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Ifølge den engelske kirurg John Halle (1529-68) 
skulle en god kirurg kunne forene tre væsent-
lige egenskaber. Han skulle have et hjerte som 
en løve, et øje som en høg og hænder som en 
kvinde. Det er en god beskrivelse, når der tæn-
kes på de forhold en patient blev udsat for og de 
omstændigheder en kirurg arbejdede under, når 
der blev foretaget amputationer i tidligere tider. 
Det var før patienten kunne få bedøvelse, og før 
der var eff ektiv behandling af infektioner.

Amputationens historie har rødder langt tilba-
ge i tiden. Proteser er det naturlige forsøg på 
at kompensere for de færdighedstab, en ampu-
tation medfører, og deres historie følger ampu-
tationenes udvikling. Amputationer blev tid-
ligere udført i et meget begrænset omfang og 
næsten udelukkende af hånd eller fod. De blev 
kun praktiseret i alvorlige tilfælde, det vil sige 
når der forelå en livstruende indikation. Der var 
almindeligvis tale om koldbrand i en læsion, der 
var kommet ved et uheld eller efter en ulykke. 
Amputation havde vidtgående konsekvenser for 
den person, der skulle lægge krop til indgrebet. 
Den var forbundet med ubeskrivelige smerter, 
alvorlig risiko for forblødning og sårinfektion 
samt efterfølgende færdighedstab.

De tidligste amputationer   
De tidligste og mest primitive amputationer har 
formodentlig kun omfattet fjernelse af dødt væv, 
men allerede fl ere århundreder før vor tidsreg-
ning blev der udført egentlige amputationer i 
Grækenland og i Indien. Den græske læge Hip-
pokrates (ca. 460 f.Kr. - ca. 377 f.Kr.), der opfat-
tes som grundlæggeren af den vestlige medicin-
ske tradition, beskriver anvendelse af underbin-
ding af blodårer til at stoppe blødninger i forbin-
delse med amputationer. De alvorlige risici ved 
amputation var kendt, og derfor blev det kun 
anbefalet ved koldbrand. Lægerne og kirurgerne 
vidste, at hvis der var tegn på koldbrand ville 
resultatet af en konservativ behandling være at 
patienten med usvigelig sikkerhed ikke kunne 
overleve. 

Romeren Cornelius Celsus (ca. 25. f.Kr. - ca. 50 
e.Kr.) giver i sine medicinske skriftsamlinger en 
ret præcis beskrivelse af, hvornår og hvordan en 
amputation skal foretages. Kirurgen skulle sørge 
for at skære i det raske væv, så alt det syge væv 
fjernes, save knoglen over så tæt på det raske kød 
som muligt, underbinde blodkarrene og dække 
såret med en svamp dyppet i eddike.

Skær ind til benet, men hurtigt!
Amputationens tidlige historie.

Samlingsleder på Medicinsk Museion, Ion Meyer, MSc.
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FIG 1   
De tidlige illustratio-
ner af amputation er 
oftest stiliserede. Pa-
tient og læge udtryk-
ker en ro og forvent-
ningsfuldhed der ligger 
et godt stykke fra de 
fl este af de voldsomme 
scener der har udspil-

let sig.

.
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Sagn og virkelighed    
Cosmas og Damianus var blandt de første krist-
ne læger, og der blev knyttet en række legender 
til dem. De var meget fromme, så fromme, at 
de kunne helbrede uden medicin. Deres stør-
ste bedrift var, at de udførte den første trans-
plantation. En hvid mand havde fået koldbrand 
i benet, og efter at Cosmas og Damianus havde 
amputeret det, påsatte de i stedet benet fra en 
død sort mand. Det var et stort mirakel, og de 
to brødre blev skytshelgener for medicinen og 
kunne overtage pladsen fra de hedenske læger, 
der tidligere var blevet tilbedt. De led martyrdø-
den i 303 e.Kr.

Der kendes fl ere arkæologiske fund af proteser, 
de ældste fra før Kr.,  og fl ere eksempler på over-
savede knogler, der viser tegn på amputationer. 
På Medicinsk Museion i København opbevares 
et skelet fra en middelalderudgravning af en 
kvinde, der sandsynligvis er blevet amputeret. En 
skrå endefl ade i knoglerne ca. 5 cm over fodled-
det er tolket som en amputation. Det tilbage-
blevne underben var bøjet ind under låret og har 
formodentlig været bundet op på bagsiden af lå-
ret. Det har givet mulighed for, at hun kunne 
bære et træben, der var fæstnet til knæet.

Cirkelsnittets udvikling   
Den amputation, Celsus beskriver, foretages 
med et cirkelsnit. Cirkelsnittet udføres med en 
skarp kniv, hvor kirurgen gennemskærer hud og 
muskler i ét cirkulært snit, der føres ind til knog-
len. Den saves derefter over og blødningerne 
standses.

I de følgende århundreder skete der kun en 
begrænset udvikling i amputationens teknik.

Der var på et punkt tale om et direkte tilba-
geskridt. Ligaturer (underbindinger) af karrene 
gik i glemmebogen, og blødninger blev forsøgt 
stoppet med brænding med brændejern. Med 
specielt udformede brændejern kunne behand-
lingen rettes mod den aktuelle blødning med 
mindst mulig skade på det omgivende væv. 
Blødningen kunne også forsøges stoppet med 
kogende olie. Med vore dages øjne var begge 
dele en forfærdelig opfølgning på selve ampu-
tationen, og brændingen havde ikke altid det 
ønskede resultat. 

Det var derfor et væsentligt fremskridt, da den 
franske kirurg Ambroise Paré (1510- 90) gen-
indførte og fornyede brugen af underbindinger, 
der kunne forhindre blødning fra de blodkar, 
der blev skåret over. Det gjorde det muligt at 
foretage mere omfattende amputationer, men 
der var stadig begrænsninger. Der skulle lægges 
ikke færre en 53 underbindinger ved en låram-
putation. Det krævede øvelse fra såvel kirurg 
som assistenter. 

Anvendelsen af den første eff  ektive årepresse var 
et nyt vigtigt skridt i amputationens udvikling. 
Jean Louis Petit (1674-1750) introducerede den 
såkaldte tourniquet i 1718, og nu var det muligt 
at kontrollere blødningen, mens karrene kunne 
underbindes. 

Petit modifi cerede på samme tid cirkelsnittet til 
det dobbelte cirkelsnit. Først blev huden skåret 
igennem i ét snit og løsnet over det raske væv, 
så den kunne trækkes et stykke op. Derefter blev 
musklerne skåret igennem, men højere oppe 
end der hvor huden var skåret over, og stadig 
i ét snit. 
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FIG 2   
Amputationsbestik med de 
nødvendige instrumenter og 
tilbehør til at foretage en am-
putation. De store og små 
knive anvendes til gennem-
skæring af hud og muskler. 
Knivene der er slebet helt 
skarpe på begge sider sikrer 
at der også kan skæres præ-
cist mellem knoglerne. Over-

vendt til at trække blodkar 
frem så de kunne afsnøres. 
Amputationssættet indehol-
der desuden nåle til at sy 
såret sammen.  
   

savning af knoglerne klares 
med en stor eller lille sav, 
afhængig af størrelsen. Åre-
pressen med lærredbændelet 
kunne afklemme karrrene til 
kontrol af voldsomme blød-
ninger. Tangen blev brugt til 
afklipning af mindre knogler, 
det var hurtigere end over-
savning. Pincetten blev an-
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FIG 3    
Illustration der viser hvordan 
det tredobbelte cirkelsnit kan 
udføres. Illustrationen er fra 
slutningen af 1800-tallet, 

hvor bedøvelse var alminde-
lig. Denne amputationsform 
gav bedre pasform til en pro-
tese.
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Efter oversavning af knoglen og anlæggelse af 
ligaturer, kunne huden trækkes ned og give en 
bedre dækning af sårfl aden. Senere blev det tre-
dobbelte cirkelsnit introduceret. Det blev udført 
som det dobbelte, men gennemskæring af det 
ydre muskellag og det dybereliggende muskellag 
kunne foretages ad to gange. Det kunne også ud-
føres ved at løsne musklerne et stykke op langs 
knoglen så den kunne saves over højere oppe. 
Herefter kunne både muskler og hud trækkes 
ned og formes udenpå knoglen. 

Det oprindelige cirkelsnit, også betegnet guil-
lotinesnittet, gav en fl ad afslutning på den be-
varede legemsdel. Hvis der var tale om en 
benamputation kunne patientens efterfølgende 
bevægelighed øges ved brug af et træben, men 
god tilpasning og fastgørelse var ikke mulig. In-
troduktionen af det dobbelte og det tredobbelte 
cirkelsnit gav mulighed for at forme den tilbage-
blevne legemsdel, så det var muligt at få en bedre 
pasning til en protese.

Amputationer i krigens skygge  
Amputationer blev udført af specialister. Det har 
krævet viden og erfaring at foretage et hurtigt 
og præcist cirkelsnit, gennemsave knoglerne, 
standse blødningerne og lukke såret på kortest 
mulig tid. I fredstid blev der kun foretaget et 
yderst begrænset antal amputationer, og erfa-
ringerne var derfor knyttet til de kirurger, der 
deltog i krig. Allerede Hippokrates anbefalede, 
at ”den, der ønsker at blive kirurg, bør gå i krig”. 
Til sammenligning blev der i 1700-årene kun 
udført 4-5 større operationer hvert år på Kon-
gelig Frederiks Hospital i København. Det var 
på det tidspunkt landets førende hospital, og der 
har formodentlig været tale om amputationer.

Kirurgerne blev almindeligvis uddannet i form 
af mesterlære. Kirurgi var et håndværk, der 
stort set holdt sig til kroppens overfl ade, hvor 
der skulle behandles for de mange uheld, der 
kunne ramme den enkelte. Krigens udvikling 
med anvendelse af kanonkugler, blyhagl og pa-
troner medførte langt større og sværere skader 
på kroppen end pile og sværd, og der kom let-
tere infektion i sårene. Hærene blev større og 
kom længere omkring. Der var skibskirurger 
om bord, når der skulle handles i oversøiske 
markeder, eller når fl åden skulle forsvare landets 
interesser. Antallet af kirurger knyttet til de mi-
litære operationer steg betydeligt. De fi k større 
anerkendelse og organiserede sig i gilder. I takt 
med den krigsteknologiske udvikling udviklede 
kirurgerne nye instrumenter og teknikker. De 
enkelte landes og fyrstehuses økonomiske inte-
resser skærpede denne udvikling, og med oplys-
ningstiden i slutningen af 1700-tallet, kom en ny 
dagsorden, der bragte videnskaberne i centrum. 
Denne udvikling medførte en øget interesse 
for kroppens anatomi, og her kunne kirurgerne 
bruge deres erfaringer. 

De alvorlige lemlæstelser, der var resultatet af 
krudt og kugler, medførte, at der blev foreta-
get et stadig stigende antal amputationer i for-
bindelse med krigshandlinger. Større kirurgiske 
indgreb udover amputationer og trepanationer 
var stadig usædvanlige. Kirurgerne vidste, at der 
var større chance for succes ved en hurtig ampu-
tation af en læderet hånd eller fod, før koldbrand 
kunne støde til. Og faren var stor. Hygiejnen var 
det så som så med, når store hærstyrker rykkede 
rundt, eller når skibe var langt undervejs. Mange 
amputationer blev udført under yderst primitive 
forhold i kulde, mørke og regn. Kirurgen var 
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trukket i sin sædvanlige jakke, der kunne være 
fyldt med blod og puds, og det var nødvendigt 
at håndtaget på den skarpe kniv var rifl et, så han 
kunne holde sikkert på den.

Der er mange beretninger om endda særdeles 
store antal amputationer, der blev udført i for-
bindelse med kamphandlinger. Den franske mili-
tærkirurg Dominique Jean Larrey (1766- 1842), 
der deltog i alle Napoleons felttog og var chef 
for hærens lægevæsen, hævdede, at han under 
slaget ved Borodino foretog ca. 200 amputatio-
ner i det første døgn. Vi har færre informationer 
om hvor mange, der overlevede indgrebet og 
tiden efter. 

En af de første store opgørelser ikke blot over 
antallet af udførte amputationer, men også over 
deres umiddelbare resultat, blev foretaget i for-
bindelse med den fransk-tyske krig i 1871. De 
franske kirurger foretog 13.200 amputationer 
med i alt 10.000 dødsfald. Det svarer til ca. 76%, 
og så indeholder opgørelsen ikke oplysninger 
om, hvor mange der døde i den efterfølgende 
tid. Fra Pariserkommunen i 1871 kendes et an-
det eksempel på dødelighedens omfang. Den 
kendte og erfarne, men aldrende kirurg Augu-
ste Nélaton (1807-73) foretog 70 amputationer. 
Alle døde.

Den nye udvikling i 1800-tallet                
På trods af de alvorlige risici begyndte udviklin-
gen indenfor kirurgi at tage form i begyndel-
sen af 1800-årene. Det var stadig ikke muligt at 
sikre eff ektiv bedøvelse, og der var ikke kend-
skab til behandling af infektioner. De simple 
gennemskæringer var stadig langt det alminde-
ligste, men der blev eksperimenteret med stadig 

mere præcise og omfattende indgreb. De første 
eksartikulationer blev udført, hvor den simple 
gennemskæring af muskler og knogle erstattes 
af en amputation, der blev foretaget i leddet. En 
benamputation i hofteleddet var omfattende, 
men resultatet gav en bedre pasform til en pro-
tese. Den tekniske udvikling gik hurtigt. Kirur-
gen Astley Cooper (1768- 1841) kunne i 1824 
foretage en amputation af et ben i hofteleddet 
på 20 min. James Syme (1799- 1870) kunne ti 
år senere foretage den samme amputation på 90 
sekunder! 

Amputationerne blev mere og mere specialise-
rede, men skulle stadig gå hurtigt på grund af de 
voldsomme smerter. Hurtighed var svaret på de 
uudholdelige smerter. Det mente blandt andre 
Robert Liston (1794-1847), der var kendt for 
sin styrke, temperament og hurtighed. Det var 
almindeligt, at der blev foretaget amputationer i 
anatomiske teatre, og her kunne Liston opfordre 
tilskuerne til at tage tid på hans operationer. Det 
fortælles, at han kunne fi nde på at holde kniven 
mellem tænderne, for at kunne arbejde hurti-
gere, og det var ikke ualmindeligt, at der blev 
klappet, når han var færdig.

Bedre tider: anæstesi og antiseptik 
Joseph François Malgaigne (1806-65) foretog 
en opgørelse af hvor mange, der døde i forbin-
delse med en amputation på hospitalerne i Paris 
i perioden 1836-41. Af 852 amputerede døde 
de 322 i tilslutning til indgrebet. Det svarer til 
38% og var overraskende for samtiden, hvor for-
ventningen var, at tre ud af fi re amputerede ville 
overleve. Opgørelsen omfatter ikke hvor mange 
af de amputerede, der døde efter de blev udskre-
vet.
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FIG 4   

Eksempel på benprotese der 
kan fæstnes til hoften og med 
bevægelighed i led. Medicinsk 
Museions protesesamling do-
kumenterer udviklingen frem 
til i dag, dog med undtagelse 
af de helt nye modeller. Men 

der er kommet tilsavn om at 
der vil blive doneret eksem-
pler indenfor den nærmeste 
tid, så samlingen bliver helt 

opdateret.
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Der blev i de følgende år lavet fl ere opgørelser 
ofte med langt højere dødelighed. Det blev nu 
dokumenteret, at en amputation ikke blot var 
forbundet med ekstreme smerter, men også med 
særdeles høj risiko for dødelig udgang.

Kontrol af blødninger med ligaturer og årepresse 
var det første store skridt mod bedre amputatio-
ner. Den næste afgørende skridt var indførelsen 
af bedøvelse. I slutningen af 1846 blev både lat-
tergas og æter anvendt til smertefri operationer 
med gode resultater. Bedøvelse med lattergas og 
æter, der snart blev fulgt op af kloroform, frem-
kalder en kunstig følelsesløshed, den såkaldte 
anæstesi. Æter blev benyttet i Paris d. 15. decem-
ber og allerede d. 21. december foretog Liston 
en låramputation under æterbedøvelse. Den sto-
re kirurg var begejstret! Anvendelse af bedøvelse 
gik hurtigt sin sejrsgang indenfor sundhedsvæse-
net og blev udbredt først til hospitaler i Europa 
og Nordamerika, senere til hele verden. Kirurger 
og læger havde ventet på et bedøvelsesmiddel og 
var parate til at bruge det, da det kom. 

Den sidste store udfordring var kampen mod 
infektioner. Bakterier var stadig et ukendt fæ-
nomen, og der var ikke viden om, at de kunne 
give infektioner. De afgørende videnskabelige 
resultater kom med Louis Pasteurs (1822-95) 
arbejde med mikroorganismer og påvisning af, 
at bakterier kan være sygdomsfremkaldende. In-
spireret af Pasteurs forskningsresultater foretog 
den engelske læge Joseph Lister (1827- 1912) 
de første banebrydende eksperimenter med at 
undgå infektion i forbindelse med operationer. 
Han kunne påvise, at anvendelsen af bakterie-
dræbende midler ved sårbehandling, den såkaldte 
antiseptik, gav langt mindre dødelighed end før. 

En opgørelse foretaget af Lister over dødelighe-
den ved amputationer viser, at i perioden 1864-
66, hvor der ikke blev anvendt antiseptik døde 
45,7%, og i perioden 1867-70, hvor antiseptik-
ken var indført, faldt dødeligheden til 15%. Men 
det var kun begyndelsen, og nu kunne den ki-
rurgiske udvikling for alvor tage fat. Antiseptik-
ken blev fulgt op af forebyggelse af infektioner 
ved gennemført renlighed, den såkaldte aseptik, 
der omfatter håndvask og sterilisation af instru-
menter.

Bedre amputationer og bedre proteser 
Antiseptikken blev introduceret i Danmark al-
lerede i 1867, men først i slutningen af 1900- 
tallet nåede renlighed og ny teknik et niveau, 
der kunne sikre mere komplicerede kirurgiske 
indgreb. Amputationer kunne foretages over 
længere tid, med færre bivirkninger og bedre 
resultat for patienten, og der kunne skabes en 
bedre form af den resterende arm eller ben. Det 
blev også muligt at udvikle proteser med bedre 
pasform og nye tekniske funktioner. 

Krige havde stadig stor betydning for den kirur-
giske udvikling. I den amerikanske borgerkrig 
blev der foretaget mere end 50.000 amputatio-
ner. Den begrænsede amerikanske indsat under 
1. verdenskrig havde betydning for, at udviklin-
gen af proteser i USA først begyndte at tage fart 
efter 2. verdenskrig. 

Moden skrifter også indenfor proteser. For nogle 
årtier siden blev der lagt vægt på, at proteserne 
skulle ligne de ikke-amputerede arme og ben så 
meget som muligt, både af udseende og i den 
måde, de fungerede på.
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FIG 5 

Eksempler på amputationer 
og proteser fra anden halvdel 
af 1800-årene. Der ses sta-
dig simpel gennemskæring af 
muskler og knogle. Protesens 

oprindelse i træbenet er tyde-
lig, men benprotesen til højre 
viser træk mod ny funktio-

nalitet.
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I dag er der langt større interesse for at prote-
serne skal give den amputerede mulighed for at 
udføre de samme funktioner, eller så tæt på som 
muligt, som hvis de ikke havde været ampute-
rede. 

Protesefremstillingen er i dag højt specialiseret. 
Ny teknologi og nye materialer har gjort det 
muligt at fremstille en række forskellige prote-
setyper, med helt særlige funktioner. Kulfi ber, 
titanium, aluminium og silikone sikrer stærke 
funktionsdygtige proteser, og den myoelektriske 
armprotese kan via elektroder opfange impulser 
der kan styre en elektrisk hånd. Amputerede har 
i dag mulighed for at dyrke idræt på højt niveau 
og soldater, der har mistet en arm eller et ben i 
krig, kan få gode erstatninger. 

Udviklingen fra det enkle cirkelsnit og træbe-
net til nutidens specialproteser har været lang. 
Den er gået stadig hurtigere og er slet ikke slut 
endnu.

Noter

Fig. 1. (’amputation’ - foto af kobberstik):  He-

ister, L.: Chirurgie, In welcher Alles, was zur 

Wund=Artzney gehört. Johan Hoff mann, Nürnberg 

1724.

 

Fig. 2. (’18250’ – amputationssæt): Fra Medicinsk 

Museions samlinger. Foto: Ion Meyer.

 

Fig. 3. (’3433’): von Esmarch, F.: Handbuch der 

Kriegschirurgischen Technik. Verlag von Lipsius & 

Tischer, Kiel und Leipzig, 1894. p. 160

 

Fig. 4. (’3427’ – 4 benproteser):  von Esmarch, F.: 

Handbuch der Kriegschirurgischen Technik. Verlag 

von Lipsius & Tischer, Kiel und Leipzig, 1894. p. 

173

 

Fig. 5. (’92032’ – benprotese): Fra Medicinsk Mu-

seions samlinger. Foto: Malthe Bjerregaard
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