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Korte Erindringer
over

-e Mst-aftigte Aar ved Mens og Veyrligets 
Forandringer udi Holland maanedlig bemerkede 

Sygdomme.
(^^ngett/ som haver nogenlunde Kundskab oa Indsigt udi de skabte 
aIk Ting i denne Verden, der vener mesiendeels alle til det men# 

nisteliqe Kions Forneyche, Orhold eller anden Nytte, enhver 
efter sin Egenskab ogMaade, kand med nogmFeye negte, at Luften, 
der er et naturligt skabt Vasen og iblant om rærlige Egenstaber den 
besidder, ogsaa tiener til forneden Ophold og Vederqvågelst for alle 
levende Dyr, jo har en frøv influence, Connexion eller Sammknhang 
med de mennistelige Legemer, i scer: naar man betcrnker, hvorledes Luf
ten foreener sig idelig med de allerind-rfte saavelsom udvortes Parter 
af vore Legemer, hvilket steer ry allmefte ved hver Aandedrat, da 
Luften ligesom drages ind i Lungen og igien puftes derudaf ligesom 
igiennem en udviidet og igien sammentrykt Bices balg, men end og 
ved enhver Mundfuld Fode vi .tage til vores Legems Underholdning, 
hvor Luften, tilligemed de forekommende Vadster, samt Varme, Tryk
ning og Bevegeller af de omliggende Parter med viidere sardeles hal- 
per til densaa kaldede viZeflion og Chyüfication, det er Fordoyelse og 
den fiinefte Fedes Forarbeydelse, ja det som meere er, saa veed man at 
Luften og gaaer ud og ind af Svede Hullerne (kori,) hvilke ere ligesaa 
utallige somStiernerne paa Himmelen.

Det bliver da en u-imodsigeliq Sandhed, at Luften idelig og 
alle Tider paa adstillige Maader og Veye gaaer^ind og ud afvore Le
gemer, og folgelig har en ftor Foreening og Sammenhang dermed, og 
desAarsage kand give Anledning til visft Sygdomme, som iblant paa 
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visse Aarsens Tilder rre giengse, men ar Luften allene ssàftraaà 
fligtuden anden foregaaende og medfolgendeAarsag tillige/ saa og at 
hver Maaned efter Luftens og V yrligets Beskaffenhed Mde giere 
Forandring udi Sygdomme, kand jeg ey overtale mig til saa let at 
rroe, eftersom en Deel store lcerde Mcrnd har giort flige Anmerkninger 
alt for mange Aar siden, men aldrig endnu fornummet at noget ef- 
terfelgende Aar rigtig har svaret i Liighed til noget af det foregaaende 
enten i Sygdomme eller Veyrliget. Det vil muetigen synes paradox 
eller urimeligt for en Deel, at jeg ikke vil antage Luften for at kunde 
allene foraarfage nogle i strr de paa visse Aarsens Tider epidemice 
Zrårende eller giengse Sygdomme, da dog mange ltrrde og fornuf
tige Mcrnd beskylde Luften for fligt, uden at give nogen anden Aarsag 
eller Oplysning dertil; men Erfarenhed, fom den beste Lcrre-Mester i 
alle Ting, saa og i de vigtigste Videnskaber, stal klarligen overbeviise 
dem om denne min Meenings Grund og Sandhed; thi var det Luften 
Meneder foraarsagede saadanne Sygdomme, saa kandjegikke begribe, 
hvorledes det gaaer til, at saa mange looofce Mrnnisser, der leve ved en 
og den samme Luft, beholde deres Helbred, og nogle af dem, endog 
de der mer st vogte sig for dens usunde Luft, tabe den, som Erfaren
heden visser, med mindre der maaevcrre noget der setter samme Men
nissers Legemer i saadan empfindtlig Stand, at de let og hastig kand 
angribes af den urene tykke og tunge, eller alt for lette Luft, derenten 
udvider Lunge-Blcrrene saa stcerk, eller ey formaaeratudviide samme 
nok, det er at stige, Luften er ey i Ligevagt eller Æqvilibrio med vore 
Legems Parter.

Hvad det nu monne vcrre, fom setter vore Legemer i flig 
empfindtlig Stand, vil jeg her kortelig opregne:

1) Alle hastige Forandringer i Henseende til Varme og Kulde, samt
Torke og Verde.

2) Alle flags Overflodigheder i Spiise og Drikke, det (tin Cerere;&
Baccho«

r) U ordentlighed in Venere og i andre naturlige Lxeretionrr.
4) Alt
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4) Alt formegen Stilhed eller for heftig Bevegelse.

5) Utidig Nattevcegt ogUroe eller formegen Sovn.

6) Sindets u-ordentlige Bevegelfer, som for Exempel, overmaade
Gloede, Sorrig, Skrek, Harm eller Vrede og deslige.

Disse her opregnede 6 Poster ere da de, der mest bsr rekleQeres 
paa af en fornuftig Lcrge i paakommende Sygdomme, det jeg og i nogle 
og ZO Aars Tiid ved Ovelfe in praxi medica har erfaret, og vagligen 
bliver forvisset om, ved det jeg paa gand-ke foranderlige Maader efter 
foregaaende Omstændigheder paa een og den samme Tiid «di samme 
Svaghed nodes til at handle med adffilligeSyge for athielpedemtil 
deres Helbred, saa jeg i mine Tanker ofte beklager de Syge, som fal
de udi saadan Lcrges Hcender, der curerer efter viss Beger, uden at 
forstaae de opregnede Poster, mindre gier stg Tanke derom, og fol- 
gelig cureter paa Slump uden at have vedborlig Indsigt, og alligevel 
vil ansees for store Konstner i Lcrge Konsten, da de dog give Anledning 
til, at Lcege-Konsten foragtes endog afen Deel fornuftige og lwrde 
Folk, som see adffillige saadanne Slumpskytter at giore store Curer 
iblant, endffiont de drcrbe de Fleeste, hvilk t dog dolges, fordi Folkvñ 
ey lade sig merke med at have brugt en Fusker, naar det falder stet ud.

Heraf meener jeg enhver begriber min Mening, at nemlig 
Luftens og Veyrligel- Forandringer ey saa let kand foraarsage Syg
domme, med mindre de mennistelige Legemer bliver tilforn satt udi 
nogen empfindklig eller sygelig Tilstand ; dog derfore maae ingen be- 
ffylde mig, at jeg holder saadanne Anmerkninger om Luften, Veyrli- 
get og derved forefaldende Sygdomme for aldeles unyttig, saasom jeg 
tvertimod er af de Tanker, at ingen Ting i Verden er og kand vcrre 
meere nyttig til Videnffabernes Forfremmelser, end Erfarenhed, der 
grunder sig paa gode Anmerkninger og Forjog, det er Observationer 
og Experimenter. Men jeg vil hermed give tilkiende, at om stige 
Anmerkninger stal blive til Nytte i Tiden, da maatte tillige vel un
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-ersoges de efter forommeldte 6 Poster foregaaende Omstcendighe- 
der, der havde giort Legenret empfindtkig elker sygelig/ som tillige 
maatte meldes ved Anmerkningerne, da jeg er forsikret/ at det stal 
besindes i Sandhed det jeg tilforn har ffreven/ at nemlig een og den 
famme Sygdom af samme Lnft og Veyrligt/ efter foregaaende Om
stændigheders Beffaffenhed/paa adskillige Maader kand og bor cureres; 
rerncest kunde og de, som bcer paa et svagt Legeme lare, hvad Luft 
og Veyrlig dennem kunde vcrre meest stadelig; thi anseer vi den saa 
fßMe Hypochondrie, saa sinder man nogle, der ere belñdte dermed/ 
font kand taale en mild/ vaad og tyk Luft/ andre bedre en kold/ tor 
og klar Luft. Ligeledes har -et sig med Verk i Lemmerne/ Gigt/ 

Skiorbug/ Svindsot og deslige/ saa at Anmerkninger/paa denne 
Maade af fornuftige Mamd indrettede/ i sier ved Holpitaler 

og Fattiges Huufe kunde blive til stor Nytte 
og Oplysning,

C. H.


