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Tvenne nya fall av trepanation i vårt land, ett från
stenåldern och ett från bronsåldern.
Av
CARL M. FURST.

en avhandling i Ymer 1901 omtalar GUSTAF RETZIUS,1
att man år 1863 vid undersökningen av en gånggrift
nära Falköping funnit ett "stycke af en hufvudskål,
hvarpå ett rundadt hål af 2—3 cm. genomskärning
anträffades; professorn, frih. G. v. Diiben ansåg, att det kunde
vara tvifvel underkastadt, huruvida detta hål vore märke efter
vapen eller af den sjukdom, som kallats fungus durse matris och
jag ansåg mig då äfven böra instämma i denna hans åsikt. Men
ju mera jag nu i minnet öfverväger beskaffenheten af detta hål,
dess mera lutar jag åt den uppfattningen, att här verkligen förelegat ett fall af trepanation. Hålets ränder voro glatta och företedde full läkning. Vid den tiden hade man ännu icke någon kännedom om förekomsten af trepanation hos de forntida europeiska folken". Krafiiestycket har sedan förkommit, men min övertygelse är,
likasom Retzius', isynnerhet efter det fall från Västergötland, jag
här nedan meddelar, att skallen sannolikt varit trepanerad.
Retzius meddelar senare i sin avhandling de tre först kända
trepanationsfallen från Alvastra. Han hade redan 1900 avbildat
och ingående beskrivit dem i sin tyska upplaga av Crania suecica
antiqua.'1 Då han utgav den svenska upplagan 1899, voro de ännu
1

RETZIUS, GUSTAF, Om trepanation af hufvudskålen såsom folksed i
forna och nyare tider. Ymer 1901.
3
RETZIUS, GUSTAF, Crania suecica antiqua. Stockholm. A. Svenska upplagan. 1899. B. Tyska upplagan. 1900 (med tillägg av beskrivningarna av Alvastrakranierna).
Överstycket: fartygsbild ä hällristning Iran bronsåldern; Ekensberg nära Norrköping.

b — Fornvännen 1924.
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ej funna. Retzius' uppmärksamhet pä trepanation å gamla kranier
hade naturligen då ej ännu blivit väckt, vilket förklarar, att han
ej iakttagit, att ett stycke av en kraniekalott från stenåldern i
samlingen var trepanerat.
Då jag i maj i år genomgick fornkranierna i Karolinska institutets anatomiska museum, påträffade jag en kraniekalott med
trepanerat hål. Den var sammansatt av fyra stycken, av vilka tre
deltogo i bildandet av hålets kanter. Kraniet bar en etikett, som
angav, att det funnits i en stenåldersgrav å Backagården i Värnhems socken i Västergötland vid den undersökning, som verkställdes av Oscar Montelius och Gustaf Retzius 1874. Kalotten
var så defekt, att Retzius ej avbildat eller beskrivit den i sin
Crania suecica antiqua. Emellertid är det min övertygelse, att
om Retzius senare observerat detta kraniestycke, skulle han här
gjort samma iakttagelse som jag nu gjorde.
I Crania suecica antiqua säger Retzius (sid. 67) om undersökningen i Backagården, att där "5 något så när bestämbara kranier erhöllos", men han avbildar endast tvenne. 1 Karolinska institutets museum funnos emellertid dessutom tre kraniekalotter,
ej brukbara för antropologiska mätningar. Ett av dessa var det
här meddelade. Det är senare signerat med numret 36.
Retzius lämnar ett utdrag ur den till Vitt. Hist. och Antikvitetsakademien avgivna berättelsen om fyndet samt en avbildning
av gravformen. Det är en hällkista med kammare och förstuga.
Mellan båda är en sten med runt hål, av den kända typen, som
påträffats i mellersta men ej i södra delarna av Sverige, ej heller i
Danmark men i England. I berättelsen omtalas, att "i kammaren
hittades ben af ett stort antal skelett. I dess södra del, på ett utrymme af ungefär 6 qv.-fot, påträffades minst 9 kranier, möjligen
hade flere legat här men blifvit så förstörda, att de ej med säkerhet
kunde bestämmas". Gravform och artefakter angiva sen stenålder,
senare än den till vilken den av von Diiben och Retzius i Falköpingsgånggriften sedda, förmodligen trepanerade skallen hörde.
Kraniet är av mörkgrå färg. Delvis och i synnerhet i närheten
av och bakom trepanationshålet är yttersta benlagret avstött, var-
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igenom vitkalkfärgad djupare yta, mest fläckvis, framträtt. Kalotten
är sammanfogad av fyra lösa benstycken och utgöres av en stor
del av pannbenet, största delen av de båda hjässbenen och nackbenets fjälldel, denna dock särskilt defekt nedom inion. Pannbenet saknar glabellardelen och trakten däromkring. Sinus frontales äro stora. Av suturerna äro slutna, ytligt åtminstone, hela
sutura coronalis och sagittalis, tvä tredjedelar av lambdoidea.
Därutanför är å vänster sida ett intersuturalben. Sutura lambdoidea är markerad genom avsättningen av tuber occipitale.
Ungefär 1,5 cm. bakom bregma över sutura sagittalis och
något åt höger är ett hål, som mäter i längsta sagittala diameter 34
mm., och i längsta breddiameter (något snett) 43 mm (Fig. 1). Hålet
är begränsat av tre nu hopsatta stycken. Utom de vid hopfogningsställena belägna sprickorna finnas tvenne sprickor ä hjässbenet. Hålet har tydligen givit anledningen och blivit utgångspunkten för söndersplittringen av skallen.
Hålets kanter äro naggade, men visa i närmaste benpartiet
intill hålet en tydlig sluttning från yttre benytan mot den inre.
Denna sluttande yta bär tydliga märken efter skrapningar i riktning mot hålet, samt efterföljande läkning (Fig. 2). Cerebralytan är
in mot hålets kanter fullt slät. Visserligen kan man endast på ett
par obetydliga ställen iakttaga en oskadad läkt kant in mot hålets
lumen, men allt angiver, att här med säkerhet verkställts trepanation
med lyckligt resultat och att patienten länge överlevt operationen.
Med hänsyn till de skadade kanterna bör det ursprungliga
trepanerade hålets diameter kunna beräknas varit 20 å 22 mm.
och troligen runt.
Några exakta mått hava ej kunnat tagas på det mycket defekta kraniet.. Allmänt omdöme och approximativt tagna längdoch breddmått peka åt hög brakycefali, men det antydda stora
supraorbitalpartiet och markerade nackknölen visa dock hän mot
nordisk skalletyp. De av Gustaf Retzius beskrivna kranierna från
samma grav hade längdbreddindices 73,4 och 69,5. De voro alltså
utpräglat dolikocefala kranier.
Då jag för professor Otto Rydbeek omtalade den ovannämnda
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stenålderstrepanationen, bad han mig taga i betraktande en nyligen av dr Folke Hansen anträffad skalle från en bronsåldersgrav
vid Abbekås i Skivarps socken i Skåne. Skallen förvarades på Lunds
universitets historiska museum. Den var mycket defekt, men när ett
löst stycke blev hopfogat på sin plats med det övriga kraniet, så fick
det stora hålet på kraniet en ökad begränsning, varigenom man

Fig. 1. Trepanerat stenålderskranium frän Backagården i Värnhems socken i Västergötland. 1/2.

med säkerhet kunde sluta sig till att här verkställts en trepanation med lycklig utgång. Fil. dr Folke Hansen har meddelat mig,
att kraniet fanns i en skelettgrav, vilken innehöll en bronsdolk
samt en flintspets, använd till eldslagning. Graven dateras av
honom till bronsålderns andra period. Fyndet är infört i Lunds
Historiska Museum under nr 20797:15. I dr HANSENS uppsats:
Gravhögar vid Abbekås fiskläge i K. Humanistiska vetenskaps-
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samfundets i Lund årsberättelse 1924 lämnas redogörelse för
graven som var belägen i hög I.
Skallen var av gulgrå färg. Dess högra sida var till största
delen förmultnad. Den är tydligt manlig typ och visar ungefär
40 ä 50 års dödsålder. Glabella och ögonbrynsbågarna äro kraftiga. Foramina supraorbitalia finnas å båda sidor, högt belägna,
incisura supraorbitalis finnes dessutom men isynnerhet å vänster.
Sulci supraorbitales utgå på båda sidor frän incisurerna. Sulcus
supraglabellaris är väl markerad mot det framträdande supraorbitalpartiet. Pannprofilen
stiger i jämn båge till hjässhöjden. Vid
vertex sluttar den starkt ned till dess en
tydlig tuber occipitale vidtager. Då kraniet
visar sig varit utsatt för pressning i graven,
så har naturligtvis en del förskjutningar i
linjerna ägt rum. Os temporale sin. visar
en kraftig processus mastoideus. Muskelfästena å os occipitale angiva en kraftig nackmuskulatur.
A högra hjässbenet ungefär vid vertex,
2. Från kraniet figur 1.
dock ej nående till mittlinjen, är ett stort hål, Fig.
Ett stycke av trepanationsbegränsat av kanter sluttande mot centrum hålets kant, som visar tydlig skrapning. ' i.
(fig. 3). Ett benstycke av hålets omgivning saknas i den högst belägna delen. Största diametern på det nuvarande
hålet är c. 66 mm., diametern vinkelrätt däremot är 62 mm. Hålets
kanter äro naggade och delvis bortslagna. Endast å främre begränsningen finnas ännu kvar ett par mindre ställen med den ursprungliga släta, läkta kanten in emot hålet. Hela det utifrån
inåt mot hålet sluttande partiet visar en genom skrapning åstadkommen läkt benyta, tydligen mera stupande i övre och bakre
delarna och mindre i nedre och främre delarna av det hålet begränsande benet. I de övre och bakre delarna är benet emellertid mera bortslaget. Efter approximativ beräkning med hänsyn till
den olika sluttningen mot hålet av den läkta benkanten kring
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hålet har jag sökt rekonstruera det ursprungliga trepanerade hålet.
Såsom Fig. 4 visar, skulle hålet varit oregelbundet ovalt med
en diameter uppifrån nedåt på 63 mm. och framifrån bakåt på
50 mm.
På grund av förmultning och pressning i graven är det omöjligt angiva några exakta mått å kraniet eller dess bestämda form,

Fig. 3. Trepanerat bronsälderskranium frän Abbekås
i Skåne. Vt.

men förefaller det mig som om kraniet stod nära brakycefali och
hade en form, som ej var olik borrebytypens. Trepanationshålets
form, dess storlek och dess kanters brantare stupning i övre-bakre
delen än i nedre-främre antyder, att trepanationen verkställts efter
ett, kanske delvis krossande hugg. Operationen har sälunda vidtagits i kurativt kirurgiskt syfte. Patienten har, såsom de läkta
benytorna utvisa, levat länge efter operationen.
Det råder intet tvivel att de båda ovan skildrade fallen äro
fall av trepanation på levande med lyckade operationsresultat,
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det första, från stenåldern, är troligen utfört såsom behandlingsåtgärd i inre medicinskt syfte, det andra, från bronsåldern, är säkerligen, säsom ovan sagts, utfört i samband med yttre åkomma,

Fig. 4. Frän kraniet figur 3. Trepanationshålets närmaste omgivning. Försök till rekonstruktion av ursprungliga storleken och formen pä trepanationshälet, angivet genom den inskrivna ovalen. Vi.

åstadkommen genom våld. Genom dessa fall och särskilt det
förra får det von Diiben-Retziuska fallet från stenåldersgraven 1863
i Västergötland ökad sannolikhet för sig att vara ett trepanationsfall.
Angående trepanation av svenska fornkranier och även om
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trepanationens utförande i forntiden får jag hänvisa till de av
Retzius och mig publicerade arbetena på detta område. 1
Genom dessa här meddelade trepanationsfallen har vår kunskap om denna märkliga operations förekomst i Sverige betydligt vidgats. Vi veta nu, vad vi förut endast anade, att man i
Sverige trepanerade lika tidigt som i Danmark, nämligen redan
under stenåldern. Vi hava nu representanter bland våra kranier
med trepanation både från stenålder, bronsålder, romersk järnålder och vikingatid. Alla trepanationsfallen, som vi påträffat, äro
tydligen utförda i kurativt syfte, dels för inre åkomma, dels i anledning av yttre skada. Den topografiska utbredningen av trepanationen under forntiden utan hänsyn till dess särskilda åldrar
se vi nu omfatta allmänt sett, hela södra Sverige och södra delen
av mellersta Sverige, nämligen Skåne, Småland, Öland, Gotland,
Östergötland, Västergötland, Södermanland och Västmanland.2
Medräknas fallet från 1863, så skulle vi nu känna till 15 trepanationsfall från forntiden i vårt land. Av dessa äro ej mindre än
6 ifrån Östergötland och av dem 4 från Alvastra. Då trepanation
1

RETZIUS, GUSTAF, 1. c.

FURST, CARL M. Trepanerade svenska kranier frän äldre tid. K- Fysiografiska Sällskapets Handlingar. N. F. Bd 24. N:r 4. 1913. Även i Festskrift för
M. V. ODENIUS.

FURST, CARL M. Några nyfunna trepanerade svenska fornkranier. Fornvännen 1917.
FURST, CARL M. När de döda vittna. Gunnar Tisells förlags A.-B. Stockholm 1920.
FURST, CARL M. Meddelande och fotografier, ingående i en redaktionsuppsats: Trepanerad människoskalle från Småland uti Meddelanden från Norra
Smålands Fornminnesförening VI. Jönköping 1922.
2
Hittills i Sverige funna trepanerade kranier äro 14 ä 15 st., nämligen frän
Stenåldern. Västergötland: Falköpingsgänggriften (?) (v. D. & R. 1863),
Backagärden, Värnhems sn (F. 24).
Bronsåldern. Skåne: Abbekås. (F. 24).
Äldre eller Romersk järnålder. Östergötland: Alvastra. (R. 3 st. 00), (F. 1 st. 17).
Lilla Berga, Klockrike sn (F. 7). Sundby (F. 13). Öland: Vagnborga (F. 13). Småland: Åsheda (F. 22).
Yngre järnålder eller Vikingatid. Gotland: Broa i Hälla sn (F. 17). Västmanland: Västerås (F. 2 st. 13). Södermanland: Fredriksdal i Vagnhärads sn (F. 17).
(v. D . =

v. DOBEN, G. = GUSTAF RETZIUS, F. = C A R L M. FURST.)
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är den äldsta kirurgiska operation, som vi känna, att människan
utfört, och, som vi genom de funna skallarna också se, har lyckats, så att människan levat länge efter densamma, är trepanationen en kulturföreteelse av största intresse. Det är först under
detta århundrade man här i vårt land haft sin'uppmärksamhet
riktad pä dessa hål med sina läkta kanter å kranierna. I annat
fall hade man kanske träffat på än flera. Operationstekniken
tyckes hava varit densamma genom de olika åldrarna, om än
materialet, varav det skärande, skrapande, borrande eller drillande
instrumentet fabricerats, möjligen följt med sin tid. Celsus visar
oss, huru högt denna teknik stod vid Kristi födelses tid, Hippokrates, att den stod högt redan 400 år dessförinnan. Våra läkta
trepanerade kranier visa emellertid tydligt, att våra förfäder både
samtidigt och långt därförut besutto en högt uppdriven trepanationsteknik. De första trepanationsfallen i vårt land hava vi nämligen rätt att räkna vara utförda för ungefär 4,000 år sedan, en
respektabel ålder för en systematiskt utförd kirurgisk operation.

Undersökningar på ett gotländskt järnåldersgravfält.
Av
OLOV JANSE.

^trax norr om landsvägen Slite—Visby och helt nära
Larsarve hållplats pä Slite-Roma järnväg, i Källunge
socken, är ett större gravfält beläget. Det sträcker sig
från Skällhorns grustag i stort sett rakt väster ut.
Gravarna synas till allra största delen bestå av tämligen stora
rosen, några försedda med fotkedja.
På grund av att några av gravarna hotades med förstöring
uppdrog Riksantikvarien åt författaren till dessa rader att företaga
en undersökning (i juni 1922) av några av dessa fornlämningar,

