frågor jämförde han sina kosmiska intryck med 
vardagens föremål. Han såg solens form och sken och 
kände dess värme mot sin hud. Vad värmen och skenet 
beträffar var steget inte långt till jämförelse med den 
värmande elden i eldstaden.

Solen är av eld, det slog Anaximandros fast, och ef-
tersom månen, planeterna och stjärnorna alla lyser på 
ett sätt som liknar solens så lät han även dessa kroppar 
omfattas av eldteorin. Men hur var det då med himla-
kropparnas rörelser och form? 

Vad gällde problemet med rörelsen gav hjulet lös-
ningen på problemet. Himlakropparna rör sig efter-
som de är fästade på insidan av en serie väldiga hjul som 
långsamt vrider sig runt jorden. Jorden är hjulens nav.

Så långt allt väl, men han hade fortfarande frågan 
kvar att besvara som berörde himlakropparnas form. 
Nu gjorde Anaximandros kanske sin största intellek-
tuella bedrift: Han tänkte sig att himlakropparna inte 
var fästade på de kosmiska hjulen, utan att själva hjulen 
var fyllda av eld och att det vi ser av himlakropparna är 

Jordens form enligt Anaximandros. Den är 
en cylinder med tjockleken en tredjedel av 
diametern. Jorden befinner sig i evig vila 
och jämvikt. Jordens bebodda yta är helt 
plan. Ur Knut Lundmark: Nya himlar.


