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SKELETTFYND FRÅN STENÅLDERSGRAVAR 

I NERIKE 

samt 

NÅGOT OM VÅR STENÅLDERSBEFOLKNINGS 

SJUKDOMAR OCH ÅKOMMOR. 

av 

CARL M. FURST. 

(enom våra arkeologers intresse och välvilja samt till
mötesgående från Statens Historiska Museum var 
jag nyligen i tillfälle att i Vetenskapsakademiens 

festskrift för Gustaf Retzius beskriva och avbilda en icke 
obetydlig samling stenålderskranier. Emellertid var det mate
rial, som jag fick mig tillställt, ej sällan i sä små stycken, 
att jag knappast vågade hoppas få ihop något brukbart för 
en antropologisk undersökning. Genom Gustaf Retzius Crania 
sneda antiqua och mitt ovannämnda arbete hava vi dock nu i 
Sverige fått stenålderskranier kända från Skåne, Öland, Got
land, Bohuslän och Västergötland, och det, som vi lärt känna 
om dem, visar ännu mer än förr betydelsen av att disponera ett 
stort undersökningsmaterial. Det bör emellertid vara att vänta, att 
alljämt nya skelettfynd skola göras, hvarmed kännedomen om 
vårt stenåldersfolk kan komma att vidgas och bliva säkrare. Det 
är ett relativt litet område av vårt land, som hittills lämnat oss 
rester av sin stenåldersbefolkning i det tillstånd, att vi av dem 
kunnat göra oss en, om ock ringa, föreställning om de forna 
ägarna. 

Fornvännen 1914. 2 
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Sedan jag blev färdig med mitt omnämnda arbete, har 
jag fått mig tillsända skelettrester från två nya stenålderslokaler 
i Skåne, nämligen från Tygelsjö (tre vuxna och ett barn) och 
från en torvmosse i Sjörup (en vuxen). Så har jag fått de möra, 
sönderfallna och därför ofullständiga resterna av ett kraftigt 
manligt skelett från Åloppe i Uppland, samt ej mindre än trenne 
sändningar av människoben från Nerike. Först fick jag från 
museiintendenten Hugo Hedberg i Örebro kranierester och 
andra ben från en hällkista vid V. Öja i Hardemo socken. Dess
värre hade man här, liksom vid de andra fyndplatserna, redan 
skadat benen, innan någon vetenskaplig undersökning på stäl
let företagits. Endast en ganska fullständig kalott av man och 
pannben av två kvinnor blev det möjligt att få hopfogade. 
De övriga benen bestyrkte, att hällkistan ej innehållit mer än 
tre individer. Kort efter denna sändning mottog jag genom 
amanuens Sune Lindqvist två nya skelettfynd från Nerike, ett 
från en hällkista vid Skarby i Hackvad socken och ett från 
Lanna högar i Hidinge. Detta senare fynd var från en häll
kista med hål i gavelhällen. Sorgligt nog voro benen från 
Skarby och Hidinge än mera krossade än Hardemoskeletten, 
och ej häller fanns mycket av dessa genom jordmånen och 
gravläget föga skadade ben. Efter mycken möda kunde jag 
dock av de små styckena från Skarby få ihop ett kraniefrag
ment, som tillät en begränsad undersökning. Då vi här hava 
de först kända stenålderskranierna från mellersta Sverige, så 
förtjäna de att särskilt omtalas; men då dessutom det bäst bi
behållna kraniet från Hardemo dels visar märke efter under 
livstiden tillfogat yttre våld, dels intressanta, medfödda missbild
ningar, och kraniefragmentet från Skarby besitter förändringar 
genom sjukdom, sä finner jag en lämplig anledning att även 
nämna något om förekomsten av sjukdomar och åkommor hos 
vår stenåldersbefolkning, för så vidt vi kunna sluta oss därtill 
av deras skelettrester. 

Amanuens Sune Lindqvist kommer inom kort att lämna 
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en utförlig skildring av dessa tre stenåldersgravar i Nerike, 
och får jag hänvisa till denna i vad som rör fyndomständig
heterna och annat av särskilt arkeologiskt intresse. 

Benresterna från Öja i Hardemo socken visade sig hava 
tillhört tre individer, en man och två kvinnor. Det manliga 
kraniet (fig. 1) är 195 mm. långt och 148 mm. bredt. Dess 
längdbreddindex är alltså 75,n. Mannen var således mesocefal 
på gränsen till dolikocefali. Kraniets typ är nordisk. Dess 
ägare tyckes vid sin 
död varit en 40 till 
50 års man. Kra
niet har kraftiga utåt 
begränsade ögon
brynsbågar. Pan
nan stiger i början 
ganska rätt upp men 
blir sedan lång-
sträcktare, så att 
pannbågsindex d.v. 
s.pannbägens längd ^ »• Kr;lllil"" •*• Ha rdemo ' Ncrike-
(154 mm.) i förhållande till pannbenets längd (nasionbregma-
längd 119 mm.) blir ganska hög eller 88,*. Pannan är alltså i 
det hela taget något sluttande. De kvinnliga pannbenen visa för 
samma index talen 85,4 och 86,4, alltså betydligt högre panna, 
vilket ej sällan är förhållandet hos kvinnliga kranier. Mannens 
kroppslängd var, beräknad efter lårben, 165 cm., efter skenben, 
164 cm. Den ena kvinnans längd var, beräknad efter lårben, 
155 cm., den andras efter ett överarmsben 156 cm. 

De skelettrester, som ursprungligen funnos i hällkistan vid 
Skarby, hava tillhört minst tio individer. Af dessa voro, enligt 
vad underkäkar och delar av sådana utvisa, åtminstone fyra 
barn. Av den stora mängden av benstycken från kranier har 
jag kunnat fä hopfogade 27 bitar till ett, om också mycket 
defekt kranium. Detta har fotograferats från olika sidor (fig. 
2 och 3). Jag har även kunnat taga några, delvis approxi-
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mativa mått. Största längden blev 174 och största bredden 
140 mm. Av dessa mått att döma är kraniet således braky-
cefalt med en längdbreddindex å 80. Kraniet har tillhört en 
gammal, 60- till 70-åring. Könet är här ej lätt att säkert av
göra. En del omständigheter tala för att det varit kvinnligt. 
Det har hög, rätt uppstigande panna. Pannbägsindex är 86. 
Det har ej synnerligen höga, men väl markerade ögonbryns-
bågar och något utbuktande late-

Fig. 2. Kranium frän Skarby, Fig. 3. Kranium frän Skarby, 
Nerike. ' ::. Nerike. ' :•.. 

rala supraorbitalpartier. Kraniet företer, i synnerhet på sin 
innersida förändringar av sjuklig art, för vilka jag nedan skall när
mare redogöra. På underkäkarna är bakpartiet väl utvecklat även 
hos de yngre. Utom ett av sex stycken sammansatt, nästan 
fullständigt pannben funnos supraorbitaldelar från åtta andra 
individer, varav endast tvä tillhört män. Det ena av dessa var 
synnerligen kraftigt och saknade pannhålor. Även detta skall 
närmare behandlas senare. Extremitetbenen voro så i stycken, 
och det kunde så obetydligt sammanfogas av dem, att några 
längdberäkningar ej kunnat göras. Både den för stenålders
ben vanliga lårbens- och skenbens-tillplattningen träffa vi även 
här ganska konstant. 

Bland benen från Hidinge funnos 15 stycken högersprång
ben (astragalus). Kistan hade alltså innehållit minst 15 indi-
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vider, däribland även ett par barn. Underkäksdelar funnos 
från tretton individer, därav en från en säkert mycket kraftig 
äldre person med starkt slitna tänder. Av kraniestyckena, som 
voro relativt få, kunde intet sammanhängande erhållas. Några 
karterade tänder anträffades bland de ganska talrika utfallna 
tänderna. Några av kraniestyckena voro av betydlig tjocklek 

I 

och visade helt eller nästan helt utjämnade suturer, alltså an
givande sig hava tillhört en åldrig individ. Även här voro 
extremitetbenen i små stycken, som ej kunnat fogas ihop till 
fullständiga ben; men övre lårbenstyckena visa, jag kan säga 
alla, tydlig platymeri och skenbenstyckena platycnemi, såsom 
äkta svenska stenåldersben av dessa slag anstår. 

Dä jag nu går att omtala några av de åkommor, sjuk
domar och skador, som våra stenåldersmänniskor lidit av, så 
vill jag börja med s. k. missbildningar och hämningsbildningar. 
Av en eller annan orsak kan en hämning i utvecklingen in
träffa och detta på de mest olika ställen i människokroppen. 
Med ett sådant utvecklingshämmande kan ofta med nödvän
dighet följa en abnorm utbildning. En ej ovanlig hämnings-
bildning är en kvarstående pannsöm (sutura frontalis). Hos 
det stenåldersmaterial, som jag undersökt, har jag påträffat 
detta i två fall, nämligen hos ett kranium från Visby och ett 
frän Öland. Retzius har beskrivit det hos tre kranier frän 
Västergötland. Nielsen fann fyra hos sitt danska stenålders-
material. Dessa siffror äro att räkna såsom höga. 

Skafocefali är namnet på en onaturligt läng skalle, som 
oftast har en markerad köl i mittlinjen, vilket givit den dess 
namn, båtformig skalle. Den framkallas genom en förtidig sam-
manväxning av pilsömmen, och detta i sin ordning beror på en 
tidig sjukdom i hjässbenen i närheten av nämnda söm. Var
ken i Sverige eller Danmark har man påträffat skafocefali hos 
stenåldersfolk, men hos det unga kraniet från Viste på Jäderen 
i Norge kunde jag konstatera närvaron av denna missbildning. 

Ryggkotornas bågar, som normalt sluta sig samman från 
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båda sidor bakom eller, vi kunna också säga, över ryggmärgen 
och nervknippet i ryggmärgens fortsättning, kunna hämmas 
i sin benbildning, så att en springa bakåt i benet kvarstår. 
Ju högre upp på ryggraden denna sträcker sig, desto mindre utsikt 
har fostret att leva. Träffar denna hämningsbildning endast kors
benet (splna bifida ossis sacri) eller en nedre del av detsamma, 
så utgör den intet hinder för ett långt liv. Detta bevisas också 

Fig. 4. Korsben med öppna kotbågar frän Gullrum, Gotland. • g. 

av det ovanligt vackra exemplaret av denna bildning, som tillhört 
en ungefär 30-årig stenåldersman från Visby (fig. 4). Tvänne 
delar av korsben, ett från en vuxen och ett av ett barn från 
Mysinge på Öland, visa samma hämningsbildning men ej så 
fullständig. 

En intressant hämningsbildning är sammanväxning av de 
båda yttersta tåfalangerna (fig. 5), vilket mycket ofta träffar 
lilltån. Det har påståtts, att dylika förkrympta lilltår skulle 
framkallas hos våra nutidsmänniskor av för tränga skodon. 
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Säkert besvärades ej våra stenåldersfolk av nägra klämmande 
skor lika litet som negrer och andra nu levande naturfolk, 
vilka också besitta sådana missbildade lilltår. Saken är den, 
att lilltån närmar sig att bli rudimetär eller kanske rättare 
häller på att övergå till en tvåfalangig tå. Tvåfalangighet 

ii 
Fig. 5. Sammanvuxna 
änd- och mellan-falangcr 

på tår frän Mysinge, 
Öland. Vi. 

o. ' I r 
Fig. 6. Tinningparti av kranium frän 
Hardemo, Nerike. Bilden visar ett stort 
hugg, som trängt igenom tinningbenet 
vid b, samt en benknöl, a, i yttre hör

selgängen. -::. 

Fig. 7. Benparti med kraftiga 
ögonbrynsbägar frän Skarby, 

Nerike. '•' 

behöver emellertid visst ej vara något bevis för rudimentär
bildning. Det förstå vi lätt, när både stortån och tummen äro 
tvåfalangiga. Vi ha i stället anledning förmoda, att dessa båda 
kommit till stånd på sådant sätt, att den andra falangen, sam
mansmält och gått upp i yttersta falangen. 

Hos mannen frän Hardemo förekommer en icke vanlig, 
säkerligen medfödd bildning, som troligen också kan räknas 
till hämningsbildningarna. Det är benknölar i de yttre hörsel-
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Fig. 8. Brottyta av ben
stycket i föregående fig. 
7, visande brist på pann

håla. - B. 

gångarna (fig. 6). Den är sålunda här en symetrisk bildning, 
och den plägar också, när den nutilldags förekommer, vara 

dubbelsidig. Öronläkare träffa den, men 
mycket sällan, hos patienter. Den kan 
åstadkomma många besvärligheter och 
obehag, då den med sin hudbetäckning 
kan utfylla största delen av yttre hörsel
gången och hindra både undersökning 
och behandling. Den ligger på bakre 
väggen av hörselgången och tillhör, så 
vidt jag av detta fall kan bedöma, ej pars 
tympanica utan ligger strax ovan och inpå 
denna. Kanske stå denna del och den 
omnämnda benknölen i ett visst utveck
lingsförhållande till varandra. 

Ibland benstyckena från Skarby fun
nos två, som passade ihop och bildade ett 
kraftigt manligt pannbensparti med stora 
ögonbrynsbågar (fig. 7). Största intres
set med dessa båda stycken framträdde 
i brottytan. Här saknades helt och hållet 
pannhålor (sinus frontales) (fig. 8). Hela 
det tjocka mellanpartiet mellan yttre och 
inre benlamellerna upptogs av diploe eller 
svampformig benväv. Man kan ej träffa 
på ett mera demonstrerande exempel så
som bevis för att kraftiga ögonbrynsbågar 
ej framkallas av pannhålorna. Här finnas 
nämligen väldiga ögonbrynsbågar och 
ingen tillstymmelse till pannhålor. Jag 
har aldrig förr sett ett så prydligt fall 
som detta, men på det stenålderskranium, 
som nyligen funnits på Åland, funnos även 
kraftiga ögonbrynsbågar utan pannhålor. 
Endast vid understa kanten av pannbenet 

lig. 9. Radius-huvud 
förändrat av arthritis 
deformans. Mysinge, 

Öland, i i. 
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fanns här antydning till en börjande pannhåla. På kraniet frän 
Gullrum på Gotland funnos endast små pannhålor. Neander-
thalmannen hade stora pannhålor. Mannen från Brlix, som an
setts stå neanderthalmänniskan nära, saknade pannhåla pä höger 
sida. Pannhålorna äro bildningar, som ej utvecklas förr än 
hos barnet. Då de växa in mellan den yttre och inre benla
mellen, resorberas och försvinner benets diploésubstans succe-

sive. Således kan ett sådant pannben som Har-
demobenet vara att uppfatta som en hämnings-

Fig. 10. Sammanvuxna halskotor. Fig. 11. Sammanvuxna bröstkotor (kut-
Arthritis dcformaiis anchylopoie- rygg). Arthritis deformans anchylopoie-

tica. Hemmor, Gotland. ' i. tica. Mysinge, Öland. 1/i. 

bildning, men man kan ej säga, att det visar en primitiv 
karaktär. 

Den sjukdom, som, så vidt vi kunna döma av skeletten, 
vanligast förekom under stenåldern både i Sverige och Dan
mark, är kronisk missbildande ledgångs-inflamation. Den upp
träder både i sin enkla form (arthritis deformans simplex), då 
en ledända utan vidare komplikation är angripen, och kom
binerad med mer eller mindre långt gången sammanväxning 
mellan tvänne närliggande ben (arthritis deformans anchylo-
poiética). Om än ryggraden oftast visar de mesta förändring
arna, så hava vi dock talrika exempel på andra svårt angripna 
leder (fig. 9). Sammanväxningen träffar nästan uteslutande 
ryggkotor på vårt material. Sädana förändringar åstadkomma 
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betydliga rubbningar. Två sammanvuxna halskotor från Hem
mor på Gotland (fig. 10) hava framkallat inskränkt rörlighet 
i halsen hos sin ägare, och de starkt förändrade sammanvuxna 
kotorna från Mysinge (fig. 11) angiva tydligt puckel- eller 

Fig. 12. 

Fig 13. 
Fig. 12 och 13. Missbildad första halskota (atlas), sedd 

frän ovan och framifrån. Slutarp. 
Västergötland. Vi. 

kut-ryggighet. Svåra lidanden hava våra gotländningar från 
Visby och Hemmor och öländningar från Mysinge fått utstå, 
men befolkningen i Bohuslän och Västergötland likaväl som 
den i Danmark och, jag förmodar, även i Skåne undgingo ej, 
såsom benen visa, den kroniska ledinflamationens plågor och 
ingripande förändringar. Underligt var detta ej heller under 
de levnadsförhållanden och i de bostäder, de framlevde sitt liv. 

En egendomligt bildad atlas (första halskotan) och en 
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motsvarande förändring å nackbenet på ett kranium från Slut
arp i Västergötland hade i sin tid betingat mindre rörlighet i 
nackdelen (fig. 12 och 13). Fallet, som är enastående, har 
nog ej arthritis till orsak, utan beror väl på något egendomligt 
utvecklingsfel. 

Att tuberkulos förekommit under stenåldern har man på 
annat håll ansett vara bevisat. Något säkert bevis för att tu-

>-, 

Fig. 14. Benknöl på innersidan av pannben. 
Slutarp, Västergötland. 1/i. 

berkulosen uppträtt hos oss kan jag ej förete, men en del bild
ningar utesluta ej möjligheten därför. 

Egendomliga benknutor eller bensvulster har jag anträf
fat, därav en på hjärnsidan av ett pannben från Slutarp, 
(fig. 14). 

Den inre ytan på kraniestyckena, särskilt pä pannbenet, 
från Skarby i Nerike visar en egendomlig strimmighet. På pann
benet något nedom och innanför vänstra pannknölen framträda 
dessa benstrimmor helt fria, då benet här endast består av 
dem och yttre benlamellen (fig. 15). På yttre ytan motsva
rande detta ställe finnas några (6 ä 7 st.) släta mindre ben
knutor (fig. 16). Att här förelegat en kronisk affär såsom 
orsak till dessa förändringar (benlamellproliferation) är väl att 
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antaga, men vilken denna varit, är ej så lätt att få utrett. Att 
hjarnhinnorna varit med i spelet, är nog ganska säkert. Vid 
graviditet hos kvinnor kunna snarlika bildningar uppstå, sär
skilt på pannbenet, utan att någon särskild sjukdom före
kommit.1 

Karterade tänder har jag träffat på vårt stenåldersfolk från 
Skåne ända till Nerike. Hvellingekranierna visade mycket ska-

- - O . 

Fig. 15. Förändringar (benlamell-
proliferation) på pannbenets inner

yta. Skarby. Nerike. -,•:.. 

Fig 16. Samma bens (fig 15) yttre yta 
med riklig knölbildning, a benknölar. 

dade tänder. Förändringar, som angiva tandfistlar, äro icke 
sällsynta. 

Av yttre åkommor eller skador erbjuder den, som träf
fat skallen från Hardemo ett alldeles särskilt intresse. Den 
ovan meddelade bilden, fig. 6, skildrar dess utseende. På 
höger sida å hjässbenets nedre midtparti är en fåra i benet, 
som går i rak linje nedåt, något framåt, tills den når inpå 
tinningbenet, där den övergår i ett mera framåtriktat, långsträckt, 
smalt häl. På hjässbenets åt hjärnan vättande yta finnes intet 
genombrott eller märke efter den djupa fåran på yttersidan. 
Det hela bevisar klarligen, att mannen under sin livstid fått 

1 Pä insidan av pannbenet hos den äldre kvinnan frän Osebergsskeppet 
i Norge (c. 800 c. Kr.) funnos även en del förändringar, om vilka uttalats 
förmodanden att de uppstått under graviditctstillständ. 
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ett ordentligt hugg av ett skarpt vapen, troligen ett handva
pen, såsom en dolk. Den har i förbifarten skurit in i hjäss
benet, men har först i tinningbenet trängt igenom bensubstansen. 
Fårans och hålets kanter voro läkta långt innan döden. Om
givningen gör det möjligt förmoda en långsam läkning. Läget 
och riktningen hos fåran och hålet giva anledning till att tänka 
sig, att hugget tillfogats av en förföljare, som med dolken i 
sin högra hand huggit in 
på den förföljdes högra 
sida uppifrån nedåt fram
åt. 

I detta sammanhang 
kan det vara lämpligt 
nämna något om det be
kanta kraniet eller kalot
ten från Tygelsjö i Skåne 
som först beskrevs av 
Sven Nilsson i hans 
Skandinaviska Nordens 
Urinvånare. Nilsson sä
ger, att huvudskålen var 
genomborrad "med en 
kastpil, som deri satt så 
fast, att den ej utan våld kunde lösryckas. Kastpilen eller 
kast-spjutspetsen är gjord av taggen av ett elghorn". Denna 
och kalotten finnas i Lunds historiska museum. Nilsson har 
avbildat dem och Gustaf Retzius lämnar i sin Crania suecica 
anliqua en avbildning i naturlig storlek av dem. Den bild 
(fig. 17), som här lämnas, är efter Retzius. Retzius under
kastar både kalott och "spets" en ingående undersökning. 
Han kommer till det resultat, att hålet uppkommit genom hor
nets intryckande i kraniet, men, huruvida detta skett under livet 
eller i graven, kan icke numera avgöras. Retzius tillägger: 
"Det är visserligen en möjlighet, att hålet å Tygelsjökraniet 
uppstått under livet och förorsakat döden, men så länge det 

Fig. 17. Tygelsjökraniet med hornspet
sen, som suttit i hålet. 
Frän G. Retzius. ' ». 
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icke säkert kan bevisas, att hornbiten utgjort ett vapen, är det 
åtminstone lika sannolikt, att detta hål uppstått efter döden 
genom inpressning av hornbitens spets medels omgifningens 
tryck." Man har emellertid nu funnit ett hornredskap, en tydlig 
horndolk, tillsammans med en hålslipad flintyxa från närheten 
av Trelleborg i Skåne. Denna har ett borrat hål i grovändan för 
^»^ att kunna bäras. Den avbrutna hornspetsen från 
r^V Tygelsjö är fullkomligt överensstämmande med mot-

B svarande stycke av den hela dolken, så att det nu-
B mera måste anses vara fullt klart, att hornspetsen är 
B ett avbrutet stycke av en sådan horndolk. Genom 
A docent Otto Rydbecks tillmötesgående är jag i till— 
B fälle att här avbilda dolken (fig. 18), detta prakt-

I stycke, som förvaras i Lunds historiska museum.' 
I Ännu säkrare blir också genom detta senare dolk-

• • fynd, att Tygelsjökraniet är ett stenålderskranium. 
^ m Genom dessa ovan anförda omständigheter 

^ m skulle alltså sannolikheterna nu luta mera därhän, 
U att hålet åstadkommits under levande livet genom 

^ F en väldig stöt med en horndolk, varvid dolken bräckts 
W vid kranieytan och spetsen blivit sittande kvar i 

huvudet. Att dolkstycket varit spetsigare än nu, 
Fig. 18. visar den oskadade dolken, men ändock drar man 
Horndolk . för a U b e s t ä m t p å s t å a t t dolken åstadkommit 
från Mel- ° 

lanköpinge, et* så skarpt begränsat hål utan sprickor i benets 
Skåne. vi. närhet. Vid minutiös granskning av kalotten be-

finnes det, att stöten sannolikt ej så obetydligt sprängt 
1 Docent Rydbeek har meddelat mig om dolken och den hälslipade 

flintyxan (inv. n:o 14391), att de hittades hösten 1894 i Mellanköpinge, Kyr-
koköpinge socken, Skytts härad i Skåne pä väster sida om Lund-Trelleborgs 
järnväg, c. 540 steg från den punkt, där järnvägen skär landsvägen på bott
nen av en grusgrav ungefär 5 alnar under den ursprungliga markens nivå. 
Båda föremålen lågo tillsammans och en och halv fot från dem ät sydost 
en del av en människoskalle (pannbenet, överkäken och några tänder). Spridda 
över fyndet lågo ett antal kullerstenar, de flesta ej större än gatstenar, men 
åtskilliga betydligt större (Inköpt under 1895 av professor Sv. Söderberg, 
men ej katalogiserad förr än 1903). 
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sönder benet. Retzius nämner, att "den främre-inre kant
ytan är starkt glättad såsom genom nötning och slipning; vid 
närmare påseende finner man dock, att denna glättade beskaf
fenhet härrör av det kitt, varmed kraniestyckena hopfästs, i 
ty att deras kittbeläggning fortsätter sig ett stycke in på kra
niets inre yta". Emellertid är det här fråga ej blott om en kittbe
läggning. Det är en kittmodellering. Hela partiet från den be
gränsande främre-inre kanten av hålet och vinkeln mellan pil-
och kronsömmarna består av kitt och är så utmärkt väl både 
gjort och färgat eller rättare nedsmutsat, att man har mycket 
svårt att skilja natur och konst i detta fall, även när man bli
vit uppmärksamgjord på förhållandet. Man fann kraniet med 
dolkstycket sittande fast i kraniehålet. Huruvida hålet då var 
helt begränsat av ben, kunna vi ju ej veta säkert; men enligt 
all sannolikt var det smala benpartiet av hjässbenet intill su-
turerna bräckt, något som ej talar emot, att hålet åstadkommits 
med våld under livet. De med skarpa kanter försedda mär
kena efter de bortfallna benflisorna intill hålkanten på inre 
ytan av hjässbenet stödja även en uppfattning, att hålet kom
mit till stånd under livet genom en stöt utifrån. 

Att de skador och sjukdomar, som jag här omtalat, måste 
vara ett ringa fätal bland dem, våra förfäder under stenåldern 
varit utsatta för, är självfallet, då så få åkommor kunna giva sig 
till känna på vår benstomme. Men har sjukdom förekommit, har 
också behandling ej saknats, kanske både av kloka män och 
kloka kvinnor. Bevis för behandling hava vi visserligen ej i 
Sverige från stenåldern, men då man i Danmark sett sådana 
från denna tid, så kunna dessa helt säkert tjäna som bevis 
även för Sverige. I Danmark har man nämligen träffat tre fall 
av trepanation på kranier från stenåldern. Två av dessa hava 
verkställts i samband med yttre åkommor och det ena troligen 
för inre sjukdom, förmodligen sådan som berört huvudets yttre 
eller inre delar. De trepanerade kranierna visa också, att 
stenålderskirurgens teknik var högst aktningsvärd. 

(Inlämnat februari 1913). 


