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KIVEIPPKURE\ 

EN POPULÆR-VIDENSKABELIG FREMSTILLING 

AF 

PRÆLATEN SE& KNEIPPS VANDKURMETODE 

TILLIGE MED EN AFHANDLING OM 

DE VIGTIGSTE SYGDOMME, DER KUNNE BEHANDLES EFTER SAMME 

OVERSAT OG BEARBEJDET 

AF 

TH. THORSON, 
KURLEGE VED SILKEBORG KNEIPPKURANSTALT 

AARHUS 

JYDSK FORLAGS-FORRETNING 

1897 



FOR ORD. 

Det har glædet mig meget, at der i Silkeborg i Danmark 
bliver oprettet en Vandkuranstalt nojag tig efter mit System, og at 
denne til Foraamt bliver aabnet under Ledelse af en praktiserende 
Læge, TH. THORSOH, der i Løbet af de to sidete AM' her i Wdris-
hofen har erhvervet sig en saadan Kendskab og Erfaring i min Hel-
bredelsesmetode, at han nyder min fulde Tillid. Dr. Thorson er en 
rolig og tænksom Karakter, og jeg mener med Pihl Ret paa det var-
meste at kunne anbefale netop denne Læge til de Patienter, der 
rille underkaste sig Behandling efter mit System. ,»Silkeborg Kneipp-
kuranstalt« være derfor paa det bedste anbefalet; gid den, ligesom 
denne Bog, maa mangfoldiggtwes og skafte. mange syge deres tabte 
Sundhed tilbage. Dette onsker jeg af mit ganske Hjærle. 

Wiirishafen 1897. 

tokallfiesn.r., 
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INDLEDNING. 

   

Prælaten Sebastian Kneipps Navn er viden om berømt, og 
hans Vandkurmetode er ikke alene kendt i hans eget og om-
liggende Lande, men hele Verden over. For næppe 10 Aar siden 
traadte Kneipp frem for Offentligheden, idet han udgav sin første 

Bog: »Meine Wasserkur«, som paa Grund af sin populære Form 
og Indhold fik en kolossal Udbredelse. 

Siden da har han udgivet andre Værker, saasom: »Mein 
Testament«, »So sollt ihr leben«, »Die Kinderpfiege« o. a., alle i 
populær-videnskabelig Form. 

Naar i de senere Aar hans Navn og System er bleven an-
grebet fra saa mange Sider, særlig Lægernes, maa Grunden hertil 

vel nærmest søges deri, at de fleste af disse Angribere, uden 
iøvrigt personlig at kende noget til Metoden og dens Resultater, 
have deres Viden ene og alene fra ovennævnte populære Værker. 

At der i disse findes mange diagnostiske Fejltagelser, ja 
mange, videnskabelig set, rent ud forkastelige Opfattelser af 
Sygdomme, deres Ætiologie, Pathologie o. s. v., er af mindre Be-

tydning for den, der har lært Kneipp personlig at kende, har 

studeret hans Metode praktisk samt set alle de forbavsende Re-

sultater, der fremkomme netop ved denne hans Vandkurmetode. 
For derfor at kunne fælde en retfærdig Dom over et System 

som Kneipps, er det absolut nødvendigt personlig i længere Tid 

   

   

   

   

   

   

       



at have sat sig ind i alle dets Enkeltheder; forst derved bliver 
man i Stand til rigtig at kunne bedømme dets Værd og ganske 

udmærkede Egenskaber. 
Meningen med foreliggende Værk er nu den at give en 

sammentrængt Oversigt over hele det kneippske Vandkursystem 

samt dets Anvendelighed overfor mange forskellige Sygdomme. 

Jeg har derfor, med Forfatterens Tilladelse, gjort et Uddrag 

af hans samlede Værker, oversat og bearbejdet Stoffet saaledes, at 

Læseren, uden at sidde inde med særlige Forkundskaber, med 
Udbytte vil kunne læse denne Bog. 

Silkeborg, den iste Marts 1897. 

Th. Thorson, 
Kurlæge ved Silkeborg Kneippkuranstalt. 

FØRSTE _DEL 



Kneipp og hans Virksomhed i Wrishofen. 

Hvad er W0rishofen, og hvor ligger det Sted? Hvem bor der, 
og hvad mærkeligt er der ved det Navn ? Det Sporgsmaal kunde 
man maaske for 10 Aar siden have gjort, uden at fas, det be-
svaret. Nu er det anderledes. Overalt i Verden, fra Nord til 
Syd, fra Øst til Vest, er det lille Wiirishofen bekendt som Op-
holdsstedet for den gamle Pastor Kneipp. 

Til W0rishofen strømmer daglig, hele Aaret rundt, syge 
fra alle Verdens Kanter for at søge Helbredelse for deres Lidelser. 
Tusinder, ja Titusinder ere de Mennesker, som der have fundet 
Helbredelse eller i det mindste Bedring for deres Sygdomme, og 
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som, 'vendte tilbage til deres Fædreland, have udbredt Kneipps 
Navn med Lovprisninger og Tak for, hvad han har gjort for 
dem. Intet Under derfor, at Kneipp for Tiden er en af de mest 
kendte og mest afholdte Mænd i hele den civiliserede Verden. 

Wiirishofen er, som sagt, Navnet paa den lille By, hvor 
Kneipp bor og udbver sin velsignelsesrige Virksomhed. For dem, 

som ikke ved, hvor den ligger, kan tjene til Underretning, at 

dens Beliggenhed er nogle Mil fra Miinchen, i en flad Egn, kun 
omgivet i Miles Omkreds af smaa Landsbyer, Bondergaarde, 
Marker, Enge 'og hist og her smaa Skovstrækninger. 

For en halv Snes Aar siden var det kun en lille Landsby, 
bestaaende af Bondergaarde; nu er det en hel lille Koloni af 
Mennesker fra alle Verdens Egne. 
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Hovedgaden i Wialshoten. 

         

Mellem Bønderhusene har rejst sig Hoteller, Pensionater, 
Badeetablissementer; Gader ere anlagte, elektrisk Belysning ind-
ført, Banegaard, Børneasyler samt store Hospitaler byggede, alt 
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tilsammen ikke indtagende mere end halvt saa stort et Fladerum 
som Silkeborg. Selve Indbyggernes Antal overstiger næppe 1500, 
hvorimod Kurgæsternes Antal til Stadighed, hele Aaret rundt, 
gennemsnitlig er fra 2-3000, ja i Sommersæsonen endog naar 
op til 8 å. 10,000. 

Hvad kan det da være, der formaar at samle saa mange 

syge fra Alverdens Kanter, saavel høje som lave, rige som fat-
tige? Svaret er: Kneipp og hans Kurmetode. Og hvori bestaar 

da denne nu saa verdensberømte Metode? — — » 
— ganske almindeligt Vand og intet andet. Det lyder 

maaske underligt., naar man første Gang hører dette Svar, men 
ved nærmere Overvejelse og Undersøgelse gaar det snart op for 
11,, hvor uendelig stor Betydning, der dog ligger i dette simple 

lille Ord. 

Kneipp, der fornylig fyldte sit 76de Aar, er, hvor underligt 
det end lyder, endnu en Mand i sin bedste Alder, en kraftig, 
stærkt bygget Skikkelse, hvis Evner til at arbejde, saavel aande-

ligt som legemligt, ere næsten utrolige. 
Født af fattige Forældre voksede han op i elendige Kaar, 

blev Væversvend, men, grundet paa sin Lyst til at studere og 

særlig til Præstegerningen, blev han optaget paa, et Kollegium 
for unge Teologer. Efter i længere Tid at have arbejdet og 
studeret blev han meget syg og efterhaanden saa sva3k1et og 
afmagret, at Lægerne opgav ham. Da var det, at han und- 
fangede Ideen til sin senere saa berømte og udviklede Vandkur-
metode, hvilket senere skal blive nærmere omtalt og forklaret. 

Kneipp er ikke Læge, har aldrig taget nogen lægeviden-
skabelig Eksamen, og dog staar han som Grundlæggeren af et 
System til Sygdomsbehandling, der i mango Henseender staar 

langt over den moderne lægevidenskabelige Therapie. 
Som Præst i Wiirishofen har han nu virket i ca. 40 Aar, 

i hvilket Tidsrum lian, samtidig med at være Sjælesørger, har 
udøvet sin Vandkurmetode, stadig forbedrende denne ved de af 
ham efterhaanden indhøstede Erfaringer, indtil han nu endelig 

• 
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kan se sit Værk i al dets Storhed og i fuld Virksomhed, ikke 
alene i W6rishofen, men hele Verden over; i Tyskland findes 
alene 120 Anstalter, ledede af Læger, som udøve hans System 
og Vandkurmetode. 

Hans Liv er en Samaritans Liv, idet alt hans Arbejde, al 
hans Higen kun gaar ud paa at gøre sine Medmennesker alt 

muligt godt. Intet tager han for sig selv, i hvert Fald kun for 

at give det til andre, der ere trængende. Hvis han havde villet, 

kunde han nu være mange Gange Millionær, men alle sine Penge 
har han kun anvendt til Hospitaler, Børneasyler og til gratis 
Behandling af alle fattige, som søge til ham. Selv lever han 
tarveligt i alle Henseender. — Skønt 76 Aar gammel skaaner 
han sig ikke, arbejder daglig fra Morgen til Aften, giver Kon-

sultation for 2 til 300 Mennesker daglig, tilser sine Hospitaler 
og Børneasyler, holder Foredrag, er Præst og Sjælesørger tillige, 

ja udfører et Arbejde, som de fleste Mænd i yngre Alder vanskelig 
kunde udholde. 

Derfor er han elsket og æret som faa og kan med Rette 

benævnes som en af Menneskehedens Velgørere. 

. Det første, ethvert Menneske faar Øje paa og særlig lægger 
Mærke til, naar han kommer til Wtirishofen, er, at alle Mennesker 
gaa barfodede, enten fuldtteendig eller med Sandaler. Hvad 

enten det er varmt eller koldt, hvad enten det regner eller Solen 
skinner, — s&avel unge som gamle gaa barfodede. Det ser 
maaske ved første Øjekast lidt komisk ud, og hvorfor? Simpelt 
hen fordi man ikke er vant til at se det. (Senere skulle vi gaa 
nærmere ind paa Batfodsgangen, dens Berettigelse og heldbrin-
gende Virkninger.) 

Hvad Sygdomsmaterialet i Wiirishofen angaar, kan man 
vist med Rette sige, at der kun faa Steder i Verden paa en Plet 
findes samlet til enhver Tid en saadan Mængde af forskellige 

Sygdomme af enhver tænkelig Art. 
Selv ikke de største Kliniker i Paris, 'Wien etc. kunne sam- 
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menlignes med W&ishofen, hvad Sygdommenes Art, Mangfoldig-
hed og Sjældenhed angaar. 

En stor Del af Patienterne tilhører naturligvis de saakaldte 
»uhelbredelige Folk, som har prøvet alle mulige Slags Kure, ere 
gaaocle fra den ene lægevidenskabelige Avtoritet til den anden 
kort sagt fuldstændig har opgivet at blive helbredede, men som 
dog, for at prøve det sidste Raad, ere komne til Kneipp, om 
ikke for andet, saa for at dø hos ham. 

Saaledes ser man Folk med Kræft, Tuberkulose, Nyresyg-
domme, Sukkersyge, Neurasthenie, Lamhed, Rygmarvslidelser af 
enhver Art o. s. v., som, selv om. de gaa paa Gravens Rand, 

dog gennemgaa hans Kur for om mulig at finde om ikke Hel-
bredelse, saa dog Lindring for deres Lidelser. Selvfølgelig findes 
der ogsaa mange, som tilsyneladende intet fejler, men kun. gen-
nemgaa Kuren for at helbredes for lettere Sygdomme, saasom 

e Grad af Nervøsitet, Maveforstyrrelser etc. etc., endvidere 

letieire., som kun ønsker at gennemgaa en Afhærdningskur. 

Kneipp har 2 Læger, af hvilke den ene altid er til Stede 
ved Konsultationerne. Enhver Patient, der fremstiller sig for 
Kneipp, har i Forvejen hos en Læge faaet sin Sygdom nøjagtig 
diagnosticeret og Diagnosen indskreven i sin Kurbog. Den jour-
havende Læge oplæser saa denne, hvorpaa Kneipp retter nogle 

Spørgsmaal til vedkommende Patient, hvorefter han dikterer sin 
Sekreta3r vod Siden af de Anvendelser, han i foreliggende Til-
fælde anser for nødvendige. Forekommer et Tilfælde, hvor Bade-

lægeni som Videnskabsmand mener, at her vilde en Vandkur-

behandling ikke være tilraadelig, retter Kneipp sig altid derefter, 

hvad der jo dog er det bedste Bevis paa, at han er en samvit-

tighedsfuld Mand og ikke, som saa mange med Urette beskylde 

ham for, en egensindig og uvidende Humbugmager. 

Enhver, der har lært den Mand at kende, maa absolut 

komme til at elske og ære ham, det være sig Læg eller Lærd, 



Kneippkurens Oprindelse og senere Udvikling. 
(Fortalt t(' lineipp selv.) 

I Aaret 1848, da jeg begyndte at studere, var jeg allerede 
21 Aar gl., og da jeg ikke alene var fattig, men overhovedet 
ikke ejede en rød Øre, ønskede jeg naturligvis saa snart som 
muligt at naa mit Maal. Min Læge, Dr. Kraus, fraraadede mig 
at overvintre i Mfmehen, da han mente, at jeg ikke vilde kunne 
taale det raa, Klima. Ja, jeg var saa nedbrudt af Overanstræn-
gelse og Svækkelse, at det var mig umuligt, en halv Time efter 
at jeg havde hørt en Forelæsning, at gengive selv enkelte Ord 
af denne --- saa svag var min Hukommelse, saa ødelagt var jeg. 
Saaledes gik jeg omkring og vidste næppe, hvad jeg skulde tage 
mig for; studere kunde jeg ikke, Appetit havde jeg heller ikke, 
kun daarlig Søvn, med andre Ord, jeg var Fortvivlelsen nær. 

Saa var det en Dag, at jeg med et Par Skolekammerater kom 
ind paa, Statsbiblioteket, dels for at fordrive Tiden, dels af Nys-

gerrighed. Man spurgte mig, hvad jeg ønskede at læse, hvorpaa 
jeg gav følgende Svar: »Det ved jeg saamænd ikke selv.« Bi-

bliotekaren gav mig da en. Katalog, og i denne fandt jeg et lille 

Skrift med Titlen: »Vand som Helbredelsesmiddel.« Jeg for-

langte det, og det viste sig at være en lille Bog, hvori der stod 
saa mange trøstende Oplysninger om, hvorledes man kunde blive 

rask og stærk, at jeg tænkte: »Kun saadan noget kan- hjælpe 

ICneippkurens Oprindelse og senere Udvikling. 17 

Dig.« Jeg købte mig i en Antikvitetshandel denne lille Bog, 
som kun kostede 24 Kreuzer (ca. 50 Øre). Forfatteren af Bogen 
var en Dr. Hahn, og med Begærlighed slugte jeg hver Linie,. 
hvert Ord, der kunde trøste mig og -love -mig en bedre Fremtid. 

Engang læste jeg i et Miinehener-Blad om en »Vand forening,:, 

hvor der blev holdt Foredrag over Vandets udmærkede Egen-
skaber. Uden at lade mig indskrive i Foreningen, kom jeg • af 
og til i dette Selskab. Men dAr blev prædiket i den Grad om 
at »drikke« Vand, saa at enhver i Løbet af Dagen skyllede et 
meget stort Antal Glas Vand ned, begyndende straks natir de 
stod op, med 2-3 Glas. 

Endvidere vare de Afvaskninger, som dAr bleve anbefalede, 
saa omstændelige, at jeg tvivlede om at kunne faa Tid til at 
foretage dem daglig paa mig selv. Om Morgenen skulde man 
afgnide hele Legemet med Vand og Sæbe, derpaa bade, saa 

drikke o. s. v. Ved nærmere at lægge Mærke til alle disse Men—

nesker var det mig paafaldende, hvilket sygeligt Udtryk der -

hvilede over de fleste Ansigter. .Teg havde i mit Liv set mange 
Mennesker, baade sunde og syge, men disse med deres blege, 
spegelseagtige fysiognomier gjorde nærmest Indtryk af at gaa med 
Døden i sig. Efter at have modt nogle enkelte Gange til deres 
Forsamlingsmoder tog jeg i Stilhed for stedse Afsked med dem. 

Begejstrede for Vandkuren vare de alle, men alt, hvad der 
ikke passede overens med denne »Vandforening«, blev rakket ned 
paa det groveste. Bestyrelsen i denne Forening havde udgivet 

et Skrift, som jeg ogsaa har læst; første Del indeholder Skælds-
ord over Allopathien, anden Del over Homoopathien, og tredje 

Del er fuld af Lovtaler over Hydropathien : men hrorledes Vandet 

skal anvendes, derom. stod der saa godt som intet. Jeg kunde 

ikke blive klog pa.a deres Vandkur og lagde Skriftet til Side.. 

Jeg fik ingen Tillid dertil alene af den Grund, at Bogen mest 
bestod af Skældsord. — thi at rakke ned paa, noget, man ikke 

selv ejer eller kender noget til, 
nogensinde ligget til mig.

er ikke smukt og har aldrig 

Z1 

• 
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Jeg læste nu flittig i den Bog, jeg havde lært at kende i 
Statsbiblioteket. Efter 3 Maaneders Forløb kom jeg igen tilbage 
til Dillingen. Her studerede jeg Teologi, fordi Hr. Professor 
Merkle, min tidligere Læremester og eneste Velgører boede der. 
Fem Aar i Træk havde han givet mig fri Kost og Logis. 

Da nu ingen Medicin kunde hjælpe mig, og da jeg ikke 
fandt nogen anden, der vilde beskæftige sig med Vandkur, gjorde 
jeg selv i al Hemmelighed en Del Forsøg. Jeg gik hele Vin-
teren igennem, 3-4 Gange om Ugen, ned til Donau'en saa 
hurtig det var mig muligt 'for rigtig at blive varm og veltilpas. 
Og skønt der i Bogen stod, at man skulde forblive 15-20  Mi-
nuter i Vandet, tænkte jeg dog ved mig selv: »disse Anvendelser 
ere for stærke, gør dem derfor kortere«. Jeg badede altsag 

Dag i Dag: Efterhaanden som jeg nærmede mig Floden, løsnede 
Donau ved enhver Temperatur, saaledes som jeg gør det 

jeg alle mine Klæder, saa at jeg i Løbet af et halvt Minut 
Skjorten 

beholdt jeg opløftet paa og forblev allerhøjst 2 å. 3 Sekunder i 
allerede var i Vandet; jeg vadede saa ud' lige til Brystet, 

Vandet. Uden at tørre mig af skyndte jeg mig at klæde mig 
paa og gik hjem igen, hvad der tog mig en 11711v Times Tid. 
Da jeg tog det første Bad, var Luftens Temperatur 12 Graders 

Kulde. Disse Bade bekom mig udmærket. 
Nu havde jeg ogsaa læst om Omslag og Kompresser og 

gjorde Forsøg paa mig selv dermed. Men da de udmattede mig, 
har jeg ikke brugt dem ofte. I Løbet af et Aar havde jeg 

hærdet mig saa godt, at jeg følte mig meget bedre tilpas, medens 

jeg dog endnu ikke kunde tage rigtig fat med at arbejde. 
Efter et Aars Forløb kom jeg paa, »Georgianum« i Miinchen. 

Der kurerede jeg stadig videre paa mig selv, men i a1 FIenime-

lighed, thi Seminarreglerne maatte jeg underkaste mig, og jeg 
havde aldrig vovet at bede Forstanderen om noget af det, jeg 

skulde bruge til min »Kur«. I Seminarhaven saa jeg et Bassin,  

og straks tænkte jeg ved mig selv: »Her kan Du tage dine nød-
vendige Vandanvendelser.« Jeg sov i anden Etage, hvor vi I"' 

16 sammen i et Værelse. For nu ikke at blive opdaget maatte 
jeg staa op midt om Natten, liste mig ned i Stuen og gennem 
Vinduet stige ud i Haven, hvor jeg saa i Bassinet ganske 
ugenert kunde tage mit Bad. Dette fortsatte jeg med i lange 
Tider, hver Uge 3-4 Gange. 

Paa dette Tidspunkt var der i Seminariet en Alumnus, hvem 
Lægen ikke havde givet nogen Indvielsesattest; og denne stak-
kels Fyr, der hele sin Studietid igennem havde faaet Under-
støttelse fra sin Onkel, der desværre lige nu var død, ejede slet 
intet og stod nu der, efter at have studeret i 12 Aar, brødløs 
og uden Stilling. Han hed Thomas Langmeyer. En anden 
Alumnus, ved Navn Redle, bad mig, da jeg ofte korn ind paa 
Sygesalen, om at trøste denne Langmeyer, fordi han stod saa 
forladt fra alle Kanter. Jeg opsøgte da og fandt dette unge, 
syge Menneske, hvem jeg saa trøstede saa godt jeg kunde, uden 
dog at indvirke synderlig paa ham. Saa gav jeg ham Haab om, 
at jeg muligen kunde forbedre hans Tilstand ved Vandanven-
delser. Hver anden eller tredje Nat sneg jeg mig op paa .hans 
Sovesal, vækkede ham sagte, hvorpaa vi begge to steg ud gennem 
Vinduet, nedenunder hvilket en gammel Skolebænk stod, hvad 
der lettede os Nedstigningen. Da Gartneren i sin Have havde 
flere Vandkander, havde jeg i min Fritid allerede udsøgt mig 
en og gemt denne. Alumnen maatte nu stige ned i Bassinet, 
og jeg gav ham derpaa en Ryggydning, først med en, senere 
med to Spande Vand. Virkningen var udmærket, han blev bedre 
Uge for Uge. 

Nu var det i Seminariet en Regel, at enhver skulde prædike 
en Gang, hvorved Bestyrelsen var til Stede for at kunne afgive 
en Bedømmelse, og saaledes maatte ogsaa denne Langmeyer 
prædike. Efter Prædiken spurgte Forstanderen om, hvorledes 
det kunde gaa til, at Langmeyer havde gjort saadanne Frem-
skridt og faaet en saa herlig og kraftig Stemme, da lian jo tid-
ligere havde været saa syg og elendig. Man gav ham da Svaret: 
»Langmeyer er rask nu, Fader Kneipp — saaledes kaldte man 

• 3. 
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-mig i Seminariet — har gjort ham rask.« Forstanderen trængte 
nu. ind paa os, og Præfekten, der vidste Besked om vore natlige 
Udflugter til Bassinet, maatte gaa til Bekendelse. Jeg blev 
trukken frem og fik mig en ordentlig Overhaling: »hvor jeg 
kunde vove at behandle en syg Mand med iskoldt Vand om 
'Vinteren ved Nattetid i et aabent Bassin!« — »Mit Svar var: 

.Han har haft godt af det, og jeg var nu af den. Overbevisning, 
at det vilde kunne hjælpe ham.« — Langmeyer blev derefter 
gentagne -Gange undersøgt af Lægen og tilsidst erklæret for rask 
nok til at træde ind i Præstestanden. Senere udviklede han en 
saadan Kraft og Virksomhed, at han maa anses for at være en 
af de bedste .Arbejdere i sit Kald. Han døde for 4 Aar siden, 
over 60 Aar gl. 

En. anden Alumnus, ved Navn Pfinger, hjalp jeg paa samme 

Maade og med samme Resultat. Samtidig kurerede jeg videre 

paa mig selv og blev saa rask, at jeg kunde træde incl i Præste-
standen, skønt jeg ofte og mange Gange hart, hørt -den Sætning: 
»Kneipp, den Stakkel, har vist ikke langt tilbage.« — Da jeg 
var bleven Præst, fortsatte jeg med mine Anvendelser, dels med 
kolde Bade, ,dels'rned Omslag, og i Løbet af 2 Aar kom jeg 
mig saa godt, at jeg med Lethed kunde forestaa mit Kald. Mit 

Bælte fra den Gang har jeg opbevaret, og sjælden kommer en 
Aluninus, der er saa tynd, at han kan bruge det. 

I min syge Tilstand kunde jeg næsten intet spise. Ofte 
blev jeg opfordret til at drikke et Glas 01, øg af og til har jeg 
ogsaa, gjort Forsøget; men da skete det ofte, at jeg Morgenen 
efter paa min Hovedpude opdagede en Klump af størknet Blod. 
Mit Hoved var da saa tungt, at jeg var uskikket til ethvert Ar-
bejde. Tillige pinte Hosten mig overordentlig; den var under-
tiden endog saa slem, at jeg kørn til at kaste op. 

Men jeg har, som sagt, stadig taget mine Vandanvendelser, 
og min Sundhedstilstand bedredes mere og mere, endskønt Hosten 
forblev længe endnu. Da jeg traadte ind i Præstestanden, var 
jeg 32 Aar gl., og da kunde jeg bestemt regne ud, at jeg i mit  

Liv ikke havde drukket mere end 32 Glas Øl. Jeg valgte den 
tarveligste Kost og undgik alle finere Retter. End ikke den 
Dag i Dag maa nogen tro, at han viser mig nogen Ære ved at 
indbyde mig til et Bord med fine Retter. 

Fra Ungdommen af har der altid været en Trang i mig 
til at eksperimentere med alt muligt. Derfor tænkte jeg: »Mon 
det ikke skulde være muligt at frembringe gode Virkninger med 
Vandet paa mange andre Maader?« Saa proberede jeg, hvad 
det mon havde for en Virkning, naar jeg gød koldt Vand over 
mine Knæ. Saaledes fortsatte jeg, og stadig høstede jeg nye 
Erfaringer. Men altid søgte jeg at indvirke paa Naturen med 
Mildhed; thi ligesom ingen opnaar noget ved Grovhed, saaledes 
kan man heller ikke vinde Naturen, naar man anvender Vandet 

paa en grov Maade. 
Der var ogsaa engang en Dignitarier i Kur hos mig; den 

Mand er nu Domprovst i Miinchen. Han opfordrede mig til at 
efterligne de stærke Doucher, og jeg gjorde selv Forsøg paa 

lians med en Havesprojte. De forfejlede ikke deres Virkninger; 

dog kom jeg til - den Overbevisning, at man ikke bør bruge saa 
stærk en Anvendelse, saa længe Blodcirkulationen ikke er i Orden. 

Navnet »Blitzguss« (Lynstyrt) har en gejstlig opfunden. Lyn-
styrten blev indført i 60'erne, men jeg kunde ikke anvende 
den meget, fordi jeg ingen dertil egnede Lokaliteter havde. Alle 
Gydninger blev udførte med Kande, og jeg har altid selv over-
gydt de syge. Selv om jeg maatte besørge 40-50 i Rækkefølge, 
holdt mine Arme det dog ganske godt ud. De kvindelige 
Patienter har jeg ladet behandle af min Niece Therese, hVem 

jeg havde lært at gyde; senere ogsaa af andre. 
I Mindelheim var i 50'erne en homoopathisk Læge; ved Navn 

Ot,t; han har ved Siden af Homoopathien ogsaa drevet Ilydro-
pathien. Hans hydropathiske Anvendelser vare OMslag, sjælden 

Iialvbade. Han havde ogsaa .en Svedekasse, som lian brugte 
overordentlig meget. Man maatte sætte sig ind, Døren blev 
lukket, og oventil var der en Aabning, hvor man kroale stikko 
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Hovedet ud igennem. Da jeg havde lært denne Svedekasse at 
kende, troede jeg ogsaa, at et saadant Svedebad maatte have en 
god Virkning. Jeg lod en lignende Kasse lave, den kostede 
højst 10 Mark. I Bunden af Kassen stillede man et Kar med 
kogende Vand; Dampen fyldte snart Kassen, og i Løbet af 5-6 
Minuter kom man i den stærkeste Sved. Sædvanlig varede et saa-
dant Dampbad hos Lægen 25-30 Min., men jeg lod det kun vare 
n-20 Min. Lægen forordnede et saadant Dampbad 2-3 Gange 

ugentlig, med derpaa følgende kold Afvaskning eller et koldt 
Bad. Med Tiden har jeg opnaaet rigtig smukke Resultater, men 
er tillige naaet til den Overbevisning, at svagelige Mennesker ikke 
maa bruge disse Dampbade. I mange Henseender er derimod 
et lokalt Dampbad af god Nytte. 

Som det gik med Dampbadene gik det ogsaa med Om-

slagene. Efterhaanden som jeg blev overbevist om, at Gydninger 

og Bade i de fleste Tilfælde gaa lettere og have den samme 
Virkning, er jeg ogsaa kommen mere og mere bort fra Om-
slagene (Viekel):  

Min Moder og jeg stod engang og mejede Græs paa en 
Eng. Pludselig holdt min Moder op, og viste mig en lille Urt 
og sagde: »Se her, denne Urt kalder man Tusindgyldenurt, og 

den er udmærket for Maven, naar den tilberedes rigtig.« Den 
Gang bekymrede jeg mig ikke videre om, hvad hun fortalte 
mig, men nu, da jeg har lært Virkningerne af mange forskel-
lige Urter nærmere at kende, takker jeg ofte i mit stille Sind 
mine Forældre, der ved enhver Lejlighed søgte at aabne Øjnene 
paa mig og satte mig ind i mange Ting, der senere ere komne 
mig til stor Nytte. 

Jeg holder paa Urter af to Aarsager: »for det første fordi 
mange af disse have udmærkede helbreden,de Egenskaber; for 
det andet fordi de fleste af dem, hvad jeg lægger megen Vægt 
paa, tillige ere gode Næringsmidler. Det gælder jo altid om at 
forbedre Blodet, derfor hedder det ofte: »en blodrensende The«. 
Jeg har ogsaa gjort mange Forsøg med at lave The paa for- 

skellige Urteblandinger, gav den i smaa Portioner til nedbrudte 
og svækkede Individer og opnaaede som oftest de bedste og 

smukkeste Resultater. 
Dyret lever jo af Urter, og alt, Knogler, Muskler, Sener 

dannes jo af disse Urter, hvorfor skulle Urterne saa ikke ogsaa 
kunne gavne den menneskelige Natur? 

Saalecles har jeg gjort Forsøg snart med den ene, snart 
med den anden Urt, og i mange Aar har jeg beskæftiget mig 

forholdsvis mere med :Urters Anvendelse end med Vandets og 
har saaledes lært mange af disses udmærkede Egenskaber at kende. 

Naar jeg derfor nu er af den Overbevisning, at Vand, an-
vendt paa rette Maade, af og til i Forbindelse med Urter, er at 
anse som det ypperligste Helbredelsesmiddel ved de allerfleste 
Sygdomme, vel at mærke, naar disse overhovedet ere til at hel-
brede eller i hvert Fald forbedre, er jeg kun naaet til denne 
min Overbevisning ved praktisk Erfaring og ved de talrige og 

udmærkede Resultater, jeg i min lange Virksomhed har at opvise. 
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Hvorvidt er Kneippkuren videnskabelig 
berettiget? • ) 

Man skulde næppe tro, at dette Sporgsmaal endnu trængte 
til - Oplysning, cla der jo dog er hengaaet en Række af Aar, 

siden den gamle Præsts Metode i W6rishofen er • bleven bekendt 
og overalt i Verden har vundet den største Udbredelse. Hvad 
den videnskabelige Berettigelse ar den kneippske Kurmetode an-
gaar, kunde jeg fremføre et Hovedargument -- nemlig Resultaterne 
af samme; thi • naar man med et bestemt Middel opnaar en be-
stemt Hensigt, saa maa dette Middel være hensigtsmæssigt, og 
den videnskabelige Dokumentation af samme maa fremgaa af 
de fysiologiske Kendsgerninger, som maa være enhver bekendt, 
der ikke alene beskæftiger sig med disSe Ting empirisk, nan 
ogsaa videnskabeligt. 

Iler drejer det sig ikke om at give en Besvarelse af, om 
Vandet virkelig er et fremragende Helbredelsesmiddel; dette 

Sporgsmaal har Medicinens Historie for længe siden besvaret. 
Allerede Hippokrates kender Vandets udmærkede Virkninger. 
Paa de romerske Kejseres Tid havde Vandet en dominerende 

Stilling i den medicinske Therapie, og op igennem hele Middel-

alderen lige til Nutiden er der i næsten hvert Aarhumdrede 

*) Kilde: Dr. L. Wintemitz, Wien.  

optraadt Forkæmpere for Vandkursystemet, som med godt Re-
sultat have optaget Kampen med den herskende Skolemedicin. 
Hvad det her drejer sig om, er: »at bevise, at den kneippske 
Metode har den samme videnskabelige Berettigelse som alle de 
andre, om man saa tør sige, avtoriserede Vandmetoder, samt end-
videre at søge hos Kolleger i Lægestanden at vække saa megen 
Interesse for Sagen, at de ville tage den op og gøre den til 

Genstand for et fordomsfrit Studium«. 
Den Virkning ved de hydriatiske Procedurer, der nu først 

kommer i Betragtning, er den thermiske. Det er med Urette, 
naar man bebrejder Kneipp, at han kun arbejder med meget 
lave Temperaturgrader. Ingen forstair bedre end netop han at 
individualisere og afpasse Temperaturen ved de forskellige Vand-
anvendelser, alt efter Patienternes Kræfter og øvrige Tilstand. 
Derfor kan han meget godt opstille som Grundregel, at en Vand-
temperatur paa 6-8 Gr. B. i al _Almindelighed er den mest virk-

somme. Den Regel gælder for de Individer, hvis Reaktion er 
normal, og i dette Punkt stemmer han fuldstændig overens med 
de franske Hydropather. Den mest ansete franske Hydropatte, 
Fleury, anvender kun Vand af meget lav Temperatur, og hans 
Efterfølgere følge det samme Princip. De tyske Hydropather 

arbejde med Vand af mildere Temperatur og bebrejder Kneipp, 
at han gaar for vidt med Hensyn til sine Fordringer om Vandets 
lave Temperatur. Men de gode Mænd glemmer rigtignok, at 

Kneipp f. Eks. fordrer, at hans Halvbad kun maa vare 5-6 
Sekunder, medens et Halvbad med tempereret Vand maa, vare 
flere Minut« for at frembringe Reaktion, hvortil kommer, at 
Patienten, endnu mens han er i Badet, maa, lade sig massere og 
frottere for ikke at komme til at fryse, medens Reaktionen ved 

det kneippske Halvbad altid indtræder straks, ja ofte før han 

endnu har forladt det. Enhver, der forøvrigt pat), sig selv har 

prøvet begge disse Former af Halvbadet, vil give det kneippske 
Fortrinet, fordi Reaktionen efter samme holder sig i længere Tid. 

Man kunde maaske a priori antage, at den Ubehagelige 
4 
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Fornemmelse ved et tempereret Balvbad er mindre end ved et 
koldt. Erfaringen viser det modsatte, Patienten vænner sig 
meget snart til det kolde Bad og foretrækker det under alle 
Omstændigheder for det tempererede. Med det faa Sekunder 
varende kneippske  Halvbad opnaas altsaa den samme Virkning, 
som først efter  nogle Minuters Forløb opnaas med det tempererede 
llalvbad (24-18 Gr.), hvortil endvidere kommer Hjælp fra  Bade- 
niesteren, der nemlig maa frottere Patienten under Badet. Denne 
Frottering udføres  i Praksis ofte meget skjødesløst, særlig natir 
Bademesteren er bleven træt efter at have behandlet flere Patienter 
i:  Dækkefølge; saaledes sker' det ofte, at Patienten kommer °P af  Badet med bleg Hud samt Kuldefornemmelser  og er isenge 
orn at blive varm igen, medens den normale Varme efter det 
korte, kolde Halvbad let og hurtig indfinder sig. 

Det kolde, kneippske Halvbad 110,3• desforuden  den Fordel,  
at  der ikke er mange Omstændigheder ved det; et Badekar og 
noble Kander koldt Vand — det er hele Apparatet, medens ln  an 
til  det tempererede Halvbad foruden koldt Vand ogsaa, behøver 
varmt og ovenikøbet ikke kan undvære en Bademester, der er 

kynd
ig  i Massage og Frottering. 

Modstanderne af Kneipps Kurmetode komme endvidere ined 
den  Beskyldning, at Legemet skulde miste for megen  Varme. 
Qgsaa denne Paastand er urigtig. 

Grundet paa de fysiologiske Love trække .Hudkapillarerne 
sig savenen ved enhver Kuldeindvirkning, og des  kraftigere j°  

s  
t93rkere denne Indvirkning  er, altsaa jo koldere det anvendte 

vand er. Ved et kneippsk Halvbad, som kun varer 5-10 Sekunder,  
vedvarer denne krampagtige Sammentrækning •af Kapillarkarrene, 
elv. efter at den badende har forladt Badekarret. Et øjeblik 
:liter  føler ban Paa hele Legemets Overflade en behagelig Varme, 
Boaktionen begynder, EndkaiTene udvide sig og Blodet strømmer  
insd

r‘ra
ft ud i samme — men Patienten befinder sig ikke længere 

i 13e1wring med det kolde Medium. 
Under selve  Badet, hvor Hudkapillarerne have trukket sig 
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sammen, kan kun en ringe Mængde Blod strømme ind i samme, 
og i de faa Sekunder, Badet vedvarer, er det derfor ikke muligt, 
at Varmetabet kan blive af nogen særlig Betydning. 

Ganske anderledes forholder det sig derimod veci det tem-

pererede, flere Minuter varende Halvbad i den moderne Hydro-
therapie. Den kolde Virkning er ikke saa intens, Hudkarrenes 
Sammentrækning som Følge deraf ikke saa kraftig; der er større 
Blodcirkulation i Huden end ved det kolde Bad, Blodet maa 
derfor ogsaa afgive mere Varme til Vandet. Varmeafgiften bliver 
endydermere forøget ved det minutlange Ophold i Badet, og 
ganske særlig ved den samtidig stedfindende Massage. Det meka,  
niske Tryk, der udøves under Massagen, ophæver Hudkarrenes 
Krampe, og Blodkarrene udvide sig saaledes under selve Badet. 
Badet og Frotteringen fortsættes nu. saa længe, indtil Huden er 
bleven ganske rød og blodrig. Men i denne Tilstand afgiver 
den netop megen Varme, og ved Hjælp af Thermometeret lader 
det sig ogsaa bestemt paavise, at Blodets Temperatur efter et 
korrekt udført tempereret Halvbad er sunken med 1/2-1 Gr. 

Naar Spørgsmaalet altsaa drejer sig om Varmetab, er det 
indlysende, at dette maa være større ved et tempereret Halv-
bad, saaledes som det i Reglen anvendes i den moderne Hydro-
therapie, end ved det kneippske Halvbad. 

En anden stor Fordel har det kneippske Halvbad ogsaa 
fremfor det andet. Ved længere Brug af tempererede Bade op-
staa nemlig undertiden Furunkler (smaa Bylder), som naturligvis 
ore meget generende for Patienten og desforuden hindre en regel-
mæssig Fortsættelse af Kuren. De syge trøste sig saa med den 
Tanke, at det maa være >Sygdomsstofferne«,  der udskilles paa, 
den Maacle. Dette er imidlertid ikke Tilfældet, thi Furunklerne 
øre nemlig en Følge af en. altfor kraftig Frottering og dermed 
følgende Irritation af Hudkirtlerne. Ved de kneippske Procedurer 

forekommer disse furunkuløse Betændelser aldrig. 
Modstandere af Kneipps Kurmetode finder det latterligt, ja 

endog skadeligt, at hans Tilhængere ikke aftørre Legemet efter 
4' 

26 



 

Hvorvidt er Klzeipplacren videnskabelig berettiget? 29 

applicerer nemlig Douchen paa hele Legemets Overflade, medens 

Kneipp foretrækker de »lokale« Gydninger (Overgyd, Hoftegyd, 
Ryggyd o. s. v.). Denne Kneipps Fremgangsmaade synes mig 
fysiologisk vel begrundet. 

Den thermisk-mekaniske Irritation ved Gydningen virker 
reflektorisk paa, hele Nervesystemet, og det desmers intensivt, 
jo større den Flade er, den kommer til at virke paa. Man kan 
saaledes med en Lokalgydning lige saa godt bringe hele Nerve-
apparatet i Bevægelse som med en Fuldgydning, kun med den 
Forskel, at ved en Lokalgydning er Refleksintensiteten ringere 
end ved en Gydning, der omfatter hele Legemets Overflade. 
Mon til nu at opnaa en Virkning er det dog ikke altid nødven-
digt at gribe til de stærkere Midler; ofte gør et mindre kraftigt 
Middel fuldkommen den samme Nytte. Lokalgydningerne have 
saaledes det Fortrin, at de skaaner Nervernes Reaktionskraft, 
uden derved at nedsætte den Virkning, der tilsigtes. Forøvrigt 
gør Kneipp ogsaa Brug af Fuld- samt Lyngydninger, hvor det 
er ham om at gøre at benytte kraftigere Indgreb. 

De kneippske Gydninger vil engang, naar Fordommen mod 
Navnet Kneipp er ophævet, komme til at udgøre en væsentlig 
Del af de nu hyppigst anvendte Applikationsformer. 

Lokalgydningerne udøve en regulerende Indflydelse paa. 
Cirkulationsforholdene. Det Parti af Legemet, der underkastes 
en Gydning, bliver blodrigere og virker derved afledende paa. 
andre Regioner af Legemet, der maaske er Sædet for Blodover-
fyldning. 

Barfodsgangen, som Kneipp har indført, er og har altid 
været Genstand for Forhaanelse og Bespottelse fra de ukyndiges. 
Side. Som Hydropath maa jeg tilstaa, at jeg under ingen Om-
stændigheder vilde give Afkald paa, udstrakt Anvendelse af denne 
Hærdningsform. Straks efter det første Forsøg, som mangen en 
foretager med Ængstelighed og Tøven, viser Barfodsgangen sig 
som en behagelig Forfriskelse, og efter nogle Spasereture bliver 
det ligefrem til en Trang. Natm ligvis maa den, der begynder. 
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nogen Vandanvendelse, men straks iføre sig Linned og Klæder. 
De paastaa, at Forkølelser kunne blive en Følge deraf; naa! 
Praksis beviser det modsatte. Selv om Vinteren kan Patienter, 
endog saa danne, der lide af Bronchitis, undlade at tørre sig af 
og straks iføre sig deres Klæder, o: kun naar de nøjagtig op-
fylder følgende Betingelse: straks ved kraftig Bevægelse at skaffe 
sig Varme. Ved at være skødesløs i denne Henseende kan natur-
ligvis ogsaa den, der efter Badet omhyggelig aftørrer sig, paa-
drage sig en Forkølelse. 

Ikke-Aftørring efter Badet er af stor Fordel, og hvorfor? 
»Fordi det styrker og forlænger Reaktionen.« 

Det fugtige Overtræk udøver en svag 'Irritation paa Hud-
nerverne, og disse bevirke, ad reflektorisk Vej, en Udvidning af 
Hudkarrene og en deraf følgende forstærket, perifer Blodstrøm-
ning, der befordrer og hjælper til Fordampningen fra OverfladeP-
af Legemet. Enhver, der bærer det af Kneipp anbefalede grove 
Hørliunec}, vil om Vinteren bruge ca. 20-30 Minuter om at gaa 
sig tør. 

Endvidere bebrejder man Kneipp, at han giver Gydningerne 
et altfor stort Fortrin, medens den moderne Hydrotherapie lægger 
større Vægt paa Halvbade og vande Afgnidninger. 

Hertil kan svares, at de franske Hydropather ligeledes 
lægger størst Vægt paa Gydninger (Douche), og at de kun sjæl-
dent anvender Bade. Men ingen falder dog paa at sige, at den 
franske Hydrotherapie er uvidenskabelig. 

Gydningen (Douchen) med dens stærkere mekaniske Irrita-
tion sammen med den Virkning, det anvendte Vands Temperatur 
besidder, udøver en kraftigere Refleksvirkning paa de Nerver, 
der forestaa Bevægelse, Stofskifte etc., og deri ligger Grunden 
til, at Franskmændene i saa høj en Grad foretrække  Gydningen. 
Denne samme Grund gør sig ligeledes gældende hos Kneipp og 
hans Gydninger (Gasse). 

I en Henseende tror jeg dog at maatte give .KneiPPs  
»Gasse« Fortrinet fremfor Franskmændenes »Douches«. Pisse  
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derpaa, gaa frem med Forsigtighed og ikke overdrive. Saa længe 
man ikke er bleven fuldstændig afhærdet, maa man efter hver 
Promenade i vaadt Græs sørge for at faa varme Fødder igen 
saa hurtigt som muligt, hvad man bedst opnaar ved. Bevægelse, 
Spaseren, Gymnastik etc., o: i Begyndelsen iført sit Fodtøj, 
Strømper og Sko. Enhver, der iagttager disse Forsigtigheds-
regler, er altid sikret mod Forkølelser. Ved fortsat øvelse bringer 
man det endelig saavidt, at Fødderne blive fuldstændig hærdede 
mod hvilket som helst Vejrlig og at man kan gaa barfodet hele 
Dagen uden at tage Skade af det. Rundt om i Landsbyerne 
ser man jo daglig saa mange Eksempler herpaa uden at falde i 
Forundring derover. 

Folk, der vandre om med aarelange katarrhalske Lidelser, 
der altid lide af Hovedpine, Svimmelhed, kolde Fødder o. s. v., 
helbredes ved at benytte dette simple Middel i længere Tid, og 
særlig hos Neurasthenikere er Barfodsgang et af de bedste Kur- 
midler. 

Forklaringen hertil er dels at søge i Genoprettelsen af den 
forstyrrede Cirkulation i Underekstremiteterne, dels i de Refleks-
virkninger, der fremkaldes ved Fodsaalens Berøring med den 
kolde Jordbund. 

Endelig er det aldeles urigtigt, naar Kneipp beskyldes for 
udelukkende at anvende kolde Temperaturer uden Hensyn til de 
forskellige Menneskers individuelle Tilstand. Hos svagelige og 
svækkede Individer anvender han tempererede, lokale Afvask-
ninger og skrider kun med Forsigtighed og ganske langsomt 
fremad til Helvaskninger og andre Anvendelser med lavere 
Temperatur. 

Det vilde være ønskeligt, om Lægerne vilde iagttage den 
samme Objektivitet overfor Kneipp, som de gør overfor Priessnitz. 
Kneipp betyder et Fremskridt, og hans Fortjenester ville sikkert 
engang senere hen i Tiden komme til at staa med den samme 
Hæder og Ære i Videnskaben, som Priessnitz nu gør. 

I hvilken Tilstand 
skal Legemet være for at kunne underkastes 

en Koldtvands-Anvendelse? 

Først og fremmest maa Legemet have sin fulde naturlige 

Varme, o: maa ingen Kuldegysninger have, ikke fryse. Denne 
Varme maa man skaffe sig ved enten at opholde sig i et op-
varmet Rum eller ved Arbejde og Bevægelse at bringe hele 
Legemet i normal varm Tilstand. Er man kold eller halvt varm, 
Virker Vandet enten lidet eller slet ikke, ø: i det godes Tjeneste; 
thi har man for lidt Varme, tager ikke alene Vandet en Del af  w  

denne Varme bort, men det bliver tillige meget vanskeligt for 
Legemet at blive varmt igen. Altsaa ved alle Anvendelser er 
den første Betingelse den, at Legemet maa have sin fuldstæn- 
dige Varme. 

Nu spørges: Hvor varm bør maa ~e, og kan man 
ogsaa gaa 

i koldt Bad, naar man sveder? Svar: Den største Naturvarme er 

det bedste i Kampen mod det kolde Vand. Den, der tager en 
Anvendelse under Sved, vil ogsaa faa det bedste Resultat. Saa 
længe jeg har levet, har jeg altid hørt Folk advare imod at tage 
et Bad, naar man var i Sved; jeg personlig har sikkert mindst 
500 Gange taget et koldt Bad, medens jeg var i fuld Sved, ogsaa 
raadet andre til det og altid med det bedste Resultat. Det er 
jo ogsaa indlysende: Er Varmen en Kraft imod Vandet, saa maa 
den største Varme ogsaa være den største Kraft. 

L 
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Hvor længe maa et Bad vare? Svar: »det korteste Bad er 
det bedste«. Sædvanlig varer det kun 1--3 Sekunder, kun und-

tagelsesvis 5-6 Sek. Her begaas i Almindelighed en stor Fejl, 

nemlig den, at man tager Bade af for lang Varighed. Hvor 
megen Varme unddrages ikke Legemet ved et koldt Bad paa 
6-10 Minuter? Og har man engang taget denne Varme fra 
Legemet, er det meget vanskeligt at skaffe sig den igen. Ved 
det kortvarige kolde Bad gaar kun ringe Varme bort, og straks 
efter udvikler sig ogsaa, en betydelig Varme. Kuldegysninger 
eller Frysen finder aldrig Sted. 

Hvor koldt maa Vandet være? Svar: »jo koldere des: bedre«. 
Jeg har selv ofte taget Bade, hvor Vandet var iblandet Sne. 
Selv om man ogsaa første Gang gyser tilbage, finder man dog 
efterhaanden Behag deri, idet man hurtig kommer til den Over-

bevisning, at det koldeste Vand frembringer den hurtigste og 
betydeligste Varme. Altsaa: jo koldere Vandet er, desbedre virker 
det. Dette gælder saavel for Børn som for gamle, d. v. s. naar 
det anvendes med Forsigtighed. Dypper man f. Eks. et Barn i 
koldt Vand (0-10 Gr.) --- tæller en, to, tre — lægger det hurtig 

4ktilbage i døn varme Seng, vil Barnet, selv om det kun er faa 
Dage gammelt, hurtigt faa sin Varme tilbage; herved lægges 
tillige den bedste Grund til Hærdning. Om Vandet kommer fra 
en Bæk eller Brønd er ligegyldigt, naar det blot er koldt og 
friskt. 

Ogsaa, et andet Spørgsmaal beskæftiger mange: nemlig naar 
man skal foretage Anvendelserne. Dette lader sig ikke besvare 
som værende ensgyldig for alle. Der er jo Forskel paa en Ny-
begynder, der ikke er vænnet til Vandet, og 6n, som er fuld-
stændig afhaarclet gennem lange Tider. Hvad Vaskning af Hæn-
derne angaar f. Eks. er det jo de fleste Mennesker saa, temmelig 
ligegyldigt, naar og til hvad Tid, de foretager denne Proces. 
Jeg har ofte taget et koldt Bad, naar jeg er vaagnet op om 

Natten, hvad enten. Klokken var 12, 2 eller 3, og i over to Aar 

daglig taget et Bad, saa snart jeg stod op om Morgenen. I 

  

Tidens løb blev jeg saa afhændet, at jeg ikke behøvede nogen 
synderlig Bevægelse efter Badet for at blive varm; sædvanlig 
blev jeg varmere efter dette, end jeg var, før jeg tog det. En 
Nybegynder bør ikke bade om Aftenen, lige før han gaar i Seng, 

thi paa den Tid er Legemet træt og trænger til Hvile, hvorfor 
et Bad, taget paa dette Tidspunkt, i Almindelighed bevirker en 

noget urolig Søvn. 
Lige før man gaar til Sengs tilraader jeg altsaa ikke Bad; 

alligevel kender jeg flere, der tager deres Bad, før de gaa til 
Sengs, og derefter sove udmærket. Disse kunne selvfølgelig ved-
blive dermed, og det vil heller ikke have skadelig Indflydelse 
paa dem. Det er jo noget, der for en stor Del afhænger af 
hver enkelts individuelle Tilstand. 

Hvorledes har man at forholde sig efter Badet? Ligesom man 

før dette maa, føle sig fuldstændig varm og veltilpas, hvis man 
vil opnaa et godt Resultat, saaledes maa man ogsaa drage Om-
sorg for, at man efter Badet bliver varm igen saa hurtig som 
muligt. Dette er et Punkt af største Vigtighed, noget, Bade-

lægen aldrig maa glemme at gøre sine Patienter opmærk-

somme• 
vPaaaelige Mennesker maa naturligvis drage dobbelt Omsorg g 
 

for at de saa snart som muligt faa deres naturlige Varme tilbage 
igen. Dette sker simpelthen ved Motion eller ved, at man gaar 
ind i et varmt Lokale og der rører sig saa længe, indtil man er 
bleven fuldstændig varm. Dog maa man ikke glemme, at, naar 

denne Reaktion er  foregaaet og en behagelig Varme indtraadt, 
maaske en anden, ja endog tredje Reaktion kan indtræde. Skulde 

man derfor efter nogen Tids Forløb spore Kuldefornemmelser 
eller lign., maa man igen gøre sig Motion, til den fulde Varme 
er til Stede. Dog advarer jeg imod for mange anstrengende 
Bevægelser, da Saadanne, ved at gøre Legemet træt, vilde for-
spilde Vandets styrkende Virkning. Legemet maa under alle 

Forhold behandles med Skaansomhed. 
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HÆRDNINGS-MIDLER 



Barfodsgang. 

Her paa Jorden gaar det som oftest saaledes til, at det, 
der maske er fordelagtigt, tillægges mindst Værd og Betydning 
eller lægges ikke Mærke til. At gaa barfodet er for den men-
neskelige Natur af saa stor Betydning, at enhver, naar han 
kendte til, hvor vigtigt det er, aldrig vilde lade helt være med det. 

Der gives vel ikke noget Middel, der, hvad det angaar at 
skabe kraftige, modstandsdygtige Børn, viser sig mere egnet end 
netop det at gaa barfodet (hermed menes altsaa blottede Fødder 
og Ben indtil lidt nedenfor Knæet). Saavel Barnet som Oldingen 
vil kunne gøre sin Tilværelse lettere ved at gaa, barfodet, det 
være sig paa en Eng, i en Have, paa vaade Stene etc. Og hvem 
Du end er, kære Læser, saa forsøm ikke af og til at gaa barfodet 

nogle Minuter daglig. Kan Du ikke gøre det i den fri Natur, 
kan Du gøre det i din Bolig eller paa dit Soveværelse, om Du 
vil, om Aftenen for Du gaar til Sengs. Du vil altid glæde Dig 

over den udmærkede Virkning det har. 
Fødder har nu engang den Bestemmelse at gaa omkring, 

bærende paa det menneskelige Legeme; derfor er det ogsaa nød-
vendigt, at de bliver hærdede til at udholde denne Byrde. 
Hvilken Pine, ja Ulykke er det ikke for mange Tusinde Men-
nesker at vandre om med ødelagte og forkrøblede Fødder! 

Den, der er vant til at gaa barfodet, lider aldrig af kolde 

Fødder. Grunden hertil ligger deri, at Blodet ledes nedad, saa-

ledes at Fødderne blive blodrige, bedre ernærede og derved 
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kraftigere. Thi hvad vil det sige at have kolde Fødder, hvad 

er Aarsagen hertil? Simpelt hen den, at Blodcirkulationen i Fød-
derne er hæmmet paa en eller anden Maade, det være sig ved 
snævert siddende Fodtøj, Urenlighed, Mangel paa Bevægelse o. s. v. 

Hvor mange Mennesker klage ikke til Stadighed over Hoved-
Pine? Utallige ere de Midler, de have brugt, men alt forgæves! 
Spørger man saa: »Hvordan er det med Fødderne?,: Som oftest 

er Svaret: ›Saa kolde som Isl« I de fleste Tilfælde hænge disse 

to Lidelser sammen med hinanden, idet samtidig med, at Blod-
cirkulationen  i Underekstremiteterne er hæmmet og dermed Blod-

mængden forringet, det modsatte er Tilfældet for Overkroppens 
og Hovedets Vedkommende. Hvor mange Mennesker lide ikke 
af Blodkongestioner til Hovedet og dermed folgende Smerter, 

Natar,
Svintm elhed o. m. a. Aarsagen hertil er for det meste af nervøs 

men kan selvfølgelig ogsaa have sin Rod i andre Lidelser, 
saasom Hjerte- og Lungesygdomme. 

Svor Hovedpinen nu er en Følge af forøget Blodtilstrøm-
ning, ja selv hvor den kun er at betragte som en ren nervøs 
Lidelse,
twzacie 
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igrmne,  f.  Eks., er  Barfodsgangen et af de bedste og 
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Midler. Thi, som tidligere anført, virker det at gaa, 

barfodet ikke alene blodregulerende, men det har tillige en reflek-
torisk Virkning paa hele Nervesystemet. 

Hvor længes Børn paa Landet ikke efter Foraaret for igen 
at kunne løbe barbenet omkring. Det er en saadan Behagelighed 
og Velvære, at sikkert intet Barn trækker Sko og Strømper paa, 
naar det ikke tvinges dertil. Fattigfolks Bern forstyrres sjældent 

denne deres Fornøjelse. Mindre begunstigede af Lykken i saa, 
Henseende ere derimod de riges og fornemmes, som sikkert ikke 
føle mindre Trang hertil end deres Kammerater af den fattigere 
Stand, 

min Ungdom gik alle barfodet paa Landet, saavel Børn 
som voksne. Der var lang Vej til Skole og Kirke; vore For-
ældre gav os et Stykke Brød og nogle Æbler med som Mellem-
mad samt Sko og Strømper. Men disse hængte vi over Skulderen 
og tog dem først paa, naar vi vare ved Maalet, og det ikke alene 

om Sommeren, men ogsaa paa de koldere Aarstider; og vi følte 
os altid raske og glade derved. 

Men naar det nu er godt for Landboere at gaa barfodet, 
hvor meget mere er det saa, ikke at anbefale for dem, der 
bo i Byerne. Der sidder eller staar en Kontormand den hele 
Dag ved sin Pult, hans Hjærne er overanstrængt, hans Hoved 
er tungt, han tæller Minuterne, til han kan forlade sin Gærning 
med næsten lige saa stor Længsel som Arbejdsmanden, der venter 
paa, at Klokken skal ringe. Ved Arbejdet er Blodet stegen ham 
til Hovedet, medens Føderne er iskolde. Hvad vilde være bedre 
for saadan en Maud end at gaa ba'rfodet et Kvarter eller en 
halv Time. Slapheden vilde snart være borte, Blodet vilde ledes 
bort fra Hovedet og Motionen virke gunstigt paa hele Legemet. 
Hvad der her er sagt om den enkelte, gælder for alle, der maa. 
tilbringe deres meste Tid inden Døre eller ved Studerebordet. 

Det blev mig for kort Tid siden fortalt, at en Professor lader 
sine Studenter gaa barbenet efter den første Time og saa igen 
fortsætter Undervisningen. For denne Mand ta'r jeg min Hat af!' 

Saalecles kunde jeg henvende mig til hver enkelt Stand,. 
men jeg vil nøjes mod at tilraabe alle Fædre og Mødre: »lad.  

Eders Børn gaa barbenet saa meget som muligt.c 
Ingen Alder, ingen Stand, intet Køn er undtaget; men man 

skal, som ovenfor omtalt, gaa barfodet, ikke blot et Par Minuter,. 

nej, jo længere des bedre. 

Sandaler. 
For fem Aar siden blev Brugen af Sandaler indført i Wbris--

hofen. Jeg beklager kun, at jeg ikke tidligere har tænkt paa, dem. 
Ganske vist saa jeg Kapucinermmikene gaa med saadanne, men 
jeg ofrede, som sagt, ingen Tanker paa det. Da saa Barfods-
gangen blev saa almindelic,  blandt Kur gæsterne og da mange, 

særlig i Begyndelsen, ømmede sig meget ved at spasere, hvor 
Jordbunden ikke var absolut jævn, raadede jeg disse til at gaa. 

39 
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med Sandaler. Ikke saa snart vare disse blevue indførte, skulde 

hvert Menneske have sig saadan et Par, og overalt saa man 
Folk promenere omkring i denne Fodbeklædning, glade og stolte 

som Børn, der have faaet nye Klæder paa. 
En Hovedgrund til, at Sandalerne fik en saa god Modtagelse, 

ligger vel deri, at den ikke-afhændede Hud vanskelig kunde 
taale, at man gik paa den bare Jord, samt i, at mange traadte 
Splinter op i Fødderne, hvad der jo heller ikke var behageligt. 
Endvidere ere Sandaler, som Fodtøj betragtet, meget lette og 

behagelige at gaa, med; thi i Stedet for de tunge Støvler har 

man kun en tynd Plade til. Dækning under Fodsaalen. 
Det gik saa vidt med Brugen af Sandaler, at ikke blot 

simple Folk, men selv Biskopper, Kardinaler, Hertuger og alle 
uden Undtagelse af de højere og højeste Stænder gik omkring i 
Sandaler, og faa eller vel ingen har været her uden at have ført 
Sandaler med sig hjem. Derfor er Salget af Sandaler i W8ris-
hofen større end noget andet Sted paa Jorden. 

At gaa i vaadt Græs, paa vaade Stene, i Sne o. a. 

En særlig virksom Maade at gaa barfodet paa er at gaa 
firytifit Groes; ligegyldig om dette er vaadt af Dug, Regn eller 
ved Oversprøjtning. Jo vaadere Græsset er, jo længere Øvelsen 
fortsættes og jo oftere samme gentages, desto fortrinligere bliver 
Resultatet. I Reglen varer denne »Græsgang« 1-3 Kvarter. 

Kun den, der har prøvet at staa tidlig op, helst med Solen, 
og derpaa sparere en halv Times Tid i det dugvaade Græs, kan 
tale med om, hvilken - storartet forfriskende Virkning, ja hvilket 
Velvære, man føler derefter. 

Efter fuldendt Fodtur tørrer man ikke Fødderne af, men be-
frier dem for mulig vedhængende Jord, Græstraa etc., trækker Sko 
og Strømper (disse maa være tørre) paa de vaade Fødder og 

,gaar sig --en rask Spaseretur, indtil Fødderne føles fuldstændig  
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varme og tørre. Jeg beder Dem lægge vel Mærke til Ordet »tor 

Fodbeklædning og aldrig at betjene Dem af fugtige Strømper. 
Følgerne skulle nok melde sig baade i Hoved og Hals. Denne 
Øvelse, som overhovedet al Barfodsgang, kan foretages, selv om 

Fødderne i Forvejen' em kolde. 

At gaa paa vaade Stene er for mange bekvemmere og lettere. 
I ethvert Hus findes et større eller mindre Parti, som -er belagt 
med Fliser. Naar man oversprøjter dem med koldt Vand, er 
det jo ganske nemt at gaa med blottede Fødder en 5-10 Min. 
frem og tilbage paa disse. Hovedsagen er den, at Stenene ere 
vande, og at man ikke staar stille, men uafbrudt er i temmelig 

rask Bevægelse. 
Endnu større Virkning end ved begge de foregaaende 

Øvelser opnaar man ved at :ryaen i nyfidden Sne. Jeg bemærker 
udtrykkelig: i nyfalden, frisk Sne, der lægger sig som Støv paa 
Fødderne, og ikke i gammel, haard og frossen Sne, som afkøler • 
for stærkt og intet duer. Det er kun de første Minuter, der 
koster nogen Overvindelse, senere føler man slet ingen - Ubehage-

lighed eller Kulde. Snegangens sædvanlige Varighed er fra 3-5 
Min. Jeg bemærker her udtrykkelig, at man ikke maa staa stille, 
men uafbrudt være i Bevægelse. 

Det hænder undertiden, at Tæer, der ikke ere vante til 
frisk Luft, ikke taale Snetemperaturen, men blive betændte, tørre 
og varme, svulme. op• og brænde som Ild. Bliv ikke bange, det 
har ikke noget at betyde og gaar snart over, naar man vasker 

og frotterer Tæerne godt. med Snevand. 
Folk, der lide af Fodsved, Saar paa Fødderne o. lign.; maa, 

selvfølgelig ikke gaa i Sne, førend de em tilevne helbredede for 

disse Lidelser. 
Jeg kunde naturligvis fremkomme med mange andre Hærd-

nings-Midler end dem, jeg her har omtalt og beskrevet, men dels 
vilde det blive for vidtløftigt og dels forudsætter jeg .de fleste 

som almindelig bekendte. 

k. 
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VASKNINGER 



Vaskninger. 

At gøre en syg rask, vil sige det samme som at ødelægge 
eller udskille de i hans Legeme værende Sygdomsstoffer, og netop 
hertil er Vandet udmærket egnet. Den simpleste Vandanvendelse 
er vel en Vaskining. Men disse. Vaskninger kunne ligesom Gyd-
ningerne inddeles i forskellige Slags; det kommer an paa, af 
hvad Art den Sygdom er, der skal fjærues. Den, der har en 

bulden Finger f. Eks., kan naturligvis godt indvirke paa hele 

Legemet, men maa dog i så3rlig Grad indvirke paa selve Fin-
geren for at opløse og udlede Sygdomsstoffet. 

Af Vaskningerne bør hovedsagelig mærkes: Hekaskning, 
og Under-do. Helvaskningen bestaar deri, at Overkropsvaskning 

hele Legemet fra øverst til nederst vaskes; Overkropsvaskningen 
foretages saaledes, at Overkroppen vaskes lige til Hofterne, dog 
med Undtagelse af Haaret, da dette, særlig hos dem, der har en 
kraftig Haarvækst, kun langsomt tørrer og derfor let kan med-

føre rheumatiske Lidelser. Underkropsraskningen strækker sig 

fra Fødderne til Hofterne. 
Selve Vaskningen kan godt udføres med en stor Svamp, 

dog foretrækker jeg almindeligen et større Haandklæde. Den 
første Betingelse er nemlig den, at det hele gaar for sig saa 

hurtig som nu Helvaskningen maa højst vare ét Minut. 
Intet er farligere end at være udsat for den fri Luft, særlig naar 
Rummet ikke er godt opvarmet. Ved Helvaskningen kan man 

begynde fra oven eller fra neden, alt eftersom man lyster. Ved 
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denne Vaskning finder ingen Frottering, altsaa ingen Gnidning 
Sted. Hver Del af Legemet berøres af Svampen eller Haand-

klædet tre—fire Gange. Haandklædet skal være temmelig vaaclt, 

dog ikke saaledes, at Vandet løber af det; naar man er færdig, 

maa man tage Tøjet paa saa hurtig som muligt samt gøre lidt 
Bevægelse for at blive varm igen. Sker Valkningen fra Sengen 
af, maa man straks krybe i denne igen. 

Hvad det nu angaar ikke at tørre sig efter en Vaskning, 
saavel som efter enhver anden Vandanvendelse, vil jeg kun udtale 
mig ganske kort, da dette Punkt allerede tidligere er bleven 
berørt. 

Ved den rask indtrædende Hudvarme fordamper Vandet 
paa Legemets Overflade temmelig hurtigt; Uddunstningen opfanges 
af Klæderne, og der udvikler sig en meget behagelig Varme. 

Endvidere fremkaldes der ingen Forstyrrelse eller Betændelse af 
Hudkirtlerne, hvad der jo ofte indtræder ved Aftørring og Gnid-
ninger. 

Saaledes som man bærer sig ad ved Udvaskningen, saaledes 
gaar det ogsaa ved Delvaslcningerne. 

Blødagtigheden blandt Folk er nutildags naaet saa vidt, 
at mange, særlig af de finere Klasser, næppe mere vove at vaske 
Hænder og Ansigt med koldt Vand og endnu mindre hele Kroppen. 
At saadanne Mennesker til Stadighed ere plagede af Forkølelse, 
Rheumatisme og mange andre Daarligheder, er intet Under. 
Derfor, Fædre og Mødre, hærder Eders Børn i Tide! 

Om Vaskningers Virkninger. 

Valkninger, saavel Ilel- som Delvaskninger, ere for det 
første at betragte som et ganske almindeligt Rensuingsmiddel. 
Hvis man vilde undlade daglig at vaske Ansigt, Hænder og 
Fødder, vilde det vist af de fleste civiliserede Mennesker blive 

bedømt som værende i mindre Grad stemmende overens med den 
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almindelige Renligheds og Hygiejnes Fordringer. Men da nu 
hele den øvrige Del af Legemets Overflade er af samme Be-
skaffenhed som ovennævnte Dele, siger saa ikke den sunde For-
nuft, at den samme Behandling her vilde være paa rette Sted, 
om ikke daglig, da mindst et Par Gange om Ugen?- Men hvor 
mange Mennesker udføre nu dette i Virkeligheden, =aske 5 pCt., 
og det er vist endda højt regnet! Og hvad er Grunden? Ja, 
den ligger for det meste deri, at de fleste aldrig haVe været 
vante til det fra deres Barndom af, fordi de fleste Forældre ikke 
lægge tilstrækkelig Vægt paa dette Punkt ved Opdragelsen af 

deres Børn. 
Endvidere ere Vaskningerne at betragte som et styrkende 

Middel; Legemet oplives og forfriskes ved enhver Vaskning (her 
forudsættes selvfølgelig altid koldt Vand). Efter enhver Vand-

anvendelse, appliceret paa ovennævnte Maader, opstaar paa Hud-
overfladen en behagelig Varme, en Følge af den forøgede Blod-
tilstrømning. Virkningerne indskrænke sig dog ikke alene til 

Overfladen, men strækker sig tillige gennem hele Legemet, idet 
det kolde Vand desuden ad reflektorisk Vej indvirker paa hele 

Nervesysterhet. Som 'nervestyrkende Middel maa disse lettere og 

dog virkningsfulde Vandanvendelser betragtes som værende af 

allerstørste Vigtighed. 

Med Hensyn til Udvaskningen vil jeg kun komme med en 

Bemærkning endnu: »at tage en Heleaskniug hver Dag duer ikke.« 

Man vænner Legemet for meget til det, og saa opnaas ikke mere 
den gode Virkning. Mange har saaledes fortalt mig, at de hele 

Aaret igennem daglig foretog saadan en Helvaskning. Jeg 
riradede dem fra det og sagde, at de vilde gøre bedre i kun at 
tage to Udvaskninger og et å, to Halvbade om Ugen. 

Anvendes derimod Udvaskningen under en Sygdom, saa skal 

den fortsættes daglig, lige til den syge er bleven fuldstændig 
og rask, derefter kun finde Sted hver tredje eller fjerde Dag. 
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For at nævne et Par Eksempler, hvor Helvaskningen er 

paa rette Plads, lad os da først tage Influenzaen. Denne saa 

frygtede Sygdom, som stadig udbreder sig videre og allerede har 

krævet Tusinder af Menneskeliv, denne kan i de allerfleste Til-

fælde helbredes meget let, og det alene ved Vaskning. Naar 
Patienten nemlig i Løbet af Dagen 10 å, 12 Gange fra Sengen 
af tager en Helvaskning, altsaa 6n hver Time, indtræder sæd-
vanligvis efter den anden eller tredje Vaskning stærk Sved, og 
fortsættes saaledes til Feberen er forsvunden, saa vil den syge 
i Løbet af disse tolv Timer ogsaa være befriet for Sygdommen. 
Der er ingen anden Anvendelse nødvendig. At der her som ved 

alle Sygdomme maa individualiseres alt efter Patientens Alder, 
Kræfter o. s. v. er vel indlysende. Aldeles paa samme Maade 
kan man helbrede en Katarrh. 

En Tjenestepige klagede over. saa megen Snue og Katarrh, 
at hun næppe var bleven af med den ene, saa fik hun den anden. 
Jeg raadede hende til at tage en Overkropsvaskning og daglig 
»gaa« i koldt Vand 6n Gang tre—fire Minuter. Vandtrædning 
afhærder og styrker Legemet, som tidligere berørt, i høj Grad. 

Hvor ofte sker det ikke, at Børn eller voksne — man v6d 
ej hvorfor — paa én Gang faa en mere eller mindre heftig Feber! 
Maaske have de forkølet sig, maaske have de spist og drukket 
noget, der ikke var godt for dem; kort sagt, det vides ikke, 
hvorfra den stammer. I saadanne Tilfælde lader man Patienten 
faa 5-6 Helvaskninger fra Sengen af, 6n hver Time, og 
Hjælpen skal hok komme. Maaske slaar allerede de to første 
Vaskninger til. 

Saaledes kan man i mangfoldige lettere Sygdomstilfælde 
hjælpe sig paa ovennævnte Maade og altid med det bedste Udfald. 

BADE 



Bade. 
Naar man betragter et vel indrettet Apothek, maa den Tanke 

nødvendigvis gribe en: »der gives dog en Mængde Midler, der 
øre egnede og bestemte til at bringe de syge Hjælp eller i det 
mindste Lindring.« Nu paastitar jeg: »Vand og Urter er ogsaa 
et Apothek, og det indeholder ogsaa mange Midler mod de men-
neskelige Skrøbeligheder og Sygdomme.« Nu vil mange maaske 
straks komme med Indvendinger og sige: »hvad for noget, Urter 
og Vand, det var noget lidt lige overfor det store Antal Syg-
domme og Lidelser, der findes.« — Saa sagte! mine Venner! 
Ligesom man af et Stykke Klæde kan forfærdige mange forskel-
lige Dragter, saaledes kan man ogsaa gøre et stort Antal An-
vendelser af Vand, maaske lige saa mange som der findes Skuffer 
paa Apotheket. Ligesom man ved en passende Sammenstilling af 
enkelte Overgydninger kan opnaa saavel en almindelig som særlig 
Virkning, netop saaledes kan der ved de forskellige Bade ind-
virkes paa Legemet paa de mest mangfoldige Maader, og hver 
Anvendelse kan saa igen lignes med en Apothekerskuffe, hvorpaa 
der staar skrevet, hvad den indeholder. Hvad de enkelte An-
vendelser og disses Virkninger angaar, skulle de i det følgende 
blive omtalte hver for sig. 

7' 
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Hovedbadet. 

Man stiller et Fad med Vand paa en Stol og holder For- 

hovedet, den egentlige Haarbund, ned i Vandet, et Minut, hvis 
dette er koldt, 5-6 Min., hvis det er varmt. Baghovedets Haar 
gøres vaade, ved at man øser Vand over dem med den hule 
Haand. 

Efter Badet skal man omhyggelig tørre Haaret samt for-
blive i Værelset eller tage en Hue paa, der dækker hele den 
vaade Haarflacle, indtil baade Hovedhuden og Haaret er fuld-
stændig tørt. 

For den, der har kortklippet Haar•, er det kolde Hovedbad 
godt. Er Haaret langt,' har Vandet vanskeligere ved at trænge 
ind til Huden, — hvad der egentlig er Hensigten med Badet —
og det tager længere Tid at blive tør igen. Derfor raader jeg 
for det meste Folk med langt Haar (alle Kvinder altsaa) til det 
varme Hovedbad, paa Grund af dets længere Varighed. 

Disse Hovedbade forordner jeg undertiden mod.  Hovedpine, 
da ere de altid kolde og af kort Varighed; men mest anvender 
jeg dem dog overfor saadanne Folk, hos hvem Haarbunden er 
bleven Tumleplads for alle Slags Saar og Udslet samt Oplagsplads 
for Skæl og Støv o. m. a. Af og til faar de ogsaa et varmt Hoved-
bad af længere Varighed med paafelgende kold Overgydning 
øller kold Afvaskning. 

Desværre, det er kun altfor sandt: Hovedplejen bliver meget 
forsømt. Man vasker Aar ud og Aar ind sit Ansigt hver Morgen 
og mener, at saa har man gjort sin Pligt; men dermed er, som 
sagt, ikke alting gjort. Jeg anbefaler derfor Hovedplejen sa.avel 
i Reulighedens som i Sundhedens Interesse. 

Ojenhadet. 

0jenbadet er meget let og simpelt at tage; i et Vaskefad 

heltier man friskt Vand. Panden og Øjnene holdes derpaa saa 
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langt ned i Vandet, at dette naar til Øjnene, altsaa disse inklu-
sive. Man aabner samtidig disse og holder dem aabne, saa 
længe Badet varer. Selv om det ogsaa svier lidt i Øjnene, gør 
det ikke noget. Ojenbadets Varighed er 5-6 Sekunder, hvor-
paa man lofter Hovedet og blinker med Øjnene. Efter et Minuts 
Forløb gentages samme Proces og ganske paa samme llaade. 
Selv om man ogsaa vil gøre det tredje Gang, vil det kun have 
en god Virkning til Følge. 

Øjnene styrkes og renses ved disse Bade: saadan et Øjenbad 
kan tageS oftere, og selv om man tager det daglig, skader det 
lige saa lidt, som naar man hver Dag vasker sit Ansigt. 

Man kan ogsaa tage Ojenbade, hvori der er blandet Urter; 

f. Eks. et tyndt Afkog af Kærringrok (norsk), Skavgræs (dansk) 
eller Malurt, Fennikel eller af den indre, grønne Bark af Hylde-
træet, som meget godt kan anvendes til Øjenbad (kun varer det 
lidt længere). Man bærer sig ad paa samme Maade som ved det 
simple Øjenbad. Disse Urtebade have Fortrinet, særlig hvor det 
gælder en Renselse af øjnene; tillige styrker de. Urtebadenes 

Temperatur skal være noget højere end de almindelige Øjenbades, 
grundet paa deres længere Varighed. 

Meget hyppig anvendes ogsaa Alun til Øjenvand, idet man 

tager en Knivspidsfuld til en halv Kop Vand. Dog maa man 
altid huske paa at veksle med det simple Øjenbad. 

Disse ojenbade ere saa ufarlige, at man uden at betænke 
sig kan anvende dem ved de allerfleste Øjønlidelser. Ere Øjnene 
svækkede ved  Overanstrængelse, saa vil denne Svækkelse for-
svinde. Øjenbadet har den samme Virkning paa Øjnene, som 
Vandanvendelserne har paa hele det øvrige Legeme. 

Armbadet. 
Gives der Fodbade, hvorved der jo opnaas særdeles meget, 

hvorfor skulde der sa.a ikke ogsaa gives Armbade, der have den 
samme Indvirkning paa Armene som Fodbadene paa Fødderne. 
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Armbadene kan ligeledes inddeles i varme og kolde; ogsaa, 
her kan man anvende Tilsætning af Urter. 

De kolde Armbade ere vel de, som anvendes mest; de ere 
styrkende og anvendes i omtrent de samme Tilfælde som Fod-
badene. 

De varme Bade (her for det meste med Tilsætning af Urter 
etc.) ordineres f. Eks. ved Blodforgiftninger, ved Gigtlidelser, 
Lammelser o, s. v. 

Et Par Eksempler: En Mand bliver stukket i Haanden; der 
kommer stærke Smerter, Armen svulmer op, med andre Ord en 
Blodforgiftning indtræder. I dette Tilfælde er et varmt Armbad 
(Afkog af Høblomsten)*) særlig virksomt, hvad Udledningen af 
de giftige Stoffer angaar. Varigheden af et saadant Bad er ca. 
1/2  Time. Kun maa man huske altid at tage et koldt Bad 
ovenpaa. 

Endvidere er »Høbadet« godt ved Gigt, særlig naar den i 
Hænder og Arme har dannet de saakaldte »Gigtknuder«. Badet 
kan her tages en å to Gange daglig , med vekslende koldt Bad. 

Fodbade. 

Allerede som Dreng lagde jeg Mærke til, hvorledes Folk 
paa Landet tog Fodbade, og det baade varme og kolde. Der 
var mange, der om Sommeren efter endt Dagværk satte sig til 
Hvile udenfor deres Hus, idet de samtidig tog et koldt Fodbad 
paa et Par Minuter. De sagde, at det » drev Trætheden ud af 
dem«, og at dette Bad gjorde dem lige saa friske og kvikke, 
som naar de stod op om Morgenen. Mændene tog deres Fod-
bade, hvor de lettest kunde komme afsted med det, f. Eks. i en 
Bæk eller hvilket som helst Vandhul. 

*) Her og overalt, hvor der er Tale om »Høblomster«, forstene  hermed det  
Affald, der dannes i Lader o. lign., naar Høet samles og oplagres. Det har 
forskellige Navne, saasom 'Høuro«, ›Høsmuld« m. m. 
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Særlig Børn have altid Trang til at løbe og sjappe i Vand, 
naar de ikke kunne komme i Vandet paa anden Maade. 

Det -kolde Fodbads Varighed maa ikke overskride 4 å 5 Min. 

Naar man er færdig, maa man ikke sætte sig hen og vente paa 
.1,t blive varm; man skal altid foretage nogen Bevægelse paa den 

ene eller anden Maade. 
Virkningerne af det kolde Fodbad ere følgende: Det virker 

i Begyndelsen koldt paa Fødderne, men lidt efter lidt fornemmes 
en behagelig Varme (under selve Badet) a: den saakaldte første 
Reaktion indtræder, hvorved forstaas den forøgede Blodtilstrøm-
ning ovenfra og nedad i Fødderne. 

Det varme Fodbad har omtrent de samme Virkninger som 

det kolde og anvendes hovedsagelig overfor ældre og svagelige 
Folk, som ikke rigtig kan beslutte sig til det kolde og som kun 
med Besvær kunne faa den nødvendige Varme igen. Særlig 
gamle Folk føle sig meget vel efter saadan et Fodbad, som sæd-
vanlig tages om Aftenen og varer ca. et Kvarter. Til dette 

tages i Almindelighed et Par Haandfulde Træaske samt en Haand-

fuld Salt. Undertiden forordner jeg et saadant Fodbad med en 

Temperatur af indtil 30 Gr., dog altid med paafølgende koldt 

Bad af et halvt Minuts Varighed. 
Af særlig Vigtighed ere Høblomst-Fodbadene. Disse ere lige-

ledes at tage varme; overhovedet alle Tilsætnings-Bade forordnes 
varme. Hoblomstbadet laves paa følgende Maade: Man hælder 
kogende Vand paa et Par Haandfulde Høaffald, dækker Karret 

til og lader det hele staa, indtil det er afkølet til en Temperatur 

af 25 Gr. R Det gør ikke noget, om ogsaa Høaffaldet bliver 

i Karret under Badet. 
Dette Fodbad virker udskillende og styrkende. Det 

anvendes 

hyppigt ved Gigtlidelser, Fodsved, aabne Saar, ved Beskadigelser 

af lettere Art, fremkomne ved Stød, Slag o. lign. 
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Siddebadet. 

Efter mange Aars Forsøg og praktisk Erfaring er jeg 

kommen til den sikre Overbevisning, at man ikke bør tage mange 

Siddebade, det være sig kolde eller varme. Tages for mange 
varme Siddebade, ledes der for meget Blod til Underlivet, og 
derved kan opstaa Ubehageligheder, der senere kunne være 
vanskelige at overvinde. Ved de kolde Siddebade taber Legemet 
for meget af sin Varme, dette særlig naar Siddebadet er af længere 
Varighed; ved hyppig Brug af de kolde ledes maaske ogsaa for 
meget Blod til Underlivet. Hyppig sker det da, at der danner 
sig HænadiThoider, eller, hvis saadanne ere der i Forvejen, at disse 
forværres. Kort sagt, der kan opstaa mange Forstyrrelser. 

Erfaringen har lært mig, at det er bedre kun at tage faa 
Siddebade og altid at forbinde disse med andre Anvendelser for 
derved at opnaa en Fællesvirkning paa hele Legemet. 

Til Siddebadet hører et særlig formet Badekar (se Afbild-
ningen). I dette Kar sætter man sig afklædt, saaledes at Under-
livet indtil Brystkassens Begyndelse dækkes af Vandet. Hvis 
ikke vedkommende Lokale er godt opvarmet, skal man beholde 
Strømper, Skjorte og Vest paa. 

Det kolde Siddebad hører tillige med Halvbadet til de bedste 
og virksomste Anvendelser, specielt for Underlivet. Ved Gas-
danznelser• i Tarmkanalen, ved træg Stolgang, ved Hcenzorr•hoicler, 
ved enkelte Kvindesygdomme kan dette Bad ikke noksom anbe-
fales. Varigheden af et koldt Siddebad maa ikke gærne overskride 
dt Minut, og bliver dette forskriftsmæssig udført (med Motion etc. 

bagefter), behøver ingen at frygte det; det kan aldrig gøre nogen 
Skade. 

Hvor ofte kan man tage dette Bad? Dette afhænger natur-
ligvis af det enkelte Individs Tilstand; men i al Almindelighed 
vil 2-3 Bade om Ugen være det bedste. 

Det varnze Siddebad forordner jeg aldrig uden en eller anden 

Tilsætning. 
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De af mig mest anvendte Tilsætninger ere følgende: Skav-
grces (Kcerringrok) (Eqvisetum arvense), Roblomster samt Havre-
halm. Tilberedelsen af disse tre Bade sker paa en og samme 

Maade. Man hælder kogende Vand paa, et af ovennævnte Stoffer, 
giver det et Opkog og lader det staa, til det faar en Temperatur 
af 24-26 Gr. R., hvorpaa det hele kommes i Badekarret. Et 
saadant Siddebad maa vare et Kvarterstid. 

Disse Tilsætningsbade forordner jeg højst 2-3 Gange om 
Ugen. — Indikation: Blærelidelser, Besvær ved Urinladningen, 
ved Kramper, Kolik, rheumatiske Tilstande, haard Stolgang o. s. v. 

Halvbadet. 

Halvbadet forordnes altid koldt og maa egentlig henregnes 

til Hærdningsmidlerne. Til dette Bad anvendes et ganske al-
mindeligt Badekar, i hvilket der kun er saa meget Vand, at det 
ikke naar længere end til Brystet, naar man sidder i det: Tid-
ligere lod jeg ,det vare noget længere (1-2 Min.), nu derimod 
højst 2-6 Sekunder. Grunden hertil er, at de syge, som bruge 

dette Bad, desuden daglig faa mindst to Anvendelser. Naar 
hertil kommer et Halvbad af lang Varighed, saa bruger Legemet 
meget lang Tid, førend den fulde Varme igen indtræder. Paa, 

den Maade hindres Patienten i at tage andre Anvendelser 

Virkningen af det kolde Halvbad er aldeles fortrinlig Det 

virker styrkende paa hele Organismen, har stor Indflydelse paa 
Blodcirkulationen, og maa, særlig for Rekonvalescenter, absolut 

anses for en af de bedste Anvendelser. Som tidligere berørt er 
jeg gennem mange Aars Erfaring kommen til den Overbevisning, 

at det korteste Bad er det allerbedste. 
Man maa hellere tage to 

korte Bade end et langt. 
Halvbadet kan ogsaa tages saaledes, at medens dette varer, 

Overkroppen samtidig vaskes over. Derved kommer det meget 
til at ligne et Helbad. Syge, søur ikke ere i Stand til at foretage 



.58 Bade. 

de fornødne Reaktions-Bevægelser, maa, gaa i Seng straks efter 

.og helst i en varm Seng. Overhovedet vilde det være det bedste, 

om man altid tog dette Bad fra Sengen af og derpaa straks 

gik i denne igen. 
Det er med Halvbadet som med Siddebadet, det maa ikke 

tages for ofte. For den syge saavel som for den raske vil to 
å tre Halvbade om Ugen være det normale. 

Helbadet. 

Blandt alle Bade har Helbadet den største Virkning. Ved 
dette kommer hele Legemet, med Undtagelse af Hovedet, i Vandet. 
Man skal gaa langsomt ned i Vandet, saaledes at man kommer 
til at bruge 5-6 Sekunder, indtil man er kommen helt ned. 
Varigheden af Badet er som ved Halvbadet, ca. 5 Sekunder. 

Der hengik mange Aar, før jeg rigtig indsaa Nytten af 
disse simple Bade. Jeg vidste længe ikke, at et saa kort Bad 
kunde have en saa stor Virkning. 

Hvad de varme Bade angaar, har jeg naturligvis ogsaa for-
søgt disse i mange Tilfælde. Et varmt Bad om Ugen er ikke saa 
galt, naar man gaar ud fra, at det er nødvendigt for Renligheds 
Skyld; men tager man varme Bade oftere, saa maa de nødven-
digvis virke svækkende. Dengang jeg selv var svagelig, har 

jeg ogsaa taget saadanne Bade, først oftere, saa sjældnere, men 
de hjalp mig ikke det ringeste; tværtimod, jeg blev endnu mere 
modtagelig for Katarrher o. lign. 

Jeg hældede ogsaa engang til den almindelige Anskuelse, 
at koldt Vand ikke var . godt for Gigtpatienter og lod dem faa 
varme Bade; men de tilfredstillede mig ikke, hvorfor jeg for-

søgte at forene de varme Bade med kolde, idet jeg først lod 
Patienterne opholde sig 10 Minuter i det varme Bad og derpaa 
et halvt Minut i et koldt. Saaledes lod jeg dem skifte 2-3 

Gange. Ved disse Vekselbade opnaaede jeg nu særdeles gode 
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Resultater med Gigtpatienter og Rheumatikere og har siden ofte 
anvendt dem; kun maa jeg bemærke, at Gigt og Rheumatisme 
ligesaa godt, om ikke bedre, helbredes ved Brugen af Koldt-
vandsanvendelser alene. 

Der kom engang en Præst til mig og fortalte, at hans 
Læge havde forordnet ham at tage et varmt Bad paa 30-33 
Gr. R. daglig 6 Uger i Træk, og hvert Bad skulde vare 20-25 

Minuter. Men som Følge af den Kur klev han saa svag, at han 
troede, hans sidste Time var kommen. Efter 3 Ugers omhyggelig 

Pleje kom han sig endelig saa vidt, at han kunde foretage Rejsen 
til Wi5rishofen. Det kolde Vand havde en saa fortrinlig Virkning 

paa denne iland, at han efter Anvendelsen af forskellige .Gyd-
ninger og til Slutning nogle Halvbade i Løbet af 5 Uger var 
fuldstændig helbredet og saa rask og kraftig som ingensinde før. 

s• 



GYDNINGER 



Vil man grave et Træ op af Jorden, saa maa man først. 
fjærne alle Rødderne. Saaledes gaar det ogsaa; med Menneskets-
Sygdomme. Selv om ogsaa hver enkelt Sygdom har sit eget. 
Udviklingssted i Legemet, saa omfatter den dog hele Legemet. 
og virker nedbrydende paa dette. Kurerer man derfor kun paa. 
det syge Sted, saa forbliver Sygdommens »Rødder« (hvad enten 
disse ere en Følge af Sygdommen eller Aarsag til denne) tilbage-
i Organismen, og Patienten vedbliver da at være om ikke tilsyne-
ladende saa dog i Virkeligheden »syg«. Er man altsaa syg, *n-
ikke alene vedkommende Legemsdel syg, men hele Legemet. 

Jeg er af den Overbevisning, at der ikke eksisterer nogen 
Sygdom eller Lidelse, som ikke angriber hele Legemet i højere-
eller mindre Grad. Som Regel betragter jeg det syge Sted som 

Sygdommens Haved, der straks falder enhver Iagttager i øjnene.. 

Tillige er jeg overbevist om, at Legemet selv gør alt, hvad der 

staar i dets Magt, for at udstøde og fjærne ethvert Sygdomsstof 

og enhver Sygdom. 
Efter min Mening er derfor den Metode den bedste, der 

gaar ud paa, samtidig med at man behandler Lidelsen lokalt, at. 

man da ogsaa behandler hele Legemet. 
Hvad denne regelmæssige Indvirkning paa hele Organismen 

angaar, har jeg efterhaanden opstillet et System, efter hvilket. 

jeg i de fleste Tilfælde gaar frem, dog altid individualiserende. 
Dette System (Gydningerne) bestaar i fra Tid til anden at tage 
6n bestemt Legemsdel.' under Behandling og saa atter en anden, 
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altsaa stadig skiftende, hvorved der altid indvirkes skaansomt 

paa Legemet i dets Helhed. 
Men da jeg nu har fundet, at de simple Vaskninger ere 

altfor lette Midler, hvad sværere Sygdomme angaar, er jeg kommen 
ind paa, Gydningerne, ved hvilke de enkelte Legemsdele i en 
ganske særlig heldig Grad paavirkes, hvad der altsaa bliver det 
samme, som at hele Legemet paavirkes. 

Ved disse Anvendelser (Gydningerne) maa udvises stor Paa-
passenhed og Dygtighed. Det er nemlig ikke saa let, som man 
tror; der hører nogen Erfaring og Øvelse dertil. Blive de slet 
eller overfladisk udførte, opnaas aldrig noget godt Resultat, ja 
ofte kan det være af største Fare for Patienten, alt efter den 
Sygdom, han bliver behandlet for. 

De vigtigste Gydninger 
1) Hovedgyd. *) 
2) Armgyd. 
3) Overgyd. 
4) Ryggyd. 

    

ere: 

  

    

    

   

5) Fuldgyd. 
6) Hoftegyd. 
7) Knægyd. 
8) Lynstyrt. 

   

Hovedgyti. 

Dette sker paa den Maade, at man begynder fra højre eller 
venstre Side bagved øret og gaar op til midt paa den øverste 
Del af Hovedfladen. Ved dette Gyd maa man passe paa, at 
Vandet løber ganske jævnt, at der intet Tryk udøves. En Kande 
med 5-6 Potter Vand vil i Reglen være tilstrækkelig. Hen- 
sigten med Hov bringe Kræfter. edgydet er at styrke og Nu 
kunde man spørge: hvorfor tages Hovedgydet da ikke sammen 

*) Forkortelsen >Gy& anvendes af mig overalt, hvor der menes 0vergydniug; 
Ordet »Styrt«, hvor der forstags en kraftig, mekanisk Anvendelse. 

Th. Th- 
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med Overgydet? Dertil svarer jeg: Hovedgydet maa ikke tages  
for ofte, og det er meget bedre at tage det for sig alene. Hvis 

man hver Gang sammen med Overgydet vilde tage et Rovedgyd, 
saa vilde man dels lede for meget Blod til Hovedet, dels ved 
den hyppige Gennemvædning af Haaret fremkalde forskellige 
Sygdomme som: Hovedpine, Neuralgier etc. Ved Koldtvands-
anvendelser paa Hovedet maa man overhovedet gaa meget for-
sigtig til Værks. 

Maaske er det ikke overflødigt endnu engang at tilføje, at 
Hovedhaaret omhyggelig skal aftørres efter Gydet. 

Ansigtsgydet bestaar simpelt hen i, -at man overgyder hele 

Ansigtet. Anvendes af og til ved Ulverationer, Lupus og enkelte 

andre Lidelser. 
Oregydet er ligeledes en udvendig Anvendelse, idet man ikke 

gyder noget incl i Øret, men kun nedover og omkring dette. 

Anvendes ved Tungharighed (naar denne er af nervøs Oprindelse), 

Susen for ørene samt ørepine. 

Armgyd. • 

Anngydet bestaar deri, at hele Armen sukOessivt overgydes, 

idet man begynder med Fingrene og gaar opad; naar man er 

naaet til Skulderpartiet, skal man lade Gydet vare sit Minut. 

Dette Gyd anvendes ved Lammelser samt rheumatiske Lidelser. 

Endvidere ved A.-ranipe, Skrivekrampe o. 
Gydet .gives altid paa begge Arme, og sædvanlig er 

Kande paa 15 Potter Vand tilstrækkelig til hver Arm. 

Overgyd. 

Patienten blotter Overkroppen indtil Bæltestedet og knytter 
et Haandklæde omkring Livet, for at ikke Vandet skal løbe ned 

9 
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i Benklæderne. Karret, hvori Vandet skal løbe ned, stilles saa 
højt, at Overkroppen, natir begge Hænder berøre Karrets Bund, 
kommer til at indtage en horizontal Stilling. Gydet begynder 
med Armene, gaaende jævnt op over Skulderpartiet og hen over 
begge Skulderblade, efterhaanden følgende Rygraden med dens 
store sympathiske Nervekompleks. Hovedet skannes altid, hvor-
imod Nakken og begge Sider af Halsen overgydes stærkt. 

Hvilke Organer kommer Overgydet til at virke paa? De 
vigtigste ere naturligvis: Hjærte, Lunger, Luftrør og Taleorganer, 

Ikke alle Patienter taale et Overgyd. Den, der f. Eks. har 
en Hjærtefejl eller en svær Lungesygdom, maa aldrig faa et 
Overgyd til at begynde med i dets fulde Styrke. I Stedet derfor 
kan Overkroppen jo vaskes Morgen og Aften. Hvorvidt det ene 
eller det andet skal ordineres, kan kun en Læge afgøre. 

Ryggyd. 

Dette Gyd er næstefter »Lynstyrten« det stærkest virkende 
blandt Gydningerne. Ryggydet udføres, idet man begynder neden-
fra (helt nede ved Hælen.) og langsomt gaar opad, indtil man 
har naaet Skulderbladene. Vandet skal flyde jævnt og glat ned 
over hele Rygfladen; intet Tryk maa udøves. Gydet gives bedst 
med Gummislange. (Se Afbilde.) 

Virkningerne ved dette Gyd ere aldeles fortrinlige, særlig 
hvad Blodomløbets Regulering angaar. Endvidere paavirkes Nyrer, 
Lever og Fordøjelsesorganerne. 

Man hører mange Mennesker klage over, at de ikke kunne 
taale Ryggydet; de faa Smerter, særlig Hovedpine. I de fleste 
af disse Tilfælde ligger Grunden i en daarlig udført Anvendelse 
af Vandet. Som jeg før har sagt: der skal Øvelse til at give 
disse Anvendelser, og har man ikke en dygtig Bademester, maa 
man hellere afstaa, fra Behandlingen. 

Efter ethvert Ryggyd skal Bryst, Underliv og Arme hurtig 

afvaskes. 

RYGUd• 



Fuldgyd, 



Hoftegyd. 
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Ryg,gydets Varighed afhænger selvfølgelig af Patientens 
hele Tilstand. I Almindelighed varer det 1-11/2  Minut, men 
ved svagelige, nervøse Patienter maa det kun vare 1/2  Minut. 
Lægen maa i hvert enkelt Tilfælde afgøre dette. 

Fuldgyd. 

Naar man betragter Gydningerne i Rækkefølge, ville de 
fleste tro, at Fuldgyclet man, være en haard Anvendelse at tage, 
skønt netop det modsatte er Tilfældet. Selvfølgelig maa man 
have gennemgaaet de fleste andre Gydninger, for man kan taale 
Fuldgydet. Som ved alle Vandanvendelser maa Legemet ogsaa 
her være fuldstændig varmt; hvis det ikke er Tilfældet, maa 

overhovedet ingen Gydning tages og allermindst Fuldgydet. 
Allerbedst er det, naar Legemet er i Sved. 

Fuldgydet begyndes bagfra, nede fra Fødderne og op efter, 
gaaende helt op over Skuldrene. Herfra løber Vandet jævnt og glat 

ned ad Ryggen og Brystet, altsaa over hele Legemets Overflade. 
Hvad Virkningen angaar, kommer Fuldgydet Helbadet nærmest. 

Ved Fuldgydet holdes Hovedet frit for Vandet. 

Hoftegyd. 

Hoftegydet er den af alle Gydningerne, Patienterne synes 

bedst om, og kan i Reglen -Lades af selv meget svagelige Men-

nesker. Der begyndes bagtil og nede fra Fødderne, gaas opefter 

til man er naaet op over Hofterne (se Afbildn.); man lader 
derpaa Vandet løbe jævnt ned over Bækkenpartiet; til Slut lader 
man Patienten dreje sig om og giver ham en lettere Overgyd-
ning paa, Underlivet og Indsiden af Laarene. 

Hoftegydet er af speciel.  god Virkning ved Isekias, .Pareser 

(Lammelser) af Ekstremiteterne 0. lign. Det anvendes dog altid 
i Forbindelse med andre Anvendelser. 

s. 
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Knægyd. 

Er i Grunden kun en Begyndelse til Hoftegyd og hører til 

de Anvendelser, der i Reglen begyndes med, naar en Kur skal 
gennemgaas. Virkningerne ere omtrent de samme som ved det 
kolde Fodbad, idet det hovedsagelig tjener til at lede Blodet 

ned i Fødderne. 

Lynstyrt. 

Lynstyrten er den stteri.,,ste af tille mine Vandanvendelser 
og taales selvfølgelig kun af Folk, der have gennemgaaet en 
større Del Anvendelser og ere blevne rigtig afhærdede. Nu 
spørges: Hvad vil Lynstyrt sige? Svar: En Overgydning paa 
3-5 Meters Afstand, d. v. s. en Vandstraale, appliceret ved 
Hjælp af en Gummislange (med Mundstykke) under et Tryk af 
1-2 Atmosfærer. 

Denne Anvendelse kan ikke den første den bedste udføre, 
dertil hører absolut en øvet Bademester; thi appliceret paa urette 
Maade kan den gøre overordentlig megen Skade. 

Naar Lynstyrten gives rigtig, begynder man nede ved 
Fødderne bagfra, stigende langsomt op mod Ryggen, hvorved 
denne paa en jævn og fornuftig Maade behandles. (Se Afbild.) 
Til Slut behandles Legemets Forside efter (andetsteds) angivne 
Regler. 

Denne »Lynstraale« tager godt fat, men smerter ingenlunde. 

Den kan lignes ved at banke en Frakke grundig ud med et 
Spanskrør; Støvet bankes ud, men Frakken tager ingen Skade. 
Lynst/plen kan vare 3-8 Minuter. 

Først lader man den skarpe Vandstraale slaa kraftig an; der-
paa trykker man afvekslende med Fingeren paa Aabningen, saa at 
Straalen deler sig og som en »Lynregn« falder ned paa Huden. 

Vandstraalen i sin Helhed maa ikke være tykkere end en al-

mindelig Blyant. 
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Virkningerne: Den syge faar mere Naturvarnae, Aande-

drættet bliver lettere, Appetiten  - tager til. Paafaldende er en 

aldeles usædvanlig Afgang af Urin, ofte med saa, stærkt og 

plumret Bundfald, at Folk blive forskrækkede og tror, at der er 
noget galt paa Færde. Dette har imidlertid slet intet at betyde. 

At fede Folk som oftest ere opdunsede og »svampede«, 
ved enhver. Den kolde Lynstyrt bevirker nu en saadan Reak-
tion i hele Organismen, at der ikke alene fremkommer en stærk 
Hudtranspiration, mon tillige en stærk Udskillelse gennem Urinen 
af Stoffer, der i den ene eller anden Henseende have været til 
Skatle før Organismen. 

Svarende til vedkommende Individs Tilstand og Kræfter 
gives Lynstyrten en Tid lang hver Dag 6n Gang, undertiden to. 

Til Hjælp ved en Affedningskur man Lynstyrten regnes som 
et udmærket Agens. Patienter med Hjærtefejl, Lungesygdomme, 
Nyresygdomme o. lign. ere selvfølgelig udelukkede fra denne 

Behandling. 
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Indsvøbninger. 

Selv om nu Gydninger paa Grund af deres Simpelhed, 

i
Vii;
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. 
 og meget korte Varighed har den største Betydning 

Vandkuren, saa ere dog Indstøbningerne næsten af 'samme • 
Vigtighed, naar det drejer sig om at læge Sygdomme. Enhver, 
der har Kendskab til Vandets Virkninger og forstaar at give 
Anvendelserne paa rette Maade og paa rette Sted, kan ved Ind-
svøbninger og Omslag naa lige saa vidt som med Gydninger, 
om end pat], en noget anden Maade, idet det ved hine gaar 

mere omstændeligt og langsomt til. 
Indsvøbningerne deles i: Hovedsvab*), Halssnob, Shawl, Kort-

stab, Undersvab og Fodsnob. Til Slut endvidere: Fuldsvpbet ogsaa 

kaldet den spainske Kappe. 
Som enhver Indsvøbning bærer sit eget Navn, saaledes har 

den ogsaa sin særegne Virkning, og ligesaa,  forskellige de ere 

fra hverandre indbyrdes, ligesaa forskellige ere ogsaa deres 
Virkninger. Dog i en Henseende stemme de overens, nemlig 
hvad det augur at opløse og udskille Sygdonisstoffer, hvorved 

hele Organismen altsaa, forbedres. 
Stor Omhyggelighed .maa udvises med at anbringe Ind-

svøbningerne saavel som Omslagene paa rette Maade, thi ellers 

virker de det modsatte af, hvad Hensigten er. 

*) »svøb« --= Forkortelse af Inclsvøbning. 
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Hovedsvøb. 

       

 

Hovedsvøbet omfatter hele Hovedet, med Undtagelse af An-

sigtet. Et Stykke grovt, ubleget Hørlærred dyppes i koldt Vand, 

naar ikke andet udtrykkelig bemærkes, og lægges saaledes over 
Hovedet, at dette bliver fuldstændig tilhyllet (Ansigtet skal dog 
være frit) og at der ikke bliver nogen Adgang for Luften 
imellem Tøjet og Huden. Her kommer Haaret ganske vist til 
at genere, og enten maa det klippes tæt eller ogsaa jævnt 

gennemvædes, hvorpaa Svøbet lægges om. 
Uden paa selve Svøbet maa der altid lægges et tørt Stykke, 

som skal slutte godt til overalt og som hellere maa, lægges 
dobbelt end enkelt. 

Et saadant Hovedsvøb ligger sædvanlig en Tirnestid. Naar 
det bliver for længe liggende, udvikler det en overordentlig 
Hede, medens der samtidig tilføres Hovedet for meget Blod. 

Hovedsvøbet gør jeg mindst Brug af, da jeg altid unclgaar 
saa vidt muligt direkte at indvirke paa Hovedet, eftersom 
Hovedets Organer hører til de fineste .og der let kan forvoldes 
mere Skade end Gavn. Lider en Patient f. Eks. af Blod-
kongestioner til Hovedet, maa man aldrig anvende Hovedsvøbet, 
da dette blot forøger Blodtilstrømningen;  Blodet maa bortledes 
nedenfra. 

Naar Svøbet aftages, maa Hovedet tørres godt af. En. 
kold Afvaskning bagefter bør aldrig finde Sted; man maa blive 
liggende i Sengen og sørge for, at den omgivende Luft har en 
mild Temperatur. 

Hovedsvøbet anvendes for det meste ved ? etonatiske  Hoved-
lidelser, ved Shceldanniqser og Uleerationer i Haarbunden  o. lign. 

      

       

       

       

       

       

       

       

         

         

         

         

         

 

Halssvøb. 

Den milde Form for dette bestaar deri, at man 331ed en 

Svamp vasker hele Halsen med koldt Vand, ikke aftørrer de):11167 
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men vikler den omhyggelig ind i et tort, grovt Lærredsbind, 
en 3-4 Omgange. Bindet maa være tæt tilsluttende, men dog 
ikke strammende. 

Det egentlige Halssnob bestaar deri, at man dypper et blødt 
Haandklæde i friskt, koldt Vand, og lægger dette om Halsen. 
Herover lægges et tørt Haandklæde og udenom begge et Uld-
eller Flonelbind. 

Halssvøbet maa aldrig ligge længe paa, uden af og til, i 
Reglen hvert 10de Minut, at fornyes, da der ellers udvikles for 
megen Varme. Thi selv om det er koldt, naar det lægges paa, 
bliver det jo hurtig varmt, og er det først varmt, leder det blot 
Blodet til Halsen, medens det modsatte netop tilsigtes. 

Under Kapitlet »Halssygdomme« skal nærmere blive gjort 
Rede for, naar og hvorledes Halssvøbet bør anvendes. 

Shawlet. 

Shawlet (udt. Sja—let) er en speciel Anvendelse for Brystet 

og den øvre Del af Ryggen. Det er et firkantet, større Stykke 
Lærred, 3-4 Fod i Kvadrat, som, naar det foldes sammen til 
en .Trekant, kastes saaledes over Skuldrene, at den større Vinkel 
kommer til at ligge paa Ryggen og begge de smaa, spidse 
Vinkler paa Brystet. Shawlet dyppes i koldt Vand, vrides af, 
lægges paa det blottede Legeme og tildækkes lufttæt med uldne 

Tøjer. (Se Af bildn.). 

Meget snart mærkes en behagelig Varme, som kan stige 
til ligefrem Hede. Det kolde Shawl maa aldrig ligge længere 
end 12-15 Minuter og maa da fornyes 2-3 Gange. Det an-
vendes ved febrile katarrhalslce Tilstande, ved almindelig Hals-

betændelse, ved Kongestioner, men allerbedst Virkning fremkommer 
ved Brug af Shawlet hos mere eller mindre aandssvage Personer 

af Kvindekønnet, særlig ved Hysterie. 

10' 
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Kortsvøb. 

Sortsvøbet anvendes oftest af Indsvøbningerne og danner 

for sig • et afsluttet Hele, d. v. s. virker paa hele Organismen, 

uden at andre Vandanvendelser ere nødvendige. 
Kortsvøbet anlægges som følger: Allerførst breder man et 

-Uldtæppe ud over Sengen, paa hvilket det til Svøbet bestemte, 
fugtige Tøj ligeledes udbredes. Selve Svøbet begynder under 
Armene og naar næsten til Knæene. Svøbet skal endvidere 
være 4-6-dobbelt sammenlagt. 

Svøbet dyppes altsaa, i koldt Vand, vrides godt af og 
bredes ud over Tæppet, hvorpaa Patienten lægger sig paa dette. 
Det bliver dernæst lagt op over Kroppen, først fra den ene 
Side, idet der stadig passes paa, at det slutter godt til og ligger 
ganske fladt ind til Huden, dernæst fra den modsatte Side, saa-
ledes at begge Ender slutter henover hinanden. Ogsaa paa 
Laarenes indvendige Side maa det slutte godt til, at der ikke 
bliver Adgang for Luften. Ovenpaa alt dette kommer saa Uld-
tæppet, der paa lignende Maade slutter godt til overalt. Jo 
nøjagtigere Svøbet lægges, des bedre bliver Resultatet: 

Saasnart nu det kolde Svøb bliver varmt, foregaar ved 
denne Varme en transpirerende Udskillelse over hele den ind-
svøbte Legemsflade. Hvis Svøbet er lagt rigtigt, bliver Uld-
tæppet varmere og fugtigere end det egentlige, Svøb. 

Hele Anvendelsen varer, alt efter Lægens Forskrift, 
1-11/2-2 Timer. Svagelige og ældre Personer skulle altid have 
Svøbet varmt appliceret. 

Hvad Kortsvøbet bevirker, ser man bedst, naar det til 
Svøbet anvendte Tøj, efter at det er brugt, udvaskes i Vand. 
Selv om Tøjet før Indsvøbningen er fuldstændig rent, gør det 
dog Vandet ganske plumret, naar det efter Brugen udvaskes. 
Ligeledes forekommer det ofte, at Svøbetøjet faar en smudsig 
gul Farve, som det er meget vanskeligt at blive af med. 

Kortsvøbet maa fremfor alt anses som Derivationsmiddel. 

Kortsvob (staaonde). 



Kortsvob (liggoado). 





Indsrobninger — Onzslag. 

Ved opsvulmet Lever, 2.1-ilt etc., ved Staser i Underlivet, ved for 
stærk Gasdannelse i Tarmkanalen er dette Svøb indiceret. 

Ved det varme Kortsvob anvendes altid en eller anden 
Tilsætning, saasom Afkog af Fyrrenaale, af Boblomster, Eddike 
eller Salt, alt efter den forhaandenværende Lidelse. 

Undersvob. 

Undersvobet begynder i Højde med Brystvorterne, saa at 
saavel Fødderne og Benene som Underlivet indsvøbes paa samme 
Tid. (Se Af biltin.) 

Fremgangsmaaden er akkurat den samme som ved Kort-
svøbet, og alle de samme Omstændigheder ere at tage i Be-
tragtning. 

Indikation: Ved katar halske. Forstyrrelser i Underlivet, ved 

Gigtlidelser, særlig Podagra. 

Fodsvøb. 

Det ligger i selve Ordet, hvad der menes. Ligesom der 
findes Fodsvøb, findes der Lægsvøb, Laarsvøb, Armsvøb o. s. v. 

Alle disse Svøb ere jo kun lokale Anvendelser, alle gaaende ud 

fra det samme Princip. Fremgangsmaaden er ens for dem alle. 
Det bliver Lægens Sag at forordne dem i hvert enkelt Tilfælde. 
At gaa ind paa at beskrive alle de Tilfælde, hvor det ene eller 
andet maatte være nødvendigt, ligger udenfor denne Bogs Om-

raade ; det vilde blive altfor vidtløftigt. 

Den spanske Kappe 

ligner en Skjorte, som er- ganske aaben paa Forsiden; den kan 
ogsaa sammenlignes med en Slobrok, kun naar den helt ned til 



Spansk Kappe (stenende). 
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Fodspidsen. Den spanske Kappe (Fuldsvøb) anlægges ligesom en 

Slobrok, idet Kanterne paa Forsiden lægges hen over hinanden, 
saaledes at den ligger fast overalt ind til Huden. (Se Afbildn.) 

Her maa ligeledes udbredes et stort Uldtæppe paa Sengen, 
hvorpaa Patienten, iført sin Kappe, lægger sig paa dette og 

indhylles. 
Den. spanske Kappe virker som et Vesicatorium paa hele 

Legemet; Hudporerne aabnes og der fremkommer stærk Secretion 
paa hele Legemets Overflade. Kappen dyppes ligesom de andre 
Svøb i koldt Vand.. Selvfølgelig anvendes den kun ved kraftige 
Naturer, særlig ved korpulente Personer. Den maa ikke anvendes 
for ofte, ikke gærne mere end en Gang om Ugen. Hvad det 
angaar, hvor længe den maa blive liggende, kan svares : gennem-
snitlig 1-112  Time. 

Virkningerne ere de samme som ved Kort- og Undersvøbet, 
kun i noget stærkere Grad. 

Den vaade Skjorte. 

For den, den ikke har eller ikke kan anskaffe sig det store 
»Fuldsvøb«, kan en almindelig vaad Skjorte gøre omtrent samme 
Nytte, om end i en lidt mildere Form. Særlig anvendelig er 
den vaade Skjorte hos Børn. Ved mange febrile Tilstande er den 
af udmærket Virkning, kun maa den her ikke ligge for længe, 
men af og til fornyes, alt efter Lægens Forordning. 



Spansk Kappo 



Omslag. 

Omslag paa Underlivet. 

Skal man specielt indvirke paa Underlivet, da er Kort-
svøbet for stærk en Anvendelse. Derfor bruger jeg i saadanne 
Tilfælde et almindeligt Omslag. Et 4-6-dobbelt sammenlagt 
Stykke Hørlærred dyppes i Vand, vrides af og lægges paa 
Underlivet; et uldent lægges saa igen over Omslaget, og Patienten 
ligger nu med dette fra 1-2 Timer, idet Omslaget fornyes efter 
den første Times Forløb. Dette Omslag er altsaa koldt at 
lægge paa. 

Men hyppig forordner jeg ogsaa Omslag, dyppet i Hablomst-
udtræk, eller Fyrrenaaleafkog, særlig ved svagelige Personer, og 
her appliceres det altid varmt. 

Indkationerne for et saadant Omslag ere mangfoldige, f. Eks. 
ved .111avekolik, ved Brampar i Underlivet, ved Fordojelsesbesværlig-

heder o. s. v. 0. s. v. 

Underomslaget. 

Man tager et Stykke grovt Lærred, lægger dette sammen 
flere Gange, dypper det i koldt Vand og vrider det af, hvorpaa 
man lægger sig med Ryggen paa dette sammenlagte Stykke Tøj. 

Underomslaget maa lægges paa en fast, haard Madrats; 
ovenpaa denne lægges et Uldtæppe, og paa dette Omslaget. 



Overomslaget. 

Fremgangsmaaden ved dette er den samme som ved det 
foregaaende, kun med den Forskjel, at dette anbringes paa For-
siden af Legemet. Det skal være saa stort, at det naar fra 
Halsen og nedover hele Underlivet. iler maa man være særlig 
forsigtig med Tildækningen, da en Forkølelse ellers let kan 
indtræde. 

Anvendes særlig ved for megen Gasdannelse i Tarmkanalen. 
Naar man er færdig med Anvendelsen, maa man enten klæde 
sig paa og foretage sig Bevægelser, eller ogsaa blive liggende 
i Sengen en Stund endnu. 

80 Indsvolminger — Omslag. 

Man lægger sig altsaa paa dette og slaar Uldtæppet sammen 
om Legemet. Dette Omslag bruges altid koldt, og er at betragte 

som et Hærdnings- cg Styrkningsmiciciel. Varighed ca. 1/2  Time. 
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DAMPBADE 



Dampbade. 

Dampbadene ere ældgamle og have været mere eller mindre 
i Brug, alt efter Moderne. Jeg har gjort mig megen Møje med 

ogsaa at prøve disse Bade og i mange Aar studeret deres for-
skellige Virkninger. Ligesom ved alle mine andre Vand-
anvendelser appliceres Dampbadene hos mig i den mildeste 
Form. Men alligevel maa der udvises stor Forsigtighed, naar 
man anvender dem. 

Idet jeg nu gaar ud fra samme Princip som ved mine 
andre Vandanvendel ser, nemlig, at det i de allerfleste Tilfælde 
er bedre at indvirke lokalt, d. v. s. paa enkelte Dele af Legemet, 
er jeg ogsaa efter mange Aars Forsøg og Erfaringer kommen 

ind paa Lokal-Dampbadene. 
Alle mine' Dampbade ere altsaa egentlig kun »lokaler 

Bade, og dog er ingen af dem uden Indvirkning paa hele 
Legemet. Mange af dem tjener forøvrigt til at forberede andre 
Vandanvendelser; kun sjældent forekommer et Dampbad som 

en hel sluttet Anvendelse for sig. 

De nødvendige Forsigtighedsregler med Hensyn til Afkøling, 
Paaklædning og Bevægelser findes i den specielle Beskrivelse af 

de enkelte Dampbade. 

11' 
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Hoveddampbadet. 

Anvendelsen af dette udfordrer nogle mindre Forberedelser. 

For det første maa man have et lille Trækar (sø Afbildn.) med 
Øren til at støtte Hænderne paa; dette maa tillige være forsynet, 
med et tætsluttende Laag. Endvidere to Stole samt et meget-
stort Uldtæppe. Den ene Stol (den højeste) tjener til at sidde 
paa, den anden til at stille Karret paa. 

Naar alle de nævnte Genstande staa parat, fylder man det, 
paa den lave Stol staaende Trækar med kogende Vand indtil 2/3  

af Karrets Højde, hvorpaa Laaget sættes paa, saa at saa lidt 
Damp som mulig kan undslippe, før man skal bruge det. 
Patienten har blottet Overkroppen indtil Benklæderne, om hvis 
øverste Kant man omvinder et Haandklæde, for at ikke den 
fortættede Damp skal trænge indenfor disse. Patienten sætter 
sig nu paa den høje Stol, støtter med Hænderne paa Karrets 
øren og bøjer Overkroppen hen over Karret. (Se Afbildn.) 

Overkroppen og Karret tildækkes derpaa med det store 
Uldtæppe, løst, men dog saaledes, at der ikke bliver den mindste. 
Aabning for Dampen til at slippe ud. Nu først fjærner den 
assisterende Karrets Laag, idet han fra neden af løfter lidt paa 
Tæppet, hvorpaa Dampen uhindret omstrømmer Hovedet, Halsen 
og hele Overkroppen. 

De fleste bliver første Gang forskrækkede, idet de mener 
ikke at kunne udholde den glohede Damp; der er aldeles ingen 
Fare, lidt efter lidt vænner man sig til det. 

Et saadant Hoveddampbad varer i Reglen 15-25 Minuter. 
Patienten maa under hele Dampbadet ikke alene stadig holde. 
Hovedet hen over Karret, men saa meget som muligt aaben 
Næse og Mund og indaande Dampene i rigelig Mængde. 

Efter Udløbet af Tiden bliver Uldtæppet fjærnet og hele 
Overkroppen dygtig afvasket med koldt Vand. Patienten foretager 
sig derefter Bevægelser, om Vinteren inden Døre, om Sommeren 
i det Frie, indtil hele Hudens Temperatur er bleven normal. 
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Jeg maa her indskyde en vigtig Bemærkning: Den rene 
Vanddamp indvirker ugunstig paa mange Øjne, hvorfor jeg som 
oftest lader sætte Urter til det kogende Vand. Først og frem-
mest at anbefale er Fennikel; en Skefuld reven Fennikel er til-
strækkelig til en Anvendelse. Ogsaa Salvie, Hylde- og Linde-
blomster gøre god Nytte. 

Hos almindelige Mennesker gør Dampen straks sin Virkning;   
efter et Par Minuters Forløb løbe Sveddraaberne nedad An-
sigtet, og efter 8-10 Minuter perler Sveden frem fra alle Hud-
porer. 

Der gives dog Patienter, hvor det ikke gaar saa let. Her 
træder man hjælpende til, idet man gør et Stykke Teglsten 
glødende og bringer denne, 10 Minuter efter Dampbadets Be-
gyndelse, ned i Karret. Det syder da voldsomt op, og Dampen 

stiger med fornyet Kraft i Vejret. 
Virkningerne ved dette Dampbad ere ganske betydelige; 

de strække sig ikke alene til hele Overkroppens Hudflade, hvis 
Porer alle aabne sig, men ogsaa til det indre af Legemet, idet 
Dampene ved Indaandingen virke opløsende og udskillende paa 
Næsens Slimhinder, samt i Luftrøret og dets Forgreninger i 

Lungerne. 
Indikationer: rheumatiske Lidelser i Hovedet og Nakken, 

Kramper, Asthma, begyndende Halsbetændelse, svuldne Kirtler etc. 

Armdampbadet. 

Man tager et Kar, kommer kogende Vand deri, holder 

Armen hen derover • og dækker denne og Karret godt til, saa-

ledes a-  t kun Armen udsættes for Dampens Paavirkninger. 

Anvendes: ved Gigtlidelser, Skrivekrampe og andre Kramper, 

samt ved Blodforgiftninger. 
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Foddampbadet. 

Fremgangsmaade: Over et Kar lægges en eller to Træ-
stave, paa hvilke man sætter Fødderne. I Karret hældes saa, 
kogende Vand, hvorpaa man tildækker Benene med et Uldtæppe. 
(S6 Afbildn.) Da Benene bedre taale de stærke Dampe end 
Hovedet, og da ikke alene Fødderne og Læggene paavirkes, 
men ogsaa Laarene, behøves der stærkere Dampe, hvorfor der i 
Løbet af Dampbadet gøres 2 å, 3 Teglstene glødende, som der-
paa anbringes i Karret. 

Oveniaa Fodbadet maa der altid følge et koldt Knag yd eller 

Bo ftegyd. Indikationerne ere de samme som for Armdampbadets 
Vedkommende. 

Siddedampbadet. 

Som bekendt er der i enhver Natstol et større Kar; heri 
helder man kogende Vand, hvorpaa Patienten saa, hurtig som 
muligt sætter sig paa, Natstolen, saaledes at hele Sædepartiet og 
Underlivet udsættes for Dampene. Til yderligere Hjælp dækkes 
Patienten godt til med et Uldtæppe. 

Et saadant Siddedampbad varer i Reglen 15-25 Minuteg; 
lige efter dette foretages en Helviskning eller et Halvbad, hvor-
paa Patienten lægges til Sengs, hvor han endnu en Stund for-
bliver under en b4hagelig Sved. Det maa dog bemærkes, at 
man, efter at være kommen i Seng, ikke maa vedligeholde den 
stærke Sved ved tykke Dyner eller lignende; Varmen skal efter-
haanden tage af, hvorved der opnaas en længere og bedre 
Virkning. 

Anvende/se: ved Blcerebetcendelser, begyndende Vattersot 
Underlivet samt enkelte Fordejelsessygdomme. 



PRAKTISK UNDERVISNING I GYDNING 



Gydningerne, skematisk fremstillede. 
1. 

 

3. 

Flovedgyd. ArlOgyd. Brystgyd. 



Praktisk Undervisning i Gydning. 
(Hertil 6 skematiske Plancher.) 

Fig. 1. Hovedgyd. 

Patienten indtager en bøjet Stilling, hvorpaa man over-
gyder Hovedet, ikke paa et Sted hele Tiden, da dette vilde frem-
kalde for stor en Smærte, men, saaledes som Tegningen viser, 
i en fremadskridende cirkulær Retning. 

Fig 2. Armgyd. 

Man begynder med Nr. 1, gaar langsomt opad til Nr. 2 og 
bliver her staaende et Øjeblik; ligesaa med den anden Arm fra 
Nr. 3-4. Patientens Stilling er foroverbøjet, saaledes at Vandet 
kan løbe ned i et Kar. 

Gydningens Varighed 1-2 Minuter. 

Fig. 3. Brystgyd. 

Patienten indtager samme Stilling som ved Overgyd (se 
Af bildn.), hæver den højre eller venstre Arm i Vejret, alt eftersom 
det er ham bekvemt, samtidig drejende Overkroppen opad, saa 
at Vandet kan flyde bredt og jævnt ned over Brystet. 

12 
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Først overgyder man den Arm, paa hvilken Patienten 
støtter sig (begyndende ved Nr. 1), gaar derefter langsomt op-
efter mod Brystet og gjør Holdt paa et Sted (Nr. 2), hvorfra.  

Vandet bedst flyder ud over Brystet. 
Gydningens Varighed cirka 1 Minut. 

Fig. 4. Ryggyd. 

Der begyndes bagfra og fra neden af paa højre Fod, gaaes 
derpaa opefter (fra Nr. 1-2) som ved Hoftegyd, og igjen nedad 
til Nr. 1; der begyndes derefter paa venstre Fod ved Nr. 3 og 
gaaes op til Nr. 4. Herfra svinges saa over til Nr. 2 og derfra 
op til Nr. 5, afbrydes, begyndes igen ved Nr. 4 og gaaes op 
til Nr. 6. 

Ved Ryggydet maa man ikke gaa for højt op, for. at der 
ikkø skal komme noget Vand nedover Brystet; Forsiden af 
Legemet overgydes nemlig ikke. 

Gydningens Varighed er 1-11/2  Minut. 

Fig. 5-6. Knægyd. 

Man begynder, saaledes som Tegningen viser, bagfra paa 
højre Fod ved Nr. 1, gaar langsomt op langs Midten af Læggen 
til Nr. 2 og lader Vandet flyde saaledes, at hele Læggen er 
bedækket med en Vandflade. Samme Fremgangsmaade paa 
venstre Ben. 

Efter at man saaledes er gaaet op og ned 4--5 Gange paa 
begge Lægge, lader man Patienten vende sig om og begynder 
ved Tæerne paa højre Fod, gaar langsom opad til lidt ovenfor 
Knæet og bliver staaende lidt lier, ligesaa paa venstre Ben. 

Gydningens Varighed 1-2 Minuter. 



Gydningerne, skematisk fremstillede. 
7. s. 9. 

Overgytl. Fultlgytt I Iof togy(1 I. 



Gydningerne, skematisk fremstillede. 
11. L.  

Ilottegyd II.
I,cnst crt I.

Lynstyrt II. 
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Fig. 7. Overgyd. 

 

Denne Gydning er temmelig vanskelig at give og fordrer 
en Del Øvelse. Stillingen er foroverbøjet. Man begynder paa 
højre Haand, gyder fra Nr. 1 opad til Nr. 2, gaar herfra til 
Nr. 3, bliver staaende her og lader Vandet flyde saaledes, at 
hele Ryggens Flade paa en Gang er bedækket med Vand. 

Ved svagelige Personer kan man, naar højre Arm og højre 
Side er overgydt, først gaa over til venstre Arm og Side, hvor-
paa man udsøger sig det Punkt (Nr. 3 eller 6), hvorfra Vandet 
bedst appliceres. 

Vandstraalen maa ikke falde direkte paa Hvirvelsøjlen. 
Gydningens Varighed 1-11/, Minut. 

Fig. 8. Fuldgyd. 

I selve Navnet ligger, at det er en Gydning, som omfatter 
hele Legemet. Fuldgydet er egentlig en Ryggydsapplikation 
saavel bagfra som forfra, idet Fremgangsmaaden er akkurat den 
samme som ved Ryggydet, men her ikke blot paa Bagsiden af 

Legemet, men ogsaa paa Forsiden. 
Gydningens Varighed : 3 Minuter. 

Fig. 9-10. Hoftegyd. 

Her begynder man som ved Knægyd nedenfra og bagtil 
paa højre Fod, saaledes som Tegningen viser, ved Nr. 1, gaar 

op langs Midten af Læggen til op-  over Knæet; herfra lader 

man Vandstraalen sprede sig, idet man gaar op til Nr. 2, saa 
at hele Laarets Bagflade overspoles af Vandet; derefter føres 

Straalen nedad til Nr. 1 igen. 
Dernæst kommer vi til venstre Ben, hvor den samme Pro- 

cedure foretages. Dette gjøres paa begge Ben 3-4 Gange. 
12' 
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Nu lader man Patienten vende sig om og behandler For- 
siden som Tegningen viser. 

Gydningens Varighed: 1-3 Minuter. 

Fig. 11-18. Lynstyrt. 

Ved Lynstyrt er Straalen ganske tynd (som en almindelig 
Blyant), da, den appliceres i en Afstand af 3-5 Meter. Derfor 
sætter man et Mundstykke med lille Aabning paa Gummi-
slangen. 

Fremgangsmaaden er den samme saavel paa Rygsiden som 
paa, Forsiden. Der gaaes frem, saaledes som Tallenes Række-
følge viser samt de paa Tegningen afsatte Pile. 

I Hjemmet ordineres aldrig Lynstyrt, med mindre Lokali-
teterne skulde være særlig egnede dertil, eller der skulde være en 
Person, der har faaet den nødvendige Uddannelse og Øvelse. 
Thi der er mange smaa Finesser ved Lynstyrten, som man ikke 
lærer ved at læse sig det til. 

Lynstyrtens Varighed: 3-5 Minuter. 



Gydningerne, skematisk fremstillede. 
16. 17. IS. 

Lynstyrt 

   

Lynstyrt VII. 

  

 

Lynstyrt 

   



ANDEN DEL 



LIDT OM BØRNEPLEJE 



Mødres Forhold under Svangerskabet. 

Lige saa vel som det er en Moders Pligt at sørge for sit 
Barn efter Fødselen, hvad Ernæringen, Opdragelsen o. s. v. an-
gaar, lige saa vel er det hendes Pligt at tage alle Hensyn til 

Barnet.
Bai•net under Svangerskabet, d. v. s. til sit eget jeg og derigennem 

Fremfor alt skal Moderens Kost være god og kraftig; 
herved menes ikke, hvad man til daglig kalder »gode, men en 
Kost, der indeholder saa mange gode Næringsstoffer som muligt. 

Ser man sig lidt om, navnlig ude paa Landet, finder man 
de sundeste og kraftigste Mødre, som ogsaa have de sundeste 

og kraftigste Børn, blandt Fattigfolk, blandt dem, der leve paa 

den simpleste og tarveligste Kost. 
Saadan en fattig Moder, som jeg her nærmest tænker paa, 

spiser om Morgenen sin Brødsuppe, der indeholder meget Nærings-
stof og giver gode Kræfter. Middagsmaden bestaar af simple 
Melspiser, ligeledes Aftensmaden, blandet med kogte Kartofler. 
Disse Mennesker staa i legemlig Henseende ikke tilbage for 
dem, der leve »bedre«; de ere tværtimod som oftest de mest 

kraftige og arbejdsdygtige. 
Mit Hovedprincip er derfor en tarvelig, men nærende og 

naturlig Kost. 
Det vilde blive for vidtløftigt her at gennemgaa de fleste 

af de Næringsmidler, vi anvende daglig, kun enkelte Ting vil 

jeg fremhæve. 
is 
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I Mødre! undgaa saavidt mulig alle Krydderier, sure Spiser, 
navnlig saadanne, der ere kogte i Eddike, samt alle saltede Varer! 

Endvidere bør man undgaa at spise for meget. Den, der 
kun nyder smaa Portioner ad Gangen, har mere Udbytte deraf, 
fordi Maden bedre og hurtigere fordøjes paa den Maade, medens 
en overfyldt Mave ikke kan udrette det Arbejde, som paalæsses 
den af ufornuftige Mennesker. 

Hvad Drikkevarer angaar, bør Moderen under Svanger-
skabet ikke drikke Øl eller Vin, i hvert Tilfælde kun med megen 
Forsigtighed. En Moder bør altid huske, at det ikke blot er 
hende selv, hun skal ernære, men ogsaa det Afkom, hun bærer 
paa. Kaffe og The betragter jeg som skadelige Drikke, og fra-
raader jeg paa det bestemteste. Ved Omtalen af vore Nærings-
midler (se Kap. herom) skal jeg komme nærmere ind herpaa. 
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ikke begaar denne Daarskab, ikke alene for sin egen Skyld, 

men meget mere for Barnets. 
Heller ikke Strompebaandene kan jeg forbigaa i Tavshed. 

De fleste Kvinder bruge Elastikbaand, som de bære omkring 
Benet nedenfor eller ovenfor Knæet. Heraf opstaar ogsaa 
mange Ubehageligheder, saasom Aareknuder (Varicer), Aare-

betændelse, tykke Fødder etc. 
Ligesaa et det skadeligt at gaa med for snævre og 

varme Sko. 
Skulde en tænkende Moder, ved at læse disse korte Be-

mærkninger, rette sig efter dem, vil det ikke alene være til 
Gavn og Glæde for hende selv, men i lige saa høj Grad til 

Gavn for de Børn, hun maatte bringe til Verden. 

Jeg kunde ønske at give eder alle. I Husmødre, et rigtig 

velment Raad, og det er: »Betragt Vandet som eders Husapothek!x 

Naar I anvende Vandet paa fornuftig Maade, vil I kunne fore-

staa eders Kald, saaledes som kun en sund og kraftig Kvinde 

kan gøre det. 
Vandet er det forste Rensningsmiddel, og Renlighed bør 

være en Husmoders mest fremragende Egenskab. Vasker eder, 
I Mødre, ugentlig 2-3 Gange over hele Legemet, naar I staa 
op om MOrgenen! I Løbet af et Minut maa denne Vaskning 
være udført, og Legemet maa ikke aftørres. Det synes jeg dog 
ikke er for meget forlangt, og gode Resultater skal det nok 

bringe. 
En anden Maade at afhærde sig og faa Kræfter paa er 

følgende: ugentlig at tage 2-3 Halvbade af 2-3 Sekunders 

Varighed. Et saadant Bad kan tages om Morgenen tidlig, eller 
paa enhver anden Tid af Dagen, dog først 2 Timer efter 
Middagsma,altidet. Lige før Sengetid tilraader jeg det ikke, da 

mange ikke sover godt ovenpaa. 
Nu spørges: 5>Kan Moderen ogsaa under Svangerskabet 

13' 

Naar man kommer til at tænke paa al den Omsorg og 
alle de Offre, som en god Husmoder udviser, skulde man næsten 
tro, at det var overflødigt at fremkomme med en Advarsel mod 
Forfængelighed. Det er det nu desværre ikke, thi Forfængelighed 
og Klædepynt ere to saa vigtige Faktorer hos de fleste Kvinder, 
at et Ord om, hvorledes en Moder skal klæde sig, nok kan 
være paa rette Sted. 

Moderens Klædedragt kan være tarvelig eller fin, uden 
derfor at adlyde de mange raffinerede Moder, der opstaa, snart 
her snart ak.; Klædedragten skulde kun svare til sin egentlige 
Bestemmelse, nemlig den at være et Beskyttelsesmiddel mod 
ydre skadelige Paavirkninger, saasom Regn, Kulde o. a. Paa 
selve Legemet skal hun kun bære Horlinned, og Klæderne maa 
hverken slutte fast ind til Kroppen eller snøres om. Livet. Om 
Halsen maa alt sidde løst; thi ved at denne indsnævres opstaa 

mange Sygdomme. Blodcirkulationen hæmmes, Halsen bliver 
tyk og kort. Om at snøre sig vil jeg ikke spilde et Ord. Saa 

fornuftig haaber jeg da, at enhver svanger Kvinde er, at hun. 
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anvende Vandet paa ovennævnte Maader?« Dertil svarer jeg: 
»Netop under dette er Vandet et fortrinligt Middel, navnlig i 
Form af Helraskninger og Halvbade. 
• Nu vil mangen Moder komme og sige: »Jeg er jo rask og 
fejler slet ikke noget, skal jeg da ogsaa bruge Vandkur?« Jeg 
spørger: »Er det ikke godt, hver Dag at vaske Ansigt og 
Hænder?‹ — Jovist! — Altsaa, maa det da ogsaa være godt 
at vaske hele Legemet. Man renser jo ofte sine Værelser, selv 
om der kun findes lidet Smuds i dem, fordi man netop vil 
have, at der ikke skal opsamles noget. Ogsaa Legemet for-
tjener en lignende Behandling, naar man vil undgaa, at Syg-
ddmme skal opstaa. Ved Hjælp af Vand kan man forebygge 
mange Ting, som ellers senere vilde komme til Udbrud. 

Om Nyfødtes Pleje. 

Det første Bad, som et Barn faar, er det Rensningsbad, 
man giver det lige efter Fødselen, og dette Bad maa selvfølgelig 
være varmt (28-30° R), lidt varierende efter Barnets Tilstand. 
For nu at vænne Barnet til en koldere Temperatur af Vandet 
kan man, fra den første Dag af, daglig gøre Badevandet en halv 
Grad koldere. 

Badene blive selvfølgelig samtidig af kortere og kortere 
Varighed og maa under ingen Omstændigheder vare længere 
end et Minut. 

Saasnart Navlesnoren er falden af, er Tiden kommen, hvor 
Barnet kan begynde en Koldtvandsbehandling. Denne gaar for 
sig paa følgende Maade : Om Morgenen tages Barnet op af den 
varme Seng (Værelset maa være varmt!), klædes hurtig af, renses 
med lidt lunkent Vand, hvorpaa det dyppes i et Kar med 
friskt, koldt Vand (8° 1?.) indtil Armhulerne. Man tæller en, to, 
tre, løfter Barnet op igjen, svøber det ind i et • uldent Stykke 
(uden at aftørre det!), og lægger det tilbage i den varme Seng.  

Man maa passe paa, at det uldne Stykke slutter godt til om 
Barnets Hals, saaledes at Luften ikke kan slippe ind. Saaledes 
indsvøbt lader man nu Barnet ligge 15-20 Minuter, hvorpaa 
det tages op igen og klædes paa. 

Første Gang, Barnet dyppes i det kolde Vand, skriger det .  
oftest himmelhøjt. Man lade sig blot ikke forskrække! Efter 
2-3 Dages Forløb tager denne Skrigen af, og efter 2-3 Ugers 
Forløb skriger Barnet aldrig, men befinder sig ganske v 
ordentlig vel ved det kolde Vand. 

Paa denne Maade fortsættes 3-4 Maaneder. De daglige, 
nødvendige Rensningsprocesser, som ere at foretage med Barnet, 
sker altid med friskt Vand (10-12 ° R.). Det er ganske for-
bavsende at se, hvorledes Børn, behandlede paa denne Maade, 
trives; Muskulaturen bliver fastere, Ansigtet faar en sund, frisk 
Farve, hele Kroppens Hud bliver ens rød og glat, kort sagt 

Barnet bliver sundt og kraftigt. 
Lykkelig er den, der har en sund, kraftig og modstands-

dygtig Hud; han er beskyttet mod mange Sygdomme! Ulykkelig 
er derimod den, der er blødagtig; thi en hvilkensomhelst Tern-
peraturveksel har mere eller mindre skadelig Indflydelse paa ham. 

Saaledes gaar det med de smag Børn, naar de ikke paa 
fornuftig Maade ere filevne afhændede; de ere langt mere mod-
tagelige for alle Børnesygdomme, Forkølelser, Kramper 0. s. v. 

Anvend
arn! 

 derfor flittig det kolde Vand ved Behandlingen af 

B 

 

Der findes en Hovedfaktor endnu foruden det kolde Vand, 

som man heller ikke bør glemme, og det er frisk Luft. Hvor-

mange Børn gaa ikke til Grunde i de første Leveaar, grundet 
paa en daarlig Behandling! Hvormange" tusinde Mødre bære 

ikke  selv Skylden i deres Børns tidlige Død ved ikke at have 

sørget for de to Hovedlivsbetingelser: friskt Vand og frisk Luft! 

Det er ganske mærkværdigt, at man ikke — hvad der jo 
som oftest er Tilfældet — bringer Børnene (jeg mener i det 
første Leveaar) ud i fri Luft de første 3-5 Maaneder, særlig 
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naar de ere fødte ved Efteraarstide eller om Vinteren. Saaledes 
maa disse stakkels smaa Børn Maaneder igennem indaande den 
tunge, daarlige Stueluft, under hvis Indflydelse ogsaa mange 
gaa til Grunde. Hvilket Ansvar bære ikke de Mødre paa, som 
ved deres vanvittige Frygt. for frisk Luft have deres Børns 
Død paa Samvittigheden! 

Et gammelt Ord siger, at de Børn, der fødes i Maj, trives 
bedst. Mon ikke Grunden hertil skulde ligge i, at disse Børn 
komme tidligere ud i den fri Luft, fordi Frygten ikke er saa 
stor ved Foraarstide som paa de koldere .Aarstider! 

Hvor dumt handler ikke den Moder, der ængstelig passer 
paa, at Barnets Fødder, Bryst og Hoved ikke kommer i Be-
røring med den friske Luft! I Værelset fyres vanvittigt op. 
I Stedet for 14-15 ° træffer man ofte i Barnets Værelse en. 
Temperatur paa 18-25 ° R. Naar saa Barnet engang skal 
bæres ud i Luften, svøbes det ind i alenlange, tykke Tørklæder, 
faar en ulden Hue (med Øreklapper) paa, svøbes ind i Pelsværk 
og Hænderne tilhylles med uldne Handsker. Saalecles forkæles 

og ødelægges Barnet. 
Nu staar Moderen ikke altid ved Barnets Seng; Forældrene,  

sove maaske begge om Natten, og Ingen lægger Mærke til, at 

Barnet har sparket Dynen af sig. Straks har Barnet en For-
kølelse. Et saadant blødagtiggjort Barn kan jo ikke tagle en 

Smule frisk Luft! 
Er Barnet nu bleven større, kryber eller løber det omkring 

i et ubevogtet Øjeblik, uden Pels og uden Uld, i den kolde 

Korridor, straks har det en Katarrh ! 
Jeg lægger alle Mødre ret paa Hjærte ikke at unddrage,  

deres Børn hverken friskt Vand eller ti•is/c Luft, men at anvende-

begge Dele saa flittig som mulig! 
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Smaabørns Klædedragt. 

Som ovenfor anført er det Skik og Brug at klæde Børn 
altfor varmt paa. En Moder bør først og fremmest sørge for, 
at Børnenes Klæder ere saa lette som mulig, dog tilstrækkelige 
til at beskytte mod alt Slags Vejrlig. Navnlig bør hun passe 
paa, at hele Barnets Legeme bliver tilgængeligt for den om-
givende Luft, derved, at Klæderne intetsteds komme til at slutte 
stramt incl til Kroppen. Thi hvor Luften. har Adgang trives 
Legemet, hvor den udelukkes forkrøbles det. Barnets Klæder 
skulle derfor være porøse indtil en vis Grad, saaledes at Luften. 
ogsaa kan trænge igennem Klæderne, medens samtidig Legemets 
Uddunstninger afgives til Luften. 

Barnets Linned maa ikke være af noget fint Stof. Bedst 

er det almindelige Horlinned. En saadan grov Barneskjorte 

hærder den fine Hud, og -derved, at den er porøs, tillader den 

Legemets Uddunstninger at passere. 

Fadder.
il(lsen og Hovedet skulle være ubedcekkede, ligeledes Hænder 

og Det er en meget stor Fejl nutildags, at Børn, allerede 
mens de ligge i Vuggen, iføres Strømper, ja endog Sko. Barnet 

skal saaviclt mulig være barbenet, ikke alene i Vuggen (saa skal 

det altid være det!), men ogsaa senere, naar det kan krybe og 
gaa, satsvel inden Døre som i det Frie. Det er utroligt, hvor 
Børn trives godt, naar de blot afhærdes paa en fornuftig Maade. 

Naar Barnet dog senere maa have Sko, da passe man paa, 
at disse ikke trykke. Barnets Fod er endnu blød og blivet let 

ødelagt ved daarligt Fodtøj. 
Strømper skulde Børn slet ikke have paa i de første 4-5 

Aar, og naar det endelig sker, skal disse være af Bomuld eller 

Hør, ikke Uld. Strømpebaand er en Uting, som jeg ikke nok 

kan advare imod. 
Som det gaar med Fødderne, gaar det med Hoved og Hals. 

Hovedet skal altid være ubedailcket; kun bør man beskytte det 
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mod for stærk Sol ved en let, porøs Hovedbedækning. Halsen 
skal ligeledes være blottet, aldrig svøbes ind i Tørklæder el. lign. 

Hvad Hudplejen og Barnets øvrige Renholdelse angaar, 
har jeg allerede udtalt mig i Begyndelsen. 

Barnets Leje. 

Heller ikke dette tages der det tilbørlige Hensyn til i Al-
mindelighed. Naar Smaabørn sove om Dagen, lægges de ned i 
Puder og svøbes saadan ind, at hele Kroppen formelig er ind-
balsameret i et Fjederkyrads, medens blot Ansigtet er frit og 
udsat for den omgivende Luft. Ofte bliver end ikke Nathuen 
taget af. 

Det stakkels Barn ligger der og sveder, og bliver som 
Følge deraf svækket og uden Modstandskraft. Tages derpaa, 
Barnet ud af dette Svedehylster og bringes ud i ren og frisk 
Luft, hvad er sa,a, Følgen? Katarrh og dermed følgende Onder. 

Underlaget i Barnets Seng skal være fast, ikke bladt. En 
Straamadrats er det allerbedste; herved udvikles ikke for megen 
Varme, og Barnet sover paa et saadant Leje, meget roligere og 
sundere. Man maa endvidere passe paa, at der ikke danner sig 
Fordybninger i Madratsen, da Barnet derved let faar en eller 
anden krum Stilling, der ofte kan være meget skadelig. Hovedet 
maa kun ligge ganske lidt højere end det øvrige Legeme,  saa-
ledes at Barnet kan ligge fladt, horizontalt i Sengen. 

Endnu kun et Ord om Vuggen: Det at blive vugget er for mange Børn til stor Skade, idet den stadig gyngende Bevægelse 
indvirker uheldigt paa, Hjærnen og dermed hele Nervesystemet. 
Rent bortset fra, at Børn, der aldrig have været vante til at 
blive vuggede, sove meget roligere og bedre end de, der hvert 
Øjeblik skal vugges for at bringes til Ro. 

I Stedet for Vuggen (med Gænger) anbefaler jeg de for 
Tiden moderne lurvebørnevogne. Disse ere lette og luftige og  

kunne bruges saavel inden Døre som naar Barnet skal ud i 
fri Luft. 

At lade smaa Børn sove i samme Seng som de voksne 
fraraader jeg meget. Thi, selv om Barnet ikke bliver trykket, 
hvad jo saa ofte forekommer, saa skader dog Uddunstningerne 
fra de voxne Barnet i højere eller mindre Grad. 

Om Søvnløshed hos Smaabørn. 

Børn, som ikke kunne sove, ere enten syge, eller ogsaa 
mangle de en omhyggelig Pleje. Hvor mange Mødre overse 
ikke, at Barnet ligger daarligt! Hvor ofte forstyrrer en Moder 
ikke sit Barn, naar det sover eller skulde sove, som oftest af 
lutter Pligtiver! Passer hun altid paa, at der er god og frisk 

Luft i Barnets Værelse?-  Alt saadant og meget mere paavirker 

et lille Barn, saa at ' det bliver uroligt, kommer til at lide af 
Søvnløshed, hvorved dets hele Konstitution svækkes. 

Hvor mange Mødre og Barnepiger have ikke det største 
Arbejde og Besvær med at faa et spædt Barn til at sove ind! 
Men det er kun en Byrde, som de selv paalægge sig og maa 
bære Skylden for. Hele Kunsten bestaar kun deri, at man ikke 

vænner Barnet til at blive vugget, basren eller sunget i Søvn. 
Vore Børn — sagde en Mand engang til mig — faa hver 

Dag hver anden Time regelmæssig deres Næring, om Natten 
intet. Begynder Barnet at skrige, undersøges blot, om der 
ikke skulde være passeret et eller andet i Vuggen. Er alt i 
Orden, lade vi Barnet simpelt hen ligge og skrige, til det af 
sig selv hører op igen, hvad der i Reglen sker, naar det mærker, 
der ikke bliver taget Notits af det. De aner slet ikke — sagde 
han — hvor let man kan vænne et lille Barn til Orden. Vore 
Børn sove regelmæssig halvanden Time ad Gangen; saa vaagne 
de, og straks pusles der lidt ved dem, spøges og pludres. Efter 
en halv Times Forløb faar de deres Mad, og saa sover de igen. 

14 
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En anden Grund til, at vi forstyrres saa lidt af Børnene, 
er den, at vi aldrig har haft det Instrument i Huset, som be-
nævnes en »Pattetold«. Det er et ganske unyttigt Apparat, 
som gør mere Skade end Gavn. Ved den uophørlige Patten pas. 
denne dannes for meget Spyt, som tillige med Luft kommer 
ned i Maven paa Barnet og ødelægger denne. Tillige er en 
saadan Gummi-Told altid uren og uappetitlig, hvad der end mere 
bidrager til at fordærve Barnet. 

De fleste Mødre kunne ikke holde ud at høre deres Børn 
ligge og skrige. Til dem vil jeg kun bemærke, at den eneste 
Motion og Fornøjelse, saadant et lille Barn har, det er netop at 
skrige. De skriger ikke altid kun, fordi der er noget, der gør 
ondt; nej, det at skrige er medfødt og tjener til at styrke Lun-
gerne, bringe Blodet i Bevægelse, befordre Fordøjelsen, over- 

hovedet til at gøre Barnet træt, hvorved Hvilen bliver bedre. 
Naar Barnet skriger af Smærte, er Moderen ofte Skyld 

deri, idet hun ikke giver Barnet nogen regelmæssig Kost, men 
snart giver det for lidt, snart overfylder dets Mave eller ogsaa 
giver det ufordøjelig Mad. Derfor spiller Barnets Ernæring en  
meget vigtig Bolle, noget, mange Forældre ikke altid lægge den 
tilbørlige Vægt paa. 

Barnets første Næringsmidler. 

Vi havg nu omtalt to vigtige Faktorer ved Behandlingen  
af spæde Børn, nemlig Afhærdningen og Klædedragten. dernæst til den tredje og vigtigste af dem alle, nemlig Ej cerige 

Vi
z 
 tromme

lz 

 

Den naturligste Føde for det spæde Barn er selvfølge-ag Modermcelken. 
Denne indeholder de Næringsstoffer, som eretil-

strækkelige til, at Barnet kan vokse og trives i den første Tid. 
Kan Moderen af forskellige Grunde ikke selv give sit Barn Die, 
kan en sund Amme træde i Stedet. Her vil jeg dog indskY": 
den Bemærkning, at man bør være meget forsigtig  Valget a- 
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den Amme, man giver sit Barn. Med Ammens Mælk indsuger 
Barnet maaske tillige de claarlige Egenskaber (moralske), som 
denne maatte være i Besiddelse af. At foretrække er derfor 
Opamning med Flaske (Saxleth's Apparat!) i alle de Tilfælde, 

hvor Moderen er ude af Stand til selv at give sit Barn Die. 
For Moderen selv har det stor Betydning, at hun giver 

Barnet Die (dette er jo Naturens Lov); thi ved at undlade 
dette kan hun forskaffe sig selv mange Lidelser, saasom Bryst- 
betændelse, Knuder i Brystet o. m. a. 

Paa den anden Side gives der mange Tilfælde, hvor Moderen, 

selv om hun har Mælk nok til Barnet, ikke bor give Die. Hvis 

hun f. Eks. selv lider af en eller anden alvorlig Sygdom, det 
være sig Sindssyge, Brystsyge eller en anden alvorlig Lidelse, 
bør hun under ingen Omstændigheder die Barnet, da Sygdommen 
let gennem Mælken overføres paa dette. 

Surrogatet for Modermælken bliver altsaa den kratstige 

næring, og, hvad denne angaar, maa vel Komælk fremhæves som 

det bedste Næringsmiddel. 
Komælk maa kun anvendes i fortyndet Tilstand, da det 

spæde Barns Fordøjelsesorganer ikke ere i Stand til at bearbejde 
den ufortyndede Komælk, og det af følgende Grunde: »I Mælk 

findes et Stof, Kasein kaldet, d. v. s. Ostestof, som først udfældes 

af Mælken, naar denne er kommen ned i Barnets Mave, hvorpaa 
de forskellige Mavesafter bearbejde dette saaledes, at det senere 
kan optages af Fordøjelseskanalens Kirtler. 

Nu har Ostestoffet i Modermælken den Egenskab, at det i 
det spæde Barns Mave udfældes som fine Fnug, hvorved det 
bliver lettere at bearbejde, medens Ostestoffet i den ufortyndede 
Komælk udfældes i store, grove Klumper, hvad der jo i høj 

Grad besværliggør Fordøjelsesprocessen.  

Ved Fortyndingen af Mælken (som jo altid skal være kogt, 

ikke raa) vil det være rimeligt at tage Hensyn til, hvorvidt den 
Vædske, man fortynder med, har mere eller mindre heldig Ind-
flydelse .paa Udfældningen af Ostestoffet. Som vi før omtalte, 
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var det jo af Vigtighed, at OsteStoffet blev udfældet i saa fine 
Smaadele som muligt. I denne Henseende maa .Maltkaffen anses 

for udmærket tjenlig (cl. v. s. den rene, uforfalskede Maltkaffe). 

Denne har nemlig saavel theoretisk som praktisk vist sig som 

et udmærket Fortyndings- og Næringsmiddel. Den forhindrer 
Syredannelse i Barnets Mave og bevirker samtidig en finere 
Udfældning af Ostestoffet end Tilfældet er ved den ufortyndede 
Komælk. Afkog af Byg er ogsaa godt, men har den slemme 
Egenskab let at blive surt, hvorved Syredannelsen i Maven let 
bliver for stor og kan virke uheldig i mange Henseender. 

Den simpleste og almindeligste Maade at fortynde Mælken 
paa er med Vand. I Barnets første Levemaaned 1 Del Mælk — 
2 Dele Vand, den anden Maaned lige Dele af hvert, tredje, 
fjerde og femte Maaned 2 Dele Mælk — 1 Del Vand, og der-
efter ren Mælk. Fra dette Skema gives der selvfølgelig mange 
Undtagelser, som det ikke her er Stedet at komme ind paa. De  
forskellige Methoder med Hensyn til Mælkens Kogning, op-
bevaring og hygiejniske Behandling ere omtalte og beskrevne i 
saa, mange andre Værker, at jeg blot behøver at henvise 
til disse. 

For at nu Barnet ved denne kunstige Ernæring skal faa 
en Føde, der saa meget som mulig nærmer sig til den naturlige, 
nemlig Modermælken, er det ikke nok med, i dette Tilfælde at 
fortynde Komælken, koge Mælken o. s. v.; men Føden,  

der meget 

Barnet faar, maa ogsaa have den samme Temperatur som M 

hen for, naar Barnet begynder at rækkesoder- 

mælken, ca. 33° R. I den Henseende syndes 
meget "ar 

Barnet f. Eks. kun drikker lidt af sin Flaske, stilles denne ofte  
skrige, atter at dette. 

Men i Mellemtiden er Mælken bleven kold, ja undertiden sur,  
og hvad det kan medføre for Tilstande for et lille Barn, kan 
vel enhver tænke sig til. 

Giv Barnet ofte og lidt ad Gangen den Føde, som er nød-
vendig, og sørg altid for, at denne tilberedes af rene og friske  
Stoffer! 

Til den fortyndede Komælk sættes gærne lidt hvidt Sukker, 
da denne indeholder mindre af dette end Modermælken. 

Mange Mødre begynde allerede, inden Barnet er bleven et 
Par Maaneder gammelt, at give dette Melspiser, Brød, Tvebakker, 

Kiks opløst og udrørt i Mælk, for ikke at nævne dem, der endog 
giver Grødspiser o. lign. Dette er rent galt; Barnets Fordøjelses-
organer ere ikke tilstrækkelig udviklede til at kunne behandle en 
saa vanskelig Føde; derfor de mange Tarmlidelser hos Smaa-

børn. Som Regel bør enhver Slags Melspise nndgaas som Nærings-

middel for Barnet, indtil det har fyldt et halvt riar eller mere. 

Naar Barnet begynder at faa Tænder, kan man saa smaat 
begynde med lidt fast Føde og derpaa stige ganske sukcessivt. 

Et lille Barn, opdraget og ernæret paa denne Maade, som jeg 
her i korte Træk har fremstillet, vil altid trives godt og være 

mindre udsat for mange af de Børnesygdomme og Lidelser, som 

jo desværre ere saa almindelige i Nutiden. 
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Lys og Luft. 

Hvilken. uhyre Forskel er der dog ikke mellem Dag og 
Nat! Sammenligner man en smuk Sommerdag, natir Solen skinner 
i al sin Glans og Himlen er klar, med den mørke Nat, hvor 
Mørket ruger over alt med en uhyggelig gravtang Stilhed, først 
da forstaar man, hvad Solen er for en Magt. Uden den intet Liv. 

Man betragte blot en Plante, der vokser paa et mørkt 
Sted, i en Kælder f. Eks.; hvor forkroblet og bleg ser den ikke 
ud. Vokser den derimod i Sollyset, udvikler den sig sundt og 
kraftigt. Er det ikke interessant at iagttage, at de fleste 
Blomster og Planter vende sig imod Sollyset! Og hvor mange 
Blomster lukke ikke om Aftenen deres Bæger sammen, for næste 
Morgen, niar Solen kommer, igen at aabne dette! 

Som det gaar med Planterne, saaledes gaar det ogsaa med 
Dyrene. Naar Dagslyset svinder, begive de sig til Hvile, for 
ved Morgengry atter at begynde deres Dagværk. Naar Lyset 
nu udøver en saadan Magt over alle andre Skabninger, hvorfor 
skulde det saa ikke have den samme Virkning paa Menneskene? 
Hvor meget indvirker en mørk, trist Dag ikke paa et sygt 
Menneskes Sind; selv den raske føler sig lidt mere nedtrykt og 
utilpas end ellers! 

Hvor sjældent finder man en Fabriksarbejder, en Bjærg-
mand eller enhver anden, der paa Grund af sit Kald maa und-
være det frie Dagslys, med et friskt, sundt Udseende? 

Nu kunde en maaske indvende: Selv om vi ikke havde 
15 
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Solen, kunde vi saa ikke hjælpe os med kunstigt Lys? Dertil 
kan kun svares, at uden Solen vilde intet trives eller overhovedet 
kunne eksistere her paa Jorden; det er en ubrødelig Naturlov; 
med andre Ord Sollyset er en Naturnødvendighed for alt og alle. 

Men ikke alene Sollyset er af største Vigtighed, for at 
saavel Planter som Dyr og Mennesker skulle kunne trives; der 
er en anden og ligesaa væsentlig Faktor, nemlig Luften. 

Thi kunne vi ogsaa for en Tid undvære Sollyset (hvad der 
jo er Tilfældet om Natten), uden derfor at tabe noget af vor 
Sundhed, er dette derimod ikke Tilfældet med Luften. Hele 
vort Liv er jo én eneste fortløbende Forbrændingsproces, og til 
denne Proces hører Ilten, der danner en væsentlig Bestanddel 
af den atmosfæriske Luft. 

Nu er det klart, at jo renere den Luft er, som vi indaande, 
d. v. s. jo mindre forurenset den er (f. Eks. ved Kulsyre eller 
andre skadelige Luftarter), desto sundere maa den være for hele 
Organismen. Derfor rejser Stad beboeren saa gærne ud paa 

'Landet, nemlig for der at indaande en renere og sundere Luft 
end den, han til daglig maa indaande i en daarlig Bolig. Thi 
det siger sig selv, at den Luft, der findes i en Bolig, hvor flere 
Mennesker opholde sig, maa være i mindre eller højere Grad 
forurenset (ved Forbrug af Ilt og Udskillelse af Kulsyre), særlig 
hvis den ikke bliver fornyet. 

 

Enhver den, der derfor vil være omhyggelig for sin Sund-
hed, maa gøre sig Bestræbelser for saa meget som muligt at  
opholde sig i ren, frisk Luft. Men derom senere i et andet 

Klædedragten. 

I det uhyre Luftlegeme, der omgiver vor Jord, bo to væl- 
dige Kæmper, der altid strides om Herredømmet; snart sejrer 
den ene, snart den anden. Disse to Kæmper ere:  Varmen og 
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Kuklen. Mennesket -staar under begges Indflydelse. Hvem kan 
nævne alle de Sygdomme, som disse to Magter paaføre det 
menneskelige Legeme? Det er derfor ubetinget nødvendigt at 
skærme sig saavel mod Kulden som mod Varmen. Betragte vi 
Himlens Fugle eller Skovens Dyr, se vi, at Skaberen har sørget 
for dem alle. De have en Vinterdragt og en Sommerdragt. Ja 
endog Fiskene i Vandet og Ormene ere ikke forglemte. 

Men Mennesket, der er begavet med Fornuft, har Skaberen 
overladt til selv at beskytte sig imod disse to Magter. 

Vil Mennesket søge at holde Kuldens skadelige Virkninger 
borte fra sig, saa maa det først og fremmest sørge for, at 
Legemet altid er i Besiddelse af sin fulde normale, naturlige 
Varme. Legemets Varmeledning, om man saa kan sige, er 

.73loclet, som, for at kunne være dette, nødvendigvis maa iltes, 
hvilken Proces hovedsagelig foregaar i Lungerne. 

Den bedste Beskyttelse mod Kulden er derfor et sundt og 
kraftigt Blod, samt normal Fordeling af dette rundt om i Legemet. 

Et andet Middel, og af lige saa stor Vigtighed, til Be-

skyttelse mod Kulden, er en afpasset Klædedragt. I denne Hen-

seende fejles der meget, langt mere end ved Omsorgen for den 

naturlige Legemsvarme. 
Nogle Dele af det menneskelige Legeme bør være ubedæk-

kede og kunne afhærdes i den Grad, at Kulden ikke gør dem 
Skade; hermed menes Ansigt, Hals og Hænder. Naar her tales 
om Kulde, menes naturligvis Kulde indenfor almindelige Grænser. 

Halsen er den Del af det menneskelige Legeme, der egentlig 
mest trænger til at hærdes. Thi den er jo Indgangsporten. for 
Luften og Næringsmidlerne og er Sædet for mangfoldige Syg-
domme. Er den for stærkt bedækket, bliver den for varm og 
for blodrig. Naar saa den kolde Luft strømmer ned i Luft-
vejene, opstaar let en Katarrh og dermed følgende Lidelser. 

Jeg husker endnu godt den Tid, da Bomuldstørklæderne 
kom frem. Da viklede Folk et saadant to—tre Gange om Halsen, 
hvorved det første Skridt til Blødagtighed blev gjort. Senere 

Kapitel. 
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gik man fra Bomuld over til Uld, og Hals- og Brystlidelser tog 
til i Forhold. Nutildags skal Hovedet ombindes med Tørklæder, 
saa at kun Næsen og øjnene stikke frem. Man kan daarligt 

nok skælne en gammel Kone, fra en ung Pige mere, naar man 
møder dem paa Gaden, saaledes ere de indpakkede. Hvor mange 
Sygdomme avles der ikke ved en saadan Beklædning! 

Nej, Hovedet maa kun tildækkes saa meget, at det beskyttes 
mod Kuldens direkte Paavirkning, men Luftens Adgang maa 
ikke forhindres. 

Halsen maa aldrig indsvøbes saaledes, at Luften ingen Ad-
gang har. Den, der tilhyller sin Hals mindst og tilsteder Luften 

fri Adgang. han er ogsaa altid bedst beskyttet mod Halsonder. 
Ved nu paa den ene Side at hærde enkelte Dele af Legemet 

paa ovennævnte Maader, maa man paa den anden Side ogsaa 
søge at beskytte sig ved Klæder, der ere afpassede efter Kli-
matet og Temperaturforholdene. For en 50-60 Aar siden 
kendte man for det meste kun Skjorter af Lærred, af og til 
dog ogsaa af Bomuld; Fattigfolk bare Skjorter af grovt Hør-
eller Blaarlærred, der undertiden var lige saa grovt som det 
Stof, man anvender til Kornsække. En saadan Skjorte var ikke 
alene meget billig og holdbar, men den beskyttede tillige ud-
mærket mod Forkølelser af enhver Art. Den var nemlig saa 
lang, at den naaede ned til midt paa Laarene, ja undertiden til 
Knæene, og samtidig saa vid, at den dannede store Folder, naar 
Overtøjet toges paa. 

Netop en saadan Skjorte var udmærket egnet til at tilbage-
holde Legemsvarmen, idet der i Folderne dannede sig et Lag af 
tempereret Luft, hvorved Kuldens direkte Indvirkning afvær-
gødes. Over denne Skjorte kom saa et andet Klædningsstykke 
af samme Stof; svagelige eller ældre Folk bare om Vinteren i 
Stedet for dette strikkede Trøjer af Uld eller Flonel. Over dette 
kom saa det egentlige Overtøj af grovt Hørlærred. Det var 
sjældent, at nogen bar Underbenklæder. 

Foruden at være varm havde en saadan Klædning ogsaa 
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den Fordel, at den virkede som en Slags Frotterbørste, hvorved 
Hudvirksomheden befordredes. 

For ca. 40 Aar siden indførtes Bomuldsskjorterne, men de 

vare for kolde om Vinteren. En anden Ulæmpe havde de ogsaa,  

nemlig at de klæbede fast til Huden, naar man svedte, hvad der 

ikke alene var ubehageligt, men tillige foraarsagede Kulde. 
Nu er det jo bleven Mode, at al Ting skal være af Uld, 

Skjorte, Underbenklæder, samt hele den øvrige Klædedragt. 
Nu er Du naturligvis nysgærrig, kære Læser, efter at er-

fare, hvad Dom jeg vil fælde over en Mode som denne, der til 
den Grad er indgroet og indpodet hos de fleste Mennesker for 
Tiden! Mit Svar er: for det første har jeg kun meget lidt til-
overs for, hvad der benævnes Mode; jeg har overhovedet aldrig 
bekymret mig om, hvorledes andre Folk klædte sig, undtagen 
naar de korn til mig for at søge Raad og Hjælp for en eller 
anden Lidelse. Da kan det maske nok være, at jeg har taget 
vedkommende ordentlig i Skole og givet min Mening tilkende 

paa, en mere eller mindre djærv Maade. 
Naar jeg derimod her skal udtale mig om ovennævnte 

Mode, vil jeg kun ganske simpelt holde 'mig til tørre Fakta og 
kun fremlægge de Erfaringer, jeg i Aarenes Løb har gjort 

angaaende uldne Skjorter, Underbenklæder o. s. v. 

Uldskjorten lægger sig tæt ind til Huden og foraarsager en. 

større Varmeudfoldelse end Lærredsskjorten. Saasnart Uld-
skjorten er bleven fuldstændig gennemvarm, strømmer Varmen 
ud gennem denne, hvorved der foranlediges et større Forbrug, 
hvilket Legemet saa igen maa fabrikere. Ved denne stærke 
Varmeudvikling svækkes Legemet stadig mere og mere og bliver 

lettere modtageligt for Kulden. 
Det er Aarsagen til, at der opstaar saa, mange rheumatiske 

Lidelser, særlig ved de pludselige Overgange i Temperaturen, 
som f. Eks. fra et overhedet Værelse og ud i den frie Luft. 

Der spørges nu: kan man da ikke anvende fint Lærred i 

Stedet for, eller medfører det ogsaa Ubehageligheder? Svar: jo, 
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det kan man nok, men det beskytter kun daarligt mod Varme-
afgangen, thi det er for fint og tyndt. Kommer man i Sved, 
bliver en saadan fin, linned Skjorte straks gennemvaad og klæber 
fast til Huden, hvorfor det kan vare længe, inden man kan 
blive tør igen. 

Som bekendt foregaar Hudens Uddunstninger igennem Hud-
porerne, og disse Uddunstninger skulle tørre saavel paa selve 
Huden som i Skjorten, og derfor er en grov Lærredsskjorte et 
fortrinligt Medium i saa Henseende; thi ikke alene optager den 
al Fugtigheden, men ved sin Ruhed gnider den tillige al den 
indtørrede Sved og Smuds af Huden, hvorved den, som tidligere 
nævnt, optræder som en Slags Frotterbørste. Endvidere tørres 
og fordamper Fugtigheden meget hurtigere fra det grove 
Lærred. 

 

Ganske vist optager en Uldskjorte en stor Del Sved, men 
tørrer den ogsaa lige saa hurtigt som Lærredsskjorten? Vil 
Huden blive holdt lige saa tør og ren af en Uldskjorte som af 
en Lærreds? 

Dyp engang en Uldskjorte og en Lærredsskjorte i Vand, 
hæng dem op ved Siden af hinanden, og læg Mærke til, hvem 
af dem, der først bliver tør. Du vil da finde, at den uldne 
bruger meget længere Tid for at tørres end Lærredsskjorten. 
Desuden lugter en Uldskjorte, naar den er gennemtrukken. af 
Sved, altid modbydeligt. Og hvor vanskeligt er det ikke at faa. 
Uldtøj godt renset! 

For min Skyld maa, som sagt, enhver bære, hvad han vil. 
Jeg taler kun af Overbevisning og ifølge rig Erfaring. Vil 
derfor nogen følge mit Raad, da lyder det saa: »Bær aldrig paa 
den blottede Hud andet end grovt Ilørlinned":) eller -lærred, thi 

*) Rørtrikot-Underbeklædning eller Hørlinned, som det ogsaa kaldes, har nu 
ogsaa fanet Indpas her i Norden, saaledes som omstaaende  Meddelelse foran 
i Bogen viser; at Fabrikatet er godt, er mange Lægers, ja selve Prælaten 
Kneipp's udmærkede Vidnesbyrd et talende Bevis for. 
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dette holder paa Varmen fra Legemet, vedligeholder Hudvirksom-
heden og er let at rense. 

Det skal dog her bemærkes, at hvad jeg ovenfor har sagt 
om Uldskjorter, hovedsagelig gælder om de fine og snævre. 
Anderledes forholder det sig med dem, der ere grove og vide; 
disse virker nemlig ogsaa rensende paa Huden ved deres Ruhed, 
medens de samtidig tilstede Luften Adgang. 

Alt dette gjaldt nu Underbeklædningen, som, naar alt 
kommer til alt, er den vigtigste. Naar denne er fornuftig og 
afpasset efter Omstændighederne, behøves der ikke at tages saa 

meget Hensyn til Overbeklædningen. Angaaende denne vil jeg 

fatte mig ganske kort. 
Overbeklædningen kan være af Uld, Bomuld, Hørlærred, 

det har altsammen ikke saa meget at betyde, naar man blot 
afpasser Klædernes lettere eller sværere Kvalitet efter Aars-

tiderne, samt altid passer paa, at Klæderne ere vide og løst sid-

dende
eiKvinden 

 
,

omhele Legemet. Dette gælder saavel for Mænd som 

f 

 

Boligen. 

Vil man bygge sig et Hus, udser man sig først en pas-

sende Byggeplads. Man passer paa, at Grunden ikke er sumpet, 

men tør og fast, at der er fri Udsigt samt frisk Luft. Alle de 
Omstændigheder, som Ejeren af et Hus maa tage Hensyn til 

ved  Opførelsen af samme, maa. Lejeren ligeledes tage i Betragt,  

ning ved Valget af sin Bolig. 
Er Grunden fugtig, blive Murene ogsaa fugtige; men fug-

tige Vægge  ere skadelige, bl. a. fordi disse ikke tillade Luften 

at trænge igennem. Endvidere optræder der Svamp i Byg-
ningen, som trænger frem nedenfra og opefter; Mørtelen løsnes 
og falder af, og der danner sig det saakaldte Mursalpeter. Er 
dette Onde tilstede, er det ikke mærkeligt, at Beboerne stadig 

å 
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klage over et eller andet, særlig paa Børnene har det en meget 
skadelig Indflydelse. 

Beboerne af en saadan fugtig Lejlighed have altid et tem-

melig sikkert Barometer i de store, fugtige Vægpletter, som vise 

sig større eller mindre, alt eftersom Vejret er tørt eller fugtigt. 
Gøre Beboerne nu ikke noget for at afhjælpe denne Tilstand, 
ere de meget at beklage. Thi noget kan dog gøres, nemlig ved 
at lufte Stuerne ud saa ofte som muligt. 

Overhovedet bør der altid drages Omsorg for en god Ven-
tilation. Særlig i det Værelse, hvor Beboerne opholde sig mest 

om. Dagen, maa Luften af og til fornyes. Dette sker ikke ved 
kun at lukke et Vindue op et Par Minutter, nej, en ordentlig 
Gennemluftning maa der til. Nu er det ikke fuldt saa slemt, 
hvad Dagligstuen angaar, da man dog flere.  Gange om Dagen 
forlader denne og gaar ud i fri Luft; med Sovekammeret er det 
værre, thi i dette forbliver man hele Natten. 

Rent galt er det, naar mange sove i et Værelse sammen, 
hvis der da ikke sørges for at forny Luften, f. Eks. ved aabne 

Vinduer. Thi hvad sker? Den Ilt, som Luften indeholder, for-
bruges, medens der samtidig udskilles Kulsyre. Endvidere 
kommer hertil Uddunstningerne fra de forskellige Senge, kort 
sagt, Luften bliver forurenset og fordærvet. 

Har Du aldrig, kære Læser, lagt Mærke til en modbydelig 
Lugt der slog Dig i Møde, naar Du en Morgen er traadt ind i 

ot Soveværelse, hvor der endnu ikke var luftet ud, særlig hvis 
Vinduerne have været lukkede hele Natten? Ved at sove i et 
.saadant hermetisk tillukket Værelse vaagner man om Morgenen 

tung i Hovedet og utilpas, i Stedet for styrket og forfrisket. 
Det kan derfor ikke noksom anbefales at vælge et Sovekammer, 
der er udsat for saa megen frisk Luft og Sol som muligt. 

Tidligere var det meget sjældent at se en Kakkelovn i 
Soveværelset, medens det nutildags er en Regel; der gives 
mange, der varme deres Soveværelse op om Aftenen, før de gaa 
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i Seng, i den Tro, at det er godt for Sundheden. Jeg kan for-
sikre vedkommende, at de derved skade sig mere end de gavne. 

Er det virkelig nødvendigt ved svagelige, ældre Folk at 

varme Værelset lidt op, saa er en Temperatur paa 8 å, 10° R. 

.sikkert tilstrækkelig. 
Der er et gammelt Ord, der siger: man skal aldrig gaa 

til Yderligheder. Selv om altsaa det at opvarme 'Soveværelset 
maa anses for skadeligt, behøver man derfor at gaa saa vidt, at 
man hele Vinteren lader Vinduet stad aabent? Nogle mene jo, 
.at Natteluften er skadelig. Ja, hvis den virkelig var skadelig, 
saa havde Skaberen begaaet en Fejl i Naturens Ordning; den 

rene, frie Luft er sikkert den bedste. Jeg har . selv Uger igennem 

ved 12-15 Graders Kulde sovet med et Vindue aabent i mit 
:Soveværelse og har aldrig følt mig mere frisk og vel tilpas end 
netop da. — Derfor siger jeg ikke, at man skal aabne alle Vin-
duerne, et er saamænd tilstrækkeligt. En Ting bør man dog 
sørge for, og det er, at der ikke opstaar Træk, thi denne kan 
godt, selv hos et afhærdet Menneske, foraarsage en slem For-
kølelse el. lign.; Meningen er blot, at Luften skal fornyes og 

stadig holdes frisk og ren. 

Sygeværelset. 

Kommer man ind i et Hospital og ser, hvorledes det er 

indrettet helt igennem, er det ligefrem velgørende at iagttage, 
hvor alt er afpasset efter de syges Fornødenheder; det er just 

ikke altid Tilfældet i private Hjem, særlig 11.9.s Folk af Middel-

standen og Arbejdsstanden. I Almindelighed tage Folk nemlig 
det daarligste Værelse til Soveværelse, hvad der er meget for-
kert. Thi dette skulde, som vi tidligere have berørt, naturligvis 
være det største, lyseste og luftigste i hele Lejligheden. Dette 
under normale Forhold, hvormeget Mere er det saa ikke nød-

vendigt, naar der er Sygdom til Stede? 
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Den. syge bor ubetinget ligge i det bedste -Værelse i Lejlig-
heden. Værelset skal helst vende mod Syd, thi Sollyset er en 
meget væsentlig Faktor, som man desværre altfor ofte glemmer 
at tage Med i Beregningen. 

Lys og Luft hører absolut med til enhver Sygdomsbehand-
ling; mindst to Gange daglig maa Sygeværelset luftes ud, lige-
gyldig om Patienten har Lungebetændelse eller Tyfus, om det 
er et lille Barn med Difteritis, Skarlagensfeber eller Mæslinger, 
det være sig 'overhovedet hvilkensomhelst Sygdom, frisk Luft er 
altid Hovedbetingelsen for, at Helbredelse kan finde Sted. At. 
man altid skal gaa frem med Forsigtighed og Fornuft ved Ud-
luftningen, følger vel af sig selv; Patienten maa naturligvis 
ikke udsættes for Træk eller skarp, kold Luft. 

Alt, hvad der paa nogen Maade kan tænkes at samle Støv 
eller Smuds, saasom Sengeomhæng, tykke Gardiner, Gulvtæpper 
o. lign., maa ikke findes i Sygeværelset. 

Saaledes er der mange Ting, som maaske ved første Tanke 
synes ret ubetydelige, Men dog ere af stor Vigtighed. For at 
tage et Eksempel: »Hvor skal Sengen staa i Værelset?« De fleste 
ville vel give det Svar: »Hvor den skal staa! Det behøver De 
saamænd ikke at fortælle os; tror De maaske ikke, at vi ved 
Patienten ikke inaEl, udsættes for Træk ved at ligge med Hovedet 
for nær Vinduet, eller hvad mener De?« Ja, saaledes tænker 
de fleste; men lad os nu tage en Sygdom, f. Eks. Gigtfeber, 
hvor der skal pusles om Patienten fra alle Sider, hvor han skal 
løftes op i Sengen ved mange Lejligheder, tror De saa ikke, at 
det vilde være mere hensigtsmæssigt og til mere Gavn for Pa-
tienten, om Sengen stod frit ude paa Gulvet, saa man kunde 
komMe til fra -alle Sider, end om den staar paa langs inde ved 
Væggen? 

Det at være Sygeplejer i Ordets rigtige Forstand bestaar 
ikke alene i at være god, taalmodig og opofrende, men ved-
kommende maa ogsaa være i Besiddelse af Intelligens samt have 

   

et praktisk Blik for alle saadanne Ting, der kunne se ganske 
ubetydelige ud og dog være af stor Vigtighed. 

Hvad Temperaturen i Værelset angaar, saa skal et Syge-

værelse altid være køligt, men ikke koldt. 10-14 ° R. vil være 

Gennemsnitstemperaturen. Særlig ved Feberpatienter er en for 
høj Temperatur meget skadelig. Endvidere maa man undgaa 

for bratte Temperaturvekslinger. 
Med Hensyn til Sengens Indretning spiller saa mange 

Hensyn en Rolle, at det vilde blive altfor vidtløftigt at gaa i 
Detaillerne her. Som overalt, saaledes er ogsaa her omhyggelig 

Rentigbed -altid en Hovedregel. 

   

Den daglige Kost. 

Det Materiale, der behøves til at opbygge samt vedlige-
holde det menneskelige Legeme, bestaar som bekendt ikke alene 
af den Ilt, vi optage gennem Aandedrættet, men ogsaa af den 

flydende og faste Føde, vi til enhver Tid maa indtage. 
Hvorledes opbygges og ernæres Legemet? Ja., det er en 

meget indviklet Proces, som, grundet paa mangfoldige fysiolo-
giske Love, foregaar paa forskellig Vis i de forskellige Dele af 

Legemet. 
I Menneskets Legeme foregaar stadig paa samme Tid en 

Nedrivning og en Opbygning, idet der ved Stofskiftet altid for-
bindes et Stoftab samtidig med at der tilføres Legemet ny 
Næring. Hvad Legemet ikke har Brug for, udskilles dels gennem 
Lungerne som Kulsyre og Vand, dels gennin Tarmkanalen- og 

Urinen; samtidig sker der ogsaa Uddunstninger fra hele Legemets 

Overflade. 
Hvilke Næringsmidler ere nu gode og hvilke ere slette? 

Paa dette Sporgsmaal er det aldeles umuligt at give noget ud-
tømmende Svar, selv for den største Videnskabsmand, d. v. s. 
naar Spørgsmaalet skal besvares i sin Helhed. Næringsmidlerne 
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ere jo saa mangfoldige og forskellige, alt efter det Sted paa 
Jorden, hvor vedkommende Mennesker bo. 

de nordlige; kolde Egne leve Menneskene mest  af Fisk 
og Fedt (Tran), fordi de ikke kan faa andet. Korn kendes 
f. Eks. ikke. I de varme Lande lever man mest af Planteføde, 
fordi megen Nydelse af Kød der er farlig for Sundheden. Kun 
i vore tempererede Lande er Føden temmelig ens fordelt mellem 
Plante- og Kødføde. De menneskelige Fordojelsesorganer ere 
det hele taget indrettede til at bearbejde en blandet Føde, hvad 
der bedst indses, naar vi ville lægge Mærke til, hvilke Stoffier 
der ere nødvendige for at et normalt Stofskifte kan foregaa. 

Grundlaget for det menneskelige (eller dyriske om man vil) 
Stofskifte er nemlig: Æggehvidestoffer, Kulhydrater, Fedt, Salte 
og Vand, og for at erholde disse maa Kosten nødvendigvis være 
blandet. Den nærmere videnskabelige Begrundelse skal jeg ikke 
her komme ind paa, da dette ligger udenfor denne Bogs Om-
made. Derimod skal jeg senere omtale enkelte af vore daglige 
Næringsmidler, disses Virkninger og Formaalstjenlighed. 

Børn behøve mere -Næring (forholdsvis) end Voksne, hvilket 
simpelt hen ligger i, at de skulle vokse, hvorved Stofskiftet bos 
dem maa være livligere end Tilfældet er hos ældre. Folk, der 
arbejde meget i fri Luft, maa leve kraftigere end de, der sidde 
inden Døre. Manden behøver i Almindelighed en kraftigere Føde 
end Kvinden o, s. v. o. s. v. 

Fordøjelsen. 
Før Føden kan bearbejdes i Maven, maa den gennemgas 

en Tygningsproces i Mundhulen. Hertil tjener Tænderne. End-
videre tilblandes Spyt, som har den Egenskab at, sønderdele de 
æggehvideholdige Stoffer, hvorved Maven spares for en Del Ar-
bejde. Derfor bør man altid tygge sin Mad godt! 

Gennem Spiserøret naar Føden saa ned i Maven, og efter 
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her at være bleven behandlet af Mavesafterne, videre ud i Tarm-
kanalen, hvor saa den egentlige Fordøjelsesproces foregaar. Her 
opsuges de Stoffer, der ere bearbejdede og derved egnede til 
Optagelse, medens de overflødige Bestanddele udskilles. 

Maaltiderne. 

Man bør saa vidt mulig spise til regelmæssig Tid, hvilket 

i høj Grad er af Betydning for Fordøjelsen. 
Lige før Maaltidet skal man ikke drikke noget; under selve 

Maaltidet bor man kun drikke ganske lidt (helst ingen Ting); 
thi for megen Vædske, ligegyldig af hvad Art, fortynder Mave-
safterne og indvirker derved uheldig paa Fordøjelsen, idet. Føden 
saaledes uden at være stærkt nok bearbejdet forlader Mave-
sækken og gaar ud i Tarmkanalen. Derfor er det ogsaa mindre 

heldigt at nyde en for stor Portion tynd Suppe i Begyndelsen 

af Maaltidet. 
Maden maa aldrig være for varm; thi Spiserørets og Mave- 

sækkens Slimhinder blive derved udsat for mere eller mindre 
stærk Forbrænding, hvorved mange Lidelser kunne opstaa. 
Hvorfor tror du, kære Læser, at saa mange Mennesker vandre 
om med en kronisk Mavekatarrh? Fordi de i lange Tider aldrig 

have taget det tilbørlige Hensyn til deres Mave. 
Endvidere maa Maden ikke være for krydret eller salt, 

hvorved man kun opnaar en unødvendig Tørst. Jeg siger ikke, 

at den ikke maa krydies, thi det er nødvendigt til en vis Grad, 
for at Smags- og Lugtenerverne kunne paavirkes og stimuleres. 

Efter ethvert Maaltid skal Mennesket hvile en kort Stund 
og ikke tage sig nogetsomhelst legemligt eller aandeligt Ar- 

bejde for. 
Vil man beskytte sine Tænder, skylle og rense man Munden 

.med friskt Vand efter hvert Maaltid. 
Det vigtigste af vore Maaltider bør altid Middagsmaaltidet 
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være. Om Morgenen, naar man staar op ug lige før man om 
Aftenen gaar i Seng, bør man kun spise saa lidt som muligt. 
Aftensmaaltidet maa helst finde Sted 3 å, 4 Timer før man gaar 
i Seng. — »Store Aftensmaaltider fylde Ligkisterne,« siger et 
spansk Ord. 

Hvor ofte skal man spise? Mange Folk tro, at jo oftere 
og jo mere de spiser, desbedre trives de. Det er en Fejl. Spiser 
man for ofte, har Maven • jo aldrig Ro; den trænger da ogsaa 
til Hvile. Er den altid fyldt, er det umuligt for den at fordøje 
alt; en Del af Maden bliver tilbage i ufordøjet Tilstand fra det 
ene Maaltid til det andet. 

Jeg synes, at det fornuftigste vil være at spise 3 Gange 
daglig: Morgen, Middag og Aften. 

Landboere spise ganske vist 4 k 5 Gange daglig, men saa 
maa man ogsaa huske paa, at de have et meget anstrængende 
Arbejde, og at deres Arbejdstid er meget længere end andre 
Folks. Dermed siger jeg ikke, at de ikke nok kunde nøjes med 
kun at spise 3 Gange om Dågen, thi det lader sig meget godt 
gøre, selv om man ogsaa har strængt Arbejde. Det er alt-
sammen kun. en Vanesag. Hvis vi i lange Tider havde vænnet 
Os til det, var det saamænd ikke umuligt, at vi ligesom de 
vilde Dyr kun behøvede at holde Maaltid dn Gang i Døgnet. 

Næringsmidler. 
Ked indeholder Æggehvide, Fedt, Jærn, Salte og Mælkesyre. 

Jo mere Syre, det indeholder, des bedre egner det sig til Kog-
ning eller Stegning, da Syren bevirker, at det bliver mørt. 

Ved Stegning af Kød beholder dette i sig de mere flygtige 
Bestanddele, og endVidere fremstaar forskellige stærkt smagende 
og lugtende Omsætningsprodukter, som virke stimulerende paa 
Smags- og Lugtenerverne. 

Ved Nedsaltning af Kød gaa Saltene og Ekstraktivstofferne 
over i Saltlagen. 

• 
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Ved Kogning af Kød gaar overvejende Mælkesyren;  Saltene 
og Ekstraktivstofferne over i Suppen; Æggehvide kun i meget 

ringe Mængde, hvorfor Kødsuppe egentlig kun er at betragte 
som et stimulerende Middel uden videre Næringsværdi. 

Alt stegt Kød er lettere fordøjeligt end kogt. Kød virker 

stimulerende og ernærende paa hele ,Nervesystemet og Hjærtet, 
samt, grundet paa sit Indhold af Kalisalte, særlig styrkende paa 

Musklerne. 

Fisk indeholder Æggehvidestoffer samt meget fosforholdigt 

Fedtstof og er derfor meget nærende. 
Enkelte Fiske, saasom Laksen og Aalen, ere ganske over-

ordentlig fedtrige og som Følge deraf vanskelige at fordøje. 

Mælk _indeholder Æggehvide, Fedt, Mælkesukker o. s. v. Folk 

med en daarlig Fordøjelse taaler ikke godt at drikke megen 
Mælk, paa Grund af det indeholdte Fedt, hvorfor en Patient, 

der skal sættes paa Mælkediæt, kun maa nyde denne i ganske 
smaa Portioner ad Gangen, at den ikke skal løbe sammen i 
Maven som store Klumper og derved besværliggøre Fordøjelsen. 

Smør indeholder kun meget lidt Æggehvide, men circa 87 

Procent Fedt og virker ogsaa i det hele som Fedt. 

Brod. Et af de allernødvendigste Næringsmidler for alle 

Mennesker er Brød; derfor kunde det maaske være af Interesse 
at gaa lidt nærmere ind paa, hvorledes man kan forskaffe sig 

saa sundt og nærende Brød som muligt. Videnskabsmændene 

dele sig her i to Partier. Det ene Parti giver det klidfri Mel 

Fortrinet, det .andet fordømmer Udskilningen af Klidet, fordi 

Melet derved berøves sin Kraft. 

Liebig var den første, der gjorde opmærksom paa Klidets 

store Næringsværdi, og efter ham har saa de lærde undersøgt 
dette Sporgsmaal nøjere og ere ogsaa komne til det Resultat, 



ir 
Almindelige Leveregler. 129 

et Slags Fælleseje for alle Nationer, nemlig Øl, Vin, Chokolade, 
The og Kaffe, og af disse kun kortelig berøre de to sidste. 

The og Kaffe indeholde fosforsure Alkalier og Garvesyre. 
The indeholder tillige Alkaloidet Thein, Kaffe Coffein. Disse to 
Drikke have særlig Indflydelse paa Hjærnen og hele Nerve-
systemet, og den Misbrug, der overalt drives med dem, bidrager 
mægtig til Nutidens Nervøsitet samt Svaghed i legemlig Hen- 

seende. 
Som Erstatning for Bønnekaffe kan jeg anbefale _Hanka/fe, 

der, naar den er ren og uforfalsket, smager udmærket og er 

meget nærende. 
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at de i Klidet indeholdte mineralske Bestanddele maa anses at 
være af stor Betydning for Menneskets Ernæring. Kneipp har-
ogsaa altid forfægtet denne Anskuelse og gjort mange Forsøg 
paa at fremstille et kraftigt og sundt Brød, hans saakaldte 
16.aft-Klidbred. Jeg skal ikke her komme ind paa de mange 
andre Brødsorter, der eksistere, men kun ganske kort fremsætte,. 
hvorledes man bedst laver dette saakaldte Kraftbrød. 

Til 10 Kilo grovt malet Mel, halvt Hvede og halvt Rug, 
tage man. 8 Liter Vand, 2 Liter Surdejg samt 200 Gram Salt. 
Alt dette æltes sammen til en Dejg, og denne lader man staa 
en Time. Derpaa former man Brødet af denne og lader Dejgen 
igen staa en Time. Til Slut bringer man. den ind i en stærkt 
opvarmet Ovn og lader den forblive clr 11/,-2 Timer. Det 
kneipp'ske Kraftbrød fordrer nemlig større Ovnvarme og skal 

mindst være 3 Dage gammelt, før man maa spise det. 

Gemyser. Disse kunne inddeles i: 1) su7c7cerholdige (gule, 
hvide og røde Roer, Ærter o. s. v.), 2) kali- og natronholdige 
(Hvidkaal, Rosenkaal, Asparges, Salat, Spinat) og 3) nuelli'esY"-
holdige (Surkaal f. Eks.). 

De sukker- og mælkesyreholdige indvirke  heldigt paa For-
døjelsen. Gemyser, der indeholde Kali og Natron, ere at anbefale 
for Folk, der lide af Fedtsyge, Gigt, Rheumatisrne o. a. 

Nydelsesmidler. 

Disse ere utallige. Ethvert Folk har gærre et eller flere, 
som ere blevne til en national Vane. Andre ere igen blevne 
saa udbredte, at de maa betragtes som et fælles Nydelsesmiddel 
for alle Mennesker, f. Eks. Tobak. Det vilde være unyttigt her 
at opremse om end kun en Del af de mulige eller umulige 
Nydelsesmidler, som Menneskene have opfundet og bruge overalt 
i Verden. Jeg vil kun nævne et Par Stykker, som ere blevne 

17 
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Til de Ting, som jeg • grundigst afskyr og foragter, hører 

Handelen med hemmelige Midler og Medikamenter. Kun Op-
finderen kender Hemmeligheden, og han offentliggør ikke, hvori 
denne bestaar, ene og alene for at tjene saa meget som mulig, 
medens det, hvis han virkelig tror, at hans Opfindelse kan gavne 
den lidende Menneskehed, var hans største Pligt at gøre Ud-
bredelsen deraf let og tilgængelig for alle Mennesker. 

Denne Bebrejdelse skal ingen kunne gøre mig. Alt, hvad 
jeg bruger eller har anvendt, kan enhver med Lethed sætte sig 
ind i og selv forskaffe sig. Der er intet stukket under Stolen. 

Hele mit Apotek, bestaaende af Theer, Ekstrakter, Olier, 
-etc., hidrører kun fra Urter, som tidligere vare ansete, men som 

nu i .mange Henseender foragtes, Urter, der for de flestes Ved-
kommende ikke koste en rod Ore. 

Alt, hvad jeg har skrevet, er ikke alene skrevet for de 
mere velhavende i Samfundet, nej meget mere for de fattige, 
hvem jeg, saa godt jeg kan, ofrer hele min Tid og Arbejde, 

eller, som nogle sige, »fusker andre i Næringen«. I mange Aar 

har jeg eksperimenteret og prøvet mig frem. Der findes ikke 
den Urt eller det Pulver i mit Apotek, som jeg ikke først har 
forsøgt paa mig selv. 

Jeg har betænkt mig længe, før jeg besluttede mig til at 
sammensætte og udgive dette mit Apothek. Det kunde jo let 
tydes som et Mistillidsvotum til Vandets helbredende Kraft. 

Dog, der gives syge, som, paa Grund af en uovervindelig 
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Angst for Vandet, kun med megen Overvindelse underkaste sig 

en nødvendig og maske langvarig Vandkur. 1-los saadanne 
Mennesker kan en indvendig Kur (Lægemidler) arbejde den ydre 
Kur (Vandbehandlingen) i Hænderne paa bedste Maude. 

Lægemidler. 
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Anserinethe er et fortræffeligt Middel ved Krampeanfald, 
særlig Mave- og Underlivskramper. Ved Begyndelsen af saa-
dant et Anfald giver man Patienten en Kop rigtig varm Mælk, 
hvori en Theskefuld hakkede Anserineblade er afkogt, ligesom 

ved Fremstilling af en almindelig The. 
Dobbelt Virkning opnaas, naar man, samtidig med at ind-

tage denne The, lægger et Omslag, dyppet i Afkog af samme 
Urt, paa de Steder, hvor Krampen optræder. 

Alun. 
Alun virker ætsende og egner sig derfor til en adstringerende 

Behandling ved gamle, slappe Saar, ved daarlige Granulationer 

o. lign. Anvendes paa følgende Maade: 
Alunet bliver enten pulveriseret og direkte strøet paa ved-

kommende Saar, eller bliver opløst i Vand og som Badevand 
brugt til Udvaskning af Saaret eller til Omslag. Er et Saar 

først ordentlig udrenset, virker Alunet sammensnw)pende, tørrende 
og hurtig heilende. Endvidere finder det udmærket Anvendelse 
som Mund- og Gurglevand. 

Anis (Pimpinella, anisum L.). 

Anis er saavel som Fennikel meget at anbefale. Dens 
Evne til at uddrive Vinde og Gasarter af Tarmkanalen overgaar 
endog Fennikelens. For det meste anvendes disse to Midler i 

Forening. Kan gives som Pulver eller i Opløsning. 
Anisolie og Fennikelolie faas paa, Apotheket. 4-6 Draaber 

paa et Stykke Sukker 2 å, 3 Gange daglig er tilstrækkelig. 

Anserine eller Gaasepotentil (Potentiller anserina L.). 

Som Navnet antyder vokser denne Urt di-q., hvor Gæssene 
helst opholde sig. Man finder den særlig paa Græsgange, Vej-
og Grøftekanter. Paa Grund af dens Virkninger har den ogsaa 

faaet Navnet Krampeurt. 

Aloc (Aloe vulgaris). 

Er god baade til indvortes og udvendig Brug. Gives ind-
vendig som Pulver eller The, og virker her som et mildt 
Afføringsmiddel. 

Anvendt som 21w gives den som Blanding med andre 
Urter, som følger: En Knivspidsfuld Aloe, to KniVspidsfulde 
Foenum graecum, en Theskefuld Fennikel, samt en Theskefuld 
Hyldeblomster. Dette skal give to Kopper The, som tages i 

Løbet af to Dage. 
Udvendig anvendes det ligesom Alunet. 

AltIneftrod (Althæa officin.). 

Bruges meget ved Forkølelser. Ved Kogningen faar man 
en sejg, slimet Masse. Nogen videre Betydning har den ikke. 

Arnika (Arnica montana). Soløje. 

Er en meget bekendt helbredende Plante. ..4rnika-Tinktur 
bruges overalt saa, meget til Omslag, Kompresser o. s. v., at jeg 

ikke finder det nødvendigt at omtale den nærmere. 

Blaabær (Vaceinium myrtillus L.). 

Enhver Husmoder burde have en lille Beholdning af tør-

rede Blaabær. De ere gode til mange Ting. 
Man helder 2-3 Haandfulde Blaabær ned i et. Glas og 

gyder ægte, god Brændevin derover, hvorpaa, man lader det staa 
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hen, jo længere des bedre. Ved farlige Anfald af Dysenteri 
(Blodgang) viser denne Blaabærspiritus sig meget nyttig. Dosis 
er fra 10-30 Draaber paa Sukker eller i varmt Vand eller Vin 
2-3 Gange daglig. 

Lider man af en let Diarrhoe, tager man fra Tid til anden 
:nogle raa, 'tørrede Blaabær, tygger dem godt og spiser dem. 
Dette Middel er simpelt og let og er i de fleste Tilfælde fuld-
stændig tilstrækkeligt til at standse Diarrhoen. 

Baldrianrod (Valeriana officinalis). 

Vi benytte kun Roden af Planten; denne skæres enten i 
Stykker, saa der kan laves The af den, eller pulveriseres. Tages 
_altid kun i smaa Portioner, hvad enten det er som Pulver eller 
'The. Er et godt Middel ved Kramper, særlig hysteriske. 

Bukkeblad (Menyantes trifoliata) 

•er en Plante, der vokser paa, stuepig Grund. Den har tre Blade 
og er meget bitter. •Anvendt som The er den af udmærket 

-Virkning paa Fordøjelsen og Mavesecretionen. 

Brændenælden (Urtica commun.) 

,er den mest foragtede blandt alle Planter, men har for Kendere 
alligevel nogen Værd. Straks efter at være plukket tørres den 
.og kan nu anvendes til The; denne har en slimløsnende Virk-

paa Luftrør og Lunger. 

Kogt som Spinat er den en fortrinlig Gemyse. 

Egebark. 

Egebarken indeholder Garvesyre, som virker adstringerende. 

-Ung Egebark, der bliver kogt i længere Tid (V., Time), giver et 
Afkog, der virker fortrinligt i ovennævnte Henseende. Kan 
.anvendes til Halsomslag ved svuldne Glandler (Halsbetændelse). 

Den, der lider af Fremfald af Endetarmen (prolapsus ani), 
-dage flittig Siddebade med Afkog af Egebark og af og til smaa  

Klysterer af det fortyndede Afkog; er endvidere af god Virkning 
ved Hæmorrhoider samt ved Endetarmsfistler. 

Enebær (juniperus communis). 

Hvem kender ikke Enebær? Paa Landet bruges de meget 
som Desinfektionsmiddel, f. Eks. hvor det gælder om at rense 
en Stue ud, hvor der har ligget en smitsom Patient. Enebær-
røgen er temmelig skarp og gennemtrængende; dens Værd som 
Desinficiens er dog noget problematisk. 

Ved Stensmerter og Nyregrus, ved Nyre- og Leverlidelser har 

Enebærrene fra gammel Tid af haft et godt Ry som Helbredelses-
middel. 

Enebærtinktur kan man selv lave sig ved at sætte Bærrene 
paa Vin, Brændevin eller Spiritus. Dosis 10-15 Draaber 2-3 
Gange daglig. 

Den, der lider af en svag Mave samt daarlig Fordøjelse, 
kan opnaa et godt Resultat ved følgende nemme og uskadelige 
Kur: Man tager den første Dag 4 .Enebær, tygger dem godt og 
spiser dem; den anden Dag fortsættes med 5 Bær, den tredje 
med 6 Bær o. s. v., indtil man den tolvte Dag er naaet op til 
15 Bær. Saa gatir man nedad igen, hver Dag tagende (A Bær 

mindre. 

Fennikel (Foeniculum offic.). 

Fennikelkorn bør ikke savnes i noget Husapothek, da den 
Lidelse, Fennikel hjælper imod, saa, hyppig forekommer, nemlig 

Koliksmærter. Husmoderen koger hurtig en Spiseskefuld Fen-
nikelkorn i en Kop Mælk 5-10 Miuuter og giver Patienten 

denne Drik saa varm, han kan taale den. Virkningen er for 
det meste meget god og hurtig. Samtidig lægges udvendig paa 
Underlivet et varmt Omslag, dyppet i en Blanding af halvt 

Vand og halv Eddike. 
Fennikelpalver, strøet som Peber paa Maden, virker uddrivende 

paa Vinde og Gasarter i Tarmkanalen. Dosis: en Knivspidsfuld. 
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Pulveret udvindes ved at riste Fennikelkornene paa Ovnen 
og male dem i en almindelig Kaffemølle. Endvidere anvendes 
Fennikel til øjeisvand. En Spiseskefuld af Kornene koges i 3 
Pægle Vand, og med denne Opløsning vaskes Øjnene 3 Gange 
daglig. 

Foenum graeemn (Bukkehorn) 

vokser ikke her i Norden, men fans paa Apotheket. Frøene 
anvendes til Pulver og The. En Theskefuld Pulver er nok til 
en stor Kop The. Ved Halslidelser er Theen god som Gurglevand.. 

Hvad den udvendige Brug angaar, er Foenum graecum et 
af de bedste Midler til at »trække«, f. Eks. ved urene Saar, 
Furunkler, ved de saakaldte »Gammelmandssaar« (aabne Saar 
paa Benene) etc. Man koger som ved Hørfrø den bekendte olie-
agtige Grød, kommer den i et Stykke Linned og anvender den 
som ved et almindeligt Grødomslag. 

Gentianrod (gul Søderod). 

Vokser i Syden paa Bjærgene. Anvendt som Ti9zktitr er 
Gentianroden et godt Mavemiddel (Tonicum). 20-30 Draaber 
af Tinkturen til et halvt Glas Vand; denne Blanding tages 
daglig i længere Tid. 

Ved Kvalme og Besvimelser gives en Theskefuld af Tink-
turen i Vand. 

Havre (avena sativa). 

Et Afkog af Havrekorn — Byg er ogsaa godt — er en 
udmærket Drik for Rekonvalescenter, d. v. s. Folk, der lige have 
overstaaet en eller anden svær Sygdom, Tyfus f. Eks. 

Tilberedelsen er ganske simpel. En Liter Havre koges, 
efter at være bleven udvasket 8 å, 10 Gange med friskt Vand; 
i 2 Liter Vand saa længe, til Blandingen ved Kogningen er 
svunden ind til det halve. Til Afkoget sættes 2 Skefulde Hon-
ning, røres rundt og til Slut gives endnu et Opkog paa et Par 

Minuter. 

Honning. 

Jeg har anvendt Honning paa mange Maader og altid 
opnaaet gode Resultater. Den virker rensende og styrkende. 

Som Tilsætning til The ved Katarrher med Slimansamlinger 

har man i lange Tider brugt Honning. 
Folk paa Landet anvende Honningsalve mod udvendige 

Bylder. Det er i hvert Tilfælde et uskadeligt Middel og er 
langt at foretrække fremfor de mange gængse Smørerier. Salven 
tilberedes som følger: Lige Dele Honning og hvidt Mel røres 
godt sammen, medens man samtidig holder lidt Vand til. Salven 
skal være jævn fast, ikke flydende. 

Hvad den indvendige Brug af Honning angaar, fraraader 
jeg at tage den ublandet, da, den virker temmelig irriterende. 
Bedst tages den, opløst i The. 

Ved Kati-In-h (alm. Svælgkatarrh) koges en Theskefuld 
Honning i 1/1  Liter Vand, og dette er da et udmærket Gurglemid. 

Hyben. 

Herved forstaas det kødfulde Underbæger af Rosenbuskens 
(Rosa canina L.) Blomst. Er et godt Middel, anvendt som The, 

mod Nyregrus samt Blære- og Nyresten. 

Kærnerne tages ud af Hybenfrugten, Skallerne tørres, og 
paa disse koges Theen. 

Høblomster. 

Kaldes ogsaa Hømo, Høaffald. Er nærmere omtalt og 
beskrevet under Afsnittet: Vandanvendelser. Jeg skal kun kor-

telig berøre, hvortil det anvendes. 
Høblomst-Afkoget er af fortrinlig Virkning ved begyndende 

Blodforgiftning, ved frosne Lemmer, Krampe• i Underlivet, ved 

Rhenniatisme, Gigt, skrofulose Tilstande. Jeg mener ikke dermed, 

at Høblomster alene kan bevirke Helbredelsen., men naturligvis 

kun i Forbindelse med andre Anvendelser. 
is• 

4t, 
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Klid. 

Hvor ubegribelig bære vi Mennesker os ikke ad paa mange 
Maader! For nu at tage et saa værdifuldt Næringsmiddel som 

Klid f. Eks. Enhver Tjenestepige kaster Klidet for Svinene, 
dot Klid, som, ja jeg kunde gærne sige, indeholder sundere og 
kraftigere Næringsstoffer end selve Melet. 

Hvad er bedre for svage Folk, Rekonvalescenter og Børn 
end en let fordøjelig Føde. Men selv den svageste Mave vil 
kunne fordøje et Afkog af Klid. 

Man tage Hvede- eller Bygklid og koge don tre Kvarter i 
Vand. Derefter presses Klidet ud, i Afkoget kommes noget 
Honning, hvorpaa Blandingen gives et Opkog et Kvarter endnu. 
Af dette færdige Klidafkog tager Patienten en kvart Liter to 
Gange daglig. Hvedebrød, dyppet i den søde Saft, vil ogsaa 
smage Patienten meget godt. 

For Barn og ældre Alk kender jeg næppe nogen bedre Drik. 

Kongelys (Verbascum). 

Kongelysblomsterne anvendes til The og Gurglevand ved 
simpel Halsbetændelse, Forkølelser, Forsliminger i Luftrøret etc. 

I Almindelighed blander jeg Kongelysblomsterne med Blom-
sterne af den sorte Stokrose (lige Dele af hver). Theen virker 
derved kraftigere paa Slimlosningen. 

Levertran. 

Behøver ej nærmere at omtales, da der vist ikke findes 
noget Menneske, der ikke kender den af Erfaring. 

Anvendes mest ved Kirtelsyge. Der sker megen Forfalsk-
ning med denne Vare, saa man maa passe godt paa, hvor man 
køber den, at man kan være sikker paa at faa den ren og ufor-
falsket. Torskelevertran er den bedste og mest brugte. 

Lindeblomster (Tilia grandifolia). 

Theen, der koges paa disse, er foruden Hylclethe den mest 
bekendte Svedethe. 

Fortræffelig virker denne The mod Hoste, Slimansamlinger 
samt ved Urinbesværligheder (Blærekatarrh). 

Lungeurt (Pulmonaria officinalis). 

Som Navnet antyder, har den noget med Lungerne at 
gøre. Blandet med Vejbred samt Tilsætning af Honning koges 
der ogsaa en The, der er god mod Bronehitis. 

Malva eller Stokrose (Althæa rosea L.). 

Blandt Blomsterne i Haven burde denne Plante ikke mangle. 
Malvablomsterne, som oftest blandet med Blomsterne af Konge-
lys, virke, tilberedte som The, som et godt Halsmiddel (Angina etc.). 

Endvidere viser Malvaen sig nyttig til Dampe, saavel 
Inhalations- som øredampe. 

Mandelolie (Oleum amygdalæ). 

Den søde Mandelolie anvendes kun udvendig ved forskellige 
Ørelidelser, saasom Ørepine, Susen for Ørene, haardt, gammelt 
Ørevoks etc. Den virker smairtestillenck samt eventuelt opløsende. 

Man gyder 0-8 Draaber ind i Øret og sætter en Vatprop i. 

Efter et Par Dages Forløb maa man forsigtig udsprøjte Øret 
med lunkent Vand. løvrigt bør en Læge jo altid afgøre, hvad 
det er for en ,Ørelidelse, da,. der jo kan være meget andet at 
foretage, en. eller anden Operation f. Eks. 

Malurt eller Wermuth (Artemisia absinthium L.). 

Malurten hører ind i Havemidlernes Række. Den er :god 

ved Appetitmangel og træg Fordøjelse. Imod daarlig Aande, 

stammende fra Maven, er den et probat Middel. 
Kan tilberedes som The, Pulver eller Tinktur. Har en 

meget bitter og gennemtrængende Smag. 
Rejsende, der som oftest plages af Mavebesværligheder, 

forbundne med Kvalme, burde altid føre en lille Flaske med 

Malurttinktnr med sig. Det er en udmærket Ledsager. 
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Mynte, Peber- og Vandmynte (Menta pip. & agnat.). 

Begge Arter ere anvendelige og kun lidet forskellige i 

deres Virkninger. Jeg foretrækker Vandmynten som den stær-
kest virkende. 

Mynten hører til de marestyrkencle Midler. Allerede dens 
krydrede Lugt antyder, at den maa have stimulerende Egen-
skaber. 

Mynte- kan tilberedes som The eller Pulver: af dette sidste 
tages 2 Knivspidsfulde i Maden. Er af god Virkning ved 
Kvalme og Opkastning. 

Myntethe, tillavet i halvt Vand og halvt Vin, bortfjærner 
ildelugtende Aande; tillavet i varm Mælk, fjærner den Under-
livskolik. 

Padderok (norsk: Kærringrok) [Blvisetum arvensel.  

Denne Urts mangesidige og fortrinlige Virkning kan ikke 
noksom fremhæves. Ved gamle Skader, urene Saar, alle Slags 
Uleerationer er Padderokken et godt Middel. Den virker op-
løsende og rensende. Urten anvendes enten som Afkog til Bade-
vand, Indsvøb eller Omslag, eller til forskellige Dampanven-
delser. Ved Omtalen af de enkelte Sygdomme komme vi nær-
mere ind herpaa. 

Til indvendig Brug anvendes Padderokken paa mange 
Maader. Dens The, der aldrig kan skade, er et godt Rensnings-

middel. Man tage fra Tid til anden (ikke daglig) en Kop. Er 
endvidere sinærtestillende ved Grus- og Stenlidelser, samt et 
særlig godt Blæremiddel (ved Blærebetændelse). Ved Blødninger 
af forskellig Art virker den standsende, f. Eks. ved Næseblod-
ning. Næsen udskylles da .med Theen; denne virker sammen-
trækkende og Blødningen standser hurtigt. I ethvert Hus-
apothek burde denne Urt findes. 

Perikum (Hyperieum perforatum L.) 

kaldtes tidligere Hekseurt paa Grund af sine stærke Virkninger. 

Anvendes ved Leverlidelser med Tilsætning af lidt Aloe. 

Tilberedt som The gives den til Smaabørn, der lide af 

Vandladning i Sengen (Enuresis). 

Rosmarin (Rosmarinus offie.). 

Er et godt Mavemiddel, slimrensende og appetitvækkende. 

Tages som The eller tilberedt i Vin. Rosmarinvinen laves ganske 

ligefrem ved at man skærer en Haandfuld Rosmarin i ganske 
smag Stykker, kommer dem i en Flaske og helder Vin, helst 

' god, afiagret hvid Vin over. Efter en halv Dags Forløb er den 
færdig. Virker særlig urindrivende. 

Rude, Haverude (Rata graveolens L.). 

Er en Plante med en skarp, gennemtrængende Lugt. Til-
beredt som Tinktur anvender jeg den gærne ved forskellige 

Kramper og særlig ved Hysteri, 10-12 Draaber paa 'et Stykke 
Sukker et Par Gange daglig. 

Salvie (Salvie, officinalis) 

er kendt af enhver Husmoder .som god til at lave Brystthe paa. 
Kan ogsaa bruges udvendig til Forbinding og Omslag, særlig 
ved gamle Saar. 

Skedeknæ (Polygonum aviculare) 

er en ganske upaaagtet lille Urt, som dog kan anvendes med 

Held ved Stensmcerter (Nyre- og Blæresten), idet Theen virker 

opløsende og uddrivende. Daglig drikkes 1 å, 2 Kopper. 

Tusindgylden (Erythraea centaur L.). 

Hvilke mærkværdige Navne vore Forfædre dog gav mange 
Planter! De har forstaaet at skatte deres Værd. 

The af Tusindgylden uddriver Vinde og er det bedste 
Middel ved Hals- og Mavebrand, d. v. s. den brændende og 
sviende Fornemmelse, man af og til har i Svælget og helt ned 

igennem Spiserøret. 
19 
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Hørfrø. 
Malurt. 
Mynte. 
Salvie. 

  

   

    

    

Malurt. 
Mynte. 
Hyben. 
Padderok. 
Perikum. 
Rosmarin. 
Rude. 
Salvie. 
Stokrose, Malva. 
Tusindgylden. 
Baldrianrod. 

Brændenælde. 
Bukkeblad. 
Egebark. 
Enebær. 
Gaasepotentil. 
Hyld, almindelig. 
Hyld, Sommerhyld. 
Kamille. 
Kongelys. 

Kæmpegræs, Vejbred. 
Lindeblomster. 
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Vejbred, Kæmpegræs (Plantago laneeolata). 

Naar Landboere komme til Skade ved deres Arbejde, saa 
søge de straks Blade af denne Plante samt presse disse saa 
længe, indtil de faa nogle Draaber presset ud af dem. Disse 
dryppe de enten ned i Saaret eller komme dem paa en linned 
Klud, som de derpaa bedække Saaret med. Kunde der nu ikke 
være Fare for Blodforgiftning, spørger man? Jo, den er selv-
følgelig ikke udelukket, det -  afhænger jo af Omstændighederne. 
hvorledes Saaret er fremkommet o. s. v. Det er jo ogsaa. kun 
Meningen, lige i Øjeblikket at lægge en Nødforbinding og der-
paa skynde sig hjem og udvaske Saaret. 

De tørrede Blade af Vejbred giver ligeledes en prægtig 
The mod Bronchitis etc. 

Kulstøv. 

Fremstilles altid af Trækul. Det fineste og , bedste leverer 
Lindetræet. Anvendes indvendig ved forskellige Fordojelsessyg-
domme, særlig saadanne, der ere forbundne med Dannelsen af 
raadne Tarmgasarter. En Dessertskefuld daglig, taget i Mælk, 
vil være almindelig Dosis for en voxen. 

Udvendig strøes det paa stinkende Saar, f. Eks. paa gamle 
Brandsaar. Støvet opsuger Materien, udtørrer Saaret og paa-
skynder derved Nydannelse af Hud. 

Olier. 
Amerikansk Olie. 
Anisolie. 
Enebærolie. 
Fennikelolie. 

Kamferolie. 
Laxendelolie. 
Mandelolie. 
Salatolie. 
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The. 

Da der findes mange, der ikke ere videre erfarne i den 
Kunst at tilberede en The, idet de f. Eks. ikke vide, hvor meget 
de skulle bruge af den ene eller anden Sort til denne, skal jeg 
saa kortfattet som mulig give Oplysning herom. 

Til en Kop The tager man sædvanlig saa meget, som man 
kan fatte med 3 Fingerspidser, i Vægt cirka 9 Gram; skal flere 
Sorter blandes med hverandre, tager man i Almindelighed 3 

Gram af hver. Til en Kop The, der f. Eks. skal være et Afkog 
af Enebær, Malurt og Padderokke, tages 8-10 knuste Enebær, 
et Gram Malurt og 3 Gram Padderokke. Malurt bør altid 
anvendes i ringe Mængde, da Theen ellers vilde blive altfor 
bitter. 

Vil man samtidig koge til flere Gange, maa man selv-
følgelig tage Urter i Forhold til Koppernes Antal. 

Redder, Bark og Bær samt haarde Urtestængler koges noget 

længere end Blade og Blomster, paa hvilke man, hvis disse ere 
tørrede, kun behøver at helde kogende Vand, lade Blandingen 

henstaa til den bliver kold og derpaa sie den. 
Bær og Kærner males først (i en Morter) som Enebær 

f. Eks. etc. 
Hvis de forskellige Thesorter allerede ere blandede, kan 

man naturligvis godt koge Theen paa dem, som de ere, selv om 
Blade og Blomster ere blandede sammen med Bark; bedre er 
det jo, naar man først koger de haarde Bestanddele, som ovenfor 
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nævnt, og til dette Afkog sætter Udtrækket af Bladene og 
Blomsterne. Theen bliver derved finere og Aromaen fra Blom-
sterne bibeholdes. 

Lidt senere hen skal jeg omtale de forskellige Thesorter 
og deres Virkninger. 

Pulvere. 

Af de tørrede Urter og Stængler, af Bark og Bær kan 
man ogsaa lave Pulver, kvad der under visse Omstændigheder 
kan have sin Betydning. 

Pulveret faas ved at male de tørre Rødder etc. sammen 
eller ved at støde dem i en Morter. 

Undertiden har man lettere ved at faa en Patient til at 
tage Pulveret end drikke Theen. Man strøer da det foreskrevne 
Pulver ligesom et Krydderi (Peber, Kanel o. s. v.) paa Maden 
eller blander det i en Drik, saa at den syge slet ikke lægger 
Mærke til det. 

Tinkturer. 

For at fremstille en Tinktur eller Ekstrakt, som den ogsaa 
benævnes, tager man 100 Gram af Urten, Roden o. s. v., over-
gyder Stoffet med 1/2  Liter Frugtbrændevin eller 70 41/4  ren Vin-
aancl, lader Blandingen staa 8 Dage, presser Saften fra og sier 

det hele. 

The-Recepter 

(Blandinger). 

1) Af-fiffende The: 1 'Teskefuld Honning, 1 Knivspidsfuld Aloe, 
at koge 3 Minuter i en Kop Vand. Bedre Virkning opnaas 

ved at tage 1 stor Knivspidsfuld Aloe i en Oblat. 
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2) Blodrensende The: Malurt, Salvie, Brændenælde. 

3) Blodstillende The: Egebark, Tormentil, Padderokke. 

4) Blodstyrkende The: Vejbred, Tusindgylden, Enebær. 

5) Iframpestillende The: Anserine, Baldrianrod, Malurt, Kamille. 

6) Mavestyrkende The: Malurt, Enebær, Fennikel, Salvie. 

7) Stimlosnende The (Brystthe): Vejbred, Salvie, Brændenælde, 
Althæarod. 

8) Stoppende The: Egebark og Tormentil, at koge 20 Minuter 
i halvt Vand og halv Rødvin. Friske eller tørrede Blaabær, 
kogte i Rødvin med Tilsætning af Sukker. 

9) Sveddrivende The: Hyldeblomster, Lindeblomster, Foenum 
graecum. 

10) Urindrivende The: Vejbred, Skedeknæ, Enebær, Rosmarin. 

Honning. 

Hvoraf betaar Honning? Honning er en Ekstrakt af de 
fineste og mest aromatiske Blomsters og Planters Safter; kun 
den allersodeste Saft tager Bien med sig, naar den besøger 
Blomsterne for at tage Næring til sig og skaffe Forraad til 
Vinteren. 

Derfor har Honningen saa stor Næringsværdi, fordi den er 
mættet med Næringsstoffer. Men, som Kneipp meget rigtig 
betoner, netop fordi den er saa mættet med Næringsstoffer, er 
det ikke enhver, der kan taale den eller fordøje den. Børn skal 
man f. Eks. vogte sig for at give for megen Honning, da den 
for dem er for stærk til at nydes i raa Tilstand. 

For nu at gøre den tilgængelig som Næringsmiddel for 
saavel Børn som voksne kan man fremstille en Honningvin, der 

er meget nærende og styrkende, samtidig med at være let for-

døjelig. 
Vore Forfædre kendte ikke meget til Vin, deres Mad var 

tarvelig men nærende, og derfor var de kraftige Folk. Deres 
20 
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høje Alder og udmærkede Sundhed tilskrev de for en stor Del 
Mjøden (Honningvinen), og maaske er denne deres Paastand ikke 
slet saa gal endda. 

Det er Skade, at denne Drik efterhaanden er gaaet fuld-
stændig af Brug, fortrængt som den er af andre Drikke, saasom 
Øl, Vin o. s. v. I større Værker om Biavl finder man endnu 
Opskrifter pas, hvorledes den blev tillavet; der bliver ogsaa af 
og til gjort Forsøg, men som oftest falder disse uheldigt ud. 

Følgende Fremgangsmaade har vist sig at være heldig : 
I en absolut ren Kobberkedel heldes 10 Potter Vand, hvortil 
sættes 2 Potter Honning, som røres godt ud i Vandet. Derefter 
opvarmes Blandingen sagte indtil Kogning, som fortsættes circa 
11/2  Time, medens man af og til borttager det Skum, der frem-
kommer paa Overfladen. Naar denne Tid er udløben, øses 
Honningvandet op i et Blikkar og fra dette, naar det er blevet 
noget afkølet, over i et omhyggelig renset Fad (Tønde, Anker). 
Spundset sættes paa, men gøres ikke fast. Er Kælderen nogen-
lunde varm, begynder Gæringen efter 5-10 Dages Forløb. 
Efter omtrent 14 Dages Gæring bliver den unge, gærede Hon-
ningvin tappet over i et andet Fad; Bærmen lader man natur-
ligvis blive tilbage. 

Nu fortsættes Gæringen paany 10-14 Dage, hvorpaa 
Spundshullet tillukkes. Efter 3-4 Ugers Forløb er den klar og 
kan drikkes. Den aftappes derefter, Flaskerne tilproppes godt 
og tildækkes med koldt Sand. 

Denne Drik virker meget kølende og læskende, hvorfor 
Feberpatienter ogsaa gærne drikke den. Kan Patienten hverken 
drikke Vin eller Øl, er denne Honningvin altid en Veder-
kvægelse. Den bør blot ikke nydes i for store Portioner, da 
man saa, let bliver vammel ved den. 
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Kraft-Klidbrød. 

Man lader i Møllen Hveden male sammen med Miden. 
Møllerne holde ikke af det; derfor skal man altid grundig efterse 

de Varer, man faar udleveret. 
Af Klidmelet tager man 3-4 Kilo, kommer det i et Fad 

og ælter det ved Hjælp af varmt Vand til en Dejg, som man 
saa lader staa Natten over paa et jævnt varmt Sted. Hverken 

Surdejg, Salt eller nogetsomhelst Krydderi maa tilsættes Dejgen. 

Næste Dag former man af Dejgen mindre; langagtige Pølser 
og bringer disse ind i den opvarmede Bagerovn, som ved enhver 
anden Brødbagning, og lader dem blive dår circa 11/2  Time. 

Straks efter at man har taget Brødet ud igen, dyppes det 
3-4 Sekunder i kogende Vand, hvorpaa det atter tørres en 

kort Tid i Ovnen. 
Denne sidste Fremgangsmaade har jeg lært af en Prior 

hos Trappisterne, der havde prøvet sig frem og tilsidst udfundet, 
at dette var den bedste Maade, paa hvilken man kunde udnytte 

alt Næringsstoffet i Miden, særlig Sukkeret. 
Erfaringen har vist, at dette Brød er et glimrende Nærings-

middel for Patienter med Mave- og Fordøjelsesbesværligheder 
samt ogsaa ved andre Lidelser, saasom Hæmorrhoidalsygdomme. 

Det bagte Brød maa opbevares pas et køligt Sted, og 
skulde Skorpen blive for haard, tildækker man blot Brødet med 
et fugtigt Stykke Linned. 

Kraft-Suppe. 

Jeg er af den Overbevisning, at naar denne Suppe blev 
mere bekendt og benyttet, man kunde gøre mange ulykkelige 
Mennesker lykkelige. Kraftsuppen er ikke blot at anbefale paa 
Grund af dens store Næringsværdi, men ogsaa fordi den er meget 

billig at lave. 
220. 
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Man tager et stort Grovbrød (der som bekendt kun laves 
af Rugmel), skærer det i smaa Skiver og anbringer disse pap, 
en Blikplade. Denne sætter man paa den varme Ovn og lader 

Brødet staa, indtil det er bleven fuldstændig haardt og tørt, 
hvorpaa det i en Morter stødes til et grovt Pulver. 

Vil man nu tilberede sin Kraftsuppe, kommer man 2-3 
Spiseskefulde af dette Pulver i kogende Kødsuppe, rører rundt, 
og Suppen er færdig. Den smager fortrinlig, er nærende, om 
end ikke i saa høj en Grad, som hvis man i Stedet for Kød-
suppe anvender Mælk. Har man hverken Mælk eller Kødsuppe, 
tage man almindeligt Vand, hvorved Navnet »Kraftsuppe,  
alligevel er berettiget. 

Denne Kraftsuppe er ganske udmærket for rigtig stage 
Børn, da den er let fordøjelig og samtidig nærende. Endvidere 
for ældre Folk, der har mistet deres Tænder, overhovedet for 
ethvert Menneske. 

TRF,DIF,   



NOGLE AF 

DE VIGTIGSTE SYGDOMME, 

DER KUNNE BEHANDLES EFTER 

4`. 

DET KNEIPP'SKE SYSTEM 



NERVESYGDOMME 



Om Nervøsitet i Almindelighed. 

I ældre Tider eksistei;ede »Nervøsitet« ikke i saa høj en 
Grad, saaledes som det desværre i vor moderne Tidsalder er 
Tilfældet. Det er vist kun faa, der kunne sige dem fuldstændig 
fri for at være, hvad man med et fælles Begreb kalder »nervøs«. 

Hvad forstaas egentlig ved Begrebet »Nervøsitet« ? For at 
kunne besvare dette Sporgsmaal nogenlunde tilfredsstillende, maa 
vi først vide, hvad man forstaar ved Nerver. 

Nerverne danne et System, bestaaende af Nervetraade, 
Nerveknuder eller Ganglier samt de centrale Elementer: Hjærnen 

og Rygmarven, og alle disse Dele staa nu i Forbindelse med og 
paavirke det menneskelige Legeme paa mangfoldige Maader. 
Af disse skal jeg kun fremhæve ganske enkelte. 

For det første kunne Nerverne betragtes som en Slags 
Telegrafledning mellem Hjærnen og Legemets Muskler, saavel 
de vilkaarlige som uvilkaarlige, hvilket altsaa er en af Aar-
sagerne til at vi kunne bevæge os. 

Dernæst er Hjærnen, som vi alle ved, Sædet for alle vore 
Sanser og for Tænkeevnen. Lad os tage et Eksempel: man 
støder sig paa en Genstand og skriger »Av«. Hvorfor? Fordi 
dette »Av« . er et Udtryk for den Smærte, Legemet fornemmer 
ved Stødet. Hvorledes foregaar nu denne Smærteopfattelse? 
Naar en Del af Legemet modtager et Stød, trykkes samtidig de 
Følenerver, som findes paa vedkommende Sted, og dette meka-
niske Tryk giver saa den Fornemmelse, som vi benævner Smærte. 
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I Hjærnen lokaliseres Indtrykket, d. v. s. Hjærnen siger 

os, hvor Smærten bevirkes, det være sig i hvilkensomhelst lille 

Del af Legemet. 
Der gives ogsaa Tilfælde, hvor Smærten opfattes ander-

ledes, nemlig ved de saakaldte »Efterfornemmelser«. En Patient 
faar f. Eks. en Arm eller et Ben amputeret; undertiden hænder 
det da, at vedkommende angiver at føle Smærter i Armen eller 
Benet, selv om dette Lem er borttaget. Dette skulde jo anses 
for umuligt, men er dog Tilfældet. Smærten fornemmes jo 

igennem Arm- eller Bennerven, og selv om vedkommende. Lem 
fjærnes, bilder Patienten sig dog i nogen Tid ind, at Smærten 
sidder i dette. Smærteopfattelsen er derved at betragte som en 
Art Hallucination. 

Som jeg for bemærkede, Hjærnen er Sædet for Tanken; 
derfor maa ogsaa den, der tænker eller studerer meget, benytte 
Hjærnen i høj Grad. Men for at Hjærnen kan arbejde godt, 
maa den tilføres rigeligt Blod, hvad der for en Tid gaar godt, 

men som senere virker i skadelig Retning. Vi faa derved de 
saakaldte »indre« Kongestioner til Hjærnen, hvilke efterhaanden 
bevirke, at Hjærnevirksomheden tager af. Her have vi Begyn-
delsen til en senere »Nervøsitet«, og undersøge vi nervøse og 
neurastheniske Patienter, ville vi snart opdage, at deres Tilstand 
gaar mange Aar tilbage i Tiden, og at Aarsagerne til den ere 
at finde i mangfoldige, tilsyneladende ubetydelige, men i Virke-

ligheden meget afgørende og vigtige Omstændigheder. 

Jeg kommer senere ind paa selve Lidelsen Neurasthenie, 
men skal her kun kortelig omtale Forskellen mellem den og 
Nervøsitet. Neurasthenien er en Sygdom, som vi nærmest maa 
betragte som en ømfindtlig Svækkelsestilstand af hele Central-
nervesystemet, medens Nervøsitet egentlig kun er en, om jeg 
saa tør udtrykke mig, »sjæleligt• Oprivning, hvor den egentlige 
Svækkelsestilstand ikke er til Stede. 

Et nervøst Individ er som bekendt meget ømfindtlig over 
for Støj og alle Lyde, der enten komme uforvarende eller ere 
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disharmoniske. Som Regel er den »nervøse« meget vanskelig 
at omgaas. Snart er han munter og glad, snart pirrelig og 
gnaven, for ved den mindste Ubetydelighed at kunne fare op 

og blive rasende. Et nervøst Menneske indrømmer kun ugærne 
at være rask, men finder for det meste en vis Tilfredsstillelse i 
at betragtes som syg af sine Omgivelser. 

Derfor er et saadant nervøst Menneske altid til Plage for 
sine Medmennesker, særlig naturligvis for dem, der til Stadighed 
maa omgaas ham. Han tyranniserer alle mere eller mindre. 
Og det sørgelige ved Sagen er, at der i Grunden er saa uendelig 
lidt at stille op med en saadan Patient. Haarde Ord og For-
maninger hjælper lige saa lidt som Venlighed. 

Nervøsitet er altsaa en Lidelse, der ikke opstaar paa kort 
Tid, men ganske sukcessivt. Naar man vil gaa rigtig til Bunds 
i dens Aarsager, maa vi gaa helt tilbage til Barndommen; thi 
som oftest ligger den egentlige Aarsag i en forkert Opdragelse 
af Barnet. 

Hvor mange Forældre tvinge ikke deres Børn til at studere 
f. Eks., selv om ogsaa vedkommende Barn aldeles ikke er anlagt 
derfor. Nutildags skal alle »studere«, det at lære et Ha andværk 
anses ikke mere for noget fint eller passende. Hvor dumt handle 
ikke disse Forældre! I Stedet for at faa et kraftigt og dygtigt 
Menneske ud af deres Søn, opnaa de kun at faa et nervøst, for-
kvaklet »Gfnnemsnitsindivide ud af ham. Er det ikke Daar-
skab, eller hvad skal man kalde det? 

Hvilke Midler staa nu til vor Raadighed med Hensyn til 
Bekæmpelsen af dette Onde? Ja, der kan udrettes meget! 
Fremfor alt maa vi gøre, hvad der staar i vor Magt, for at op-
drage og ernære vore Børn paa en saa fornuftig Maade som 

mulig. 
Naar man af og til siger til en Moder: »Dine Børn ere 

daarlig ernærede,« bliver hun ofte fornærmet og kommer f. Eks. 
med en Ytring som saa: »Hvor kan De dog sige det, tror De 
maaske jeg sulter dem? Jeg giver dem alt, hvad der findes af 
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god Mad og Drikke.« Ja, deri ligger netop Fejlen; Børnene 
faa en Mængde Ting, som de slet ikke kunne taale. En tar-

velig, kraftig, men god Kost tjener dem bedst i alle Henseender; 
alt, hvad der hedder Slikkerier og fine, lækre Spiser, ødelægger 
kun Barnets Mave og lægger Grunden til senere Tiders Syge-
lighed og Nervøsitet. 

Hvad der her er sagt om Børnene, gælder lige saa meget, 
om ikke mere, for den modnere Alder. Er det ikke sørgeligt 

at se Drenge paa 12-15 Aar være passionerede Røgere, drikke 
øl, Vin etc.? Er det ikke unaturligt, at unge Piger »snøre« sig, 

netop i den Alder, hvor de udvikle sig allermest? Følgerne af 
alle disse Daarskaber have vi Læger jo daglig for øje, idet saa 
godt som Halvdelen af vore Patienter maa henregnes under 
Begrebet »slet Ernæring og en deraf følgende hæmmet Legems-
udvikling«. 

Nervøsitet er altsaa, en Lidelse, som nærmest kan karak-
teriseres ved Benævnelsen »forhøjet Modtagelighed for ydre Paa-
virkninger«. 

Noget, der ofte følger med Nervøsitet, er en nedtrykt 
Sindsstemning, Melankoli, som undertiden kan gaa over til at 
blive en ganske alvorlig Sindslidelse. At helbrede denne er 
meget vanskeligt og tager for det meste meget lang Tid. Man 
finder særlig denne Tilbøjelighed hos Kvinder. Hvor mange 

unge Ægtemænd kunne ikke tale med om den Sag! Ved en-
hver Lejlighed, saavel hvor der kunde være en Grund som hvor 

der ingen er, græder den unge Kone, bliver »urimelig«, ja viser 
en egen Art Trods! Snart vil hun det ene, snart det andet. 
I Almindelighed betragtes hele hendes Væsen som »Lunefuldhed« 
eller, hvad der er værre, »Skaberi«, »Hysteri« etc. Dette er en 
stor Fejl, thi alle disse omtalte Egenskaber og ydre Tegn paa 
et pirreligt Sind bør paa ingen Maade henregnes under Be-
grebet »Karakter«, men ere alle tilsammen kun et sygeligt 
Udslag af en virkelig Sygdom, nemlig »Nervøsiteten«,  hvis Aar-
sager og hele Forløb jeg her korteligen har forsøgt at fremstille. 
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Ved Behandlingen af Lidelsen bør man altid gaa saa 
skaansomt og mildt frem som mulig, aldrig anvende Haardhed. 

En haard Behandling vil altid forværre Lidelsen, ja undertiden 
kunne bevirke, at den gaar over til en virkelig Hysteri eller 

lignende. 
Et af de bedste Midler overhovedet til at komme en Syg-

dom som Nervøsiteten til Livs, maa en passende individuel 
Vandkurbehandling siges at være. Selvfølgelig er det en aldeles 
urimelig Fordring at ville kureres for sin Nervøsitet ved en 
5-6 Ugers Vandkur, naar man i mange Aar, jeg kunde gærne 

sige, har arbejdet hen paa at skaffe sig den. Det er i det hele 
taget ganske mærkeligt at se, hvor urimelige Patienter kunne 
være, særlig med Hensyn til de Fordringer, de stille til Lægen. 
Kan en Læge ikke kurere sin Klient paa en ganske kort Tid, 
selv om det er for en aarelang Lidelse, »duer« han ikke og 
søges en ny. Det, de fleste syge mangle, er Taalmodighed og 
ikke mindst en fast Villie til at gennemføre den Behandling, de 
i paakommende Tilfælde bør underkaste sig. Begge disse Dele 
ere af største Betydning ved en Vandkur. 

Er der nu ikke noget andet foruden Vandbehandlingen, 
som er nødvendig for at opnaa et godt Resultat? Jo, der er to 
meget vigtige Faktorer, som man desværre kun sjælden lægger 
den fornødne Vægt paa, nemlig frisk Luft og en afpasset Diæt. 

Hvad nu Vandbehandlingen angaar, skal jeg ikke her gaa 
nærmere ind paa de specielle Behandlinger, som jo allerede maa 
være Læseren af denne Bog bekendte, men kun omtale nogle 
Enkeltheder, som alle, der gennemgaa en Vandkur, gøre Be-
kendtskab med og i visse Henseender kunne have godt af at 

høre lidt nøjere om. 
Naar man spørger en Patient om, hvordan Befindendet er, 

en 8 Dages Tid efter at han har begyndt en Vandkur, faar man 
regelmæssig det Svar: »Aa, jeg synes det gaar daarligere; jeg 
er saa mat og træt, kan ikke sove o. s. v. Denne Tilstand plejer 
at vare en 3-6 Dage og benævnes »Vand-Reaktionen«; den 
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bør betragtes som noget normalt og ikke, som mange tror, som 

noget Tegn paa, at de ikke skulde kunne taale Kuren. Appe-

titen stiger derimod altid under denne Reaktion, og Humøret 
bliver i Reglen bedre. Naar Reaktions-Stadiet er overstaaet, 
stiger Almenbefindendet temmelig hurtig i Retning af Bedring, 
Træthedsfornemmelserne tabe sig, Søvnen indfinder sig igen, og 
Kuren begynder egentlig først nu at virke saaledes, at Patienten 
kan mærke, at det gaar fremad. 

Nogle af de bedste Vandanvendelser ved Nervøsitet er 
Halvbadet og Siddebadet. Begge disse virke meget beroligende. 
Af andre Anvendelser kan nævnes Valkningerne; men mærkelig 
nok tagles disse ikke af alle. Der gives Individer, der aldeles 
ikke taale at faa nogen Vaskning om Aftenen, før de skal i 
Seng, men blive ophidsede og søvnløse. Der gives endvidere 
andre, der udmærket godt taale selv de stærkeste Gydninger, 
men ikke den letteste Vaskning. 

Hvad nu de andre to Faktorer, frisk Luft og rigtig Diæt 
angaar, har jeg tidligere udtalt mig inclgaaende om dette Æmne 
i Almindelighed og skal kun tilføje, at hvad der kan anses for 
Diæt hos den ene, kan være til Skade for den anden, noget, 
som saavel Patienten selv som Lægen altid bør have sin Op-
mærksomhed henvendt paa. 

Neurasthenie. 

Lige saa vanskeligt som det er at give en bestemt Defini-
tion af Begrebet Nervøsitet, lige saa svært er det at opstille et 
bestemt Skema for alle Neurastheniens forskellige Former. 

Neurasthenien, paa dansk Nervesvækkelse, er bleven en 
fuldstændig moderne Sygdom; dermed være ikke sagt, at det er 
en Lidelse, der først er opstaaet de sidste Aaringer, nej den har 
eksisteret lige fra den graa Oldtid. En anden Sag er det, at 
dens forskellige Symptomer ikke have været saa kendte tidligere, 
saaledes som det nu er Tilfældet. Først i dette Aarhundrede 
have Lægerne, navnlig de franske (Bouchent' og Beard) gjort 
Sygdommen til Genstand for et indgaaende Studium, og først 
for ganske faa Aar siden er det lykkedes efter en Mængde 
fysiologiske og anatomiske Iagttagelser at samle alle de uendelig 
varierende Sygdomssymptomer og ved Sammensætning af Hoved-
symptomerne at skabe et klinisk Sygdomsbillede. 

Sygdommen udvikler sig, skriver Krafft-Elbing, for det meste 
ganske sukcessivt med Symptomer paa en forhøjet Irritabilitet 
og Udmattelse af Nervesystemet. Patienten føler sig mat og 
træt, har ingen Lyst til aandeligt eller legemligt Arbejde, men 
føler Trang til Sove- og Pirringsmidler. Hertil kommer saa 
efterhaanden en ophidset Sindsstemning; der indfinder sig Tvangs-

forestillinger, der særlig dreje sig om noget ubehageligt, og disse 
plage Patienten særlig om Aftenen, naar han er kommen i Seng, 
hvorved Søvnen forstyrres og Legemet udmattes. Et af de 
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Begyndelsen ved Ordinationen. Ved mangfoldige Iagttagelser 
saavel i Wikishofen som her paa Anstalten i Silkeborg er jeg 
kommen til den Overbevisning, at man særlig ved denne Sygdom 
altid bør gøre sig den Grundsætning til Regel: » den mildeste 
Koldtvandsbehandling er den bedsteg. Selvfølgelig gives der 
mange Neurasthenikere, der meget godt taale en stærkere Be-
handling, men som Regel bør man gaa, langsomt frem; det vil 
snart vise sig, om Patienten taaler en svagere eller stærkere 
Behandling. 

Ofte forlange Patienterne af sig selv stærkere Anvendelser 
end dem, Lægen ordinerer, idet den almindelige Mening blandt 
Publikum er den, at »jo mere koldt Vand, de faa over sig, jo 
mere maa det hjælpegi. Det er en. stor Fejltagelse; det kneippske 
System er netop baseret paa en »kvalitative Virkning og ikke 
paa Kvantiteten.. En• lille Gydning, som Knægyd f. Eks., har 
undertiden meget større og bedre Virkning, end et Fuldgyd 
vilde have i samme Tilfælde. I saa Henseende bør Patienten 
altid stole paa Lægen og hans Ordination og ikke give efter for 
sine egne Ideer, da en fejl Behandling ofte kan have de skade-

ligste Følger for hele Livet. 
Foruden Koldtvandsbehandlingen er der, som omtalt, endnu 

en meget væsentlig Faktor for at kunne helbrede en Neurasthenie, 
og det er en omhyggelig afpasset Diæt. Alle krydrede Spiser 
og Drilcke bør unclgaas. øl, Vin samt alle alkoholholdige Drikke 
gire forbudte. Endvidere bør Neurasthenikeren aldrig til sine 
Maaltider drikke for meget Vand, da Mavesafterne derved for-
tyndes og Dyspepsie bliver Følgen. Da Neurasthenikerne i Al- 
mindelighed lide af Gasdannelser i Underlivet, er det meget at 
anbefale kun at spise smaa Portioner ad Gangen, men ofte. 
Det er en gammel Overtro, at jo mere man spiser, jo kraftigere 
bliver man, nej tværtimod: det gælder mere om at fordøje det, 
man spiser, end at fylde en Mængde Sager i sig, der gaar ufor-

døjet igennem. 
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vigtigste Symptomer, der er fælles for alle Neurasthenikere, er 
Følelsen af Mangel paa fysisk Kraft. 

Et andet konstant Symptom er den stadige Hovedpine, som 
snart viser sig som neuralgiske Anfald, snart ytrer sig som en 
højst ubehagelig trykkende Fornemnzelse over Øjnene eller i hele 
den øverste Del af Hovedet. • 

Særlig karakteristisk for mange Neurasthenikere er en vis 
Angstfølelse. For det meste staar denne i Forbindelse med de 
ovenfor omtalte Tvangsforestillinger. Af mere bekendte Former 
for Angstfølelse have vi en, der benævnes »Pladsangst«, hvorved 

forstaas en med Angst, Rysten, Hjærtebanken, Svimmelhed o. a. 
forbunden Følelse hos Patienten, naar han gaar over en aaben 
Plads eller lignende; en anden Form er Frygten for at være 
alene, en tredje Frygten for at være sammen med mange Men-
nesker o. s. v. 

Endelig maa vi ikke glemme en Lidelse, der saa godt som 
altid ledsager Neurasthenien, nemlig l'ordojelsesbesvcerligheder. At 
denne Lidelse hænger sammen med Neurasthenien, er klart, thi 
er Nervesystemet i Uorden, maa der absolut indtræde Forstyr-
relser fra Tarmenes Side, da alt Stofskifte i det menneskelige 
Legeme staar i nøje Forbindelse med og paa mangfoldige Maader 
er afhængig af Nervesystemet. 

Hvad nu Behandlingen af Nervesvækkelse angaar, saa maa 
det staa klart for enhver, at denne i Almindelighed er ren for-

kert. Vi se jo daglig nye Midler og Medikamenter dukke op, 

det ene lovprises mere end det andet, for snart efter at for-

svinde og give Plads for nye. 
Denne Usikkerhed i Medicinbehandlingen er saa meget sør-

geligere, som vi i Virkeligheden have et ganske udmærket og 
sikkert virkende Middel, Vandet, naturligvis i Forbindelse med 
en afpasset Diæt og Levemaade. 

At der ogsaa kan begaaes Fejl, ja undertiden meget store, 

ved Koldtvandsbehandlingen af Neurasthenikere, er sikkert nok• 

Man kan ikke noksom advare imod at gaa for strængt frem 
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Hvilken Kost maa nu anses for den bedste? Svar: en 
blaiulet Kost med fortrinsvis vegetariansk Præg. 

En anden vigtig Betingelse for at kunne opnaa, et gun- 
stigt Resultat er absolut legemlig og aandelig Hvile, mens 
Kuren staar paa. Det nytter ikke noget, at man samtidig med 
at gennemgas en Kneippkur vil passe sine Forretninger eller 
lignende. Udbyttet bliver da kun ringe, ja Tilstanden under-
tiden værre end før. 

Neurasthenikeren maa aldrig overanstrænge sig i nogen 
Henseenae, det være sig ved Selskaber, Dans, Gymnastik o. lign. 
Særlig hvad det sidste, nemlig Bevægelse, angaar, nære de fleste 
nervøse Mennesker en fejl Anskuelse. Som oftest tror den »ner-
vøse« ved forcerede Marschture, Gymnastik etc. at kunne bringe 
sit Nervesystem mere til Ro, kunne blive træt og derved opnaa 
en bedre Søvn. Desværre opnaar han i Reglen kun den mod-
satte Virkning. Nej, Spasereture, Ophold i frisk Luft saa meget 
som muligt er aldeles uundværligt for et nervesvækket Individ, 
men alt med Maade. Der maa ingensomhelst Overanstrængelse 
finde Sted, Nerverne maa behandles med saa megen Skaan-
somhed og Mildhed, som det er muligt. 

Endnu kun et Par Ord om selve Koldtvandsbehandlingen• 
Ved Neurasthenien bør der gaas frem med stor Forsigtighed, 
som jeg tidligere har berørt. Man bør under ingen Omstæn-
digheder begynde med stærke Gydninger, men. som  Regel 
gaa ganske langsomt frem, begyndende med Afvaskninger, 

Halvbade etc. Kan Patienten i det hele taget taale en. Koldt-
va,ndsbehandling, skal de gode Resultater af Kuren, særlig 
ved de svagere Anvendelser, nok vise sig efter nogle Ugers 
Forløb. 

Undertiden ser man, at en Neurastheniker en Tid lang 
gennemgaar en regulær Kneippkur med udmærket Fremgang 
for pludselig at faa et svært Tilbagefald uden paaviselig Aarsag• 
Man maa da straks udsætte en videre Behandling eller ogsaa 

gaa ned til de svageste Anvendelser, indtil Anfaldet er overetaaet. 

   

Det sker ogsaa, at Patienter, naar de have gennemgaaet 
en Kur i længere Tid, begynde at klage over, at de ikke 
kunne blive rigtig varme mere efter Anvendelserne. Dette er 

altid et Vink for Lægen om at indstille Kuren for vedkommende 
en Tid eller mindske denne alt efter Omstændighederne. 

Endelig gives der nogle Individer blandt Neurasthenikerne, 
som paa ingen Maade taale selv den letteste Koldtvands-
behandling. Disses Antal er heldigvis sjældent, men jeg har 
dog havt adskillige Eksempler at opvise. Tkke  engang en 

almindelig Overkropsvaskning taaler vedkommende, uden at 
alle de nervøse Symptomer forværres i betydelig Grad. Disse 
Mennesker ere meget at beklage, da deres hele Tilstand kun er 
en skrækkelig Pine for dem. Det eneste Middel, Lægen da 
har til Raadighed, er at give Patienten daglig et varmt Bad 
paa et Kvarterstid og blive ved hermed, indtil Nervesystemet 
er blevet bragt noget til Ro, og derefter ganske sukcessivt 

Koldtvandsanvendelser. Denne Art af forsøge med milde 
Neurasthenie kaldes den »erethiske«, er som sagt sjælden, men 
bør behandles med største Varsomhed og Omhyggelighed. 

Naar vi altsaa stille Spørgsmaalet: »er Neurasthenie hel-
bredelig«, maa det besvares med nogen Forsigtighed. Det af-
hænger meget af Sygdommens Natur, Varighed etc., samt af 
Patientens Taalmodighed og Vilje til at gennemføre den Be-
handling og hele Levemaade, der i de forskellige Tilfælde af 
Lægen anses for nødvendig. , 

I al Almindelighed kunne vi sige, at en Koldtvands-
behandling efter Kneipps System, anvendt paa, en rigtig og 
samvittighedsfuld Maade, naturligvis i Forbindelse med en 
afpasset Diæt o. s. v., efter alle de udmærkede Resultater, den 
har at opvise, maa betragtes som det bedste therapeutiske 
Middel, vi have til Helbredelse af denne saa udbredte og sørge- 

lige SLyagddl ois-ea.a Videnskabsmændene og Modstandere af Navnet 
»Kneipp.,  trække medlidende paa Skuldrene, Resultaterne bevise 
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Den sjælelige Tilstand hos Hysterikeren veksler i det 
uendelige, fra Viljeløshed til Trods, fra Energi til Slappelse, 
snart er han ophidset, snart nedtrykt, kort sagt, der findes ikke 

den Sjælestemning, som en Hysteriker ikke kan være under-
given. 

Hysterien er en kronisk Lidelse, cl. v. s. den kan udvikle 
sig i Løbet af 2-15-20 Aar, ligesom det er Tilfældet med 
Neurasthenien. Dog ere disse to Sygdomme grimdforskellige. 
At en Hysteriker samtidig kan være Neurastheniker og omvendt, 
er der naturligvis ikke noget til Hinder for. 

Som jeg omtalte i Begyndelsen, Hysterie er til en vis Grad 
prisgivet Folks Foragt. Det er kun sørgeligt, thi en Hysteriker 
maa altid betragtes som en virkelig haardt angreben. Patient. 
At det ikke er nogen let Sag at omgags et saadant Menneske, 
siger sig selv, thi ikke alene er Tilværelsen bitter for ham selv, 
men han gør ogsaa Livet surt for alle dem, han til daglig 
kommer i Berøring med, sin Familie, Lægen o. s. v. 

At behandle en Hysteriker med Haardhed eller Foragt, er 
det samme som at forværre hans Tilstand; der findes vel næppe 
en Lidelse, der er vanskeligere at behandle, end netop denne, 
og intetsteds er Mildhed og Overbærenhed mere paa sin Plads 
end her. 

Symptomerne paa en begyndende Hysterie ere temmelig 
ubestemte. Patienten klager over Besværligheder af forskellig 
Art uden nogen anatomisk paaviselig Aarsag. Pludselig er en 
saadan syg jublende glad for kort Tid efter at være dybt ned-
bøjet. Efter flere Aars Sygdom indtræder saa Tilbøjelighed til 
sværere Symptomer. 

Noget, der er karakteristisk for den udviklede Hysteriker, 
er en vis Trang til at overdrive alt. Thi efterhaanden som 
Patienten mærker, at hans Omgivelser ikke tage den tilbørlige 

Notits af hans Tilstand eller ikke tro paa hans Udsagn, søger 
han. naturligvis at skildre sine Lidelser med stærkere Farver, 

end der ellers vilde være Grund til. Særlig er dette Tilfældet 

over for Lægen, som derfor altid maa stille Diagnosen med 
nogen Forsigtighed. 

Blandt alle de utallige Former af Hysterie, der findes, skal 
jeg kun kortelig omtale et Par enkelte, nemlig de hysteriske 

Lammelser og Kramper. Paa dette Omraade kan man se det 
mest utrolige; der gives saavist ikke den Lammelse eller Krampe, 
der ikke kan være af hysterisk Oprindelse: 

En hysterisk Lammelse plejer at indtræde ganske plud-
selig. Vedkommende Patient bliver f. Eks. pludselig lam paa 
en Arm eller et Ben, undertiden begge; man kan gøre ved Pa-
tienten, hvad man lyster, Lammelsen vedvarer og kan i enkelte 
Tilfælde vare i flere Aar, for saa pludselig at forsvinde igen. 
Det mærkelige ved Sagen er, at Lemmerne ikke forandre Form 
eller afmagres, hvad der jo ellers altid finder Sted, hvor en Del 
af Legemet er lammet og ikke benyttes. Kun blive Musklerne 
noget slappe, hvad der jo er en ganske naturlig Følge af den 
Hviletilstand, de ere i. 

Endvidere gives der et Utal af hysteriske Krampeformer, 
som det ikke her er Stedet at komme ind paa. 

Hvorledes skal man nu behandle denne Sygdom ? Er der 
nogen Mulighed for Helbredelse? Dette er meget vanskeligt at 
besvare i sin Helhed, det afhænger af saa meget. For det første 
kommer det an paa, hvor kronisk Lidelsen er bleven, hvilken 
Retning, den har taget, Patientens Alder, Konstitution, de For-
hold, under hvilke han lever o. s. v. o. s. v. Som Regel tør man 
vel nok paastaa, at der til at helbrede en Hysteriker hører mere 
Klogskab end Videnskab. En klog og taalmodig Sygeplejer for-
maar undertiden at udrette, hvad selv den lærdeste Professor 
ikke magter. 

En Vandkir alene vil ikke kunne helbrede en Hysterie; 
der horer mere til. Man maa samtidig søge at indvirke paa 
Patientens Sjæleliv. Et er absolut nødvendigt, hvis der over-
hovedet skal kunne være Tale om Helbredelse, nemlig Tilliden 
mellem Læge og Patient. Denne i Forbindelse med en fornuftig 
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Ansigtsfarven hos en saadan Patient er under Anfaldet, 
enten bleg eller rød, hvad der har sin. Forklaring i følgende 
Omstændigheder. De Nervegrene, der forsyne Hovedets Blodkar, 
komme i en Irritationstilstand, forbunden med store Smærter. 
Bestaar denne Tilstand nu i en Lammelse af Nervegrenene, ind-
træder der jo ogsaa en Lammelse af Blodkarrene, hvad der igen 
bevirker en Udvidelse af samme. Derved antager Huden en 
rødlig Farve, samtidig med at Pupillerne indsnævres. Det stik 
modsatte bliver Tilfældet, naar Nerverne ere underkastede en 
krampagtig Tilstand. I alle Tilfælde er Patienten under selve 
Migræneanfaldet uhyre modtagelig for ydre Indtryk.  Enhver 
Lyd, ja selv den mindste Berørelse, fremkalder ulidelige Smærter. 

Som oftest ere disse Patienter udsatte for en urigtig Be-
handling og Mangel paa Medlidenhed. Et sundt Menneske kan 
overhovedet ikke danne sig nogen Forestilling om, hvor fryg-
telige disse Hovedsmærter kunne være, eller forstaa, at disse 
kunne optræde saa pludseligt, som det er Tilfældet ved Mi-
grænen. 

Migræne hører ind under Begrebet »Neuralgier« (Nerve-
smerter) og er en af de hæftigste og mest smærtefulde,  man 
kender; heldigvis er den kun af kortere Varighed. Neural-
giernes Gebet er meget stort; der eksisterer alle mulige Arter 
af dem. I Almindelighed optræde de ikke fuldt saa voldsomt 
som Migrænen, men ere saa til Gengæld langvarigere og ofte 
til stor Ulykke for Patienten. 

Hvad er nu den egentlige Aarsag til Migrænen? Flere 
Omstændigheder spille en Rolle herved. Tage vi en Kvinde, der 
altsaa periodisk faar disse typiske migrænøse Anfald, saa ville 
vi altid ved en nøjere Undersøgelse finde en eller flere legemlige 
Lidelser hos hende. Som Regel er hun anæmisk og betydelig 
nervøs, og som oftest er hendes Fordøjelse i Uorden o. s. v. Vi 

komme da til det Resultat, at den egentlige Aarsag til Lidelsen 
ligger i Blodet, hvilket giver os et Vink med Hensyn til den 
rigtige Behandling. 

 

   

Ved alle saadanne Lidelser, der altsaa maa siges at have 
deres Udspring i almindelige konstitutionelle Forstyrrelser, 
gælder det selvfølgelig om at indlede en konstitutionel Behand-

ling, d. v. s. paavirke hele Organismen og ikke enkelte Dele af 

samme. 
Grundet paa, at et migrænøst Anfald i Almindelighed op-

hører, naar Brækning indtræder, har man forsøgt at toupere 
Anfaldet ved at fremkalde Brækning. Dette har dog vist sig 
at være til ingen Nytte, tværtimod, man opnaar kun at skade 

Patienten derved. 
Den moderne medicinske Therapie besidder et Utal af 

Medikamenter, hvoraf naturligvis kun enkelte kunne siges at 
have nogen videre Betydning. I det højeste have de en momentan 
Virkning, nogen vedvarende derimod ikke. Hvem kender ikke 
Navne som Antifebrin, Coffeln o. m. a.? Som sagt, disse Midler 
kunne hjælpe i øjeblikket, men derved at Patienten vænner sig 
til dem, bliver deres Virkning ringere og ringere, hvorfor Dosis 
forøges for hver Gang, og hvad Resultat, der kommer ud deraf, 
kan vel enhver sige sig selv. 

For at komme Sygdommen virkelig til Livs, maa man 
behandle Grundlidelsen, in casu hele Stofskiftet i den menne-
skelige Organisme; Fordøjelsen maa bringes i Orden, Legemet 
maa aflia3rdes o. s. v. 

Vi komme saaledes stadig tilbage til den samme Grund-
behandling: frisk Luft, Lys, afpasset Diæt samt Vandkur-
behandling. Detaillerne ved denne tilkommer det Lægen i hvert 
enkelt Tilfælde at fastsætte. 

Til Slut skal jeg kun give et Par Vink med Hensyn til 
Behandlingen af selve det migrænøse Anfald. Først og frem-
mest er absolut Ro nødvendig, Patienten bør saa lidt som mulig 
udsættes for ydre Paavirkninger. At anbefale er en H. to lette 
Overkropsvaskninger med en Times Mellemrum, Indsvøbning af 
Lægge og Fødder med koldt Eddikevand, samt 10 Draaber Bal-
driantinktur hver Time. Paa Underlivet lægges et koldt Vand- 
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omslag, som skiftes 2 å 3 Gange med 10 Minuters Mellemrum. 
Som Følge af disse Anvendelser opnaar man for det meste at 
faa Patienten til at sove, og denne Søvn maa man søge at holde 

vedlige, saa længe det er muligt, ved at lade Patienten have 
fuldstændig Ro. 

Den endelige Helbredelse af Sygdommen tager forskellig 
Tid; hurtigt gaar det aldrig, da der jo skal indvirkes paa hele 
Organismen og derigennem paa det lokale Onde. Taalmodighed 

hører der til, uden denne vil Maalet vanskelig naaes. 

 

 

 

Om Lammelser. 

Blandt de Sygdomme, der fortrinsvis komme under Vand-
kurbehandling, bør særlig de fremhæves, der ere forbundne med 
Lammelser af forskellig Art. 

Der eksisterer en utrolig Mængde Lammelser, enten disse 
nu berøre hele Legemet eller kun enkelte Dele af samme. I saa 
korte Træk som mulig skal jeg omtale de vigtigste og fremføre 
enkelte Grupper, der dels ville være de fleste bekendte eller 
ogsaa kunne paaregne almindelig Interesse. 

Lad os tage et Eksempel: De fleste kende vel den Lam-
melsestilstand, der er typisk for et Menneske, der har haft et 
Slagtilfælde (Apopleksie). I Reglen strækker denne Lammelse 
sig over den halve Side af Legemet, særlig Ekstremiteterne. I 
de mere udtalte Tilfælde strækker Lammelsen sig ogsaa til Tale-
organerne, ja bevirker endog en Nedsættelse af de aandelige 
Funktioner. 

Det var altsa.a en Bemgelseslammelse; som bekendt have 
vi saavel Føle- som Bevægelsesnerver, som hver for sig kunne 
være angrebne. Lammelse af Føleevnen er slet ikke ualmin-
delig, forekommer ofte hos Hysterikere. 

Ved en Lammelse forstaas en Af biydelse af Nerveledningen, 
saaledes at Nerverne ikke mere kunne udøve deres Virksomhed. 
Lemmerne hænge slapt ned, og Patienten kan ikke foretage den 
ringeste Bevægelse. Disse Lammelser, som ere foraarsagede ved 
Beskadigelser eller Sygdomme i Centralorganerne, Hjælmen eller 
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Rygmarven, ere selvfølgelig at betragte som alvorlige Lidelser 
og bør derfor behandles med stor Omhu og Forsigtighed. 

Blandt Lammelserne finde vi mange interessante Former, 
som ere værd at omtale. Man har iagttaget, at Dykkere, naar 
de fra Dybet kom op til Overfladen, pludselig ere blevne lamme 
paa begge Ben; dette Fænomen træffer man ogsaa hos Bjærg-
værksarbejdere, som arbejde dybt nede under Jordens Overflade. 
Naar disse Folk komme op igen til denne, hvor det atmosfæriske 
Tryk ikke er saa stærkt, indtræder denne Lammelse ofte 
pludselig. 

Ved Blyforgiftning (hos Malere) optræder en egen Art 
Muskellammelse; de hysteriske Lammelser have vi for nylig 
omtalt. 

Endvidere have vi de saakaldte Krampelammelser, noget 
vi egentlig kun finder ved Rygmarvssygdomme. 

En anden ganske bekendt Form er den saakaldte Skælve-
lammelse, som ytrer sig derved, at Patienten altid ryster. Den 
begynder gærne med, at den ene Arm kommer i rystende Be-
vægelse, for efterhaanden at angribe hele Kroppen. 

Til Slut skal jeg kun fremdrage et Par almindelig fore-
kommende Lammelser, nemlig den rheumatiske og den, der er 
en Følge af Inaktivitet, cl. v. s. længere Tids Uvirksomhed. 
Den første støde vi ofte paa ved mange rheumatiske Lidelser, 
f. Eks. ved Rheumatisme i Nakkemusklerne. Disse blive stive, 

kunne ikke trække sig sammen og fremkalde derved indirekte 

en Lammelse. Den anden Form er altid en Følge af Mangel 
paa, et normalt Stofskifte. Har man brækket en. Arm, og denne 
har  ligget i en Gibsbandage i lang Tid, indtræder der altid en 
Atrophie (Afmagring) af Muskelvævet og en deraf følgende 
indirekte Lammelse. 

Jeg har nu nævnt enkelte mere bekendte Former og 
kommer derefter ind paa Aarsagerne til disse og Behandlingen 
af dem. 

Ved Behandlingen af enhver Sygdom maa man altid 
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behandle den til Lidelsen liggende Grund først. Er Lidelsens 
Aarsag hævet, svinder selve Lidelsen ogsaa. Hvad er f. Eks. 
Aarsagen til Apopleksie og den dermed følgende Lammelses-
tilstand? Svar: en Blodudtrædning i Hjærnen, som ved det 
forøgede Tryk paa Hjærnemassen bevirker en Lammelse af 
Legemet. Fjærnes nu Trykket, ophæves Virkningen og Patienten 
er i Stand til at kunne bevæge sine Lemmer igen. 

Netop hos saadanne Apoplektikere er Vandbehandlingen af 
stor Betydning og af udmærket Virkning i de fleste Tilfælde. 
Adskillige haarde Tilfælde har jeg haft under Behandling og 
næsten altid med godt Resultat. Ganske vist er det meget 
sjældent, at en Patient, der har overstaaet et svært apoplektisk 
Anfald, faar sin fulde Førlighed igen, men alene det, at han, 
efter at være bleven kort omkring i Sygevogn i lange Tider, 
ved en fornuftig Koldtvandsbehandling kan opnaa at komme 
til at spasere ved Hjælp af Stok uden synderlig Besvær, maa 
dog betragtes som et meget godt Resultat. 

Vi se altsaa, at Lammelser kunne have mange forskellige 
Aarsager; de ere aldrig en Sygdom for sig selv, men altid et 
Symptom paa en anden Lidelse. Stemmebaandslammelsen (med 
deraf følgende Stumhed) er meget ofte et Symptom paa Hysterie; 
den halvsidige Lammelse efter et Slagtilfælde er kun et Symp-
tom paa en Blodudtrædning i Hjærnen, Skælvelammelsen Symptom 
paa en Lidelse i Rygmarven o. s. v. o. s. v. 

Naar vi ville helbrede saadanne Lammelser, maa, vi derfor 
altid tænke paa Grundlidelsen og behandle derefter. Drejer det 
sig f. Eks. om Hysterie, løber Kuren i Reglen forholdsvis hurtig 
af, og den Læge, der har Held til at faa mange af den Slags 
Patienter under Behandling, bliver let en bekendt Mand overfor 
Publikum, men vil dog aldrig tilskrive sig selv Æren for det 
go de Resultat. 

Hvad nu endelig Resultaterne i sin Helhed angaar overfor 
de forskellige Lammelser, kan jeg kun sige, at de ere langt 
over Forventning i de fleste Tilfælde. Ved alle Slags Ryg- 
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marvssygdomme, selv den berygtede Rygmarvstæring (Tabes 
dorsalis), har jeg altid set gode Resultater. Vel er det yderst 
sjældent, at Patienten opnaar sit fulde Helbred igen, men en 
betydelig Bedring vil der altid kunne opnaas. 

Kun en Ting vil jeg gøre alle de Patienter opmærksomme 
paa, som have saadanne Sygdomme, at det aldeles ikke er nogen. 
let Sag at befrie dem for dem. For det meste er en saadan 
Lammelse et Produkt af en langsom snigende Sygdom, der 
under sin hele Udvikling har frembragt store pathologiske For-
andringer. Patienten maa være meget forsigtig, fremfor alt 
undgaa Alkohol, Kaffe og lignende inciterende Drikke, ikke ryge 
for meget o. s. v. — Saameget staar i hvert Tilfælde fast, at til 
at helbrede eller forbedre alle disse omtalte Sygdomme er koldt.  

Vand det bedste Middel, naar det blot anvendes paa rette 
Maade. 

BRYSTSYGDOMME 



Vore Lunger.''') 

At man bruger sine Lunger til at aande med, ved ethvert 
Barn; r,en  hvorledes Lungerne se ud og hvorledes Aandedrættet 

0.entlig  gaar for sig, ved kun de færreste Mennesker. 

et' Lungen er at sammenligne med en Sæk af svampet Væv, 

noget enhver vist kender. Enhver Husmoder kender det, enhver, 
der har  været til Stede ved en Slagtning, ved, hvordan et Par 

/junger se ud ; om det er en Kalv, et Svin, et hvilketsomhelst 
andet  Dyr, det er ligegyldigt, ved en overfladisk Betragtning er 

ingen videre Forskel hvad Udseendet og Vævet angaar. 
der

j:a 
n. 

 

g

evævet er blødt, elastisk og luftholdigt; naar man trykker 

p
det, siver lidt luftblandet Vædske frem. 
Lungerne ere omgivne af Brystkassen og beskyttes af 

 

som udvider sig samtidig med hine. Hvorledes gaar den ney 
Aandedrættet nu for sig? Lad os engang følge den Luft, vi 
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 indaan

u
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l
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n
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densVej.uft gaar gennem Mund- eller Næsehulen 
og ned igennem Struben ind i Luftrøret; omtrent i Højde med 
Brystbenets Midte deler Luftrøret sig i to Grene. Disse dele 
sig  igen i mange smaa Grene, som til Slut ende i Lungevævet 
selv eller i de smaa Lungeblærer. 

Nu selve Aandedrætsbevægelsen? Vi behøve blot at 
betragte Brystkassen, saa indse vi det let. Denne dannes jo 

*) Efter et Foredrag af Dr. Baumgarten, W6rishofeu. 
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af Hvirvelsøjlen og de til denne fæstede Ribben. I Hvile-

tilstand ere Ribbenene sænkede nedadtil; under Indaandingen 

hæver Brystkassen sig, og naar de 12 Ribben. paa hver Side 
løftes i Vejret, maa Brystkassens Diameter naturligvis blive 
større, hvorved Luften strømmer ind i Lungerne; saaledes finder 
Indaandingen Sted. Naar Brystkassen nu sænkes, trykkes 
Luften ud, ligesom af en Blæsebælg, derved fremkommer Ud-
aandingen. 

Hvad sker nu med Luften, efter at den er kourinen ned i 
Lungerne? Som bekendt tjener den i Luften værende Ilt til 

en Forbedring og Ernæring af Blodet. Naar v i indsuge den os 
omgivende Luft, trænger denne ud i Luftrørsystemets yderste 
og fineste Forgreninger, hvor den kommer i direkte Berøring 
med det cirkulerende Blod. Her foregaar saa en Forbrændings-
proces, idet Blodet optager Luftens Ilt og udskiller Kulsyre. 

I vaagen Tilstand have vi tildels Herredømmet over Aande-
drættet, under Søvnen intet. 

Det første, et nyfødt Barn gør, er at trække Vejret dybt. 
I det Øjeblik træder Lungerne for første Gang i Virksomhed. 
Indtil da vare disse lufttomme og sammenfaldne som en 
presset Svamp. Fra nu af og indtil Døden indtræder fortsætte 
Lungerne deres Virksomhed uhindret, - forudsat at de ikke lide 
nogen Skade paa den ene eller anden Maade. 

• Naar nu denne Luftstrøm er sund og normal, saa bliver 
Stofskiftet mellem Luft og Blod ogsaa normalt. Finde vi god, 
frisk Luft overalt? Nej! desværre ere Menneskenes  Boliger og 
Opholdsrum nutildags kun sjældent saaledes indrettede, at de i 
alle Henseender svare til Hygiejnens Fordringer. Kornreer man 
ind i et Forsamlingslokale, hvor der er mange Mennesker til 
Stede, og en vil lukke et Vindue op, saa, raabe alle: »Det 
trækker, luk i!' Det. er en Fejl, at vi ere blevne saa forkælede 
fra Barnsben af, at den mindste Gennemtræk straks foraarsager 
Forkølelse, Rireumatisme etc. I saa, Henseende maa jeg opstille 
Englænderne som et Mønster, nemlig hvad en fornuftig Afhærd- 
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ning angaar. Englænderen holder af at sidde mellem to aabne 
Døre og Vinduer og d& indtage sit Maaltid ; naar en Englænder 
kan komme til at sidde, hvor der er Gennemtræk, er han 

fornøjet. 
Med Hensyn til Blødagtighed frembyder Kejser Augustus 

et overordentlig smukt Eksempel. Kejser Augustus, der som 
bekendt regerede paa Kristi Tid, havde bragt det saa vidt, at 
hans Værelse var tapetseret med Pelsværk og han selv altid gik 
klædt i Uld og Peltsværk. Naar han vilde tage et Bad, gjorde 
han det kun i Fantasien; han klædte sig af, satte sig i det 
tomme Badekar og roede med Hænderne. Han havde konsuleret 
de berømteste Læger, men ingen formaaede at hjælpe ham. Sas, 
fik han en Dag Meddelelse om en Doktor -- Antonius Musa 
som havde helbredt flere Mennesker med koldt Vand. Han lod 
ham komme og bad ham behandle sig. Denne Antonius Musa, 
gjorde et saa stærkt Indtryk paa Kejseren, at denne viljeløs 
overgav sig i hans Hænder, og Antonius lavede af den blød-
agtige Peltsværkskejser en afhærdet Mand, der levede mange Aar 
endnu. Han behandlede ham ifølge Historieskriverne udelukkende 
med koldt Vand, specielt Gydninger, gav ham rigelig vegetabilsk 
Kost og fik ham til at føre et sundt Liv. Derfor blev ogsaa 
Antonius Musas Statue oprejst blandt Fædrelandets Befriere. 

Fra denne lille Digression vende vi tilbage til vort Thema. 
igen. Har man svage Lunger eller Disposition hertil og sam-
tidig er blødagtig uden at gøre noget for at styrke dem, kan 
man være sikker paa, at de i Lungerne værende Sygdomslim 
langt snarere komme til Udvikling under saadanne Omstændig-
heder end hos de Mennesker, der afha3rde deres Legeme og 
gøre det modstandsdygtigt overfor alt Slags Vejrlig og meget 
andet, der kommer udvendig fra. 

Her maa vi huske paa, at, naar vi vil have sunde Lunger, 
det bedste Middel til at opnaa dette er det kolde Vand, anvendt 
paa rette Maade. Jeg skal senere hen gaa nærmere ind paa 
denne Side af Sagen, idet jeg kun foreløbig vil pointere Vigtig- 
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heden og den store Betydning, der ligger i en systematisk 
gennemført Koldtvandsbehandling. 

Lungen selv er, naar den skal arbejde regelmæssigt, stærkt 
blodfyldt, og ved det normale Aandedræt strømmer Luften ind 
og ud; alle, selv de mest fjærntliggende Dele af Lungen paa-
virkes af Luften, for at det cirkulerende Blod overalt kan blive 
tilført Ilt i rigelig Mængde. 

Er Aandedrættet derimod svækket paa en eller anden 
Maade, bliver det de fjærnt liggende Dele, altsaa Lungespid-

serne, der i første Række unddrages en Fornyelse af Luften og 

dermed den nødvendige Iltmængde. Hvad bliver Følgen? Følgen 
bliver simpelt hen den, at vedkommende Lungedel bliver svækket, 
saa at den ikke længere er i Stand til at modsætte sig even-
tuelle Sygdomskims Indtrængen og Udvikling. Der indtræder 
en Fortætning af Lungespidsen, en Katarrh, som af det store 
Publikum i Reglen kun lidet agtes, men som ikke destomindre 
ofte kan blive afgørende for vedkommendes Liv. 

 

Netop denne Lungespidskatarrh er en Lidelse, som ved den 
kneippske Vandkurbehandling kan fejre sine Trirunfer. Jeg selv 

kender mange Tilfælde, hvor Lungespidskatarrher fuldstændig 
ere forsvundne og hvor mere fremskredne Katarrher  ere drevne 
tilbage indenfor smaa Grænser og efter længere  Tids Forløb 

blevne fuldstændig helbredede. Man skulde undre sig over, hvor 
det er muligt at opnaa saa meget med koldt Vand. 

En Ting maa jeg dog stadig gøre opmærksom paa, og 
særlig hvad Behandlingen af Lungelidelser angaar, nemlig Lang-
varigheden kolde Vand virker sikkert, af denne. Det men  lang-
somt. Den første Betingelse for et heldigt Udfald ved en 
Vandkur er Taalmodighed og en fast Vilje tili lang 
gennemføre, hvad der i det givne Tilfælde maa anses for at 
være nødvendigt, hvis Helbredelse skal opnaas.

Tid at 

Lungetuberkulose. 

Blandt de mange forskellige Lungesygdomme indtager 
ovennævnte en meget fremragende Plads saavel i Henseende til 
Udbredelse som Ondartethed. Tæring, Tuberkulose, Svindsot, 
Brystsyge, kort sagt alle mulige Navne har man givet denne 

Sygdom. 
Hvor almindelig og udbredt denne Lidelse er, ses bedst 

deraf, at 1/7  af hele Menneskeheden i Følge Statistiken falder 

som Offer for den. Der gives Byer, der i særlig Grad maa 
siges at være hjemsøgte af den, saaledes Wien f. Eks.; derfor 
har den. ogsaa faaet Navnet Wiener-Sygdommen — Morbus 
viennensis. I andre store Byer er det egentlig ikke bedre; kun 
München danner en enkelt Undtagelse; Klimaet er sundere her 
og, som bekendt, lægger man i denne By en ikke ringe Vægt 
paa Legemets Ernæring. 

Lungetuberkulose eller Brystsyge, som den her hjemme 
mere almindelig benævnes, bliver betragtet som en smitsom 
Sygdom og er det ogsaa, som jeg senere skal forklare. Som 
Aarsag til den antages en lille Bakterie, kaldet Tuberkelbacillen, 
at være. Prof. R. Kocl er den, der har fundet den og paavist 
den. Ved denne Opdagelse gaves der ikke alene Videnskaben et 
Middel ihænde til med Sikkerhed at kunne fastslaa Diagnosen for 
denne Sygdoms Vedkommende, men tillige for mangfoldige andre 
Lidelsers, om hvilke man tidligere ikke rigtig vidste, hvor man skulde 
henføre dem. Om Tuberkelbacillen direkte er Skyld i Sygdommen, 

25 
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kan ikke altid betragtes som fuldstændig afgjort. Den findes 
i Opspyttet, i Udaandingsluften hos disse Patienter, hos mange 
ogsa a i Blodet og andre Dele af Legemet. 

Naar Infektion (Smitteoverforelse) finder Sted, foregaar 
denne først og fremmest gennem Aandedrættet. Med Luften 
føres Sygdomskimene ned i Lungen, for paa et eller andet svagt 
Sted at kunne sætte sig fast. I de fleste Tilfælde bliver det 
Lungespidserne, det kommer til at dreje sig om; ere disse altsaa 
svækkede, ville de ikke være i Stand til at befordre Sygdoms-
giften videre, men der vil efterhaanden danne sig en lille For-

tætning, som Lægen ved Undersøgelsen altid kan paavise. Ved 
Hjælp af Hørerøret opdages samtidig nogle bløde, fugtige Ralle-
lyde, og dette er det første Tegn paa, at Infektion har fundet 
Sted. Er denne Opdagelse først gjort, gælder det om kraftig 
Indgriben; hvert øjeblik, der spildes, kan have uberegnelige 
Følger. Ved Lungeaffektioner gælder det, mere end ved de 
fleste andre Sygdomme: jo før, der tages fat, des bedre. 

Ganske sukcessivt skrider ovennævnte Proces fremad, lige-
som et Saar, der griber om sig. Patienten begynder at føle 
Træthed henimod Aften, lidt Hoste indfinder sig, og ved at 

iagttage den syge er der egentlig ikke andet paafaldende  end, 
at han synes mindre oplagt i det hele end sædvanlig samt ikke 
mere er rigtig i Stand til at udføre sit Arbejde som tidligere. 
Naar saadanne Symptomer fremkomme hos et ellers sundt Med-

lem af en Familie, i hvilken der er forekommet Brystsyge, er 

det paa høje Tid at faa vedkommende undersøgt og opklaret, 

hvad der kan være i Vejen. Ofte lader det sig ikke straks 

afgøre ved en Undersøgelse; Patienten bør da med korte Mel-
lemrum lade sig undersøge af Lægen, før sukcessivt at komme 

til et bestemt Resultat. 
Jeg har nu ganske kort omtalt Begyndelsessymptomerne  

paa den. Tilstand, vi benævne Tæring; Sygdommens videre Forløb 

viser sig ved, at der danner sig et Exsudat, cl. v. s. Slimansam- 

ling, og at Lungevævet i det angrebne Parti bliver stærkt 
gennemvædet. 

Det er sikkert enhver bekendt, at, naar Lægen under-
søger, banker han med Fingeren. Hvorfor gør han det? Den 
sunde Lunge er luftholdig, og ved at banke paa den, faas en 
temmelig hul, men klar Tone; er Lungen derimod gennemtrængt 
af en eller anden Vædske, bliver Tonen naturligvis mat, og 
dette er det første Tegn for Lægen paa, at der er noget i 
Vejen. Dernæst sætter han Hørerøret til og hører, at Aande-
drætslyden er forandret som Følge af omtalte Vædske. 

Det lille Betændelsesfocus, d. v. s. Fortætningen i Lunge-
spidsen, bliver efterhaanden større og større, indtil vi endelig 
fair en saakaldet Gaverne (Hule). Denne Tilstand fremkommer, 
naar større Dele af Lungevævet ædes bort. Ved enhver saadan 
Proces dannes der »Pus« (vulgært: Materie), og dette søger 
Legemet nu at skaffe bort ad en eller anden Vej. Pusdannelse 
bevirker Feber, derfor have alle brystsyge paa dette Stadium 

til Stadighed Feber i højere eller mindre Grad. 
Lungetuberkulosen kan deles i 3 Stadier: lette katarrhalske 

Symptomer. mat Tone ved Undersøgelsen, Træthedsfornemmelser 
o. s. v., det er det første Stadium. Det andet Stadium er det 
cavernøse, a: hvor smaa Caverner have dannet sig og Dele af 
Lungevævet befinde sig i Opløsning; tredje Stadium er Slut-
ningsstadiet, hvor en Helbredelse af Sygdommen ikke mere er 
mulig. 

Naar Behandlingen indledes i første Stadium, kan Patienten 
som Regel helbredes; i andet Stadium ere Udsigterne selvfølgelig 
noget ringere, men Størstedelen opnaar dog Helbredelse. I tredje 
Stadium derimod, hvor Kræfterne ere tagne betydelig af, hvor 
Blodet helt igennem er forgiftet og Feber stadig er Stede, samt 
hvor større Dele af Lungerne ere ødelagte, kan man naturligvis 
ikke vente hverken Helbredelse eller nogen væsentlig Bedring. 

Endnu kun et Par Ord angaaende Udseendet hos en 
25' 
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brystsyg: slank Legemsbygning, tynde Knogler, fladt Bryst, 
smalt Ansigt, noget indsunkne Kinder, meget livlige, skinnende 

normalt; klæder man Patienten af, finder man Gruberne 
Øjne, lidt hidsigt Temperament samt hurtigere Aandedræt end 

oven-
over og nedenunder Nøglebenene mere eller mindre indsunkne/ 
Ribbenene lidt fremstaaende med brede, flade 

anser en for brystsyg, som ikke er det, og omvendt. Da j
eg  

e
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e

g
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e
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.
mrunb  

Armene ere tynde, Fingrene spidse og meget bevæg 
Dog sker det af og til, at Udseendet 

bedrager,  saa at man 

var Soldat, blev en Dag en Mand bragt ind paa Sygehnset, da  
han under en Øvelse pludselig havde faaet en Lungeblødning• 
Det var en kraftig bygget Karl, bredskuldret og 

, raaatte tro 
stærk i alle  Henseender. Enhver, der saa ham

, at han  ikke  
kunde fejle noget. Ved Undersøgelsen. fandtes den ene 

Lunge-spids let angreben af en Katarrh 
øffet. seks ; men han 'spyttede Blod, 

Ugers Forløb døde han. 
her Sygdommen. udviklede 
det  til en akut, »galopperende Svindsot«, som vi her 

. Intet Menneske vilde have troet, at Manden var 
dette viser altsaa, at man kan lade sig narre. 

I hvert Tilfælde er det vigtigt at 
hele og vide, at Folk, 1 det 

store ere godt forsynede med Fedt, for det meste 
i te kun  have ringe Udsigt til at dø af Brystsyge. 

Hvorledes skulle vi nu behandle denne Sygdom? 
Dette er  et af de store Spørgsmaal, thi hvad de brystsyge burde 

Brystsyge ere som oftest altfor livlige i Forhold 

egentlig gøre, gøre de for det meste ugærne, og det 1gøre
,havde de  bedre af at lade være med. , c e  

Tilstand, og netop denne Livlighed er til Skade for dem. Først 
tieres

og fremmest burde de have saavel aandelig som legemlig 
Hvile;  enhver ydre Paavirkning 

er i højeste Grad skadelig  der kan tænkes at virke ophidsende,
. 

Bortset herfra bør den brystsyge til Stadighed være 
under-kastet en samvittighedsfuld, omhyggelig reguleret Diæt. Den 

saakaldte Overernæring er i de fleste Tilfælde meget vigtig' for 
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at Patienten herved kan erstatte de Kræfter, soen ere berøvede 
ham gennem Sygdommen. Patienten maa derfor holde en meget 
kraftig Diæt. 

Den brystsyge behøver Kød,' i det mindste ,ån Gang daglig. 
Det at lade en brystsyg leve vegetariansk er i absolut Strid 
med den sunde Fornuft. Der gives ganske vist Folk, der holde 
det ud i kortere eller længere Tid, men saa er det heller ikke 
rigtige brystsyge, og jeg gentager igen og med Vægt, -at for 
en brystsyg er en meget kraftig Kost ubetinget nødvendig. 

Frokost, Middag og Aftensmad gælder overalt som vore 
tre Hovedmaaltider, og disse bør alle være kraftige og gode. 
Brystsyge kan jeg f. Eks. anbefale: om Morgenen (Frokost) en 
Kraftsuppe, Havre- eller Bygsuppe; Maltkaffe er- ogsaa god, 
Mælk ligeledes, dog om denne skal jeg senere udtale mig lidt 
nærmere. Hertil kommer lidt Brød med Smør eller Honning, af 
og til et blødkogt Æg, dog ikke hos Børn. 

Til Middag igen en. kraftig, tyk Suppe, Kødspiser, rigelig 
Gemyse samt kogt Frugt; Ost er ligeledes at anbefale til Fro-
kost og Middag, mindre om. Aftenen, da den er noget vanskelig 
at fordøje. Til Aften bør der igen serveres med tyk Suppe, 
Mælkemad, Melspiser; Kompot og maaske lidt Kød; af dette 
Skema fremgaar altsaa, at Diæten for en brystsyg maa være 
meget kraftig. 

Ogsaa Mellemmaaltiderne ere af stor Vigtighed for de 
brystsyge. Frokosten indtages, lad os sige om. Morgenen Kl. 7. 
Det første Mellemmaaltid kan da finde Sted ved 9-10 Tiden 
og bestaar af lidt Frugt eller Brød med »oplagt« Mælk. Mellem 
Middag.  og Aften have vi den saakaldte »Vesper«, som saa igen 
kan bestaa af Frugt Med Brød, Smørrebrød, en. Kop Maltkaffe, 
kort sagt en eller anden let fordøjelig Spise. 

Dette kan altsaa betragtes som Gennemsnitsernæring for 
de Patienter, der trænge til Kræfter; hos udtalte Ph.thisik.ere 
(brystsyge) er der dog noget at bemærke endnu. FIer er nemlig 
mælken det vigtigste og bedste Næringsmiddel, som vi have. 
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Dog maa den drikkes med Fornuft. Den bedste Maade er at 
drikke V.1--V2  Pot sød Mælk efter hvert Hoveclmaaltid og da 

altid i smaa, Portioner. Dette Middel er saa simpelt og billigt, 
at enhver kan anvende det. At den ikke bor drikkes paa 4,11 
Gang, men i smaa Portioner, ligger i, at Fordøjelsen af de i 
Maven værende Fødemidler vilde besværliggøres ved, at en saa 
stor Mængde Vædske pludselig tilblandes; samtidig fortyndes 
nemlig Mavesafterne, hvorved disses Evne til at sønderdele 
Fødemidlerne formindskes. 

Angaaende Nydelsen af fEg vil jeg bemærke følgende: 
Som Regel skal man ikke give yngre Mennesker for mange Æg, 

af Grunde, jeg ikke nærmere skal komme ind paa; for Bryst-
syge derimod er Æg en Nødvendighed, fordi Ægget i sig selv 
er et koncentreret Næringsmiddel. 

Ofte hedder det: »Jeg kan ikke taale Æg, det ligger mig 
altfor tungt i Maven!« Hvad er derved at gøre? I saadanne 
Tilfælde skal man skille Æggehviden fra og kun bruge Blommen. 
Man slaar Ægget over, lader Hviden løbe af og beholder Blommen 
tilbage; lidt Salt strøes paa, hvorpaa den nedsluges. En Mund-
fuld Vand eller Mælk ovenpaa letter Nedslugningen og ophæver 
den lidt vamle Smag, der ofte i Begyndelsen følger med. To 
tre saadanne Æggeblommer daglig vil i Reglen kunne tagles og 
være af god Virkning. 

Hvad bør Patienten drikke? Ja, i saa Henseende ere 

Meningerne temmelig delte. Som bekendt anvendes Cognac 

meget som Middel mod Brystsyge, ja spiller desværre en altfor 

stor Rolle. Man taler om Cognacskure, ja betragter undertiden 

en saadan som et Hovedlægemiddel mod Sygdommen ; dette er 
saa meget mere at beklage, som man i det kolde Vand har et 

Middel, der, anvendt paa rette Maade, i alle Henseender maa 

siges at virke kraftigt og helbredende paa Organismen. 

Der gives ganske vist Tilfælde, hvor det kan tilraades at 

give Cognac, men i det hele og store fraraacler jeg det; men 

vil man anvende den, da kun i smaa Portioner; f. Eks. til at, 
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fordøje en Æggeblomme kan en Theskefuld Cognac være ganske 
nyttig, ligeledes nogle Draaber Cognac i Mælken. 

Blandt de alkoholholdige Drikke er øl at betragte som 

den mest uskadelige. Dette afhænger af, hvad vedkommende 
Patient er vant til i Forvejen. En Ølkur i Stedet for en 
Mælkekur kan i enkelte Tilfælde være af samme gode Virkning. 

Andre Drikke, saasom: Honningvin, Æblevin etc. spille 
ingen Rolle som Næringsmidler, men smage godt, ere uskade-

lige, og have derfor en Art Berettigelse. 
Med Hensyn til at drikke Vand forekommer det mig, at 

brystsyge drikke for lidt. Ekspektoratet (o: det, Patienten 
hoster op) bør gøres saa flydende som muligt, hvorved det lettere 
kan passere gennem alle Luftrørsgrenene for at komme op til 
Overfladen. Dette. opnaas netop ved en rigelig Vanddrikning. 
En brystsyg vilde jeg tilraade om Morgenen paa fastende Hjærte 
at drikke et Glas Vand i smaa Mundfulde ad Gangen; han. vil 
da  snart gøre den Erfaring, at dette Vand lige saa godt, om 
ikke bedre end Theer og Miksturer hjælper til at rense Luft-
vejene samt gøre Ekspektoratet mere tyndtflydende, hvad der 
jo egentlig er Hensigten. 

Altsaa Vanddrikning er for Brystsyge ikke alene til Nytte, 
men ubetinget nødvendig; man behøver ikke at være bange for, 
at Patienten skal drikke for meget Vand. Det er ikke som med 
Vin eller Øl, at jo mere man drikker, jo tørstigere bliver man. 

Førend jeg gaar ind paa Beskrivelsen af den egentlige 
kneippske Behandling af Sygdommen, vil jeg kun søge at belyse 

et Spørgsmaal, der er baade af Vigtighed og Interesse for alle, 
nemlig: »Er Brystsyge smitsom?« 

Dette Spørgsmaal maa utvivlsomt besvares med »ja«; vi 
maa derfor vogte os for en altfor intim Omgang med brystsyge. 
Findes der i vor Familie saadanne, er det jo ikke nødvendigt, 
at man -sover i samme Seng, ikke nødvendigt, at Sygdommen 
ved Kys eller lignende Kærtegn overføres fra Moderen paa. 
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Barnet, fra Manden paa Hustruen o. s. v.; det er ikke nødven-
digt, at man direkte indsuger Aandedrættet fra en brystsyg, 
eller at man spiser med den samme Ske som han, at man be-
nytter samme Linned o. m. a. Samkvemmet med Familien skal 
selvfølgelig ikke afbrydes, det er langtfra Meningen, men en 
vis almindelig og fornuftig Fremgangsmaade i alt, hvad der 
direkte kunde bevirke en Smitteoverførelse fra Patientens Side, 
bør være den herskende. 

Den brystsyge selv bør ogsaa iagttage en vis Forsigtighed 
og ikke ved Uagtsomhed give Anledning til Smitte; saalecles 
maa han i særlig Grad være forsigtig med hvad han spytter op. 
I og for sig er det jo noget Svineri at spytte paa Gulvene eller 
overhovedet i Lokaler, hvor andre opholde sig. Det er ikke 
alene upassende, men det er tillige usundt i højeste Grad. Lad 
os tage et Eksempel: 

Naar man spytter paa Gulvet i sit Værelse, hvad sker saa 
ited Spyttet? Det tørrer maaske ind og fejes ud? Nej, det gør 
det ikke; ved Fejningen hvirvles det op i Luften og deler sig 
i hundrede smaa Sygdomspartikler, som vi saa igen indaande 
sammen med  Luften. 

Derfor bør det aldrig tillades, at brystsyge spytte paa 
Gulvet. Hvad skulle de da gøre? Skulle de spytte i Lomme-

tørklædet? Det  skulle de heller ikke, da, de samme Omstændig-

heder• ogsaa her gøre sig gældende. 
Nej, de skulle benytte Spyttebakker, som tildels ere fyldte 

med Vand, eller ogsaa smaa Flasker (med lidt Vand i), som de 

altid kunne bære hos sig, saalecles at Spyttet paa denne Maade 

bliver gjort uskadeligt.  Et saadant Spytteglas bor naturligvis 

renses  hver Dag paa, det omhyggeligste. Saa meget Hensyn 

inaa, enhver brystsyg tage til sine Omgivelser; de fleste tænke 

ilclie derpaa, men netop derfor bør man gøre dem opmærksomme 

paa, det. 

Vi skulle nu se lidt nærmere paa, hvorledes Helbredelsen. 

2.,f,  Brystsyge egentlig gaar for sig. Naar en ung Mand eller  

Kvinde har fanet en Lungespidskatarrh og der ellers er noget, der 
kan siges at være Begyndelsen til Lungetuberkulose, siger Lægen: 
»Rejs snarest mulig til DavOs, Meran eller et andet klimatisk 
Kursted.« Og hvorfor? Jo, den første Betingelse for at opnaa 
Helbredelse er netop den: jo bedre og iltrigere den Luft er, i 
hvilken Patienten opholder sig, desto større Mulighed er der 
for, at hans Blod igen kan blive sundt og kraftigt og derved i 
Stand til at udskille Sygdomsstoffet. 

Dette er Grunden til, at der opnaas saa gunstige Resul-
tater med brystsyge, nemlig ved en afpasset Vandkur i et godt 
Klima. Thi befinder man sig under sunde, klimatiske Forhold, 
indaander man ogsaa rigelig Ilt, hovedsagelig gennem Lungerne. 
Men som bekendt foregaar Aandedrættet tillige over hele Hud-
fladen paa Legemet, om end kun i ringe Grad. 

I denne Henseende har Vandkuren og specielt de kneippske 
Vandanvendelser deres store Berettigelse, derved, at Patienten 
ved disse paa en særlig kraftig Maade sættes i Stand til at op-
tage Ilt igennem Huden. Hvorledes denne Proces gaar for sig, 
har jeg tidligere omtalt og skal kun berøre den med et Par Ord. 

Naar der gydes koldt Vand paa Huden, drives Blodet ved 
Kuldeirritationen fra Overfladen og ind i Legemet; efter kort 
Tids Forløb hører Hudkarrenes Krampe op, og Blodet strømmer 
tilbage igen, udvidende disse i lidt højere Grad end forhen; 
Blodet mættes nu med Ilt paa hele Hudoverfladen. 

Naar vi altsaa bringe vore brystsyge i god, ren Luft, sam-
tidig underkastende dem en Vandbehandling, opnaa vi de bedste 
Resultater, der overhovedet kunne opnaas. 

Hvilke Vandanvendelser ere nu de bedste for en brystsyg? 
Egentlig passer alle Anvendelser, det kommer kun an paa, naar 
og hvorledes man giver dem. Selvfølgelig giver man ikke straks 
en brystsyg en Overgydning, hvad der vilde være en stor Fejl; 
svagelige Patienter taale for det meste udmærket godt Vaskningerne. 

Morgen og Aften en Overkropsvaskning, den første Dag 
en Knægydning, den anden et Hoftegyd, den tredie et Halvbad; 

26 



202 Brystaygdomme. 

saaledes gaar man ganske langsomt frem, vænnencle Organismen 
til at kunne taale de stærkere Anvendelser. Er denne først 
bleven vænnet til det kolde Vand, kan man daglig give to 
mindre Gydninger; efter nogen Tids Forløb forsøges et Over-
gyd; taales dette, er det et godt Tegn. Man gaar nu videre og 
kommer til Ryggyd, Fuldgyd og Lynstyrt. Lynstyrt! er det 
muligt? Javel, brystsyge faa ogsaa Lynstyrt, naturligvis først, 
naar de ere bievne rigtig afhærdede og have gennemgaaet alle 
de andre Anvendelser. Hvorvidt den kan taales, maa selv-
følgelig Lægen afgøre. 

Brystsyge maa fremfor alt sørge for at afhærde sig; Af-
hærdning paa, alle Ornraader er af ganske eminent Betydning 
og af største Vigtighed for mange Sygdomme, men særlig dog 
for Lungetuberkulose. 

En af de mange Maader at afhærde sig paa, bestaar i at 
sove for aabne Vinduer. Dog er det ikke Meningen, at man 
straks skal aabne begge Vinduer og lægge sig til at sove, 
direkte udsat for den skarpe Luft; her, som i saa mange andre 
Henseender, maa man gaa frem med en vis Forsigtighed. Staar 
Vinden f. Eks. paa, maa man enten aabne et Vindue i Værelset 
ved Siden af, eller maaske ogsaa i selve Soveværelset, men saa 
dække det til, saa at Luftstrømmen ikke føres hen over Sengen. 
Den brystsyge maa altsaa være forsigtig og gaa gradvis frem; 
er han først naaet saa vidt, at han kan sove for helt aabne 
Vinduer, vil han altid have det bedste Haab om at blive fuld-
stændig helbredet, thi for at kunne gøre det maa man allerede 
være meget afhærdet. 

Den, der ikke har Raad til at være paa, en Kuranstalt, 
men er henvist til Hjemmebehandling, maa nøjes med Halvbade, 
Overkrops- og Helvaskninger; disse ere fortrinlige, og den 
stadige Anvendelse af dem er tilstrækkelig til at opnaa, en tem-
melig høj Grad af Afhærdning. 

At tage Gydninger paa egen Haand er uklogt, da der altid 
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er flere Omstændigheder at tage i Betragtning, noget, som kun 

en Læge kan gøre. 
Vi have nu lært to Faktorer at kende, hvad Afhærdning 

angaar, nemlig Luften og Vandet. Hertil kommer en tredje; 
som omtrent er af ligesaa stor Betydning, nemlig Klæde-

dragten. Jeg mener, at der begaas en stor Fejl ved alle Luft-
kursteder derved, at Patienterne ikke oplæres i at klæde sig 
hensigts.mæssig paa; de Patienter, jeg har set komme fra Davås, 
vare for det meste forvænte med Hensyn til Klæder og i ingen 
Henseender afhærdede. De bære inderst paa Legemet en Flonel-
skjorte, og det er for brystsyge absolut ikke godt. Netop hos 
disse Patienter maa Huden 'arbejde meget, noget, der følger med 
selve Sygdommen. At bedække en saadan Hud med Uld, det 
indskrænker Hudvirksomheden, hvilken vi netop skulde søge at 

fremme. Hygiejnen ved Klædedragten bestaar altsaa, bl. a. deri, 
at man ikke bruger Uld, men bærer en ru Horskjorte. 

Naar Vinteren kommer, bør Patienten tillige anvende Under-
beklædning. Det er en Fejl, naar nogle tro, 'at de for Kurens 
Skyld skulle gaa tyndt klædte, saa at de gaa og fryse. 

Paa selve Huden skal man bære sin Hørskjorte; ovenover 
 

denne kan man gærne trække en Uldtrøje, det vil aldrig 
kunne skade. 

Til Beskyttelse imod og Helbredelse af Lungetuberkulosen  

kunne vi altsaa under 4t fremhæve følgende 3 Ting: en for-
nuftig Diæt, dygtig Afhærdning,  saavel legemlig som aandelig' 
samt endelig det kolde Vand. 
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Asthma. 

I det foregaaende har jeg nu omtalt adskillige Sygdomme, 
samt vist, hvorledes de skulle behandles, hvilke Resultater der 
kan opnaas etc. Ved et almindeligt Overblik vil man særlig 
lægge Mærke til 4n Omstændighed, der er saagodtsom fælles for 
disse Sygdomme, overhovedet for alle kroniske Lidelser, nemlig 
Behandlingens Langvarighed. Det ligger jo ogsaa, i Sagens 
Natur, at en Sygdom, der har haft flere Aar til. at sætte sig 
fast og i dette Tidsrum mere eller mindre har ødelagt enkelte 
Legemsorganer, ikke saadan uden videre kan hæves i Løbet af 
kort Tid. 

Saa meget glædeligere er det da, naar man opdager, at 
der dog gives kroniske Lidelser, som man ved Hjælp af dertil 
egnede Midler kan helbrede paa forholdsvis kort Tid, ja under-
tiden saa hurtig, at det næsten kan se ud som en Slags Mirakelkm, 
hvad det slet ikke er. I s.a.adanne Tilfælde er det som oftest 
samtidig tilstedeværende heldige Omstændigheder

, der bevirke 
det gode og hurtige Resultat. 

Blandt de Sygdomme, der med Held kunne behandles efter 
den kneippske Koldtvandsmethode og i de allerfleste Tilfælde 
med rent ud forbavsende Resultat, maa ovennævnte, almindelig 
forekommende Lidelse, Asthma, nævnes i første Række. 

Hvad forstaas ved Asthma? Viser Sygdommen sig altid 
ens, hvad er Aarsagen til den o. s. v.? Alle disse og flere 

Spørgsmaal ere af Vigtighed ved Bedømmelsen af, hvilken Be-

handling der i det enkelte Tilfælde bør indledes. 

 

Ved Asthma (ogsaa kaldet Brystkrampe, nervøs Asthma o. s. v.) 
forstaar man periodiske Anfald af Aandenød, som enten optræde 

pludselig uden forudgaaende Symptomer eller ogsaa, hvad dog 
er sjældnere, averteres i Forvejen ved forskellige indtrædende 
Symptomer, saasom Mathed, G-aben, Brækninger, Kuldefornem-
melser etc. Aarsagerne til Anfaldet kunne undertiden være 
ganske ubetydelige, f. Eks. en Diætfejl o. lign. Endvidere kan 
Anfaldet opstaa, hvis vedkommende sover i et mørkt Rum med 

tillukkede Døre, forudsat at han er vant til 'det modsatte. 
Oftest angribes Patienten ved Nattetid, undertiden paa et 

ganske bestemt Klokkeslet og med bestemte Mellemrum. Sker 
Anfaldet altsaa ved Nattetid, vaaguer Patienten i Almindelighed 
pludselig af sin dybe Slummer med en Fornemmelse som af at 
skulle kvæles. Aandedrættet bliver vanskeligt, og jo flere An-
straingelser, han gør for at trække Vejret, jo stærkere bliver 
Kvælningsfornemmelsen. Mange styrte straks hen og aabne 
Vinduerne, da den friske, kølige Luft altid hjælper lidt. 

Samtidig med Aandedrætsbesværligheden høres en pibende 
Lyd, som kan være saa stærk, at den høres paa lang Afstand. 
Patienten overfaldes af en Dødsangst, og Indtrykket, man faar 
af Patienten under et saadant Anfald, er meget uhyggeligt. 

I Reglen varer et saadant Anfald ikke længe, fra nogle 
Minuter til en Timestid, undertiden flere Timer; efterhaanden 
bliver Aandedrættet lettere samtidig med, at der indtræder lidt 
Hoste med slimet Opspytning. 

Under Anfaldet bliver Stemmen for det meste hæs og svag. 
Patienten har Besvær med at tale, og Ordene udtales kun 
stødvis og med Mellemrum. 

Vi adskille to Former af Asthma, nemlig den primære og 

den sekundære. Den første er mærkelig derved, at man aldeles 
ingen Aarsag kan finde til den, idet Patienten mellem Anfaldene 
er fuldstændig rask. Den anden Form derimod er den saakaldte 
reflektoriske Asthma, d. v. s. en Asthma fremkaldt ved sygelige 
Tilstande enten i Lungerne selv eller i andre, selv &rut- 
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liggende Organer i Legemet. Den kan saaledes opstaa ved For-
snævring af Svælget, ved Hjærtefejl, ved Mavesygdomme, ved 
Polyper i Næsen o. s. v. 

Lige saa uhyggelig og pinagtig denne Sygdom kan være, 
lige saa ringe Fare er der for, at den skal medføre Døden. 
Dette indtræffer kun yderst sjældent. 

Naar vi altsaa stiller Spørgsmaalet: Er Asthma helbredelig, 
bliver Svaret: »Ja«, o: paa visse Betingelser. Er Sygdommen 
primær, altsaa uden paaviselig Aarsag (Patienten rask imellem 
Anfaldene), er den saagodtsom altid helbredelig, hvad Resul-
taterne ved den kneippske Behandling mere end tydelig viser. 
Er den sekundær, maa man først og fremmest behandle Grund-
lidelsen. Kan denne fjærnes, saa forsvinder Asthmaen ogsaa 
efterhaanden. 

Jeg skal ikke her gaa, nærmere ind paa Behandlingen af 
selve det »asthmatiske Anfald«, da denne mere hører ind under 
den almindelige medicinske Therapie, men kun omtale den kon-
stitutionelle Behandling af Patienten mellem Anfaldene. 

Asthmatikere taale i Reglen godt de stærke Anvendelser, 
forudsat naturligvis, at deres Alder, hele Konstitution etc. ikke 
er til nogen Hinder i saa Henseende. Blandt de kneippske An-
vendelser viser særlig Overgydet sig af fortrinlig Virkning. 
Selvfølgelig gaas der ganske sukcessivt frem i Behandlingen, fra 
de svagere til de stærke Anvendelser; man giver f. Eks. ikke 
straks Patienten Overgyd eller Ryggyde  da disse Vandanvendelser 
høre til de kraftigste og stærkest virkende. 

Meget ofte indtræder der udmærket Bedring i Patientens 
hele Tilstand allerede efter de første Vandanvendelser, saasom 
Vaskninger, lettere Gydninger o. lign. Selv paa, Patienter, der 
i en lang Aarrække have lidt af Asthma, have brugt alle mulige 
Midler, som i det hele taget have opgivet ethvert Haab om 
Bedring, har jeg altid set de mest forbavsende Resultater ved 
Koldtvandsbehandlingen. 

Saaledes kom der en Dag en Asthmatiker til mig, det var 
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en Købmand paa ca. 50 Aar. Han forklarede at have lidt af 
Asthma de sidste 20 Aar. Hans Udseende var meget forpint 
og hele hans Tilstand var en saadan, at jeg just ikke fik det 
bedste Haab om at kunne hjælpe ham. Jeg ordinerede en Over-
kropsvaskning, et Par lette Gydninger samt 2-3 Halvbade til 
at begynde med; allerede 3 Dage efter kom han styrtende ind 
til mig, raabte op, sprang omkring, omfavnede mig, idet han 
udraabte: »Er jeg mig selv, Doktor, eller er jeg en anden? For 
første Gang i 20 Aar har jeg følt mig fuldstændig rask, sovet 
hele Natten samt ikke haft et eneste Anfald i det sidste Døgn.« 
Ved nu at fortsætte Kuren en 6 Ugers Tid kom han sig fuld-
stændig og har intet Tilbagefald haft siden. 

Blandt de mange Asthmatikere, jeg i denne Sommer har 
haft her paa Anstalten, kunde jeg fremføre mange andre lige 
saa udmærkede Resultater, men skal nøjes med at udtale, at 
Resultaterne gennemgaaende have været ganske udmærkede 
alle Henseender. 

Til Slut kun saameget: Enhver »ægte« Asthmatiker bor for-
søge en Koldtvandskur efter Kneipps Methode for at opnaa om ikke 
fuldstændig Helbredelse. saa dog en meget væsentlig Bedring. 
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Maven, dens Funktion og Sygdomme.*) 

Maven er i det menneskelige Legeme en temmelig stræng 
Herre; er der noget i Vejen med den, er man for det meste ret 
uheldig stillet, thi der findes kun faa Sygdomme, der kunne 
fordærve ens Humør som Mavesygdomme. Som bekendt øre 
alle mavelidende mere eller mindre hypokondre, hvad der jo 
beviser, at Maven udøver et stort Herredømme over hele Legemet. 
Det kunde derfor maaske have sin Interesse at se lidt nøjere 
paa dens Virksomhed og Funktioner i al Almindelighed. 

Maven tjener først og fremmest til at optage Føden og 
forberede dennes Fordøjelse, idet den dog delvis selv virker med 
i »a Henseende. Naar Føden er kommen ind i Munden, begynder 
egentlig den første Del af Fordøjelsesakten i Munden selv. Thi 
hvad sker her? Ved Tændernes Hjælp tygges Føden godt, og 
den fra Spytkirtlerne udsondrede Vædske blandes med denne. 
Udtrykket:

d
»Tænderne løbe i Vand« er almindelig bekendt. 

Hvadtlyketvkil :  det egentlig sige? Det vil sige, at man ved at betragte 
eller blot levende forestille sig noget, der smager udmærket, 
indvirker p&a. Følelsen, som om man allerede havde noget af 
denne Ret i Munden. Dette sætter indirekte Spytkirtlerne i 
*Virksomhed, saaledes at Tænderne i Virkeligheden kunne siges 
at »løbe 

For i t
Vand:

a 
 

a det første Skridt til en god Fordøjelse skal aait 
 . 

Dr. A. Baumgarten, Wiirishofen. 
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kunne ske, maa Spyttet blandes med Føden. Spiser Mennesket 
hurtigt, eller tygges Maden ikke godt, men nedsluges, forcløjes 
den heller ikke, som den skulde, og de Følger, der opstaa heraf, 
medvirke nu til de mangeartede, forskellige Sygdomme, vore 
Maver angribes af. 

Efter at være godt tygget og tilberedt glider Føden fra. 
Munden ned i Spiserøret og fra dette ned i Mavesækken. Spise-
røret er et hudagtigt Rør, der kan udvide sig og trække sig 
sammen ved Hjælp af de Muskler, det besidder. For at Føden 
skal kunne glide let ned, maa den være godt sammenblandet 
med Spyt. De fleste ville have lagt Mærke til, at Maden under-
tiden ligesom kan blive siddende fast midt i Spiserøret en lille 
Stund, noget der særlig indtræffer, hvis det vi spise er meget 
tørt og ikke bliver tygget tilstrækkeligt. 

I Maven foregaar en stor Del af Fordøjelsen; Maven selv 
er en hudagtig Sæk, som, hvad Størrelsen angaar, veksler alt 
efter Alderen, Konstitutionen etc. Naar Maven er tom, trækker 
den sig sammen og man fornemmer den Følelse, der benævnes 
Sult. Den Mave, der regelmæssig trækker sig sammen og som 
fuldstændig afgiver sit Indhold til Tarmene, maa, kaldes normal, 
den er hverken for stor eller for lille, og den vil kun sjælden 
berede sin Ejer Ubehageligheder. 

Maven selv er jo en muskuløs Sæk, der maa arbejde stærkt. 
Naar man undersøger den paa et Lig, skulde man næppe anse 
det for muligt, at der kunde være saa megen Kraft i dette 

Organ. 

Hvorledes arbejder nu Maven? Ved sine Sammentrækninger 
og lette Bølgebevægelser blander den de enkelte Dele af Føden 
uafbrudt mellem hverandre, hvorved Fordøjelsen lettere gaar 
for sig. 

Ved denne stadige Bevægelse indvirke Fødemidlerne sam-

tidig pas Maveslimhinden, som igen afsondrer Mavesaften. 
Denne stimulerende Indflydelse paa en Slimhinde have vi mange 

Eksempler paa. Kommer man f. Eks. Snustobak op i Næsen, 
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irriteres Slimhinden i denne, og man nyser; kommer et lille 
Fremmedlegeme ind i øjet, gør dette alt for at befri sig for 
dette, eller ogsaa danner der sig en lille Betændelse. Paa samme 
Maade virker Foden stimulerende og pirrende paa Mavens Slimhinde. 

Naar Maven nu bliver stærkt fyldt, saa er det klart, at 
den maa være kraftig og sund, hvis den skal være i Stand til 
at forrette sit Arbejde paa rigtig Vis. 

Hvad forstaas ved Mavesaft? Enhver Slimhinde har Kirtler, 
saaledes ogsaa Maven, fordi den har en Slimhinde. Dennes 
Kirtler afsondre en Saft som alle Kirtler, men af en egen Be-
skaffenhed. Tusinder af smaa Kirtler findes fordelt i Slimhinden, 
hver lille Kirtel arbejder og • udskiller Saft. I denne Mavesaft 
findes saagodtsom alt, hvad der nødvendiggør en Fordøjelse af 
Fødemidlerne. Fremfor alt findes i denne en vigtig, skarp Syre, 
Saltsyren, uden hvilken Fordøjelsen meget daarlig kan foregaa. 

Lad os engang se lidt paa Mavesaftens Virkninger, f. Eks. 
paa Mælken, det simpleste Næringsmiddel. Naar Mælken kommer 
ned i Maven, løber den sammen; Ostestoffet udfældes, og nu 
arbejder Syren videre, efterhaanden omdannende dette til en fin, 
slimet, homogen Masse; denne føres saa, ud i Tarmkanalen og 
opsuges her. 

Hvorledes gaar det med andre Næringsstoffer? Ja, hele 
Tiden er det Syren, der er virksom. Den angriber disse, og 

hele Indholdet omdannes saavel ved Mavesækkens Arbejde som 
ved Afsondringen af Mavesaften paa en saadan Maacle, at hver 
lille Del paavirkes og bliver i Stand til at befordres ud i Tarm 
kanalen, hvor den endelige Optagelse i Organismen gaar for sig. 

Jeg omtalte foroven, at Mavesækken forandrer Form, kan 
være lille eller stor, men den maa dog have sine Grænser, hvad 
den ogsaa har. Folk, der ere vante til svære Maaltider, som 
ere, hvad man paa Dansk vilde kalde »Grovædere G, hvilken 
Lidelse ville de fas til Slut? — En. Udvidning af Mavesækken.  

— Er denne helbredelig? Ja, det kommer an 
 paa, hvor vidt 

Udvidelsen er skreden frem. Er den først bleven saa, stor, at 



sønderdele Stofferne gør dem egnede til at opsuges af Tynd-
tarmens og Tyktarmens Kirtelorganer. 

Det, der saaledes opsuges, samler sig i en Kanal, der 
munder ud i et af de store Blodkar. Hvad der ikke opsuges, 
forlader Legemet gennem Tyktarmen. Tarmkanalen har ogsaa 
sin Muskulatur, der tjener til at befordre Føden gennem den. 
Er Muskulaturen syg eller slappes den, saa indtræder der ganske 
naturlig det, vi kalde Forstoppelse. Kommer den derimod i en. 
ophidset Tilstand, sker Befordringen gennem Tarmen for hurtig, 
der opstaar en Diarrhoe. Saaledes kan en pludselig Skræk 
o. lign. bevirke Diarrhoe, noget de fleste vist har erfaret. 

Men for at vende tilbage, hvor vi slap, Dyspepsien er 
altsaa en Svækkelsestilstand, foraarsaget ved en eller anden 
Uregelmæssighed i Fordøjelsesmaskineriet. Føden ligger som en 

ubevægelig Masse i Maven, og hvad "det vil sige, v<Sd kun den, . 
der har lidt af Dyspepsie. Det er en højst ubehagelig Tilstand; 
den Slags Patienter ere næsten altid melankolske. 

Hvad er der at gøre ved en saadan. Tilstand? Hjælper 
Medicin? — Nej! der maa andet til. Saavidt mulig skal man 
søge at vænne sin Mave til en ganske tarvelig Kost. Nervøs 
Dyspepsie er en Lidelse, der i lige høj Grad fordrer saavel 
Lægens som Patientens Taalmodighed, og da gælder det at vise, 
at man er Herre, men med Mildhed, ikke Strænghed. 

Mange Mennesker kunne leve af Mælk, ja endog af Mælk 

alene; andre taale aldeles ikke Mælk. Vilde man nu tvinge en 
saadan Patient til at drikke Mælk, begaar man en stor Fejl. 
Ved Lejlighed forsøger man, om Maven tager imod et Glas 

Mælk, og altid efter Maaltidet, ikke før. 
Derfor skal enhver, der har en saadan Lidelse, prøve sig 

selv og derpan, behandle sig selv; det kan man bedst selv; Lægen 
kan nok give Raad, men Energien til at gennemføre disse niaa 

Taalmodighed samt Maadehold. 
enhver selv besidde. Til at blive helbredet hører 3  Ting: Fornuft, 
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Muskulaturen ikke længere kan bevirke en fuldstændig Sammen-
trækning, da er den uhelbredelig. Er Udvidelsen imidlertid kun 
saa ringe, at Musklerne endnu kunne virke dygtigt, men kun 
ere svækkede forbigaaende, saa er der helbredelig, ja endog 
fuldstændig, ganske simpelt af mekaniske Grunde. 

Nu spørges der: Hvorlænge varer egentlig Mavefordøjelsen? 
Det afhænger selvfølgelig af, hvad det er for Fødemidler, der 
skal fordøjes. Gennemsnitstiden for Mavefordøjelsen efter et 
rigeligt Maaltid tør man nok sætte til ca. 4 Timer. 

Lige efter Maaltidet maa man ikke foretage for anstræn-
gende Bevægelser o. lign., det ved enhver, idet en vis Natur-
drift ogsaa her gør sig gældende.• Man føler sig nemlig træt, 
uoplagt til Arbejde, og denne Tilstand varer alt efter Omstæn-
dighederne 1/,,-1 Time. I dette Tidsrum bør man altsaa hvile 
eller kun beskæftige sig med ganske lette Ting. 

Naar vi nu se lidt tilbage paa det her sagte, ville vi se, 
at en rigtig normal Fordøjelse kun kan finde Sted ved en 
Sammenvirkning af mange Omstændigheder. Maden maa tygges 
godt, spises langsomt, ikke være for varm, ikke for kold, Mavens 
Muskler og Kirtler maa rigtig kunne arbejde. Mangler et Led 
i denne Kæde, kommer hele Mekanismen i Uorden, og vi faa 
den Tilstand, vi kalde Dyspepsie eller paa dansk _Fordøjelses-

svækkelse. Jeg ser her bort fra den akute Mavekatarrh og vil 
kun gaa nøjere ind paa den Tilstand, som vi benævne Dyspepsie. 

Før jeg kommer ind paa denne Side af Sagen skal jeg 
kun kort berøre Fødens videre Vej gennem Fordøjelseskanalen. 
Er Fordøjelsen. i Mavesækken færdig, føres den grødede Masse 
ud i Tarmkanalen, hvor den maa undergaa endnu en Del For-
vandlinger, før den kan opsuges og bruges af Organismen. Fra 
Maven gaar den først ud i Tolvfingertarmen, i hvilken Galden 
flyder ud og blander sig med Føden. Galden er en Vædske 
med stærke sønderdelende Egenskaber, idet den har til Opgave 
at omdanne svært fordøjelige Stoffer, navnlig Kød og Fedt. 

Galden er altsaa af meget stor Vigtighed, idet den ved at 
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Mavesygdomme og disses Behandling. 

Ved den nervøse Fordøjelsessvækkelse viser Erfaringen, 
at der ikke ligger nogen anatomisk paaviselig Aarsag i Maven 
til Grund, men at det ved denne Lidelse kun drejer sig om en 
Forstyrrelse af de Nerver, der have med Fordøjelsesapparatet at 
gøre i sin Helhed. Undertiden kunde man tro, at der laa ana-
tomiske Aarsager til Grund, men det gør der i Virkeligheden 
ikke; heraf fremgaar det, hvor vigtigt det er, at Nervesystemet 
funktionerer paa rigtig Maade hele Legemet igennem. 

Jeg sagde, at der hørte Fornuft, Taalmodighed og Maade-
hold til at helbrede en nervøs Dyspepsie. Lad os straks begynde 
med den sidste Faktor, nemlig Maadeholdet. Thi dette er noget 
af det vigtigste, fremfor alt ved Mavelidelser, hvad enten disse 
ere funktionelle eller organiske ø: hvad enten der ligger nogen 
anatomisk Aarsag til Grund eller ej. 

Det er en bekendt Sag, at mange Børn dø, fordi de proppes 
for meget med Fødevarer. Moderen gør det i en god Mening 
maaske, men husker ikke paa, at Barnets Mave er meget 
Hun tænker ikke paa, at Barnet skal have Tid til at fordøje 
Maden, og at dets Organisme aldeles ikke har Brug for al den 
megen Næring. 

Meget ofte have Børn, særlig i 10-12 Aars Alderen, den 
Uvane at fraadse; de fortære alt, hvad der  spise- 
ligt, ja selv det,. der ikke er det.Jeg blev engang kaldet til 

overhovedet er 

et Barn, det var en Dreng paa ca. 5 A ar. Han laa i stærk  

Krampe, og man kunde tro, at det drejede sig om en Hjærne-
betændelse. For at skaffe ham Lindring gav jeg ham et 
Afføringsmiddel, og hvad sker? Den næste Morgen modtager 
Patienten mig fuldstændig rask. Drengen havde i sin Uforstand 
spist en Mængde Nødder tilligemed de grønne Skaller; de smagte 
ham saa godt, forklarede han, og Resultatet blev som ovenfor 
nævnt. Saaledes finder man ofte hos Børn den mærkeligste 
Smag for mange forskellige Ting, som ellers ikke ere egnede 
til Føde for Mennesket vel at mærke. 

Ved Middagsmaaltidet, der jo oftest bestaar af Suppe, Kød, 
Gemyse og Kartofler samt af lidt Budding som Dessert, vil man 
hos Børn altid gøre den Erfaring, at med Suppen gaar det kun 
daarligt, for det meste ogsaa med de andre Retter; først naar 
Desserten kommer, vækkes Appetiten. Heraf resulterer intet 
andet, end at Mennesket fra den tidligste Barndom har Lyst 
til, hvad der er galt. Naar saa den unge Mand træder ind 
Lømmelalderen, kommer Øllet og Tobakken, Pigebørnene hjem-

søge Konditoren. Der gives mange- Mennesker, .der ikke kunne 
gaa til Sengs, uden i Løbet af Dagen at have • drUkket 5-6 
Glas Øl. Alt saadant og meget andet anses for nødvendigt 
nuomstuncler, og for denne Nødvendighed falde mange Men-
nesker som Offer. Derfor paastaar jeg, at ved ethvert Maveonde 
er Helbredelse kun mulig, naar Maadehold anvendes i alle Hen-
seender. 

Endvidere fordres der Taalmodighed. tro, 

at en Lidelse som ovennævnte, selv om den lian maa et 

nervøst Grundlag, kan helbredes fra den ene Dag til den anden, 

det er en Umulighed. 
For det tredje have vi Fornuften. Naar man f. Eks. ved, 

at Maven ikke taaler visse Spiser, maa man være saa fornuftig, 
at man ikke byder den saadanne. Der gives Folk, der kun 
spise en Gang daglig, men saa til Gengæld en Portion, der 
vilde være for stor til to. Dette er absolut urigtigt, da man 
derved kræver for stort et Arbejde af Maven. 

23 
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Andre nyde kun to Maaltider om Dagen; dette er heller 

ikke ganske rigtigt, fordi to Maaltider om Dagen er for lidt til 

stærkt arbejdende Mennesker. Andre igen spise tre Gange 
daglig, og dette turde maaske være det rigtige hos sunde Men-
nesker: om Morgenen lidt Frokost, til Middag et kraftigt Maaltid 
og til Aften et lettere. 

Hos Patienter nied nervøse Mavelidelser er dette heller ikke 
rigtig paa sin Plads; der maa enhver især læmpe sig lidt efter 
Omstændighederne, tilmed da saadanne Patienter i Tidens Lob 
ere bleene kloge og ved ganske god Besked. 

Med Hensyn til den nervøse Dyspepsie kan jeg kun sige 
saa meget, at det er en Lidelse, der er helbredelig, men. at det 
naturligvis gaar langsomt. 

Hvorledes har nu en. saadan Patient at forholde sig overfor 
den daglige almindelige Ernæring? Jeg vilde foreslaa følgende: 
Om Morgenen en let Frokost. Denne skulde bestaa, alt efter 
hans Smag enten af Kaffe o : Maltkaffe, eller af The o: ikke rus-
sisk eller kinesisk, men en The af Jordbærblade, Thymian og 
Skovmærke, der i Smagen nærmer sig meget den kinesiske. Den 
serveres ligesom den anden med Mælk og Sukker efter Beha . 
Hertil spises lidt bagt Brød (ikke friskt) eller tørt Kraftbrød. 

g 

Der spørges ofte, om det er sundt at drikke Cacao. Dertil 

vil jeg bemærke, at blandt de stimulerende Midler er Cacao det 
mindst skadelige, men et Stimulans er og bliver den alligevel.  
Til Afveksling en Gang imellem har jeg intet imod den, men 
som stadig Drik vil jeg ikke anbefale den. 

Nu gives der andre, der i Stedet for disse Drikke om 1\1"-
genen-foretrække en Suppe, og jeg maa, sige,  at Suppediæt er 
absolut bedre. Hvilken Morgensuppe er nu den bedste? Der 
er først og fremmest Krafts/typen og Havresuppen, den 
Suppe, som gamle Kneipp altid spiste 
Brødsuppe, der tilberedtes paa følgende Maade: En Haandfuld 

hver Morgen, Art 
 

smaatskaaren Brød (tørt Kraftbrød eller lign.), lægges en 
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Tallerken, hvorpaa der hældes varm Bouillon over; denne lader 
man staa og trække, og vi have en virkelig god Suppe. 

Tilbage staar endnu en Frokostdrik, nemlig Mælk i en 

hvilkensomhelst,  Form; raa Mælk, kogt Mælk, sur Mælk er alt-
sammen udmærket. Nu gives der mange Patienter, der paa 
ingen Maade taale Mælk, men altid kaste den op igen, og der 
gives andre, der kun kunne beholde Mælk i sig, men maa kaste 
alt andet op; man mart derfor prøve sig frem og se, hvad der 
passer bedst i det enkelte Tilfælde. 

I hvert Fald er Mælk et fortrinligt Næringsmiddel, lige-
gyldig i hvilken Form den gives. Man burde imidlertid altid 
være saa fornuftig at spise Brod til, naar man drikker Mælk. 
Thi naar denne kommer ned i Maven, danner det udfældede 
Ostestof (Kaseinet) store Klumper, som ikke saa let paavirkes 'af 
de fordøjende Elementer, som hvis der kommer Brød til. I saa 
Fald blive nemlig Sammenklumpningerne mindre, og Fordøjelsen 
gaar mbeednrgeefoii 

erev 
sig.

ante til , at spise Æg til Frokost. For voksne 
Mennesker er Æg et fortrinligt Næringsmiddel, for Børn der-
imod ikke, af Grunde, jeg senere skal komme ind paa. I det 
store og hele er det dog ikke nødvendigt at spise Æg til Fro-
kost, kun i enkelte Tilfælde, hvor Kræfterne mangle i betydelig 

tage

Grad.

ikke gærue flydende Føde til sig; dette kan jo til Dels 

 
Saa komme vi til Middaysmaaltidet. Nervøse Dyspektikere 

ogsaa være rigtigt, men bør dog ikke betragtes som ep given 
Regel. Saadanne Patienter have ubetinget godt af at faa en 
god Tallerken Suppe, idetmindste en Gang daglig. Det behøver 
jo ikke altid at være Havre- eller Kraftsuppe; der gives da, 
ogsaa andre Supperetter, der ere gode. Ved en god Suppe for-
stsar jeg ikke den tynde Vædske, der kaldes Bouillon, men en, 
der er mere tykflydende og som indeholder tilstrækkelige Nærings-

stoffer og ikke alene stimulerende Elementer. Som Grundlag 
28. 
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undgaa at drikke noget, og hvorfor? For det første spiser man 
ikke saa meget. For det andet bliver Maden, naar man drikker 

for meget, for stærkt fortyndet, hvilket besværliggør Fordøjelsen 
hos Individer med en svag Konstitution, idet Mavesafterne da 
ikke komme til at virke med den fornødne Styrke. 5-10 Mi-
nuter før Maaltidet kan man jo drikke et Glas Vand, det vil 

næppe forvolde nogen Skade. 

Til 4ftennmItidet er en let og tildels flydende Kost at 

anbefale. Hvorfor netop om Aftenen? Det har sin meget simple 
Grund. Dette Maaltid indtages jo i Reglen ved 7-Tiden, og ved 

9-10-Tiden plejer man at gaa i Seng. Fordøjelsesprocessen er 
da ikke Slut, men fortsættes under Søvnen, altsaa, paa et Tids-
punkt, hvor Legemet skulde hvile. 

Giver man et Barn sent hen paa Aftenen et rigeligt Maaltid 
og lægger det i Seng, saa, vil man se, at Barnet kaster sig 
uroligt frem og tilbage, med andre Ord: Barnet faar ikke den 
Hvile, det skulde have. Et Aftensmaaltid skal derfor bestaa 
omtrent af følgende Retter: en eller anden Suppe, lidt Smørre-
brød, Gemyse, koldt Kød samt en' let Melspise eller Kompot. 

For svagelige Individer ere disse tre Maaltider imidlertid 
ikke tilstrækkelige, da hvert Maaltid hos saadanne Patienter maa 
være af let Beskaffenhed. Vedkommende bør da indtage ganske 
smaa Mellemmaaltider. Her spiller Mælken en stor Rolle, idet 
den kan tilberedes paa mange forskellige Maader. 

Enhver den, der altsaa har Udholdenhed og Energi til at 
vænne sin Mave ganske langsomt til en saadan simpel og 

kraftig Kost, vil ved samtidig at styrke sin svage Organisme 
ved en passende Vandkurbehandling, sikkert opnaa et godt 

Resultat. 

     

for en ged Suppe kan Bouillon ganske vist anvendes, men noget 

mere maa der til, om ikke andet, saa Brød. 

Jeg skal ikke her komme nærmere ind paa de forskellige 
Kødspiser og disses Tilberedning. Om Kødet er kogt eller stegt, 
er i de fleste Tilfælde temmelig ligegyldigt, og naar man siger, 
at kogt Oksekød ingen Kraft eller Næringsstof besidder, saa er 
det ligesaa urigtigt, som naar man siger, at en halvstegt Bøf er 
det bedste Kød, man kan tænke sig. 

Ved et sundt og godt Middagsmaaltid forstaar jeg en Tal-
lerken god Suppe, et kraftigt Stykke Kød med Gemyse til; til 
Dessert lidt Frugt, og dette maa være nøk. Den, der vænner 
sig til mere, han forvænner sig. Et gammelt Ord siger: »Man 

skal høre op, naar Maden smager bedst.« Dette er et godt  
Raad, som alle burde tage sig til Indtægt. 

Tilbage staar endnu at omtale et udmærket Mavemiddel,  
nemlig koldt Vand. Ved alle Mavelidelser, med Undtagelse af 
den saakaldte Mavesæksudvidelse (Dilatatio ventriculi) maa friskt, 
koldt Vand, anvendt som Drikkemiddel, betragtes som en for-
trinlig Medicin. Dog gælder det om, ikke at anvende denne 
»Medicin« paa urette Maade, da man let derved kan gøre niere 

Skade end Gavn. Ved den kroniske Fordøjelsessvækkelse er
f. Eks. Kneipps Raad: hver Time en Mundfuld koldt  Vand — 
noget af det bedste, der gives. 

I Stedet for Vand kan man ogsaa anvende Malurtthe. 
Men der gives Folk, der ikke taale denne, naar den anvendes 

et længere Tidsrum. Som ovenfor sagt, Vand skal drikkes soin 
Medicin. For at nævne et. Eksempel, om Morgenen paa fastende 
Hjærte at drikke Pot Vand i smaa Portioner, samtidig 
spaserende frem og tilbage i sit Værelse; derefter gaar man til 
sit Arbejde, hver Time tagende en Mundfuld Vand. Om ;Efter-
middagen, mellem 5 og 6, naar Fordøjelsen af Middagsmaden 
maa betragtes som endt, drikkes igen Vi  Pot Vand paa samme' 
Maade som om Morgenen. 

Til Maaltiderne burde Patienter med Mavelidelser helst 
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SYGDOMME 

I 

BLODET OG STOFSKIFTET 



Blegsot. 

Blegsot forekommer ualmindelig hyppig hos Kvinder, der-
imod temmelig sjælden hos Mænd. Sygdommen kommer som 
oftest til Udvikling imellem det 14de og 24de Aar, altsaa i 
pubertetsperioden. Det er en Sygdom, der er ganske over-
ordentlig udbredt, ja saagodtsom over hele Jordkloden. Enkelte 
Egne ere naturligvis særlig udsatte, f. Eks. Fabriksegne, hvor 
Befolkningen er stor og fattig. 

Hvad forstaas ved Blegsot, og hvad er Aarsagen til den? 
Blegsot :er en Sygdom, ved hvilken den i Blodet indeholdte 
Vandmængde er  større  end under normale Forhold, medens sam-
tidig Antallet af de i Blodet cirkulerende røde Blodlegemer er 
formindsket, hvilket igen maa henføres til en eller anden Lidelse 
i de bloddannende Organer, blandt hvilke Milten staar som det 
vigtigste.

or  For at kunne forstaa disse Forhold nogenlunde maa vi se 
lidt nærmere paa, Blodets Sammensætning og Egenskaber. Na" 
man ser Blodet, tager det sig ud som en rød Vædske, men ved 
nærmere Undersøgelse opdager man, at der i denne Vædske 
findes Millioner af smaa Legemer, som alle bidrage til Legemets 
Ernæring. Blodet bestaar tildels af Blodvand, som indeholder 
2Eggehvidestoffer-, samt de saakaldte røde og hvide Blodlegemer. 
Det er de røde Blodlegemer, der indeholde Blodets Farvestof. 
BlegSot betyder egentlig ikke andet, end at Antallet af røde 
Blodlegemer er mindre end normalt. 

2) 
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At disse Blodlegemer ere meget smaa ses bedst deraf, at 

der i én Draabe Blod findes ca.. 5 Millioner saadanne. 
Hvormeget Blod har et Menneske? De fleste Mennesker 

have mærkværdige Tanker desangaaende. Mange tro, at det at 
miste en Pot Blod f. Eks. absolut maa medføre Døden. Det er 
aldeles ikke sikkert; der gives flere Tilfælde, hvor et Menneske 
har mistet det dobbelte og dog kunnet leve. Blodet dannes 

nemlig meget hurtigt igen, naar man mister noget af det, d. v. s. 
de flydende Dele af det. Med Dannelsen .af nye Blodlegemer 
tager det selvfølgelig længere Tid. 

Hvad Blodmængden angaar, har man udregnet, at denne 

4 

Blod vejer 1/2„ Gram; et Kilogram har altsaa 20,000 

gennemsnitlig udgør ',I13  af hele Legemets Vægt.  Et Menneske 
Draabe paa 130 Pd. vil altsaa indeholde ca. 10 Pd. Blod. E 

Draabe'. 

Et Menneske paa 130 Pd. vil maledes indeholde ca. 1,000,000>< 5 
 

Millioner Blodlegemer. 

At lide af Blegsot vil altsaa sige det samme som, 
Legemet mangler et større eller mindre Antal Blodlegemer, og 
Følgen heraf bliver igen, at Blodet mister noget af sin Evne 
til at optage og anvende Ilt, hvorved Ernæringen af de for-
skellige Organer komme til at lide. 

Om selve Sygdommens Væsen og direkte Aarsager ved 
man intet sikkert; der kan kun anføres en Del Omstændigheder, 
under hvilke Sygdommen særlig synes at opstaa og trives. 

Lidelsen maa, absolut anses for at være arvelig og er i saa 
Tilfælde medfødt. Som Aarsag til den kan endvidere anføres: 
en daarlig Ernæring, Ophold i usund Luft, megen Stillesidden, 
aandelig og legemlig Overanstrængelse o. s. v. o. s. v. 

En Sygdom, der som denne maa siges at angribe hvert 
Punkt af Legemet, er selvfølgelig ikke let at faa Bugt med. 
Der hører Taalmodighed og Fornuft til samt ikke at forglemme 

gode Levevilkaar. Thi uden disse sidste vil det altid have sin 
store Vanskelighed at komme Sygdommen rigtig til Livs. Ved 

Behandlingen komme vi først til: 

1. Ernæringen. Denne er meget vigtig og bør i hvert 

enkelt Tilfælde afpasses efter Patientens Konstitution, For-
døjelsesevne etc. Som særlig hensigtsmæssig bør en god, letfor-

døjelig, blandet Kod- og Plantekost siges at være. 
Endv.idere lette Mælke- og .Melspiser, f. Eks. Pandekager (ikke 

de tykke Æggekager), Risbudding, Risvælling etc. 
Om Vinteren de let fordøjelige, sukkerholdige Gemyser, og 

om Sommeren de grønne, dog med Maade og kun hvor For-

døjelsesevnen er nogenlunde usvækket. 
Meget at anbefale er god, moden Frugt (særlig Æbler), 

f. Eks. som Mellemmaaltid i Forbindelse med Kraftbrød. 
Bælgfrugter kun i ringe Mængde, da mange blegsottige 

lide af Mangel paa Mavesaltsyre, hvorved hine vanskelig for-

døjes. 
Ikke tilladt er: Sure Vine, ungt Øl, endvidere alle sure, 

fede og tunge Spiser. 

2. Aandedlyettet. Patienten skal saavidt mulig til Stadighed 
opholde sig i ren, god Luft. Særlig god er Skovluften (Naale-
og Fyrreskov); samtidig rigelig Motion, dog uden Overanstra3n-

o-else. 
3. Klædedragten maa ikke sidde snævert, saa at

:,
Blod- 

cirkulationen hæmmes; derfor bort med Korset, Krave og 
Strømpebaand! De nærmere Detailler har jeg tidligere berørt, 
saa jeg behøver blot at henvise hertil. 

4. Afhærdningen. Kolde Afvaskninger, Halvbade og lettere 

det clugvaade Græs. 

Gydninger. Om Sommeren Barfodsgang tidlig om Morgenen i 

2tv 
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Gigt. • 

Gigt hører ind i Stofskifteanomaliernes Række og er en 
overordentlig udbredt Sygdom. Den beror paa en Forandring 
Stofskiftet, der særlig ytrer sig ved, at de i Blodet værende 
urinsure Salte ikke udskilles, men derimod aflejres i de forskel-
ligste Legemsorganer, særlig i Leddene og blandt disse særlig 
det store Taaled. Man har derfor i den senere Tid ogsaa givet 
den Benævnelsen »urinsur Diathese«. 

Aarsagerne til Sygdommen ere mange og meget forskellige. 
For det første kan. den være arvelig, hvad der strængt taget 
ikke er af saa stor Betydning, da der sikkert hører en Del andre 
Momenter til, for at den skal komme rigtig til Udbrud. 

En af de allervigtigste Aarsager er en svækket Fordøjelse. 
foraarsaget ved overdaadig Levemaade, f. Eks. ved store Maal-
tider, ved stærk Nydelse af Vin, Øl og andre alkoholholdige 

Drikke. Derfor tilhører Gigten i overvejende Grad den vel-
havende Stand, altsaa Folk, der, foruden at føre et mageligt og 

stillesiddende Liv, leve godt og som oftest overdaadigt. 
Der gives saaledes mange Livsstillinger, der ere særlig 

egnede til at forskaffe deres Indehavere Gigt paa et tidligere 
eller .senere Stadium, for blot at nævne nogle enkelte: Hotel-
ejere, Bryggere, Vinhandlere, Kokke o. m, a. 

En speciel Form af Gigt er den, der opstaar ved Forgift-

ning, f. Eks. med Bly — den saakalclte »saturnine« Gigt. 

Sygdommen findes ikke lige stærkt udbredt overalt; dens 
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egentlige Jordbund er vel nærmest England, da Befolkningen 

her gennemgaaende lever temmelig kraftigt, spiser meget Kød 

og drikker meget Alkohol. 
Gigt optræder næsten altid imellem det 30te og 40de Aar, 

sjældent tidligere. I ganske overvejende Grad er det mandlige 
Køn udsat, ganske simpelt fordi Mændene i særlig Grad ere ud-
satte for de Fristelser, hvis Overtrædelse kan bevirke Sygdom-
mens Opstasen. 

I de fleste Tilfælde optræde nu de ved Gigten fremkaldte 
Forstyrrelser i Anfald; hvorledes viser nu et saadant Anfald sig? 

Anfaldet indledes i Almindelighed med visse forudgaaende 
Symptomer, saasom: sure Opstød, Kvalme, Forstoppelse, Siværter 
i Hjærtekulen, Hjærtebanken, Svimmelhed og nedtrykt Humør. 
Jo længere Tid disse Symptomer have varet, des hæftigere plejer 
Anfaldet ogsaa at være. 

Dette Anfald kommer pludselig, oftest midt om Natten. 
Patienten vaagner da pludselig med voldsomme Smærter i det 
store Taaled, hvilket Led, som bekendt, hyppigst angribes (der-
for Navnet: Podagra). Smærterne karakteriseres som borende, 
stikkende og brændende. Leddet svulmer op, Huden bliver 

spændt og glat og antager en blaarod Farve. Smærterne kunne 

være ganske uudholdelige, og Patienten taaler ikke selv den 

svageste Berøring af Leddet. Feber har Patienten kun i  ringe 
Grad, derimod stærk Tørst. 

Henimod Daggry tage Smærterne i Reglen af, og 0111 

Dagen har Patienten, naar han forholder sig fuldstændig rolig, 
det taalelig godt. Men næste Nat gentager samme Scene sig, 

og saaledes gatir det gærne 5-10 Dage. Fra nu af tager  

Svulsten af Taaleddet af, og Patienten har Bo, 
indtil 

 Rødmen 
 et og nyt Anfald opstaar, hvilket allerede kan indtræffe efter 

et Par Ugers Forløb. 

Gigt er altsaa en Sygdom, der stammer direkte fra, Blodet. 
Derfor er det ikke alene Leddene, der ere udsatte, men et 
hvilketsomhelst Organ i hele Legemet. Overalt kan en Aflejring 
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at indskrænke Tilførslen af Næringsmidler, hvorved samtidig 
Stofskiftet forhøjes. Patienten maa ikke spise for meget Kød, 
da der- derved dannes for megen Urinsyre. 

Endvidere maa han undgaa fede og sure SpiSer, over-
hovedet holde en let Diæt til Stadighed. Gemyser ere altid at 
anbefale, ligeledes Frugt. 

Jeg har tidligere berørt, at der til at blive helbredet for 
en kronisk Lidelse hører Udholdenhed og Taalmodighed. Saa-
ledes ogsaa her; enhver, der tror ved en 6 Ugers Vandkur at 
kunne komme af med sin Gigt, tager meget fejl. Det gaar 

overordentlig langsomt, hele Stofskiftet skal jo forbedres, og det 
tager selvfølgelig Tid. 

For at vende tilbage til den egentlige Vandbehandling, er 
der saa ikke noget andet at gøre, naar vi endelig have couperet 
Anfaldene og Leddene ere stive? Jo, saa er det først, at man 
maa tage fat paa, en regulær Kur, hvorved der skal tages Hensyn 
ikke alene til hele Legemet, men tillige til de enkelte angrebne 
Led. Den specielle Behandling for hele Legemet skal jeg ikke 
her gaa, nærmere incl paa, men kun for de afficerede Leds Ved-
kommende omtale et enkelt Middel, som Kneipp anvender meget  
og med Held, nemlig Udtræk af Høblomster eller Havrehalm. 
Omslag, dyppede heri, svøbes om de angrebne Led og virke ud-

trækkende og udskillende, idet den i Havrestraaene indeholdte 
Kiselsyre virker opløsende paa, de urinsure Salte. 

Til Slut kun et Par Ord om Afhærdning hos Gigt-
patienter. Disse frygte jo i Almindelighed for at blive for-
kølede og derved give Anledning til nye Anfald. Dette kan jo 

ogsaa til Dels være rigtigt, men netop derfor bør en saadan 
Patient søge at hærde sig saa meget som mulig, og det 0P-
naar han netop ved at gennemgaa en fornuftig Koldtvands- 

behan
E
d
n 
  ling. 

Gigtpatient behøver mindst en halv Snes Aar til at 
blive fuldstændig rask, og saa kræves der endda en nøjagtig 
Overholdelse af alle de Forskrifter, som jeg her korteligen 11" 
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af urinsure Salte finde Sted, f. Eks. i ørelapperne, Næsen og 

Fingrene, ja selv i Maven, Tarmene og Nyrerne. I disse sidste 

dannes saaledes smaa Concrementer, Nyresten, som paa deres 
Vej fra Nyren til Urinblæren foraarsage hæftige Sm:erter, hvad 
vi til daglig kalde Nyrestenskolik. 

Jo oftere disse Anfald optræde, des mere tage de af i 
Styrke, samtidig mistende det for dem karakteristiske Præg. 
Efterhaanden høre de helt op, men til Gengæld har der saa 

dannet sig Fortykkelser af Leddene, Gigtknuder o. a., kort sagt, 
der har udviklet sig den Tilstand, vi benævne: kronisk Leddegigt. 

I lange Tider stod man aldeles magtesløs overfor det akute 
Gigtanfald. Man svøbte Leddet incl i Vat og lod Sygdommen 
gaa sin Gang. Senere gav man Patienten Salicyl, Antipyrin, 
Antifebrin, men Resultatet var kun ringe. Og dog have vi et 
Middel, der er meget bedre end alle andre tilsammen, et Middel, 
der er saa simpelt, at man skulde undres over, at det ikke er 
bleven anvendt for længe siden; jeg sigter herved til (let 

kolde Vand. 

At behandle Gigt med koldt Vand! Vanvid! Er der noget, 
som gigtsvage har Frygt for, saa er det koldt Vand. Og dog 
er dette det eneste rigtige. Det syge Led overgydes simpelt 
hen med koldt Vand, indtil Smærterne ophøre. Begynde disse 
saa igen efter nogen Tids Forløb (1-2 Timer), gyder man igen. 
Saaledes bliver man ved, saalienge der er Smærter tilstede. 

I Reglen varer en saadan Gydning 1-2 Minuter, og Resultatet 
er altid udmærket, idet Anfaldet, som jo for det meste gentager 

sig i 5-10 Dage, ved denne Behandling couperes o: indskrænkes 
til kun at gentage sig 2-3 Dage. Hvad det vil sige, ved kun 
den, der har haft denne Lidelse. 

Gigt er altsaa en Sygdom, der stammer fra Blodet og 
derfor igen er afhængig af Ernæringen. Folk, der leve tar-
veligt, faa ikke Gigt, kun i meget sjældne Tilfælde, og da er 
den nedarvet. 

Derfor er Kosten af stor Vigtighed. Det gælder her om 
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berørt. At Sygdommen er helbredelig anser jeg for givet, 

men det tager Tid. Efter nogle Maaneders Vandkurbebandling 
og passende Diæt indtræder for det meste saa megen Bedring, 
at vedkommende kan passe sine Forretninger igen, men den 
egentlige Helbredelse kan kun foregaa ved lang Tids Brug af 
koldt Vand og en samtidig afpasset Diæt. 

RHEUMATISIVIE 



Rheumatisme.*) 

Der gives vist kun' faa Mennesker paa, Jorden, der ikke 
af og til har haft lidt Rheumatisme. Hvad Rheumatisme er, 
hvad dens egentlige Væsen er, er man endnu ikke kommen paa 
det rene med. Vi ved kun saameget, at d'et er en højst ube-
hagelig, smærtefuld Sygdom, med forskellige mere eller mindre 
typisk optrædende Symptomer. 

Ved Ordet »rheumatisk« forstaas slet ikke andet end noget, 
der er opstaaet ved Forkølelse, ved Ophold i fugtig Luft O. s. v. 

I Almindelighed opstille vi to forskellige Former af Syg-
dommen, nemlig Muskel- og Ledderheumatisme, cl. v. s. begge For-
mers Aarsag og egentlige Væsen er det samme, det er kun en 
anden Maade at optræde paa. 

Muskelrheumatisme vil altsaa sige det samme som Affektion 
af en eller flere Muskler, der særlig viser sig ved en stærk Øm-
findtlighed af disse, specielt ved Bevægelser. 

Af Lidelsens hele Art og Forløb har man draget den Slut-
ning, at det drejer sig om et Exsudat (Udsvedning), der skyder 
sig ind mellem de enkelte Muskelfibre. Der opstaar f. Eks. 
Rheumatisme i den saakaldte Skuldermuskel, og omtalte Exsudat 

• 
breder sig ud imellem de enkelte Fibre af denne Muskel; ved 
nu at bevæge Armen føler man en stærk Smærte, og hvorfor? 
Hver Muskel, hvert Organ i vort Legeme er forsynet med to 

*) Efter et Foredrag af Dr. Baumgarten, Wiirishofen. 



236 Rhenanalisme. 
lilwientatisme. 237 

Slags Nerver, Bevæge- og Følenerver. Naar der altsaa i denne 
Muskel finder en saadan Udsvedning Sted, bliver naturligvis 
hele Musklens Rumfang forstørret. 

Denne Forstørrelse sker kun paa Bekostning af dens Virk-
somhed som Muskel, idet den ikke mere kan bevæges, fordi 
netop dette Exsudat ved at trykke paa. Nerveenderne frem-
kalder Smærtefornemmelser. 

Naar et Led bliver stift og de til dette hørende Muskler 
som Følge deraf ikke kunne fungere, svækkes de ganske naturlig 
og svinde ind. Thi Musklen lever kun ved at arbejde og er 
kun ved at arbejde i Stand til at ernære sig. 

Saaledes gaar det ogsaa ved Rheumatisme. Naar et Led 
i længere Tid holdes ubevægeligt, naar Musklerne ikke arbejde, 
slappes disse efterhalanden for til Slut, fuldstændig at miste deres 
Arbejdsevne, hvorved de saakaldte ankylotiske (stive, ubojelige) 
Led opstaa. 

Disse ere ikke nogen direkte Følge af Rheumatismen, men 
kun en indirekte. Thi naar Muskulaturen oven- og nedenfor 
Leddet ikke arbejder, staar Lecldet stille af sig selv, tørrer mere 
og mere ind, for til Slut at blive helt stift. Dette er altsaa 
Grunden til, at der ved _Muskelrheumatisme, naar den varer 
meget længe og er særlig ondartet, opstaar Ankylose. d. v. s. 
TJbevægelighed af et eller flere Led. 

De Smærter, der følge med Muskelrhemnatisme, ere meget 
forskellige; snart ere de meget store, snart ganske ubetydelige-
I de fleste Tilfælde optræde de med stor Styrke, og da, navnlig, 

naar Sygdommen opstaar pludselig og er ledsaget af Feber. 
Musklen kan under disse Omstændigheder ikke bevæges, saa store 
ere Smærterne. 

Naar nu denne Tilstand bliv 
Musklen de saakaldte rheumatiske 
dannelser og Forhøjninger ere til 
presset Muskelkød; først lidt efter 
og blive ganske haarde. Ved at 

• hverandre ved passive Bevægelser føles en Knagen og Knitren, 
som naar man gnider Ærter mod hverandre. 

Heldigvis kommer det ikke saa vidt i alle Tilfælde, at der 
finder en saadan Fortætning af Vævet Sted; i de fleste Tilfælde 
bliver det ved Smærterne og den deraf følgende indirekte Lam-
melse af Musklen. 

Den anden Form af Rheumatisme er Ledderheumatisme; den 

o 
er, om man saa kan sige, Broder til den foregaaende,

lrfx'skellig 
men er

e  værre. 
 

Ledderhemnatismen optræder igen mct

Former;mer; en af disse er den saakaldte Gigtfeber, der karakteri-
seres ved, at pludselig et eller flere Led svulrne" op; blive røde 
og smærtefulde, medens der samtidig er betydelig Feber til 
Stede. Mærkværdig nok ere Knæleddene særlig  udsatte; om-
trent 60 % af disse Sygdomstilfælde begynde i Knæleddet, og 
særlig det højre. Hvori det ligger, v6d man ikke. 

Denne Tilstand vedvarer nu, alt efter hvorledes man 
behandler den, kortere eller længere Tid. Der gives Tilfælde, 
hvor samtlige Led i Legemet, endogsaa Leddene i Hvirvelsolen 
ere angrebne, hvilket senere hen kan give meget ubehagelige  

saasom Stivhed af Hvirvelsøjlens Led. 
Naar denne akute Proces er forløben, skulde man tro, at 

Patienten var helbredet og kunde gaa omkring igen; ja, som  
oftest er dette Tilfældet, men meget hyppig bliver der en let 
ømhed tilbage i Knæleddet, hvad der jo nok tillader Patienten 
at gaa omkring, men kun ved Hjælp af en Stok. Benet kan 
føres frem, men er stadig -stift, medens Patienten har en For-
nemmelse, som om Leddet var af Træ og ikke hans eget, man  
har tillige en Følelse som om Benet er for langt, medens stiv_ 
heden lidt efter lidt tager til. Hvorledes denne Form af kronisl-
Ledderhemnatisme ender, det kan man sige sig selv; gribes der  
ikke ind i Tide, ender det med, at Patienten for .stedse maa  
køre i Rullestol. Patienten kommer aldrig til at gaa, mere  
det er, som man ser, en meget alvorlig Tilstand, og det er 

er kronisk, danner der sig i 
»Aflejringer,. Disse Knude" 

en Begyndelse kun sammen-

lidt antage de større Fasthed 
lade Musklerne gnide imod 
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derfor absolut nødvendigt, at enhver Rheumatiker ved Besked 
med, hvordan det vil gaa, naar der ikke gribes ind i rette Tid. 

Naar nu Ledderheumatismen er bleven kronisk, naar Led-
dene ere hovne og ubrugelige, saa have vi den samme Tilstand 
som ved Muskelrhemnatisme, kun ere Aarsagerne til den for-
skellige. Leddet er stift, fordi der i selve Leddet har aflejret 
sig Sygdomsstoffer, som forhindre en rigtig Bevægelse af samme. 
Holdes Leddet vedvarende stift, og foretages der aldrig Be-
vægelser med det, bliver Følgen heraf Atrophie eller Indtørring 

af de tilsvarende Muskler. Det er altsaa en Lammelsestilstand, 
der aldrig har sit Udspring fra Hjærnen eller Rygmarven, men 
kun er en Følge af Uvirksomhed. 

»Det er altsummen meget godt« — vil en eller anden sige —
»men hvad er der nu at gøre ved Rheumatisme? Er den over-
hovedet til at helbrede?« Dertil kan jeg kun svare: »Ved 
Rheumatisme maa man egentlig undre sig, naar Vandet ikke 
hjælpers Det vil sige, ved Rheumatisme ere Resultaterne næsten 
uden Undtagelse gode, naar den behandles med en Vandkur, 

hvad der jo egentlig ogsaa er ganske klart og let forstaaelig. 
Naar der, i Musklen er aflejret Sygdomsstoffer og Cirkula-

tionen i sin Helhed stimuleres kraftig — hvad der jo sker ved 
Koldtvandsbehandlingen — saa udskilles og udledes ganske 
naturligt disse Stoffer ved, at den forhøjede Blod- og Saftmasse
strømmer til den syge Legemsdel, og ved Blodets forhøjede Ilt- 
mængde dræbes eller fortæres Sygdomskimene. 

»Et ideelt sundt Legene  er uimodtageligt for Sygdom,' 
siger et gammelt Ord, og dette har sikkert ogsaa sin Rigtighed,  
men hvor finde vi et »ideelt« sundt Legeme? Derfor var det 

maaske mere paa sin Plads, i Stedet for evig og altid at søge 
i Legemet efter Baciller, for rent videnskabelig at kunne doku-
mentere Sygdommens Aarsag, at gøre sig til Opgave i hvert 
enkelt Tilfælde 

 at skabe det syge Legeme om til et kraftigt,  
saa at Konstitutionen blev i Stand til at kæmpe imod og over-
vinde disse Bacillers Indtrængen og Levedygtighed. Saaledes 

maa i Følge en naturlig Opfattelse enhver virkelig Helbredelse 
forstaas, hvad Kneipp ved sine Theorier og hele Methode jo 

ogsaa tydelig viser.. 
Nu Behandlingen af Rheumatisme? Lægerne sende Patien-

terne til Aachen, Gastein, Wildbad, overhovedet til ethvert Sted, 
hvor der findes varme Kilder. Hvorledes stille vi os dertil? — 
Varmtvandsbehandlingen ved Rheumatisme, sige vi, kan være 
udmærket for dem, der ikke forstaa sig paa Brugen af koldt 
Vand. Enhver, der først har lært det kolde Vand og dets Virk-
ninger at kende, tænker ved sig selv : »Rejs Du blot til dine 
varme Kilder; maaske kan Du forbedre din Rheumatisme lidt 
derved, men til Gengæld vil Du svække dit Legeme saaledes, at 
Du ikke taaler den mindste Temperaturforandring, men bliver 
nødt til at rejse derhen igen til næste Aar.« Man bliver i 
Virkeligheden aldrig det varme Vand kvit; man bør derfor saa-
godtsom altid undgaa at brtige varme Bade. 

Netop ved Behandlingen af Rheumatisme havde man 
Begyndelsen kun meget ringe Tillid til Koldtvandsapostlen Se-
bastian Kneipp. Det var ham derfor/en stor Glæde at kunne 
bevise Rhemnatikerne, at varmt Vand er en Omvej og at man 

altid maa gribe til det kolde, naar det gælder en virkelig Hel-

bredelse. Paa hvilken Maade det bør anvendes, retter sig altid 
efter det enkelte Individ. 

 

Blandt Vandanvendelserne ved Rheumatisme have de  
kneippske Gydninger absolut den største og bedste Virkning. 
Hvorledes er Virkningen f. Eks. ved Gigtfeber, den akute Leelde-

rheumatisme? Jeg omtalte før Symptomerne, Feberen, de hovne? 
ømme Led etc. Hvorledes behandle vi nu disse Patienter? —
Med koldt Vand! — Man gyder en, to eller tre Kander (hver 
indeholdende 10-15 Potter Vand) koldt Vand over det betændte 
Led; og mærkværdig nok, naar Gydningen er forbi, vil Patienten, 
selv om han ogsaa i Forvejen har .haft de frygteligste Smærter, 
være i Stand til selvstændig at kunne bøje Leddet, idet Smær-

terne nu omtrent ere forsvundne. Man vil ikke tro det, naar 
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man ikke har set det. Denne smærtefri Tilstand varer ganske 
vist ikke længe, 4,n til to Timer, maaske lidt længere, saa op-
træde Smærterne igen med fornyet Magt, og hvad gør vi? —
Vi gyde igen, og saaledes blive vi ved med at gyde de angrebne 
Led hveranden Time to hele Døgn igennem, indtil Patienten er 
rask. Et nærmere Forsvar for Berettigelsen af denne Methode 
ligeoverfor den moderne videnskabelige Behandling med Salicyl, 
Indpakninger af Leddene med Tjærejute o. s. v. skal jeg ikke 
Iser fremkomme med, men kun nøjes med at notere Faktum. 

Blandt de øvrige Anvendelse; særlig ved Behandlingen af 
kronisk Ledderheumatisme, fortjene Indstøbningerne en nærmere 
Omtale. Ved stive, ubøjelige Led er det nødvendigt af og til 
at anvende saadanne, nærmest for at bevirke et forhøjet Stof-
skifte saavel i selve Leddet som i de omliggende Dele. Hvor-
ledes tænke vi os nu denne Proces gaa for sig? Jo, Indsvøb-
ningen bevirker for det første en betydelig Varmeudvikling, og 
ved denne finder samtidig en Aabning af Hudporerne Sted, saa 
at den aromatiske Duft af Høblomsterne (vi bruge jo i Reglen 
lIøblomstomslag) kan .trække incl i disse og virke forbedrende 
paa Blodet. Naar hertil kommer de kolde Gydninger, opnaas 
samtidig en god Afhærdning, og alt dette tilsammen virker godt 
paa Stivheden af Leddet. 

Foruden Høblomstomslag anvendes ogsaa Leromslag, særlig 
naar det drejer sig om at forhindre en Betændelse eller om at 
ophæve Smærter eller ømhed. Dels virker Leret afkølende, dels 
sammensnærpende (adstringerende), og begge disse Egenskaber 
kunne være af stor Betydning ved rheumatiske, stive Led. 

Det kunde maaske være af Interesse at gaa, lidt nærmere 
ind paa Spørgsmaalet: //vom»r og hvorledes skulle vi anvende 
disse Indsvøbninger? Ved den akute Ledderheumatisme (Gigt-
feberen) f. Eks. maa man paa ingen Maade anvende dem; og 
vilde man absolut anvende dem, maatte de være meget kolde 

og skiftes hyppigt. Men som sagt, bedst er det ikke at bruge 
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dem, hvorimod, som jeg ovenfor berørte, de kolde Gydninger 
paa dette Sted øre af fortrinlig Virkning. 

Hvad kan man nu anvende til en Indsvøbning? Ja, vi 
have Lervand, Vand og Eddike, rent Vand, Høblomster, Skav-
græs, Fyrrenaale, kort sagt en Mængde forskellige Midler, der 
kunne anvendes i saadanne Tilfælde. 

Naar det kommer an paa at opløse og udskille noget, .altsaa-
ved kroniske. Fortykkelser og deraf følgende Stivhed af et Led, 
maa Høblomster eller Hoaffald siges at være det bedste Middel. 
Man hælder kogende Vand over disse, hvorpaa -Omslaget dyppes 
i det varme Udtræk, vrides lidt af og lægges paa. 

Selve Svøbet eller, Omslaget, hvad man vil, maa ikke gærne 
bestaa af nyt Lærred, da dette er for stift. Det bedste vil et 
Stykke gammelt Sækkelærred være, f. Eks. det, man laver Gulv-
klude af; dette er nemlig meget grovt i Vævningen og dog sam-
tidig blødt, saa, at det ikke alene kan opsuge en hel Del, men 
ogsaa overalt kan slutte fast ind til Huden, naar det lægges paa. 

Endvidere hører der til enhver Indsvøbning et godt uldent 
Stykke, som maa være temmelig tykt og tæt, saa at det rigtig 
kan holde paa Varmen. Dette Uldstykke skal -altid rage om-
trent en Haandsbredde udover Omslaget til alle Sider. Det er 
slet ikke saa let en Sag at lægge et Omslag, som man tror. 
Det maa gøres med stor Omhyggelighed, selve Omslaget maa 
overalt slutte glat og stramt ind til Huden, Stoffet maa aldrig 
være haardt og nyt, men blødt og gammelt, og det uldne Stykke 
maa ikke være tykkere eller større, end at det lige formnar at 
beskytte det vaade Omslag mod Luftens Indtrængen. 

Som Modsætning til Høblomstomslaget, der altid anlægges 
ramt, har vi nu Leromslaget, der altid anvendes koldt. Dette-

anvendes hos Rheumatikere, naar det f. Eks. drejer sig om en 
eller anden snigende Betændelsesproces, hvor det altsaa, gælder 
om at hæmme denne i dens Udvikling eller at udlede Betam-
delsesprodnktet. Ved Leromslaget maa man huske paa, at det 
kan gøre Skade, hvis det faar Lov til at ligge for længe. Saa- 
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snart det bliver varmt, maa det fornyes, hvilket Patienten bedst 

selv kan føle. Naar man skal skifte Omslag, maa man helst 
have to, ét i Vandet og et paa Patienten, saa at Omskiftningen. 
kan gaa hurtig for sig. 

Til Slut skal jeg kun omtale en Ting, der er vigtig at 
vide, og som enhver Rheumatiker er udsat for, nemlig forskel-
lige Slags Udslæt. Enhver, der lider af Muskel- eller Ledde-
rheumatisme, vil have erfaret, at han let faar et eller andet Ud-
slæt: enten et vædskende eller tørt Eczem, smaa Furunkler eller 
lignende. Hvoraf det kommer, ved man ikke. At det ingen 

lokal Lidelse er, maa anses for givet; det sandsynligste er, at 
det staar i Forbindelse med Konstitutionen i Almindelighed, alt-
saa med Blodet. 

Derfor er det af Vigtighed for enhver Rherrmatiker at leve 
i Overensstemmelse med Sundhedens Regler i alle Henseender, 
fremfor alt undgaa alle stimulerende Midler, særlig Alkohol, 
Kaffe og The. 

At Rheumatisme i alle sine Former er helbredelig, vel at 
mærke, hvis Behandling indledes i Tide, er udenfor al Tvivl. 
Hovedbetingelserne ere: Koldt Vand, en sund • og kraftig Kost 
samt en fornuftig og i alle Henseender regelmæssig Leve-
maade. 
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