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Några nyfunna trepanerade soenska fornkranier. 

Av 

CARL M. FURST. 

' r 1913 redogjorde jag i en festskrift för professor 
IM. V. Odenius1 för de dittills kända "Trepanerade 
svenska kranier från äldre tid". Av dessa voro två 

»kranier från Västerås, ett från Vagnberga på Öland, 
ett från Sundby i Östergötland och tre frän Alvastra i Öster
götland. Kranierna från Öland och Östergötland äro med säker
het från äldre järnåldern. Västeråskranierna troligen från yngre 
järnåldern. Alvastrakranierna hade förut beskrivits av Gustaf 
Retzius i hans tyska upplaga av Crania sveda antiqua. 

Jag har från statens historiska samlingar på sista åren fått 
mig tillsända för undersökning en hel del skelett och kranier 
från äldre järnåldern och särskilt många från Alvastra. Vid 
sammanfogningen av benstyckena har det ådagalagts, att tre-
panation verkställts å tvänne av dessa kranier. Båda kranierna 
voro från Östergötland. Det ena var, även det, från Alvastra 
och det andra frän Lilla Berga i Klockrike sn. Emellertid har 
jag senare fått mig tillsänt ett trepanerat kranium från senare 
vikingatiden, funnet vid Broa i Hälla sn på Gotland av rektor 
Hanson. På grund av denna ej obetydliga tillökning av ma
terialet av trepanerade kranier från förhistorisk tid, har jag här 
velat lämna en redogörelse för dessa nyförvärvade kranier. 

I mitt ovan omtalade arbete har jag redogjort för Hippo-
krates' och Celsus' beskrivningar på trepanationens indikationer 

1 K. Fysiografiska sällskapets i Lund Handlingar, N. F., Bd 24, n:r 4. 
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och utförande. Detta har sitt särskildta intresse, då Hippokrates 
levde 400 år före Kristus och Celsus vid Kristi födelses tid. 
Han var alltså en den äldre järnålderns man. Ifrån denna tids
period hava vi också sju av våra tio (elva?) kända trepanerade forn-
kranier. I mitt arbete framhöll jag, att, om än de allra flesta av 
kranierna ej trepanerats på grund av föregående hugg- eller 
krosskada på kraniet, så har dock detta säkerligen varit för
hållandet med ett av kranierna från Alvastra. Det kranium från 

Alvastra, som jag här 
skall meddela, visar ännu 
otvetydigare, att ingrep
pet gjorts i syfte att be
handla en yttre, troligen 
en huggåkomma. Debåda 
andra trepanationerna äro 
säkerligen tillkomna för 
att bota inre sjukdomar. 
Angående trepanations-
metoderna skall jag kom
ma därtill senare, efter 
att jag beskrivit och av
bildat trepanationshålen. 

1. Om kraniet från 
Lilla Berga i Klockrike 
sn i Östergötland har an

tikvarien Arne meddelat mig, att det funnits vid en undersökning 
av konservator Erik Sörling, då det anträffades 14 brandgravar 
med hartstätning, brända ben och lerkärl, tydligen från århundra
det före Kr. f., dessutom en grav med ett skelett, som låg under 
släta marken 1,15 m. djupt (Inv. 14850:9). Ovanpå skelettet fanns 
en del stora stenar. Skelettet låg i öster—väster med dragning åt 
norr och söder, på rygg och med huvudets framparti nedtryckt 
i axelvecket. Inga fornsaker hittades, men alla fyndförhållanden 
tala för, att graven härrör från 1. eller 2. århundradet efter Kr. f. 
Kraniet har tillhört en man på ungefär 50 år, hade stora ögon-

Fig. 1. Trepanerat kranium från Lilla Berga i 
Klockrike sn i Östergötland. — Läkt trepane-

ringshål på högra pannbenet. 
Äldre järnåldern. 
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brynsbågar och hög glabella. Kraniet bestod av 40 mest små 
stycken. Vid försök att sammanfoga dessa visade sig, att kraniet 
varit hårt pressat i graven och därigenom nu deformerat samt 
att pannbenet hade ett trepanerat hål. Alla benen, som be
gränsat hålet, funnos ej. Dock var det endast ett litet stycke, 
som saknades i vänstra övre delen av hålets begränsning. Hålet 
är ovalt, nästan runt med största diameter, 29 mm., i riktning 
bakifrån, ovanifrån, från me
dellinjen framåt, nedåt åt si
dan. Största diametern vin
kelrätt mot denna riktning 
är 25 mm. Hålet är beläget 
på högra pannbenshalvan, 
nästan i medellinjen med sin 
vänstra del. Minsta avstån
det ovan ögonhålans kant är 
40 mm. från kronsömmen 
50 mm. Det ligger ungefär 
i höjd med pannknölarna. 

Kanterna av hålet äro 
läkta, skarpa mot hjärnsidan 
och långsluttande utifrån inåt. 
Hålets innerkant visar jämna 
båglinjer utan vinklar. Allt 
antyder en synnerligen skicklig operatör och att mannen levat 
länge efter operationen. På grund av pressningen kunna inga 
säkra mått angivas eller med visshet huvudformen bestämmas. 

2. Kraniet tillhör ett av skeletten från det kända gravfältet 
vid Alvastra från ungefär andra århundradet efter Kristus. (Inv. 
11746:109). Det har tillhört en man på ungefär 40 år men 
är mycket defekt. Även å detta kranium iakttog jag trepana-
tion först efter att jag sammanfogat benstyckena, då framträdde 
ett trepanerat långsmalt hål på vänstra hjässbenet i dess främre, 
mot mittellinjen liggande vinkeldel. Hålet är bredare mot 
mittellinjen och tillspetsat framåt, utåt och når här nästan 

Fornvännen 1917. 4 

Fig. 2 a. Trepanerat kranium från Alvastra 
Östergötland. Läkt trepaneringshäl på 
högra hjässbenet. Äldre järnåldern. 
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kronsömmen, 33 mm. från bregma. Dess kant, som ligger när
mast medellinjen, är 15 mm. från pilsömmen. Kanterna an
giva läkning sedan längre tid tillbaka. De slutta långsamt inåt 
mot hjärnhålan. De största diametrarna, vinkelrätt mot var
andra, äro, de inre c:a 34 mm. och 14 mm., de yttre c:a 
42 mm. och 39 mm. Sex sammanfogade benstycken bilda 
hålets kant. Hålets oregelbundna form angiver bestämt, att det 

ej utförts med något trepan-
borr, utan troligen, såsom ovan 
nämnts, efter ett kross- eller 
huggsår åstadkommits genom 
jämning av kanterna med skarpt 
redskap. Härvid har på vanligt 
sätt hålet gjorts vidare utåt än 
inåt. Att även denna trepana-
tion utförts med van hand är 
tydligt, men här har skadan dik
terat hålets form och arbetet i 
dess helhet. Att hålet ej tillkom-
mitendast genom huggärotänk-
bart och motsäges genom de till-
skrapade sluttande kanterna. 

3. Detta kranium härstam
mar från en grav från senare vikingatiden, c:a år 1000 vid Broa 
i Hälla sn på Gotland. (Inv. 15601). Det har funnits av rek
torn H. Hanson. Skelettet låg med huvudet i söder. I övre 
stenfyllningen av graven låg ett vikingatidens bildstensfragment 
och vid skelettet anträffades bland annat ett ringspänne av 
brons, av ren vikingatidstyp. 

Kraniet är av manlig typ c:a 40—50 års ålder. Stora ögon
brynsbågar och hög glabella, långsamt stigande panna. Nack-
knölen är ovantill starkt avgränsad (batrycefali). Dolikocefali 
Ind. 67,7. Nordisk typ. Kraniet något assymetriskt. 

På högra tinningbenet 70 mm. från pilsömmen, 55 mm. från 
lambdasömmen och 38 mm. från kronsömmen är ett trepanerat 

Fig. 2 b. Frän kraniet fig. 2a. Tre
panerade hålet med omgivning. 
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hål, oregelbundet ovalt, med största diametern från ovan nedåt. 
Största längd 23 mm. Största mot denna vinkelräta diameter 
17 mm. Kanterna sluttande mot djupet. Kanterna angiva tyd
lig läkning sedan lång tid tillbaka. 

I mitt ovan omtalade arbete om trepanerade svenska forn
kranier citerar jag Celsus efter Odenius' ypperliga översättning 

Fig. 3 a. Trepanerat kranium från Broa i Hälla 
sn på Gotland. Läkt trepaneringshål pä högra 

hjässbenet. Vikingatid. 

rörande trepaneringsmetoderna och får hänvisa till mitt arbete 
rörande dessa ting. Emellertid vill jag här anföra något an
gående trepanationssätten. Celsus säger: "Resektionen af ben 
sker på tvenne sätt; om det skadade partiet är helt litet, sker 
det medels trepanen (modiolus) hvilken grekerna kalla choinikis; 
och om det har större omfång, medels borret". Rörande den 
senare metoden, med borret, säger han: "Med detta upptager 
man just på gränsen mellan det sjukligt förändrade och det 
friska benet ett hål, och sedan icke så långt därifrån ett andra 
och så ett tredje, till dess man med sådana häl omgifvit hela 
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det område, som skall utmejslas och äfven här ger spånens 
färg tillkänna huru långt man bör låta borret intränga. Där
efter drifver man med hammaren en skärande mejsel (scalper 
excisorius) från det ena hålet till det andra och utmejslar där
med skiljeväggarna mellan dem; och på sådant sätt erhålles 
en runt omkring gående fåra, liknande den, som med trepanen 
nedskäres i en krets af ringare omfång". Celsus angiver sätt, 

varpå man vid borrningen och mejs-
lingen skall skydda järnhinnan. Han 
säger sedan: "När hela benpartiet är 
utskaffadt, bör man skrapa och afjämna 
ränderna rundt omkring samt uppsamla 
de spånor, som kunnat sätta sig fast 
på hjärnhinnan". 

Trepanationen var på Celsus' och 
Hippokrates' tid en redan högt upp
driven kirurgisk operation. Ursprung
ligen skrapades hålet ut, och skrap-
ningsmetoden i samband med borrning 
har nog varit den vanligaste. — Min 

Fig. 3b. Frän kraniet fig. 3a. uppfattning är den, att åtminstone de 
Trepanerade hålet med _ . , , . 

omgivning. flesta av våra svenska trepanerade 
kranier, trepanerats så att fyra eller 

två hål borrats och att man sedan mejslat och skrapat mellan 
dessa. Innerkanten har alltid jämnats senare genom skrap-
ning, varvid den yttre diametern alltid blivit större än den 
inre, djupare. Det ena Vesteråskraniets hål har en form, som 
kan peka åt att det åstadkommits med trepankrona (rundborr) 
och kraniet från Klockrike har även en sådan form. Hålet på 
vikingakraniet från Gotland är alltför avlångt och oregelbundet, 
för att det skulle åstadkommits med trepan, men väl genom 
skrapning med eller utan hålborr. Båda dessa trepaneringar 
hava säkerligen verkställts såsom botemedel för någon inre 
åkomma, då däremot Alvastrakraniets hål genom sin långsträckta 
form antyder, att benet skadats, förmodligen av hugg, och de 
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trasiga styckena borttagits samt sedan hålets kanter skrapats 
jämna och innåtsluttande. 

De kranier, som jag skildrat i min förra avhandling, hava 
alla utom det ena Västeråskraniet sina trepanationshål inpå en 
kraniesöm. Endast på Alvastrakraniet av de nu här beskrivna 
tre kranierna kommer det trepanerade hålet intill en söm. Alla 
de trepanerade kranierna vi funnit i Sverige utom Ölandskraniet 
hava läkta benkanter kring hålet, vilket alltså ådagalägger, att 
trepaneringen gjorts längre 
tid innan döden. Det är T"— to 
emellertid i allmänhet myc- y ' I •., 
ket svårt att med full säker
het bestämma, om verkligen 
ett hål är trepanerat, när 
benkanterna ej visa tecken 
till läkning. Ett hål kan ju 
av olika orsaker komma till 
stånd efter döden och simu
lera ett trepaneringshål. Då 
vid läkning av benkanterna 
skarpa vinklar kunna utjäm
nas och hålets begränsning 
avrundas, är det ej heller 
lätt avgöra, om en trepanering verkställts genom borrning och 
skrapning mellan hålen eller medels trepankrona. Hålet får i 
förra fallet under första tiden, innan läkning inträtt, en mer eller 
mindre fyrkantig form, och av detta skäl skulle alltså ett på så 
sätt trepanerat färskt hål vara fyrkantigt och således angiva, att 
det trepanerats på ovannämnda sätt. 

Docent L. Ribbing har gjort mig uppmärksam på ett kra
nium, tillhörigt zoologiska institutionen i Lund, men som nu
mera finnes på den anatomiska institutionen därstädes och som 
möjligen kunde vara trepanerat. Sven Nilsson har erhållit kra
niet från Anders Retzius. Det tillhör yngre järnåldern och är 
ifrån Fredriksdal i Vagnhärad i Södermanland i närheten av 

Fig. 4. Trepanerat (?) kranium frän Fred
riksdal i Vagnhärad i Södermanland. 

Ej läkta kanter kring hålet. 
Yngre järnåldern. 
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Östersjökusten. Det är av Retzius omtalat i hans arbete "Om 
svenska fornkranier" (Öfversigt af K- Vetenskaps Akademiens 
Förhandlingar 1845 p. 116) och i "Ethnologische Schriften von 
Anders Retzius 1864. Retzius har sammanfogat kraniestyckena 
och säger, att skallen har haft en oval form med låga avplat
tade hjässknölar, utstående långt samt sluttande bakhuvud utan 
avsats. Han markerar detta senare, då han säger, att kraniet 
dock ej hade den bland svenskar så allmänt förekommande nack-
knölen. Efter Retzius' mått har kraniet en längdbreddindex78,4. 

På högra hjässbenet ungefär ä hjässknölen är ett hål av 
rundad form men med tillspetsningar uppåt och nedåt, där 
sprickor fortsätta i benet. Sprickorna begränsa ett löst, men 
nu fastfogat benstycke, som utgöres av främre delen av hjäss
benet och ett mindre stycke av pannbenet. Främsta delen av 
högra pannbenshalvan är numera borta, varför några kranie
längdmått ej kunnat tagas och breddmåtten ej häller annat än 
approximativt angivas. 

Hålets kanter, särskilt de bakre, hava avsluttning mot djupet, 
så att hålets yttre diameter är större än den inre. Främre delen 
av bålkanten är delvis belagd med gammalt lim, som jag ej 
vägat taga bort för att ej skada benet, och delvis mera naggad 
än den bakre. Benet, som omgiver hålet, visar på en ganska 
stor omkrets en ojämnare och liksom anfrätt yta, isynnerhet 
jämförd med ytan på kraniets övriga ben. Hålet är i största 
breddiameter 23 mm. Den största höjddiametern, som genom 
söndersplittring dock är förstorad, mäter 30 mm. 

Att med full bestämdhet avgöra, ifall här förelegat en tre-
panation under livet eller om hålet har uppkommit på ett eller 
annat sätt efter döden, är omöjligt. Sprickan i benet, som går 
igenom hålet, har säkerligen uppstått genom våld ä kraniet efter 
döden, och att den går så att säga genom hålet är ju ganska 
naturligt, då ett förutvarande hål ofta blir ledande för riktningen 
av en bristning vid yttre våld. Den ojämna yttre benlamellen 
skulle kunna tyda på en inflamatorisk benhinneprocess i när
heten av hålet, och denna skulle kunnat utgå från operationen. 
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Själva hålets form talar otvivelaktigt för att här trepana-
tion förelegat, särskilt då man också tager hänsyn till dess bakre 
kant. Formen är rundat fyrkantig, men tillspetsningarna äro 
säkerligen uppkomna efter döden, åtminstone såsom de nu te 
sig. Då kanterna överallt äro ojämna och ej visa den släthet 
på något ställe, vilken ådagalägger läkning, så är det tydligt, 
att, om trepanation här verkställts, sä har den ej utförts lång 
tid före döden, kanske t. o. m. orsakat döden indirekt, i det 
infektion med varbildning, inträtt, vilket benytans utseende skulle 
antyda. Dock måste denna process varat några månader. 

Det är, såsom sagts, lätt att konstatera trepanation, när 
benet visar läkning i trepanationshålets kanter. Däremot är 
det svårt att med full visshet avgöra, om det föreligger färsk 
trepanation d. v. s. trepanation strax före döden, innan läkning 
å benet inträtt. Den längstgående slutdragning jag kan göra 
av iakttagelserna i detta fall är, att här ej den möjligheten är 
utesluten, att man på detta kranium verkställt trepanation så 
pass kort tid före döden att ej benkanterna visa läkning. Att 
vi funnit trepanerade kranier i vårt land från andra ställen både 
från äldre och yngre järnåldern, gör det i och för sig ej otroligt, 
att sådan förekommit även vid kusttrakterna i Södermanland. 

Av det, jag förut och nu här ovan visat, bör det vara tyd
ligt, att trepanation på skallens ben förekommit under förhisto
risk tid ganska utbrett i vårt land och att skickliga trepane-
ringsoperatörer funnits under äldre och yngre järnåldern i Sverige 
och särskilt i Alvastra. 


