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S^blant de mange fortreffelige Indretninger, som skylde vor Nordens Titus 

deres Oprindelse, og foreviger den milde Friderich den §teS Minde, er 
Födselhufers Indretning i Friderichs Hospital ikke en afde ringeste.

Denne ypperlige Stiftelses Beskaffenhed, Indretning og Nytte ffal vare 
Formaalet for denne Afhandling, ikke allene for saavidt den er vårdiget det Kon
gelige Navn, men mere formedelst den faderlige Omhue, som den ommeste 
Konge viiste ved dette Huses Stiftelse imod utallige forladte og ulykkelige Modre. 
Disse, som af Skamfuldhed og Forhaanelse over deres hemmelige Svangerskab 
tit bragtes til den Heide af Fortvivlelse, at de i Steden for at angre derer Feil, 
forglemte Gud, dem selv og deres Pligter, lagte mordiffe Hander paa deres 
uskyldige Fostre, henstengte dem i Gravene, drabte dem saafnart de kom for 
Lyset, eller lonligen qvalte dem, forend de endnu forlede Moderens Skiod, fin
de her en Tilflugt i deres smertelige Tilstand, og undgaae den farlige Fristelse, 
at skiule deres Vanare ved at berove den Spade sit Liv.

Fodsels-Videnskaben skylder og denne majestatiske Anstalt sin Fremvext 
og Flor i disse Riger. Fra den Tid af det pragtige Jodselshuue blev stiftet i 

Friderichs 

Om den Tilvez't, Forbedring og Nytte

som

Fodselsvidenffaben har vundet i Danmark 
ved 

Fodsels-Hospitalets Stiftelse 
i Kisbenhavn

opteft i Videnskabernes Salskab den yde Februarii 1781 

af 

Matthias Saxtorph.



S» Om Fodsels-Hospitalets Stiftelse. HZ

Friderichs Hospitas, tog Videnskaben sit Scvde iblant os Dansse, og Stiftel
sen blev ikke allene en Tilflugt for hemmelig besvangrede Modre, men tillige en 
offentlig Skole, hvori Fodselshielpcre undervifts, dannes og oplcrres. Ei 
allene de anseeligste blank de dansse Lceger, til hvis Omsorg de hsieste Personers 
Sundhed og Liv er anbetroet; men endog de fom skal udbrede Videnskaben over 
hele Landet, og andre fom daglig udstrække deres hielperige Hander til dem der 
sukke under Fodftlsaagct, i Fare for ar omkomme i det Aieblik, de venter at 
berige Staten med Borgere, rakke allerede denne ypperlige Stiftelse for den 
Lårdom og Avekse, hvormed de redde disse Staten saa vigtige Liv sra den gru
somme ødelæggelse, som fordum Vanvittigheds toilelose Raftrie eller Natu
rens ublide Skiebne truede dem med.

Uforglemmelige Alders som vidner om saa vigtig en Videnskabs Op
komst og Fremgang i vort Fædreneland, om saa stor en Stifters Velgierning 
og Viisdoni, der under samme Tag viser Kongelig Medlidenhed mod Skrebe- 
lige, Tilflugtssted for Usselhed og majestauiss Beskyttelse for FodselS-Viden
skaben.

Lcenge nok ventede denne betydelige Deel af Lcegekonsten, fom overladt 
Fruentimret allene til Udovelse, laae indhyllet i Morke, paa mandlig Hielp og 
Understottelft, ved hvilken den kunne renses fra qvindelige Fordomme; thi 
igiennem de fleste Tidsaldre har Fodftlshielpen allene vcrret det andet Kien for
beholden; og Iordemoder-Forretninger og Handlinger kan med Vished anta
ges at vcrre ligcfaa gamle, som det mennessclige Kisns Ferplantelft; endssiont 
de forste Forretninger deri have uden Tvivl varet de allersimpleste, som hverken 
kan rose sig af Konst eller Videnskab.

Det er fra utcenkelige Tider af, at Fodftlshielpen har varet Fruentimret 
allene overdraget; enten en stsrre -Amhed vg Medlidenhed, som den eene af 
Qvindekionnet formodes at have for det andet, eller dets Undseelse for Mand
folk, eller en tiltroet Erfaring har vcerct Aarsag kil, at det eene Fruentimmer 
har bestandig hjulpet det andet i Fodftlen, indtil omsider nogle af de meest er
farne opofrede sig gansse til at udeve denne Forretning, og sik i Besynderlighed 
Navn af Iordemsdre.

P DeXTye Saml. II. B.
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De hebræiske Iordemsdre ere de ældste ø) vi have nogen Efterretning 
om; thi Mosts taler om en Jordemoder, fom forlofte Rachel, Jacobs J^us 
strue b), cm en anden fom Oetiente Thamar med Tvillinger, og bandt et 
rsdt Baand cm Haanden af den eene Broder Serah c); foruden tvende gud
frygtige ægyptiske Iordemsdre Siphra og Pua, hvilke ikke adlydte Pharao, 
Da han haardeligen havde befalet at dråbe alle nyefodte jodiske Senner /).

Hos Grækerne har Fruenkinirene, ligesom de udsvede Lægekonsten blank 
deres eget Kion, ogfaa udsvet Fedstlshielpen. Plinius fortæller os ifcer om 
Olympias Thebana e), at hun vidste Lægedomme i Frnenkimmer-Svaghe- 
der cg Fodflerne; ligeledes om Sotira og Salpe/) fom bar skrevet om Mid
ler til at befordre Misfsdster med. Aetius nævner cn Afpafia g), fom -e- 
sad Midler til at curere Fruentimmer- cg Borne-Cygdomme, vidste at pleie 
svangre Fruentimre, hielpe i haarde Fodfler, og i faadanne hvor Fosteret var 
udskaarel by

Ahenienstrne havde efter Hygini Beretning en Lov, fom forbed Fruen- 
timret at eve noget af Lcegekonsten. Da de fornemme Fruentimre nu hellere 
ville dee, end lade dem betiene ved Mandfolk, faa bevægedes en ung Athenien- 
strinde til at forklæde fig, for at lære Læge« cg Iordemoder-Konsten. Nogen 
Tid derefter erfarede man, at denne var den eeneste Læge, fom Barstlkoner be
tjente sig af, hvilket opvakte Mistanke. Man bragte denne forklædte Læge for 
den areopagitiske Domstoel, cg Agndoice (faa var hendes Navn) blev kiendt 
for det hun var: Hun tilstod da, at Medlidenhed over hendes Kion, fom nsdig 
ville bruge Mandfolk i dette Tilfælde, havde overtalt hende til faadant Foreta

gende,

*) Hor Hebræerne Hiver overalt talt om Iordemsdre, og MflblD er tt qvindeligt 

Navn, fom betyder en FsdselShielperinde.
å) iste Mose Dog 35 Cap. 17 v.
c) iste Mose Bog 38 Cap. 27 v.
d) 2den røofe Bog 1 Can. 1 $ v.
e) Plin. Hirt. nat. Lib. XX Cap. 21.
/) Lib. XXVIII Cap. 19 <5c 7.
g) Aetius Lib. XVI Cap. 12-18-2$.
h) Le Clerc. Hili, de la Med. Second. Part. Liv. Ill Chap, XIII. 
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gende, hvilket bevcrgede Athenienserne at overdrage Fedselshielpen til Fruen- 
timret /).

Al Fruentimmer har udovet samme Konst hos Romerne, see vi af Plauti 
og Terentii Comedier; men ligesom disse Fruentimre i Besynderlighed gav 
stg af med Fedselshielpen, saalcdes udsvede de ogsaa iblant Grcekerne og Ro» 
merne Lcegekonsten i Almindelighed. Gråkerne gav dem Navn af larpivM^ 
som svarede til der latinsse Navn obftetrices o: Medicæ Æ), hvilket hos 
de gamle Jurister have altid varet Synonima. Ulpianus /) fortaller derfor, 
at § obftetrices, det er Medicæ, bleve altid befalede ak underfoge Under
livet, naar nogen misrcenktes for Svangerssab. Disse Hielperinder behandlede 
alle de Sygdomme, som i Besynderlighed Born og deres eget Kion vare un
derkastede. De helbredede hysterisse Tilfalde eller Modersyge, vidste Midler 
til al giere Koner ufrugtbare, og til at befordre Aborteringer 7/1), udsvede til
lige medicinam cosmeticam, eller den Konst at vedligeholde Reenlighe- 
den og Skisnheden, hvilket Titlerne af Cleopatræ og Elephantis Skrifter 
om Fruentimmer-Sygdomme bevidne 72); derfor fortaller Plinius o) 06, at 
endssisnr deres Curer sseere meest ved overtroisse Midler, Amuletter og deflige, 
faa bleve de dog anfeete med Hsiagtelfe og udmcerkede med "ZEresritler, havde 
Ret til at tage det sversie S«de ved alle Forlovelser, og bleve ncrst Lagerne agtede 
og årede afalle.

Som det Gråkerne og Romerne, stråledes gik det siden det hele sydlige 
Europa, hvorhen Konster og Videnssaber siden udbreedte sig. Fruentimret 
bessieftigede sig overalt med Fruentimmer-Sygdomme, hvilket tydelig indseeS 
baade af Historierne og de Navne p) som forssiellige Nationer have givet de 
Personer, som forrettede Iordemoder-Gierninger; saa man ingen Aarsag har 

P 2 til

r) Vid. le Clerc. Hift. de la Med. Part. 2. Lib. Ill Cap. ig.
k) Le Clerc. Hid. de la Med. p. 135 fecond. Part.
Z) Lib. I.
w) Det ffeete allene for at forhindre haarde Fgdfler.
«) Vid. Gal. de compos Medic, local. Lib. 1. Cap, i-g. Lib. 4. Cap. 7, Actins

Lib. II Cap. 3-9-14. Libr. VIII Cap, 6.
0) Plin. Libr. 28. Cap. 7.
p) Zordemodre paa danst har ikke Navn af at jorde eller befordre til Jorden, men 

af at giords: derfore har deres egentlige Navn reerer Gjorde »Modre, forbi de 
VMM- 
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til at tvivle om, ar overalt i de celdste Tider Fruentimmerne jo allene haver 
hjulpet i Fodflerne.

Vi kunne med lige Ret antage, at samme Konst i den nordligere Deel 
af Europa og iblant de Danske er bleven forretter ved Fruentimret, hvilker i 
Norden har i de celdste Tider ncrsten allene udevct Lcegckonsten, ligesom hos Grå
kerne og Romerne, og derfor formodentlig ogsaa Iordemoder-Konsten.

Der skal vcere hoist rart i vores Norden, den hele hedenske Alder igien« 
nem, og endnu en rum Tid efter, ar finde Exempler paa, at nogen Mandsperson 
har lagt Haand derpaa, uden maaskee i ct eller andet ganske enkelr Tilfcrlde, 
hvor Fruentimmer-Hielp ikke kunde haves. Og i Hensigt til de andre Lcegekon« 
siens Deele giver Historien endog ft adan en Mcvngde af Exempler, at man siet 
ikke tor frygte al tage Feil ved at regne Lcegckonsten iblant de Kundskaber, som 
fornemmelig horte til FruenrimmeretS Fag. Saaledes regnes det iblant de 
adskillige Konsier, hvori Ingigerd, Kong Hergeirs Datter af Holmgard 
var fta meget fcrrdig,',at hun var en Mester i at lcege alle Sygdomme </)♦ Saa
ledes lcrgede Grimrid den norffe Herre Grimm Lodin Kinn, da han var 
bleven farligen saaret r) En gammel Kone lagede Afgrim de Saar han 
havde faaet af Hallfteins Folk, da han havde angreber ham s)*,  ogThorrid 
UrnngeraddsDatter ligeledes Gedlaug den Rige ogThorfinn, da de havde 
kiampet om Rodemels Gaard og Grund f). Alfgerd i Mule Syssel i 
Island i det rode Aarhundrede havde et allene formedelst denne sin Konst er
hvervet sig er vedvarende Tilnavn af Lage (Læknir) hvilket Ord er falles for 
begge Kisn i Sproget; men aflagde og en ikke ubetydelig Prove derpaa ved at 
lage Grim Droplaugs Sen, da han var bleven farligen ftarec zz). Saa- 
dant et Navn havde og Hildegunn Starkads Datter paa Sondcrlander ftnu 
: . mesteds

vmgyrtcde Le Fodende Underlivet, men siden ved Ordets Misbrug ere de kaldte 
Jordemsdre. Suges femmes paa franff. Hebamme eller Wehemuktek af de 
Tydske. Midwife paa engelsk. Iorde-Gummvr paa svensk rc.

f) Halfdans EyHeinflons Saga hos Biorner Cap. 7. p. jj.
r) Saga af Grim Lodenkinn Cap. 2.
A Islands Landnama-Bok Ed. Havn. p. 245.
t) ibid. 70. 71.
u) Droplaugor font faga XI Cap.
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mesteds sidst i det samme Aarhundrede for sin Indsigt og Avelse i Lcegekonsten 
forhvervet sig x)f ligesonr hun og lykkelig helbredcde Thorgeir og Starkad 
de Saar, de havde faaet ved at angribe Gunner af Hlydarende)/). Det 
blev for vidtlostigt og keedsowt tillige at samle alle Exempler; men det fortiener 
dog at ncevnes, at vor Snorro giver ikke utydelig tilkicnde, at den som iblant 
andre fornemmelig stod for at forbinde og behandle de Saarede efter Slaget 
paa Stikklestad, var just et Fruentimmer; ja der meldes endog, at hun havde 
giort et Slags Dei af Log og andre Urter, som hun lod de Saarede synke, for 
at forsoge ved den Lugt, som Saarene derpaa gav fra sig, om te havde Huul- 
saar. Hun havde og cn Spcendetang, hvornred blant andel den Piil, som 
Skalden Thor mod var bleven saaret af, blev udtrukken, saa at det er flut- 
teligt, at hun ogsaa har havt andre Instrumenter Med et Ord, naar jeg 
forestiller mig de adskillige meget betydelige Saar og Skade, sorn Historien hist 
og her melder at vcrre bleven lykkeligen togt af disse Fruentimmer, saa synes 
jeg ikke at kunde med Grund giere mig saa ringe Tanker om deres Konst, som 
Reenhielm har giort æ); stiont mig ikke er ubekiendt, arder ogsaa haver 
vceret nogle iblant dem ligesaa overtroiske, som den bekiendte Thordis Spaa- 
kone i Island, der raadede Thorvard, da han fegte hos hende Lcegedom 
for hans Saar, at giere i dets Sted et Offer til de Alfer eller Genier, som 
hun foregav at have deres Ophold i en Hoi i Ncrrheden &)♦ Saxo fortceller 
os c), at Kong Haqvins Datter cureerte den danste Konge Hading, og i 
Hromundi Greipii Historie d*)  fortcelles om Svanhvit, Kong Olufs 
Sester i Garderike, at hun sammensyede Hramundi Underliv, og sendte 
ham siden hen til en klog Bondekone Hagali for at helbredes. Da de nordiste 
Fruentimre har vceret saa evede i chirurgiste Forretninger, saa maae man troe, 
at de heller ikke maae have vceret ukyndige i den Deel af Chirurgien og Lcrgekou-

P 3 sten,

x) Nialo-Sago, Aiebenh. Opl. 57 Cap. p. 89»
jy) ibid. Cep. 63 p. 98'
s) Snorro of Peringfcholds Oplag Tom. I. p. gog, £04,
a) Not. ad Thorfteinii Vikingii vitam p. 98.
b) Kormaks Saga,
c) Saxo Lib. 1.
d) Cop. g.
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sten, font angik deres eget Kisns Sygdomme etter Fodsels-Tilfalde. Vi finde 
endog nt Bryndhild, Kong Budli Datter e), i ftrrdelcs Niim lcrrte Sigur- 
dum Fofnisbane den medicinffe Brug nf Runeffriftet til at forlese Barsel
konerne med, og til nt nnraabe Gudinderne, hvilket tilkiendegiver, at disse 
Fruentimmer-Lcegerinder har ikke vcrret ubekymrede om, eller efterladt de Mid
ler, som de agtede nyttige for Fodende. Forcnd i de seeneste Tider beretter 
Historierne os heller ikke noget om LcrgerneS udevcnde Konst eller Behielpsom- 
hed i FodftlS-Tilfcelde.

Forst i Henrich den 4deS Tid begyndte de franske Fruentimmer at an- 
betroe sig til Mandfolk, fom Fodselshiclpere, hvoraf Guillemeau, bemeldte 
Konges Chirurgus /), skal have været den allerforsie. Dog ikkun meget siel- 
den fogte Damerne endnu Hielp hos Mandkionnet i Fodfierne, og denne Konst 
blev allene udovet af Iordemodre indtil i Ludvig den i4des Tid, da omsider 
Julien Clement, Chirurgus hos Mad. Valiere, kom hende til Hielp i en 
naturlig Fsdfel, og derefter i alle de svrige. Fra den Tid af begyndte Prim 
cesserne og Damerne i Frankrig at lade sig betiene af Lcrger etter faa kaldte Ac
coucheurs. Det kom siden efter, endskiont ikkun langsomt, i Brug i andre 
Lande, i Engelland, Holland, iTydskland og omsider i Danmark; faa at nu 
omstunder udoveS for det meeste denne Konst i Engelland og Frankrig ved Mand
folk, og ikkun den ringeste Deel af Almuen betiene sig i disse store Stceder af 
Fruentimmer.

Det danske Jordemoder Navn, som disse Hielperinder efter deres For
retninger med at omsvobe og omgyrte Barselkoncrne ved Fodsierne har bekom
met, og egentlige« burde kaldes Giorde-Modre g), pcrger efter Ordets Op
rindelse derhen, at Koner eller Modre har vcrret det Kion, som efter andre Na
tioners Skik allerserst bestyrede Fodscls-Forretningerne i Danmark.

Imidlertid kan man meget let forestille sig, nt Fruentimmer-Forretnin« 
gerne har ikke vcrret meget paalidelige i de sorste Tider; men ot deres Erfaren

hed
e) Hiftar. Volfung Cap. 39.
f) Han dode 1609.
g) Man finder og at de i de gamle nordiske Historier tre kaldte Lette-Koner 2: lettende

eller Undrende Koner, ligeledes Asersete« Koner 2: hos- eller oversiddende Koner, 
ligeledes Lys-Modre, fordi de bragte Fosteret frem for Lyset. 
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hed har varet hecl ugrundet og uvis, fha lange de endnu ingen ret anatomisk 
Kundskab kunde have om Fodfels-DeeleneS Beskaffenhed og den indvendige Oeco- 
nomie i Legemet.

Fodsiernes ulige Forhold har dog alligevel underkastet de Fodende mang
foldige Befvarligheder, i hvilke diffe Hielperinder af ovenansorte Aarsager nod- 
vendig har verret ukyndige; ventelige» ere de derved blevne nodsagede til at 
sporge Raad, og soge deres Tilflugt i nbekiendte og farlige Sygdomme hos La- 
gerne, som formedelst deres tiltagende Indsigter, fornemlig i Anatomien og 
Chirurgien, har kunder veiledet dem til at udfinde de beqvemmeste Midler imod 
flige ufadvanlige Tilfalde, uden maajkee endda selv ot have lagt Haand paa 
Forretningerne.

SaaledeS £ar Hippocrates, som Fader forLagckonsten, varet den ferste 
Lage, hvis Regler og Grnndfatninger ril Forsele-Videnskabens Udsvelse ere 
os bckiendrgiorre, og skrifrligen efterladte — han afhandlede i fire Boger denne 
Dcel of Lagekonsten h}, erklarede de Fodfler for lette og naturlige, hvor Ho
vedet af Barnet kom forst, og alle de for haarde, hvor Barnet laae fkievt, eller 
kom frem med Fodderne.

I alle haarde Fodfler raadte han derfor at tilbagefkyde den foreliggende 
Deel, for at stille Barnet jgien paa Hovedet, og til den Ende lod Konen om
kring Brystet binde fast til Sengebunden, for ved tvende Hielpere ar skumples frem 
og tilbage nogle Gange, til Fosterets Leie blev forandret. Kunde Barnet ikke fs- 
des, naar Hovedet laae frem, tilraadte /) han at oabne Hovedet ved en liden 
Kniv og knuse det med et sammcnklemmende Instrument, og siden trakke det 
ud med en Knibtang. — Dersom Haanden eller Foden af et dodt Barn bed 
sig frem, og kunde ikke tilbageff'ydeS, faa maatte det afffiareS med en krum 
Kniv, og Hovedet derefter nedfores k)>

Alt for troligen og nasten indtil forrige Seculo har mange endnu efter
fulgt denne Hippocratis Lårdom, og fortplanter den ved Iordemodernes kon- 

flige

b) Hipp. i. de Natura pueror, n. de morbis mulier, g, de exfcflione foetus mor
tui. 4, de fuperfoetatione.

i) Hipp. Lib, i. de morb. mulier.
k) Hipp. Cap. de fuperfoet, 6c exfe&ione foetus.
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stige Udovelse til Efterkommerne. — Efter ham har Ceifus, font levede ved 
Tiberii Tider, lagt Grundvolden til de unaturlige Fodsters Behandling, i 
det han lerne os at aabne Moderen, og udtrække forkeerte Vorn ved Fodderne /); 
hvilket var een af de ypperligste Opfindelser i denne Videnffab, fom i de uhel
dige Fodster er bleveu anpriist indtil denne Dag. Uvist er dct alligevel, hvor
vidt disse tvende Skribentere har selv givet stg af med at udove Fodselshielpen, 
eller om de allene have opholdt stg med at give Fruentinnner-Lcegerinderne Raad 
og Regler, hvorledes Forretningerne i haarde Tilfælde ssulde foretages. — 
Rimeligt er der, ar denne Konst har været Fruentimret længe anbstroet til Ud- 
ovelfe; i der mindste indtil disse Mænds Tider veed vi intet om Mandfolkenes 
Hielp at sige; og det har uden Tvivl været Aarfag til, at denne Videnffab har 
været faa længe ufuldkommen, og saa meget langsom, frem for de ovrige Deele 
af Lægekonsten, er kommen til sin Flor og Anseelse. — Man kan med storre 
Vished troe, ar Paulus Ægineta, som levede i det 7de Aarhundrede, har 
selv lagt Haand paa Arbeidet, og udover denne Konst; derfor fortæller Her- 
belot os, ar han af Orientalerne fik det Tilnavn af Fodselshielper obfletri- 
tius m), fordi han underrettede Jordemsdrene om FruentimmerSygdommene 
og Fodselshielpen, som han var ved Erfarenhed og Avelse vel bekiendr med.

Ligesom Lægernes Kundffab i Medicinen fra hans Tid af udbreedte sig 
mere og mere, blev ogfaa Fedftls-Videnffaben efterhaanden ved deres Erfarin
ger beriget med nye og vittige Opfindelser. — Uden af opregne hvad foruden 
Hippocrates, Ceifus, ægineta og andre Skribentere, fom Galenus, 
Ætius, Philomenus, Avicenna, Albucafis og flere til Fodsels-Viden- 
ffaben har optegnet, vecd jeg fra Cel (i Tider af ingen storre Forbedring, end 
den fom RuefF, en Tydffer, fremkom med i der iAde Aarhundrede; thi de 
mange Forandringer, fom i den Mellemtid ere foregaaede formedelst de bestan
dige Krige, som nordiffe og asiatiffe Folkestags Udvandringer forte med sig, 
har giort at denne rimeligen med de andre VidenffaberS Historier ere blevne 
efterladte i Morke, eller maaffee heller ikke under Fruentimrets vedvarende Be
styrelse har været mærkelig nok at an fore; men denne RuefT er det, som næst 

Celfum
Z) Cell*.  de Medic. Lib. 7.
m) Haller Bibi, chirurg. Tit. 1. p, iog.
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Celfiim berigede Jordemoder-Videnskaben med den storste Opfindelse af et 
langt og fladt Instrument, som blev kaldet Tangen, hvilket t ten te til at ud- 
lrcekke Born, i Skeden for de grusomme fkarpe og siicerende Redskaber, fent 
forhen fra Hippocrate og hans Efterfolgere af vare brugte. Og mon ikke 
denne Tang har givet den forste Anledning til EngellcenderneS, de Franskes, 
Tydskes og Danskes forbedrede Instrumenter, fom under samme Navn nu bru
ges til at udfore levende Born i forskielltge haarde og tunge Fodsier.

Efter faa lykkelige Opfindelser og Konstens jevnlig tiltagende Forbedring, 
fik Jordemodrene storre Kundffab ved Lagernes Underoiisning og de anlagte 
offentlige Skoler.

Loegerne indfaae ler, at den blotte Theorie var utilstrækkelig til nt danne 
gode Jordemodre, og anvendte derfor de kraftigste Forestillinger til nt oprette 
Fodfelshufe i adskillige store Stcrder, som ffulle tiene til practiske Hvelser i Fod
sels-Videnskaben.

Under Ludvig den XIV, Konge i Frankrig, blev saavidl bekiendt, 
den forste Anstalt giorr dertil i Hotel’Dieu, hvor der blev indrommet sårde
les Varelser til Barselkoner, paa det at Jordemodre saavelsom Chirurgi kunne 
faae Hvelse og Erfarenhed i denne Videnskab. — Denne Stiftelse, som er 
den forste i sit Slags, tog sin Begyndelse ved Enden af det i6de Aarhundrede 
til Paræi Tider, og har siden vedvaret indtil denne Dag.

De Franskes Exempler bleve efterfulgte af Engellcenderne, hos hvilke 
Lcegekonsten ister efter de medicinske Collegers Stiftelse i London var bragt til 
stor Anseelse: de oprettede ligeledes i London og Edinborg Fodselshuse, hvilke 
tillige med det i Strasborg, som af øvrigheden blev oprettet li), vare i lang 
Tid de fornenimeste Skoler for denne Videnskab, der besogtes af Fremmede fra 
alle Verdens Egne.

Fodsels - Videnskaben kan et rose sig af bedre Skiebne i Danmark, saa 
lomge den holdtes hemmelig iblant Jordemodrene, og forend offentlige Skoler 
til Underviisning af Lcegerne bleve indrettede o): lutter Morke og Fordomme 
regierede endnu ril Bartholins Tider; thi Jordemedrenes Kundffab grundede 

sig

«) i Aaret 1737.
«) Th. Barth, in aÄ. med. an. 1673 eb£ 13$
Uyt Saml. II. B. Q
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sig paa Overtroe og fabelagtige Fortællinger p), og deres Forretninger udsvedeS 
med Uvished og Grovhed. — Derfor fortaller Bartholin, at han tit nok, 
men forgicves, har drevet paa ar de ffulde examinereS, hvilket omsider ffeeke 
1672, da Kongen lod befale, ak Iordenrodrene ffulde oplares og cxaminereo af 
det medicinffe Facultet; efterdi (siger Bartholin) ar de hverken i Kiobenhavn 
eller i H.lsingoer forstaaer at hielpe i befvcrrlige Fodster. Bartholin forterller 
ydermere, at i den offentlige Examen, som han holdt 1673, forklarede enIor- 
moder: at hun aldrig omsvebte Underlivet paa Fsrstefodende; men gav Mode
ren i det Sted nogle Draaber Blod af Navlestrengen at drikke, for at forhin
dre Efterveerne. Fodflerne befordrede hun ved GndS Ord og den faa kaldte 
Befprecken. Bartholin forternet over hendes Overtrce ved Misbrugen af 
Guds Ord, sendte hende derfor tilbage til hendes Skriftefader, for bedre at 
undervises. Da han ligeledes tilspurgte en yngre om Moderens Leie i Lege
met, antog denne endnu den gamle Plaioniffe Meening: at Moderen (uterus) 
som et rasende Dyr soer omkring i Legemet, hvilket tilkiendegiver deres Uviden
hed i Anatomien, og derudover paalagte Facnltetet dem ogsaa at anhere S te« 
nonis ForelaSninger, og i vanffelige Tilfalde kalde aldre Iordemedre til Hielp, 
eller raadfsre sig med Lagerne. Ikke at tale om deres Behandlinger i de be- 
svarlige Fodster, hvorover han selv beklager sig, og viser at Jordemodrene hos 
os indtil samme Tid vare ganffe usvede i at vende forkeerte Bsrn, og udtrakke 
dem ved Fsdderne Dog alligevel har Iordemsdernes egen Erfaring i at fa ae 
Bsrn, ei foranlediget denne Uvidenhed; thi af 15 Iordemedre, som paa en Dag 
vare til Examen, maldes, at alle, paa to nar, havde fodr 12 Bern, men een af dem 
kuns 9 og den anden 17 7). Meget mindre har dem manglet paa Lejlighed hos os i 
de oplyste Tider at raadfere sig med Lagerne, og undervises i deres Konst; thi 
foruden den forberorte Examen og Oplysning, som de allerede fik til den Tid s), 
viser den siden anbefalede Iordemoder-Anordning af 1714, Commissionens see

nere

p) Th. Barth. Difl". de infolitis partus viis p. 15g. De umbilico nihil addo in quo 
creduli obfletricium mentes ludunt & ex nodis nodos folvunt,

-) Vid. Barth. Exam, ob fletri c. ad quilt. 2. 3. 8 & 9,
r) Acl. med. an. 1673.
$) Barth, de infolit. partus viis p, 153. Noflræ mulieres pudori fu0 optime confuli 

credunt, quod fæminas obfletrices eligant, nec damno verecundiam hanc, mo
do 
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nere Stiftelse 1739, det privilegerede Iordemoder-Husets Indretning 1750, at 
Kongerne i frer i dette Aarhundrede have havt besynderlig Naade og Omsorg for Ior- 
demoder-VresenetS Indretning i disse Riger. Druden har Danmark vist nok 
til sine Tider ikke savnet kyndige Lreger, som mcd Fkid og Omhyggelighed har 
underviisi Iordemodrene, og ligesom hos andre Narioner have vreret nodsagede 
til at lregge Haand paa Vrerket, naar det behovedes.

Bartholin fortreller om sig selv, at han aldrig havde udsvet Iordemo- 
der-Konsten, og ville ikke heller; men at han var villig til at give Iordemodrene 
Raad, naar de forlangte det. Derimod taler han paa adskillige Steder om 
Chirnrger, som udovede Konsten, og have udskaarer Born og hjulpet t Fod- 
felSnoden /•)♦ Ligeledes melder han om 2 Chirurger, som'bleve hentede til Apo
tekerens Kone i Helsingoer, for at ndtrrekke Fosterets Hoved, som Iordemederne 
havde afrevet, men forgieves; hvorpaa Dagen efter Hovedet fodtes af sig selv «). 
Men uden Tvivl har Fruenrimrers medfsdte Undseelse, IordemodreneS Dum
dristighed, LregerneS alt for sildige Hielp i de allerfarligste Fodsier, mordiske 
Insirumenter, som lcenge brugtes til at adskille Fosteret med, uhreldige Ud
fald, hvorefter Almuen bedemmer LregerneS Handlinger, indjaget de Fodende 
faa stor Frygt og Skrrek for Fodselshielperne, at de heller underkastede sig Do
ven end LregenS velgisrende Hielp. Lcenge varede det derfor, ferend denne 
Konst kunne bringes i Flor hos os Danske. Sieldenheden paa den eene Side 
gav Lagerne mindre Erfarenhed, og Nsdvendigheden paa den anden til at ind
hente Videnskaber fra fremmede Lande, forhindrede i lang Tid dens Fremgang.

De allerede i Frankrig og Engelland oprettede Fodselshuse, de store Op
dagelser og Forbedringer, som denne Videnskab isrer i delte Aarhundrede havde 
modtaget paa fremmede Steder, opmuntrede de Danske at besoge fremmede 
Skoler og hjembringe Videnskaben til Fredrenelandet. Balthafar Johann 
de Buch wald foretog sig til den Ende en Reise til Holland i Aaret^ao, hvor 

Q L han

do peritas haberemus obfietrices. Catteram cuivis obftricem fe proff tenti credi
mus, quæ per mortes noftrarum puerperarum deinde experimenta faciunt, ana
tomiar prorfus ignarae, quam d.fcere vel embefcuntvel fafcidiunt.

e) Bartholin libro de infolitis partus viis p. 154.
u) Bartb, acta Med, Volum, I. obf, 34, 
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han under den keromte Ruyfch Roonhuys Deventer erhvervedesig ftor Kund
skab i FsdselS-Videnskabcn; og da han 1739 var bleven Professor her ved Universi» 
reret, holdte han siden offentlig Skole for Iordemedrene, og forbedrede anseelige» 
Jordemoder Vcrsenet i Danmark. Han udgav en korr Undcrviisning for Iordemo- 
drene, under Navn afIordemoder-Skole, fom er trykt i Kisbcnhcrvn 1735, og beser- 
gede siden ved J. J. Holm en Oversættelse i der danske Sprog af Mes nards 
Veivisere, for dem som vil lare Jordemoder-Konster, hvorudi een og anden af 
denne franske Autors Meeninger bleve forandrede. Denne beromte Lcrreres 
Hiftoria monftri gemelli coaliti & compofiti 1743 er overalt bekiendt 
og findes anforr i aét. medie. Hav. p. 18 .v). Hans Broder Doctor Fri- 
derich de Buchwald reifte siden 1737 til Frankrig og Holland, lagte sig 
ligeledes efter Fodsels-Videnskaben, hvilken han udsvede i sit betroede Physi
cal i Aalborg, og skrev den bekiendte Diflertation Thefium Decas de 
mufeulo Ruyfchii in uteri fundo. Hav. 1740 y).

Angarius Ancherfen forlod Dannemark 1728, for paa fremmede 
Stceder at erhverve sig Indsigter i denne saavelsom i de ovrige Deele af Lcege- 
konften. Han erholdt sit Huske lykkelig opfyldt og afiagte idelige Prover der- 
paa i hans Embede som Provincial-Medicus i Niibe; ligesom han og har efter
ladt tvende Disputatser i denne Materie. Den ferfte som handler de mon- 
ftro cyclopico Hafnienfi, er udgivet her 1724; den anden, som han holdt 
for Doctvr-Gradcn 1730, angaaer Strophen feptimeftris foetus z).

Janus Bing, en Broderssn af EtatS-Raaden, som studeerre Chirur
gien og Medicinen, reiste udenlands, hvor han anvendte sin Tid med Lykke paa 
Fodsels-Videnskaben, og siden skrev ved sin Promotion her i Kiobenhavn en 
Afhandling de caufis partus difficilis notabilioribus. Hav. 1746.

Samme Bing, som var Assessor i Iordemoder-CommiSsionen, er saa- 
vidt man veed den forste her i Danmark, som benyttede sig af den forbedrede 

Rufiske

x) I Hallers Bibi, chirurg. finder /eg tffe Buchwald DifT. de monft. gemelli.
jr) Denne DifT. har Hr. v. Haller urigtig anført i fin Bibi. chir. T. II. p. 225 under B. 

Joh. Buchvalds Navn, og begge disse Buchwaldeis anførte DiCp. findes heller ikke i 
Leroy Litt. Hid. bet Entbindungskunst, Franks., Leipzig und Memmingen 1779.

s) Disse ere heller ikke Anførte hos bemeldte Autorer-
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Rufiffe Tang, hvilken han selv i mange Stykker havde forandret, og giert den 
forfficllig fra de allerede t Engelland og Frankrig forbedrede FedselS-Instrumeu- 
ter. Skeerne havde han giert runde for Enderne, paa det at de ei ffulle ffads 
de blsde Deele, hvorigiennem de indfores, ved deres spidse Kanter og Vinkler; 
Bladene lod han forfærdige finere, kortere, uigiennemffaarne og krummere, 
end paa de sredvanlige, at de desto lettere kunde indfores, og omfatte Hovedet 
af Barnet desto fuldkomnere, nden at de ophovnede blode Deele kunne fren fe 
sig ned i Giennemsnittet af Bladene og udrives. Skafterne vare runde og om- 
boiede ved Enderne, for nt giore Modstand for Haanden, naar Instrumentet 
ffulle ndtrrekkes. Disse kunne adffilles fra Bladene stråledes, at de ved en 
Hakke allene indhrestedeS, og med en cylindriff Slodde, som blev ffndt der
over, holdtes tilsammen. Formedelst denne Adskillelse kunne Skeerne afloses 
fra Skafterne, og desto lettere anlregges, uden at de Omstaaende bemrerkede 
det, og nden at Skafternes Modstand imod Konens Legeme kunne hindre 
Skeerne i at indfores efter den Styrelse som de burde. Begge Armene af denne 
Tang, naar de ere anlagte, fores over hinanden, og sammenholdes ved en li
den Skrue.

Man maae ikke undre sig over, at Hr. v. Haller i sit nye udgivne chirur- 
giffe Bibliothek har udeladt Bing og hans nyttige Instrumenter; ei heller at 
le Roi og flere aldeles har forbigaaet hans Fortjeneste, endffiont Jancke har 
aftegner og beffrevet disse Vrerkroier æ). Eftersom i hans Fredreneland dette 
nyttige Instrument er nu nresteu nbekiendt, og ei uden med megen Vanffelig- 
hed kan erholdes, uagtet det indtil denne Tid, da den af de Franffe og En- 
gelffe faa anseelig forbedrede Tang er bleven indfort, var et af de vigtigste In
strumenter, som havde stor Fortrin for alle dem, der forhen Ho6 os vare brugte. 
Jeg troer, at jeg til vor Nations og Opfinderens TEre, er pligtig at fornyr 
dette Instruments Erindring, ligefom og ved denne Lejlighed at bcrore et andet 
Instrument, Perforatorium kaldet, som salig Bing til samme Tid opfandt. 
Dette ligner en Sax, i hvis eene spidse Arm er en stumpendet Bistourie eller 
Kniv, som trykkes ud, naar Saxen aabnco. Opfinderen anvendte det til at 

O, 3 aabne

n) Jancke Differt, de fo ripe & forfice Bingiana, 
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«åbne Hovedet paa dode Born Med, for at formindske dets Storresse, og siden 
med Tangen, eller de faa kaldte Skeer, og en simpel Hakke at trcekke Barnet 
ud. Saa simpel var denne beromte Fodselöhielpers Armatur paa en en Tid, 
da Instrumenters Tal allerede vare voxen til et heelt Rustkammer, og enhver 
endnu sveedre for at opfinde siere, skiont mindre nyttige Instrunienter.

Johann Francifcus Schionheiter var fod i Ilmenau ved Harz-Vald 
Ao. 1701, kom 1719 ril Kiobenhavn, og forestod et Regiment i nogle Aar for 
den gamle Regiments-Feldfficer Claufen ved Grenadeer-Korpset; af denne 
Mand blev han anfert til Accouchement og chirurgiffe Operationer. Claufen 
var den Tid den reneste Accoucheur her i Byen, og havde deri en hceldig Prarin. 
1727 reiste fcemtfbte Schionheiter til Halle, og siden til Berlin; men ester 3 
AarS Tid nodtes til ved Claufens Dsd at komme tilbage til Kiobenhavn, hvor 
han efter foregaaende Examen hos den «ldre Buchwald fik Kongelig Privile
gium fom Operateur og Accoucheur, og i mange Aar med Berommelfe udsvede 
begge disse Forretninger

Nicolai Friderich Bertram, fod i Glückstadt, lagde sig paa sin 
udenlands Reife i Besynderlighed efter Fodsels-Vibenffaben, og disputerede i 
Leiden 1747 under den beromte ^Ibin, de partu difficili ex uteri fitu 
obliquo, og promeverede sammesteds. Efter hans Hjemkomst udsvede han 
Fodselshielpen her i Staden med megen Berommelse, og blev i Aaret 1753 be. 
skikket til Assessor i Iordemoder-CommiSsionen.

Barthold Vichmann, som var fod i Nykiobing paa Falster; efterat 
han i Fcedrenelandet havde lagt god Grundvold i Lcegekonsten, reiste han paa 
egen Bekostning udenlands i Aaret 1747, forst til Gottingen, og siden til 
Strasborg, hvor han under den beromte Dr. Fried lagde sig efter Fedsels- 
Videnskaben, og ovede sig under ham deri i det borgerlige Hospital; fra 
Strasborg drog han til Paris, for at sve sig fnldkonmere i denne og de 
ovrige Deele af Lcrgckonsten; ved hans Tilbagekomst forsvarede han offent
lig sin Inaugural-Difputatz de partu difficili ex funiculo umbili
cali rupto, og erholdt den 30te October 1749 den hsieste ALregrad i Me

dicinen.

b) I de seenere Aar ffrev han nogle Afhandlinger til det forrige mrdiciliste Stklstab her i 
Kiobenhavn, men disse Skrifter tre ikke blevne trykle.
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dicinen. 1750 blev han bestikket til Assessor i Iordemoder-Commissionen, og 
paatog sig at holde Forelæsninger, og undervise dem, som ville lcrre Iordemo- 
der-Konsten; han drog siden til Aalborg, og succederede den beromte FricL 
Buchwald, hvor han blev bestikket Landphysicus. Da han nu faae denUkyn- 
dighed, som net flen overall sandtes hosIordemodrene, lod han sig det vcrre an
gelegen at undervise dem, og tilbed sig at anlcrgge en Skole, hvilken ikke kom 
til Virkelighed; hvorudover han for at tune dem ved sine Skrifter, udgav 1755 
en kort Underviisning for Iordemodre med Kobber, og siden i Aaret 1771 ud
kom en mere vidtloftig, som under samme Titel som den forrige blev efter hans 
Dod besorget udgivet, ved Landphysicus Dr. la Font. Denne sårdeles be- 
kiendte Fodselshielperel betjente sig af et Instrument, af samme Skikkelse som 
Bings, og sammenfoiet paa samme Maade med en liden Skrue, men med 
giennemstaarne Skeer og hele Arme til at udtrykke Born levende med; men til 
dode Born betiente han sig, naar det behovedes, af de Fridiste Instrumenter, 
nemlig af hans Hovedborer, Beentang, Hiernestee og Hakker 5).

Nicolai Ni (Ten Storm, som var fod i Svenborg' i Fyen, reiste 1757 
udenlands, og opholdt sig forst ved Academiet i Upfal, siden gik til Gottingen 
og studeerte Jordemoder-Konsten under den beromte Roederer, og efterat 
have promoveret her ved Universitet 1762, blev han Provincial-Medicus i Hol- 
bck, siden efter Berg-Medicus i Kongsberg, og dode 1770. Denne brave 
Mand udsvede med god Httld Iordemoder-Konstcn i de ham betroedeDistricter. 
Han medbragte fra Gottingen en FodfelStang, som var lcengere i Skeerne, men 
i de ovrige Egenstaber overeensstemmende med Smellies engelste Tang.

Vores beromte Vohlert, forhen Kongelig Hof-ChirurguS og Iusiice- 
Raad, som med stor Berommelse ikke alleue udovede Chirurgien iblank os, men 
endog Fodselshielpen, hvilke Decke han fornemmelig paa hans udenkandstc Rei
fer havde lagt sig efter, bor desto mindre forbigaaeS i Fortegnelsen over vore be*  
rommelige Fsdselshielpere, som han tilligemed vores vårdige Etats-Raad de 

Berger

c) Jjr. v. Haller i sit chirurgiffe Bibliothek Tom. 2. p. 334 har anført denne berømte 
Mands offentlige Stridsskrift, tilligemed med cn Epistel fra ham, indeholdende vul 
neris cordis per coflam perforati exemplum, vulnus thrombus clauferat, Men 
hans danske Skrifter findes ikke anfort.
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Berger er iblant de fornemste, der dreve paa Fsdftls- Hospitalets Indretning 
her i Staden.

Vores flittige og vårdige Doctor BöefTel i Flensburg d), ncrvner jeg 
heller ikke uden med stor Hoiagtelfe for dcn Iver han har viist i at bringe denne 
Videnskab til Fkoer i Holsteen, og for den Nykle Iordemoder-Vceftner har vun
det ved de der oprettede Fodsels-Hospitaler, hvoraf det eene bestyres ved ham 
selv i Flensborg, og det andet ved Næfler i Alrona.

Endelige« kommer jeg til vores scerdeles beromke Etats-Raad Chriftian 
Johann Berger, forhen Professor her ved Universitetet, siden Kongelig Liv- 
Medicus, og derefter Professor i Kiel, en Mand fom er fod for Videnskaben, 
og som har arbeidet med Hald paa at bringe denne Konst til Anseelse og Flor i 
Danmark. Den udvidede Kundskab, som Han ved Universiteterne i StraSborg 
og flere Stcrder havde forhvcrvet fig, anvendte han ved sin Tilbagekomst i den 
Deel af Medicinen og Chirurgien, som ril den Tid allcrmeest her i Landet behs- 
vedes at opelskes. Efterat han ved sin Promotion her ved Universitetet havde 
forsvaret sit lcerde Stridsskrift de perfeéliffimi enixus fignis, og ved sin 
baldige Praxi havde giort fig seerdeles forttent i denne vigtige Videnskab, blev 
han i Aaret 1760 beskikket til offentlig Leerer i samme ved den Kiebenhavnske 
hsie Skole. Den Anseelse, som denne vcrrdige Mand allerede stod i, banede 
ham snart Veien til at udkaste en Plan til et Fsdftls-Hofpitals Anlæggelse. Dette 
vigtige Forflag blev ved Greevernes de Berkentins, de Bernftorphs og 
Mokkes hoist formaaende Recommendation saa meget understottet, at efter de 
Kongelige Livlcegers Tilskyndelse, vor tuilOe Friderich den 5te befalede, at 
samme skulle strax ivcrrkscetteö.

Ligesom nu den vigtigste Epoche for FsdselS-Videnskaben i Frankerig og 
Engelland med rette begynder fra Fodfels-Hospitalerueö Indretning, og fra den 
Tid af, da Medici og Chirurgi fik fri Adgang til at oplceres og eves i disse Sko
ler; faa har og samme hos os fin vigtigste Tidspunct ar regne fra denne Kon
gelige Indretning for de Fodende i Friderichs Hospital.

SaaledeS

i) Han har skrevet adskillige Boger til Underviisning for Jordemrdrene, isar fortiener 
deraf at roset han« Abhandlung von der Wendung.
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SaaledeS har Fodsels-Videnskabens Forbedring med starke Skridt ud
bredet sig fra Engellands og Frankrigs berømte Skoler over hele Tydskland og 
Holland indtil vore nordiske Riger. De milde Tydstklands og Nordens Re
genters, af Kicrlighed til deres Underfaattere, kappedes om at indrette Hospi
taler, og oprette i deres Lande Templer til Lucinæ Dyrkelse og Fødsels-Kon« 
stens Udøvelse. I Wien oprettede Kejserinden, efter Baron von Swietens 
Forstag, et Fsdselshuus i St. Marks Hospital. I Berlin blev indrettet et 
Fedselshuus i Hospitalet Charité. Ligeledes et i Gottingen, i Cassel, i Bruns
vig og Ditmold. Nyligen er i Stokholm, foruden det af Ordenen pro Pa
tria stiftede, et anlagt af Standerne, som kaldes Regieringens Accouchement- 
Huns. Ligesom og hos os Danske, foruden de i Akrona og Flensborg, ud
marker sig i Særdeleshed det prceglige og Kongelige Hospital her i Kiebenhavn. 
Dette Københavnske Fodsels-Hospital, som af hoilovlig Hukommelse Kong 
Friderich den Zte blev stiftet i Aaret 1759, og ved vor allernaadigste Konges 
Mildhed vedligeholdes efter Stifterens Hensigt, til Fattiges og Videnskabernes 
Beste, er anlagt i Friderichsstaden udi det berømte Friderichs Hospital, hvor 
den høire Floi, som vender mod Syden, blev indrettet allene for hemmelig be
svangrede Fruentimmer, som intet sikker Tilflugtssted havde, og ingen Hielp 
vidste for sig i Fødsels-Nøden. Den prcegtige Bygning, som blev fuldfort af 
»or berømte Thura, indbefatter i ander Stokvark 3 Vnrelser imod Gaden, 
og 7 mindre Kamre lige over for ud til Gaarden. Af de trende Vcerelser til 
Gaden bruges det mellemste til Fødselsstuen, de tvende store Vcerelser paa hver 
sin Side af denne indrømmer i alt 24 Senge til ligefaa mange fattige Barsel« 
qvinder og Børn. Kamrene, som vende til Gaarden, er indrettede allene for 
de Formuende, som enten ville have et Vcerelse for sig selv, eller og ei ville see- 
og kiendes af den almindelige Hob. Disse Kamre betales fra 2 til 6 Rigsda
ler ugentlig, og ligger der enten 4 å 6 Personer i et Kammer, eller hver for 
sig allene har sit Vcrrelse. Det underste Stokvcrrk er indrettet til Værelser for 
Iordemoderen, til Kiøkken og andre Fornødenheder. Disse hoie, anseelige og 
rommelige Værelser ere overalt forsynede med Ventiler. Dørene saaledes ind
rettede, ar Luften ftit kan giermemtrcrnge Veerelserne, for at rense, kiolne og 
udlufte Dunsterne. Sengene i dette Hospital ere alle forsynede med Matrasser, 
Slraascrkke og Tepper, ikke efter vores Nations almindelige Skik, fom elske

Uye Saml. II. B. R were 



130 S. Om Fodsels-Hospitalets Stiftelse.

mere blode og heede Fiederdyncr, men for at vedligeholde Reenlighed, tempe
reret Varme, og forekomme al overdreven Sveed og Uddunstning, som Erfa
renhed larer at vare Hoist ffadelig, ifcrr for Barfelliggende.

Sengestederne ere aabne i Bunden, og Omhcrnge, som i Hospitalerne 
forhindre Luftens fri Giennemfart, de ffadelige Dunsters Bortforelfe, og ofte 
samler Stev og Utei med flere Ureenligheder, sindes ikke i dette Hospital, eller 
i de Varelser, hvor flere end een ligge.

I dette FodselS-Hospiral blev det forhen i Aaret 1750 allerede oprettede 
fri privilegerede Iordemoderhuus indlemmer, og bekom af Kongen ril aarlig 
Vedligeholdelse, foruden hvad Kammerleierne kunde indbringe, en Sum af 
1500 Rdlr.

Alle besovede fruentimmer, som ffammer dem at vcrre deres Svanger
skab bekiendt, fik ligesom forhen fri Adgang til Hospitaler; de allene undtagne, 
fom med veneriff eller andre smitsomme Sygdomme ere beladne. Uden mindste 
Gave eller Betaling sinde de al den Pleie, Hielp og Husvalelse, som Nodli- 
dende kan onffe sig: Fri SpiiSning, varme Stuer, vel opreedre Senge, lin
nede og uldne Klcrder, Opvartning for dem og deres Bern, fri Medicamen- 
ter, den sikkerste og hastigste Hielp i Fodsterne, og det som endnu var det aller
vigtigste, at de Fattige og Syge, som ikke kunne opamme eller forsorge deres 
Born, bleve fri fra Bornene, som Farrigvasenet kod opdrage. Den stcrrkeste 
Taugsheds forsikrer de Fodende om, at deres Navne og Stand holdes ube- 
kiendre for alle; faa at den eene Soster ei kiender den anden, og den beffiam- 
mede Moder feer ikke sin lige ulykkelige Datter.

Hvilken Naade imod Elendige og forladte Modre! hvilket et cerefuldBe- 
vris for Friderichs menncffekierlige Tcenkemaade! Skulle pel nogen Stiftelse 
med sterre Ret kunde anprifts eller fortiene Navn af Kongelig.

Hvor mange Modre ere ikke lykkelig forloste, og hvor mange Born er 
Staten ikke beriget med, som ellers ler, enten af Nod, eller for at ffinle Mo
drenes Forseelse, Ee omkomne i Moderens Barm.

Fra
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Fra det privilegerede IorDemoderhusetS ssrste Opretning 1750 til det kom 
til FriderichS Hospital 1759

vare allerede fodre Born — — — 2341
fra Oclbr. 1759, da det blev flyttet til FriderichS Hospi

talet, og indtil Udgangen 1770 fodte — 3169
fra 1771 til 1780 (foruden dodfodte) fodre -— 4552

Altsaa i de af Kong Friderich Den zteS tvende oprettede Stif
telser for Fodende fodte i alt — — — 10562 Born.

Den hoistsalige Stiftere -gav dette FedselshuuS Sted i det prcrgrige Hospi
tal, som kaldes efter hans Navn; men Hans Efterfolgere, vores allernaadigste 
Konge, forogede Stifterens Naade, og indlemmede 1771 denne Stiftelse, som 
forhen blev bestyret af det fattige Vasens Foresatte, under Deres Omhue, som 
vaage for Hospitalers Beste, paa Del at samme, ved ar staae i lige Bygning 
dermed, skulle have lige Beskyttelse, VedvarenheD og Opsigt, som det Kon« 
gelige Hospital havde. — Dog ikkun Det er Det mindsteBcviiö paa hans Kier
lighed med de Ulykkelige; Hans heikongelige Naade lod endnu i bemeldte Fod« 
felshuus gisre en Indretning til Frelst for ulykkelige Born, fom under Ar
mods Aag og ved Foraldrenes stiodeSlsse Omgang imod dem, stod Fare for at 
forknyttes og lide Mangel paa Fode og Opdragelse. Han bestemte et e) 
hvor alle stiltiendes kunne Henbringe deres Born af forskiellig Alder, som der 
bleve modtagne, og siden paa Stiftelsens Bekostning udsatte, efterår de forst 
med et vist Tegn vare forsynede, for at opdrages hos Bonderne paa Landet. 
Kongens priisvardige Hensigt var Derved at frelste disse Born fra truende Un
dergang, at forunde dem den reene Landluft, som er den umisteligste Fode ril 
Sundheds Vedligeholdelse, at faae dem opdragne ril stcerke og arbeidsomme 
Borgere i Staren. Men Misbruge, som ei kunne hindres, forandrede denne 
Indretning: Vores omliggende Naboer beriente dem ligefaa Hyppig af denne

R 2 Stiftelse,

#) Nemlig en Casse ved Siden af Porten paa Hospitalet, hvorover i ndhugne Steen med 
forgyldte Bogstaver var sat: Ulykkelige L^rns Frelse, denne kunde udtrakkes, og 
naar Barnet var indlagt gik ini> cif sig selv, og forvoldte nt trende Klokker til for*  
stillige Varesser i Hospitalet paa eengang ringede, og gav Barnets Ankomst rilkiende. 
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Stiftelse, fom Landets egne Indvaanere. Skibsfarten gav Lejlighed til ot 
mange udenlandske Born bleve indforte i denne Stiftelse og udsatte paa sammes 
Bekostning. Skiedeslose og liderlige Foraldre her i Landet ffildte dem her 
ved deres Born, for at kunne anvende der til at fyldestgiore deres Lyster med, 
fom ellers Bornenes Underholdning fordrede. Ja Bonderne selv af en ulov
lig Vindelyst omtuffede deres egne Born, og bragte dem ind i Stiftelsen, for 
at faae dem tilbage igien, tillige med den ugentlige Betaling, og de Klceder, 
med hvilke Stiftelsen forsynede de udsatte Born. En Forandring blev da for
noden, efterdi Antallet paa disse Hilteborn voxede aarlig til en anseelig Mcengde.

Dette gav Anledning til, at Bornenes offentlige Indbringelse blev ind« 
skranker saaledeS: at allene de Fattiges Bern, som bliver fodte paa det Kon
gelige AccouchementS-Hnus, kunne modtages og udsattes til Forflegning paa 
Landet. Fra denne Stiftelses Begyndelse for Hittebsrnene i Aaret 1771 og 
indtil forrige Aars Udgang 1780, ere stråledes i alt 3627 udsatte, nemlig:
I Aaret 1771 er udsat paa Landet 251 Born og udl. til Inocul. Huset 163

1772 — — 156 — — 195
1773 — — 398 — —
i?74 — — Zi2 — —
1775 — ~ 264, — —
1776 — — 280*  — —

1777 — — 375 — —
J778 — — 375 — —
1779 ~ — 403 — —
1780 — — 455 — —

Altsaa udfar paa Lander 3269 Born og udl. til Inocul. Huset 358

358

tilsammen 3627

Dette prcrgtige Hospital blev strap efter dets Oprettelse skienket det medi- 
einffe Facultet til en practisk Skole for Fedselshielpere; saa at alle Studerende, 
baade Medici og Chirurgi, fik ligesaa fri Adgang som Iordemodrene selv til at 
udeve Fodselshielperi. Til den Ende blev Professor Chriflian Johann Ber

ger, 
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ger, hvis Fortjenester vi forhen have navnet, beskikket til offentlig Lcerere ved 
Universiteter, som var den forste der docerede denne Konst offentlig; han forestod 
tillige Fodselg-Hospitalet, og bragte denne Videnskab ril en Hoide blank 06, som 
Fremmede beundre. Ved Begyndelsen af sit Lcrre-Embede i Aa ret i/6r, ud
gav han et Indbydelfes-Skrifr de Placenta uterina, mortis & morbo
rum caufa, og siden efter en Bsg i det danske Sprog: om Menneskets 
Fodsel og Fodselshielpen. Denne fortreffelige Mand, som Naturen havde 
dannet kil Fodselöhielper, var begavet med del hcrldigste og tydeligste Foredrag, 
besad Redelighed og Erfarenhed nok til at indprente sine Tilhorers det sande og 
vo-sentlige i denne Konst. Han opholdt dem ikke med blotte Theorier og de 
Lcerdomme, fom med megen Moie uden Nytte udgranskes i Studerekam- 
ttierne; men han lærte dem ar tiende Naturen selv, og noiagtig undersoge 
Fedsiernes Beskaffenhed, underrettede dem om den simpleste og tilforlade
ligste Hielpemaade, og gav dem Lejlighed nok, saave! i Hospitalet, som i 
Staden, nt faae -Avelfe og Fcerdighed i Fodselshielpen. For hans Tid var 
Brugen af den engelske Tang, som Smellie havde forbedret, endnu ubckiendt 
for os Danske; man herre kuns sielden, at den Bingifke Tang blev brugt i 
haarde Fodfler, men Fodselshielpen, hvor Vendingen ei lcengere fandt Sted, 
forhaledes faa kcenge til Fosteret bortdsde, som siden ved skarpe Instrumenter ud- 
traktes. Vores Berger hadede faa gyselige Vcerklejer; hans Fcrrdighed i at 
anlcrgge Tangen, og Erfarenhed i at tresse Tiden, fom til dens rette Brug kr«- 
ves, lykkedes ham faa vel, ot han derved frelste ct anseeligt Tal nyefodts Bor
geres Liv.

Til offentlige Examiner var han den ferste, som her ved Universitet for*  
drede afCandidarerne cn grundig og tilstrækkelig Kundskab i Theorien ogPracti- 
ken af denne Videnskab, og lagde derved ligesaa stärkt et Baand paa de Stu
derende til at erhverve dem Kundskab i saa vigtig en Deel af Lcegckonsien, som 
han ellers ved Opmuntringer, fri Adgang til Hospitalet og Beredvillighed i at 
anfore sine Tilhorers, vidste at drage deres Lyst til retskaffen at benytte sig af 
saa uskatteerlig en Stiftelse. Paa denne Maade efterlod han sig i kort Tid saa- 
danne Drscipler, som siden efter har reret hans Indsigter og Lceregaver, som 
uden at hente deres Videnskab fra Fremmede, uden at benytte dem af mor» 
diske Hakker og dræbende Instrumenter, uden at forlade smertefulde Modre 

R 3 mrostede 
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rttrostede og hielpelose, uden tit lade dem plages af uvidende, selvkloge og ubarm- 
Hiertige Iordemodre, udove selvFodftlöhielpen med storsteHceld og Beremmelse.

Af disse vcerdige Discipler fortieuer i Besynderlighed at navnes: en 
Mangor i Ncstved /), en Buehave i Siellaud, en Fridfeh i Ribe, en 
Moller i alle for narrvKrende Tid Provincial-Larger, alle promove
rede her ved Universiteter, alle indfodte og velovede Fodslshielpere, som tiene 
Provinrferne og Lander med en saa vigtig Hielp, som forhen savnedes. Lige
ledes bliver det til Bergers TEre, ar vi her i Staden have saadanne practise- 
rende Larger, som have udmoerket sig ved deres udstrakte Kundskaber i dette Fag. 
En Liv - Medicus Aafchov, en Liv-Medicus Gulbrand g)y Stads- 
physlcus Abilgaard b), er alle denne Mands vcerdige Disciple. Desuden 
af de mange Chirurgi, som have echoldet hans Underviisning, ere vor bersm- 
melige Professor Callifen i)3 Stads-Accoucheuren i Harlem von der Boye, 
Hempel i Faaborg, alle Mand som skylde denne sortiente Lcrrere deres vidt 
hekiendte Indsigter.

Endelig iblant saa mange Discipler jeg saa lykkelig, at kunne ncevne 
mig selv, som ved denne LoererS Omsorg blev vårdiget og af Kongen atlernaa- 
digst beskikket at tiltrsQehans Embeder i Staden ved Universitetet og Hospitalet.

Fra Aaret 1771, som jeg Har sorestaaet dette FsdselshuuS, har allerede, 
foruden 134 examinerede Iordemsdre k), et betydeligt Antal af studerende Lager 
over sig i denne Konst, og giort sig duelige til practistke Embeder her i Landet. 
Det maae iblant mange allene tillades mig ar erindre de bekiendreste, som have 
lagt og studeret i dette Fodsels-Hospital.

1) DoEtores Medicinæ. ^rrs Rang, Medicus ved det ridderlige 
Aeaderrrie i Sorse, som stkrev en Inaugural-Differtation de mechanis

mo 
y*)  Skrev fin Inaugural - Difl*.  de Exploratione obftetricia, det smukkest« Skrift i ben 

Materie, Hav. 1764, og nyligen en nvttig Afhandling om Frugtsommelige Dar» 
selkonerS Levemaade og Pleie, Wi^org 1779.

g) Skrev sin Inaugural DifT. de fangvifluxu uterino, Hav. 1774.
b) de fuppreffione menfium.
i) Obfervatio de utero atque vagina duplici Coll. foe. Med. Hav. p. 145.
k) Hv^riblant nærværende Jordemoder paa bet Kongel. FodselS-Hospital Madame Karen 

Örslöv, fortiener i Besynderlighed for hendes store Indsigt, Hvelse og Duelighed, 
vg som en Lcrre.Moder for mangfoldige andre at nsevneS og anfsres- 
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in o partus, Hav. 1772» Junge, Regiments-Feldfficer for ucervcerende 
Tid i Aalborg. Joh. Philip Rogert, Landphysicns i Wiborg, som har 
skrevet ve fimpliciffima methodo tranandi puerperas in domo ob- 
ftetricia Regia Havnienfi Ao. 1773 obfervata Æ), og siden efter 1775 
obfervatio de retro verfione uteri /). Gerfon 77/), en Hamborger af 
den jodiske Nation, reiste efterat have studeret Fsdsels-Videnjkaben her i 2 Aar 
til Göttingen, og promovierte under Professor Murray, ffrev en ypperlig 
Dissertation, som indbefattede en Samling af Observationer, fom han havde 
giort i vor FodselS-Hospitak. Thorftefen, Physicus paa Kongsberg. Lillie, 
odjnngeret Physicus i Flensborg. Niel fen, adjungerer Physicus i Christian- 
fand. GregoriusTimtfchenko, fra Moskau n}, studeerte her over et Aar, 
og promoveerte siden i Kiel, skrev sin Jnaugural-Difputah, fom indeholder en 
udvalgt Samling af Obfervationer, fom han havde hentet hos os, under Ti« 
tel afObfervationes medico obftetriciæ. Trentlenburg fra Lübeck. 
Aasheim og Rande n)> begge Practici her i Staden. Salholt, Medi
cus i Helsingoer.

2) Licentia ti Medienæ. Seidlin og Seip, begge Medici fub- 
ordinati ved Friderichs Hospital. Helm, Practicns i Vestindien o). Fri
mand, Hdvding, Svenfen, Carftenfen. Marc. Woldike Kali, 
fom har skrevet de vitiis aperturæ pelvis fu peri oris /?). de Meza, 
og Peterten fom har skrevet: bestätigter Nuhen der Levrenschen Zange, und 
von Zerreissung der Gebähr-Muttcr q) Jacobfen, der tilligemed foregaaende 
er Chirurgus ved Pleie-Anftalten.

3) Studioh Medici næ. Strædt, Bræftrup, Ekhof fra Kiel.

4) Stu-

k) in collect. Soc. Med. Vol. I. 
/) Act. fociet. med. Hav. Vol. II. p. 254. 
w) Collect, fo c. med. Haf. T. 1. p. 297.
n) Obfervationes medico-obftetric. Kili$ Holf. 1780.
n) H«r skrevet de febre puerperali in fociet. exercitat, med. Hav,
e) A<t. Med. Hev. T. Ill
p) In fociet. exercitat, medie,
q) Findes i det chirurgiske SalssabS Skrifter Ao- 1777.
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4) Studiofi Chirurgiæ. Winslov f), Hintze y), Albers, 
Bautin, Kramer 04 Neuman, og endelige» al Kongens langt ftoliggende 
Eilande i Vestindien skulde heller ikke mangle den tilborlige Hielp i Borne-Fod- 
sierne, har Kongen nylig allernaadigst beffikkcl dem fra samme Skole en Phy
sicus og Accoucheur, den forste i del Slags Sk. Croix har eiet, vores bekiendte 
og retskafne Doctor Gordon.

S aa vidt og breedr har Kongernes Gavmildhed imod Underfaatterne 
strakt sig ved dette Fedfels-Hofpirals Indretning, og faa mange duelige Fedfels- 
hielpere ere nu omdeelte i Rigerne og Provinlferne, til Slceder, som fordum 
sukkede om saa umistelig en Hielp, og savnede saa nyttige Skrifter, som roes- 
vcerdige Frugter af Videnskabens Flor i vor Fædreneland.

Saaledes blev denne Stiftelfe i kort Tid ikke allene en Planteskole for 
Fodselshielpere og Iordcmodre, men endog det fande LuttringSsted for Videnska
ben, hvor Sandhederne kunde udsindes og proves, Fordomme ndryddes, fiiu*  
Plere og sikkrere Methoder anstilles, og et klarere Lys overalt antcrndeS til Vi- 
denffabens Udbredelse og utallige Fodendes Frelse.

Den Mcrngde af Fodende som aarlig indtages i delte Hospital giver Lej
lighed fremfor paa noget andet Sted til grundig ar erfare, saavel de alminde
ligste og ordentligste Fodsier, som ogsaa de unaturliges sande Sammenhæng og 
Beskaffenhed; thi deri har Fodselshnset den store Fortrin fremfor alle andre 
Hospitaler, hvori Syge indbringes, forst i Midten eller mod Enden af Syg
dommen, at alle Tilfaldene fra Begyndelsen og indtil Enden i en bestandig og 
uforrykt Orden kan betragtes, og alle saadanne Iagttagelser saa rit igiemages 
og bestyrkes, at ingen Feil skal letteligen kunne indsnige sig i deres Erfaringer 
som Naturen har begavet med tilstrækkelig Iagttagelses Geist og cn grundig Be- 
dommelses,Kraft.

De som ved en landvarig Praxi i Staden eller ved Brugen af FodfelS- 
Maskinerne have betient ligesaa stort stort et Amal, fom der aarlig findes i Ho
spitalet, skal neppe kunne rose sig af i deres Praxi, at have feet en ret ordent
lig og fuldstændig Fodsel iblant dem alle; men lutter unaturlige, lutter haarde 

og

0 Som er udvalgt til succederende Obc^Chirurgu? ved det Kongrl. Friderichs Hospital. 
Ö Har strcvct i der chirurgiste Salstab.
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og besværlige, idel farlige og usuldstcendige, som har skuffet deres Opmorrksom- 
hed og giort den fuldstændige' Fodsel ukiendelig af dem alle. Herudover have 
store Fodftlshielpere, lige indtil den beromle Smellies Tid, enten ganske mis- 
kiendt eller i det mindste aldrig tilforladelig afffildret den fuldstcendige Fsdsel; 
endskiont den forekommer vist 40 Gange imod en unaturlig, og er Maalet for 
alle Afvigelserne, hvilke i de ufuldstændige Bornesödster bemcrrkeS.

Smellie selv, hvis forskende $)\e beskuede Naturen, fejlede endnu no
get i at tiende Fosterets besynderlige Leie og Hovedets rigtige Forhold mod Bak
kenet t), endskiont han frem for alle hans Forgiaingere ncermede stg meest til 
Sandheden. Neppe nogen uden hans Landsmand dristede sig til at antage 
hans Lårdom, forend den berømte Fried omsider fremsatte og offentlig loerte 
den samme.

Ingen af de Franske, i hvor store Accoucheurs de end berømme dem af, 
have med al deres Vittighed villet antage hans Erfaringer for rigtige, forend 
nu forst, da Deleury udgav sin Traité des Accouchements i Aaret 
1770, og siden efter (jam Boudelocque, den sandesie Systematicus af alle 
de Franske, som jeg ki ender.

Jeg troer derfor, uden at forncrrme nogen af de store Moend, som har 
beriget Fodselshielpen med nye Opdagelser, at vores Skole tilkommer den Mre, 
at vcere den forste, der rigtigst har beskrevet og offentlig lagt for Dagen den 
sande Sammenhæng og Beskaffenhed af de fuldstcendige Fodfler, og forbedret 
den Mangel, som Smellies Beffrivelse indtil denne Dag haver havt. Der
ved ere nu mange nyere Skribenteres Loerescetninger kuldkastede, og vores efter# 
haanden, endogsaa af Fremmede, bifaldet og efterfulgt zz).

Undersogningen, denne vigtige Deel af Jordemoder-Konsten, Hiet, 
med hvilket Fodftlshielperen opdager Naturen og dens Afvigelser under Fod- 
sterne, hvis Kundskab ligesaa lidet kan udbredes ved Ord, som Pulsens For
andringer, forklares nn ikke mere for dem fom skal udsve Konften med tørre 
og usorstaaelige Beskrivelser, som ere optnnkte i Studerestuen, men vises og 

udoves 
/) Vid, acta medica Havnienfia.
u) Böflels Anviisning til Jvrdemoder-Konsten, Altona 1754. Bangs Differt. de me

chanismo partus, Boudelocque 1. c. J, J. Plenck Elem. obflctri e. Vienne 
1781. P- 46.

Nye Saml. II. B. S
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udoveS i Hospitalet. I denne erhverver de Studerende sig ligesaa storFoerdig- 
hed og Vished, fom i Fodsels -Forretningerne selv, hvilke ei tangere udoves 
paa dode og udstoppede Kropper, men lares paa levende Mennesier, ja! af 
Naturen selv.

Fordomme, de farlige Fordomme, som tange i Fodsels-Behandlingerne 
have yttrer deres skadelige Virkninger, afskaffes og ndryddes efterhaanden ved 
Iordemodrenes bedre Underviisning og Fsdftlshielpernes modnere Erfaring i 
Fodsiecne.

SaaledeS havde den skadelige Misbrug indsneget sig i Iordemodrenes 
Praxi, at de fatte de Fodende for tilig i Arbejde, forend Fodfelen var 
vel begyndt. Denne Vildfarelse reiste sig allene af Mangel paa noiagtigUn- 
dersegning. De Fodendes Kraffier bleve ved ulidelige Trcengsier, som Jorde- 
modrenes Overtalelser aftvang dem, stråledes for Tiden svakkede, at Fodsierne 
Vleve dem desto haardere og maaleligere.

Bedre Erfaring overbeviiste dem snart om denne Feil, tarte dem, hvor 
unodvendige og skadelige saadanne aftvungne Trcengsier ere i fuldstcrndige Fod- 
fler, og hvad Fare de altid forte med sig i de uordentlige, som altid fordreKon- 
siens Hielp. Ligeledes vare endnu de gamle tydffe Jordemoderstole i 
Brug hos os; men formedelst deres vidtloftige Sammenfatninger befandtes 
de faa ledlofe og ustadige, ot Konerne ofte kom ril Skade ved dem. Desuden 
fandt man dem for lave og ubeqvemme for Hielperen, naar nogen Forretning 
fknlle foretages, og hoist farlige for den Fodende, i Fald Blodstyrtninger eller 
eonvulsiviffe Bevægelser indtraf i den opreiste Stilling, som de sad i paa Sto
lene , eller og i Fald Fodselen ved sin Hastighed yttrede alt for voldsom en Kraft 
mod de blode Deele af FodselSveien. Af diffe Aarsager have vi i deres Sted 
indfort FodfelSfenge, som afhielpe alle de Ulemper, hvilke Stolene medforte.

Det er mærkeligt nok, at lige fra Hebræernes og indtil vore Tider, have 
Jordemoderstole vceret i Brug. I anden Mose Bog 1 Cap. 15 V. tales om 
besynderlige Skole til denne Forretning, disse kaldes Samme Ord
bruges Ieremta 18 Cap. V. 3. om Pottemagerstolen. Det forekommer allene 
in numero duali, som efter Sprogets Egenskab anvendes ikkun paa Ting, 
der sammenstettes af to til hinanden passende Deele. Hippocrates, Mo- 
fchion, Rhodion, Ruef, Welfchius, Widemanin og flere taler om 

Jorde- 
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Jordemodersiole af ssorffiellig Form og Skikkelse. Nogle ere som Skamler, 
andre som Leenestole, andre med Rygstykker ril at flaae tilbage, hvilke den 
hellandffe Accoucheur Deventer, og efter ham den beromte Fried har for
bedret, og bragt i Brug over hele Tydffland. Vore gamle Iordemedre be- 
tierne dem hidtil af Deventers Sroel, og paa Landet saae man ofte, at Ko
nerne benyrtede sig af Mcvndenes Skiod ril al fode paa, hvilket Sarde den be- 
remte de la Motte envogfaa i hans Tid anbefalede i haarde og langvarige 
Fodsier. Andre derimod have bekient sig af Senge, fom nu omstunder er meest 
brugellg.

Juftina Siginnndin, den brandenborgffe Hof-Iordemoder, be- 
tiente sig af en Sroel, som blev udsiaget og brugt ligesom en Seng. Den 
beremre svenffe Accoucheur von Horn bandt fire Stole fammen, og lod reede 
en Fodselsseng paa dem. Mouriceau betreute sig afen ordentlig fransk Seng, 
som han lagde den Fodende over. Andre benytte dem af Loibcenke, eller 
Chaifes longues, men i vores Fsdselshuus bruges en hoi, smal, fast- 
staaende Seng, der foran er udskaaret med en halv cirkelformig Brille, og 
tillukkes eller aabnes, naar det behoves, med et bevcegeligt Indskud. En
derne af dette brilleformige Udsnit ere forsynede med tvende opstaaende og ud
stoppede Fodstykker, ligesom og paa Siderne af denne Seng findes Remmer 
med udstoppede Haandgreeb, og er hele Sengen opreed med smaa brede Ma- 
trasser, som lcrgges jevnfides ved hinanden, foruden med Lagener ogetTeppe, 
som ffiuler den Fodende.

Efter denne Sengs Form er bragt en ligedannet i Brug, som beqvem 
kan siaaes sammen, og lerrelig fores fra Sted til Sted, hvis Tegning findes 
paa den forste Tavle af Planen ril mine Forelcesninger x\

Iordemodrene havde tilforn den ffadelige Vane, at strtte Konerne for 
tilig paa Stolene, eller lagge dem paa Fsdfelsleiet, og tvinge dem i 
Viste Stillinger, som bleve uraalelige for de Fodende. Fra disse unaturlige 
Handlinger have vi sogt at afholde dem, ved at vise de forffiellige Stillinger, 
hvori forffiellige Nationer lige godt kan fode. Vi have seet franffe Fruen- 
timre i vores Hospital fode i en oprejst Stilling imellem Dorstolperne, russiffe 

S 2 lnmnde

x) Udgiver i Kiobrnhavn i Aarer 1773 i den anden Deel.
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lånende sig op mod Vceggen staaende eller kncrlende at fode, engelske liggende 
paa Siden, norske stottende i Sengen paa Knceerne og Albuerne, danffe lig
gende paa Ryggen, og alle have fodt lige beqvemt og lige ler, naar Fodsierne 
ellers have vceret af en lige og ordentlig Art. Disse Erfaringer bestyrke os i 
den Tanke, at Iordemodrenes Forhold med at tvinge de Fodende til visse Stil
linger, fom hidindtil har vceret Brug, er faa unaturlig og faa upassende, at 
det hellere bor overlades til de Fodendes Fornemmelfe at bestemme, hvilken 
Stilling de helst vil udvalgs og betiene dem af t fuldkomne Fodster; og aldrig 
forhindre dem fra at foge den mageligste, forend just i det -Aieblik da Barnet 
skal fedes. Hvad Straf kan vel vcrre haardere, end at tvinge et Men nesse, 
fem er underkastet de haardeste Piinster, til at holde sig lcenge i en og den fam
me Stilling. Naturen vifer den storste Uvillighed i at vcere rolig, naar Lege
met lider, og faa ufornuftig en Tvang har giort Fodfelsleiet til en Pineboenk for 
de Fodende, i Steden for at det ssulle vcrre dem til Lindring og Understottelfe i 
Smerterne.

Nok en farligere Misbrug havde Iordemodrene hos os, med at sprenge 
Hinderne om Fosteret for tilig, og haste med Forlosningen. Naturen 
har sine Instrumenter til at bane Fosteret fri Giennemgaug i Fodfelen. Disse 
formeres as de tvende Hinder og af det Vand, fom inden i Moderen (Utero) 
omgiver Fosteret, hvilke under Fodsels Arbejdet fremssydeS fom en Kiile igien- 
nem Mundingen af Moderen, aabncr den lige jevnt overalt ved sin blode og 
jevne Trykning, og lader det bevcrgelige Hoved desto lettere fremglide efter den 
Styrelse, som den haarde Beenvei leeder det. Dette ueftcrlignelige Vcerktoi 
har Iordemodrenes utidige Iilftrrdighed og ssadelige Konstgreb ofte berover Na
turen, naar de have i Utide sprenget de virkende Hinder, og standset Naturens 
Bestrabelfer; hvorved alt for ofte, i Steden for at tilveiebringe efter deres Mee- 
ning en hastig Fodsel, familie er forhalet; i Steden for at aabne Veien for 
Fosteret, er Hovedet holdt tilbage, og de Fodende underkastet langvarigere Smer
ter og langsommere Fodfel. Vel gives der Tilfalde, da en ovet og indsigts
fuld Hielpere med Nytte og Fordeel kan lette de trange Fodsier allene ved at 
sprenge Hinderne; naar undertiden Vandet nedssyder sig under Hovedet af Fo
steret, og holder det oven over Iisbeenet, at det ikke kan fynke ned i Bcrkknet, 
ta ved at sprenge Hinderne og lader Vandet Flugt, sammentreekker Moderen sig 

hastig, 
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hastig, og driver det villige Hoved ned igiennem de flibrige og fugtige Vcie m c i) 
mindre Modstand, og fuldender Fedsilen hastigere. Men dette Fald kommer 
heel stelden for, og udfordrer tillige Hovedets og Moderens allerbeste Leie, naar 
Fodsten ved dette Konstgreb stal ikke forvcrrreS: og hvor stor Avelfe og Forsig
tighed udfordrcs ei her til at bestemme det)/). Det hcendes og undertiden at 
Hinderne ere faa unaturlig feie, nt de ikke af dem felv briste til rette Tid, hvil
ket udfordrer, ot de bor fprenges ved Konsten; men hvor sielden er ikke ogfaa 
dette Fald. Jeg har ikkun erfaret det en eeneste Gang; og jeg troer neppe 
man bor gribe til dette Middel, uden Modermundcn og de blode FodstlSveie 
forst ere aabnede faa tilstrcekkeligen, at Hinderne staaer ligesom en ndspcendt 
Blcrre uden for Legemet: da gavner det forst at sprcenge dem, siden de alt have 
fuldfort deres Forretning, som var at gaae foran Fosteret, for ot bane det en 
lettere Gicnnemgang i Fodfelen Der giveg Fodster, fom Naturen med 
en voldsom Hastighed undertiden soger at fuldende, dog ikke uden stor Fare for 
Barnet og endnu storre for Moderen: Disse hindres best ved at sprcenge Hin
derne tilig. Ligeledes forekommes Faren ofte af Blodstyrtningerne, fom kom
me under Fodsterne efter Moderkagens Losning fra Moderen, ved at spränge 
Hinderne og faae Moderen hastig til at fammentrKkke sig.

Naar jeg nu undtager disse anførte Tilfcelde, og det hvori Vendinger 
skal foretages eller Instrumenter anlægges; faa veed jeg intet Fald, hvor det er 
nyttigt at sprcrnge Hinderne, og ingenlunde bør det stee i ftildsiceneige Fodsier. 
Iordemodrene brugte i faa Fald enten en Naal denil, eller Kanten af et Stykke 
Sukker, eller Salt til at risse disse Hinder op med; og mange haver brugt feer# 
deles spidst eg starve Instrumenter; men ved et rigtig anbragt Stod nf Finge
ren, eller naar Hinderne ere siappe, lade de sig uden stige anførte Midler let 
tratst iru med Nceglene, eller i meget unaturlige Tilfcelde overklippe med en Sax.

Endnu flere unyttige og ubarmhjertige Handlinger erfarede man dag
lig af Iordemødrene, naar de alt for meget har villet haste met) For
losningen, og udvidet de modstaaende Dcele med Hcenderne. Ved 
deres voldsomme Haandgreeb bleve Declcne ophovnede, forknusede eller sønder- 

S 3 revne;

j1) Th. Bartholin de iiifolitis partis viis p. 172.
r) Bartholin har talt herom 1. «• saalcdes p. 175.
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revne; ofte har Smerterne underkastet de Fedende krampagtige Trakninger dg 
Raseris; Feiger, fom have vceret farligere end Fedstcrne selv. Disse og an
dre saadanne skadelige Konstgreb, sinde ikke mere Sted Otant vores oplyste og 
retsindige Iordemovre, der alt for vel paaskionuer Naturens trlstrcrkkelige Virk
somhed, og frygter for at krcenke dens Ret.

Nasten ingen Midler bleve mere misbrugte hos os, end de saa 
kaldte drivende Midler, hvilke for det meeste lastede af hidsige Drikke, skarpe 
Specerier, vellugtende heede Olier, Essnzer, Sassran, Bivergel, Borax, 
Rhinfkviin, stcerk ^All og Bramdeviin, skarpe Clysterer, og adskillige andre 
endogsaa urimelige Ting, hvilke i Steden for at befordre Fodsierne, ophidsede 
og bctcrndte Blodet, fortumlede Hovedet, bragte Legemet i Opror, forstyrrede 
FodftlS-Arbeidet, standsede Veerne, og underkastede de Fodende ofte Betam- 
delses-Febre, farlige Smerter, ja! det som var vcerre, ved Forsommelse as 
sikkrere Hielp under disse skadelige Midlers Brug paaforteS Branden, og til« 
sidst Doven selv. Men hvor let kunne ikke og den dygtigste L«ge lobe an, naar 
han, uven at kiende den uvervindelige Modstands Aarsag i Fovftlen, ville an
spore og ophidse Naturen ved drivende Midler til at iile til sin egen Undergang, 
og mon ikke Ukyndighed i Fodsels-Videnskaben, saavelsom Lagernes alt for store 
Tillid til Iordemodrene, har oste foranlediget saa græsselige Misbrug.

Jeg vil ikke engang rate om de farlige Vrcrk- og Nyse-Midler, som 
forlcengst ere aftkaffede, eller om de sårdeles urimelige Ting, som Bar
tholin sorterller at Have varet brugelige til hans Tid iblant de nordiske Folk, 
nemlig: at spise Snegle, torrede Aale-Lever, rorrede Testikler af castreerte 
Heste og saa videre; men allene navne noget om den store Misbrug af 
skarpe Clysterer, som Iordemodrene endnu til vore Tider i stor Overflodighed 
plagede de Fodende med. Disse Midler, som viser deres store Nytte til at 
lette Underlivets Forstoppelse, naar de tiligen i Fovftlen anvendes, brugte de 
som Nodankre i de haarde Fodfler, naar de ingen anden Hielp vidste. Man 
troede, uden at opdage Aarsagen, at alting var giert, naar Konen kuns flit
tig sik Clysterer, og at Veerne nodvcndig skulde sorstarkes ved deres idelige 
Brug. Traf det, at Fosteret var allerede nedsiunken i Bakkenet, og sammen
trykte Veien for disse Midlers Afgang; saa plagede de ved dens Tilbageholdelse 
den Fedende jammerligcn, oppttstede Underlivet, forvoldte hende Brakninger 

og 
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rttaalelige Trcrngster, som undertrykke de ordentlige Sammentrcekninger i Mo
deren, der skulle befordre Fodselen.

Ikke mindre ffadelige vare de utidige, hee'oe og irriterende Dampe
bade, fom brugtes til at blodgisre de modstaaende Fodftlsdeele, og fom Bar
tholin figer: til at blode Hinderne, at de desto snarere ffulde briste. Jeg 
har seet unaturlige Hcrvelfer, Betcrndelser, Blodstyrtninger at opkomme ved 
disse Midlers uordentlige Brug, og derfor hellere fogt at tilraade Iordemo- 
drene, nt lette de langvarige Fodster med lunkne blddgiorende Indspreitninger 
af Melk, Olie, Havrefuppe og destige, som indvendig kan virke paa de beho- 
rigeDeele, og ikke anvendestil Skade paa de udvendige, der ved disse Mid
lers Heede og fortynnede Dunster ophovner, bettendes og siden forvolder desto 
haardere Modstand. Der ere langt andre sikkre Midler fom lette i langvarige 
Fodster. Disse ere Aareladninger, kielende og smertestillende Midler, hvis 
rigtige Anvendelse ere de rette drivende, som kan tilraadeS og af Lcegerne for
ordnes, foruden Tangens forsigtige Brug, i Fald Fosteret trues med Under
gang. Meget oste bleve Aareladninger forsomte eller ogsaa ilde an
vendte i Fodsterne, af den almindelige og ugrundede Frygt, at Konens Krcef- 
ter vare for svage til at udholde dem; derfor opsatte man disse Midler endog i 
Tilfalde, hvor de allermecst behovedes, som hos meget blodrige, meget omsindt- 
lige og trangbrystige Koner, hvor Fodsels-Kraften allene var svnkket af Blodets 
Mcengde og alt for hastige Bevcrgelse i Aarerne, eller af de smertefulde Deeles 
krampagtige Sammensnorelse og AandedrcettcnS Feil, eller hvor begyndte Ve- 
mndelfer og convulsiviffe Bevægelser indtraf under Fodselen, der bleve Aare
ladninger sielden eller aldrig brugte; og just i denne Legemets falffe Svækkelse, 
som Iordemodrene vel ikke saa neie kunde bestemme, har Erfarenhed viist 06, 
at disse Midler ere de sande styrkende, som opliver Krysterne, og fbm befor
drer Fodsterne frem for noget andet af de forhen saa kaldte drivende FeldselS- 
Midler.

Tvertimod bleve Aareladninger, Viin og hiertestyrkende Midler 
anvendte, og ikke uden til storste Skade i saadatlne Fodster, som led
sagedes med Blodstyrtninger af Moderen. Man vidste at Aareladninger 
gavnede i andre Blodstyrtninger, som viiste sig under Fedselen ud af Nasen, 
Munden eller stige Deele; naar de nemlig havde deres Oprindelse af Blodkar

renes
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renes for hceftige UdspKndelser, eller af Blodets Mcengde og stcerke Fart imod de 
fine Aarer i Legemet: Men denne Erfaring blev ilde anvendt ide Blodstyrt« 
ninger i Fedsterne, fom kommer af Moderkagens Frassillelse fra Moderen: 
Man greb til Lancetten for at formindske Blodets Masse, og undertrykke yder
mere de Krcefter, fotu ved Blodstyrtningen selv forud vare svækkede, og tier firti 
reent tabte; ligesom Moderkagen ved Aareladningen kunde lade sig ftvste, eller 
den virkende og opirrede Moder, som udpressede Blodet igiennem sine finger
tykke Aarer, kunde tilstoppe Blodets Veie ved de nye Svækkelser, som Aare- 
ladningerne forvoldte den.

Vinens og hiertestyrkende Midlers Brug udfordre megen Forsigtighed, 
og bor aldrig bruges uden i en virkelig og fuldkommen Mangel af Krcefter, sotn 
sielden kan indtrceffe i Fsdsterne, uden hvor den kommer af en ncervcvrende Blod
styrtning; og i faa Fald ere de hiertestyrkende Midler, som hidser Blodet og 
driver det med en storre Fart igiennem de aabnede Aarer, ligesaa skadelige som 
Aareladningerne selv.

Vore Iordemodre behove ikke saa meget at cengsteS ved stige Blodstyrt
ninger, da de jevnligen erfare, hvor hastig de kan afhielpeS enten ved at spränge 
Hinderne tilig om Fosteret, eller ved at vende Barnet, eller lade det udtrcekke 
med Tangen, hvilke ere de kraftigste Midler at afvende saadanne farlige Blod
styrtninger med. Iordemodrene havde tilforn ogsaa den Vane, at forhale 
Tiden til Vendingen i de besværlige Fodsser, med at rette Moderens 
og Barnets Leie, enten ved bestandig at stille den Fodende paa en eller anden 
Side under Fodsten, eller ved udvendige Nedtrykninger og Stoden paa Under
livet a), etter og ved at fore Fingrene til Hovedet for at trykke det, og skyde 
det over i en anden Stilling $). Disse Midler vare ligesaa milstrakkelige som 
farlige, hvilket jeg i det medicinske Scelskabs Skrifter har givet en Afhandling 
om. Dog har jeg viist, at ligesaa meget som denne Hielp tilforn blev unyttig 
anvendt ril stor Smerte for den Fodende, til den visseste Undergang for Foste
ret, og til farligste Folger efter Fodselen; saa kunne den iglen under visse Be

tingelser

o) Mamcllukkerne bruger en Trcrkfork, fe tu de trykte Underlivet ind i, for at siyde 
Fostret frem.

A) Levninger endnu fra Hippocratis Tider.
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tmgelser, og i sieldne Tilfcelde, som Iordemodrene et altid forstod at bedomme, 
med Nytte og Fordeel bruges, som jeg den Gang gav tydelige Exempler pan. 
Vi hore nu sielden om Iordemodrenes overtroiske Handlinger i at befordre 
de langsomme Fodsier ved Amuletter, eller ved at oplukke Laa sene, og aabne 
Dorene i Husene, meget mindre om den umenneffelige Haardhed, som de 
vankundige fordum udsvede i unaturlige Fedsier, med at styrte de Fodende 
paa Hovedet ned i en Tonde c), sonderbryde Bornenes Lemmer under 
Vendingerne, afrive Hovedet, eller anlcrgge, jeg gyser ved ar ncevne det, 
Bismerkrogen til at udstide Fosteret med. Saa gruelige Vcerktoier, mor, 
tnfFe Hakker, de fficerende eller knusende forhen brugelige Instrumenter, hvis 
Brug tilforn vare Folger af Iordemodrenes Uvidenhed og Forfommelse, ere al
drig seete eller brugte i dette Hospital siden dens Stiftelse.

Den Færdighed i at opdage de vanskelige Fodflerg Aarsager, og kiende 
deres forblindende Maske, som Iordemodrene nu omstunder har forhvervet sig 
frem for i forrige Tider, satter dem i Stand til strax at udove den konstige Hielp, 
og i Tide fuldende de haarde og forderte Forlosninger, enten ved at vende Fo
steret, og forsigtig drage det ud med Beenene, eller ved ak lade den af de En
gelle sg Franffe forbedrede Tang anlcegge af Fodsetshielpere.

Levret, den ubodelige franffe Accoucheurs Tang, var for min Tid ei 
endnu i Brug her i Danmark, og endffiont han selv havde vceret een af mine 
Larrere i Fodftls-Videnffaben, og viist mig Brugen af dette saa hoit priiste In
strument paa hans Phantome eller Fodfels-Maffine; saa fandt jeg dog saa liden 
Overeensstemmelse imellem hans Maffine og den levende Natur, at jeg af disse 
Aarfager troede mig berettiget til at tvivle, om dette Instrument, formedelst 
dets fcrrdeles vanskelige og farlige Anlcrgqelfe kunne tiene i de Tilfcelde, hvori 
det meest behovtes; men en ufermere Erfaring har overbeviist mig om detS 
nyttige Brug, og ved mange Forfog er Brugen af det Levretifke og Smel- 
lifke Insttument d), og Fordeelen, det eene har frem for det andet i Hove

ders
<) Sce F^rtolm til Dr. Wichmanns ttnderviisninq for Zordemodre, Aalb. 1771, 

Th. Bartholin de infoliris partus viis p. 157.
</) Vid. Colled. Soc med Haf. Tom. I. p. 287. DifT. G, Timfchencki Obf 3 

de ufu forcipis Levretiani in partu, anguftia pelvis, & convulfionibus acci
dentalibus pericul. 17^0,

Hye Saml. 11. B. T
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dets urigtige Stillinger af Foskeret, saavel overst som underst i Bakkenet, om
sider blevet mig saa bekiendt, at jeg med den vcdberlige Varsomhed er lige fcrr- 
dig til at anlcegge dem begge i de forskiellige Tilfalde, som udfordre disse for- 
sikiellige Instrumenters Brug. Offentlig har jeg fra den Tid af viift den rette 
Brug af den Levretifke Tang, og bragt den i almindelig Brug iblant os, 
til storste Fordeel i Fodflerne.

Iordemodrenes iilfardige Scedvane med at haste Med Efterbyrdens 
Mforelse, saasnart Navlestrengen var afbunden, af Frygt for at Moderen 
skulle lukke sig og strax forhindre dens Fodsel, har foraarsaget de storste Ulykker 
og skrækkeligste Folger efter Fodsterne. Ved deres haarde Hcenders uforsigtige 
Indbringelse have de undertiden forstodt og forknuset, eller saaledeS irriteret den 
emfiudtlige Moder, af heftige Smerter og Vetcendclscr ere fulgte, ved vold
somme Trakninger paa Navlestrengen er samme afrevet, eller Moderen omstyr
tet, og udtrakt af Livet, ved ak ssnderflide den fastgjorte Moderkage, ere Styk
ker blcvne tilbage, som forst lang Tid efter Fodselen ved Forraadnelse ere borts 
tcerede, ledsagede imidlertid medsnigende, forraadnende Febre. Ja ved Efter
byrdens alt for hastige og voldsomme Udtrækning, har Blodstyrtninger og Mo
derens Uvirksomhed uformodentlig henrevet den glade og ved Fodselens Fulden
delse taknemmelige Moder fra sit nyefodte Foster.

Naturen, naar den overlades til sig selv, er ligesaa villig hos Menne
sket til at befordre Efterbyrdens, som Fosterets Fsdsel. Man give den kun 
Tid, strax foles paa Underlivet, ot Moderen, som en haard og stiv rundaqtig 
Kugle sammentrykker sig under Navlen, ved korte og lemfældige Efterveer min
der den os om sin Virksomhed, og tilkiendegiver sin fuldforte Hensigt med en 
ringe Vlodflod af Fodselsstedet. Efter disse Naturens Vink behover man forst 
at trcekke og rokke paa Navlestrengen, strax er Efterbyrden, uden at trykke og 
presse Underlivet, uden at lade den Fodende hoste eller puste i Hcrnderne, uden 
at give Nysemidler eller skarpe Clysterer, som forhen brugtes, aflest fra Lege
met. Dog gives der ogsaa det Fald, som Hielpcrne maae noie iagttage, i 
hvilket Efterbyrden maae hurtig uddrages, naar nemlig en betydelig Blodstyrt
ning efter Fodfelen tilkiendegiver, at den allerede forhen er los og affFilbt fra 
Moderen. Denne Omstændighed udfordrer dens hastige Udforelfe, at den 

flappe 
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floppe og uvirksomme Moder kan opirres til hastig at trække ftg sammen, og stille 
Blodets Fortabelse. Frem for noget andet Middel har Indsprsitningerne i 
Moderen af kold Vand, eller Vand ogTEddike tilsammen, viist sig virksomme 
i flige Tilfalde, hvor hverken udvendige Trykninger paa Underlivet eller kielende 
og smertestillende Midler har udrettet det allermindste; og hvor hastig er ikke, 
(i hvor meget den ukyndige Verden end stormer derimod) de blege og iiSkolde 
Modre igien oplivede, og ligesom udrevne afDsdens Strube, hvorom jeg har 
givet en fuldstcendig Beretning i det medicinske Scrlskabs Skrifter.

Mange Jaggttagelser vare skiulte tilforn for dem, som udsvede Fod- 
felshielpen, i Henseende til at navle Fosteret. Neppe var det kommen til 
Verden, for Jordemodrene, enten det drog Aanden eller ei, ufortsvede af
bandt Strengen, for desto hastigere at faae Efterbyrden ud. Var der da Liv 
og Bankning endnu i Strengens Aarer, som maaskee kunne tiene det halv dode 
Foster ril Oplivning, saa blev dog denne Circulation ved Underbindningen ha
stig berovet Fosteret. Var Fosteret forklemt, sort, blaat og ophovnet i An
sigtet, naar det kom til Verden; saa blev denne Standsning af Blodet i Ho
vedet dog aldrig lettet ved at overklippe Navlestrengen, eller ved at lade den 
blode saa meget, til Fosterets apoplectisike Tilfælde ved flig en Aareladning kunde 
afhielpes.

Naar Fosteret med Hinderne om Hovedet ligesom med et Sloer e) 
blev hastig fodt til Verden, forte IordemodreneS Overtroe det med sig, at 
disse Hinder, under Navn af Seier-Skiorte, sikulde torres, forvares og 
indfyrs i Barnets Klæder, da ingen Ulykke kunde ramme faa lykkeligt et Barn. 
Fodtes Fosteret indelukt i Hinderne uden deres foregaaende Brystning i Fod- 
felen, da blev faadant et Foster af uvidendeJordemodre henflengt som en Van- 
sikabning og livlos Klump, der ikke burde komme for Lyset, uden at Hinderne 
engang bleve opklippede eller Fosteret fik Lejlighed til at drage Aanden.' Ja! 
mon ikke mange Born, hvilke ligge ligesom i Dvale uden kiendelig Liv, naar 
de fodteS, ere stiltiende henlagte, som dog ved mangfoldige nn bekiendte Red
ningsmidler og deres langvarige Brug havde været at bringe til Live igien, naar 
ei de HielpendeS Ukyndighed og Letsindighed havde forfomt det.

T 2 Mange
O Hvorom Barth, dc infolitis partus viis anfsrer adskilligt Ting p. 159.
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Mange Koner, som lykkelig vare forløste, omkom tilforn ved at flyttes 
før Lilig og fores til Sengen; man lod dem reise sig op paa Fødftls-Leiet for 
ot skifte dercS Klæder, og uden at indbinde Underlivet, eller være viS paa, at 
den Fodendes Kræfter taalte Bevægelsen, ilede med hende til Sengen, for
glemmende Celfi fortreffelige Regel: at man skulde anfte en Barselkone som en 
saaret Person, der varlig burde flyttes og bevceges, i Fald Blodet fkulde ikke 
forløbe hende. Og derved hændteS det undertiden, at under Omflytningen ud- 
skylledes Blodet saa hastig fra Konen, saa hun enten faldt i Besvimelse, eller 
under convulsiviffe Bevægelser dode dem bort imellem Hænderne.

Naar kolde Gysninger viiste sig ved Bloders for heftige Afgang, 
og Ansigter blegnede, Synet fordunkledes, Suuftn og Klingen for ^Arene ind
stillede sig (om Forbud for Faren; da vidste Iordemodrene, som ansaae alt dette 
for Feber-Kulde, i Steden for at gribe til udvendige Sammentrykninger paa 
Underlivet, eller kolde Indsprøjtninger i Moderen, intet bedre, end at tildække 
Konen med varme Klcrder, give hende vel varme hidsende spirituøse Drikke, op
varme Sengen og Værelset, lægge hende varm TEddike paa Underlivet, under 
hvilken Forholdsmaade Blodets Fortabelse, som skulde standses, endnu mere 
forøgedes til Konens desto hastigere Undergang.

Man sørgede for ingen Ting mere efter Fødselen, end at bevogte Kv- 
nett sierdlles vel for Forkiolelse; til den Ende indsperrede man hende om
hyggelig i Sengen, dækkede hende til med tunge og varme Fierdyner lige op til 
Halsen, sammentrak Sengegardinerne, behængte Vinduer og Døre med Duk
kener, belagte Gulvet med Tepper, drak hende til med Rhiuffviin og Saffran, 
omringede hende hobeviis med Besøgelftr og Lykønskninger, Støien og Svær- 
men, med Caffekander og Maffiner; ja ffulde vel nogen Fornuftig i vore Ti
der kunde tree, hvis jeg ikke selv havde erfaret det, at man midt i Augusti Man
ned indsyrede i Ovnen, for ot ingen Forkislelft ffulde indsnige sig til Barsel
konen. Ved saadan Omgaugsmaade ophrdsedes og betcendtes Blodet, Sve
den udpressedes i stor Overflødighed, Hovedpine, Forstoppelse i Underlivet, 
Febre, heftig Blods Fortabelse, Melkens Udkastning imod Huden, Frister og 
Forraadnelfts-Sygdomme, tilsidst dødelige Wngstelser og Mathed paafulgte. 
B dre Erfaring har nu omstunder (ært os, at intet er mere vederqvægeude for 
Barselkonen, end den reeue forsriffende og kielende Luft, den renser og bouf^ 

ree 
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rer de skadelige Uddunstninger, befrier den beklemte Aandedræt, afkiøler det 
opsvolmede Blod, og befordrer Vådskernes Afsondringer og den naturlige Af
gang i Legemet.

I faadant et Svedebad var en vis Tid bestemt for Barfelkonen, fad
vanlig i 14 Dage; for hvilken Tid der blev anseet for en himmelraabendeSynd at 
aabne Vinduer eller Døre, ar rage Konen ud afSengen eller omskifte hendes sve
dige og smudsige Lintøi. Man holdt del ikke for farligt ar lade hende i saa lang Tid 
indaande og inddrikke hendes egne fordærvede Dunster, ak fatte hende ved Fed- 
derne i Sengen, imedens man pudflede den og viftede med Klæderne; og ville 
man fore hende over i en anden Seng for ar udlufte og friske hendes Værelse, 
del troede man den Tid at være der samme som ar dråbe hende.

Nu omstunder derimod rettet man sig ikke eftee Calenderen, men efter 
Konens Kræfter, og Rensningens mindre eller stærkere Afgang. For at for- 
fri|Pe dem, bærer man dem endog anden eller tredie Dagen, eller sildigere efter 
deres sundere eller svagere Tilstand, over i andre Senge, ifører dem reent Vin» 
tøt, faa snart de kan raale at sidde opreist i Sengen; og alt dette gaaer nu om« 
stunder af uden Frygt for Forkiolelse hos dem, som ikke unaturlig indpakker sig.

Jo stærkere og overflodigere Rensningen gik for sig i Barselsen
gen, jo lykkeligere ansaae man det; ffiont jeg kan forsikkre, at en overflø
dig Rensning svækker den Fødende og formindffcr Melken, hvorved baade Ko
nen og Barnet lider. Jeg har ftet mangfoldige iriske Barslkoner, som har 
havt meget lidet deraf, og jeg har aldrig været bekymret for ar befordre den faa 
længe, ingen Tilfalde har udfordret det; men ved en maadelig Afgang ere alle 
desto hastigere komne til Kræfter, og desto snarere været i Stand til at forlade 
Barselsengen, og det er ogfaa een af de sande Fordeele, fom følger, naar Ef- 
terbnrden fødes af sig felv: at Moderen imidlertid trækker sig saavel tilsammen, 
at Blod, ro Fortabelse i Bars Isengen blive mindre og sielden svækker Konen.

Af disse Grunde har alle balsamiske Piller faaet Afskeed, og i deres 
Sted betictie vi os i de første Daae efter Fødfan af gelinde afferende Clysterer, 
Rhabarbara, forsat med 9)iU Mfate, eller det som fadvanligen bruges i vor 
Hospital: Sennesblade, enaeltlk Salt og Fænikelfrøe, som drikkes efter For
nødenbed ligesom en Thee om Morgenen, hvorefter Barselkonerne befinder dem 
meget vel.

T 3 Til
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, Til at befordre Melkens lette Afsondring i Brysterne, holde vi 
Pakningen for det beqvemmeste Middel. Vi lade derfor Barnet tillcegge saa- 
snart mueligt, i Fald det skal nyde Moderens Melk; men behover det en Am
me, hvis Melk er celbre og mindre kaperende, da lade vi Barnet vel udrense, 
og forst efter 24 Timer logger det til Ammens Bryst; paa faadan Maade und- 
gaaer man Parreglasse, Melkepomper, elastiffe Flaffer og andre flige Instru
menter, som svage Beviser paa menneffelig Klygk. For at fordeele Mel
ken lader man nu omstunder Brysterne allene opbinde og gelinde sammentrykke 
med et flint Klorde strap efter Fodfelen, indtil de begynde at spandes og hov
ner; da udlokkeS Melken ved ofte igientagne gelinde Gnininger med et flint og 
varmt Linnedklcrde, og derved undgaaer de forhen brugelige spirituofe og otie*  
agtige Smorrelser, tilligemed de forffiellige Slags flttede Plastre, som Iorde- 
modrene selv tillavede efter deres beste Phantasier og som tilstoppede Hudens 
Aabninger, ja ved deres harffe Beffaffenhed undertiden forvoldte Betcendelft, 
almindelig Kloen over hele Legemet, Febre og Udflag.

Bornenes Behandling er i mange Henseender meget forbedret hos os. 
Man indsvober dem ikke mere saa stive som Mumier, eller forknuer og fordreier 
Lemmerne; men binder dem loseligen i Matrasser, fom hastig kan oplofts, 
naar Barnet ffal efterftes, hvori Lemmerne kan udstrækkes, Brystet og Under
livet frit bevcrges: eller giver dem strax lose Klader, som hverken trykker 
eller klemmer dem. Reenlighed iagttages med Bornene ved flittig at afvaffe 
og bade dem. Legemet vcennes til Kulde ved tynnere Kloeder, mindre varme 
Vcerelftr og kolde Badninger, som styrker og hcerder deres spcrde Legemer: 
Man fortumler ikke Hiernen og Hovedet ved voldsomme Svingen og Skeden, 
eller ved for heftig at vugge dem; thi paa mange Steder i Staden ere Vug
gerne giort ubevægelige, og i Hospitalet findes der flet ingen.

Det bor ogsaa anfores til Nationens 2Ere og Frimurer ScelffabetS Ve- 
rsmmelfe den nye Opfindelse og Bekiendtgiorese med Bornevogterne, en Ma- 
ffine som i Odense blev forfterdiget til at lcegge Bornene t om Natten, for at 
vogte dem, og betrygge Forceldrene for den Fare, at Ammerne ffulde tage dem 
i Sengen til sig, og for siden at fte dem qvalt under en sovnagtig Ammes Bryst. 
Denne Bornevogter lod jeg prove af Ammerne i Hospitalet, og forbedrede de 
Mangler, som syntes at kunde hindre dens almindelige Brug; og ved en an

den 
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den Leilkghed ffal dens Beskrivelse som et Anhang blive tillagt denne Af
handling.

Dette er Portraitet paa den forrige og ncervcerende BehandlingSmaade i 
Fedsierne. Jeg kunde forlcelle mangfoldige siere Misbrug og urigtige Behand
linger, som fordum vare almindelige; men jeg har kuns berort de groveste, og 
vil allene kil Slukning anføre en Optegnelse paa fodre og dode, som fra Aaret 
1771, da Opsigten over dette Fodsels-Hospital blev mig anbetroct, og indtil 
AaretS 1780 Udgang, for at vise, hvor stor en Deel af usie og forarmede Mo
dre, afsyge, lige saavel som sunde, der under en haldigere Behandling i den 
Tid ere hiulpne, og lykkelig have overstaaet deres Barselfcerd, nemlig:

den, s.'N, endnu mere i Hospitaler, hvi fen i ro Maaneder henrev 17 K'ner. 
Ved Moengden af de paa engang liagende Darselqvinder blev denne St>g# 
dom under bolder, indril flere vg rommeligere Værelser bleve udseete kil at for# 
deele de Fodende i, og derved standsede efrerhaanden Sygdommen, eller den faa 
kaldte febris puerperalis, som i Aaret 1765 og 1766 bortrykkede af 579 Dar- 
ftlkoncr linder Prof. Bei gers Bestyrelse 91 ; ligeledes i Paris grasserede i Aaret 
1746, fornemlig i H spiralerne, tn farlig Feber imellem Darselkonerne, fee Mern, 
de l’Acad. des Scienc. 1746 p. 160 i Quart; saa at af 20 Darselqvinder i 
Hotel de Dieu blev neppe en reddet. I London dode i Aaret 1770 en anser# 
lig Moengde Darselqvinder, see Leake prakt. Bunerk. über die Krankheit der Kind# 
bruerinnen, Leipzig 1775 x. 17. item Johnfon Midwifiy p. 253.

I Aaret 1771 Modre indkomne 30.3 deraf dede 9 fedte Born 343
1772 — — 3'6 — 9 — 3'7
1773 — — 337 — i — 340
-774 — — 457 — 4 — 464
-775 — — 494 — 5 — 505
-776 — — 458 — 6 — 4 66

-777 — — 5'0 — 6 — 5'7
-778 /) — 533 — 19 — 552
1779 — — §65 — 5 — 572
-780 — — 579 — 5 584

er 4552 er 69 er 4660
©Me

f) Samme Aar graffeerte her en bestig Epidemie imellem Darselkoner saavel i Sta#
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Skutte vi Danffe da glemme ot ffisnne paa den Lykke, at med saadanr 
Hcrld fremvoxer hos os en faa vigtig Videnskab, font for kore Tid siden var 
ligesom vcergelss, og allene betroet Frueniimrels Omsorg. Skulle vi d tak
nemmelige erindre, og i vore Aarboger optegne den Tidspunkt, da vor store 
Friderich stiftede faa frugtbarende en Videnskabs Skole, hvilken hans 
Efterfølgere i Mildhed og Naade, vor allernaadigste Konge vedligeholder 
eg haandthcever. Skulle vi uden Glcede kunne tcenke paa, at indfsdte Danske 
oplares i Riget selv, uden nodvendig at trcenge til Fremmedes Hielp, ja! at 
endog Fremmede ssge Underviisning hos os. Skutte vi vel längere fortiene 
at udelukkes af de Fremmedes lcerde Historier. Nei! til 2Ere foros, kunne 
Vi med hun Forfatter sige: „at Fodsels-Videnskaben i Danmark er nu i saa 
„ ypperlig Forfatning, som den findes nogensteds ved Seine, Themfen og 
„ Texel§)."

g) Leroi Lilterar-Historie in der Entbindungskunst, übersetzt von Niifchs 1779 p. 286»

F.


