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Om

Borne vogterens
Nytte og Forbedring.

Af

M. Saztorph.

pj
filtet er vigtigere, end at forebygge et Onde; og ingen Pligt helligere 
forLcegen, end at forekomme de Uhcrld, som true det menneskelige Legeme. 
Vifer man endog storre Kunst, ved at bestride og forjage dets Smerter; man 
gier dog Menneskesittgten en betydeligere Tieneste, naar man ophcevec deres 
Aarfager, og ttlintetgier.disse, ved at borttage Anledningen dertil. Men 
hvor ere disse oftere end i den forste Alder, da den Nyfodtes fpoede Legeme, 
for svagt til at taale den mindste Voldsomhed, er udsat for utallige Farer? En 
ligesaa almindelig, som bedrovelig Erfarcnhed, laer er oS daglig, at i Ammer
nes Hcender, 'ved deres baade Skiedesleshed og Sovnagtighcd, have mange 
Vorn lidt Skade paa deres Helbred, og flere givet Livet til Offer for hines 
Efterladenhed. Den farlige Misbrug, som de ffeste Ammer begaae, ved at 
lcegge det diende Varn hos dem i Sengen, har været ofte Aarsag til, at disse, 
overraskede af Sevnen, have kastet deres tunge Legeme paa Barnet, og dette 
uffyldig under denne alt for fvcere Vcegt har opgivet Aanden. Ingen 
Formaninger, ingen Advarseler have vceret i Stand til, at forekomme denne 
Misbrug; men de vrangvillige Ammer have, tvertimod Forceldres og Lagernes

Raad,
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Raad, vedblevet denne skadelige Sadvane. Man har derfor varet betankt 
paa mechanEe Tvangsmidler, hvorved den visse Fare kunde undgaaes, fom 
altid truer de Spade, naar den fevnagtige Amme forglemmer at lagge Barnet 
frasig, ferent) hun selv falder i Sovn. De i denne Hensigt opfundne Ma
skiner kaldes under et almindeligt Navn Bornevogtcre; hvori spade Pat
teborn kan ncdlagqeg og bevogtes derved, for at ligges ihiel af Ammerne, eller 
ombringes under deres Bryste.

Over de forskiellige Arter af disse, og isar overen her i Staden forbe
dret Maffine af dette Slags, vil jeg anstille nogle faa Betragtninger, fuld
kommen forsikret om, at SstMbet finder ingen Mishag i en Gienstand, som 
har vore Medskabningers Frelse og Sikkerhed til Htemed.

I Frankerig og i endeel andre Lande har man med stor Nytte betient sig 
af et Slags astange Kurve, hvori Bornene ere blevne nedlagte, og oven til 
med Slmftr saaledes tilbundne, at de deraf et kumte udfalde. I disse Kurve 
maae Ammerne daglig bare Bsrnene, og deri rakke dent Brystet, uden at 
tage dem ud af samme, og derved har denne Kurv eller Maskine ofte bevaret 
Bornene for at blive ihieltrykte, under Vagten af en tungsovnig Ammes Le
geme; men den har derimod ikke varet aldeles sikker nok, til at forhindre, ak 
om Ammen i Sevne lagde sig over Barnet, hendes Bryst under Patningen 
jo kunde tilstoppe Nasen og Munden saaledes paa Barner, at Vciret blev der 
betagen, og derover gvaltes.

I Florenh er der opfunden, og til almindelig Brug anbefalet, en Tras 
Maskine, kaldet Arcuccio, hvorom Marken Tnevald i det Kongl. Viden
skabers Akademie i Sverrig har handlet udi Julio 1740, og hvis Aftegning 
findes anfert i den forste Deel af bemeldte Akademies Skrivter, hvilken Maskine 
udgior I Cylinder med aflange Aabninger, og et Hul paa Siden, hvorigien- 
nem Ammen kan rakke Barnet Brystet. Denne bliver sat over Barnet i Sen
gen, og under Dynen, for at forhindre, ar det ei skal trykkes eller ligges ihiek 
af Ammen.

Man kan et nagte denne Opfindelse sin store Nytte, men den haver dog 
den Mangel , at egensindige Ammer, som have den Vane, at lade Bornene 
ideligen Hauge ved Bryster, for ikke at here dem grade, have imod Foraldre

ne-
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«es Villi- paa egen Haand taget Bornene ud af disse Maskiner, og derved 
tlt>fat dem far samme Fare, som om disse Hielpemidler aldrig havde varet til.

Denne Mangel have vore Landsmand, til Nationens sande 2Ere, sogt 
at afhielpe. De have forbedret denne Opfindelse dertil, at Bornene under 
Laas og Lukke ligge sikre, far al -de ikke om Natten Hemmeligen skulle udtages 
deraf, naar de behovede Die. Af denne i Odense forbedrede Maskine hvor
om er meldet udi No. 153. af de Kisbenhavnske Adresse -Contoirs Efterretnin
ger, og i. No. 35. af den Viborgffe Samler far Aaret 1777, har jeg denALre 
at overlevere Selskabet en Model; see Fig. 1. Jeg har ladet dens Beqvem- 
melighed ved Ammerne paa det Kongel. Accouchement-Huns prove, og i Al
mindelighed befundet, at den svarer til sit Aiemed, som er, at kunne give 
Bornene Patte deri, uden at udtage dem deraf imod Foraldrenes Villie.

Dog alligevel have nogle Mangler ved samme givet Anledning til en 
Forandring, og til en nyere Bvrncvogter , som jeg indtil videre vil kalde 
'den Eiobenhavnfae; see Fig. 2. Denne har jeg tillige den 2Ere ar forevise 
Selskabet. Vejledet af mine Erindringer, er den forfcerdiget af den nu aft 
dode Sal. Madame Grundt/), fam har sogt at giorc denne nyeBornevog- 
ter faa beqvem og magelig, at man uden Modsigelse har vceret i Stand til, 
at gaae Ammernes Fordomme i Mode, og tilintetgiore deres ubetydelige Ind
vendinger imod faa nyttig en Opfindelse. Man kan let forestille sig Ammernes 
ubillige og forskrækkelige Klagemaal over en Maffine, som ved at bevogte 
Barnet, betager dem den sode Lyst, de fleste have, til at lade det ligge storndig 
ved Brystet, og faa at sige, skiotte sig selv, imedens Ammen sover rolig, 
og ubekymret far Barnets Skiebne. Herudover have de sircebt at giere denne 
Mafkine forhadt; ikke at tale om, at enhver saadan Opfindelse, naar den 
strider mod Almuens Fordomme, ved sin Nyehed bliver dadlet, faa have de 
fra dens Figur af, lige indtil dens vigtigste Brug,' fogt at finde Feil i samme. 
Nogle af dem ansee Dornevogteren for en uhandelig Maskine, og beskylde 
den for at ligne en gyselig Liigkiste, hvori de synets at Leiet er uanstændigt for 
Barnet, og alt far ffrcrksomt et Syn far Ammen. Andre paastaae, at det 

maae

/) Aurvcmagerinde, boende paa Hisrntt af Boldhuusgaden og Stranden, hvor Der- 
ncvogteren haves.
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maae vcrre umueligt, at behandle og regiere et Barn i saadan en tillukt, svcrr 
og uhyre Massine. Nogle spsrge: hvorledes de kan vcere iStand til, at give 
dornene rert under dem om Natten, naar de ei maae aabne Massinen, og 
tage Bornene ud? Andre sige: hvorledes ssal nogen kunne styre et nregier- 
ligt Barn, font altid vil ligge ved Brystet? eller hvo har Krcester nok, til at 
tumle med det urolige Barn udi denne Massine?

Disse Indvendinger, som jeg med Misfornoielse har hert af mange, 
fortiene at besvares; dog vil jeg ei giere det efter blotte Fornuftstukninger, 
men efterven sande Erfaring, og efter Prover, jeg har havt Leilighed til at 
modtage paa Accouchement-Huset, ved Brugen af de Odenseisse og Kioben- 
havnsse Bornevogrere; og ved disse ssai det ei vcere vansseligt, at tilintetgiore 
de saa ubilligen fremsatte Klagemaal.

Jeg vil ei engang beraabe mig paa, at fmaae Vanskeligheder eller Ube- 
qvemmeligheder af den Fornuftige aldrig kan føttteS i Ligning mod den Sik
kerhed, som Barnet nyder i denne Maskine, imod Ammernes eller Modre
nes Uforsigtighed, og uvidende Voldsomhed. Men jeg vil besvare og aldeles 
ophcrve de fremførte Besværinger.

1) Endffiont Figuren afBornevogteren, enten den ligner" en Liig? 
kiste eller Thronfeng , intet vedkommer dens Fordcel eller Mangel; saa for at 
have deres Indvendinger, som bedomme venne efter dens udvortes Dannelse, 
holder jeg før , at det er best, om samme bliver givet Skikkelse af vore sædvan
lige Vugger; derfor er den Kiobenhavnske faaledes indrettet, at naar man ta
ger Laaget af den, saa har man en ordentlig Vugge, og om Natten, da 
Laaget paalceggeS, og ssal giere Nytten, smuler jo dennes Merke dens mindre 
behagelige Figur, font paa saadan Tid dog ikke bliver fremsat til Beskuelse.

2) At Barnet i denne Maskine kan tumles og behandles, som der 
ker sig, derom kan ei vcrre nogen Tvivl. Intet har jeg med mere Omhue la
det sorsoge, men intet har jeg fundet, som med Billighed kunde indvendes, 
ifør mod den Kiobenhavnske BornevogterS Brug i denne Hensigt. De mange 
Aabninger,som her og der ere anbragte paa den Odenseisse, ei alene den store 
for Enden (jig. III.); og den paa Siden (gig. I. A), hvor Brystet skal fø

res igienrrem, men endog de mange aflange paa Laaget (gig. I. B B), give 
Hrenderne Letlighed nok til, paa mange Steder at kunne lette, vende og trcrkke

Barnet
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Barnet hen til sig. Dog, for aldeles at afhielpe al Vanskelighed i denne 
Henseende, har jeg ladet forandre den runde Aabning ved den everste Ende 
paa den Odenfeiske Maskine (Fig. IH. ), hvor igiennem Ammen skal fore 
Haanden ind, for at bringe Barnet imod Brystet, og i fammes Sted lader 
scette tvende andre store Aabninger paa Siderne, teet ved dem, som ere dannede 
for Brystets Skyld; (see Fig. II. B.) efterdi Ammerne klagede med Feie over, 
at Armen, naar den faa langt fra deres Legeme fkulde udbeies, for at holde 
Barnet, snart vilde lroetteS, ifald Barnet holdt lcenge ved ar patte. Nu der- 
imod, da Aabningen er teet ved Brysthullet, kan Ammens Arm indferes deri- 
giennem, uden ar Albuen fores ud fra Kroppen; og Barnets Hoved, uden 
at treette den indbragte Arm, hvile derpaa; thi Armen finder herved den sam
me Underststtelse og Hvile i denne Stilling, fom den pleier at have, naar Bar
net hviler uden for Maskinen, i Armen paa Ammens Skied; hvorved al 
Klage i denne Henseende opheeveö.

g) Den Klage, som fores over Maskinen af den Aarfag, at den 
forhindrer Ammerne fra, at kunne give Bornene oste nok tort under dem, 
er aldeles ugrundet. Naar et Barn for stdste Gang Klokken n ril 12 om 
Natten faaer tort under sig, saa fordrer det i Almindelighed ingen Recnlighed 
forend imod Morgenen; men naar vi endog scette det Fald, ut een eller anden 
Gang Barnet af denne eller en anden Aarftrg skulde udtages, saa blev jo 
Ammen nodt til at staae op, for at hente Neglen, og besorge denne Nedveu- 
dighed, og da hun ved samme Lejlighed blev fuldkommen vaagen, var ingen 
Fare for Barnet at befrygte, saasnart det strap igien blev lagt i Maskinen, 
og Noglen til Vedkommende afleveret.

4) Bornevogteren^er ligesaa bcqvcm som Vuggen, til at tysse og 
stille et uroligt Barn; thi den samme Beveegelse, som haves i en Vugge, 
kan og gives ved Bornevogtercn. Vil man endog hviste, at jeg maae bruge 
dette Ord, og beere det paa Armen, saa er Bernevogteren, efter den sidste 
Forbedring , saa let og magelig, at Ammen uden Moie kan beere og fere den; 
og ifald dens Storrelse og Tyngde forhindrede Ammerne i at hviste eller rumle 
dem for meget, saa var selv denne dadlede Mangel en nye Fortieneste vcdMa- 
skinen; thi alle saadanne Sving og Bevcegelser, naar de skee for hastige, ere 
for voldsomme foret Barn, og altid farlige.

Kk r Vil
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Vil man bringe et Barn til Rolighed ved at vugge det, da steer denne 
Bevægelse i Bornevogteren langt sikrere og bedre end i Vuggen selv. Ved 
him har man ri ar befrygte, at Barnet under en heftig Vugning stal svinges 
ud af Lciet, sideli den overalt er tillnkk; ei heller siodes Barner saa meget ved 
sammes Bevægelse, som ved Vuggens; thi da den bor hænge uden for Sen
gen i Strikker (see Fig. I. II. C C), saa svinger den jevnere frem og tilbage, 
saa Hiernen ei forstumplcs, eller Barnet opvækkes ved dens pludselige Stands
ning; rhi Svingene rage efterhaanden langsomt af, og uformcerkt ophorer Be- 
vægelsen, som ei engang steer saa lemfældig ved Vugning.

5) Hvad andet Middel har vel en Amme, til at dysse et uroligt diende 
Barn med, end Bevægelsen og Patten, naar jeg undtager de smaae Giogle- 
rier, som egentlig passe sig til mere voxne Bom. Patten kan Barnet faae 
uden Hindring af Masttnen, og var den endog hinderlig i, ar Barnet ei 
idelig kunde hænge ved Brystet, steede Barnet dermed en Velgierning, siden 
Born alene forvænnes, ved at ligge jævnlig med Ansigtet i Ammens Barm, 
og en bestandig Patning forvolder desuden en svag Fordoielse.

6) En meget stor Nytte finder jeg endnu deri, at naar denne Mastine 
er indrette: saaledes som den Kiobenhavnste, at Laaget kan aftages om 
Dagen, saa kan den endog ticne til, at bære Barnet derndi, paa samme Maa- 
Le, som i de franste Kurve; thi ved Hielp af et Baand hænges den Ammen 
over Axlen; og kan Barnet ved Sloifer saaledes indbindes i Mastinen, ar 
det ei kan falde ud. Herved forekommes de farlige Drejninger, som ellers 
Kroppen af Barnet er underkastet; enten naar Barnet bæres bestandig paa en 
Arm, eller flaaer sig tilbage, eller uformodentlig dreier Kroppen med alt for 
stor Hastighed til een eller anden Side, hvorved de brustaglige Rygrade for
drejes og komme til Skade.

7) Det eeneste, som med Billighed stal kunne indvendes mod BoNie- 
vogteren, og især den Kiobenhavnste, er, at den er for bekostelig, og 
altsaa ei kan haves af de Uformuende og Fattige; hvorudover dens Nytte bli
ver mindre almindelig, end den burde; men foruden ar Forstiellen af Prisen 
mellem den Kiobenhavnste og Odenseiste vil blive meget ringe, saa finde Mo
drene af den ringere Stand, naar de selv opamme dereö Born, den fimpleste 
Bernevogter i en simpel Hangefyis, som Hanges uden for Sengen. Naar 
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Barnet deri indbindes saaledes,at det ei kan falde ud, faa kan det gives Die / 
og behoves aldeles ikke at lages i Sengen. Disse Modre, hvis Hensigt er er 
at bedrage dem selv, opnaaer derved den samme Sikkerhed, som de Fornem
me ved den egentlige Bornevogtcr; thi hænger Keien ved Siden af Mode
rens Seng, lidt hoiere end Sengen, saa nodes Moderen ril, naar hun vil 
give Barnet Brystet, at træffe Keren ind ril sig, hver Gang Barnet græder, 
og naar den er indtrnkken, maae hun reise sig over Ende i Sengen, paa det 
ar hendes Bryst kan svare i lige Horde til Barnets Mund. Under disse Be
stræbelser, og ved denne opreiste Stilling, muntres den Halvsovnige, og fore
tager sig vaagen og med Eftertanke den Handling, som de steste oftest forrette 
i Sovne, naar Barnet ligger hos dem i Sengen. SkuldeSevnen eudogsaa 
betage hende i denne Stilling, saa skader det ikke Barnet, siden der aldrig ta
ges ud af Keien; ja Mlde hun enten med Kroppen eller Brystet falde over 
Barnet, saa blev Faren dog ei stor, thi hun steder Keien fra sig , og i der den 
svinger sig bort, befries Barnet fra at ligges ihiel, eller paa anden Maade at 
blive beskadiget.

8) Ved Brugen af denne Maskine Uttdgaaer man ogfaa den Fare, 
som alrid maae befrygtes, naar Barnet optages i et koldt Værelse, forat patte; 
da det derved ofte ved Forkiolelfe tildrager sig Sune, Hoste og andre Sygdom
me; ligesom og den forhindrer det fra at nedputtes og begraves under Dynerne, 
som i den Florentinske Maskine, hvilket er ligesaa farligt, hvor det let kunde 
qvæles af Ammens ovcrflodige og skadelige Uddampninger.

9) Denne Maskine er alrsaa et ypperligt Middel kil, at tvinge Ammerne 
fra, ar forvænne Bornene til, stedse at hænge ved dcres Bryst, naar de sove; 
en Vane, som ei aleene i sig selv er skadelig, men endog i paakommende Syg
doms Tilfælde harmeger ubehagelige Folger; thi Bornene, endskieut vante 
til Mad og Drikke, c ve saa paahængende efter Ammerne, at de ved at savne 
Lem, ere i Stand til, ved deres idelige Graad og Skrig ar paadrage dem nye 
Sygdomme.

10) Og hvad Lettelse sinder ikke en sovnagtig Amme ved den Maskine, 
naar hiln af Mistillid til sig selv tor ikke overlade sig til nogen rolig Sovn, 
men afForsigtighed maae tvinge sig ril, at staae ep, for at tage Barnet afVng- 
gen, og at holde sig oven Senge, indtil det.igien er kommen til Rolighed; 
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ar hun nu ved MaffinenS Hielp kan hvile roligere, og med Sikkerhed give 
-det Patte i Sengen, uden at forkieles , ved at staae op om Natten, og rakke 
det Brystet i en kold Stue.

Skulde da de fmaae Uleiligheder, fom kunne folge med Bornevogteren, 
scettes i Ligning med den store Fordeel, at Foraldre herefter med Sikkerhed kan 
anbetroe Ammerne deres Bern? Burde ei den Opfindelse finde Bifald , fom 
forekommer de Ulykker, for hvilke de Sprede i uforsigtige og dorske Ammers 
Arme ere udsatte, som kan afvcerge Legemets farlige Trykning, ja lefrie mange 
uskyldige fra Doven? Hvor meget var det at onske, at dens Brug maatte 
blive almindelig, og at dens erkiendtc Nytte maatte triumphere over Fordom- z 
mes og Egensindigheds opkastede Hindringer; og fornoiet skulde jeg have an
vendt min Flid paa, at lade den prove og forbedre, naar det maatte bidrage 
til, ar giore tu Maskine bekiendt og almindelig antaget, som altid ved sine 
Fordele vil erstatte sin Bekostning.

Forklaring over Kobberet.

Fig. I. • Dm Odenseiffe Bornevogter.
A A. Den underste Deel eller Lciet, giort af tynde Breeder, med Lcrr- 

redS Bund, indskaaren i Randen af Sidestykkerne ved Hovedet, 
for dcrigiennem at give Brystet.

a. Hovedstykke: med et udffaaret rundt Hul eller Aabning (see mere 
Fig. III.), for derigiennem at kunne fore Armen ind, til at lette 
og vende Barnet.

BB. Det aflange hvælvede Laag med Hangfler, heftet til Foden af Leiet, 
forsynet med tvende aflange Aabninger (bb) paa hver Side, og 
en Bsile (c), fom flutter til ved Randen af Leiet, naar det lukkes. 
Enden af Laaget, som vender mod Hovedet, er forsynet med en 
Krampe (d), hvorover Hasplen (e) kan kastes, og med en Hoen- 
gelaas tillukkes.

€CC. Fire Snore i de fire Hisrner, heftede ved Ringe, til at hange 
Muffinen udi.

Fig.
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Fig. II. Forestiller Hovedstykket af Vogteren, med sin runde Aabning (a), og 
derfor uden paa hangende bevægelige Klappe (b), og Hasplen (c) lagt 
over Laaget.

Fig. III. Den Kicbenhavnsse BernevoZter.
AA. Den underste Deel eller Leiet , flettet af tynde Vidier som en 

Kurv, hoiere mod Enderne end paa Siderne. Den overste Ende 
ved Hovedet er overdcekket af tvende Boiler, hvis Mellemflets 
ning er mere aaben end paa Hoveddakket af de scrdvanlig-e Vugger, 

aaa. Trende Vidie- Kramper ved den forreste Voile, paa hvilke 
Hasplevne (bbb) af Laager kan hefte«.

BB. En Aabning paa hver Side ved Randen mod Leiet imellem Vej
lerne, hvorigicnnem Armen kan indfores, til at vende og lofte 
Barnet.

CC. Del Sted foran den forreste Bsile, hvor Laaget ikke flutter ti.l 
Randen af Leiet, men lader en Aabning, flutter imellem den for
reste Boile afHoveddcekket og de trende fmaaeVidie«Boiler (cc) , 
paa hver Side af Laaget, igienncm hvilken Aabning Brystet gi
ves til Barnet. Paa hver Ende afKurven eller Leiet ere trende 
Kramper for oven, og tvende for neden (ddddd), med Snorer 
til at hcengc den i.

O. Laaget, hvslvet saaledes, at detS forreste Boile (bbd) svarer til 
den forreste Boile af Hoveddcekket, og er forsynet med forbe- 
nNvnte trende HaSpler, og en LaaS paa den midterste, til at 
lukke for Barnet.

Den bageste Boile af Laaget mod Foden er forsynet 
med trende Ringe, hvorved det heftes som med Hourgsel til Leiet.

Beffri-


