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med varig infiltration i spindelväfshinnan samt i lilla h jer- 
nans ofvandel, hvari funnos 7 — 8 tuberkler, kririg hvilka 
organets substans var uppmjukad och hvit, såsom ock 
mellandelen. Ventriklarna innehöllo 3  uns serös vätska. 
Förändringen anses ej för annat, än inflammation i lilla 
hjernans substans (Essais sur l’encephalite, par M. D. Payen, 
p. 2 5 , 1 8 2 6 ,  enl. Serres, 1. c. p. 6 0 6 — 607).

Gall har hopat exempel till exempel för sin opinion 
om lilla hjernas funktion. Ur hans verk anföra vi följande 
såsom hufvudsakliga:

11) René B igo t, hästjägare och ganska passionerad 
för qvinnor, hade, i slaget vid Benevente, fatt ett sa
belhugg, som borttagit hela den convexa eller rak tu tstå- 
ende delen af nackbenet, ända till dura m ater, hvaraf 
ock en del var bortskuren (entamée). I sårets botten såg 
man genom denna öppning på fiberhinnan lilla hjernans 
högra lob. Under de första dagarna förlorade den bles- 
serade mannen syn och hörsel på högra sidan och erfor 
lifliga plågor längs ryggraden , jemte kiinsla a f  m yrkrypning  
t pungarne, hvilka till sin storlek tydligen aftogo och min
skades inom 15 dagar, isynnerhet den venstra testikeln, 
till en bönas (fave de marais) storlek. Snart efter hade han 
ock förlorat tanken eller minnet a f  sina föregående höns- 
njutningar  *). Han hade väl fördragit resan från Benevente 
till Valladolid. Såret var ock i godt skick, då inflam- 
mationssymptomer yppade sig och mer och mer ökades, 
uppenbarande sig genom liflig värk i hufvud och rygg. 
Den sjuke dog sluteligen i ett tillstånd af stelkram p, 3 8  
dagar efter händelsen. Lilla hjernans högra lob vid lik
öppningen medtagen (affaisée), af gulaktig färg, men utan 
suppuration eller utgjutning (fepancheraent); långmärg och 
ryggm ärg syntes likaledes alrofierade samt af sfadigare 
consistens, än i vanligt tillstånd (Observationen, gjord af 
Baron Larrey , är införd i Galls Fonctions du Cerveau. T. III, 
p. 3 0 4 . Paris 1 8 2 5 , äfvensom i hans lärda verk Anat. 
et Physiologie cet.). 2

1) jfr. härmed Prof. Huss’ observation, s. 19— 20.



12) Hos en annan Militär fann Larrey äfven lil
la hjernans halfvor hälften mindre voluminösa, än m n- 
ligt samt pungarnc små som hirska bönor och nästan utan 
all stadga, lemmen blott 6  linjer lång. (Iakttagelsen rr.ed- 
delad af Larrey finnes införd af Gall, Functions du Cer
veau, p. 3 1 2 ).

13) Samme författare omtalar (sammast. p. 308) 
vidare efter Larrey ett annat fall, nära nog lika de 2 före
gående, d. ä. aftyning (atrophie) af födslodelarna i följd 
af lesion, hvaraf ärret ännu syntes qvar, tvärsöfver nack
benets convexa utandel (bosses occipitales), efter sla
get vid W agram . Dittils Lade den kejserliga hästjägaren, 
som denna olycka träffade, lefvat med qvinnor, såsom an
dre dess kamrater. Men efter detta ögonblick hade han 
icke blott m istat alla erectioncr, men ock förlorat allt 
könsbegär *).

14) Sammaledes blefvo ock testiklarna reducerade på 
August F rançois , efter sabelsär baki nacken.

Af livad redan anfördt blifvit, finne vi a tt könslifvels 
rubbning, vare sig stegring eller minskning och upphörande, 
är en constaterad företeelse till lilla hjernans affection, så väl 
enligt Galls 2) och hans anhängares, som deras motstånda
re s , och andre observatörers iakttagelser. Till dessa foge 
vi ock följande fall, för hvilket Professor Huss redogjort.

13) ((Engström 3), 4 6  år, timmerman. Ständiigt haft god 
helsa tills för 6  månader sedan, då han under arbete med 
a tt bära tunga bjelkar på hufvudet, hastigt få tt ett anfall 
af svindel; då fallit omkull sanslös, samt uppvaknat med 
häftig hufvudvärk, hvilken hållit honom vid sängen 14 da

1) jfr liSrmed det nedanstående faltet af Prof. Hnss.

2) jfr  Ponctions du Cerveau, p. 365. ”Apoplexie cerebeltease saus 
erection du penis.”

3) Summarisk Redogörelse vid den kliniska undervisiningen jemte 
Sjukvården 5 Kongl. Serapliimer-Lazareltet» afdelning för invertei S juke,  
uuder loppet af l r  1842, af D:r M. flusi.  Slklm 1842, s. 7 ff.



g a r; efter denna tid återtog han väl sina förrättningar, 
men en känsla af något tungt och tryckande i hufvudet 
qvarblef, hvart ill pä de sista veckorna kommit en då och 
då sig inställande men hastigt öfvergående känsla af dam
ning med krypning i hela högra sidan. 14  dagar före 
inkomsten återinställdc sig, älven under arbete med att 
bära bjelkar på hufvudet, ett förnyadt anfall a f  svindel, 
efterföljdt af hu fvudvärk  och känsla a f  svaghet oeh dam
ning i hela högra sidan. Ilärefter antog hufvudvärken 
formen af anfall, hvilka repeterade sig 5 — 6 ggr på dyg
net, först erfors härvid kyla under h jessan , sä en brän
nande hetta och sist skärande styng, hvarunder han för
lorar sansning, skriker samt får r y c k n in g a r ,  tills slutligen 
efter några m inuter, en häftig kräkning tillkommer, hvar
med då anfallet upphör. Vid inkomsten till sjukhuset, 6 
månader sedan sjukdomens början och 14  dagar sedan 
svagheten i högra sidan utbildat sig, anmärktes tillståndet 
som följer. H ögra pupillen starkt dilaterad , föga käns
lig lör ljus, ögonlocket nedhänger paralytiskst: syn, hörsel, 
lukt och smak allt på högra sidan förminskade: högra si
dans båda extrem iteter försvagade, k r a f t l ö s a ,  men kunna 
dock temligen fritt röras. Sensibiliteten är å dessa extre- 
m iteler förslöad, de kännas som «vissnade», å truncus der- 
emot och i ansigtet är den på båda sidor lika och orub
bad. —  De ofvannämnde anfallen karakteriseras, utom af 
det ofvan angifna, äfven dcraf a lt liktidigt med den inträ
dande sanslösheten uppkomna convulsiviska ryckningar i 
högra  sidan, hvarunder hela kroppen ryckes åt höger och 
den sjuka liksom ryckes u tur och under sängen pä  denna 
sida: hufvudet ryckes ock åt samma håll, m en, endast vid 
de häftigaste anfallen, skakas, ehuru lindrigt, äfven venstra 
sidans extrem iteter. Skriken vid dessa anfall äro så häf
tiga och genom trängande, att de höras genom Here skilj- 
da rum. Så snart kräkning tillkommit upphör anfallet 
ögonblickligt, och den sjuke blir lugn. Dessa anfall in
ställa sig väl sjelfinant, men alltid viel ringaste föreok alt 
resa påhufvudet; mellan dem erfares tyngd «under hjes
san» samt da och då lindriga skärningar. —  Tillfrågad



om könsdriften, säger han sig under sjukdomen «ej tänkt 
dcrpa.» —  Intelligensen är mellan anfallen fri, och intet 
abnorm t finnes förhanden i bröstets eller underlifvets vi
scera: pulsen är endast 66  slag i minuten och aptiten är  
snarare stegrad än minskad. Denne man vårdades nu å 
sjukhuset i 5 veckor, då hau afled utan serdeles foändring 
i fenomenen, med undantag af a tt strabismus i hägra 
ögongloben under sista 2:ne veckorna då och då inställde 
sig, samt att han de sista 4 dygnen af sin lifstid ej me
ra hade några anfall, utan inföll i dess ställe småningom 
i coma, hvarunder han dog. Opium i stora doser var 
det enda som gaf någon lindring. Diagnosen var upp
gjord till «ett organiskt lidande i hjernan» ; jag  tilltrodde 
mig ej a tt närmare kunna bestämma dess beskaffenhet, 
hiköppningen 16  timmar efter döden visade: intet abnnrm t 
vid hjernans hinnor. På hjernans convexa del voro gyri 
afplattade, sammantryckte: i sidokamrarne fanns tillsam
mans 4  uns något flockigt serum . hvaraf cavitererria voro 
utspända, den venstra betydligare än den högra. Septum 
vetriculorum upplöst, liksom slarfv ig t: ytan af thalami nervor. 
opiticor. upplöst, grötforniig, den venstra till 2 liniers djup, 
den högra till endast en: upplösta voro äfven ytorna af 
cornua posteriora och inferiora, i samma förhållande i an
seende till djupleken som thalami: corpora striata, cornua 
anteriora och plexus choridei förete ej något ahnorm t, 
endast a tt pia mater som bekläder de förstnämnde är opak. 
Ventriculus tertius utvidgad och dess yttersta yta upplöst. 
Alla öfriga partier af stora hjernan öfverensstämma med 
normalen. Beskrifriingen af hvad i lilla hjeinan förefanns 
har Prof. A. Retzius  efter det i sprit förvarade præpara- 
te t, benäget meddelat, som följer: «I midten af lilla hjer
nans främre del (montieulus cerebelli) fanns ett blodcf a- 
gulum af en valnöts storlek, liggande direkte under de 
fina hinnorna men ej hafvande rum perat dem. I)å denna 
blodklump upplvftades, fanns a lt den låg i en håla som 
var beklädd med en tunn tapet, af trådämnc. H ålan , 
bildad genom ruptur af substansen, sträckte sig på bräd
den inåt de främre loberna (lobi quadrangulares) 1 2  linier,



Iivaraf 8 till höger och 4 till venster om medellinien: 18  
linier dcremot på längden. Största delen af den öfre ma
sken (monliculus) var förstörd, äfvensom medlersta delen 
af central-loben (lobus centralis). Omkring kanterna stodo 
de hladformiga gvri a f lobcrna snedt afskurna. A f lifs- 
trädets starkare eller stående gren funnos endast de 2:ne 
bakersta qvistarne och några blad af den som legat strax t 
framom dessa. Det främre märgseglet (valvula anterior ce
rebelli) var äfven skadadt, men arachnoidea som bekläder 
undre masken var hel; så att intet blod inträngt i fjerde 
kammaren. En stor del af märgsubstansen i inidten af 
båda hæmisphererna, äfvensom i deras b lad , samt den stå
ende grenen med tillhörande boläggningsmassa saknades. 
Bakre delen af cerebellum var hel, äfvensom undre masken 
och rhomboidalkroppen.. Spür till var kunde ej upptäckas.
Blodklumpen var last samt bestod endast af löpnade de
lar af blodet.» —  Bryggan, förlängda m ärgen, och rygg
märgen voro friska. Bröstets och abdomens viscera visa 
ej någon abnorm itet, njurarnes cortikalsubstans är blek, 
blodtom och något lös; blåsan håller en libra mörkbrun 
u rin : prostata och sädesblåsorna synas ej i det ringaste 
sjukligt förändrade.)/

De fall der apathie men icke irritation af könslifvet 
åtföljt Cerebelli organiska lidande och hvarom hos oss i 
synnerhet Prof. IIuss anfört detta i sig sjelft talande fall, 
vittna nogsamt om inflytelsen af Cerebellum på könslifvet. 
De skenbart motsatta tillstånden af retning och lamhet 
kunna nämligen bero af samma agentier och samma orga
ners vexelspel på hvarandra. D etta fall af IIuss  visar ock 
inflytelsen af Hygroma cerebelli å muskelsystemets verk
samhet. Gall har redan anfört dylika fall, som både 
det ena och det andra af den som IIuss relaterat, visser
ligen dock mindre fullständigt, såsom i allmänhet än i 
dag de äldre Läkarne det göra i förhållande till de n y a , 
anatomiska Läkare-skolornas män.

17) Följande iakttagelse tillhör Djurmedicinen och är 
gjord å en ko. I följd af sin sjukdom har detta djur



hufviidet åt ven ster, dess syn var i behåll incn dess 
gång utan hållning. Mot slutet af sjukdomen var dock 
djuret o fa  fo tfu llig t, och kroppen föll då al ven ster. 2 
månader innan det blef sjukt bade kon kalfvat, ulan a tt få 
mjölk i jufret (faire son pis) och kom sedan icke heller i brunst. 
Under sista månaden af sin lefnad förlorade hon äfven matlu
sten, magrade och var oupphörligt dröriig och sömnaktig (as- 
soupiée). 7  månader efter de första symtomernas uppträdande 
blef djuret dödadt. Venstra hemisferen af lilla hjernan var 
reducerad till hälften af sin volume, men utan strueturför- 
ändring; högra hemisferen af samma hjerndel fanns helt 
och hållet desorganiserad och förvandlad i 4J5 af sin bak
del till en ägglik (ovoide) massa med ganska hårdt cen
trum , motstående knifven och innehållande broskhårda ar- 
borisationer. I stället för den märgsubstans, bvilken bil
dar arbor vitæ såg man talrika tuberkler, hvaraf somliga 
ännu voro com pakta, andra uppmjukade i sin midt ocb 
några i suppuration.

Den Författare, som gjort förevarande iakttagelse, menar 
a tt den omständigheten a tt kon efter partus ej fick mjölk och ej 
heller sedan föll i brunst, bland många andra dithörande fall 
äfvenväl i sin mohn bevisar a tt lilla bjernan är prim um  
movens för könsredskapen. (Iakttagelsen, af mig bemtad i 
2:dra hand från L onget, är anstäld af M. Thiou och fin
nes införd i Archiv gen. de Med. T. X III, p. 2 8 7 , 1 8 2 7 ).

I)en sednare, kranioskopiska *) åsigten af Carus, som 
i våra dagar upp trä tt emot Galls lära, såsom denna i E ng
land blifvit behandlad, förnekar icke heller lilla hjernans 
inflytande på könsdriften, men ger densamma en vidsträck
tare role a tt u tföra, nämligen viljans, är som den, mer 
än andra regioner, af hjernan, i deras olika och specifika 
betydelse kan tillkomma. I afseende på lilla hjernans in
flytelse på könslifvet -meddelar Carus sedermera e tt i alla 
hänseenden ganska m ärkvärdigt fall sålunda: llu fvu d b ild -

1) Gruudzilge einer neuen, wissenschaftlichen Cranioscopie.



ningens förhållanden hos en redan i andra lefnadsdret 
menstruerad flicka , hvilken då han undersökte henne var 
i sitt 4:do år. Barnet hade blifvit skickadt till D resden, 
der de t, under uppsigt af 1 Irr Professor Beck, Seiler, och 
Carus, ordenteligen och utan olägenheter hade sina reglerings- 
perioder. Carus mätte dess hufvuds dimensioner samt med
delar tillika, a tt Brösten hos detta flickebarn voro u t
vecklade såsom bos en 16:årig jungfru och labia täckta 
ined m örkt hår. Resultatet af Cari kranioskopiska p ro f
iling var ock, att barnets egendomliga könsutveckling tyd
ligen afspeglade sig i de 3:ne hufvudkotornas (schädelwirbel) 
förhållanden med betydeligt omfång af den utoinordenteli- 
ga mellan-hufvudkotan, hvilken mest predom inerade, så
som i viss grad alltid eget för qvinnans cranium. Men 
enligt Cari åsigt antyder stark utveckling af hufvudets mel- 
lankota e tt serdeles herrskande bildningslif, hvilket här vid 
liten framkota så mycket mer måste slå öfver i könssferen 
som ock bakhufvudkotan äfvenledes företedde en ganska 
betydlig utveckling, hvilket Carus (så väl som före honom 
Gall, m. fl. kunnc vi fritt tillägga) funnit hafva en af- 
gjord betydelse på könslifvet (s. Canstatts Jahresbericht 
über die Fortschritte  u. Leistungen der ges. Medizin f. 1 8 4 2 , 
1 Heft. s. 22 . Leist, in Gebiete der Anthropologie etc. 
öfter aflg. Zeitung f. Cliir. innere Heilkunde und ihrer 
Hülfswissenschaften N:o 4 f. 1 8 4 2 , samt i Summar. 
des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der ges. Medi
zin N:o 17).

Sedan vi sålunda sett, huruledes forskare efter Gall, 
liksom ock åtskillige af dennes vedersakare, så väl som 
anhängare och efterföljare sammanstämma deri, a tt lilla 
hjernan i många fall har bestämmande inflytande på köns
driften, anlöre vi här huruledes Gall kom till denna upp
täckt. Han var Läkare åt en Enka af tadelfri lefnads- 
vandcl, hvilken angreps af ett nerflidande, hvarpå stark 
Nymphomanie följde. Under en häftig paroxysm under
stödde han hennes hufvud, och blef öfverraskad af den 
väldiga storleken och hettan baki nacken. Hon angaf ock



a tt i denna trakt städse spänning och hetta föregingc an
fallet. Genom talrika iakttagelser förföljde han sedan den 
tanken, som denna tillfälliga iakttagelse gifvit honom , 
om könsdriftens samband med lilla hjernan, hvilket sedan 
väl ofta blifvit antastadt och bestridt, men andå förblifvit 
ovederlagdt, äfvenväl af den sednaste tidens m otståndare, 
bland hvilka Flour en s , L euret och Longet äro de u t-  
märktaste och bäste, som vi lärt a tt känna. Vi skole till 
sist anvisa, hvari deras emot Gall rigtade bevisning ge
nom rönens ensidighet är felande.

A tt lilla hjernan har inflytelse på könsorganerna, der- 
på saknas för öfrigt lika litet experimentalfysiologiska da
ta , som på dess verkan, a tt coordinera de locomotiva 
rörelserna, på sätt efter Flourens blifvit ådagalagdt.

Serres (Anatomie comparée du Cerveau. T. II, p. 
6 0 9 .) anför derom följande iakttagelse, den M. I la ll ,  och 
äfvenväl Budge *) genom de exitomotoriska fenomenen 
funnit vid vivisection bekräftad. Vi anföre dessa 3:ne för
fattares experimenter efter hvarandra:

Å oxar och tju rar (boefs) dem man fällt vid 
slagt genom hammarslag bakifrån nackbenet fann Serres 
lilla hjernan söndersliten å sin ofvandel hos de krea
tur, hvilka företett någon anmärkningsvärd oscillatorisk rö
relse i penis, under sådan slagtning. 1 en häst, hvars ben 
var krossadt af ett åkdon, infördes en amputationsknif i 
lilla hjernans mcllanlob framifrån bakåt till ryggmärgens 
höjd, och deraf bestämdes en ganska tydlig erection. D en
na iakttagelse är det, som ock M. Hall bekräftat genom 
experiment. Segalas har ock bekräftat sanningen af detta 
resultat. O m , säger h an , å en Marsvinshanne, (cochon 
d in d e ) , hvars lilla lijerna man hlottat, en stylet inrännes 
deri, så a tt den kommer till ofvandelen af ryggmärgen; 
så framkallar man derigenom erection. Stöter man stillet
ten slutligen in i columna vertebralis ända till ländtrak-

1) Innere Krankheiten übers, v. Bebrends. Unters, nber  INerven- 
sys\stein.



ten; så cger sädesutgjutning ru m , medan ldûsan, i fall 
hun var full, icke desto mindre qvarhåller urinen. Sam
ma företeelser iakttagas ock hos marsvin, sedan de blifvit 
decapiterade; blott man med en stylet ofvanfrån nedåt 
ingår i ryggmärgen.

D etta experiment, hvilket Serres repeterat och hvar- 
om lian säger, det hvar och en kan försäkra sig, anses 
af honom bevisa två saker: 1) al t lilla hjernan bestäm
mer erection. 2 ) a tt ryggmärgens nedandel framkallar 
ejaculation samt mera specielt verkar på se- och excretions- 
npparaterna af sperma.

III) Sympathien emellan Ulla hjernan och testes, fann 
äfven D:r Julius Jludge genom följande experimentala iakt
tagelse :

En 12  års gammal katt dödades genom ett knif- 
stygn i hjertat. Dess Cranium blef derpå hastigt bort
bru tet medelst en skarp tang, Sedan öppnades bukcavi- 
teten och båda testiklarna med deras utförsgångar (ductus 
deferentes) och sädessträngarna lades i dagen. À testes 
y ttrade sig dervid ingen den ringaste rörelse. Men då 
nu Budge med en knilspets retade lilla hjernan, drogs, 
efter knappu 3 sekunder, ena testes upp, skiljande sig från 
sädessträngen, å hvilken han förut låg, så a tt han nu der- 
med bildade en rät vinkel. Tillika blef den spändare och 
glattare (praller). Ju  mer man stack , desto mer rörde 
sig ock testes, men alltid blott en i sender, och det sä 
att, constant efter retning å lilla hjernans högrå sida, vare 
sig hemisfer eller högra hälften al dess commissur, ven- 
stra testis uppdrogs, liksom ock vid retning af lilla hjer
nans venstra hälft blott högra testis; så a tt det fullkom
ligen var i Experimentatorns magi, antingen den ena eller 
andra testis sattes i rörelse. (A 11g. Rep. der ges. deutschen 
Med. Chir. Journalistik Febr. Heft. 1 8 4 0  efter Miillers 
Archiv lur Physiologie, Anatomie und wissenschaftliche M e- 
dizin. Jahrgang 1 8 3 9 , Heft. Y — VI). Budge drager 
deraf den slutsats, att lilla hjernan är det ställe, hvari te -



stiklarnas nerver hafva sin slutpunkt, och att de der må
ste ligga temligen ytligt, eftersom ingen djup retning b e - 
höfv es for att sätta testes i rörelse. Äfven vill han söka 
de sa nervers förening i trakten af första halskotan, efter 
som c.i retning der genom sår, skakning, tryckning, såsom 
ho> hängde, dccapiterade o. s. v. icke sällan står i för
ening med ercctioner o. s. v. Medelst nervföreningen är 
han ock frestad a tt förklara Sympathien emellan spott- 
körtcln och pungarna (f. e. vid parotitis), äfvensom ut
vecklingsförhållandet emellan skägg och testes, efter som 
N. trigeminus med sina sista rö tter sträcker sig ända dit 
der föreningen af könsdelarncs nerver cger rum. Men i 
så fall aumärke vi a tt ryggmärgskorsningen physiologiskt 
borde vara en annan och specifikt olika hos mannen och 
hos qvinnan, hvilkct ingalunda blifvit ådagalagt.

D etta experiment af Budge är väl förnckadt, men ieke 
nog repeteradt för a tt dcrmed vara tillintetgjordt. Jag har 
ibland andre en gång omgjort det utan bekräftelse, men 
vill ändå, för min del, lenma det derhän, emedan öppnan
det af hufvudskålen medelst trepan gick så långsam t, a tt 
ej ens vanlig irritabilitas muscularis förefinnes hos kat
ten och sålunda ej heller retlighet kunde förefinnas i nerf- 
fibern.

Innan vi nu gå vidare i framställningen, äre vi skyl
dige att redogöra för en högst märklig anomalie, beståen
de i total defect på liten h je rn a , hvarom Magcndic helt 
llvgligt omnämner, men hvarom Longct (p. a. st. p. 7 6 4 ) 
fullständigare redogör sålunda:

Alexandrine Labrosse, föddes 1 8 2 0  i Maj månad; 
ehuru väl bildad, förblef detta barn klent och ömkligt; 
dess förstånd var till y tterlighet inskränkt. I):r Miguel, 
som såg henne vid 7 års ålder, iakttog mycken svaghet 
i dess lem m ar, och erfor af dess far, a tt hon först efter 
6 års ålder, kunde hålla sig uppe på sina ben. I öfrigt 
hade fördåndet icke heller utvecklat sig och ljudens rediga 
articulation var henne omöjlig. Vid 9 års ålder återsåg



J):r Miguel barnet, och da lian nu varsnade dess stora 
vidgade pupiller tillika med sig repeterande m ag- och 
tarm -åkom m or, liit han gifva henne Maskmedel, enär för- 
äldrarne ock låto honom m ärka, a tt barncl oupphörligen 
förde sina händer till kön sdelarna .

Från sitt inträde i de fader- och moderlösas hospi
tal d. 12  Januari 1 8 3 0 , var hon svag, förståndet alltid 
inskränkt. Talade man henne till, svarade hon svårli
gen och med tvekan (hesisation). Ilon  betygade dock til 1— 
gifvenhet och erkänsla för personer, hvilka vårdade henne. 
Ehuru  svaga, medgåfvo hennes fotter henne ännu a tt gå, 
dock fö ll hon ofta. Sinnesorganerna uppfyllde väl deras 
funktioner. Hon hade en måttlig matlust.

1 Januari 1 8 3 1  var hon försvagad och sedan 3  må
nader sängliggande; med möda kunde hon flytta henen, 
hvilka för öfrigt bibehållit sin känslighet. Hon betjenade 
sig med händerna. Man såg henne alltid i ett tillstånd 
af nedslagenhet, dyster och utan a tt någonsin tala, likgil
tig för både nöje och smärta. Ställde man till henne en 
fråga, svarade hon b lo tt sitt ja  eller nej, men detta alltid 
rigtigt.

I medlet af Februari hlcf den lilla sjukligcn medta
gen af utsot, samt stoim atitis pseudomemhranacea och dog 
d. 2 3  Mars 1 8 3 1 .

Efter döden fann man positift, a tt detta barn haft 
vanan af m astruration *) samt a tt hon varit fallen för con- 
vulsioner i likhet med lällandesot. Liköppning. Iïjcrnan ,

1) Men da della vallats helt enkelt af föregående maskretning i geni
talia,  samt efterföljande allmän sjuklighet , sä iinncr ieke Ref. att ullryc
ket är rätt exact och visar i sä fall hela casus lika litet emot Oalls, som 
emot Mourons’ sätt att  c.oordinera den förre könsdriften, den sednare de lo-  
comotiva rörelserna under lilla hjtrnuns hes ämmclse. Blodomloppsrörelsc 
kan hos missfoster ske ulan hjerta men ingen lärer derföre neka hjerlat 
rolen att vara ett redskaj) för samma rörelse. Jlvarförc skulle då ej lilla 
hjernan kunna vara centralorganet för könsdriftens och locomotionens 
hestäminande, clmruval thy förutan det ena sä väl som del andra kan 
existera, last i ofullständigare grad , säsoin det ofvanskrcfna fallet afven 
mera antyder än bevisar?



säger Coinbctte, syntes i normalt tillstånd, eliuru jem - 
förelsevis voluminös. I bakre venstra loben fann man en 
liten blodutgjutning. Denna syntes dock föga gaminal och 
kunde hafva en 2 à 3  liniers diameter. Sedan man bort
tagit lilla hjernans tält (tentorium) och mot nackbenets 
storhâl afskurit ryggmärgen, anmärktes följande:

En mängd blodvatten (sérosité), som fyllde nackbe is- 
groparna, utrann. I stället för lilla hjernan fanns en ge- 
léelik hinna af halfcir kel form fastsittande vid iångmärgen 
med 2:ne hinnaktiga gelatinösa pedunkler *). E n  af dessa, 
den jiå högra sidan, hade varit söndersliten. Em ot dessa 
pedunkler fann man 2:ne små massor hvit substans isole
rade och liksom afskiljda, hvardera till ärtas volum. På 
en af dem befanns en af 4:de parets nerver. Fyrhögarue 
voro orörda. Men 4:de Ventrikel fanns ej. In tet spår till 
Brygga (pons varolii) fanns, (oaktadt ej heller spår till sub
stansförlust). Man kunde se alla hjernnerverna gå genom 
hårda hinnan såsom vanligt. F ör öfrigt hafva alla hjern
nerverna med stor omsorg blifvit dissekerade, men före
tedde ingen no mvidrighet. Ej heller har långmärgen 
synts mjukare än vanligt, äfvensom ryggmärgen icke hel
ler företedde någonting märkligt. Med lätthet kunde fingret 
införas i moderslidan, emedan ingen hymen fanns 2). De 
stora blygdläpparna voro af lillig rodnad och syntes ofta 
varit irriterade Miliära tuberklcr förefunnos i lungorna, 
äfvensom tarmsår. (Iakttagelsen af Comhette från ltcuue 
Med. T. II, p. 57  1 8 3 1 , och i Anat. pathol. par Cru- 
veillhier, Maladies du Cerveau, pl. V, XV livraison enl. 
Longet p. a. st. I, 7 6 4 — 7 6 6 ).

1) Den liar nog knapphändigt bcskrifiia antydelsen till Cerebellum 
svnas dessutom pa beskrifuingen snarare böra antagas för en hämmad bild
ning i utvecklingen, äu för total brist pa det ifrågavarande organet,  på 
salt de ofvanslående stora franska Auetoriteterna det likval gjort. Del ar 
och blir alltid vanskcligt att på ett enda sådant undantagsfall som detta 
vilja försvaga argumenlerna af andra positift med hvarandra saimnanhuu- 
gan le rön af organiska förhållanden.

2) Äfvcn detta kan hos qvinuan vara ett primilifl fel af hüminad 
bilduing.



Liksom vi i det föregående sett a lt lilla hjernan u t- 
öfvar en sympathisk bestämmelse på den djuriska propa
gationsdriften, så återverkar ock castrationen till en märk
bar förändring af lilla hjernans volum. Denna minskas 
nämligen säger Gall och bekräftar Yimont m. II. efter 
denna operation, eller om den sker tidigt hejdas den i 
sin utveckling, och uppnår på långt när icke de dimen
sioner, till hvilka den skulle hafva kommit derest castration 
icke blifvit fö re ta g e n 1). Äfven efter m anbarhetstiden, 
åstadkommer samma operation aftyning i lilla hjernan, så 
a tt den blir vida mindre till volumen. Till och med nack
b en e t, som närmast är i beröring med denna hjerndel, 
deltager i den derefter skeende förändringen, på det sä tt, 
a tt detsamma i tjocklek tilltager och blir mindre genom
skinligt, än eljest vanligt. Gall har åskådliggjort dessa 
förhållanden hos djur i sitt stora folioverk L Y H I, (ig. 2  
och 5 m. fl.

Larrey har ock förevisat en soldat, hvilken vid bråck
operation mistade högra testis. F lere år efteråt blef högra 
ögat svagsynt, han började ock att dermed skela och ej 
urskilja föremålen, men den m otsatta venstra halfvan af 
lilla hjernan fanns så förminskad, a tt det väckte alla när
varande läkares uppmärksamhet (Gall Funct. du Cerveau. 
T. III, p. 287). À castrerade kaniner fann han sedan 
efter 6 — 8 månader samma förhållande, konstant på mot
satta sidan af cerebellum. Dock anger han (p. 2 9 3 ) sig 
äfven känna en m an, som i 40:dc året förlorade ena te
stis, och hos hvilken ingen yttre skillnad i storleken af 
lilla hjernans halfvor kunde förmärkas. D elta hindrar dock 
icke, anmärker Gall, a tt icke förändringen i det inre kun
nat försiggå, ej heller, att ju  nackbenet kunnat förljockas. 
Men äfven Yimont i sitt stora verk (phrcnologic, 1. c.) 
säger sig funnit samma sak bekräftad och a tt derpft ojiif- 
vade praeparatcr i Paris finnas a tt tillgå.

Dcrcmot anförer Longet (Anat. cl Physiol, du syst.

1) jfr  tur les fonctions du Cerveau par Gall. T. I l l ,  p. 283.



nerv. T. I. p. 7 0 5 ) efter Lcuret, e tt m otsatt förhållande, 
ntt näml. Iios besjälare lilla lijernan är jemförelsevis min
dre utvecklad emot hos oxe och vallack; anförande han 
att om någon af hjernans hufvuddelar hos vallacken är 
atrofierad, så är det stora hjcrnan. Derpå anför han, att 
stora lijernan hos vallacken väger 4 1 9  gr am m er. men 
hos hingsten 4 3 3 , hvaremot lilla hjcrnan hos vallackade 
hästar väger 7 0  grammer och hos besjälaren 6 1 , så att 
i vigten just lilla hjcrnan företrädesvis skulle förökas g e 
nom castration. Sannt ä r ,  a tt  Gall icke anställt någon 
vägning och a lt han nog ofta begagnar sig af allmänna 
uttryck såsom större, m indre, enormt utvecklad etc., men 
han har i många fall likväl med plancher i sitt folioverk 
visat denna åtskillnad på e tt m eia åskådligt sätt samt iif- 
ven uttryckligen angifvit, a tt lilla hjernans bredd hos full
vuxna gcmcnligen är af 4 — 5 tum, längd 2 — 3 tum och 
några liniers bredd, dess tjocklek 2 0 — 2 5  linier (jfr fonctions 
du Cerveau. T. III, p. 248). Derföre, innan emellan Gall och 
Leurets iakttagelser kan afgöras, måste ej blott nya mät
ningar och vägningar ske, utan i synnerhet gravitas spe
cifica jemföras emellan castrerade och orörda hannars 
hjernor. Leuret har nemligen icke heller med m ått, men 
väl med vigtbestämmelser, satt sig emot Galls iakttagel
ser. Det faller åter af sig sjelft, a tt man icke kan jcm - 
föra m åttet med tyngden, med mindre a tt den specifika 
vigten tillika intages i beräkningen. Utan att bestrida 
hvarken Galls eller Leurets i sitt närvarande skick mera 
skenbara än verkliga motsägelser, vare detta sagdt till 
framtida undersökningars befordrande i de tta , visst icke 
till alla delar utredda ämne.

Men liksom icke det kan vara rätta  undersöknings
sättet a tt jemföra volumen med tyngden, helst ögonskc-
net äfven talar derför, a tt castra ter af alla slag äro min
dre breda i nacken, än icke opererade hannar, så kan icke

1) Läsaren torde erinra sig hvilken förändring i lungorna sker med 
ökande af deras specifika ocli absoluta vigt, i mon soin de desorganise
ras, üfvensom med andra organer, ss. bjertat, da det blir hypertrofiskt, etc.



heller det leda till en exact naturbetraktelsc att hos olika 
djurslag jemföra lilla hjernans utveckling och ensamt deraf 
bedöma könsdriften. I detta fall har Leuret och Lon- 
get med rä tta  gjort flera kritiska invändningar emot 
Gall, utan a tt dermed slutsatsen är rättfärdigad, det köns
driften ej har sitt hufvudsäte i lilla hjernan.

Men äfven det förhållandet a tt qvinnan har lilla hjer
nan mindre än mannen, hafva vi sett Valentin efter L eu 
ret bestrida. Gall äter har angifvit detta förhållande så 
bestäm dt, a tt manliga kraniet alltid, genom det relativa 
förhållandet af lilla hjernans större utveckling jem le min
dre bakre lober af stora h jernan , kan åtskiljas från det 
qvinnliga genom den egna formen af bakhufvudet. Yi- 
mont har bekräftat det samma genom afritningar af Apans 
han- och honskallar; äfven Galls öfrige anhängare (så väl 
som vedersakaren Carus 2) jäfva icke samma förhållande, 

i Zeitschrift für Phrenologie I  B. bildligen framstäldt.

I anatomiska samlingar ser man väl stundom, ehuru 
sällan, exemplar af namngifna personer talande emot denna 
regel. Men betänker man att quid pro quo der genom 
förvexling af vanligtvis råa och okunniga skelettörer, vakt
mästare och benpreparatörer också stundom kunnat ega 
rum , så är det vida bättre, a tt dels på lefvande personer 
och deras kända och säkra buster iakttaga dessa skill
nader, dels på serskildta nationelt karakteristika kranier. 
Jag har dertill valt 2:e skallar efter medelålders man och 
qyinna ifrån Leksands socken i Dalarne. Dessa skallar har jag 
m ärkt, för a tt vara säker på identiteten, och a tt de ej skulle 
förvexlas med andra , hvilka macererades på samma tid , 
samt under min uppsigt låtit dem prepareras genom ma
ceration. Desto heldre har jag ock nu tagit dessa 2:ne 
Dalbor till denna jem lorelse, sådana händelsen gifvit mig 
dem , som de genom mera vegetabilisk än animalisk näring, 
kanske stå naturen närmare än annan allmoge och racen

1) 1. C . p .  767.

2)  \ o m  gegenwärtigen Stande der Wissenschaftlich begründeten ("ra— 
nioscopie. Nürnberg tb44, »id. 28.



föga eller in tet uppblandad, jem te eget sprfik, bibehållit 

sin ursprungliga både pliysiognomik ocb klädedrägt, till 

sin iiktiiet äfven efter döden kännbara *).

Den vigtigaste invändning ifrån experimentalphysiolo- 

giens sida som blifvit gjord emot lilla hjernans regulativa 

funktioner för könsdriften, är onekligen den af Flourens.

*) Provincialläkaren D:r C. J Wettergren bar  under 10 års tjenstgöring 

i ett vidsträckt,  af mer än 40,000 inenniskor bebndt distrikt af Dalarne 

inom just den trakt, hvarifran de personer , hvilkns hufvuden de liär fram

ställda kranierna ti l lhört, ingen enda gäng varit salt i nödvändighet alt 

förrätta artificiel förlossning med skarpa instrumenter ,  och blott 7 förloss

ningar med läng hafva under tiden inom denna stora folkmassa blifvit 

verkställda. Af det gynsamma resultat, som nedanstående genom samme 

läkares godhetsfulla nit mig meddelade statistiska redogörelse i stort an

ger ,  skulle man ock lätt fi estas al t  anse ej mindre bäckenets conformation 

an oek dess delars l ifaklighet, bådadera underordnade innervationen frän 

hjernan, hos värt Dalfolk, för likaså normala som huf\udformen. Så

som en liten föranledning till framtidens helt  visst ej uleblilvande un

dersökningar i detta ännu helt dunkla ämne, införe vi här följande af 

I);r Wcttergren oss ineddeladen :

1) T a b e l l  som utvisar l :o  Socknarnes Folkmängd, serskildt af Man- och 

Qvinnkön, 2:o Antalet af födde B arn ,  samt 3:o huru mänga Qvinnor, ge

nom olycklig barnsbörd, under nedanskrifne är, inom Rättviks eller Norra 

Dalarncs Fxtra Provincial-Läkare-Distrlkt.

E; 2 
3 ? -

Födde Barn. Folkmängd.
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Ar 1835 . 5 547 577 1,124 18,585 21.112 39,697
— 1836 . 4 545 529 1,074 18,761 21,283 40,044
— 1837 . 5 530 408 998 18,789 21,283 40,072
-  1838 . 9 471 453 924 18,750 21,203 39,953
— 1839 . 4 430 472 902 18,583 21,086 39,609
— 1840 . 3 501 498 999 18,461 21,050 39,511

—  1841 . 4 575 525 1,100 18,687 21,240 39,927
— 1842 . 8 602 532 1,134 18,888 21,352 40,240

-  1843 . 3 578 559 1,137 19,031 21,443 40,474

—  1844 . 8 580 630 1,210 19,165 21,663 40,828

Summa 531 5,3591 5,2431 10,602 187,700| 212,715 400,415


