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Stift.

Christiania . .
Christiansand
Bergen . . . .
Throndhjem .
Tromso . . .

Hele Riget. .

re a.,▪ •
;-4

7.1 u dre ',a-04) '16 	I

10,983
4,068
4,082
3,503
2,318

24,954

co

10,566
4,029
3,905
3,537
2,759

24,796

s
Co 	rc:$

".1
o o .

4•1

- 417
- 39
- 177
+ 34
+ 441

--:- 158

3,so
-÷ 0,95

4,34

+ 0, 9 'T
19,02

--:-- 0,54

sundhedstilstanden i Riget maa for 1858 over-

hovedet betegnes som god, og fra ikke faae Læger

i forskjellige Egne af Landet fremstilles den endog

som bedre end sædvanligt. Ingen herjende Epi-

demi hjemsøgte nogen større Landsdel: de acute

Sygdomme, som opnaaede den videste epidemiske

Udbredning, navnlig Nervefeber, Kighoste, Skar-

lagensfeber og Børnekopper, vare enten af mildere

Character, eller hvor de en sjelden Gang optraa,dte
med större Styrke, indskrænkede inden et enkelt

eller nogle faae Præstegjeldes Omraade, saaledes

en Epidemi af Børnekopper i Kautokeino og af

Nervefeber i Orkedalen. Disse tvende Steder

samt Røros, hvor forskjellige inden Børnealderen

dels samtidig dels efter hinanden optrædende Epi-

demier af Skarlagensfeber, Mæslinger, Kighoste

og Cholerine krævede mange Ofre, synes i det

Hele at have frembudt den største og, naar Hen-

syn tages til Dødlighedsforholdene, for Kautokeinos

og Roros's Vedkommende tillige den mest indgri-
bende Sygelighed. Næst disse angives — i en

Række i det Hele ordnet efter Beliggenheden fra

Syd mod Nord Smaalenenes Amtsphysicat,

Kragerø Lægedistrikt og Kysten derfra vestover

til Christiansand, indre Romsdals, indre og nordre

Nordin øres Distrikter, Christiansund, Stegens Præ-

stegjeld i Nordland samt flere Distrikter i Fin-

markens Amt at have nydt den mindst gode

Sundhedstilstand.

Dödligheden i 1858 var for det hele Rige

lidt mindre end Middeldødligheden i Femaaret

1851--55. Af de forskjellige Stifter var Dødlig-

heden i Christiania og Bergens Stifter noget min-

dre, i Tromso Stift betydelig større end sædvan-

ligt. I Christiansands og Throndhjems Stifter

var Forholdet omtrent det almindelige, i først-

nævnte dog noget under, i sidste noget over.

Følgende Tabel, hvor det enkelte Aar 1858 er

sammenlignet med det gjennemsnitlige Forhold i

Femaaref 1851-55, tjener i saa Henseende til

nærmere Oplysning.

Ligesom ved foregaaende Aarsberetning er

til Veiledning ved Bedømmelsen af, hvorvidt no-
gen enkelt Alder især har været udsat for en
større Dodlighed — og saaledes rimeligvis for en
større Sygelighed — end andre, udarbeidet føl-
gende Tabel, der baade for det hele Riges og
hvert enkelt Stifts Vedkommende udviser, hvor
mange af 1000 Døde der falde paa de enkelte
Aldersclasser gjennemsnitlig for Tiaaret 1846-55
og for det særskilte Aar 1858. Til lettere Over-
sigt er, hvor Overvægten i 1858 udgjorde 1,0 eller

derover, Tallene trykte med udhævede Typer.
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BerFens
Stift. 

Tiaaret 1858
1846-55	 .

248,8
53,5

23,,
27,7

39,4
70,2
74,8
69,4
77,6

107,3

119,8

74,5

134

0,3

1000

Threndkiems
Stift.

Tiaaret 1858.1846-55

176,4
64,5

36,5

34,,
56,8
78,0
57,4
60,5

84,0
109,7

128,3

89,9

22,6

0,6

1000

Tromso
Stift.

221, 8

59,0
32,5

32,8

40,8

67,5

64,7

66,9

87, 1

111,6
123,2

76,5

15,3

0,3

1000

158,3

71,8

40,4
42,0
48,0
70,0
57,8

61, 1

87,8

112,8

137,6
89,8

22, 1

0,5

1000

Tiaaret
1846-55 1858.

219,3

67, 1

31,8

34,1
56,6

99,9

72,9

71,6

83,8

96,9

97,„
51,8

15,2
1,1 

1000

247,9

33,T
39, 1

49,6

80,4
73,2
65,6

64,9

99,6
87,7

45,6

15,6

0,0

1000

Hele	 Riget. Ohristiania
Stift.

Olnistiansands
Stift.

Tiaaret
1846-55 1858 . Tiaaret

1846-55 1858 Tiaaret
1846-55 18 58 '

190,5 213,3 175,1 210,4 208,7 195,3
84,0 80,3 99,2 92, 1 92,3 77,7
40,5 36,7 47,1 41,8 36,9 37,7*
41, 1 37,7 47,0 40,6 38,0 41,7
48,7 48,9 49,6 42,3 50,9 67,8
70,7 72,2 66,9 66,9 68,0 77,4
63,2 67,0 63,1 64,6 60,9 69,7
61,9 60,8 58,7 57,2 59,7 58,8
83,0 71,7 82,7 65,9 74,8 75,5

108,0 108,8 110,2 115,2 100,6 99,0
116,9 111,9 111,8 110,4 116,0 110,2

74,9 75,4 73,2 78,0 77,2 77,2
16,0 15,0 14,9 14,2 15,3 11,7

0,6 0,3 0,5 0,4 0,7 0,3
1000 1000 1000 1000 1000	 1000

under 1 Aar
mell. 1-3 -

- 3-5 -
- 5-10 -
- 10-20 -
- 20-30 -
- 30-40 -
- 40-50 -
- 50-60 -
- 60-70 -
- 70-80 -
- 80-90 -
-90-100 -

over 100 Aar

Den store Dødlighed inden det første Leve-
ar, Mil gjør sig gjeldende for det hele Rige,

gjentreeffes egsaa i de enkelte Stifter alene med
Unkftagelse . af Christiansands, hvor Dødligheden
blandt spæde, ikke aarsgamle Børn var ringere
end sædvanligt. For de tvende paafolgende Al-
dersdasser 1-3 og 3-5' Aar stiller Forholdet: sig
gunstigt i de fire sydlige Stifter, derimod misligt
i Tromso Stift, hvor i det Hele Børnealderen
indtil det 10de Aar, og især Perioden 1-3 Aar,
fremviset en meget stor Dødlighed, som ifølge
fleg af de i Finmarkens Amt practiserende Lw-
gets Indberetninger rimeligvis nærmest maa til-
skrives en vidt udbredt Kighosteepidemi. Den i
Aldersclasserne 20-30 og 30-40 Aar for hele
Riget fremtrædende noget sterre Dødlighed i 1858
end i det til Sammenligning opstillede Tiaar sees
især at tilhøre Christiansands, Bergens og tildels
Throndhjems Stift og synes ikke efter de fore-
liggende Oplysninger om Sygdoinsforholdene at
hidrøre fra nogen enkelt, for dette Aar stærkere
rremtrweleride Sygdom. - I Henseende til Død-
lighedens forskjellige Styrke til de enkelte Tider
Vàa Aaret indtraf de fleste Dødsfald i Januar
(2684), Marts (2578) og April (2511), samt de
tærreste i Juli (1752), August (1110) og Sep-
tetriber (1593).

SYgdOinStOnStitiltiOileh var i det Hele lidet
ttettalt. Saavel inflammatoriske som adynatniske
Sygdomme, fornertilig de første, optraadte over-
hovedet sjeldtiere, og kan fra faae Steder afigives
deres hyppigere Forekomst at have paatrykket

Sygdomsconstitationen noget bestemt Prveg, saa-
ledes for førstnævnte Sygdommes Vedkommende
under Aarets første Maaneder i Kragere
Distrikt, i Byerne Osterrisøer og Lillesand med
Omegn samt i nordre Indherreds Distrikt, for
sidstnævntes Vedkommende i Arendal og Grim-
stad med Omegn, i den nordlige Del af Romsdals
Amt, saint i Orkedals og tildels Varangers Di-
strikter. Catarrhalske og for en Del lettere rheu-
matiske Affectioner synes i Aarets første og sid-
ste Maaneder næsten overalt at have været de

forherskende og ikke sjelden af epidemisk Charac-
ter. Den om Sommeren og Roston almindelig
optrædende gastriske Sygdomsconstitution viste sig
ogsaa i dette Aar, men i de 3 sydlige Stifter sva-
gere end i det nærmest foregaaende Tidsrum,
hvorimod den fra Throndhjems Stift angives paa
enkelte Steder at were optraadt med megen
Styrke.

Yeirliget var over det hele Land særdeles
mildt, men i de første og sidste Maaneder tillige
usædvanlig ustadigt, storm- og regnfuldt. Navn-
lig udmærkede Januar Maaned sig i disse Hen-
seender. Februar var koldere og synes, ialfald
for den sydligere Del af Landet, af de enkelte
Maaneder at have frembudt den laveste Middel-
temperatur. Nogen egentlig Vinter havdes ikke,
naar undtages at Marts og for de nordligere Egne
April Maaned bragte en liden Eftervinter med
megen Sne, men af kort Varighed. Vaaren kom
tidlig, og allerede i Slutningen af Mai havde man
pfta mange Steder fald Sommer, ligesom Begyn-



delsen af Juni udmærkede sig ved en paaifaldende
Varme, der vel tabte sig mod Maanedens Slut-
ning, men derefter igjen tiltog og vedvarede til
September. Den varme og snarere noget tørre
end fugtige Sommer betegnes fra alle Egne af
Landet S0111 særdeles gunstig for Vegetationen,
og faldt derfor Afgrøden saavel af Hø som Korn
overalt god i Kvalitet og for det Meste i tilfreds-
stiliende Mængde, ofte endog rigelig. Potetes
viste derimod oftere Tegn til Torraaddenhed. Den
gunstige Aarsvmxt dannede for Tromso Stift en
skarp Modsætning til de foregaaende Aars Mis-
vant og kom saa meget mere tilpas, som de for
disse Egne saa vigtige Lofot. og Finmarkfiskerier
vare mislykkede ; det beklages kun, at Udsæden
af Mangel paa Frakorn var ringere end sædvan-
ligt. Fra October af indtraadte det samme usta-
dige, milde, storm- og regnfulde Veirlig, hvormed
Aaret var begyndt, og fortsatte sig, naar undtages
en kort Tids Kulde og Sne i den sidste Halvdel
af November, uafbrudt til Udgangen af Decem-
ber. Regnmængden synes dog ikke at have været

det Hele særdeles stor, og fra enkelte Steder
angives den almindelige Høstflom at være ude-
bleven.

Nervefeber (Typhus) fretnviser et sterre An-
tal Angrebne i dette end i de foregaaende Aar,

i hvilke denne Sygdom overhovedet var temmelig
sjelden. Ved Sammenligning for Aarene 1857
og 1858 udvise af Rigets 17 Amter Byerne
Christiania og Bergen medregnede under respec-

tive Akershus og søndre Bergenhus Amter — 4
omtrent det samme Antal Angrebne i begge Aar,
6 et mindre og 7 et större Antal i sidste fremfor
i første. Som Angrebne af Nervefeber ere i de
fra Størsteparten af Lægerne indkomne Beretnin-
ger tilsammen opførte 4683, hvoraf 462 eller 9,9

pCt. døde, hvorimod det tilsvarende Antal An-

grebne i 1857 opgaves til 4389, hvoraf 370 eller

8,4 pCt. døde. Den i 1858 stedfindende Over-

vægt (294) hidrører fornemlig fra tvende mindre

Strøg, nemlig Arendal med Omegn og Ørkedals
Lægedistrikt , der tilsammen udvise en Overvægt

af 524, og lades disse Steder ude af Betragtning,

vil den ellers i 1858 paa nogle Steder stedfin-

dende Forøgelse i de Angrebnes Antal mere end

opveies af en tilsvarende Formindskelse paa an-

dre Steder, og Landet saaledes i det Hele maatte
siges at være snarere mindre hjemsøgt af Nerve-

feber i det sidste end i det förste af de tvende

Aar. Mest jævnt synes Sygdommen at were fo-

rekommen i Bergens og Throndhjems Stifter, sjeld-
nest derimod i Christiania Stift. Fordelingen paa
de enkelte Amter vil sees af følgende Tabel:

Amt. Döde.
Folke-

mængde
ved Udgan-
gen af1855

Behandle-
de af 1000

Indvaa-
nere.

Døde af
100 Be-
hand-
lede.

Lægedistrikt, Prrestegjeld eller By, hvor
Nervefeber især forekom.

Behand-
lede.

Akershus med Christia-
nia 	

Smaalenene .
Hedemarken .
Christian  

Buskerud 	

Jarlsberg og Laurvig 	

Bratsberg 	
Nedenes og Raabygde-

laget 	

Lister og Mandal .

Stavanger . • • .

Sondre Bergenhus med
Bergen 	

127770 431	 3,4	 52	 12,1
84416 116	 1,4	 16	 13,8

101394	 70	 0,7	 5	 7,1
115149	 61	 0,5	 9	 14,8

90343 161	 118	 29	 18,o

73223 147	 2,0	 18	 12,2
76546 126	 1,8	 9	 7„

59112 327	 5,5	 31	 9,5

67370 193	 2,9	 36	 18,8

91539	 62	 0,7	 5 	8,

129275 306	 2,4	 26	 8,5

(Christiania og Aker, 284 Behandlede,
) 33 Døde. Ullensaker og Næs, 72 B.
I 5 D. Urskog, 38 B. 8 D.

iBuskeruds Landphysicat, 101 B. 16 D.
1 Hemsedals Sogn, 25 B. 5 D.
ITonsberg og Omegn, 44 B. 5 D. Hor-
t ten og Omegn, 35 B. 5 D.

I Arendal og Omegn, 216 B. 17 D. Grim-
: stad og Omegn, 26 B. 6 D. Gjerestad

Sogn, 25 B. 3 D.
jehristiansand med Omegn, 116 B. 20
1 D. Flekkefjords Distrikt, 63 B. 13 D.
jAf 2 Distriktslæger derhos opgivet 5
1 Døde, men ikke de Behandledes Antal.
Ytre Søndhordlands Distrikt, 49 B. 2 D.

I Midthordlands Distrikt, ns. 7 D. In-
dre Nordhordlands Distrikt, 80 B. 5 D.
Ytre Nordhordlands Distrikt, 55 B. 1

1 D. (og 3 derhos döde uden Behandling).
Bergen 36 B. 7 D.



Amt.

Nordre Bergenhus .

Romsdal 	

Søndre Throndhjem 	

Nordre Throndhjem 	

Nordland 	

Finmarken .

315 13

Behandle-
de af 1000

Indvaa-
nere..

Døde.
Lægedistrikt, PrEestegjeld eller By, hvor

Nervefeber især forekom.

Lærdals Distrikt, 73 B. 7 D. Midtre

I Sogns Distrikt, 80 B. 6 D. Ytre S mid-
fjords Distrikt, 97 B. 6 D. Indre
Sondfjords Distrikt, 53 B. 4 D. (i
sidste Kvartal). Nordfjords 2 Distrik-
ter tilsammen 93 B. 5 D.

i
Christiansund, 68 B. 8 D. Søndre Nord-
mores Distrikt 122 B. 5 D. Indre
Nordmores Distrikt, 70 B. 3 D. Nor-
dre Nordmores Distrikt, 45 B. 5 D.

Orkedalens Distrikt, 	 692 B. 50
I D. Strinde Distrikt, 81 B. 8 D.

Throndhjem , 52 B. 8 D. Selbo Di-

1 strikt, 50 B. 7 D. Søndre Fosens Di-
strikt, 53 B. 2 D. (i sidste Kvartal).

Stjørdalens og søndre Indherreds Di-

i strikter tils. 139 B. 12 D. Midtre Ind-
herreds Distrikt, 140 B. 12 D. Nor-
dre Indherreds Distrikt, 44 B. 6 D.

Bejerens Pgld. 59 B. 4 D.	 Stegens
1 Distrikt, 44 B. 6 D. Østlofotens Di-

.
1 strikt, 56 B. 4 D.	 Vestlofotens Di-
k strikt, 75 B. 5 D.

i Sondre Senjens Distrikt, 28 B. 5 D.
i Lyngens Distrikt 34 B. 7 D. Varan-

gers Distrikt 65 B. 8 D.

49
15

4
6
4

78
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33, /0 pet.
28,84 —
23,52 —
37,6o —
30,76 —
3 1 170 -

148
52
17
16
13

246

6

Døde af
100 Be-

hand-
lede.

Behand-
lede.

81496

Hele Riget . .	 1490047 4683	 3,1
Af Barselfeber ere af Lægerne anmeldte 246

Tilfælde, hvoraf 78 endte dødlig, (fra et Lægedistrikt

ere derhos opgivne 5 Døde, men ikke det tilsvarende

Antal Behandlede). Sygdommen sees intetsteds at

være optraadt som alvorligere Epidemi, ihvorvel den
mod Aarets Slutning paa enkelte Steder forekom

almindeligere end sædvanligt, saaledes i Christia-

nia, i Numedal og Sandsværs Distrikt, i nedre

Thelemarken, i Stavanger samt for Maanederne

Juli — August i Arendal med Omegn. Ifølge de

til Tabelcontoret fra Præsterne indkomne Oplys-

ninger var Antallet af Døde paa Barselseng i det

Hele 342, hvoraf 3 i Alder under 20 Aar, 113

mellem 20 og 30 Aar, 156 mellem 30 og 40 Aar

og 70 mellem 40 og 50 Aar. Forholdet i de en-

kelte Stifter af de nævnte Opgaver over Barsel-

feber og Døde paa Barselseng stiller sig saaledes:
Af Lægerne

Stift.

Christiania .
Christiansand
Bergen . . .
Throndhjem .
Tromso .
Hele Riget.

Af de 342 paa Barselseng Døde angive Me-

dicinalberetningerne Dødsaarsag ,n for 129, nemlig

83 døde af Barselfeber, 21 efter foregaaende ob-

stetriciske Operationer (uden at nogen bestemt

Sygdom kunde paavises, og hos omtrent Halvpar-

ten med dodlig Udgang inden förste Døgn), 8 af

Eclampsi, 3 af Ruptura uteri og 14 af forskjellige

andre Sygdomme. Som døde Uforloste nævnes

14, hvoraf 5 fra sondre Bergenhus, 3 fra sondre

Throndhjems, 2 fra hvert af Akershus og Hede-

markens og 1 fra hvert af Bratsbergs og Roms-

dals Amter.

Bornekopper forekom epidemisk paa flere Ste-

der, saaledes navnlig i Smaalenenes Amtsphysicat,

hvorfra 4 Læger opgive at have fra April Maaned

behandlet 129 Individer, hvoraf 12 døde (en Del

falder dog paa Begyndelsen af det følgende Aar);

endvidere i Søgne Sogn i Lister og Mandais Amt

fra Januar til Mai, 50 Angrebne, 5 Døde; i Sta-

vanger fornemlig i første Halvaar, 102 Angrebne,

12 Døde; i Bergen fra April til Udgangen af Ja-

nuar det følgende Aar, 53 Angrebne, 12 Døde;

samt i den vestligere Del af Finmarkens Amt,

fornemlig i Kautokeino Prcestegjeld, i Maanederne

Marts — April og October December, 186 An-

Folke-
mængde

ved Udgan-
gen af1855.

432

44;	 ,
'75

£8 'z ii
4:4	 pc,ze

4.7
4, 	 cd

rti 	 5:14
136
62
68
42
34 

342

bi)

90283 396	 3,3	 33	 8,3

96318 976	 10,t	 79	 8,1

73571 370	 5,o	 32	 8,6

77587 330	 4,3	 26	 7,9

54655 179	 3,3	 25	 14,0

	

462	 9,9

7,2



grebne, 56 Døde. I mindre Epidemier og tildels
ganske sporadisk viste Sygdommen sig derhos paa
flere andre Steder sendenfjelds, dels i Byerne dels
i Landdistriktet, og ere i det Hele udenfor de nævnte
storre Epidemier tilsammen anmeldte 120 Tilfælde
med 9 Dødsfald, hvoraf flest for Kongsberg, 14 med
1 Dødsfald; Tønsberg 10, der helbrededes; Grim-
stad og Lillesand tilsammen 14; Christiansand 10
med 1 Dødsfald, vestre Ryfylkes Distrikt 11 med
1 Dødsfald, og Vos Prmstegjeld, hvorfra der næv-
nes 3 Døde, men ikke de Behandledes Antal.
Lægges de nævnte Opgaver sammen, kjendes for
hele Riget et Antal af 640 Angrebne og 106 Docile
af Børnekopper. Af de Døde kan, naar Finmar-
kens Amt undtages, over Halvparten antages at
have været yngre, uvaccinerede Born. Drages
nemlig fra de anførte 106 Døde 56 for Finmar-
kens Vedkommende, kjendes blandt de tilbagebli-

vende 50 Alderen for 29, hvoraf 10 vare voxne
tildels ældre Individer og 19 yngre Born, disse
tillige samtlige paa 2 nær, om hvem Underretning

savnes, uvaccinerede. I Finmarkens Amt synes

omvendt Størsteparten af de Døde at have været
voxne Individer, dog ere Opgaverne herfra med
Hensyn til Aldersangivelse mindre fuldstændige,

Sygdommens Opstaaen skyldtes paa enkelte Ste-
der directe Indbringen af Smitte fra Udlandet, paa
andre Forplantelse fra allerede angrebne Egne in-
den Landet selv.

Vandkopper nævnes fra alle Amter. I Vadsø
og Omegn herskede i andet Halvaar en alminde-
lig Epidemi deraf, og ogsaa paa flere andre Steder
angives Sygdommen at have været mere eller min-
dre hyppig, saaledes i Throndhjem, i Stavanger og
vestre Ryfylke, i Egersund, Christiansand, Dram-
men og Christiania. Vaar- og Hostmaanederne
synes at have frembudt de fleste Tilfælde.

Skarlagensfeber forekom som mere udbredt
Epidemi alene i Smaalenene, i Hedemarkens Amts-

physicat samt paa Strækningen fra Arendal til
Christiansand, hvor den, ligesom Aaret forud paa
Strækningen fra Kragero til Grimstad og Lillesand,
i det Hele udbredte sig fra Øst mod Vest. Syg-
dommen havde i Smaalenene hersket i flere Aar,
men angives for 1858 at være optraadt i Regelen
med ringere Styrke, om den end fremdeles, nær-

mest som Folge af de Syges Uforsigtighed, kræ-
vede ikke saa faae Ofre. Epidemien i Hedemar-

kens Amtsphysicat synes ligeledes at have været
temmelig mild, hvorimod Eden fra Arendal og Om-
egn betegnes som meget ondartet, og af 357 af
denne Byes Læger behandlede Syge angives 47

eller 13,2 pCt. at være døde. Naar undtages de

nævnte Steder og nogle smaae Epidemier i Svel-

vig med Omegn, paa Roros samt i Dalsbygden af
Tolgens Præstegjeld, forekom Skarlagensfeber næ-

sten alene_ kun sporadisk og næsten udelukkende
indskrænket til Christiania og Christiansands Stif-

ter, udenfor hvilke den alene kan sees at were
iagttagen i Bergen og, som anført, paa Røros.

Mæslinger, der i 1857 havde været den mest

udbredte exanthematiske Sygdom, viste sig dette

Aar epidemisk alene i enkelte Strøg af Thrond-
hjems og Tromso Stifter. Fra nordre Indherreds,

indre Namdals, Alstabaugs, Ranens, Stegens og

tildels sondre Senjens Lægedistrikter ligesom og-
saa fra Roros omtales Sygdommen for første Halv-

aar som meget almindelig; men, naar undtages

Roros, hvor den herskede samtidig med Skarla-

gensfeber, tillige overalt som meget mild, saa

den kun sjelden kom under Behandling. Spora-

disk iagttoges Mæslinger paa flere Steder saavel

i den nordlige som i den sydlige Del af Landet,

men i det Hele sjelden.

Kighoste herskede epidemisk over den stør-

ste Del af nordre Throndhjems samt Nordlands og

Finmarkens Amter, der under det foregaaende Aars

Epidemi af denne Sygdom havde været næsten al-
deles forskaanede, endvidere over storre Stræknin-

ger af Romsdals, søndre Bergenhus og Bratsbergs

Amter, ligesom ogsaa i flere Distrikter og mindre

Strøg ellers i Landet, hvor Sygdommen dels var

en Fortsættelse fra det foregaaende Aar, dels fra

nyt af opstaaet. Characteren betegnes af de fie-

ste Læger som mild, idet Antallet af Døde i For-

hold til Angrebne i Regelen var lidet. Dog sees

ogsaa det Modsatte at have været Tilfældet, og

selv hvor Sygdommen ikke kunde kaldes ondar-

tet, udøvede den dog undertiden ved sin store Ud-

bredning en mærkbar Indflydelse paa Bernealde-

rens Mortalitetsforholde, saaledes, som ovenfor an-

fort, især i Finmarkens Amt. Af 93 anmeldte
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Dødsfald, der iøvrigt, da Lægehjælp for det Meste

sjelden søgtes, kun kan antages at udgjøre en Tin-

ge Del af det hele virkelige Antal, falde 24 paa
Christiania Stift, 2 paa• Christiansands Stift, 15
paa Bergens Stift, 5 paa Throndhjems Stift og

47 paa Tromso Stift. Foruden Born sees ogsaa

enkelte Voirie at were angrebne.

Diphtheriske Sygdomme synes at have we-

ret i det Hele af underordnet Betydning, og fra

enkelte Amter omtales de saa godt som ikke.

Af Strubehoste (Croup) ere ialt anmeldte 89 Dods-

fald, hvoraf 64 fra Christiania Stift. Den større

Overvægt her hidrører især fra Christiania og
Omegn, hvor Sygdommen i de sidste Maaneder

af Aaret viste sig noget almindeligere, saaledes

opgives 49 Behandlede og 34 Døde, endvidere
fra Buskeruds Amt, 14 Behandlede og 9 Døde,
og fra Jarlsberg og Laurvigs Amt, 19 Behandlede
og 11 Døde. Exsudativ Svælgbetændelse (Diph-
theritis) angives vel fra forskjellige Steder saavel

i den sydlige som i den nordlige Del af Landet

at være forekommen noget hyppigere, men i Re-
gelen meget mildt, saa at ofte den simpleste Be-

handling var tilstrækkelig til Helbredelse. At

31 anmeldte Dødsfald falde 23 paa Christiania
Stift.

Kusma (Parotitis) forekom epidemisk i Chri-
stiania og Omegn, fornemlig i Maanederne Marts
April og Mai; iøvrigt anføres kun sporadiske Til-
fælde af denne Sygdom.

Catarrhalske Sygdomme vare af alle de hyp-
pigst forekommende, isser i Aarets første Maane-
der, da de i mange Egne over det hele Land
herskede epidemisk som en Fortsættelse af den
Høsten forud begyndte Influenzaepidemi. Ogsaa

Aarets sidste Maaneder optraadte de, efter om
Sommeren at være aftagne i Styrke og Udbred-
ning, igjen meget almindelig, men kun sjeldnere
af epidemisk Character, ligesom ogsaa flere Læ-
ger gjøre opmærksom paa, at gjerne hvert Aar
til den Tid freinbyder et overveiende Flertal af
catarrhalske Sygdomme, saa at Forholdet i 1858

neppe kunde siges at overskride det sædvanlige.
Characteren maa i Regelen antages at have væ
ret mild; dog synes efter enkelte Lægers Iagtta-
gelse Affectioner af Brystorganernes Slimhinde
ofte at have vist sig temmelig heftige og hos yngre
Børn maaske hyppigere end sædvanligt at have
medført Fare for Livet.

Lungebetændelse  maa antages at have været
mindre hyppig end sædvanligt, idet baade de op-
givne Sygdomstilfældes Antal i det Hele synes
at were noget mindre end navnlig i 1857, og der-
hos mange Læger i forskjellige Egne af Landet
udtrykkelig betegne Forholdet saaledes for sine

Distrikters Vedkommende, medens omvendt kun
meget faae angive det Modsatte at have været
Tilfældet. Alene fra Kragerø og nordre Indher-
reds Distrikter anføres Sygdommen at være op-
traadt usædvanlig hyppig, paa sidstnævnte Sted
som Fortsættelse af en Aaret forud begyndt Epi-
demi. Paa Rigshospitalet i Christiania indkom i
dette Aar 76 Syge for Lungebetændelse og døde
18, et ringere Antal Indkomne end i noget af de
foregaaende 7 Aar, og af 156 Læger i Landet,
der i sine Indberetninger opgive Antallet saavel
af Behandlede som Døde i denne Sygdom, ere
anmeldte soin tilseede 2736 Individer, hvoraf 298
døde, heri iberegnet de paa Sygehuse Indlagte.
Af de øvrige Læger ere derhos anførte 61 Dods-
fald, saa, at det samlede Antal af disse bliver
359, nemlig 233 i Christiania Stift, 38 i Chri-
stiansands Stift, 27 i Bergens Stift, 41 i Thrond-
hjems og 20 i Tromso Stift. Til Oplysning om
Forholdet i de enkelte Amter hidsættes nedenstaa-
ende Tabel, hvorved dog, som ogsaa ved fore-
gaaende Beretning anført, maa erindres, at denne
Sygdom, da den ikke behandles paa Amtscommtt-
nernes Bekostning, i Landdistrikterne i Regelen kun
sjeldnere kommer under Behandling, og at saa-
ledes det af Lægerne opgivne Antal dels langt-
fra svarer til det virkelige, dels kun tilnærmelses-
vis kan tjene til Sammenligning mellem de en-
kelte Landsdele indbyrdes.



Af hvor
mange Læ-
ger  opgi
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Am Behand-
lede. Døde. 

Døde af
100 Be-

handlede.               

Akershus med Chri-
stiania 	

Smaalenene .
Hedemarken .
Christian . 	
Buskerud	 . .
Jarlsberg og Laurvig
Bratsberg . . . . .
Nedenes og Raabygde-
laget. . . . .

Lister og Mandal . .
Stavanger . . . .
Søndre Bergenhus med

Bergen . . . .
Nordre Bergenhus .
Romsdal . . . .
Søndre Throndhjem

Nordre Throndhjem
Nordland . .
Finmarken .

400	 55	 13,8
187	 28	 15,0
195	 19	 9.7
88	 8	 9,1

317	 33	 10,4
328	 38	 11,6
311	 22	 7,1

10	 211	 19	 9,o
6	 92	 2	 2,2
4	 67	 3	 4,5

8	 67	 17	 25,4
3	 26	 3	 11,5
9	 63	 11	 17,5
9	 160	 14	 8,7

6	 145	 9	 6,2
8	 30	 4	 13,3
7	 49	 13	 26,5

Christiania og Aker tilsammen 309 Behand-
lede 40 Døde, hvoraf paa Rigshospitalet

1 76
lede,

	 og 18 Døde.

{2 Læger i Land og Thoten tilsammen 58
B. 5 D.

Kragero med Omegn 160 B. 11 D.

Osterrisoer med Omegn 109 B. 8 D.

jBergens By 57 B. 16 D., deraf paa Byens
almindelige Sygehus 9 Indkomne og '2 D.

'Angivelserne angaae alene Throndhjems By
og Omegn. Paa Throndhjems  Sygehi
indkom 18 og døde 1.

Nordre Indherreds Distrikt 67 B. 5 D.

Hele Riget . 156	 2736	 298	 10,9

Med Hensyn til Sygdommens forskjellige Hyp-

pighed i de enkelte Maaneder sees af 764 Til-

fælde i 25 Lægers Praxis (udenfor Christiania)
90 at være indtrufne i Januar, 115 i Februar,

144 i Marts, 128 i April, 68 i Mai, 30 i Juni,
19 i Juli, 16 i August, 15 i September, 36 i

October, 56 i November og 47 i December.

Lettere rheumatiske Affectioner ledsagede

ofte de herskende catarrhalske Sygdomme, hvor-

imod heftigere acute Tilfælde i Almindelighed

betegnes soin sjeldne. Chronisk Rheumatisme var

fremdeles næsten overalt en særdeles gjængs Syg-

dom, og antages, som ogsaa tidligere anført, Cli-

matets Haardhed i Forbindelse med Folkets der-

ved forøgede Ondtliden under enkelte af sine vig-

tigste Beskjæftigelser, saasom Fiskeri og Tom-

merdrift, at være de væsentligste Aarsagsmomen-

ter, hvis Indflydelse bliver saa meget storre, som

Beklædningen paa mange Steder er mindre hen-

sigtsmæssig, og Almuesmanden i det Hele nærer

liden Omtanke for Bevarelsen af sin Helbred.

Som en hyppig Følgesygdom af de rheumatiske

Affectioner nævnes fra flere Steder organiske Feil

i Hjertet; især gjøre et Par af Throndhjems Lm-

ger opmærksom paa disse Lidelsers, efter deres

Erfaring i de senere Aar endog tiltagende Hyp-

pighed.

Koldfeber kom ogsaa dette Aar oftere til

Behandling i Egnene omkring Christianiafjorden

og langs Kyststrækningen af Christiansands Stift,

vistnok fornemlig hos Sømænd, der havde paa-
draget sig Sygdommen i Udlandet, men ikke sjel-

den ogsaa hs Individer, der ikke havde været

udenfor sit Hjemsted. Saaledes vedvarede frem-

deles den i foregaaende Beretninger omtalte Epi-

demi paa Kirkeøen i Hvaløernes Przestegjeld, for-

nemlig i sidste Halvaar, da i det Hele 48 Syge

kom under Behandling, de fleste dog kun for Re-

cidiver, idet alene 14 vare fra nyt af angrebne.

Spontant opstaaede Tilfælde omtales endvidere

fra Frederikshald og Aremark, fra Frederikstad

og Onsø, fra Moss, Drammen, Tønsberg og Om-

egn, Frederiksværn, Kragero, evre Thelemarken,

Tvedestrand, Arendal, Grimstad og vestre Ry-

fylke, paa de fleste af disse Steder dog kun ganske

enkeltvis. I Bergens, Throndhjems og Tromso

Stifter ere de faae tilsammen 16 — anmeldte

Tilfælde alle indtrufne i Byerne og, soin det sy-

nes, udelukkende hos fremmede eller fra Udlan-

det hjemkomne Søfolk.
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Gastriske Sygdomme vare i Regelen mindre
fremtrædende end i flere af de foregaaende Aar.

Om Sommeren og Hosten forekom vel Diarrhoe

temmelig hyppig, men dog, som flere Læger be-
mærke, ikke over det Sædvanlige og langt sjeld-

nere, end man efter den stærke Sommervarme og
den overdrevne Nydelse af al Slags Frugt, hvor-

til Aaret gav Anledning, maatte befrygte. Til-
feeldene betegnes ogsaa for det Meste som lette,
idet de s'jelden optraadte med storre Intensitet

under Form af Cholerine og i Almindelighed let
lode sig bekjæmpe. Kun inden den tidligere Bør-

nealder viste Characteren sig undertiden mere

ondartet, og af de anmeldte Dødsfald, ialt 33 af

Cholerine og • 53 af Diarrhoe, falder det overvei-

ende Flertal paa de første Leveaar, i hvilke Syg-

dommen oftere medførte blodige Udtømmelser og

undertiden antog et dysenterisk Præg, medens dog
Tilfælde af ren udtalt Blodgang vare sjeldne.

Som Steder, hvor de gastriske Sygdomme op-
traadte mere udbredt og havde en alvorligere
Character, maae fornemlig fremhæves enkelte Di-
strikter i Throndhjems Stift, især indre og nordre

Nordmøre samt Røros Prcestegjeld, paa hvilke

Steder næsten den hele Befolkning skal være ble-

ven angreben, og ikke faae Individer, mest dog

Born, være bortrykkede. Ogsaa Throndhjems

By og Stjørdalen samt af Steder udenfor Thrond-

hjems Stift nordre Osterdalen, Faaberg, Buske-

ruds Landphysicat, Hedenstads Sogn i Sandsværs

Preestegjeld, Trakten omkring Skiensfjorden (her

mest i første Halvaar), Kragerø Distrikt, Vinje

Proastegjeld i ovre Thelemarken, Vegusdals An-

nex til Evje og Bakke Hovedsogn nævnes soin

Steder, hvor de gastriske Sygdomme have vist

sig noget hyppigere, tildels med epidemisk Cha-

racter.

Af ondartet Cholera indtraf i Juli og Au-

gust tilsammen 4 Tilfælde i Drammen og Liers
Præstegjeld, deraf 2 med dodlig Udgang; et en-

kelt sidste Tilfælde af den Hosten forud her-

skende lille Choleraepidemi paa Tangen (i Dram-

men) falder ligeledes paa iste Halvdel af Januar

dette Aar. Iøvrigt kan Sygdommen ikke sees

at være forekommen, naar undtages maaske et

Tilfælde i Brevig, der endte dodlig i 'Abet af

faae Timer under choleralignende Symptomer.

Skjörbug forekom ligesom i de nærmest fo-

regaaende Aar oftere i Nordlands og Finmarkens

Amter, dog angives Sygdommen alene fra Varan-

gers Distrikt at være optraadt som Epidemi, for-

nemlig i Tidsrummet Marts — Juni; Flertallet

af de i andre Distrikter iagttagne Tilfælde synes

derhos at være indtrufne hos Personer, især Fi-

skere og Sømænd, soin i længre Tid havde fær-

dets i Ostfinmarken. Udenfor Tromso Stift fore-

faldt en liden Epidemi i Bergenhus Fæstnings

Strafanstalt, ligesom ogsaa nogle Tilfælde viste

sig i Bergens Tugthus. Iovrigt omtales kun en-

kelte sporadiske Tilfælde fra et Par Amter. Som

den væsentligste Aarsag til Sygdommens Hyp-

pighed i Ostfinmarken anføres de foregaaende Aars

Misvæxt og den derved bevirkede Mangel paa

Poteter og vegetabilske Næringsmidler overho-

vedet.

Venerisk Sygdom synes snarere at have væ-

ret i Af- end i Tiltagende. For Byernes Ved-

kommende lader vistnok Forholdet sig vanskeli-

gere bestemme, da de Angrebne ofte lade sig be-

handle privat og derhos for en stor Del bestaae

af fra- og tilreisende Personer, hvorimod for Land-

distrikterne, hvorfra de Syge i Regelen indlæg-

ges i Sygehusene, en Sammenligning mellem de

enkelte Aar sikrere lader sig anstille. Paa

Rigshospitalet, samtlige Amtssygehuse, Bergens

og Throndhjems communale Sygehuse, Lunge-

gaardshospitalet, Reknes Hospital, saint Helge-

lands, Saltens, Lofoten og Vesteraalens samt Sen-:

jen og Tromso Fogderiers Sygehuse indkom i de

3 Aar 1856, 57 og 58 respective 731, 596 og

516 Syge for Syphilis, altsaa for hvert følgende

Aar et mindre Antal end forud. Forskjellen ud-

gjorde mellem de tvende første Aar 18,5 pCt. og

mellem de tvende sidste 13, 5 pCt. Formindskel-

sen fra 1857 til 1858 viser sig især ved Thrond-

hjems communale Sygebus, hvor der i det første

af de tvende Aar indkom 101 i det andet 58,

og synes nærmest at hidrøre fra Selbo Præste-

gjeld, som i begge disse Aar indsendte sine mange

veneriske Patienter til Throndhj ems Sygebus,

efter at det i Præstegjeldet mod Sygdommen
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midlertidig oprettede Sygehus var nedlagt i 1856.

Medtages foruden de nævnte Sygehuse endvidere

Communalsygehusene i Christiania, Frederiks-

hald, Frederikstad, Moss, Drammen, Christian-

sand, Stavanger og Hammerfest samt de militære

Sygehuse i Frederikstad , Carljohansværn og

Christiansand, i hvilke der tilsammen indlagdes

68 syphilitiske Individer, bliver det hele Antal

af de paa Rigets almindelige, faste Sygehuse Ind-

komne 584. Naar fra disse 584 undtages 188

paa Rigshospitalet Indlagte, for hvilke Oplysnin-

ger i denne Henseende mangle, sees 38 at have

lidt af primære og 358 af secundære For-

mer, altsaa et Forhold af 1 : 9,4. Den gjen-

nemsnitlige Behandlingstid for en syphilitisk Pa-

tient sees at have været 106 Dage. Lades nem-

lig af de nævnte Sygehuse Rigshospitalet, Chri-

stiania chroniske Sygehus , Frederikstads Byes

Sygehus, Carljohansværns Sygehus samt Lunge-

gaardshospitalet, fra hvilke Liggedagenes Antal

ikke er opgivet særskilt for hver Sygdoms-

art, ude af Betragtning, bliver for de øvrige et

Antal af 36,340 Liggedage at fordele paa 343

Udskrevne af i Alt 474 Behandlede (377 Indkom-

ne og 97 Tilbageliggende fra det foregaaende Aar).

Af chroniske Hudsygdomme forekom Fnat

fremdeles jævnt hyppig i Christiansands og Ber-

gens Stifter, hvorimod dets Forekomst i de øvrige

Stifter var mere forskjellig efter de enkelte

Trakter. Af Christiania Stift nævnes saaledes i

Beretningerne for dette Aar især nogle Dalfører

i Hallingdal og Valders, af Throndhjems Stift

især Selbo, Stjørdalen og Opdal som Egne, hvor

Sygdommen var meget almindelig, medens om-

vendt dens Sjeldenhed fremhæves især fra Oster-

dalen og enkelte Prwstegjelde i Nordmøre. LT-

geraad mod Sygdommen søgtes i det Hele hyp-

pigere end forhen, og oftere havde ogsaa Com-

munebestyrelserne paa forskjellige Maader taget

sig af Sagen, saaledes blandt Andet ved at for-

anstalte uddelt trykte Anvisninger til Sygdom-

mens Behandling, i enkelte Distrikter med Til-

sagn til Almuen om at erholde den fornødne Me-

dicin udleveret uden Betaling.

Antallet af Spedaiske udgjorde, for saa vidt

samme var kjendt, ved Udgangen af 1857, i Alt

2062. Heraf døde ifølge Overlægerne Hoeghs og

Lobergs Aarsberetning om den spedalske Syg-
dom for 1858 i dette Aar 211; 2 erklæredes hel-
bredede, og 13 befandtes at være feilagtig op-

forte, som ikke lidende af Spedalskhed. At no-

gen Spedalsk udflyttede udenfor Landets Grænd-
ser kan ikke sees. Af nye Tilfælde iagttoges
240, men blandt disse vare 163 opstaaede dels i
1857, dels i end tidligere Aar og skulde allerede

da have været medregnede, saa at der af nye vir-
kelig i Aaret begyndte Tilfælde alene blive til-
bage 77. Da imidlertid Vanskeligheden ved at

opspore alle existerende og navnlig nyopstaaede

Tilfælde gjør sig gjældende hvert Aar, om end

stadig mindre eftersom Sundhedscommissionernes,

Præsternes og Almuens egen Opmærksomhed for

Sygdommen bliver mere levende end for, kan med

Sikkerhed forudsættes, at foruden de anførte 77

ogsaa en hel Del andre Tilfælde vare opstaaede

i 1858, som først komme for Dagen i de nærmest

paafølgende Aar og der blive opførte som over-

seede ved tidligere Tællinger. Først ved fuld-

stændige Af- og Tilgangslister for en noget længre

Aarrække, som gjøre det muligt at henføre de

som overseede Opførte til de Aar, hvem de ifølge

Bedømmelse af Sygdommens Varighed maae

ansees virkelig at tilhøre, vil en nogenlunde paa-

lidelig Oversigt over Sygdommens Af- eller Til-

tagen kunne erholdes. Af de trende Aar 1857

—59, for hvilke fuldstændigere Lister haves, lagt-

toges af virkelig af tidligere over-
nye Tilfælde	 seede Tilfælde

i 1857	 44.	 222.
i 1858	 77.	 163.
i 1859	 110.	 168.

Den stadige Stigning, som Tabellen udviser

i Antallet af nye Tilfælde, antages nærmest at

maatte skyldes den nævnte skjærpede Opmærk-
somhed for den spedalske Sygdom, der paa den

anden Side ogsaa tjener til Forklaring af det

mindre Antal overseede Tilfælde i de tvende
sidste fremfor i det første Aar, da Antallet af .

saadanne endda var meget stort. De omtrent lige
store Antal Overseede i 1858 og 59 kunne forklares

af, at — som ogsaa Stigningen i den anden Rubrik

antyder — Iveren i at opspore Sygdommen i det
2*



Stift.

Christiania .
Christiansand
Bergen . .
Throndhjem .
Tromso . .
Hele Riget .

62
18
18
15
10

123

<1 ;814
„, bn

4:2 0
gE18

1464
557
347
309
250

2927

210
130
28
48
26

442
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sidste Aar har været sa meget større end i det
første, at den uagtet det antagelig mindre Antal
Overseede dog har været istand til at bringe lige
mange for Lyset. Kunde alle i det ene Aar soin
overseede opførte Tilfælde betragtes soin opstaa-
ede i det nærmest foregaaende — hvilket dog i
Virkeligheden ikke er Tilfældet og først lader sig
forudsætte, naar efter en længre Tids Efterforsk-
ninger et jævnt nøje Kjendskab til de Spedalske
viser Antallet af Overseede det ene Aar omtrent
ligesaa stort som det andet — vilde efter Oven-
staaende i 1857 være angrebet 207 Individer og
i det næste Aar 245. Sygdommen skulde deref-
ter være i virkelig Tiltagende, et Resultat, der
dog tiltrænger videre Bestyrkelse. Det Lægerne
bekjendte Antal Spedalske ved Udgangen af 1858
skulde ifølge Overlægernes Beretning for samme
Aar beløbe sig til 2087, men er paa Grund af
enkelte med Listerne senere foretagne Forandrin-
ger i Beretningen for 1859 ansat til 2082.

Svindsot var fremdeles af chroniske Syg-
domme den for Landet mest ødelæggende. Lige-

som tidligere fremhæves ogsaa i Indberetningerne
for dette Aar dens hyppige Forekomst især fra
Christiania og Christiansands Stifter, hvorimod
den i de tre øvrige overhovedet maa antages langt
sjeldnere, om det end altid maa erindres, at For-
holdet her, hvor Lægehjælp paa flere Steder nee-
sten aldrig søges, i det Hele endnu er mindre
kjendt, end navnlig for den sydligere Del af Chri-
stiania og Christiansands Stifter maa kunne an-
tages, ok derfor muligens, eftersom Lægernes
Kjendskab udvides, vil stille sig noget ugunsti-
gere end hidtil er antaget. Fra flere Byer langs
Véstkysteri betegnes Sygdommen som ikke sjelden,
og en Læge i Søndmøre anfører udtrykkelig i sin
Praxis at have gjort den nævnte Erfaring. En
Sammenligning mellem de forskjellige Egne i
Henseende til Sygdommens Hyppighed lader sig
dog tilnærmelsesvis anstille ved at undersøge,
hvor Mange af de fra Lægerne opgivne Sygdoms-
tilfælde med dødlig Udgang der ere bevirkede

ved Svindsot, saaledes som følgende Tabel ud-
Viser:

Procentvis
Angivelse af

Svindsois
Hyppighed

som
Dødsaarsag.

Christiania .
Christiansand
Bergen . .
Throndhjem .
Tromso . .

Hele Riget .

Ved denne Fremstilling er dog intet Hensyn

taget til at over Halvparten af Landets practise-

rende Læger kun opgive Mortaliteten for enkelte

og da gjerne de vigtigere acute Sygdomme, hvor-

ved disse paa Dødsaarsagslisten faae en for stor

Overvægt, ligesom heller ikke til at den spedalske

Sygdom, hvoraf vel de fleste indtrufne Dødslald

blive bekjendte, fornemlig kun tilhører Bergens,

Throndhjems og Tromso Stifter. For at fjerne

Indflydelsen af disse tvende Omstændigheder er i

den næste Tabel kun taget Hensyn til de Læger,

der angive at meddele samtlige i deres Praxis

indtrufne (eller for enkelte Lægers Vedkommende

tillige de dem paa anden Maade bekjendte) Dods-

sygdomme, ligesom Døde af Spedalskhed ere ladte

ude af Betragtning.

Ifølge begge disse Beregningsmaader synes

Christiansands Stift i overveiende Grad at være

hjemsøgt af denne Sygdom.

At enkelte Sygdomme hyppigere end andre

komme til Lægernes Kundskab er en Omstæn-

dighed, der temmelig jævnt gjør sig gjældende

over det hele Land og saaledes egentlig ikke for-

styrrer Sammenligningen mellem de enkelte Lands-

dele, medens den vistnok umuliggjør at udfinde

det sande Procentforhold for Svindsots Hyppig-

Stift.

Antal Til-
fælde hvori
Dodssyg-
dommen

er opgiven.

2023
698
552
545
408

4226

Dødsfald
af

Svindsot.

261
155

31
52
30

529

1 2,9
22,2

516

915

714

12,5
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bed som Dodsaarsag, der for det enkelte Aar des-
uden paavirkes af indtræffende Epidemier og an-
dre Sygelighedsforholdene berorende Momenter.
I 1858 skulde af 4226 Dødsfald 529 eller 12,5

pCt., være en Følge af Svindsot; i 1857 fandtes
14,9 pet., i 1856 13, 5 pCt., i 1855 16, 7 pCt. og

1854 16, pCt. Af de nævnte 529 Døde er
Kjønnet opgivet for 429, nemlig 185 af Mandkjøn
og 244 af Kvindekjøn, samt Alderen for 289,
nemlig 18 under 5 Aar, 12 mellem 5-10 Aar,
29 mellem 10-20 Aar, 70 mellem 20-30 Aar,
75 mellem 30-40 Aar, 30 mellem 40-50 Aar,
25 mellem 50-60 Aar, 24 mellem 60-70 Aar,
og 6 mellem 70-80 Aar.

Af Kræft ere af Lægerne anførte 131 Dods-
fald.

Endelig fortjener at nævnes en i Throndhjem
og paa flere Steder i den sydlige Del af nordre
Throndhjems Amt forekommende epidemisk (hen-
betændelse, hvortil Smitten rimeligvis var ind-
bragt ved tvende fra Californien hjemkomne Per-
soner.

11 examinerede Læger ere i Aaret 1858 ud-
gaaede fra Universitetet. Antallet af autoriserede
Læger var ifølge Fortegnelsen derover for sam-
me Aar 329, af hvilke 4 havde stadigt Ophold i
Udlandet.

3 Pharmaceuter udholdt den pharmaceutiske
Examen.

JOrdeMOdereXaMen toges af 25 Fruentimmer;
i Alt ere 651 Jordemødre udgaaede fra Jorde-
moderskolen i Christiania. Ifølge vedkommende
Embedslægers Indberetninger fandtes i det hele
Land 436 Jordemødre, der dels vare ansatte af
Communerne, dels practiserede privat. Fra østre
og nordre Søndmøres Distrikter savnes Under-

retning om Antallet, og fra enkelte andre Distrik-
ter er rimeligvis kun opgivet Antallet af de fast

ansatte.
Af bye Sygehuse nævnes 2 Fogderisyge-

huse i Alto og Vadsø, af hvilke det sidstnævnte

toges i Brug i October 1858 og det første Iste

Januar 1859.
1 nyt Apothek, nemlig det ifølge Kgl. Reso-

lution af 14de November 1857 oprettede Gjøviks
Apothek, aabnedes i November 1858.

Kvaksalveri omtales alene fra enkelte faae
Distrikter som drevet i nogen mere væsentlig
Grad.

142 retslig-medicinske Forretninger opgives

at være udførte ; desuden afgaves flere Erklæ-
ringer om Sindssyge ifølge Lov af 17de August

1848 § 19.

Vaccinationen fremmedes i flere Amter af

Frygt for de herskende Børnekopper med megen

Iver. I de fra Præsterne til Tabelcontoret ind-
sendte Fortegnelser er for det hele Rige opgivet

et Antal af 45,869 Vaccinerede, og i Embeds-

lægernes Indberetninger ligesaa et Antal af 52,251;
fra flere Vaccinationsdistrikter var derhos ingen
Opgave indkommen til Lægerne. Den ikke ringe

Forskjel mellem Lægernes og Præsternes Opgi-
vende hidrører væsentlig fra, at Vaccinationsat-
testerne langtfra altid forevises de sidste inden

den befalede Tid af 6 Uger, ofte først flere Aar

efter Udstedelsen. Af de nævnte Hovedsummer
falder efter Præster- efter Læger-

nes Opgaver. nes Opgaver.

paa Christiania Stift 20,157 22,425

- Christiansands 8,229 8,540
- Bergens 7,296 8,566
- Throndhjems 5,774 6,000

- rirolusø	 4,413
	

6,720

45,869 52,251

Fra Smaalenenes Amtsphysicat, Christian-

sand, Vos, Midtbordland, Bergen og flere Steder

i Finmarkens Amt angives ikke faae Individer at

være revaccinerede.
Hjælpevaccinatørernes Antal udgjorde 617;

fra østre og nordre Søndmøres Distrikter savnes

dog Opgaver derover.
Antallet af Fedte (Dødfødte uberegnede)

var i Aaret 1858 --=51,671, hvilket er 1473 flere

*) Til Dødfødte regnes i denne som i de foregaaende
Medicinalberetninger ogsaa inden 24 Timer efter
Fødselen Døde,



DødfødteTril-
lingfod-

sler.

Fødte (Dødfødte
uberegnede)

Aar 1858.
Tvil-

lingfod-
sier.

uægte.ægte.
Tilsam-

men.
Tilsam-
men.ægte.uægte.

338	 41 
228 - 	 57
180	 27

1943	 304

	

306	 9 

	

122	 1 
- 114	 3

	

91	 1 

	

62	 2

	

695	 16

1,035
341

159876
20321

379
285

24,222
... 8,160

7,942
6,710

2074,637
51,671 2,247

Der kom 1
uægte Barn Dødfødte

paa følgende forholdt sig
Anta! Fodsier til levende

(Dødfødte Fodte som
medregnede)

	1 : 11,0 	1 : 23,4 

	

1 :27,8 	1 :23,9

	

1 : 14,4 	1 : 21,0

	

1: 7,0 	1 : 23,5 

	

1 : 10,5 	1 : 22,4 

	

1 : 11,6	1 : 23,0

Christiania	 Stift 22,119 2,103
Christiansands	 7,879	 281 
Bergens	 — 7,412	 530 
Throndhjems - 5,774 936
Tromso - 4,208 429
Hele Riget . . . . 47,392 4,279
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end i 1857. Hvor stor Del heraf der falder paa

hvert enkelt Stift, vil sees af nedenstaaende Liste,

hvor ogsaa Forholdet mellem ægte og uægte fødte

Born, Tvilling- og Trillingfødsler samt Dødfødte

i ethvert af Stifterne i 1858 findes angivet.

Forholdet 1 uægte Barn paa 11, 6 Fødsler
er 0,3 ugunstigere end for det foregaaende Aar,
da det var 1 : 11,9. For de enkelte Stif-

ters Vedkommende viser dette ugunstigere For-

hold i Sammenligning med 1857 sig stærkest i

Bergens Stift (i 1857 = 1 : 17, 1) og i Christi-

ansands Stift (i 1857 = 1 : 30,3) ; i Thrond-

hjems og Tromso Stifter var Forholdet i 1858

gunstigere end i 1857.

Antallet af Dode i ethvert af Stifterne og

gende Tabel:

Forholdet 1 Dødfødt paa 23,0 levende Fødte

er 0,5 ugunstigere end for det foregaaende Aar,

da det var 1 : 23, 5. Den forholdsvise For-

øgelse i Antallet af Dødfødte var størst i Tromso

Stift (i 1857 var Forholdet .= 1 : 29, 6) og der-

næst i Christiania Stift i 1857 = 1 : 23,8). I

Christiansands og Bergens Stifter var Forholdet

omtrent det samme i begge Aar, og i Thrond-

bjems Stift noget gunstigere i 1858 end i 1857.

det hele Rige siden Aaret 1853 vil sees af føl-

i Christiania

- Christiansands

- Bergens

- Throndhjems

- Tromso

Stift døde

••••••••■••••

1853.

12,667.

4,139.

3,878.

3,594.

2,113.

1854.

10,085.

3,785.

3,930.

3,292.

2,270.

1855.

10,934.

4,117.

4,436.

4,571.

2,304.

1856.

10,931.

4,477.

4,284.

3,131.

2,521.

1857.

11,231.

4,398.

4,075.

3,564.

2,749.

1858.

10,566.

4,029.

3,905.

3,537.

2,759.

26,391.	 23,362.	 25,362.	 25,344.	 26,017.	 24,796.

Overskuddet af levende Fødte over Døde
var efter ovenstaaende Angivelse 26,875 eller

2694 flere end i det foregaaende Aar, da det
udgjorde 24,181, og 3908 flere end i 1856, da det

udgjorde 22,967. Lægges Overskuddene i disse

3 Aar til den ved sidste Folketælling fundne Fol-
kemængde ved Udgangen af 1855, nemlig 1,490,047,

skulde Folkemængden, uberegnet Indvandrede og

Udvandrede, ved Udgangen af 1858 udgjøre

1,564,070. Mortalitetsprocenten beregnet efter

denne Folkemængde bliver 1,59 eller et Forhold

af henved 16 Døde af hvert Tusinde Mennesker,

som levede ved Aarets Udgang. Forholdet

1857 var 1,69 . Lægges de levende Fødte i 1858

til den beregnede Folkemængde ved Udgangen af

1857, — 1,537,195 + 51,671 =---- 1,588,866 —

bliver Mortalitetsprocenten 1, 56 eller et Forhold

af mellem 15 og 16 Døde for hvert Tusinde Men-

nesker, som levede i Aarets Lob. Medregnes til-

lige Antallet af de Dødfødte baade blandt de

Fødte og Døde, bliver Mortalitetsprocenten 1,70 .

Hermed følger en tabellarisk Oversigt over

de i ethvert af Rigets offentlige Sygehuse og

Sindssygeasyler i 1858 behandlede Syge med An-
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givelse af Behandlingens Udfald, samt en For-
tegnelse over de af Lægerne (og fra Sygehusene)

anmeldte Dødsaarsager, ligesom ogsaa en nøjere

Angivelse af Sygdoms- og Medicinalforholdene i
ethvert af Rigets Overøvrighedsdistrikter for sam-
me •Aar.

I. Christiania By.

Sundhedstilstanden var, naar undtages Aa-
rets første og sidste Maaneder, i hvilke catar-
rhalske Sygdomsformer herskede som en udbredt
Epidemi, i det Hele god, og Sygeligheden min-
dre end i det nwstforegaaende Aar. Navnlig sy-
nes Tiden fra Mai Maaneds Begyndelse til Ud-
gangen af October at have udmærket sig ved en
meget god Sundhedstilstand. Ingen alvorligere
Epidemi forekom i Aarets Lob; de vigtigste epi-
demiske Sygdomme vare foruden de nævnte til-
lige Nervefeber, Lungebetændelse og Strubehoste.
Dedligheden var, sammenlignet saavel med Mid-
deldødligheden for Femaaret 1851--55 som med
de enkelte Aar 1856 og 57, mindre end sædvan-
ligt; i Christiania Stiftsprovsti døde i Alt 1243

Individer, hvoraf 647 henhørende til Byens Me-
nigheder og 596 til Akers Prcestegjeld.

Sygdomsconstitutionen var lidet udpræget.

Catarrhalske Sygdomme havde, som anført, til
forskjellige Tider Overvægten, og til disse slut-
tede sig ved Aarets Begyndelse og mod dets Slut-
fling ikke ganske faae Tilfælde af Lungebetæn-
delse og Nervefeber. Den sædvanlige gastriske

Sygdomstilstand mod Sommerens Slutning var

dette Aar maaske noget mindre stærkt fremtræ-
dende.

Nervefeber forekom hele Aaret, dog uden at
vinde nogen stor Udbredning eller antage nogen
ondartet Character. Hedge de til det medicinske
Selskab i Gjennemsnit af 15 Læger afgivne maa-
nedlige Meddelelser om epidemiske Sygdomme
indtraf i den egentlige By 69 Tilfælde og i For-

stæderne og Aker 77, tilsammen 146, hvoraf 10

medførte Døden. De fleste anmeldtes for Maa-

nederne Januar, Februar, April og December.

Paa Rigshospitalet indkom for Nervefeber 138

Syge, hvoraf 66 i første og 72 i andet Halvaar;

af 146 i Aarets Lob Udskrevne vare 23 døde.
For gastrisk Feber behandledes sammesteds 16,
hvoraf 2 døde, og for simpel Feber 45, hvoraf 1
døde. Paa Tugthuset døde 3 af 15 for Nervefe-
ber Behandlede.

Barselfeber viste sig enkeltvis, især i første

og sidste Kvartal. Paa Fødselsstiftelsen, hvor

der indkom 165 Fødende, forefaldt Febertilfælde

af lettere Art hos 16, og af alvorligere Natur

hos 17, af hvilke 10 døde. Paa Rigshospitalets

medicinske Afdeling behandledes 5 Tilfælde af

Barselfeber, hvoraf 2 endte dødlig. Til `det me-

dicinske Selskab anmeldtes 27, hvoraf 4 med
dødlig Udgang. O. Lund, der i Aarets Lob

havde 35 Barselkoner under Behandling, og deraf

3 med Peritonæitis, tilføier i sin Medicinalberet-

ning, at „temmelig heftige Febertilfælde med mere

eller mindre heftig Frost, frekvent Puls og un-

dertiden Smerter i Underlivet, især i Regio iliaca

dextra, oftere forekom i de første Dage efter For-

løsningen, men snart gave sig ved en simpel Be-

handling bestaaende i linde Afføringsmidler, en

Febermixtur, enkelte Doser af Opium og Sina-

pismer, efter Omstændighederne anbragte paa Un-

derlivet eller Extremiteterne."

Af modificerede Bernekopper behandledes paa

Rigshospitalet 1 Tilfælde.

Vandkopper viste sig i alle Maaneder, for-

nemlig fra Februar til Mai; til det medicinske

Selskab amneldtes 113 Tilfælde, hvoraf 84 i første

og 29 i andet Halvaar.

Rosen forekom maaske noget hyppigere end

sædvanligt, især som Ansigtsrosen (O. Lund); paa

Rigshospitalets medicinske Afdeling indkom for

samme 18 og døde 1.

Af exanthematiske Sygdomme iøvrigt iagtto-

ges enkelte Tilfælde af Skarlagensfeber fra Juni
Maaned af; blandt omtrent 40 Angrebne sees 3
at være døde. Nnlinger, der i den største Del
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af 1856 og i Begyndelsen af 1857 havde hersket

som Epidemi, vare ganske ophørte ; kun et Par

Tilfælde ere anmeldte for Januar.

Kighoste forekom fra og til, især i de første

Maaneder af Aaret. Paa det medicinske Selskabs

Lister ere opførte 62 Tilfælde, hvoraf 48 for

første Kvartal; 3 endte dødlig. En Læge angiver

derhos udenfor Listernes Opgaver 4 Dødsfald af

denne Sygdom.

Af diphtheriske Affectioner forekom Strube-

hoste ikke ganske sjelden i de 4 sidste Maaneder

af Aaret. Paa Rigshospitalet behandledes 17

hvoraf 10 endte dødlig; 2 Gange fore-

toges Tracheotomi og deraf den ene Gang med
heldigt Udfald. Til det medicinske Selskab an-
meldtes 32 Tilfælde. hvoraf 24 med dodlig Ud-

gang. Exsudativ Svælgbetændelse forekom bele

Aaret, men ligeledes fornemlig mod dets Slut-

ning; af 69 til det medicinske Selskab anmeldte

Tilfælde indtraf 31 i November og December.

Intet af disse Tilfælde sees at have medført Do-
den, hvorimod en Læge i sin Medicinalberetning

opfører 3 Dødsfald af denne Sygdom. Slet Ven-
tilation af Værelserne nævnes som en væsentlig
Aarsag til den oftere ugunstige Udgang, ligesaa
ved Kighoste (Wetlesen). O. Lund anser den
locale Behandling med Lapis infernalis for væ-
sentligst, og vil liden eller ingen Nytte have seet
af den indvendige Brug af Chloras kalicus.

Kusma viste sig hele Aaret baade blandt

Voxne og Born, hyppigst i Marts, April og Mai,
men i det Hele ikke meget udbredt. Metastaser

omtales ikke.

Catarrhalske Sygdomme naaede, som anført,
af alle den største Udbredning. De vare hyppigst

i Januar, temmelig almindelige i Februar, Marts
og April, aftoge derefter og bleve sjeldne i Som-
mermaanederne, men naaede atter i November og
December en temmelig betydelig Hyppighed. Un-
der Benævnelsen Influenza ere paa det medicin-
ske Selskabs Lister opførte 1991 Tilfælde, hvoraf
1027 i første, 250 i andet, 135 i tredie og 579

i fjerde Kvartal. 17 døde, hvoraf 10 i Januar
Maaned, vel fornemlig yngre Born, hos hvem Af-
fectionen af Brystorganernes Slimhinde ofte var
meget heftig. I November og December ledsa-

gedes catarrhalske Sygdomme ofte af betydelig

Adynami.

Lungebetændelser  forekom hyppig i Januar,

sjeldnere derimod i Februar, Marts og April; se-

nere var deres Antal i det Hele ikke betydeligt.

Ifølge de oftere nævnte Lister faldt af 233 Til-

fælde 136 paa første, 46 paa andet, 18 paa tredie

og 33 paa fjerde Kvartal; 22 døde, hvoraf 13 i

Januar. Paa Rigshospitalets medicinske Afde-

ling indlagdes 76, hvoraf 52 i første og 24 i an-

det Halvaar; af 80 i Aarets Løb Udskrevne vare

18 døde. Paa Byens chroniske Sygehus døde 3

af 4 Behandlede. Med Hensyn til Spørgsmaalet

om Hepatisationens oprindelige Sæde bemærker

O. Lund, at af 18 i hans Praxis Behandlede,

hvoraf 8 Voxne og 10 Børn, fandtes det ved den

physicalske Undersøgelse hos 4 at være i Spid-

sen af boire Lunge, hos 2 i Midten af venstre,

hos 4 i Basis af høire og hos 8 i Basis af ven-

stre Lunge. Det iagttoges aldrig i Spidsen at

venstre og i Midten af høire Lunge. Kun 1 af

disse 18 Syge (lode, nemlig en 70 Aar gammel

Kone, der paa Grund af en chronisk Benskade i

flere Aar havde ført et stillesiddende Liv „en

Omstændighed, soin han troer at have erfaret af-

giver en mindre god Prognose ved acute Lunge-

sygdomme hos Aldre, enten fordi deres Lunger

derved faae en utilstrækkelig Expansion og en

svagere Textur, eller fordi deres Blodblanding

bliver mindre god." Ved Behandlingen af disse

Tilfælde var aldrig anvendt Aareladning og kun

sjelden locale Blodudtømmelser, hvorimod Inci-

tantia, især Naphtha, gaves meget tidlig i Syg-

dommen. Af andre Betændelser indkom paa

Rigshospitalet 13 Tilfælde af Pleurit, hvoraf 2
endte dødlig. 3 Læger anføre i sine Medicinal-
beretninger 11 Tilfælde af Meningitis, alle med

dødlig Udgang.

Rheumatiske Sygdomme forekom som sæd-

vanligt temmelig hyppig. Paa Rigshospitalets

medicinske Afdeling indkom 52 for acut og 20

for chronisk Rheumatisme.

Af Koldfeber nævnes 27 Tilfælde, hvoraf 20
indlagte i Rigshospitalet. En af de Angrebne
døde af Endocarditis med Emboli.

Diarrhoe og Cholerine vare talrige i Juni,
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Juli, August og September, men næsten altid af

godartet Natur. Til det medicinske Selskab an-

meldtes i Aarets Lob 1119 Tilfælde, hvoraf 154

i første, 219 i andet, 511 i tredie og 235 i fjerde

Kvartal ; 2 angives at være endte dødlig.

For Skjerbug behandledes 2 Fanger i Sla-
veriet, hvoraf den ene døde.

Venerisk Sygdom var maaske noget hyppi-

gere end Aaret forud. Paa Rigshospitalets Hud-

sygeafdeling indkom 188 Individer for Syphilis

(77 af Mandkjon og 111 af Kvindekjøn), 50

Mænd for Gonorrhoe og 34 for Epididymitis, 22

Kvinder for Leucorrhoe og 91 for Urethritis. Af

179 for Syphilis Udskrevne vare 13 døde (spæde

Born). Paa det chroniske Sygehus indkom 7

secundære syphilitiske Tilfælde. Ved Visitatio-

nen af de offentlige Fruentimmer fandtes 46 Gange

venerisk Smitte, hvilket er noget oftere end for

Aaret forud (39 Gange). Af 2 Læger ere der-

hos anmeldte som privat behandlede 11 Tilfælde

af Syphilis og 46 af Gonorrhoe.

4 Spedalske indlagdes fra fjernere bortlig-

gende Distrikter i Rigshospitalet, hvorfra 3 igjen

udskreves samme Aar, deraf 1 som uhelbredet og

2 som værende i Bedring.

Kjertelsyge og Svindsot forekom fremdeles

meget hyppig. Paa Rigshospitalets medicinske

Afdeling behandledes for den sidste Sygdom 17

Individer, hvoraf 6 døde, og paa det chroniske

Sygehus 55, hvoraf 29 døde. 6 af Byens Læ-

ger opgive Mortaliteten i sine Medicinalberetnin-

ger, hvoraf fremgaaer, at af 120 i deres Praxis

indtrufne Dødsfald vare 21 eller 17, 5 pCt. bevir-

kede af Svindsot. Af Strafanstalterne indlagdes

paa Tugthusets Sygestuer 11 for Hæmoptysis, der-

imod Ingen for Svindsot, paa Slaveriets 14 for

Brystsvaghed, hvoraf 1 docle; Fangernes Antal

udgjorde paa første Sted i Gjennemsnit 345 og

paa sidste 420.

Blegsot og Menstruationsanomalier omtales

ogsaa som meget almindelige, ligeledes Cardialgi
og dyspeptiske Tilfælde i det Hele taget. I Sla-

veriet, hvor Cardialgi skal være den hyppigste

Lidelse blandt Fangerne, antoges Aarsagen at

ligge i den altfor salte Kost, navnlig Sild, der

gives daglig hver Aften og desuden 2 Gange om

Ugen til Middag.

Af Drankersygdomme indkom paa Rigsho-

spitalets medicinske Afdeling 9 Tilfælde af Al-

coholismus acutus, 5 af Alcoholismus chronicus
og 29 af Delirium tremens; 2 af disse endte
dodlig.

Af andre Tilfælde vare især gamle Saar paa

Benene meget almindelige; af 259 paa det chro-

niske Sygehus i Aarets Lob Indkomne lede 35

af Ulcera cruris.

I Henseende til Befolkningens Levemaade og

sanitære Forholde findes alene anført, at Misbrug

af Spirituosa ikke var i Aftagende, og at beru-

sede Folk saaes i et maaske større Antal end for

Ølhusenes Oprettelse (Horbye).

Antallet af Vaccinerede er af den som of-

fentlig Vaccinator ansatte Læge opgivet til 1016,
hvoraf 70 hjemmehørende udenfor Byen, fornem-

lig i Akers Sogn. Flere af Byens øvrige Læger

antages ogsaa enkeltvis at have vaccineret, men

uden at nogen Anmeldelse derom er indkommen.

Flere retslig medicinske Betænkninger og

Erklæringer bleve afgivne af Stadsphysicus. End-

videre nævnes 1 Obduction af et nogle Maane-

der gammelt Barn, der antoges dødt som Følge

af Mishandling, og 1 Undersøgelse af en for Ty-
veri tiltalt Persons Sindstilstand.

Om Sindssyge, behandlede eller forpleiede

udenfor Asyler, haves saa godt som ingen Op-

lysning. Paa Rigshospitalets medicinske Afde-

ling indkom 2 Tilfælde af Melancholi, der igjen

udskreves uhelbredede. I Slaveriet fandtes 4

sindssyge Fanger, hvoraf 3 indsatte i Strafanstal-

ten samme Aar; 1 af disse helbrededes, 1 udsat-

tes som uhelbredelig til Forpleining paa Landet

og 1 indlagdes paa Gaustad, begge dog først

Begyndelsen af det følgende Aar.

chirurgiske Operationer udførtes paa
Rigshospitalet. Af et Par Læger er derhos an-
meldt 1 Exstirpation af Ranula, 2 af storre Tu-
mores cystici, samt flere Gange Reposition af

Brok og Luxationer.
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111

15

8

i Alde-
ren und.
1 Aar.

paa Bar-
selsen g.

18

Af obstetriciske Operationer udførtes paa

Fødselsstiftelsen 1 Gang Vending med udvendige

Haandgreb, 5 Gange Forløsning ved Tang, og 1

Gang Fremkaldelse af fortidlig Fødsel med paa-

følgende Pert'oration, Vending og Kephalotripsi.

Af Lægerne ere anmeldte 2 Vendinger, den ene

foretagen paa Grund af Tværleie og med heldigt

Udfald, den anden for mulig at redde Fosteret,

efterat Moderen nogle Minuter forud pludselig var

død under Forløsningen af Hjerneslag; Barnet,

hvis Hoved paa Grund af stærk Modstand under

Extractionen maatte forløses ved Tang, bragtes

dødt til Verden; ved Obduction af Konen fand-

tes betydelig Blodudtrædelse i Hjernens Substants

og Ventricler samt stærk Hypertrophi af højre

Hjertekammer, derimod ingen Sygdom i Nyrerne

(Grøn). 6 Tangforretninger, de fleste bos For-

stefødende formedelst Vemangel og langsom Fød-

sel, 5 af Børnene levede. 1 Gang foretoges Løs-

ning af Armene ved Sædeleie, med paafølgende

Extraction; Fosteret var dødfødt, og Konen døde

senere af Barselfeber.

Mortaliteten og Antallet af Fødte vil sees

af følgende Tabel *) :

Døde

Fodte.
i Alt.

1197

585

1782

Omkomne ved ulykkelige Hændelser: af By-

ens Menigheder 18 og af Forstæderne i Aker 8.
Selvmordere: af Byens Menigheder 7 og af

Forstæderne i Aker 5.

For Christiania By bliver der altsaa et Over-

skud af 770 flere Fødte end Døde, og Forholdet

mellem hine og disse =----- 100 : 56,8 . Antallet af

*) Opgaverne over Fodte og Døde, over døde  spæde
Børn, Deide paa Barselseng, Omkomne ved ulyk-
kelige Hændelser og Selvmordere ere uddragne af
de til , Tabelcontoret fra Præsterne indkomne Fodte-
og Døde-Lister. For Opgaverne over de Dødfødte
ligge de til Medicinalcontoret indkomne Dodfodte-
anmeldelser til Grund.

døde spæde Born forholdt sig til Antallet af

Fødte = 1 : 6,6 og til Antallet af samtlige Døde

---= 1 : 3,7 .

Sygehuse. Omn Rigshospitalets, det chroni-

ske Sygehus's samt Christiania Sindssygeasyls

Belæg i Aarets Lob henvises til Sygehuslisten.

Paa Tugthusets Sygestuer behandledes 297 Fan-

ger, det daglige Middelbelæg udgjorde 18,3 eller

5,3 pCt. af det gjennemsnitlige dagligellyangean-

tal. 6 døde, hvorefter Mortalitetsforholdet, naar

30 tilbageliggende Syge lades ude af Betragtning,

bliver som 1 : 44,5. Medicamentudgifterne til

samtlige Syge i og udenfor Sygestuerne, Betjent-

og Vogterpersonalet medregnet, belebe sig til 722

Spd. 32 Skill. Paa Akershus Slaveries Syge-

stuer laae 27 tilbage fra det foregaaende Aar;

260 indkorn; 233 udskreves helbredede, 4 døde,

og 50 laae tilbage ved Aarets Udgang. Morta-

litetsforholdet bliver altsaa 1 : 59,3 . Forpleinings-

dagenes Antal var 8029 eller for hver udskreven

Syg 39,9 .

Af Badeindretninger fandtes, foruden Rigs-

hospitalets, 5 offentlige og enkelte private Søbade

samt 2 større offentlige Styrtebade. I Rigsho-

spitalets Badeindretning toges foruden af Hospi-

talets Syge 2242 Dampbad og 5756 Karbad, af

disse 462 Gytjebad.

Byens 4 Apotheker fandtes ved Visitationen

i Orden. Personalet opgaves at bestaae af 4

Apothekere, 1 Provisor, 17 Medhjælpere, hvoraf

10 med pharmaceutisk Examen, og 3 Disciple.

I Christiania boede 57 examinerede Læger,

hvoraf 25 vare ansatte i Embede og 8 ikke prac-

tiserede. Fattigsygepleien udførtes af 3 Læger.

Af Jordemødre fandtes 24, af hvilke 1 havde of-

fentlig Ansættelse.

II. Akershus Amt.

Sundhedstilstanden betegnes af samtlige Læ-

ger som meget god. Ingen epidemisk Sygdom

opnaaede nogen mærkelig Udbredning; den væ-

sentligste var Nervefeber, der for enkelte Præ-

Byens Me-
nigheder .

Forstæder-
ne i Aker .
Christiania
By . . . . 1012	 271	 23

647

365

Død-
fødte.

63
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stegjeldes Vedkommende har et noget storre An-
tal Angrebne at fremvise.

Dodligheden var ligeledes ringere end sæd-

vanligt, idet Dodsfaldenes Antal udgjorde 1756

eller 3,7 pCt. under det tilsvarende Antal (1824)

i det foregaaende Aar og omtrent 7 pCt. under

Middeldødligheden i Femaaret 1851-55.

Sygdomsconstitutionen skildres af de fleste

Læger som indifferent, og kun fra Ullensakers,

Næs og Urskogs Præstegjelde angives den som

mere og mindre adynamisk. Catarrhalske Syg-

domme synes at have været de forholdsvis hyp-

pigst forekommende, navnlig som acut Bronchit.

Nervefeber forekom især i ovre Romerikes

Lægedistrikt, i Ullensakers , Næs og Urskogs

Prcestegjelde, fra hvilke tre Steder der opgives et

Antal af 110 Behandlede og 13 Døde. Fra Eids-

vold nævnes 5 Tilfælde, der helbrededes. Sygdom-

men var i Ullensaker allerede begyndt i Slutnin-

gen af det foregaaende Aar og udbredte sig efter-

haanden i 1858, rimeligvis ved Smitte, til flere

Gaarde saavel her som i Næs. Characteren var

mest abdominel med hyppige Localisationer til

Lungerne; i et enkelt Hus, hvor Skiddenfeerdig-

heden havde naaet en andetsteds i Bygden ukjendt

bide, viste den sig septisk. I Urskog herskede

Sygdommen fra April til Aarets Udgang paa

flere Gaarde og Pladse paa Mangenskoven, hvor

i dette Tidsrum 38 Syge kom under Behandling

og 8 (lode. Oprindelsen tilskrives Smitte fra et

Pigebarn, der nogle Dage for Hjemkomsten var

udskreven fra Rigshospitalet, hvor hun var be-

handlet for Typhus; den først Angrebne, en Pige,

der delte Seng med hende den første Nat, ind-

sygnede den følgende Dag, og døde efter fern

Døgns Forløb. Sygdommen var tildels meget

ondartet med stærke Blødninger, Petechier, hur-

tig Synken af Kræfterne o. s. v., og af de 10

sidst Angrebne paa 2 meget afsides liggende

Pladse (lode 7. (Sparre). Af Follo Lægedistrikt

opgives fra forskjellige Præstegjelde 22 Tilfælde,

hvoraf 4 endte dodlig. Af Amtets tredie Distrikt

Aker og nedre Romerike, ere Opgaverne fra Akers

Præstegjeld allerede medtagne under Beskrivelsen

af Christiania Byes Sundhedstilstand (i de til det

medicinske Selskab afgivne Meddelelser om epi-

demiske Sygdomme); fra hvert af Prwstegjeklene

Asker og Fet anføres 5 Tilfælde med tilsammen

2 Dødsfald. For det hele Amts Vedkommende

med Undtagelse af Akers Prwstegjeld opgives af

8 Læger et Antal af 147 Behandlede og 19

Døde.

Af Barselfeber ere anmeldte 10 Tilfælde,

hvoraf 3 i ovre Romerike og 6 i Follo; 4 endte

dodlig.

Modificerede Børnekopper viste sig i Marts

Maaned paa Bærums Jernværk; 4 angrebes.

Vandkopper nævnes enkeltvis fra Eidsvold og

Drobak med Omegn.

Rosen synes paa enkelte Steder at have

været ikke ganske sjelden, saaledes i Follo Di-

strikt, hvorfra 4 Læger opgive 22 Tilfælde, mest

af Ansigtsrosen.

Skarlagensfeber forekom sporadisk til for-

skjellige Tider paa Aaret, isfer i Eidsvold, hvor

der i Marts og April behandledes 9 og (Me 1,

samt i Holand i andet Halvaar. I det Hele an-

fore 6 Læger at have behandlet 20 Tilfælde,

hvoraf 2 med dodlig Udgang, flere Syge kom

derhos ikke under Behandling. Exanthemet nær-

mede sig ofte mest til Rodlinger (Rubeolee),

men Halsaffectionen, Desquamationen og de hyp-

pig indtrædende hydropiske Følgesygdomme vare

characteristiske (Thoresen).

Kighoste angives af Distriktslægen i øvre

Romerike at være forekommen temmelig udbredt

i Sommermaanederne; i de øvrige Lægers Beret-

ninger omtales ikke denne Sygdom.

Diphtheriske Sygdomme vare sjeldne ; af

Strubehoste ere anmeldte 2 Tilfælde med 1 Dods-

fald, af exsudativ Svælgbetændelse 3, ligeledes

med 1 Dødsfald.

Af Kusma nævnes 4 Tilfælde fra Aas Præ-

stegjeld.

Catarrhalske Sygdomme borte til de hyp-

pigst forekommende men synes dog sjeldnere at

være optraadte som Epidemi. I første Halvaar

var navnlig acut Bronchit meget almindelig, og

efter enkelte Lægers Sygelister lede 11-20 pet.

af samtlige Behandlede af denne Affection (Tho-

resen, Knutsen).

Lungebetændelse forekom noget sjeldnere end

3*
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i det foregaaende Aar, og i det Hele ikke meget

hyppig. Af 6 Læger udenfor Akers Preestegjeld

opgives tilsammen 91 Behandlede og 15 Døde,

hvoraf de fleste af Thoresen i Eidsvold, nemlig

40 B. 6 D., og af Distriktslægen i Follo, 17 B.
4 D. Distriktslægen i øvre Romerike anfører, at

Betændelsessygdo mme, navnlig Lungebetændelse,

uagtet den i det Hele adynamiske Sygdomscon-

stitution dog' vare temmelig gjængse men af

ringe Dødlighed. 2 Tilfælde, hvoraf det ene med

dødlig Udgang, vare forbundne med Drankergal-

skab. Af andre Betændelser nævnes især Me-

ningit oftere; Tidemand og Thoresen, der i Aa-

rets Løb tilsammen havde 1612 Syge under Be-

handling, opgive saaledes 22 Tilfælde, hvoraf 18

endte dødlig.

Rheumatisme var soin sædvanligt ikke sjel-
den, og 6 Læger anføre af samme 26 acute og
125 chroniske Tilfælde.

Af Koldfeber nævnes 2 Tilfælde fra Asker

og 1 fra Soon, det sidste fremkaldt under et Op-

hold paa Hvaløerne.

Diarrhoe og Cholerine optraadte dette Aar

om Hosten med mindre Udbredning og Intensitet

end i flere af de nærmest foregaaende Aar og

næsten altid af godartet Natur. Kun et Par

Dødsfald blandt spæde Born findes anmærkede.

Af Skjorbug nævnes 2 Tilfælde i Aker og 1
i Follo.

For venerisk Sygdom indlagdes i Rigsho-
spitalet fra Aker og nedre Romerike 43 Indivi-

der lidende af Syphilis (15 Mænd og 28 Kvin-

der), 16 Kvinder med Urethra og 4 Mænd med

Gonorrhoe; ligesaa fra øvre Romerike 7 Indivi-
der med Syphilis, deraf 3 smittede af et fra Chri-
stiania til Opfostring modtaget Diebarn. Distrikts-
lægen i Follo behandlede 9 Tilfælde af Syphilis,

hvoraf 7 secundære hos Sømænd, der vare blevne
smittede i Udlandet. For Gonorrhoe opgive 4
Læger at have behandlet 17 Personer.

Kjertelsyge og Svindsot vare fremdeles mere
og mindre hyppige, den førstnævnte Sygdom især
som Affection af Oinene og Bensystemet. Af
Svindsot opgive 7 Læger 14 Døde eller henved
10 pCt. af samtlige paa deres Mortalitetslister
Opførte (142).

I den temmelig almindelige Forekomst af

Blegsot og nervøse Sygdomme hos Fruentimmer

omtales heller ingen Forandring at were indtraadt.

At de sidste saa ofte træffes hos gifte Koner an-

tages væsentlig begrundet i for tidlig Opstaaen

af Barselsengen og i for langvarig Diegivning, ofte

gjennem 2— 3 Aar (Gløersen).

Af Drankergalskab nævnes 9 Tilfælde, hvoraf

5 fra Drøbak og Omegn. En af de Angrebne,

der tillige led af Lungebetændelse, døde.

Blandt sjeldnere Tilfælde omtales et af

Eclampsia gravidarum uden indtrædende Fødsel

hos en Kone i Svangerskabets 8de Maaned. Der

indfandt sig i det Hele 3 Anfald med 3-4 Ti-

mers Mellemrum og Bevidstløshed i nogen Tid efter

hvert Anfald. Forst 3 Uger efter fødte bun med

Lethed et Foster med Tegn paa Forraadnelse.

(Knutsen). Distriktslæge Jacobsen omtaler et Til-

fælde af Enteritis med Invagination og Afgang af et

betydeligt, gangræneret Tarmstykke. Patienten hel-

brededes, men efter i noget over 2 Maaneder at

have været arbeidsdygtig, fik han pludselig under

tungt Arbeide voldsomme Smerter i Underlivet

med Brækning og døde efter omtrent 14 Ti-

mers Sygdom. Obduction negtedes (Se om dette

Tilfælde ogsaa Norsk Magazin for Lægeviden-

skaben XII Bind. Pag. 613 og 879).

Veirliget findes ikke beskrevet i Beretnin-

gerne. Aarsvæxten angives derimod fra Follo

som ualmindelig god med Hensyn til Korn og

Ho, hvorimod Potetesavlingen var mindre heldig

paa Grund af Tørraaddenhed, der dette Aar fandt

Sted i bøiere Grad og stone Udstrækning end i

de forrige Aaringer (Krabbe).

Folkets Levemaade havde tremdeles sine

Skyggesider, navnlig hvad Misbrug af Spirituosa

angik. I Drøbak var ikke alene 0l- men ogsaa

Brændevinsdrik i Tiltagende, formentlig soin Følge

af at 2 Udskjænkningssteder vare oprettede sam-

mesteds ; fra flere Steder i Landdistriktet angives

derimod Misbrug af Brændevin snarere at være i

Af- end i Tiltagende, medens Nydelsen af bay-

ersk Øl og tildels stærk Kaffe stadig blev mere
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og mere almindelig. Oludsalg fandtes i enkelte

Prmstegjelde i hver eneste Stue langs Veiene.

Fattigsygepleien udførtes i Aker og nedre

Romerike overalt af privat engagerede Læger, i

de tvende øvrige Distrikter ogsaa for flere PVT-

stegjeldes Vedkommende paa samme Maade. Jor-

demødre fandtes i de allerfleste Præstegjelde ; 2

Jordemoderdistrikter, nemlig Feiringens og Næs-

oddens, havde i et Par Aar staaet ledige af Man-

gel paa Ansøgere og vare fremdeles ubesatte.

For Kvaksalveri bleve 2 Udlændinge, nemlig

den i forrige Medicinalberetning omtalte i Eids-

vold og en i Bærum, satte under Tiltale og dømte.

Iøvrigt skal Kvaksalveri have været sjelden.

Antallet aaaccineréde opgives til 3058, dog

var i øvre Romerike ingen Opgave indkommen

fra 3 Iljælpevaccinatører. I Drøbak By udførtes

Vaccinationen af Distriktslægen, i Vestby af den

private Læge i Soon.

Af retslig-medicinske Forretninger udførtes

6, nemlig 2 Obductioner af i Dølgsmaal fødte

Born, 1 af et tre Maaneder gammelt Barn, „der

var død i Sengen hos Forældrene uden disses

-Vidende", 2 af ved Overfald dræbte Personer,

samt 1 af en funden, under særegne Omstændig-

heder afdød Mand.

Af Sindssyge opgiver Distriktslægen i Aker

og nedre Romerike at have undersøgt 4, hvoraf 2

indlagdes i Gaustad Asyl og 2 som uhelbredelige

i Oslo Asyl. Til Distriktslægen i øvre Rome-

rike anmeldtes 13, hvoraf 8 meddeltes Attest til

Gaustad, 1 helbrededes i Hjemmet og 4 som uhel-

bredelige udsattes til Forpleining med Tilskud af'

Amtet. I det Hele forpleiedes ved Aarets Udgang

24 Sindssyge i dette Distrikt med Tilskud af

Amtet. I Follo Lægedistrikt vare 10 Syge ud-

satte bos Private for An3tscommunens og ved-

kommende Fattigcasses Regning i Forening. Af

2 private Læger sees at være behandlede 7 Til-

fælde af Mani, 2 af Mania puerperalis samt 2 af

Melancholi; et Par af dem indlagdes i Gaustad Asyl.

Af chirurgiske Operationer nævnes: 1 Un-

derbinding af Arteria radialis, 3 Exarticulationer

af Fingre, 1 Excision af Læbekræft, 1 Operation

ved Blepharoptosis, 1 Paracentesis abdominis og

1 Radicaloperation for Vandbrok.

Af obstetriciske Operationer Anføres sorh ud-

forte of Lægerne: 9 Vendinger, hvoraf 2 ved Pla-

centa prævia og de øvrige fornemlig paa Grund

af Tvserleie; 5 af Fostrene vare dødfodte, 1 le-

vede, og for 3 er Udfaldet ikke meddelt. 18

Tangforretninger, hvoraf 2 efter forudgaaende Ven-

ding ved Tvillingfødsel. Indicationerne vare i de

fleste Tilfælde Ophør af Veerne i Forbindelse med

Svaghed hos Mødrene, en Gang Eclampsi og et

Par Gange Misforhold mellem Bækkenvidderne

og Fosterhovedet. 10 af Fostrene vare dodfedte,

3 levede og for 5 findes Udfaldet ikke angivet.

3 af Mødrene døde, den ene af Eclampsi og de

tvende øvrige faae Timer efter Forlosningen uden

egentlig paaviselig Aarsag. Perforation af Bryst-

og Underlivsbulen foretoges 1 Gang ved Tværleie,

hvor Fosteret var afdødt og laa for dybt nedtrykt

i Bækkenet, til at Vending var mulig (Krabbe).

5 Gange var det nødvendigt at løsne og udbringe

Efterbyrden, i et Tilfælde paa Grund af time

-glasformig Sammensnøring af Livmoderen.

Mortaliteten og Antallet af Fodte vil sees

af følgende Tabel:

Døde
paa

Barsel-
seng.

Aker og nedre
Romerike . .

Ovre Rome-
rike 	

Follo 	
405

Omkomne ved ulykkelige Hændelser 59.

Selvmordere . . 	  16.

For det hele Amts Vedkommende bliver der

altsaa et Overskud af 2306 flere Fodte end Døde,

og Forholdet mellem hine og disse = 100 : 43,2,

Antallet af døde spæde Born forholdt sig til An-

tallet af Fødte = 1 : 10,0 og til Antallet af samt-

lige Dodo ---- 1 : 4, 3 . — Af de paa Barselseng

Døde vare 2 uforløste, nemlig en i Vestby og en

i Fet. Til den første, en 34 Aar gammel Kane

i Ste Barselseng, ankom Lægen 8 Timer efter at

Vandet var afgaaet, Fosterets venstre Arm og en

kold pulslos Slynge af Navlesnoren hang ude;

Jordemoderen havde gjort flere forgjæves Forsøg

Lægedistrikt.

Akersh. Amt

Fødte. i Alt.

1840	 906

1417	 532
805	 318 

4062 1756

i Alde-
ren und.

1 Aar.

228

110
67

22

15

5
2

Død-
fødte.

93

59
39 

191
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paa Vending uden at kunne faae fat paa Benene.

Efter megen Anstrængelse lykkedes det Lægen at

nedbringe høire Fod, hvorimod den venstre længe

ikke kunde naaes; først efter nogle Tractioner

paa den frembragte ene Fod fandtes den liggende
langs opad Fosterets Ryg, uden at det var mu-

ligt at bringe den ned. En Time senere, efterat

Konen imidlertid var bragt tilsengs for at nyde
nogle Øieblikkes Hvile, indfandt sig pludselig hef-

tige Bløduinger, der gjorde de fornyede Forsøg

paa at forløse hende frugteslose. Bun døde nogle

Timer senere. (Nyegaard). Den anden Ufor-

løste, en Kone i 2den Barselseng med betydelig

Bækkensnæverhed, var allerede døende ved Læ-

gens Ankomst, hvorfor heller intet Forsøg paa

kunstig Forløsning anstilledes; Fosterets Død var

vis. Flere Tegn syntes at tyde paa Ruptura

uteri. (Henschien).

Af Sygehuse fandtes, som forhen, Gaustad

og Oslo Sindssygeasyler, om hvis Belæg henvises

til Sygehuslisten. I Akers Arrester behandledes
i Aarets Lob 17 Individer med 218 Liggedage,
Middeltid for hver Syg altsaa 12,, Dag. Udgif-
terne til Medicin beløbe sig til 3 Spd. 46 Skill.

eller for hver Syg til 23, 0 Skill. Paa Oscarsborg

Fæstning havdes en Sygestue paa 6 Senge for

den omtrent 80 Mand stærke Garnison ; den stod

den største Tid af Aaret ubenyttet.

Amtets 2 Apotheker, i Christiania's Forstad

Grønland saint i Drøbak, fandtes ved Visitatio-

nen i Orden. Personalet i det førAnzevnte opga-

ves at bestaae, foruden af Apothekeren, af 2 Med-

hjælpere, hvoraf den ene med pharmaceutisk

Examen.

Badeindretninger: Eidsvoldsbadet blev dette

Aar besøgt af 78 Patienter, de fleste lidende af

Blegsot, nerve's Svækkelse og Menstruationsuorde-
ner ; Antallet var i det foregaaende Aar noget

større. Af nye Badeindretninger inden Amtet

traadte derhos Grefsens Vandcuranstalt i ostre

Aker og Risebro Bad i Eidsvold dette Aar i
Virksomhed. Begge ere Koldtvandsbade i det
Væsentlige efter Priessnitz's Methode ; om deres

Sogning og Virksomhed i 1858 er ingen Beret-

ning indkommen. Langs Bunden af Christiania-

fjorden findes mange smaae private Søbadehuse,

og Drøbak besøgtes for sine Søbades Skyld af

flere Tilreisende, navnlig fra Christiania.

Medicinalpersonalet bestod af:

1. Aker og nedre Romerikes Distrikt: 9 Læger,

hvoraf tre ansatte ved Gaustad Sindssygeasyl;

syv vare bosatte i Aker, en i Bærum og en i

Skedsmo. 7 ansatte Jordemødre, 12 Hjælpe-
vaccinatører.

2. Øvre Romerikes Distrikt: 6 Læger, hvoraf

en i Ullensaker, to i Eidsvold, en i Hurda-

len, en i Næs og en i Nannestad. 10 Jorde-

modre, 11 Hjtelpevaccinatører.

3. Follo Distrikt : 6 Læger, hvoraf to i Drøbak,

en i Soon, en i Vestby, en i Aas og eu i

Roland. 6 Jordemødre, 7 Hjælpevaccina-

tører.

Ill. Smaalenenes Amt.

Sundhedstilstanden var paa de fleste Steder

meget god ; navnlig gjeelder dette Moss og Frede-

rikshald med tilstødende Trakter, fra hvilken sid-

ste By en Læge endog anfører, i sin 24aarige

Praxis paa Stedet intet Aar at have iagttaget

saa liden Sygelighed som i dette (Zimmer). Min-

dre enstemmig lyder Lægernes Dom om Tilstan-

den fra Sarpsborg og Frederikstad, hvor Skarla-

gensfeber og Børnekopper til enkelte Tider vare

ikke ganske sjeldne, men ogsaa her angives den

dog i Almindelighed som god. Nervefeber var

overalt af underordnet Betydning, hvorimod Kold-

feber ogsaa dette Aar optraadte epidemisk paa

Hvalöerne. Dödligheden var ligeledes ringere

end sædvanligt, nemlig 2,, pCt. under det fore-

gaaende Aars (1507 Døde) og omtrent 9, 4 pCt.

under Middeldødligheden i Femaaret 1851 55;

Antallet af samtlige Dødsfald udgjorde 1475.

Sygdomsconstitutionen betegnes af de fleste

Læger som i det Hele indifferent, især naar und-

tages de 3 første Maaneder, da den paa enkelte

Steder viste et catarrhalsk-inflammatorisk Præg.

Alene fra Thrøgstad anføres de fleste Sygdomme

at have havt en mere og mindre udtalt adyna-

misk Character.
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Nervefeber forekom hovedsagelig kun spora-
disk, og alene i den østligere Del af Rakkestad
Distrikt, hvor Sygdommen allerede var optraadt
i Slutningen af det foregaaende Aar, fortsatte den
sig en Tid svagt epidemisk. For det hele Amt

opgive 15 Læger et Antal af 116 Behandlede og

16 Døde, hvoraf de fleste fra Thrøgstad, Askim

og Eidsberg, 41 B. 6 D., fra Moss med Omegn,
35 B. 3 D., saint fra Sarpsborg med Omegn, 20

B. 3 D. I Frederikshald, hvor Nervefeber ikke

har hersket epidemisk siden 1852, og i Hvaløer-

nes Distrikt forefaldt kun ganske faae lette Til-
fælde.

Af Barselfeber ere anmeldte 14 Tilfælde,

hvoraf 8 af Lægerne i Eidsberg; 6 endte dodlig.

Börnekopper herskede om Vaaren og om

Sommeren som Epidemi i Amtsphysicatet. Den

først Angrebne, en Haandværkssvend i Frederik-

stads Forstad omtrent i Midten af April Maaned,

angives at have medbragt Smitten efter en Læges

Beretning fra Christiansand, efter en andens fra

Sverige. Han indlagdes i Byens Sygehus, men

strax efter angrebes 2 Born i den Familie, hos

hvem han havde boet, og efterat Spiren saaledes

var lagt, udbredte Sygdommen sig temmelig hur-

tig, især efterat den nævnte Familie var flyttet

ind i et tættere bebygget og mere befolket Strøg

af Forstaden, til hvilken Del af Byen Epidemien

fornemlig holdt sig. De Angrebnes Antal lader

sig ikke bestemme, da en Mængde undlod at søge

Lægehjælp; i Sommermaanederne saa man endog

en Tid Koppepatienter gaae ude med sin Sygdom,

indtil en Bekjendtgjørelse fra Sundhedspolitiet

forbod dem at vise sig offentlig før efter en Læ-

ges Tilladelse. Tvende af Byens Læger opgive

tilsammen 44 for Variolæ og Varioloides Behand-

lede, hvoraf dog flere hjemmehørende i de tilstø-

dende Præstegjelde ; 4 døde, nemlig tre Børn og

en voxen Pige, der ligesom to af hine ikke var

vaccineret. Paa Frederikstad Byes Sygehus ind-

lagdes 4, der alle helbrededes. Ogsaa i Sarps-

borg med Omegn herskede samtidig en Koppe-

epidemi, der fortsatte sig ind i det følgende Aar,

og Amtsphysicus anfører, i  Løbet af 1858 og i

de 3 à 4 første Maaneder at' 1859 at have be-

handlet i Alt 84 Koppesyge, hvoraf 7 — sex

uvaccinerede Børn og en uvaccineret voxen Pige —

døde. Af Stedets tvende øvrige Læger behand-

lede den ene et toaars uvaccineret Barn, der buk-

kede under for Sygdommen. Udenfor Amtsphy-

sicatet iagttoges I Tilfælde i Frederikshald i Oc-

tober hos en svensk fra England ankommen Ma-

tros, 5 paa en Gaard i Rakkestad, 1 i Moss

hidbragt fra Frederikstad og 2 paa Jeloen i tre-

die Kvartal, af hvilke det ene hos en ældre Kone

medførte Døden. Af de anførte 13 Døde vare

altsaa 3 Voxne og 10 Børn, samtlige paa to nær,

om hvem Opgaver mangle, uvaccinerede. I det

Hele synes en ikke 'ringe Del af de Angrebne

at have været uvaccinerede Born, saaledes i Sarps-

borg By 10 af 27 Behandlede, og Vaccination

samt Revaccination, der i Amtsphysicatet strax

blev sat igang efter de første indtrufne Tilfælde,

fremhæves af Lægerne som det væsentligste Mid-

del mod Epidemiens Udbredning.

Vandkopper iagttoges samtidig oftere baade

hos Børn og Voxne, navnlig i Byerne.

Rosen angives af Privatlæge Koht i Eidsberg

at være forekommen hyppigere end sædvanligt; af

26 Behandlede (lode I .

Skarlagensfeber vedblev ligesom i de nær-

mest foregaaende 4 Aar at herske epidemisk i en

større Del af Amtet, nemlig omtrent i det samme

Strøg langs Glommen, som ogsaa i 1857 havde

været Sygdommens fornemste Sæde. Lægerne i

Thrøgstad, Eidsberg og Haabøl, hvor den især

optraadte i første Fjerdingaar, behandlede 137

Syge, hvoraf 20 døde, og tilføie, at de Angreb-

nes Antal i Virkeligheden var betydelig større,

da Mange ikke søgte til Lægen. I Sarpsborg og

Frederikstad med Omegn synes derimod Epide-

mien at have været af ringere Betydning, og det

anføres udtrykkelig, at den var baade mindre

udbredt og mildere end Aaret forud. 2 Læger i

Frederikstad opgive tilsammen 40 Tilfælde, hvoraf

4 med dødlig Udgang; i alle var næsten bestan-

dig Halsaffectionen meget betydelig, og i flere ud-

viklede sig langvarige Abscesser i Regionen af

Parotis. Af Lægerne i Moss omtales ikke Skarla-

gensfeber, og fra Frederikshald ere alene anmeldte

nogle faae Tilfælde i August og September, hvoraf

2 endte dodlig. — Af acute Exanthemer iøvrigt
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iagttoges enkelte lette, Mæslinger lignende Tilfælde

paa Moss om Sommeren, ligesom der ogsaa nogle

Gange viste sig Ascites hos Børn, rimeligvis op-

staaet ofter en acut Hudsygdom (A. Heiberg).

Kighoste forekom i Eidsberg og Sarpsborg

første Halvaar, men aftog efterhaanden udover

Sommeren.

Diphtheriske Sygdomme. Af Strubehoste

nævnes 6 Tilfælde fra Moss, 2 fra Sarpsborg og

1 fra Frederikshald, tilsammen 9, hvoraf 4 endte

dodlig. Hos et af de helbredede Born indfandt

sig et Par Dage, efter at den aldeles haabløse

Tilstand syntes fjernet ved en kraftig Anvendelse

af Brækmidler og Incitantia, paany Recidiv med

plastiske Udsvedninger ikke alene i Svælget men

ogsaa paa Excoriationsstedet efter et Trækplaster,

der i Sygdommens Begyndelse havde været an-

vendt paa den øverste Del af Brystbenet. Under

fornyet Brug af Brækmidler, hvorved en 2 " lang

falsk Membran ophostedes, ved Ætsning med en

stærk Helvedestensoplosning og ved indvendig Brug

af Chloras kalicus hævedes de truende Sympto-

mer, men Rester af de falske Hinder holdt sig

flere Dage i Svælget og paa Saaret efter Træk-

plasteret. (Rasch). Exsudativ Svælgbetændelse

forekom paa forskjellige Steder, men sjeldnere og

af lettere Natur end i de foregaaende Aar. Alene

Sponvigen indtraf senhøstes flere alvorlige Til-

fælde, og 5 Born skulle der være døde, før Læge

hentedes, under Symptomer af Strubehoste eller
ondartet Halsesyge.

Af Kusma iagttoges nogle faae Tilfælde om
Sommeren paa Frederikshald og et i December
paa Moss.

Catarrhalske Sygdomme, der den foregaaende

Host herskede soni en udbredt Influenzaepidemi,

fortsatte sig ogsaa, skjønt mindre almindelige, i

de første Maaneder af dette Aar, aftage derpaa

om Vaaren og Sommeren, men vendte atter til-

bage i November og December under det da, li-
gesom i Januar og Februar, herskende ustadige

og stormfulde Veirlig med liden eller ingen Sne.

Af de forskjellige Former, hvorunder Tilfældene

viste sig, sees Bronchit at have været den hyp-

pigste og nogle Gange hos Born at have med-
fart Døden.

Betændelsessygdomme vare i det Hele sjeld-

nere end sædvanligt, og alene en Læge i Sarps-

borg anfører at have gjort den modsatte Iagtta-

gelse (Hannestad). Af Lungebetændelse opgive

saaledes 12 Læger at have behandlet • 187 Til-

fælde, hvoraf' 28 endte dødlig, nemlig 2 Læger i

Eidsberg 28 Behandlede og 2 Døde, 3 Læger

paa Moss 26 B. og 5 D., 2 Læger i Sarpsborg

28 B. og 3 D. (Radich, Grimsgaard) samt 5 Læ-

ger paa Frederikshald 105 B. og 18 D. Fra

Frederikstad findes intet Antal opfort, fra en

L.T:e i Throgstad 18 Behandlede men ingen Mor-

talitet. I Henseende til Tiden paa Aaret indtraf

de fleste Tilfælde i dettes Begyndelse samt i Maa-

nederne November og December.

Lettere rheumatiske Affectioner omtales fra

Moss som usædvanlig hyppig forekommende dette

Aar, rimeligvis paa Grund af det ustadige Veir-

lig (Mordt).

Koldfeber, der i September og October den

foregaaende Host havde angrebet 42 Individer

paa Kirkeøen i Hvaløernes Præstegjeld, fortsatte

sig paa samme Sted ogsaa i dette Aar, i Begyn-

delsen noget aftagende, saa, at de Angrebnes An-

tal fra 20 i Januar faldt ned til 9 i Juli, derpaa

igjen tiltagende til Slutningen af September, da

omtrent 40 Syge laae under Behandling paa Kir-

keoen paa 16 forskjellige Steder, de fleste af disse

beliggende i Nærheden (indtil 118 Mil) af den

sumpige Arekil, nogle dog ogsaa længre bortfjer-

nede. Paa enkelte af de andre Øer viste sig til-

lige et Par ganske lette Tilfælde. Distriktslæge

Reymert, der tiltraadte Hvaløernes Distriktslæge-

embede i Juli Maaned, behandlede i sidste Halv-

aar 48 Individer for Koldfeber, deraf 20 Mand-

folk (9 Voxne og 11 Born under fjorten Aar)

og 28 Fruentimmer (15 Voxne og 13 Born). De

fleste havde dog allerede tidligere lidt af Sygdom-

men, der fortsatte sig med Recidiver i Mellemrum

fra Uger til nogle Maaneder, og alene hos 14

vare Tilfældene nye. Feberen, hvis Typus hos

de enkelte Individer viste sig meget ustadig, vex-

lende især mellem Hver-Dags , Anden-Dags og

Tredie-Dags Feber, var i Almindelighed mere

langvarig end voldsom. Hos 3 Voxne udviklede

sig betydelige Milt- og Leversvulste med vater-
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sottige Hævelser, der en Tid gjorde Prognosen
meget slet, men dog igjen tabte sig. En 80aarig
Kone døde af Alder og Svækkelse. Som Hoved-
middel viste Sulphas chininicus sig uundværligt,
og Chinabarken sig hensigtsmæssigst til Eftercur.
For i enkelte Tilfælde at sætte en hurtig og kraf-
tig Stopper for Anfaldene var det nødvendigt at
gribe til Doser af 5, 6, 8 indtil 10 Gran, men

iøvrigt indtraadte4Tilbagefald ligesaa hurtig og

hyppig efter de storre som efter de mindre Doser.
Arsenik , som Solutio Fowled, anvendtes hos
Nogle men uden Virkning. Medicamentudgifterne
til de Koldfebersyge paa Hvaløerne i sidste Halv-
aar beløbe sig til 110 Spd. eller omtrent 2 Spd.
35 Skill. for hver Patient. En Beskrivelse af
de topographiske og sanitære Forholde paa Hval-

øerne, navnlig med Hensyn til K oldfeberepide-
miens Opkomst, findes gjengiven under Bilag 1.
(Reymert). Ogsaa paa mange andre Steder

inden Amtet iagttoges Tilfælde af denne Sygdom,
saaledes i den yderste Del af Onsø Prwstegjeld,
hvor Amtsphysicus efter de modtagne Beretninger
ansaa den for at herske endemisk, i samtlige Byer

og i Aremarks, Thregstads og Eidsbergs Præste-
gjelde. De Angrebne vare vel i Regelen Sømænd,
der havde paadraget sig Sygdommen i Udlandet,
men hos enkelte var den dog opstaaet spontant i
Hjemmet, hvorpaa Exempler navnlig anføres fra

Moss, Frederikshald og Aremark. I det Hele

opgive 10 Læger at have behandlet omtrent 50
Tilfælde, de paa Hvaløerne indtrufne heri ikke
medregnede.

Af gastriske Sygdomme forekom som sæd-
vanligt Diarrhoe og Cholerine især mod Slutnin-
gen af Sommeren og i Begyndelsen af Høsten,
men langt sjeldnere og mildere end Aaret forud.
Af Blodgang ere anmeldte b Tilfælde fra Rakke-
stad Distrikt.

Venerisk Sygdom kom ikke saa ganske sjel-
den til Behandling. Paa Amtssygehuset indlag-
des 3 med primære og 34 med secundære syphili-
tiske Tilfælde, 2 for „Syphilis og Gonorrhoe" og
1 med medfødt Syphilis, tilsammen 40 Individer;
10 laae tilbage fra det foregaaende Aar, og 41
udskreves; Forpleiningsdagenes Antal udgjorde
3334 eller for hver Udskreven 81, 3 Dag. Af 

43 secundære Tilfælde ere 12 anførte som Reel-
diver efter foregaaende Behandling dels paa dette

Sygehus, dels ved andre Curanstalter. Paa Fre-
derikstad Byes Sygehus behandledes alene 1 Til-
fælde af Syphilis, og i privat Praxis paa dette

Sted angives Sygdommen at være forekommen i
det Hele temmelig sjelden og næsten udelukkende
blandt Søfolk. Paa Frederikshalds Byes Syge-
hus laae tilbage 3 og indkom 16 secundære Til-
fælde, hvoraf 3 vare Recidiver, og en af Byens
Læger anfører derhos privat at have behandlet

13 primære og 11 secundeere syphilistiske Tilfælde
foruden 28 Gonorrhoer (Winther). Reymert be-
handlede 1 for Syphilis, Rasch 4 for Gonorrhoe.
Paa Moss Sygehus laa tilbage 1 og indkom 12
secundære Tilfælde, hvoraf 3 Recidiver; de bleve
alle behandlede med Jodetum kalicum, der siden
September 1856 i Forening med Syphilisation har

været den eneste Behandlingsmaade ved dette

Sygehus i constitutionel Syphilis; Inoculation

kunde dog dette Aar ikke anvendes af Mangel

paa Virus. Privat behandledes paa Moss 2 Per-
soner for Syphilis. Af Radesyge ere anmeldte 4
Tilfælde, hvoraf 3 paa Amtssygehuset.

Kjertelsyge betegnes fremdeles som en staa-
ende Sygdom blandt Born saavel af By- som

Landbefolkningen, og antages Aarsagen at ligge

foruden i en forkjert Diæt tillige i Boligernes
daarlige Beskaffenhed og i Mangel paa Renlighed.

Svindsottige skulle dette Aar have været meget

udsatte for Angreb (Mordt); af 174 i 10 Lægers
Praxis indtrufne Dødsfald vare 28 eller 16, i pCt.
bevirkede ved Svindsot; to andre Læger opgive
derhos et Dødsfald hver heraf, men iøvrigt ingen

fuldstændigere Mortalitet til Sammenligning.
Af Drankergalskab nævnes tilsammen 4 Til-

fælde fra Moss og Frederikshald; 2 af de An-
grebne døde, den ene under Forløbet af en Lun-
gebetændelse.

Andre Tilfælde.	 Koht i Eidsberg iagttog
Spina bifida hos 4 i dette Aar fødte Born, og
havde hort omtale et 5te Tilfælde af samme Syg-
dom; 3 endte dødlig. Et Misfoster uden Hoved,
Hals og Arme blev af den nævnte Læge indsendt
til Universitetet.           
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Veirliget skildres fra Prederikshald gom i det
Hele gunstigt. 1 .A.arets første 3 Ma.aneder var
Kulden temmelig vedholdende, men Hike' mega
streng, og der faldt hoist ubetydelig Sne. Som-
meren korn iidlig, vai meget vain' og overhovedet
tør, ligesaa Høsten. Efterhøsten viste sig regn-
fuld og stormende, hvilket  ligeledes gjælder Vin-
teren, der var i høi Grad ustadig men tillige
mildere end næsten i Mands Minde (Winther),

Uagtet den festen forud indtrufne Penge-

crisis vel paa flere Steder medførte en mindre
Fortjeneste for Arteidsclassen, maae dennes Livg-
vilkaar dog i dei Hele ansees for at have været
taalelig gode, især der hvor ikke Misbriig af Spi-
rituosa fordrede for stor Part af Indtægterne.

Klager i denne henseende lyde imidlertid
næsten Ae Kanter, navnlig fra Byerne, hvor den
stadig tiltagende Nydelse af bayersk 01 ikke syn-
tes at fremkalde nogen tilsvarende Pormindskelse
i Brændevinsdrikningen, der holdt sig ima saninie
iløide som forben. I Landdistrikterne, hvor Drik
vel i det ilele var sjeldnere, skjønt bayersk Øl
ogsaa der daglig blev Mere og mere almindeligt.,
var Brugen af Kaffe stegen i den Grad, at den
f. Ex. i Onso Piæstegjeld nødes 4 A. 5 Gange
daglig i store Portioner (Hannéstad). Fra EidS-
bérg anføres som en Antydning til et bedre Kost-
hold, at der i Ilusholdningerne brugtes langt Mere
af dé ædiere Kornsorter end tidligere, ligesom der
ogsaa paasaaes en omhyggeligere Behandling ved

Formalingen. I Frederikshald var Mangelen paa
gode heboeisesleiiigheder for Arbeidsclassen for
eß -stor Del dhjulpen, saa at det var en Sjelden-
hed at se flere Familier sammenpakkede i et
Rum. Moss og Frecterikstad hjemsøgtes begge
af en betydeligere Ildebrand, der gjorde Mange
husvilde , men de Brandlidte vare ialfald paa
Moss fiovedsågefig Folk i bedre Kaår, gom havde
lettere for at skaffe sig taalelige Husiann rgjen.
I Frederikstaas Forstad, der paa Grund af sta-
Clig Ïndrtning var i stærk Tilvæxt, klager en
Liege over, at der véd Bebyggelsen ikke tænkes
paa nogen Orden 'elle'r Regulering eller i det fiele
tiges noget ilensyn til Hygiænens Fordringer
(Ebbesen).

Fattigsygepleien udførtes dels af Embeds-

lægerne, dels if Private Lier. Over Data- -

iéti førtes ingen Klage ; dot ble* ét Frtientinnifei:
sat underTiltale for hog en Barselkone, der serier6

døde, at have padskyndet Fødselen Ved i den'
dettergivende Moderinund at kjør'é et `nit rndd

en Barberkniv (Koht).
De ItACCilletOdeli Antal udgjorde 3301, hvor-

hog i Amtsphysicatet en hel Del Individer Nevi

revaccirierede. I Askim Præstegjeld foretogeg

gen Vaccination paa Grund af HjwipeVacciriatO-

rens Sygdom.	 I Frederikstad og Frederikshald

wciførteg den af Læger.
Af retslig-inediChitké Forretninger nævnes

10, hVoraf Obduction af den bverinievnte Barsel-
kvinde, 2 Obduciioner af ecite Personer, der Vare

fundne døde paa Landeveien, 1 af en Pige, der
havde druknet sig, 1 af et i Dølgsma,a1 fedt Barn,
1 at et formentlig iiijellagt tarn; 1 Skjøn' bin
lIegkaffenlieden af et Saar, og 1 Undergivelse
en Pige, soin havde født, for at bestenime i hvil-
ken Maaned af Svangerskabet, 2 Synsforretnin-
ger ere ikke nøiere beskrevne.

Om Sindssyge gives følgende Oplysninger:
Rakkestad Distrikt behandledes 8 Syge i Iljéin-

met, og 3 indlagdes i Gaustad Asyl. I Amts-
physibatet nævnes 1 som behandlet, og 1 som
indsendt tii Gaustad for Glørninge Fattigcagses

Regning. I Frederikshald behandledes og helbrë-
dedes 2, en for Mani og en for Melancholi.
nvaløernes Distrikt behandledes 1 for Mani, og
3 udsattes soin uhelbredelige, tb for vedkommende
Fattigvæsens og en for Amtets Regning.

Af Chirtirgiske öfttitittmer omtales alene 1
Amputation af Tommelfingeren og flere Gange
Reposition af Luxationer.

Af obktetrictske Operationer ere anmeldte

soth udførte af Læger:  G Vendinger, hvoraf 4 med

dødfødt Foster, og 2 Gange Extraction, efterat
Vending allerede var foretagen af Jordemoderen.
23 Tangforretninger, hvoraf 16 hied heldigt Udfald
for Moder og Barn, ved 7 var dette dødfødt.
Indicationerne vare, forsaavidt de findes anførte,
i Almindelighed Vemangel og Svaghed hos Mo-
drene, en Gang Eclampsi, og hos en Kone, der
havde havt 11 Born, hvoraf 5 ulve, og 3 Gange
fifrud Ýar torliist ihd tang, en hbiere Grad
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Btekkensnæverhed. I et Tilfælde, hvor Konen
nedkom med Trillinger, alle levende og velnæ-
rede, maatte den første tages med Tangen, hvor-
efter det andet og tredie Barn strax fødtes ved

Naturens Hjælp. 2 Gange foretoges Perforation,

-begge ved dødt Foster, i det ene Tilfælde efter

fire Døgns Fodselsarbeide (Finne), i det andet,
efter tre Degns og paa Grund af Bækkensnæver-
hed og hydrocephalisk Fosterhoved ; Konen dorle
fire Dage efter af Barselfeber (Kola). Embryo-
tomi blev anvendt ved et forsømt Tværleie med

fremfalden Arm, Fod og Navlesnor; Fosteret var

dødt, Konen befandt sig senere vel (Wile). Los-
ning og Udbringelse af Efterbyrden fandt Sted i

2 Tilfælde.

Ilertaliteten og Antallet af Fødte vil sees

af.følgende Tabel:

Døde

Lægedistrikt.

Rakkestad . .
Amtsphysicat.
Hval °ern e med
Frederikshald.
Smaalen. Amt

Omkomne ved ulykkelige Hændelser 33.
Selvmordere .. . . 8.
For det hele Amts Vedkommende bliver der

altsaa et Overskud af 1823 flere Fødte end Døde,

og Forholdet mellem hine og disse 100 : 44,7 .
Antallet af døde spæde Born forholdt sig til An-
tallet af Fedte 1 : 10, 4 og til Antallet af samt-
lige Dede 1 : 4, 7. Af de paa Barselseng Døde

angive Medicinalberetningerne D odsaarsagen alene

for 8, nemlig 6 døde af Barselfeber, 1 af Me-
trorrhagi og 1 af Eclampsi, opstaaet efter normal

Fodsel.

Sygehuse. Om Amtssygehuset, •Garnisons-
sygehuset i Frederikstad og de communale Syge-

- huse i Moss, Frederikstad og Frederikshald hen-
vises, hvad Belæg og de beregnede Meclicamentud-
gifter angaaer, til Sygehuslisten. Af de paa først-

nævnte Sygehus behandlede 95 Patienter ben laae
59 for Amtets og 36 for privat eller en Fattig-
communes Regning. Moss Sygehus er oprindelig
bestemt for Communens Fattige, men Arbeids-

og Tjenestefolk modtages, sa,avidt Rummet

der det.	 I Henseende til Medicamentudgigerpe

ved Frederikshalds Sygehus bor bemærkes, at

omtrent en Sjettedel maa fratrækkes som samme

uvedkommende, idet der i Sygehusbygningen
findes en Stiftelse og tvende ,Pleiestuer,

hvis Lemmer, omtrent 27 i Antal, der i 5yg-

1omstilfælde forskrives MeçliOn pAa Sygehpsqts
Regning.

Af Amtets 4 ApOt144#1 -blew Frederikstacls

og Sarpsborgs, hvilket sidste kun var en Fikial-

afdeling af hint, visiterede i dette Aar, Apothe-

ket paa Moss i Januar og ,Frederikshalds i April
det følgende Aar; samtlige befandtes i god Qrçlyn.

Badeanstalter fandtes fremdeles ved Noss,
Frederikstad og Frederikshald, alle indrettede til

Karbad, Styrt, Dousch og tildels aabne Sobad.
De benyttedes næsten udelukkende kun af de paa

Stedet Boende; i Frederikshalds Badeanstalt to-
ges 938 Kar-, Styrt- og Douschbad.

Medicinalpersonalet bestod af:

1. Rakkestad Distrikt: 7 Læger, hvoraf tre i

Moss, to Eidsberg, en i Thrøgstad og en i

Haabol. 17 Jordemødre, 17 Hjælpeyaccina-
torer.

2. Smaalenenes Amtsphysicat: 8 Læger, hvoraf
tre i Sarpsborg og fem i Frederikstad (den

ene practiserede ikke). 9 ansatte Jordemo-
' ' •

dre, 11 Iljælpevaccinatører.
3. Hvaløernes Distrikt med Frederikshald:

Læger, hvoraf syv i Frederikshald (den ene

practiserede ikke), en i Tistedalen og en i

Ødemark. 5 Jordemødre. (og 2 Poste ledige),

4 Hjælpevaccinatorer (og 1 Post ledig).

IV. lledemarkens Amt.

Sundhedstilstanden betegnes overalt som god
og fra enkelte Distrikter end.o. g, som bedre end i

flere af de foregaaende Aar. ,Navnlig &elder
dette Soloer og Odalens sat* begge Qsterdalens
Lægedistrikter, hvorimod i ,Heciemarkens
physicat enkelte Præstegjelde skulle have freim-

4 *

Rødte.
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budt en noget større Sygelighed, nærmest paa

Grund af den der temmelig hyppige Forekomst

af Skarlagensfeber, for hvilken Sygdom de øvrige

Distrikter næsten aldeles vare forskaanede. Død-
ligheden var ligeledes ringe; Antallet af samtlige

Dødsfald udgjorde 1411 eller 17,8 pCt. under det

tilsvarende Antal (1716) i det foregaaende Aar

og 4 pCt. under Middeldødligheden (1470) i Fem-

aaret 1851-55.

Sygdomsconstitutionen var lidet udpræget.

I Begyndelsen og Slutningen af Aaret havde ca-

tarrhalsk-rheumatiske og tildels lette inflamma-

toriske Sygdomme Overvægten, om Sommeren og

Hosten gastriske, skjønt disse i ringere Grad end

sædvanligt.

Nervefeber forekom ogsaa dette Aar meget

sjelden og næsten overalt kun sporadisk. 7 Læ-

ger opgive tilsammen at have behandlet 57 Til-

fælde, hvoraf 22 i Soloer og Odalen, her fornem-

lig i Vingers Præstegjeld, 12 i søndre og 16 i

nordre Østerdalens Distrikt, samt 7 i Amtsphy-

sicatet; 4 af disse 57 Tilfælde endte dødlig. En

privat Læge i Vangs Prmstegjeld behandlede der-

hos 13 Syge, men anfører ingen Mortalitet, og

en anden Læge, i Grue, nævner 1 Død, men ikke

det tilsvarende Antal Behandlede. I Henseende

til Tiden paa A aret indtraf de fleste Tilfælde i

første og sidste Kvartal.

Af Barselfeber nævnes 3 Tilfælde fra Soloer

og Odalen samt 2 fra Ringsaker, tilsammen 5,

hvoraf 2 medførte Døden. Fra Hamar er der-

hos anmeldt en Barselkone clod af Pyæmi omtrent

en Maaned efter Nedkomsten.

Modificerede Kopper viste sig nogle Gange i

Juni Maaned paa Ringsaker.

Vandkopper omtales fra Kongsvinger og Vangs

Præstegjeld paa Hedemarken, hvor i Furnes Al-

mueskole næsten alle Born skulle have været an-

grebne af denne Sygdom i October Maaned.

Rosen var temmelig almindelig i Aamot og

nævnes ogsaa enkeltvis fra andre Steder.

Skarlagensfeber, der allerede om Vinteren

1857-58 havde vist sig i den sydlige Del af

Stange og Romedal, begyndte i April Maaned

tillige at optræde paa forskjellige andre Steder i

Amtsphysicatet, og fortsatte sig — med en liden

Stands i August og September — til Aarets

Slutning, da Epidemien i det Hele naaede sit

Hoidepunct. Characteren var i Regelen mild og

godartet, og Eftersygdomme hørte til Sjeldenhe-

derne. 13 Born ere dog anmeldte som dock, de

fleste under Symptomer af Hjernebetændelse.

Udenfor Amtsphysicatet viste Sygdommen sig i

Slutningen af Sommeren paa en Gaard i Trys-

sil, hvor alle Born i en Familie angrebes, og li-

gesaa senhøstes i Dalsbygden, Annex til Tolgen,

hvor af omtrent 30 Angrebne 1 døde.

Af Næslinger indtraf sporadiske Tilfælde

hele Sommeren igjennem i nordre Østerdalens

Distrikt, og nogle faae ere ligeledes anmeldte af

en Læge paa Kongsvinger.

Det Samme var Tilfældet med Kighoste.
Af diphtheriske Sygdomme sees intet Til-

fælde af Strubehoste at have været under Be-

handling, af exsudativ Svælgbetændelse kun et

eneste. Distriktslægen i Soloer og Odalen be-

mærker iøvrigt, at disse Sygdomme ofte ikke

komme til Lægens Kundskab soin Følge af, at

Alinuen sjelden soger Lægehjælp til sine Born

og sjeldnere, jo yngre de ere; 2 Born vidste han

saaledes vare døde af heftig Halsesyge, uden at

Læge var bleven tilkaldt.

Kusma viste sig enkeltvis i Vingers Præste-

Weld og temmelig hyppig paa flere Steder i nordre

Osterdalens Distrikt.

Catarrhalfeber, Halsbetændelse, Bronchit fo-

rekom mere eller mindre almindelig Vaar og Host,

og synes i enkelte Egne at være optraadt med

epidemisk Character, saaledes i Vang og Løiten

paa Hedemarken fra Marts til ud i Juni.

Lungebetændelse forekom især i de fem for-

ste og to sidste Maaneder af Aaret, og omtrent

med samme Hyppighed som i de nærmest fore-

gaaende Aar. De vare oftere af. lettere catar-

rhalsk Natur, der kun tillod en sparsom Anven-

delse af Blodudtømmelse. 10 Læger opgive til-

sammen 195 behandlede Tilfælde, hvoraf 19 endte

dødlig; heraf falde 50 paa Soloer og Odalens

Distrikt, 41 paa søndre og 76 paa nordre Oster-

dalens Distrikt, samt 28 paa Amtsphysicatet.

Den private Læge i Tryssil bemærker, at det der

var meget almindeligt, at Syge med Lungebeta3n-
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delse gik ude paa Arbeide, selv om de af og til
maatte tye til Sengen, og han antager, at de en-
kelte Tilfælde at Svindsot, som kom under Be-
handling, nærmest havde sin Grund i saadanne

forsømte Brystbetændelser (Blom).

Acut Rheumatisme iagttoges til forskjellige
Tider, men ikke meget hyppig, og fra Aamot an-

føres, at rheumatiske Affectioner i det Hele taget
vare temmelig sjeldne, rimeligvis paa Grund af

Befolkningens almindelig uldne Beklædning (L.
Müller).

Af Koldfeber nævnes 4 Tilfælde, deraf et
hos en svensk Tjenestepige, der to Aar forud
havde havt Anfald i Sverige, et bos en Bonde,
der nys for havde været paa en Forretningsreise

Wærmeland, og et hos en Soldat efter Hjem-
komsten fra Axvallaleiren.

Blodgang, der Aaret forud havde hersket

epidemisk paa flere Steder i Amtet, viste sig

denne Sommer og Høst næsten kun sporadisk. Af

4 Læger ere saaledes anmærkede 8 Tilfælde,

hvoraf 1 medførte Døden.

Diarrhoe og Cholerine forekom i Soløer og

Odalens Distrikt langt sjeldnere end sædvanligt,

hvilket ogsaa tildels synes at have været Til-

fældet i sondre Østerdalen , hvis Distriktslæge

alene havde 16 Tilfælde af Diarrhoe under Be-

handling. I nordre Østerdalens Distrikt herskede

derimod disse Sygdomme meget almindelig fra

Juni til October, Cholerine navnlig som en hef-

tig skjønt ikke dræbende Epidemi, af 207 Be-

handlede i Distriktslægens Praxis døde 4, nem-

lig to Børn og to ældre Personer. Ogsaa paa

flere Steder i Amtsphysicatet vare Diarrliøer me-

get hyppige om Høsten, saaledes især i Vang,

',often og tildels Ringsaker, i hvilket sidste Præ-

stegjeld, ligesom i Soløer og Odalen, de Syges

Stoludtømmelser ofte vare forbundne med Afgang

af Blod.

Syphilis var fremdeles temmelig sjelden.

Paa Amtssygehuset indkom 5 primære og 16

secundære Tilfælde, 14 secundære lane tilbage

fra det foregaaende Aar, og af samtlige 35 Be-

handlede udskreves 22; Forpleiningsdagenes An-

tal udgjorde 5427 eller for hver Udskreven 246, 7

Dag. Af de indkomne 21 havde 8 forhen ligget

paa Sygehuset, nemlig 2 for 3-6 Maaneder si-

den, 1 for halvandet Aar, 4 for 6 A, 8 Aar og

1 for omtrent 20 Aar tilbage. Privat behandle-

des af Lægerne 17 Tilfælde af Syphilis, hvoraf

3 primære, 12 secundære og 2, hvis Form_ ikke

er angiven, ligesaa 15 Gonorrhoer.

Fnat kom vel nu og da til Behandling, men

i det Hele sjelden, og den private Læge i A.amot

anfører i 3 Aar kun at have behandlet et Par

Tilfælde deraf. Paa flere Steder curerede Almuen

sig selv dels med Mercurialsalve dels med Tjære-

indgnidninger.

Af Spedalske iagttoges dette Aar 2 i son-

dre Østerdalens Distrikt, nemlig en Mand, lidende

af den tuberculose og en Pige, lidende af den

anæsthetiske Form. Den første havde været syg

i 3, den anden i mange Aar. Ifølge Distrikts-

lægens noiagtige Undersøgelser havde Ingen af

dem nogensinde havt Forfædre, Slægtninge eller

Opholdssted i de Egne af Landet, hvor Spedalsk-

hed er herskende, og ligesaa lidt kunde noget

Aarsagsforhold paavises i deres Haandtering eller

Levemaade, der var den i Bygden almindelige.

(Munthe).

Kjertelsyge og Svindsot vare fremdeles hyp-

pige Sygdomme, og alene fra Vangs og Loitens

Preestegjelde paa Hedemarken anføres de at have

været sjeldnere end sædvanligt (Todderud). Af

Svindsot opgive 10 Læger 23 Døde, hvilket ud-

gjør 13, 1 pCt. af samtlige Døde (175) i deres

Praxis.

Blegsot betegnes af Distriktslægen i Soloer

og Odalen samt af Amtsphysicus som ikke sjel-

den forekommende. 5 andre Læger opgive til-
sammen 20 Tilfælde heraf. Hysteri kom hyppi-
gere til Behandling.

Cardialgi indtog fremdeles, hvad Hyppighed

angaaer, den første Plads i Rækken af de chro-

niske Sygdomme, og efter 2 Lægers Sygelister

lede 8-11 pCt. af samtlige Behandlede af denne

Affection.

Af Drankergalskab nævnes 4 Tilfælde.

Af chirurgiske Tilfælde indtraf en usædvan-

lig Mængde Benbrud og Contusioner paa Grund

af det stadig glatte Isfore ved Aarets Begyndelse

og Slutning. Todderud behandlede saaledes i
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-Løbet af Januar, Februar, Marts og December 14
(Syge med Benbrud ogligesaa mange for Contusioner.
Ogsaa forskjellige hugne og skaarne Saar kom
ofte til Behandling i dette Amt, dels som Folge
af Almuens Beskjæftigelse med Skovhugst ag

Tømmerdrift, dels paa Grund af den i forskjel-
lige Retninger stærkt tiltagende Anvendelse af
'Maskiner.

Veirliget var det hele Aar usædvanlig mildt,
de første Vintermaan-eder nog-et afvexlende med

'Regn og Sne, Storm og stille Luft, men senere,

navnlig om Sommeren, stadig godt, varmt og til-

dels tørt. Afgrøden faldt paa de fleste Steder

meget god. Hosten var ligeledes mild og med
ubetydelig Sne, Stor-Elvedalen fik saaledes først
Føre en otte Dage for Jul.

Levemaaden skildres fra. Østerdalen som me-
get god, Kosten er kraftig og rigelig, saa den
neppe i nogen Egn af Landet antages at være

bedre, Boligerne rummelige og renlige, samt Be-
klædningen god, i Almindelighed ulden (O. Paus,
L. Muller). Fra Amtsphysicatet klages derimod
over det Modsatte, den fattigere Classes Kost
bestaaer hovedsagelig af Potetes og Grød, de

stnaae trange Husrum ere gjerne overfyldte med
- Beboere, og den ønskelige Sands for Renlighed

mangler ofte (Blehr, Langberg). Fælles for det
bele Amt lyde Klagerne over Misbrug af Spiri-
tuosa, bayersk Øl og Kaffe, skjønt Lægerne paa
enkelte Steder troe at spore en Forandring til

det Bedre. I Aamot bleve dette Aar 12 Perso-

ner ilagte Skat for Øludsalgsret, medens der et

Par Aar forud kun havde været 3.

Fattigsygepleien udførtes • dels af .Embeds-

leegerne, dels af de private Lægen, og betegnes

som god. Distriktslægen i søndre Østerdalen be-
handlede 37 Fattige (Omkostningerne belebe sig
til omtrent 70 Spd.), Anitsphysicus 79, hvoraf

4 paa Sygehuset, og den private Læge i Aamot

omtrent 30. • Saavel Læger sum. Jordemødre an-

gives fra søndre Østerdalen at nyde jævn Søg-
ning. I Odalen blev en uexamineret Fødsels-

hja3lperske anmeldt for Amtet for i to Barseltil-

fælde, hvor Fødselen maatte fuldendes med Tang

og Vending, at have ventet for længe med at

tilkalde kyndig Hjælp; men paa Grund af senere

erhvervede Oplysninger fandtes der ikke at være

Anledning til yderligere Forfoining. Kvaksalveri

og ulovlig Handel med Medicamenter omtales fra

Stor-Elvedalen, Aamot og Ringsaker, i hvilket

sidste Præstegjeld et sex Maaneder gammelt Barn

døde af Forgiftning med ,Opium, der var solgt

af en omstrejfende Person for „Barnsrolighed".

De Vaccineredes Antal udgjorde 3433.

Af retslig-medicinske Forretninger udførtes

8, nemlig 1 Obduction af en Mand, der var clod

efter et Slag i Tindingen, 1 af et Barn, hvis

Død antoges bevirket af Moderen, 2 af nyfødte

Fostre tilligemed Undersøgelser af disses Mødre,

mistænkte for Fødsel i Dolgsmaal, 1 Undersøgelse

af en Piges mentale Tilstand i rets-medicinsk

Henseende og 1 Erklæring om Beskaffenheden

af en tilføjet Legemsbeskadigelse.

Om Sindssyge gives følgende Oplysninger: i

Soloer og Odalens Distrikt undersegte den pri-

vate Læge i Grue 3 Syge. I sondre Østerdalens

Distrikt behandlede Distriktslægen 1 med Mani,

3 med Dements og 3 med Fatuitas, ligesom 3

Syge fra Tryssil bleve indsendte til Gaustad Asyl.

I nordre Østerdalen dels blot tilsaa, dels behand-
lede Distriktslægen 12 Syge, hvoraf 2 helbrededes
og de øvrige soin uhelbredelige bortsattes paa Am-

tets eller Fattigcornmunernes Regning; ,de Syges
Behandling og Pleie angives herfra som god. I
Aamot behandledes af den private Læge 2, hvoraf
en helbrededes. I Aintsphysicatet iagttog Amts-
physicus 4 .Tilfælde, hvoraf et indlagdes i Gau-
stad Asyl ; de private Læger her behandlede 6

hvoraf 2 kunne sees at være helbre-
dede.

Af chiru,rgiske Operationer nævnes Am-
putation af Laaret, flere • Gange Exartipulatjon af
Fingre og Tæer, 1 Tenotomi af Fascia et tendi-
nes digitorum manus, 1 Exstirpation af Kræft, 1

af Neurom, 11 af forskjellige teleangiectasiske,
Fedt- og Bleeresvulste, 4 Gange Borttagelse af
Polyper i Næsen og Rectum, 1 Operation for En-
tropium, 1 for Haxeskaar og 1 for Vandbrok.
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llos 2 Individer foretoges Faracentesis abdomini8,
hos det ene 18 Gange i Løbet af et Aar.

Af obstetrioiske Operationer, udførte af Læ-

ger, næVnes 3 Vendinger, samtlige med dodfødte

tostre. 2;4 Tangforretninger, ved 16 af hvilke
Fosteret var levende, ved 8 dodfiadt ; Indicatio-

nerne våre i Almindelighed langvarigt Fodselsar-

beide, Vemangel og Svaghed hos Moderen. 3

Perforationer paa døde Fostre, den ene Gang paa

Grand af langvarig Fødsel og efter forgjæves For-

søg med Tang (M. Heiberg), den anden Gang

formedelst 13ækkensnæverhed (Schigtz), den tredie

sang paa Grund af besværligt Fedselsarbeide og

efter at Vending flere Gange forgjæves var for-

søgt af Jordemoderen (H. Hartmann). Løsning

af Efterbyrden foretoges i 2 Tilfælde.

ibitaiiteteil og Antallet at  Fødte sees af

følgende Tabel:

Legedistrikt. Fødte.

Soloer ogOdal. 1379
Amtsphysicat. 1349
Sondre Østerd. 799
Nordre Øster-

dalen*) . . 450
Hedemrk. Amt 3977

Omkombe ved ulykkelige Hændelser 31.
Selvmordere •	 . • • . • • 10.
For det hele Amts Vedkommende bliver der

saaledes et Overskud af 2566 flere Fodte end

Døde, og Forholdet mellem hine og disse = 100:

35,5. Antallet af døde spæde Born forholdt sig
til Antallet af Finite = 1 : 13, L og til Antallet,
af samtlige Døde = 1 : 4, 6. Af de paa Barsel-
seng Døde give Medicinalberetningerne Oplysning
om 7, nemlig 2 (lode af Barselfeber, 3 af Metror-

rhagi og 2 uforloste; af disse sidste døde begge

før Læges Ankomst, og den ene endog forinden
examineret Jordemoder blev hentet. Ved de an-

forte 68 dedfødte Børns Fødsel i Amtsphysicatet
var Læge eller exa,mineret Jordemoder tilstede i

Indset Annexsogn af Kvikne -Preestegjeld hewer til

`Opdals Lægedistiikt i sondre Throndhjems Amt,
men er her medresn'et.

36 Tilfælde og uexarmineret Fødselshjælperske
30 (2 Par vare Tvillinger).

Om Amtets eneste Sygehus, Amtssygehuset
i Stange paa fledemarken, henvises til Sygehus-
listen. — Amtsphysicus tilsaa 6 Arrestanter.

Apothekerne, paa Hamar og Kongsvinger,
fandtes ved Visitationen i Orden.

Medicinalpersonalet bestod af:

1. Soloer og Odalens Distrikt: 6 Læger, hvoraf
fire paa Kongsvinger (den ene ikke practise-

rende), en i Grue og en i søndre Odalen. 6
Jordemødre, 8 Hjælpevaccinatører.

2. Hedemarkens Amtsphysicat: 5 Læger, hvoraf
en i Stange, en i Romedal, en i Vang, en

paa Hamar og en paa Ringsaker. 10 Jor-
demodre, alle ansatte; 9 Hjælpevaccinatorer.

3. Sondre Østerdalens Distrikt: 3 Læger, hvoraf

en i Elverum, en i Aasnes og en i Tryssil.

5 Jordemødre, 7 Hjælpevaccinatører.

4. Nordre Østerdalens Distrikt: 3 Læger, hvoraf

en paa Tønset, en i Stor-Elvedalen og en i

Aamot. 7 Jordemødre, hvoraf 6 ansatte, (en

Post derhos ledig); 13 Hjeelpevaccinatører.

v. ChPistians Amt.

Sundhedstilstanden maa i det Hele antages

at have været god og navnlig bedre end i det

foregaaende Aar ; fra enkelte Distrikter betegnes

den endog som fortrinlig. Alene fra Land omta-

les den som mindre god, især i første Halvaar,

men ligesaa lidt her som andetsteds inden Amtet

sees nogen Epidemi af Betydenhed at være fore-

kommen. Dedligheden var omtrent 4,9 pCt. starre

end den tilsvarende Middeldødlighed i Femaaret

1851-55, men derimod 5,4 pCt. mindre end Død-

ligheden (1584) i det nærmest foregaaende Aar;

Antallet af samtlige Dødsfald udgjorde 1499.

Sygdomsoonstitutionen characteriseres som

temmelig ubestemt. Catarrhalske og rheumatiske

Sygdomme vare næsten hele Aaret de alminde-

ligste, og til dem sluttede sig i de forste Maane-

i Alt.

400
549
253

209
1411

Døde 
i Aide-
ren und.
1 Aar. 

126
63

40 
304

paa Bar-
selseng.

16

4
8
2

2

49
68
30

30
177

Død-
fødte.
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der ikke faae Betændelser og mod Slutningen af
Sommeren en Del gastriske Tilfælde.

Nervefeber forekom kun sporadisk eller i

ganske smaae begrændsede Epidemier, saaledes i

Jævnakers Præstegjeld i Mai og Juni, 9 Behand-

lede 1 Død ; blandt Arbeiderne ved Birid Glas-

værk i de første Maaneder som en Fortsættelse
af Epidemien Aaret forud; i Omegnen af Lille-

hammer i September og tildels October, her ty-

delig udbredende sig ved Smitte og temmelig hef-

tig, saa at af 9 Behandlede døde 4. I Vaage

udbrød Sygdommen i Slutningen af September
paa tre hinanden nærliggende Pladse, standsede i
November, men begyndte paany mod Udgangen
af December og havde til Aarets Slutning i Alt

angrebet 19 Individer, hvoraf 1 døde. Ogsaa i
Dovre Annex til Lesje viste sig i December nogle
Tilfælde, og vedkommende Distriktslæge anfører,
til ud i Februar Maaned det følgende Aar at have

behandlet 15 Syge, hvoraf 1 døde. For det hele
Amt opgive tilsammen 9 Læger at have behand-
let 61 Tilfælde, hvoraf 9 med dødlig Udgang.

Af Barselfeber nævnes 1 Tilfælde fra Land
med heldigt Forløb.

Af exanthematiske Sygdomme forekom Rød-
linger jævnt udbredte i Grans Præstegjeld. Skar-
lagensfeber omtales aldeles ikke, og af Mæslin-
aer alene 1 Tilfælde i Gudbrandsdalen. Vand-0
kopper viste sig enkeltvis i Land i Mai. At An-
sigtsrosen opgive 3 Læger 10 Tilfælde, hvoraf 1
endte dødlig; flere Tilfælde indtraf derhos paa

Lillehammer med Omegn i Juni og Juli samtidig
med forskjellige gastriske Sygdomme.

Kighoste, der i 1857 havde hersket epide-
demisk i flere Distrikter, fortsatte sig dette Aar
alene i den sydligste Del af Amtet, fornemlig i
Hadeland og Lands Distrikt. Den private Læge
i Land behandlede saaledes 18 Syge, hvoraf de
fleste i Februar og April, 1 døde; Sygdommen
forekom foruden blandt Børn ogsaa undertiden
hos Voxne. Paa Thoten viste den sig sporadisk
fra Marts til Slutningen af Juni, og i Gausdal —
det nordligste Sted, hvorfra den omtales — ind-
traf i Januar 5 Tilfælde med 1 Dødsfald, samt-
lige saa godt som i et Hus.

Af diphtheriske Affectioner

fælde af. Strubehoste med heldig Udgang (et aars-

gammelt Barn angives død af Laryngit). Exsu-

dativ Svælgbetændelse truede med at blive al-

mindelig paa Lillehammer i Mai Maaned, da i to

Familier 8 Individer angrebes, men Sygdommen
tabte sig snart (Baumann).

Catarrhalske Sygdomme betegnes i Indbe-

retningerne fra Hadeland og Lands samt Faa-

bergs Distrikter som temmelig hyppig forekom-

mende det hele Aar, dog fornernlig i dets første

Halvdel, da de oftere antoge Character af Influenza.

Det i Aarets første Maaneder usædvanlig milde,

men længre hen paa Vaaren temmelig raae og

kolde Veirlig antages at have begunstiget deres

Udvikling. Foruden de sædvanlige Former Bron-

chit, Halsbetændelse med og uden Feber vare

catarrhalske Øiensygdomme usædvanlig hyppige

i Faaberg i Juli og angrebe gjerne flere Individer

i samme Hus.

Lungebetændelse forekom især i første Halv-

aar, og da tildels ikke ganske sjelden. 2 privat

practiserende Læger, i Land og ostre Thoten,

opgive tilsammen 58 Tilfælde med 5 Dødsfald,

hvoraf 25 i første, 20 i andet, 2 i tredie og 11 i

fjerde Kvartal. Af 4 andre Læger ere anmeldte

30 Tilfælde med 3 Dødsfald, hvorhos 2 Læger

alene opgive Antallet af Døde — nemlig 5 —

i sin Praxis. Som paafaldende ved Sygdommens
Optræden dette Aar anfører Distriktslægen i Tho-

ten, at den almindelig begyndte i Centrum af
Lungen, angreb begge Sider og meget langsomt re-

solveredes.

Acut og chronisk Rheumatism° hørte frem-

deles til de hyppigste Sygdomme og vare dette

Aar maaske endog noget almindeligere end sæd-

vanligt. Privatlæge Printz i Land behandlede

for disse Sygdomme resp. 37 og 38 Individer.

Diarrhoe og Cholerine omtales fra Hadeland

og Lands, Thotens og Faabergs Distrikter som

oftere forekommende om Sommeren og Høsten,

skjønt i det Hele ikke særdeles hyppig. Enkelte

Cholerinetilfælde optraadte meget heftig, men gik
hurtig over. Fra de øvrige Egne af Amtet an-

fores saa godt som Intet om disse Sygdomme.
For Syphilis indkom paa Lillehammers Amts-

sygehus, hvor paa faae Undtagelser nær alle dissenævnes 1 Til-
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Syge indlægges, 28 Individer, samtlige lidende af
secundære Tilfælde. 6 laae tilbage fra det fore-
gaaende Aar, og 25 udskreves. Liggedagenes An-
tal var 4408 eller for hver Udskreven 176, 3 Dag.
Hos 16 af de Behandlede anvendtes Syphilisation,

hvilken Behandlingstnaade Distriktslæge Baumann
ligesom i sin foregaaende Medicinalberetning frem-
deles meget roser især for de almindelige secun-
dære Tilfældes Vedkommende; i de saakaldte
tertiære Former og ved de veneriske Hudsyg-
domme viste den sig mindre virksom, eller, maa-
ske rettere, virkede den langsommere. Fra Au-
gust Maaned 1856 til Udgangen af 1858 vare i
Alt 38 Syge ene og alene behandlede og helbre-
dede ved denne Methode, og alene en af disse,
nemlig den i foregaaende Beretning Omtalte, var
igjen indkommen med Recidiv. I Lesje og østre
Slidre, hvor Sygdommen tilforn var temmelig al-
mindelig, forekom den i den senere Tid meget
sjelden. Radesyge omtales fra Hadeland og Land,
ligesom 9 Tilfælde af samme sees at have været
under Behandling paa Amtssygehuset. Gonorrhoe
iagttoges oftere, saaledes især paa Lillehammer,
hvor denne Sygdom skal have været i stadigt Til-
tagende i de sidste Par Aar, navnlig blandt Reisende.

Fnat angives fremdeles at være meget udbredt

i Valders og enkelte Strøg af Gudbrandsdalen. I

Lands Præstegjeld skal derimod Sygdommen være

betydelig aftagen.

Af Spedalske fandtes, ifølge de i Overlægerne

Hoeghs og Lobergs Indberetninger om den spe-

dalske Sygdom for 1858 meddelte Tabeller, ved

Udgangen af 1857 13. I 1858 iagttoges 3 nye,

forhen overseede Tilfælde, og Antallet skulde saa-

ledes, da efter Tabellen ingen Afgang fandt Sted,

ved Aarets Udgang være 16. Af Distriktslæge J.
G. Torgersens Medicinalberetning for nordre Val-

ders sees imidlertid, at af de 4 i bans Distrikt

værende Spedalske døde 1 i October Maaned, og

det samlede Antal vect Aarets Udgang bliver der-

efter 15.

Kjertelsyge forekom efter de enkelte Lægers

Opgivende mere og mindre hyppig paa de for-

skjellige Steder, ligesaa Svindsot, der dog i det

Hele efter Mortalitetslisternes Udvisende synes

at være mindre almindelig her end i de andre

Amter i Christiania Stift. I 6 Lægers Praxis

indtraf der blandt 91 Dødsfald 8 — eller 8, 8

pCt. — af denne Sygdom. 2 andre Læger op-

give derhos 6 Dødsfald heraf, men iøvrigt ingen

fuldstmndigere Mortalitet til Sammenligning.

Vatersottige Tilfælde omtales soin oftere fo-

rekommende fra Land og Faaberg. Paa først-

nævnte Sted behandlede en Læge 18 Syge dels

med Ascites dels med Anasarca, hvoraf 4 døde.

Blegsot dels alene for sig, dels i Forbin-

delse med Menstruationsanomalier, Kramper osv.,

var i Faabergs Distrikt af alle Sygdomme, med

Undtagelse af rheumatiske og catarrhalske, den

hyppigste saavel blandt den fattigere, arbeidende,

som blandt den mere formuende Samfundsclasse,

og syntes snarere at være i Til- end i Aftagende.

Ogsaa, fra søndre Valders angives Blegsot at

hore til de almindeligste Sygdomme, hvorimod den

i Hadeland og Land iagttoges tildels meget sjelden.

I den gjængse Forekomst af Cardialgi sees

ingen Forandring at være indtraadt.

Andre Tilfælde. Asthma angives af Distrikts-

lægen i Hadeland og Land at forekomme hyppi-

gere end før, saavel hos Voxne som Born, og det

Samme syntes at være Tilfældet med organiske Feil

i Underlivet. Privatlæge Printz i Land behandlede

8 Individer for Cancer, af hvilke 2 døde. I Lesje

Distrikt skal Gangræna sen-ilis være temmelig al-

mindelig, ligesom Folk der i Regelen blive meget

gamle. Ogsaa fra Faaberg anføres Exempler paa

en hoi Levealder, saaledés døde der en Mand i

sit 104de Aar uden nogensinde tilforn at have

været syg eller sengeliggende. Han havde i 38

Aar været Fyrbøder ved Faaberg Glasværk og i

den Tid daglig drukket 1 Pot Brændevin.

Veirliget, hvorom alene Indberetningerne fra de

sydligere Dele af Amtet give fu dstændig Oplys-

ning, var i de første Maaneder mildt, men blæ-

sende og meget ustadigt med stærke Tempera-.

turvexlinger ofte fra den ene Dag til den anden.

I Land viste saaledes Thermometret den 17de Fe-

bruar 180 R. og Dagen efter + 4°. Februar

var i det Hele den koldeste Maaned, og først i
5
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Begyndelsen af samme Maaned fik Thoten Slæde-
føre, der vedvarede til Slutningen af Marts. Den
starste Del af Mjøsen holdt sig aaben uden at
tilfryse. I Grans Prtestegjeld var den laveste og
den heste Temperatur i Januar 8° R og -f-
5,8 °, i Februar 15° og -4- 6° og i Marts
11,5 ° og 4- 11 0 ; ligesaa i Lands Pra3stegjeld i

Januar 20° R. og 4°, i Februar 18 0

og -I- 5° og i Marts -4-- 17° og -I- 10°. Vaa-
ren var ligeledes blæsende med afvexlende Ku lde
og Varme, den &e Mai havde man i Land et
stærkt Snefald. Sommeren var, naar undtages

Slutningen af Juni og Begyndelsen af Juli, da
Luften var temmelig kjølig og regnfuld, i det
Hele meget varm og gunstig for Vegetationen.
I Gran Yar den hoieste Temperatur i Juli

25,5 ° og i August -I- 21 ° • (Wolff, Printz, Rogn-

stad). Høsten og Begyndelsen af Vinteren skii-

dreg fra alle Egne af Amtet som milde, men
derhos heist ustadige og stormfulde, med lidet
Sne men derimod afvexlende Regn og Barfrost.
Valders, der pleier at have Føre i October, fik
først lidt Sne i Slutningen af December. Aarets
Afgrøde var baade i Kvantitet og Kvalitet god,
paa nogle Steder saasom Thoten endog rigelig;
alene Poteterne toge paa mange Steder Skade ved

Torraaddenhed.

Leventaaden. Distriktslægen i Hadeland og

Land fremhæver i in Medicinalberetning stærkt
den over Hadeland fra gammel Tid af herskende
Uskik med dagelange GjEestebude ved Brylluper
og Gravel, der foruden sin skadelige Virkning i
Henseende til Bernepleien — de spædeste Bairn
slæbes nemlig med, udsatte for allehaande For-
kjølelser og skadelige Potentser — tillige i WA
Grad bidrage til at udbrede og vedligeholde Bræn-

devinsdrik. I et Bryllup, der ofte varer i 5 à 6
Dage kan saaledes drikkes henimod 200 Potter
Aquavit; rigtignok er Gjasternes Antal da ogsaa
mert stort, indtil 100 daglig, men pat den an-
(ten Side nyde de ældre Ftuentimmer lidet (dog
Punseh) og de yngre i Almindelighed intet, saa

den paa Mandfolkene faldende Portion ikke bli-
ver saa ringe. Udenfor Gjeestebudene i det dag-
lige Liv udraærker derimod Hadelændingen sig

ved Tarvelighed og Selvfbrnegtelse, skjønt ogsaa

heri, hvad Brændevinsdrik angaaer, er foregaaet

en Forandring i de sidste Par Aar eier Ankeg.

gelen af 2 Brænderier i Gran, hvor Almuen ved

at slaae sig sammen i Partier har faaet en altfor

let Adgang til at omgaae Loven og forskafe sig

Brændevin i Smaat. Noget Detail-Udsalgssted

findes nemlig ikke. — I de fleste øvrige Egne i

Amtet angives Brændevinsdrik at være noget

Aftagende, derimod Nydelsen af Frugtvin,

punsch, bayersk Øl og Kaffe stadig at blive al-

mindeligere. Kosten er i Gudbrandsdalen i Re-

gelen god og kraftig, skjønt ofte altfor ensformig

og tilde's slet tilberedt. — I Lesje syntes Al-

amens Moralitet at were meget slap (Hagemann),

og fra Valders klages over det fremdeles almin-

delige Natteløberi (L'Ab6e).

Fattigsygepleien udførtes i Hadeland og Land

af Distriktslægen og begge de derværende private

Læger, og betegnes som god, den førstnævnte

Læge tilsaa i Gran og Jævnaker 41 Fattige i
deres Hjem. I Faabergs Distrikt udførtes den i

Gausdal af en privat Practiserende, men iøvrigt

at Embedslægen. Fra Thotens og Ringebu Di-

strikter savnes Oplysning om, hvorvidt de private

Læger deltoge i Fattigsygetilsynet, og i Amtets

øvrige Distrikter fandtes kun Embedslægerne. Fra

Lesje og søndre Valders fremstilles den som meget

mangelfuld. Jordemødre benyttedes overalt mere

og mere, hvorimod Søgningen efter Læge &ern-

deles paa sine Steder var liden. Kvaksalveri

dreves vistnok for en Del, men gav dog ikke An-
ledning til retslig Paatale. — Af almindelige Be-

mærkninger anføres fra Lesje den der herskende

Uskik, at have Lig liggende hjemme fra 3 Uger

til en Maaned og derover, og Distriktslægen an-

tager, at der fra Statens Side burde serge& for

at faae samme udryddet. — I Hadeland og Land
blev en Snadhedscommission mod den spedalske

Sygdom oprettet.
Antallet af Vaccinerede beløb sig til 3522.

Fra Foldalen var ingen Opgave indkommen. Vac-
cinationen udførtes i Gran af Distriktslmgen.

Af retslig medicinske Forretninger nævnes

6, nemlig 1 Obductien af en ved Skud dræbt

Person, 1 af en efter Beruselse apoplectisk død
Aland, 1 af et i Dølgsmaal fedt Barn, 1 Under-



35

sagelse af et paa et Loft fundet Barneskelet, 1
Erklæring i en Paternitetssag og 1 om en Sinds-
svags Tilregnelighed.

Om Sindssyge gives følgende Oplysninger:
i Hadeland og Land syntes deres Antal at for-
mindskes, og saavidt Distriktslægen vidste, var
intet nyt Tilfælde indtruffet; ifølge Amtsformand-
skabsforhandlingerne for 1858 underholdtes i Jævn-
aker 2, i Gran 9 og i Land 6 Sindssyge for Am-
tets Regning, men af dette Antal døde eller hel-
brededes enkelte i Aarets Løb, ligesom 2 henlaae
i Gaustad Asyl. I Thotens Distrikt tilsaa  Di-
striktslægen 9, der alle tiltrængte en fra sæd-
vanlig Fattigforsørgelse særegen Behandling. Di-
striktslægen i Faaberg tilsaa 10 tildels ældre Til-
fælde, deraf 2 sendte til Gaustad og 6, hvis For-
sorgelse for en Del paahvilede Amtet. Distrikts-
lægen i Ringebu omtaler et Tilfælde af acut Mani.
I Loms Distrikt fandtes 4 Syge i Loins Præste-
gjeld og, saavidt vidstes, 3 i Vaage Hovedsogn;
3 tilsaaes. Fra Leje henlaa 1 paa Gaustad,
og 1 med periodiske Anfald behandledes i Hjem-
met. I søndre Vaders node 7 og i nordre
ders 6 Sindssyge offentlig Understøttelse.

Af chirurgiske Operationer nævnes 1 Am-
putation af Overarmen, flere Amputationer og
Exarticulationer af Fingre, for det Meste efter
Beskadigelser paa Tærske- og Hakkelsemaskiner;
1 Exstirpation af en betydelig cancrøs Svulst i
Øjet og den ene Halvdel af Ansigtet, 3 Opera-
tioner for Tumor cysticus, 3 Gange Extraction
af Næsepolyp, 1 Operation for Hareskaar, 2 for
Paraphimosis samt hos 4 Individer gjentagne

Gange Paracentesis abdominis.
Af obstetriciske Operationer nævnes som

udførte af Lægerne: 14 Tangforretninger, hvoraf
10 med levende og 4 med dødfedte Barn. En
af Mødrene, tit hvem Læge først hentedes efter
flere Dages Fodselsarbeide, og hvis Kræfter da
vare aldeles udtømte, døde strax efter den iov-
rigt lette Forretning (Hagemann). 2 Gange fore-
toges Losning og Udbringelse af Efterbyrden, i
det ene Tilfælde fire Dage efter Fødselen.

Mortaliteten og Antallet af Fødte vil sees
af følgende Tabel:

Døde
i Alde- paa Død-

ren und. Barsel- fødte.
14ar. song.

Hadeland og
Land . . . .

Thoten . . . .
Søndre Val-

	ders 	
Nordre Val-

	ders 	
Faaberg . .
Ringebu. . • •

	

Lom 	

	

Lesje 	
ChristiansAmt

Omkomne

Selvmordere . .   11.

For det hele Amts Vedkommende bliver der

saaledes et Overskud af 2497 flere Fødte end

Døde, og Forholdet mellem hine og disse 100

: 37,5 . Antallet af døde spæde Børn forholdt sig

til Antallet af Fødte = 1 : 12,5 og til Antallet

af samtlige Dade 1 : 4, 7. Om ingen af de

paa Barselseng Dade give Medicinalberetningerne

nøiere Besked. (Den af Distriktslæge Hagemann

nævnte Barselkvinde, der døde strax efter For-

løsning med Tang, findes ikke opfort paa Prwste-
listerne fra Lesje, Vaage eller Lom).

Af Sygehuse fandtes alene Amtssygehuset

paa Lillehammer, om hvis Belæg benvises til Sy-

gehuslisten.

Foruden Apotheket paa Lillehammer, der ved
Visitationen fandtes i Orden, begyndte desuden

det ifølge Kgl. Resol. af 14de Novbr. 1857 ny-

oprettede Apothek paa Gjøvik i Vardal sin Virk-

somhed i Slutningen af dette Aar.

Smaae private Badeindretninger fandtes paa

forskjellige Steder.

Nedicinalpersonalet bestod af:

1. IIadeland og Lands Distrikt: 3 Læger, hvoraf

to i Gran og en i Land. 3 Jordemødre (og

to Poste ledige); 3 Hjælpevaccinatører.

2. Thotens Distrikt: 2 Læger, begge i ostre

Thotens Prwstegjeld. 5 ansatte Jordemødre;

8 Hj relpevaecinato rer.

3. Søndre Valders Distrikt: 1 Læge, boende i

nordre Aurdal. 3 Jordemødre; 5 Hjfelpe-

vaceinatører.

4. Nordre Valders Distrikt: i Læge, boende i
5*

Lægedistrikt.

865	 317	 74	 2	 16
819	 278	 46	 1	 38

431	 153	 43	 5	 19

278
	

140	 45	 3	 14
574
	

180	 22	 1	 23
474
	

197	 48	 1	 19
283
	

141	 29	 17
272 	93	 13	 5

	

3996 1499 320	 13 151

ved ulykkelige Hændelser 32.

Fodte. i Alt.
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vestre Slidre. 3 Jordemødre; 4 HjEelpevac-
cinatorer.

5. Faabergs Distrikt: 3 Læger, hvoraf to paa
Lillehammer og en i Gausdal. 5 Jordemo-
dre, hvoraf fire ansatte ; 4 Hjwlpevaccinatører.

6. Ringebu Distrikt: 2 Læger, begge i søndre
Fron. 3 Jordemødre (og en Post ledig);
4 Hjælpevaccinatorer.

7. Loms Distrikt: 1 Læge, boende i Loms Præ-

stegjeld. 4 Jordemødre, hvoraf tre ansatte;

4 HjEelpevaccinatorer.
8. Lesje Distrikt: 1 Læge, boende i Dovre An-

nexsogn. 2 Jordemødre; 5 Hjælpevaccina-
torer.

VI. Buskertids Amt.

Sundhedstilstanden betegnes i det Hele soin
god. Vistnok herskede til sine Tider en ikke
ganske ringe Sygelighed, men hovedsagelig betin-

get af lettere epidemiske Sygdomme, hvoraf ingen

sees at have opnaaet nogen større, farlig Ud-

bredning. Lungebetændelse, Rosen og Koldfeber

ere de eneste, hvis Forekomst synes at have væ-

ret noget almindeligere end sædvanligt.

heden var omtrent 4, 4 pCt. storre end Middel-

dodligheden i Femaaret . 1851-55, men derimod

Lo pCt. mindre end Dodligheden (1612) i det

foregaaende Aar; Antallet af samtlige Dødsfald

udgjorde 1586.

Nogen bestemt Sygdomsconstitution for det

hele Aar kunde ikke paavises. Fra Buskeruds

Landphysicat angives catarrhalske Tilfælde at

have som sædvanligt været almindelige i de for-

ste og sidste Maaneder af Aaret, Lungebetændelse

i Vaarmaanederne og gastriske • Sygdomme for-

nemlig om Sommeren og Hosten, skjønt de lige-

som de typhose Febre viste sig temmelig jævnt

hele Aaret igjennem. Fra Ringerike anføres den

inflammatoriske Sygdomsconstitution at have væ-

ret forherskende i de 5 første og 2 sidste Maa-

neder.

Nervefeber forekom alene sporadisk eller i

smaae begmendsede Epidemier. Fra Landphysi-

catet ere anmeldte af Lægerne i Drammen 83
Tilfælde med 12 Dødsfald, hvoraf de fleste i sid-
ste Halvaar, og af den private Læge paa Eker 18
Tilfælde med 4 Dødsfald. Paa sidstnævnte Sted
viste Sygdommen sig først om Foraaret og da
meget ondartet under den cerebrale Form (5 Sy-
ge, hvoraf 4 (lode), derpaa senhøstes men mildere
og med abdominel Character (af 13 Angrebne in-
gen død). I Numedal og Sandsværs Distrikt ind-

traf enkelte Tilfælde om Efteraaret, men uden
videre Betydning; paa Sygehuset behandledes 9

og af en privat Læge paa Kongsberg 8 Syge,
der paa 2 nær alle vare angrebne i tredie Kvar-
tal ; ingen af disse døde, hvorimod Distriktslægen
nævner I Tilfælde med dødlig Udgang. Paa

Ringerike udbrød sidst i November en ondartet

Nervefeber i en enkelt Familie, at hvis Medlem-

mer indtil Midten af Januar det følgende Aar 8

vare angrebne og 4 døde, uden at Sygdommen

havde udbredt sig videre omkring (Seip). Den

private Læge i Hønefossen nævner 4 Behandlede,

hvoraf 1 døde, og Distriktslægen 1 Død. I Hal-

lingdal vedblev fremdeles enkelte Tilfælde af den

Aaret forud herskende nervøs-rheumatiske Feber

at vise sig, og paa et enkelt Sted, Hemsedalen,

udviklede den sig i Februar—April til en vir-

kelig Nervefeberepidemi, vistnok af mindre Ud-

bredning men temmelig ondartet, idet af 25 An-

grebne 5 døde. Almuens Urenlighed, de slette

Boliger og tildels Mangel paa Pleie begunstigede

Sygdommens Udbredning, og paa den først an-

grebne Husmandsplads, hvor Luften fandtes i

højeste Grad forpestet, angrebes samtlige 7 Be-

boere, hvoraf 2 døde. Udenfor den nævnte Epi-

demi behandledes 4 sporadiske Tilfælde, hvoraf

1 endte dødlig. For det hele Amt berettes der

saaledes om 161 Tilfælde med 29 Dødsfald af

denne Sygdom.

Barselfeber forekom fra og til i Landphysi-

catet, dog ikke hyppig og altid med inflammato-

risk Character; 5 Dødsfald af samme ere an-

meldte herfra. I Numedal og Sandsværs Distrikt

behandlede 2 Læger 9 Tilfælde af denne Sygdom

og deraf 3 med dødlig Udgang; ogsaa her viste

den sig enkeltvis hele Aaret, indtil den i de sidste

Maaneder syntes at antage et mere epidemisk
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Præg. Lægen i Honefossen nævner 3 Tilfælde

med 2 Dødsfald.

Bornekopper iagttoges i Drammen og paa

Kongsberg. Paa det første Sted behandledes i
Sommermaanederne 2 Tilfælde paa Sygehuset, det

ene indbragt fra Holland og det andet opstaaet

paa Sygehuset under den først Angrebnes Ophold

sammesteds, uden at Sygdommen udbredte sig

videre. Paa Kongsberg indtraf det første Til-
fælde i Begyndelsen af Mai og, efter hvad Di-

striktslægen havde Anledning til at erfare, an-
grebes i Alt 14 Individer, hvoraf 4 Voxne. 1
uvaccineret Barn døde. Til Sygdommens Stands-

Ding aabnedes der Adgang for Enhver til at blive

revaccineret gratis, hvilken Anledning ogsaa en

Mængde af Byens Indvaanere benyttede sig af.

Vandkoppér forekom temmelig hyppig, især

om Foraa ret.

Af Skarlagensfeber ere anmeldte 4 lette Til-

fælde med paafølgende stærk Desquamation fra

Drammen i Mai og Juni, og 1 fra Kongsberg i

Februar. Rodlinger viste sig ligeledes ganske

enkeltvis.

Rosen optraadte epidemisk om Hosten paa

Kongsberg med omliggende Landdistrikt og om-

tales ogsaa fra Landphysicatet og Ringerike som

usædvanlig hyppig i dette Aar. 4 Læger opgive

at have behandlet 89 Tilfælde, hvoraf et Par

endte dadlig.

Kighoste, der i 1857 havde hersket epide-

misk over den største Del af Amtet, fortsatte sig i

Landphysicatet samt Numedal og Sandsværs Di-

strikt ogsaa ind i Begyndelsen af dette Aar med

enkelte lette Tilfælde, men tabte sig snart ganske.

Diphtheriske Affectioner vare ikke ganske

sjeldne. Af Strubehoste ere anmeldte 6 Tilfælde

fra Drammen, 5 fra Eker, 1 fra Hurum og 2 fra

Kongsberg, tilsammen 14, hvoraf 9 endte dødlig.

Exsudativ Svælgbetændelse angives fra Kongsberg

at have vist sig temmelig jævnt hele Aaret, dog

især i October og November; en af Byens Læger

tilsaa 20 Syge, der alle helbrededes. Ogsaa i

Drammen og paa Ringerike se. es flere Tilfælde at

have været under Behandling.

Af Kusma omtales 7 Tilfælde fra Honefos-

sen i første Halvaar og 3 fra Kongsberg i No-

vember og December.

Catarrhalske Sygdomme vare de overveiende

i Aarets første Maaneder, aftoge derpaa som sæd-

vanligt i andet og tredie Kvartal men vendte igjen

tilbage i sidste (Blich). Stadslæge Wildhagen
opgiver at have behandlet 38 Tilfælde af Bron-

chit, 47 at Halsbetændelse og 107 af forskjel-

lige andre catarrhalske Affectioner.

Lungebetændelse forekom hyppigere end Aa-

ret forud, fornemlig i Tidsrummet Februar—Mai.

Af Lægerne i Drammen ere saaledes anmeldte

133 Tilfælde med 16 Dødsfald, af den private
Læge paa Eker 80 med 4 Dødsfald, fra Hurum

8 med 1 Dødsfald, fra Ringerike 40 med 8 Dods-
fald (Schjong), af en Lge paa Kongsberg 45

Tilfælde riled 2 Dødsfald og af Distriktslægen i
Hallingdal 11 med 2 Dødsfald tilsammen for
hele Amtet af 8 Læger 317 Tilfælde med 33

Dødsfald. Af 3 Læger ere derhos opgivne 4 Døde
men ikke Antallet f Behandlede. I Anledning

af den ringe Mortalitet paa Eker bemærker ved-

kommende Læge, at sandsynligvis ikke alle Dods-

fald ere komne til hans Kundskab. Af Pleurit

er et langt ringere Antal Tilfælde anmærket.

Acut Ledderheumatisme angives fra Land-

physicatet at være forekommen noget sjeldnere

end i de foregaaende Aar, hvorimod chronisk

Rheumatisme fremdeles var almindelig.

Af Koldfeber iagttoges i Landphysicatet et

usædvanlig stort Antal, og ligesom i de næstfore-

gaaende Aar ikke alene bos Personer, der havde
opholdt sig udenfor Distriktet (især Matroser fra

Holland), men ogsaa temmelig hyppig hos Indi-

vider, med hvem dette ikke havde været Tilfæl-

det. Nogen Aarsag hertil kunde ikke paavises.

2 Læger i Drammen opgive tilsammen 54 Tilfælde.

Blodgang viste sig enkeltvis i Numedal og

Sandsvær, fot-nemlig i Sommermaanederne i He-

denstads Annexsogn til Sandsvær. De Angrebne

vare mest Born, og Sygdommen forløb næsten

altid gunstig. Ogsaa fra Ringerike nævnes en-

kelte

Diarrhoe forekom i Drammen og Omegn hele

Aaret igjennem, dog mest udbredt i Juli, August

og September; Cholerine var derimod sjeldnere
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end sædvanligt. 2 Læger behandlede saaledes i

Aarets Lob 216 Tilfælde af den førstnævnte og

37 af den sidstnævnte Sygdom (Wildhagen, Bergh).

I Aarets Begyndelse indtraf ligeledes endda et

enkelt Tilfælde af den mod Slutningen af det

foregaaende Aar paa Tangen udbrudte asiatiske

Cholera, hvoraf der ogsaa i Juli og August dette

Aar forekom 4 Tilfælde paa Tangen og paa Jens-

voldstranden i Lier, de 2 med dodlig Udgang. 5

Børn angives derhos (lode af Cholerine og Cho-

lera infantum. I Numedal og Sandsværs Distrikt

forekom ligeledes Diarrhoe og Cholerine især i

Hostmaanederne men, som det synes, i det Hele

temmelig sjelden. Fra Hallingdal opgiver Di-

striktslægen at have behandlet 15 Tilfælde af

Diarrhoe, fordelte paa samtlige Aarets Maaneder

med Undtagelse af Juli og August; af de Be-

handlede døde 2 Born og 1 Voxen.

Af Syphilis anmeldtes i Landphysicatet 50

Tilfælde, hvoraf fra Eker 3, fra Lier 6, fra Ro-

ken 4, fra Hurum 1, de øvrige fra Drammen og
for største Parten bos Mandfolk. Paa Drammens

Byes Sygehus, hvor der af det nævnte Antal be-

handledes 4 primære og 7 secundeere

beretter Stadslæge Wildhagen fremdeles med Held
at anvende Syphilisationen mod Sygdommens con-
stitutionelle Form. I Amtets tre øvrige Læge-

distrikter var Syphilis meget sjelden, og udenfor

Amtssygehuset sees kun ganske faae Syge at være

komne under Behandling. Paa Amtssygehuset

indkom 22, samtlige med secundære Tilfælde, In-
gen laa tilbage fra det foregaaende Aar, hvor-

imod 14 udskreves ; Liggedagenes Antal udgjorde
1390 eller for hver Udskreven 99,3 . Af Rade-
syge iagttoges et Tilfælde i Landphysicatet. For

Gonorrhoe behandlede en Læge i Drammen 25

Individer.

Fnat fortrængtes fremdeles mere og mere i
de lavere beliggende Egne, hvorimod det i Fjeld-

bygderne endda var meget almindeligt, saaledes
navnlig i den for sin Urenlighed bekjendte Hem-
sedal. Ogsaa Skuv var der temmelig hyppig at
træffe.

Kjertelsyge og Svindsot vare som forhen
meget almindelige, og den første Sygdom angives
fra Eker og Ringerike at have været i Tiltagende

i de senere Aar. Af Svindsot • opgive 9 Læger

41 Døde, hvilket svarer til 14,9 pCt. af samtlige

i deres Praxis indtrufne Dødsfald (276). En an-

den Læge opgiver derhos 6 Døde, men ingen

fuldstændigere Mortalitet til Sammenligning. Paa

Kongsberg var Svindsot især almindelig blandt

Arbeiderne ved Vaabenfabrikken, og Distriktslæge

Støren anfører, at af 27 Dødsfald, som vare ind-

trufne blandt disse i Løbet af 13 Aar, vare 17

bevirkede af Lungesvindsot, 4 af Brystbetændelse

og 6 af andre Sygdomme.

Blegsot angives ogsaa for dette Aar paa

kelte Steder snarere at have været i Af- end i

Tiltagende, saaledes paa Ringerike og Kongsberg.

I Drammen iagttoges derimod Sygdommen hyppig.

Cardialgi og tildels Ormsygdom horte frem-

deles til de hyppigste Lidelser. Paa Eker be-

handledes et Tilfælde af Bændelorm.

Af Drankergalskab nævnes 6 Tilfælde fra

Drammen og 2 fra Kongsberg.

Af mærkeligere Tilfælde omtaler Distrikts-

læge Thaulow en Inversio uteri hos en 24aarig,

stærk og velskabt Kone i fjerde Barselseng. Efter

Forløsningen, der omtrent medtog et Deign, vilde

den tilstedeværende gamle Hjælpekone efter Skik

og Brug øieblikkelig borttage Efterbyrden, men

„fandt en stor Svulst i Fødselen, og da nu den

raadne Navlesnor brast", blev hun forskrækket og

sendte Bud til den examinerede Jordemoder, der

ved sin Ankomst 3 Timer senere fandt Livmo-

deren rued fastsiddende Efterbyrd helt nede i de

ydre Fodselsdele, dannende en Svulst af et Bar-

nehoveds Størrelse. Hun afskrællede da Efter-

byrden og bragte uden synderlig Møie Livmode-

ren tilbage i Vagina. Paa Grund af stærk Blød-

ning vare dog Konens Kræfter betydelig medtagne,

og da de af den senere tilstedekommende Læge

gjorte Forsøg paa at omkreenge og hæve Fundus

uteri viste sig frugtesløse, blev Konen alene til-

raadet at iagttage en længre Tids Rolighed og

Forsigtighed. Omtrent fem Fjerdingaar efter, kort

efter at Menstruationen igjen for første Gang

havde indfundet sig , undersøgte Distriktslægen

hende paany og fandt da intet Spor af Vaginal-

portion eller Modermund, hvorimod der, saalangt

Fingeren kunde naae op, kjendtes en stor Ud-



vidning af Vagina med et blødt, laxt Dække.
Konen befandt sig vel.

Veirliget omtales alene i Beretningerne fra
Modum og Hallingdal. Januar var mild og næ-
sten uden Sne, enkelte Dage med indtil 4 Gra-
ders Varme, hvorimod Februar var koldere og
ustadig, saa Temperaturen oftere kunde forandre
sig fra flere Graders Kulde til Varmegrader Da-
gen efter, Marts og April vare stormfulde med
lidet Nedslag. Sommeren betegnes fra Modum

soin varm og tor, fra Hallingdal derimod soin
mere end almindelig regnfuld, hvilket ogsaa var
Tilfældet med Slutningen af Aaret, der derhos
udmærkede sig ved hyppige vestlige Storme. Af-
grøden var god, naar undtages at Poteterne me-
get almindelig vare angrebne af Tørraaddenhed.
(Thaulow, J. C. Torgersen).

De almindelige hygimniske Forholde vare i
Hallingdal fremdeles i flere Retninger mindre gode.

Kosten bestaaer fornemlig af tørret, lindsaltet

Kjød, Ost især Hvidost, Sur-Prim, Potetes og
grovt Fladbrod, hvortil m Sommeren kommer sur

Kjeldermelk eller surt 01. Sød Melk haves næ-

sten ikke i Sommertiden, da Kreaturerne sendes

tilfjelds, og den heraf udspringende Hindring for

al Sygebehandling gjør det ofte nødvendigt at

sende de Syge tilsæters for Diætens Skyld. Spi-

rituøse Drikke vare fremdeles Hallingens Ynd-

lingsdrik, men en væsentlig Forandring til det

Bedre var dog indtraadt i Næs, dels paa Grund

af at Politianordningen for Byerne med Hensyn

til Uorden, Dands osv. var gjort gjx1dende i dette

PrEestegjeld, dels fordi dets Landhandlere vare

indgaaede paa ikke at udsælge Brændevin eller

yin paa visse bestemte Dage. I Gol derimod, hvis

nylig ansatte Landhandler ikke kjendte nogen saa-

dan Indskrænkning i sin Ret til Vinudsalg, var Fyl-

deri meget almindeligt, og Slagsmaal og Knivstik,

som forhen horte til Dagens Orden paa Næs,

vare nu i Flor omkring Landhandleren i Gol.

Nattefrieriet dannede ogsaa fremdeles et mørkt

Træk i Hallingdolens Charaeteristik. (J. C. Tor-

gersen). I Numedal og Sandsværs Distrikt an-
toges Brændevinsdrik at være i Aftagende paa

Landet, hvorimod dette neppe kunde siges om

Kongsberg By, hvor der dagligdags saaes Beru-

sede om ikke af Brændevin saa af bayersk Ol,

For at komme til noiere Kundskab om den blandt

Barselkoner herskende Skik at nyde Brændevin

i de firste Dage af Barselsengen, tilskrev Di-

striktslægen Præsterne i Numedal og kom ved

de fra disse indhentede Oplysninger og ved Sam-

tale med Folk fra Hjærtdals, Hiterdals og Aals

Prwstegjelde til det Resultat, at Skikken rime-

ligvis i det Hele kunde ansees almindelig i Fjeld-

bygderne skjønt i mindre og storre Udstrækning,

idet det nydte Kvantum kunde variere fra V2

Pægel til '12 Pot daglig i Løbet af de første

3-8 Dage efter Forløsningen. I de fleste Pra3-

stegjelde syntes dog Skikken at være aftagen i

d.e senere Aar, og for end mere at faae den hem-

met paalagde Distriktslægen samtlige Jordemødre

at modarbeide samme, hvorhos de gjordes op-

mærksomme paa de skadelige Følger, som Ny-

delsen af Brændevin kunde have baade for Bar-

selkonen og det nyfødte Barn. (Støren). Fra

Ringerike og Modum skildres de hygiæniske For-

holde som gode; nogen betydelig Misbrug af spi-

rituose Drikke fandt ikke Sted, skjønt det ikke

lod sig negte, at den var bleven almindeligere,

efter at Afholdsforeningerne havde indskrænket

sin Virksomhed. Nydelsen af bayersk 01 tiltog

stadig, men kunde dog endda ikke siges at være

til Skade for Helbreden. (Thaulow).

Fattigsygepleien betegnes fra Hallingdal som

slet. I Næs ydedes dog temmelig villig Hjælp til

fattige Syge, men ikke saa i Gol, og i Hemse,-

dals Annexsogn til dette Præstegjeld havde Di-

striktslægen i 10 Aar kun tilseet et Par Syge for

Fattigvæsenets Regning. Selv formuende Mænd i

Gol anse det for meget at anvende 12 Skill. paa sin

Sundhed, og det er derfor, anfører Distriktslagen,

let at forklare Grunden til at Fattigemninissio-

nens Medlemmer ikke ere meget rundhaandede,

naar clet gjælder fattige Syge. Ogsaa i Aals

Prwstegjeld var Hjælpen temmelig sparsom, men

den lange Afstand fra Lægen gjorde Forholdet

her mere undskyldeligt. I Numedal og Sandsvær

besørgede Distriktslægen Tilsynet i Landdistrik-

tet, hvorimod Berglmgen paa Kongsberg ifølge
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Kgl. Resol. af 19de October 1840 tilsaa de fat-

tige Syge i Byen, hvad enten de behandledes i

hjemmet eller paa Sygehuset. I Amtets to øv-

rige Lægedistrikter havde Communerne for en

stor Del sine egne privat engagerede Fattiglæger.

Fra Modum fremhæves rosende Almuens Bered-

villighed til at staae hinanden bi i Nod og Syg-

domstilfælde. Kvaksalveri dreves ikke inden Am-

tet, hvorimod en hel Del Syge valfartede til en
Underdocter i Bærum.

Antallet af Vaccinerede udgjorde 3568. I
Eggedals Annex til Sigdal foretoges ingen Vac-

cination , og i Ringerike og Modunis Distrikt
manglede Indberetning fra enkelte Hjælpevaccina-
tører. Vaccinationen udførtes paa Kongsberg, i
Næs Præstegjeld i Hallingdal, i Lier og Eker
med Undtagelse af Bakke Annex af Embedslæ-
gerne, i Drammen af Stadslægen.

Af retslig-medicinske Forretninger nævnes
22, nemlig 2 Obductioner af Dræbte, 4 af fundne
døde Personer, 2 af døde spæde Børn og 1 af et
nogle Aar gammelt Barn til Bestemmelse af Dods-
aarsagen, 1 af en Barselkone, hvis Mand i Be-
ruselse var falden over hende i Sengen og derved
havde tilføjet hende et Stod, 1 af et i Dølgsmaal
født Barn og 1 af en afdød sindssvag Kone, der
var holdt indespærret uden foregaaende Anmel-
delse til Lægen ; 2 Erklæringer om bibragte Saar,
3 om Personers Sundhedstilstand ianledning Ud-
staaelse af Vand- og Brødstraf, 1 angaaende en
for tredie Gang besvangret døvstum Piges Til-
regnelighed, 1 om hvorvidt et Fruentimmer havde
født eller ei, 1 ianledning en fortidlig Fødsel i
Dølgsmaal navnlig om, hvorvidt nogle brugte Mid-
ler kunde antages at have virket fosterfordrivende,

1 ianledning forøvet Voldtægt og 1 angaaende en
forøvet Voldshandling.

Af Sindssyge anmeldtes i Landphysicatet
18. I Numedal og Sandsværs Distrikt behand-
lede to Læger 13 Syge, hovedsagelig lidende af
Melancholi, deraf indlagdes 2 i Gaustad Asyl, og
de øvrige helbrededes i Hjemmet; Distriktslægen
tilsaa derhos flere Uhelbredelige. I Modums
Przestegjeld nøde 7 Sindssyge Understøttelse af
Amtscommunen. I Hallingdal undersøgte Di-
striktslægen 2 ianledning Sporgsmaal om Forsør-

gelse i Henhold til Sindssygelovens § 19; den ene

indlagdes i Gaustad Asyl.

Af chirurgiske Operationer nævnes 1 Ampu-

tation af Forarmen, 11 Exarticulationer af Fin-

gre og Tæer ; 1 Underbinding af Arteria; tibialis

postica paa Grund af Aneurisma, 1 af Arteria

tibialis antica paa Grund af et Hugsaar, 2 Gange

Underbinding af Arteria temporalis ; 3 Tenotornier;

3 Exstirpationer af Kræft i Ansigtet, 5 af forskjel-

ligeFedt- og Blzeresvulte, 1 af Nævus maternus;

6 Gange Udrivning af Næsepolyp ; 2 Reclinatio-

nes cataractæ, 1 Discisio cataractse, 1 Iridecto-

mia saint 1 Operatio ectropii; 1 Operation for Ha-

reskaar, 1 for Sammenvoxning af Fingre, bos 2

Individer Paracentesis abdominis, i det ene Til-

fælde gjentaget 9 Gange, 1 Punction af Vandbrok

og 2 Gange Reposition af Brok.

Af obstetriciske Operationer nævnes soin

udførte af Læger: 7 Vendinger, hvoraf en paa

Grund af Placenta prævia og to ved T villingfod-

sler ; 4 af Fostrene levede, 3 vare dødfodte. 1

Extraction ved Fodfødsel hos en 17aarig Første-

fødende paa Grund af Eclampsi og med gunstigt

Udfald for Moder og Barn. 14 Tangforretninger,

hvoraf 11 med levende og 3 med dødfødte Fostre-.

En af Mødrene, der under Svangerskabet havde

lidt af vedholdende Smerter i hoire Hypogastrium,

hvor der efter Forløsningen føltes en meget om-

findtlig Svulst, døde to Dage efter, og ved Ob-

duction fandtes i Peritoncealliulheden en ei ube-

tydelig Mængde stinkende Ichor, udtømt af hoire

Ovarium, der var ramolleret og rumperet. 3 Per-

forationer paa forud afdøde Fostre, den ene paa

Grund af ligelig forsnævret Bækken hos en 29-
aarig Førstefødende, der døde omtrent et Døgn

efter Forløsningen (Wildhagen) ; den anden hos
en Kone, der paa Grund af Bækkensnæverhed
ogsaa i 1857 var forløst paa samme Maade og
derfor af Lægen var bleven paalagt, i Tilfælde
af nyt Svangerskab at anmelde dette saa betids

at Partus prærnaturus artificialis kunde fremkal-
des, Noget hun dog undlod at gjøre (Thr. Bryn);
den tredie hos en Kone, der forhen havde født

to fuldbaarne men døde Born; Tang forsøgtes for-
gjæves saavel for som efter Perforationen, hvor-.
for Fødselen maatte fuldendes ved Vending, Ko-
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nen døde kort efter, og ved Obduction fandtes

Ruptur af Livmoderen (Thr. Bryn). Exviscera-

tion foretoges 1 Gang ved forsømt Tværleie, ef-

terat Fosteret allerede var dødt; Konen døde kort

efter (Gedde). Losning af Efterbyrden foretoges

i et Tilfælde.

Mortaliteten og Antallet af Fodte vil sees
af følgende Tabel:

Døde

Lægedistrikt.

	Landphysicat 1354	 694
Ringerike og

	

Modum . . . 744	 339
Numedal og

	

Sandsvær . . 612	 316

	

Hallingdal . . 567	 237
Buskerud Amt 3277 1586

Omkomne ved. ulykkelige Hændelser 43.

Selvmordere . . ..... 10.

For det hele Amt bliver der altsaa et Overskud
af 1691 flere Fodte end Døde, og Forholdet mellem
hine og disse =-- 100 : 48, 4. Antallet af døde

spæde Born forholdt sig til Antallet af Fodte
: 9,9 og til Antallet af samtlige Døde = 1 : 4, 8 .

Af de nævnte 17 (lode Barselkoner sees ifølge

Medicinalberetningerne 10 at være (lode af Bar-
selfeber og 5 inden to Døgn efter Forløsning

ved Kunstens Hjælp, deraf en med Ruptura uteri
og en med Ruptura ovarii; om 2 savnes videre

Oplysning.

Om Amtssygehuset og Drammens Byes Syge-
hus henvises til Sygehuslisten.

Amtets 4 kpotheker, nemlig to i Drammen,
et i Hønefossen og et paa Kongsberg, fandtes ved
Visitationen i Orden; af det sidste foretoges Vi-
sitationen først i Januar 1859.

Af Badeindretninger fandtes, foruden et Par
ubetydelige private Styrtebade i Hallingdal, en
liden paa Kongsberg til kolde Styrtebad og var-
me Karbad, samt St. Olafs Badeanstalt paa Mo-

dum, der dette Aar besøgtes af 40 egentlige Ba-

degjæster, fornemlig lidende af Blegsot og Anæmi,
Svækkelse, forskjellige Neuralgier, Rheumatisme

og Gigt. De toge tilsammen 1238 Bad.

Nedicinalpersonalet bestod af:
1. Buskeruds Landphysicat: 7 Læger, hvoraf

fem i Drammen, en paa Eker og en i Lier.

15 Jordemødre, hvoraf to fast ansatte og sex

privat practiserende i Drammen; 5 HjEelpe-

vaccinatorer.

2. Ringerike og Modums Distrikt: 3 Læger,

hvoraf en paa Modum, en i Honefossen og

en i Norderhou.	 8 Jordemødre, hvoraf en

uden Ansættelse ; 6 Hjælpevaccinatorer.

3. Numedal og Sandsværs Distrikt: 3 Læger,

alle boende paa Kongsberg. 9 Jordemødre,

hvoraf 6 fast ansatte ; 9 HjApevaccinatorer.

4. Hallingdals Distrikt: 1 Læge, boende i Næs.

3 Jordemødre ; 6 Hjælpevaccinaterer.

V11. Jarlsberg og Laurvigs Amt.

Sundhedstilstanden betegnes som meget til-

fredsstillende, og efter enkelte Lægers Beretnin-

ger skal Aaret i denne Henseende, ligesom og-

saa hvad Afgrøde og Frugtbarhed angaaer, i hoi.

Grad have udmærket sig fremfor flere af de nær-

mest foregaaende. In gen betydeligere Epidemi

viste sig, og Antallet af acute ondartede Syg-

domstilfælde var forholdsvis ringe. Ikke fuldt saa

gunstig stille derimod Aarets Dodlighedsforholde

sig, idet Antallet af samtlige Dødsfald (1304)

oversteg det tilsvarende (1228) Aaret forud med

6,2 pCt., sammenlignet med Middeldodligheden i

Femaaret 1851-55 finder derimod meget nær

Overensstemmelse Sted.

Sygdomsconstitutionen characteriseres som

catarrhalsk, især i Distriktets midtre Egne, hvor-

imod den i dets sondre og nordre Del, saasom i

Laurvig, Holmestrand og Svelvig, for Aarets for-

ste Halvdel angives som mere inflammatorisk.

De mod Sommerens Slutning altid noget hyppi-

gere gastriske Sygdomme vare af ringere Betyd-

ning end sædvanligt.

Nervefeber forekom især i Aarets Begyndelse

og da paa flere Steder som Fortsættelse af smaae,

allerede i 1857 udbrudte Epidemier, saaledes

Sandeherred og paa Horten med Omegn. Til-

fældenes Antal var dog intetsteds stort, og Syg-
6

Fødte. i Alt.
i Alde-

ren und.
1 Aar.

163

62

54
52

331

paa
Barsel-

seng.

6

10
15

17

56

23

27
13

Død-
fodte.

119
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dommen frembød i det Hele intet Usædvanligt.

Af 13 Læger ere tilsamfnen opgivne 147 Tilfælde

med 18 Dødsfald, hvoraf af Lægerne i Tønsberg

44 med 5 Dødsfald, af Lægerne paa Horten 35

med 5 Dødsfald og af Lægerne i Sandefjord 20,

der alle helbrededes. Den abdominelle Form

synes at have været den almindeligste, ihvorvel

flere af de Døde sees at have frembudt stærke

Cerebralphænomener.

Af Barselfeber ere anmeldte 24 Tilfælde,

hvoraf 10 fra Laurvigs Distrikt og 14 fra Land-

physicatet ; 6 endte dødlig, deraf 4 i Laurvig og

Omegn.

Bornekopper viste sig enkeltvis paa flere

Steder fra Mai til Aarets Udgang. Det første

Tilfælde iagttoges i Tønsberg i de sidste Dage af

April hos en svensk Arbeider, der kort forud

var ankommen fra Frederikstad, hvor der paa

den Tid fandtes Kopper. Han indlagdes paa

Tønsberg Byes Sygehus, hvor derefter 2 forhen

vaccinerede Gangkoner, angrebes meget let. I

Slutningen af Mai indtraf 3 Tilfælde i en Fami-

lie paa Horten, uden at Sygdommen greb videre

om sig, og i Juni og Juli igjen 6 i Tønsberg,

hvoraf i det Mindste to hidrørte fra Frederikstad.

Det sidste Tilfælde iagttoges i Tønsberg i Sep-

tember hos en fra Hull ankommen Matros. Af

Laurvigs Distrikt viste Sygdommen sig i Septem-

ber og October i Laurdal, hvorhen en fra Ax-

vallaleiren hjemkommen Soldat antoges at have

medbragt Smitten. Vaccinationen sattes strax

igang, hvorved det lykkedes at indskrænke de

Angrebnes Antal til 7 it 8, hvoraf Ingen døde.

Fra Laurdal bragtes Sygdommen ved en Mand,

som havde været der i Besøg, til Brunlaunes, hvor

foruden ham 3 andre, der paa forskjellig Maade

vare komne i hans Nærhed, angrebes. Manden,

der var 70 Aar gammel, døde af Variolw san-

guineæ uden Lægetilsyn, og en Datter af ham,

der var kommen for at se til sin Fader og var

frugtsommelig i 6te Maaned, døde i Efflorescents-

stadiet kort efter at være forløst med et dødt
Bain, som ikke bar noget Spor af- Moderens Syg-
dom. Lægges til de nævnte Tilfælde 2 af den

private Læge i Hof behandlede, bliver Antallet i

Alt 26, hvoraf 2 medførte Døden.

Vandkopper omtales fra Tønsberg, Horten

og Svelvig.

Rosen viste sig oftere, navnlig som Ansigts-

rosen. Lægerne paa Horten opgive 21 Tilfælde

deraf, en Læge i Tønsberg 19, hvoraf 1 endte

dødlig.

Skarlagensfeber begyndte i April at vise sig

i Svelvig med Omegn og blev hen paa Somme-

ren meget almindelig. Den var i den første Tid

af sin Optræden mere heftig end senere hen, var

ofte forbunden med stærke Inflammationer i Kjert-

lerne under Hagen og i det omliggende Cellevæv,

tillige i enkelte Tilfælde compliceret med Lunge-

betændelse og Ascites, hvilket Sidste udelukkende

var Tilfældet hos Born, der ingen Lægebehand-

ling havde været undergivne og strax efter Ex-

anthemets Forsvinden udsatte sig for Luftens

Paavirkning. Diphtherisk Belæg ai Tonsillerne

bemærkedes hos Enkelte, navnlig der, hvor Syg-

dommen antog en noget typhøs Character. 4

Dødsfald ere anmeldte. Af samme Sygdom lagt-

toges ogsaa 5 Tilfælde i Tønsberg, der alle hel-

brededes.

Af Mæslinger anføres et eneste Tilfælde, fra

Horten. Rodlinger iagttoges i Laurvig.

Kighoste forekom i den nordlige Del af

Landphysicatet, fornemlig i Svelvig og Omegn.

Sygdommen var allerede begyndt i Slutningen af

1857, hvorefter den fortsatte sig i de første Maa-

neder af dette Aar, oftere compliceret med Lun-

gebetændelse og Bronchit. De fleste Angrebne

vare Børn, enkelte dog ogsaa i den voxne Alder.

Som sædvanligt kom de færreste Tilfælde under

Behandling, i Svelvig og Omegn 12, hvoraf 1

endte dødlig. Fra Holmestrand ere anmeldte 3,

fra Horten 2, det ene med dødligt Udfald, og fra

Hof Sogn 1.

Diphtheriske Affectioner vare ikke ganske

sjeldne, dels som Complication af andre Sygdom-

me, dels selvstændig optrædende. Tilfælde af ex-

sudativ Svælgbetændelse omtales saaledes i de

fleste Beretninger, og fra Landphysicatet er til-

sammen opgivet et Antal af 37, hvoraf 10 endte

dødlig. De fleste Tilfælde indtraf paa Horten,

hvor der af 17 Behandlede døde 8, alle disse

paa en Undtagelse nær i Alderen under sex Aar.
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Af Strubehoste nævnes i Alt 19 Tilfælde med

11 Dødsfald, nemlig fra Laurvig 3 med 2 Dods-

fald, fra Frederiksværn 6 med 3 Dødsfald, fra

Horten 7 med 4 Dødsfald, fra Stokke Prmstegjeld

2, begge dodlige og fra Sande Sogn 1, der hel-

brededes. I Henseende til Tiden paa Aaret sy-

nes Maanederne April, Mai, October og Decem-

ber at have frembudt de fleste Tilfælde.

Af Kusma nævnes 2 Tilfælde i Svelvig om

Hosten.

Catarrhalske Sygdomme vare af alle de hyp-

pigste, især i første og sidste Fjerdingaar, men

angives dog ikke at were optraadte med epide-

misk Character. Under Benævnelserne Catarrh,

Catarrhalfeber, Angina og Bronchit anføre saa-

ledes 7 Læger i Landphysicatet at have tilseet

1012 Tilfælde eller omtrent 18 pCt. af samtlige

paa deres Sygelister opførte. Paa Horten, hvor-
fra i det Hele det største Sygeantal er opfort,

nemlig 3478, var Procentfôrholdet 21, 5 , medens
det for det øvrige Distrikt varierede fra 9 til 23
pCt. I Hof og de tilstødende Trakter paa begge
Sider af Laugen angives Bronchit — ligesom og-

saa Svindsot og Rheumatisme — at være meget
almindelig, rimeligvis paa Grund af de kolde
Vindstrøg, der udmærke dette Dalføre (Kahrs).

Lungebetændelse forekom noget hyppigere
end Aaret forud, iovrigt optrædende som sædvanligt
især om Foraaret i Maanederne Marts og April,

efter hvilke synes at folge i Henseende til Syg-
dommens Hyppighed Februar , Januar og No-
vember. Af 163 Tilfælde med Angivelse af Ti-

den, da Sygdommen begyndte, falde 77 paa før-

ste, 51 paa andet, 9 paa tredie og 26 paa fjerde

Kvartal, hvorhos August er den eneste Maaned,
for hvem intet Tilfælde er anmærket. For det
hele Amt opgive i Alt 21 Læger 328 Tilfælde

med 38 Dødsfald, hvoraf for Landphysicatet 219

med 27 Dødsfald og for Laurvigs Distrikt 109

med 11 Dødsfald. For 28 af de Døde er Aide-

ren angiven, hvoraf sees, at 6 vare under b Aar,

2 mellem 20-30 Aar, 2 mellem 30-40 Aar, 6
mellem 40-50 Aar, 3 mellem 50-60 Aar, 5
mellem 60-70 Aar og 4 i en endnu høiere Alder.

I Henseende til Betændelsens Sæde iagttog en
Læge den 18 Gange i højre Lunge, 8 Gange i

venstre og 4 Gange i begge; af de 30 Patienter

vare ligemange af hvert Kjøn (Leegaard). Af

Pleurit ere af 4 Læger anmeldte 36 Tilfælde,

hvoraf 2 endte dodlig.

Rheumatiske Sygdomme vare ligesom de

catarrhalske langtfra sjeldne, men synes dog ikke

at have frembudt noget Usædvanligt. Af 7 Læ-

ger i Landphysicatet opføres under Benævnelserne

acut Rheumatisme og Ledderheumatisme 26 Til-

fælde og under Benævnelserne Rheumatisme og

chronisk Rheumatisme 382 Tilfælde, deraf resp.

6 og 267 fra Horten.

Af Koldfeber ere anmeldte 86 Tilfælde, hvoraf

35 fra Tønsberg og Omegn, 15 fra Tjorno, 15

fra Stokke, 9 fra Horten og de øvrige fra for-

skjellige andre Steder. De fleste forekom hos

Søfolk, der havde paadraget sig Sygdommen i

Udlandet, navnlig i Holland, men enkelte indtraf

dog ogsaa under Omstændigheder, hvor Oprindel-

sen alene kunde tilskrives endemiske Forholde i
Hjemmet, saaledes 1 Tilfælde i Frederiksværn, 5

paa Tjømø og 3 i Haajord Annex til Andebu,

hvilke sidste ligesom de paa Tjørno samtlige vare

opstaaede hos Individer, der boede paa sumpige

fugtige Steder. Tertian Typus var den alminde-

lige, ligesom Recidiver hyppige.

Af Blodgang er anmeldt 1 Tilfælde fra Hof

Præstegjeld.

Diarrhoe og Cholerine vare i det Hele sjeld-

nere og af ringere Betydning end sædvanligt. Selv

i Maanederne Juli—September, der altid pleie at

begunstige disse Sygdommes Udvikling, var An-

tallet ikke stort, og Tilfældene derhos lette og

hurtig overgaaende. Alene et ganske enkelt Dods-

fald sees anmærket. I Tønsberg og Omegn viste

sig samtidig en Del gastriske Febre.

Af Skjerbug nævnes 2 Tilfælde, et fra Svel-

vig og et fra Hof; det første medførte Døden.

Syphilis forekom omtrent med samme Hyp-

pighed som Aaret forud, dog var Antallet af de

paa Amtssygehuset behandlede Tilfælde noget

mindre. 7 Syge laae her tilbage fra det fore-

gaaende Aar, 39 indkom og ligesaa mange udgik

igjen, samtlige lidende af secundeere Former. Lig-

gedagenes Antal var 2653 eller for hver Udskre-

ven 68 Dage. Udenfor Sygehus opgive 8 Læger
6*
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at have behandlet 38 dels primære, dels secun-
dære Tilfælde, deraf 16 anmeldte af en Læge i
Laurvig. For GoIIOrrhOe behandlede 7 Læger 26
Individer, og for Radesyge helbrededes en Mand
paa Amtssygehuset.

Chroniske Hudsygdomme omtales kun sjeld-
nere i Indberetningerne og synes ogsaa, at dømme
efter de faae paa enkelte Lægers Sygelister op-
forte Tilfælde, i det Hele at maatte kunne ansees
som lidet almindelige. Lægerne paa Horten be-
handlede saaledes 12 Tilfælde af Scabies, 25 af'
Eczem, 2 af Ecthyma, 13 af Impetigo, 1 af Pso-
riasis og 1 af Lepra.

I den mere og mindre hyppige Forekomst af

Kjertelsyge sees ingen Forandring at være ind-
traadt, og Svindsot var fremdeles den Sygdom,
der krævede de fleste Ofre. 11 Læger opgive
saaledes 36 Døde af samme, hvilket i Sammen-
ligning med samtlige i deres Praxis indtrufne

Dødsfald (271) svarer til 13, 3 pCt. I Henseende
til Alderen, der er opgiven for 33 af disse Døde,
vare 5 under 5 Aar, 2 mellem 10-20 Aar, 11
mellem 20-30 Aar, 6 mellem 30-40 Aar, 6
mellem 40-50 Aar, 2 mellem 50-60 Aar og 1
over 70 Aar.

Blegsot hørte til de hyppigere Sygdomme,

og synes endog at have været noget almindeligere

end Aaret forud. 6 Læger i Byerne Tønsberg,
Aasgaardstrand, Horten og Holmestrand opgive
saaledes 81 Tilfælde, hvoraf 28 — eller det dob-
belte Antal mod Aaret forud — i Tønsberg. No-

gen Aarsag til denne hyppigere Forekomst paa
dette Sted kunde ikke paavises (Hasberg). Den
private Læge i Stokke nævner 39 Tilfælde, hvoraf
3 hos Individer af Mandkjønnet.

Cardialgi betegnes fremdeles som endemisk

paa Horten, hvor endog fremmede tilflyttede Per-

soner, der forhen aldrig havde lidt deraf, oftere

vare blevne angrebne. Forøvrigt var denne Syg-
dom heller ikke sjelden i flere andre Egne af Di-

striktet, uden at det særskilt kunde paavises,
hvilken Del Levemaaden og Næringsmidlernes
Beskaffenhed havde i at frembringe den.

Af Drankergalskab opgives 6 Tilfælde fra

Horten, ligesom 2 Dødsfald af Alcoholismus acutus

og chronicus fra Tønsberg.

Veirliget var, ifølge Ronnes og Bolstads Ind-

beretning fra Horten, særdeles mildt. Middel-

temperaturen for hele Aaret udgjorde + 6,3 ° R.,

og af de enkelte Maaneder for Januar + 1°,

Februar 0,2°, Marts + 2° og for Sommermaa-

nederne Juni — August + 14 t 14,5 0. De største

Kuldegrader iagttoges den 17de Februar samt

29de og 30te December, nemlig --:-- 6 A, 7°. De

3 første Maaneder vare iøvrigt meget stormende

med fremherskende sydlige og sydvestlige Vinde,

og et Par Gange, den 20de Februar og 6te Marts,

blæste der sande Orkaner, første Gang fra N.,

anden Gang fra S. Af Sne faldt kun Lidet, mest

i Marts, og da den gjerne efterfulgtes af Regn eller

Tøveir, blev den kun af kort Varighed. April

var fremdeles i Begyndelsen stormfuld med af..

vexlende Veir og Vind, men blev i Slutningen

rolig og meget varm, saa Vegetationen ualmin-

delig raskt dreves fremad, skjønt det paa Grund

af den kjølige Mai, den 26de, 27de og 28de kun

+ 3° om Morgenen, gik langsommere hermed,

end man i Førstningen havde ventet. De egent-

lige Sommermaaneder vare, som allerede antydet,

meget varme og gunstige for Aarsvæxten, og Ho-

høsten faldt i Omegnen af Horten saa rig, at

Mange vare i Forlegenhed for Laderum. Begyn-

delsen af September bragte igjen uroligt, storm-

og regnfuldt Vejr, der dog blev bedre i den øvrige

Del af Maaneden. October og November vare i

det Hele stille og med lidet Nedslag, saa Vand-

mangelen paa flere Steder blev følelig. I Slut-

ningen af November faldt nogen Sne, der imid-

lertid snart atter forsvandt og afløstes af Barfrost,

som afvexlende med Sne- og Regnbyger vedva-

rede hele December, da Luften var usædvanlig

mørk og taaget, men iøvrigt, naar undtages en

orkanagtig Storm den 20de, meget rolig. Di-

striktslæge Leegaard i Laurvig fremhæver ligele-

des den milde snelose Vinter og den varme tildels

tørre Sommer, men betegner derimod Høsten som

regnfuld.
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Om de hygimniske Forholde anføres intet

Nyt udenfor hvad der allerede er indtaget i Be-

retningen for 1857. Næringsveienes heldige Ud-

vikling og den deraf flydende storre Velstand og

Oplysning udøvede fremdeles sin gavnlige Indfly-

delse paa Levemaaden, endskjont Misbrug af spi-
rituøse Drikke endda maatte beklages.

Fattigsygepleien betegnes som forsvarlig, li-
gesom Lægehjælp i det Hele blev mere og mere
almindelig søgt. Følgen heraf var ogsaa, at ulov-
lig medicinsk Praxis stadig aftog, og ingen Klage
over Kvaksalveri var indkommen. Benyttelsen

af uexaminerede Fødselshjælpersker var derimod
almindeligere end ønskeligt (Lorentzen), skjønt
Forholdet i denne Henseende dog synes at være
bedre end paa de fleste andre Steder i Landet.
Af 113 Fødsler med dødfødte eller inden 24 Ti-
mer efter Fodselen døde Born, over hvem den
befalede Anmeldelse er indkommen, sees denne
ved 91 at være udstedt af en examineret Jorde-
moder, ved 18 af en uexamineret Fødselshjælper-
ske ogog ved 4 af en Læge.

Antallet af Vaccinerede opgives til 2651.
Vaccinationen udførtes i Frederiksværn af den der
bosatte Underlæge ved Marinen, i Laurvig af Di-
striktslægen, i Tønsberg af Landphysicus, i Hol-

mestrand og Svelvig med Annexet Strømmen af
private Læger.

Af retslig-medicinske Forretninger udførtes

13, nemlig 4 Obductioner af voxne Mandsperso-

ner, hvoraf en under et Anfald af Epilepsi var
falden over en Ljaa, en befandtes clod af Commo-

tio cerebri efter et Fald mod en skarp Sten med

Nakken, en befandtes druknet og en at have hængt

sig; 1 Obduction af et dødfødt Barn, hvis Moder

mistænktes for at have forvoldt dets Død, og 1
af et i Dølgsmaal fedt Barn; 1 Undersøgelse om

hvorvidt en for Barnefodsel i Dølgsmaal mistænkt

Pige nylig havde født, 2 om Personers Helbreds-

tilstand, hvorvidt de kunde udholde Vand- og

Brødstraf, 1 ianledning ved Overfald tilføiet Skade,

1 om hvorvidt en Person virkelig var døvstum

eller ei, 1 for at constatere Tilstedeværelsen af

Blod paa en, som skyldig i Overfald mistænkt

Persons Klæder, samt 1 Erklæring om Beskaf-
fenheden af et revet Saar.

Af Sindssyge tilsaa Distriktslægen i Laurvig

13, hvoraf 3 indlagdes i Gaustad Asyl, og 10

erklæredes at tiltrænge en fra sædvanlig Fattig-

forsørgelse særegen Behandling ; blandt de sidste

vare 4 Sodskende. Landphysicus undersøgte 9,

ligeledes ianledning Spørgsmaalet om Forsørgel-

sen. Af Lægerne iovrigt ere anmeldte dels som

behandlede, dels som blot tilseede 17 Syge, nem-
lig 11 lidende af Melancholi, deraf en clod og en

sendt til Gaustad Asyl, 5 lidende af Mani og 1
af Dements; denne sidste indlagdes ligeledes i

Gaustad Asyl, hvor hun døde.

Af chirurgiske Operationer nævnes 1 Am-

putation af Forarmen; 1 Exarticulation af Os
metacarpi pollicis og 1 af to Tæer ; 2 Exstirpa-

tioner af Kræftknuder, 1 af et Osteosarcom, 1 af
et Neurom og 1 af et Lipom ; 2 Gange Udriv-

ning af Næsepolyper ; 3 Operationer for Hareskaar;

hos 1 Individ Paracentesis abdominis gjentaget

otte Gange i fire Maaneder ; 1 Punction af Vand-

brok med Iodinjection, 1 Herniotomi med dodligt

Udfald; 2 Gange Reposition af indeklemt Brok;

1 Operation for Phimosis.

Af obstetriciske Operationer nævnes som ud-

forte af Læger : 7 Vendinger, hvoraf sex paa Grund

af Tværleie og en formedelst Fremfald af Navle-

snoren, 5 af Fostrene vare dødfødte, 2 levede.

23 Tangforretninger, hvoraf 12 med levende og

11 med dødfødte Born ; Indicationerne vare i Al-

mindelighed Afkræftelse og Vemangel hos Mødrene,

som oftest forstefødende, en Gang skjtevt Isseleie

og fire Gange Eclampsi; 3 af Mødrene døde,

nemlig en af Eclampsi, en af Barselfeber og en

af Lungebetændelse. 3 Perforationer, den ene

foretagen paa Grund af hydrocephalisk Fosterhoved

og med Troisquart, hvorefter Fodselen foregik af

sig selv (Schjander); den anden hos en Første-

fodende med stærkt fremhtengende Underliv, Fo-

sterhovedet faststaaende over Skambuen og efter

forgjæves Forsøg med Tang, selv efter Perfora-

tionen lykkedes Extractionen først ved Anbrin-

gelse af en stump Hage i den ene Axelhulhed

(Tandberg); den tredie hos en 33aarig, førstefo-

dende Dværginde, 33 Tommer hoi og af barnlig

Udvikling, hvis Bækken, skjønt veldannet, rela-

tiv var for lidet (Conjugata 21/2 A, 3") for det
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til almindelig Størrelse udviklede Barn , avlet
med en velvoxen Mand; Konen, der saavel un-
der som efter Fødselen led af eclamptiske Anfald,
døde paa 3die Dag i Barselsengen (Leegaard)

Nortaliteten og Antallet af Fødte vil sees af
følgende Tabel:

Døde

Lægedistrikt.

836

468

1304	 223	 18

Omkomne ved ulykkelige Hændelser 52.
Selvmordere 	  11.

For det hele Amt bliver der saaledes 1242
flere Fødte end Døde, og de Første forholdt sig
til de Sidste — 100 : 51,2. Antallet af døde spæde
Børn forholdt sig til Antallet af Fødte = 1 : 11, 4

og til Antallet af samtlige Døde = 1 : 5, 8 . Af
de opførte 18 døde Barselkoner findes Dodsaarsa-
gen angiven for 12, nemlig 6 døde af Barselfeber,
2 af Eclampsia parturientium, 1 af Eclampsia
gravidarum, 1 af Kopper og 2 af Lungebetæn-
delse.

Om Amtets 2 Sygehuse, nemlig Amtssyge-
huset i Tønsberg og Marinens Sygehus paa Hor-
ten, henvises til Sygehustabellen. Desuden fand-
tes i Laurvig paa Byens Fattighus en Sygestue
paa 10 Senge, og i Tønsberg et Par lignende,
hvor fattige Syge, soin ikke kunne behandles i
sit Hjem, og tildels syge Tjenestefolk kunne ind-
lægges; i 1858 henlaae paa disse Sygestuer i Tons-
berg 13 Syge, hvoraf 7 udgik helbredede og 6
døde.

Amtets 4 Apotheker i Holmestrand, Horten,
Tønsberg og Laurvig fandtes ved Visitationen
Orden.

Badeindretninger. Sandefjord besøgtes dette
Aar af et ringere Antal Badegjæster end Aaret
forud ; det ansættes til omtrent 428 eller noget

*) Heraf borer maaske 1 (i Nøttero PrEestegjel 1) til
Laurvigs Distrikt.

over 100 færre end i 1857. Af Bad toges der

4000 færre i selve Badehuset, men derimod 1260

flere Søbad. Veiret begunstigede Badecuren; Luf-

tens Middeltemperatur var i Juni om Morgenen Kl.

8 = 10,6°, Middag d- 15, 6° og Aften 15,3 °;
ligesaa i Juli -I- 12,8°, 17,3e og 15,8o samt

i August 10,7° + 16,9° og + 17, 4°; den la-

veste Varmegrad var -I- 8° (lste Juni og de sidste

Dage i August), den hoieste -I- 24° (medio Juli).

Flere Udvidelser og Forbedringer vare foretagne

ved Badet, navnlig var der indrettet Rum til Brug

af Gytjeomslag og til Slambad, ligesom et nyt, større

Søbadehus var opfort. Ebbesen behandlede ved

Badet 249 Patienter, hvoraf 39 helbrededes, 128

betydelig bedredes, 57 noget bedredes og 25 bleve

uhelbredede. De hyppigste Sygdomme vare chro-

nisk Rheumatisme (43 af de nævnte 249 Syge),

Neuralgi (36), Kjertelsyge (25), nervøs Svæk-

kelse (22) , Leddesygdomme (19), Forstoppelse

(12), Lamhed (10). — Badeindretningerne i Hol-

mestrand og Laurvig benyttedes flittig, den sidst-

nævnte dog væsentligst alene af Byens Indvaa-

nere. Badeindretningen paa Hortens Sygehus sog-

tes derimod kun sparsomt af Stedets Beboere, og

de fleste Bad toges af Sygehusets Patienter.

Medicinalpersonalet bestod af:

1. Jarlsbergs Landphysicat: 11 Læger, nemlig

en i Svelvig, to i Holmestrand, tre paa Hor-
ten, en i Aasgaardstrand, to i Tønsberg, en

i Stokke og en i Hof. 21 Jordemødre, hvoraf

15 fast ansatte ; 16 Hjælpevaccinatører.

2. Laurvigs Distrikt: 8 Læger, hvoraf tre i

Laurvig, to i Frederiksværn, to i Sandefjord

og en paa Tjørno. 14 Jordemødre; 9 Hjeel-

pevaccinatorer.

VIII. Bratsbergs Amt.

Sundhedstilstanden var meget forskjellig til

de enkelte Tider paa Aaret, men i det Hele taa-
lelig god og navnlig bedre end i 1857. Fra de
fleste Distrikter omtales en temmelig stærk Syge-
lighed i Aarets 4-5 første Maaneder, hovedsa-

Jarlsbergs
Landphysic.
Laurvigs
Distrikt .
Jarlsberg og
Laurv. Amt

1642

904

2546

Fødte. i Alt.
Død-
fødte.

62

53

115



gelig betinget af catarrhalske og inflammatoriske

Sygdomsformer, hvorimod den i Tidsrummet Juni

—October synes at have været mindre end sæd-

vanligt. Af epidemiske Sygdomme naaede især

Influenza og Kighoste en videre Udbredning. Dad-
ligheden maa ansees som normal, idet Antallet af

samtlige Dødsfald — 1332 — noget nær svarede

til Middeldødligheden (1299) i Femaaret 1851-55;

sammenlignet med det foregaaende Aars, da Dods-
faldenes Antal opgik til 1483, bliver den 10,2
pCt. mindre end denne.

Sygdomsconstitutionen betegnes, i Overens-

stemmelse med den givne Fremstilling af Sund-

hedstilstanden, af de fleste Læger som catarrhalsk-

inflammatorisk i Vintermaan ederne og udover

Vaaren, som indifferent eller paa enkelte Steder

gastrisk om Sommeren, hvorefter igjen de catar-

rhalske Sygdomme mod Aarets Slutning syntes

at vinde Overvægten. Fra Kragerø Distrikt frem-

stilles den som stærkt udtalt sthenisk i de første

4-5 Maaneder af Aaret.

Nervefeber forekom vel paa forskjellige Ste-

der, men i Regelen mild og af mindre væsentlig

Betydning. Fra Landphysicatet opgive Landphy-

sicus og den private Læge i Porsgrund tilsammen

40 Tilfælde med 4 Dødsfald, hvoraf de allerfleste

indtrufne i sidste Fjerdingaar i Porsgrund samt

Solums og Gjerpens Præstegjelde. Ogsaa de øv-

rige Læger i dette Distrikt behandlede enkelte

Tilfælde, hvoraf 1 sees at være endt dødlig, og

en af dem omtaler derhos en større Epidemi af

Febris gastrica i Høstmaanederne, som skal have

udmærket sig ved en fuldkommem adynamisk

Character, uden at dog Sygdommen kunde kaldes

Typhus, hvorimod den snarere fortjente Navn af

Influenza (Bentzen). Fra Kragerø Distrikt næv-

nes 14 Tilfælde med 1 Dødsfald, iagttagne til

forskjellige Tider paa Aaret, enkelte i Kragerø

By men flest i Sandekedals Sogn. I nedre The-

lemarkens Distrikt, hvor Nervefeber var udbrudt

allerede i December det foregaaende Aar paa

nogle hinanden nærliggende Pladse i Bø Præste-

gjeld, vedblev den ogsaa i Januar og Februar

dette Aar og angreb paa 5 Pladse af 28 Indivi-

der de 21, hvoraf over Halvparten Born; 2 Voxne

døde. Som Aarsag til Sygdommens raske Om-

siggriben paa dette Sted nævner Distriktslmgen
de 4 først angrebne Familiers store Armod og
elendige Livsvilkaar, der vare vel skikkede til at
fremkalde et intenst Smittestof, og at ikke dette
forplantedes videre om, skyldtes formentlig alene
den Omstændighed, at Folkene tillige vare meget

skyede og foragtede. Det eneste Besøg, de mod-

toge, var af Konen paa den femte angrebne Plads,

der en Dag bragte dem noget Mad, hvorefter hun

selv strax indsygnede. I øvre Thelemarkens øst-

fjeldske Distrikt viste sig flere Gange stnaae lette

Epidemier, saaledes i Aamotsdal i Januar og

Juli, i Silgjords Hovtdsogn i Maanederne Marts—

Mai, og enkelte sporadiske Tilfælde indtraf der-

hos i Saulands Annex; af ialt 42 Syge døde In-

gen. I det vestfjeldske Distrikt iagttoges en

den Epidemi i Nissedal i April og Mai, hvori 8

angrebes og 1 døde. For det hele Amts Ved-

kommende bliver der saaledes efter Ovenstaaende

at opføre et Antal af 126 Behandlede og 9 Døde.

Af Barselfeber nævnes 18 Tilfælde med 11

Dødsfald. Sygdommen viste sig især ondartet i

nedre Thelemarkens Distrikt, hvor der fra Slut-

ningen af September til Aarets Udgang angrebes

7, deraf de fire første, betjente af samme Jorde-

moder, kort efter hinanden; 6 døde. Tilfæl-

dene, der havde et typhøst Præg med Diarrhoe

som et constant Pkenomen, forlobe meget hurtig

og gave, især da Læge gjerne først tilkaldtes i

det Sidste, liden Anledning til Behandling. I 2

soin kom under fuldstændigt Lægetilsyn,

syntes Chinin, Opium, locale Blodudtømmelser og

Neptunsbelte at gjøre mest Nytte. Rigelige Blod-

udtømmelser, som før Lægens Ankomst vare fore-

tagne hos de Fleste, viste sig absolut skadelige.

(Hoff). Af de øvrige Tilfælde indtraf 10 med

4 Dødsfald i Landphysicatet, og 1 i øvre Thele-

markens østfjeldske Distrikt. I et fra Skien an-

fort Tilfælde, der nærmest diagnosticeredes som

en Metritis et oophoritis peritonwalis med betyde-

lige Afsætninger i det lille Bækken, gik disse

over i Suppuration og banede sig Vei ud igjen-

n ein Inguinalbedækningerne, hvorefter uagtet Ko-

nens ved colliquativ Diarrhoe og ugunstige For-
holde stærkt medtagne Kræfter fuldstændig Hel-

bredelse indtraadte (Schaanning).
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Acute exanthematiske Sygdomme iagttoges
kun sjelden og enkeltvis, saaledes Vandkopper i

Skien og Kragero, Skarlagensfeber i Skien og

Brevik i Hostmaanederne, Erythem i Porsgrund

i Februar og Marts. Alene Rosen synes til for-
skjellige Tider, navnlig Høsten, at være forekom-
men ikke saa ganske sjelden.

Kighoste, der i 1857 herskede epidemisk i
den sydligere Del af Amtet fornemlig i Landphy-
sicatet, vedblev fremdeles i dette Aar og udbredte
sig efterhaanden over samtlige Lægedistrikter,
maaske dog med Undtagelse af Tinn's, hvorfra
den ikke omtales. Sygdommens Begyndelse og
Ophør angives noget forskjellig, men i det Hele
synes den at have udbredt sig i nordvestlig Ret-
ning fra Kysten ind i Landet, og i enkelte af de
indre Egne saasom Silgjord og Hvideseid be-
gyndte den først mod Aarets Slutning at vinde
nogen mere mærkbar Udbredning. I Tdjærtdal og
Sauland iagttoges de første Tilfælde i Mai. I
Brevik angives Sygdommen at være ophørt i Fe-
bruar, i Porsgrund henimod Midtsommers, men
paa de fleste andre Steder viste den sig endda i
de sidste Maaneder af Aaret. Characteren var
i det Hele mild, hvorfor ogsaa kun forholdsvis
faae Tilfælde kom under Behandling, og de en-
kelte Dødsfald af samme, hvorom Lægerne give
Besked, indtraf for det Meste hos ganske speede
Born levende under mindre gode hygiæniske For-
holde. Distriktslægen i øvre Thelemarkens ost-
fjeldske Distrikt opgiver 2 Døde, Lægerne i Kra-
gerne 4 af 46 Behandlede. Lungebetændelse  var

Vaarmaanederne en ikke sjelden Complication.
Af diphtheriske Affectioner nævnes 4 Til-

fælde af Strubehoste fra Skien, Porsgrund og

Kragero, hvoraf 2 endte dødlig. Exsudativ Svælg-

betændelse viste sig paa flere Steder, saaledes

navnlig i Skien med Omegn om Hosten, og 3
Dødsfald af denne Sygdom findes opførte.

Af Kusma iagttog en Læge i Skien enkelte

Tilfælde i Maanederne Marts— Mai og October—
December.

Catarrhalske Sygdomme vare stærkt frem-

trædende i første Halvaar navnlig i Maanederne

Januar--Marts, da de næsten over det hele Amt,

paa nogle Steder lidt tidligere, paa andre lidt

sildigere, optraadte som Epidemi med Character

af Influenza. Under den samtidige inflammato-

riske Sygdomsconstitution angrebes i Almindelig-

hed Brystorganernes Slimhinde stærkt, og Over-

gang i Lungebetændelse omtales som meget hyp-

pig. En Læge iagttog saaledes denne Complica-

tion omtrent 50 Gange blandt noget over 70 Be-

handlede, hvoraf 4 døde (H. S. Hoffmann). Paa

enkelte Steder var dog den nervøse Character

overveiende, saaledes i Holdens Præstegjeld, hvor

det af denne Grund fandtes nødvendigt at tage

Enkelte under Behandling paa offentlig Bekost-

ning (i Alt 7, død 1). Om Sommeren og Ho-

sten traadte de catarrhalske Affectioner i Bag-

grunden, men vandt igjen mod Aarets Slutning i

November og December en videre Udbredning,

saa de ogsaa da paa enkelte Steder maatte be-

tegnes som Influenza.

Lungebetændelse forekom efter enkelte Læ-

gers Beretninger usædvanlig hyppig, efter andres

temmelig sjelden, en Uoverensstemmelse der nær-

mest turde hidrøre fra, hvorvidt alene de rene

idiopathiske Tilfælde eller tillige de, hvor Lunge-

betændelse sluttede sig til andre Sygdomme, navn-

lig Influenza, ere tagne med i Betragtning eller

ei. Medens saaledes Lægerne i Kragerø erklære

aldrig forhen i Tidsrummet Januar—April at

have iagttaget saa mange Pneumonier og Plea-

riter som i dette Aar, og for hele Aaret op-

fore et Antal af 160 Tilfælde med 11 Dods-

fald, gaae de øvrige Lægers Beretninger ud paa,

at disse Sygdomme, om end hyppige, dog ikke i

nogen mærkelig Grad overskred det sædvanlige

Forhold. Distriktslægen i nedre Thelemarken

betegner dem endog som sjeldne, og Mortaliteten

synes paa flere Steder at have været ringe. Af

de enkelte Læger opgiver Landphysicus 27 Be-

handlede og 1 Doc', den private Læge i Porsgrund

63 B. 6 D., den private Læge i Brevik 15 B. 1 D.,

Lægerne i Kragerø, soin anført, 160 B. 11 D.

af Pneumoni og Pleurit, deraf 98 i første, 35 i
andet, 5 i tredie og 22 i fjerde Kvartal, Distrikts-

lægen i nedre Thelemarken 7 B. 1 D., Distrikts-

lægen i ovre Thelemarkens ostfjeldske Distrikt

34 B., ingen død, og Distriktslægen i Tinn for

sidste Halvaar 5 B. 2 D. For det hele Amt
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findes der saaledes af 8 Læger berettet om 311
Tilfælde, hvoraf 22 med dødlig Udgang.

Acut Rheumatisme iagttoges til forskjellige

Tider, men dog temmelig sjelden. Landphysicus

opfører 4 og Distriktslægen i øvre Thelemarkens

ostfjeldske Distrikt 10 Tilfælde af samme, LT-
gerne i Kragerø alene 3.

Koldfeber var i Kragerø Distrikt almindeli-
gere end i de foregaaende Aar; af 23 forekomne
Tilfælde vare 10 hjembragte med Søfol k, og 13
opstaaede i Hjemmet (i April, Mai, August og
November). Ogsaa fra andre Steder anføres Ex-
empler paa Sygdommens Optræden bos Individer,
der ikke havde været udenfor sin Hjembygd, saa-
ledes 1 Tilfælde i øvre Theletnarkens østfjeldske
Distrikt og et Par i Brevik og Stathelle, hvoraf
det ene hos en Pige, der fjorten Dage forud havde
opvartet en hollandsk Matros, lidende af Kold-
feber.

Diarrhoe og Cholerine vare i første Halvaar

almindelige i Brevik med Omegn, oftere optræ-

dende temmelig alvorlig og med enkelte Dods-
fald, hvoraf et efter faae Timer under Cholera
asiatica lignende Symptomer. I Porsgrund var

Diarrhoe paafaldende hyppig blandt Børn i Fe-
bruar Maaned samtidig med et der forekommende

Erythem. Men paa disse Undtagelser nær var

det dog, som sædvanligt, især Sommer- og Host-
maanederne , som frembøde de fleste Tilfælde,

skjønt ikke i nogen særdeles stor Mængde. For-

holdet var ogsaa i saa Henseende noget forskjel-

ligt, og medens Sygdommen paa nogle Steder kun
iagttoges mere enkeltvis, naaede den paa andre,
saasom i Vinje Præstegjeld i øvre Thelemarken,

Betydning af Epidemi, hvorfor den ogsaa her blev

behandlet paa offentlig Bekostning. Lægerne i

Kragerø opgive 73 Tilfælde af Diarrhoe og Cho-

lerine, hvoraf 5 i første, 14 i andet, 29 i tredie

og 25 i fjerde Kvartal, her som ogsaa paa flere

andre Steder var Gulsot i Høstmaanederne en

temmelig hyppig Ledsager at disse Sygdomme.

For Syphilis indkom paa Amtssygehuset 3

med primære og 12 med secundære Tilffelde, 3

Syge laae tilbage fra det foregaaende Aar, og af

samtlige 18 Behandlede udskreves 14. Liggeda-

genes Antal var 1149 eller for hver Udskreven

82, 1 Dag. Sammesteds behandledes 7 Tilfælde

af Radesyge. Udenfor Sygehus behandlede Land-
physicus 7 Individer for Syphilis, og den private

Læge i Porsgrund iagttog samme Sygdom hos 8.

I Kragerø Distrikt angrebes 8 Personer, nemlig

2 af primære og 6 af secundære Tilfælde. Fra

de øvrige Egne af Amtet, med Undtagelse af øvre

Thelemarkens vestfjeldske Distrikt, hvor intet Til-

fælde var bemærket, give Beretningerne ingen Op-

lysning om denne Sygdoms Forekomst.

Af chroniske Hudsygdomme var Fnat frem-

deles hyppig i øvre Thelemarken, skjønt paa flere

Steder i Aftagende. Skurv var heller ikke sjel-
den, og paa Amtssygehuset behandledes for sam-
me 23 Individer med 3744 Forpleiningsdage.

Den i Medicinalberetningen for 1855 omtalte

spedalske Pige i Hiterdal levede fremdeles.

Kjertelsyge og Svindsot vare, som forhen,
almindelige. Lægerne i Kragerø, der angive Dods-
aarsagen for samtlige i Kragerø, Sandekedal og

Drangedal Døde, idet de i Tilfælde, der ikke ere

komne under Behandling, have indhentet Oplys-

ning fra Præsterne og Kirkesangerne og dernæst

undersøgt Rigtigheden af disses Angivelser ved Ef-

terspørgsel hos de Afdødes Omgivelser, iagttoge

Svindsot som Dødsaarsag i 30 af 173 Tilfælde.

Forholdet skulde altsaa were 17,3 pCt. Land-

physicus iagttog det samme i 9 af 42 Tilfælde o:

21, 4 pCt., og Distriktslægen i øvre Thelema,rkens

østfjeldske Distrikt i 4 af 14. Fra de øvrige Læ-

ger ere Mortalitetsopgaverne mindre fuldstændige

og derfor ikke egnede til at tjene som Materiale

til nogen Sammenligning i denne Henseende.

Af chroniske Sygdomme iøvrigt vare Cardi-

algi og Ormsygdom de hyppigste, og den sidste

forekom paa flere Steder saa almindelig, at Die-

born pa nogle Maaneder og Oldinge over 70 Aar

lede deraf (Hoff).

Af Drankersygdomme nævner Landphysicus

1 Tilfælde af Drankergalskab og 1 af Alcoholis-

mus chronicus.

Som merkeligere Tilfælde anføres 2 af Hy-

drops uteri under Graviditetsperioden, begge alde-

les ensartede og endende med Abort af Tvillin-

ger i 5te Maaned. Affectionen var opstaaet efter

en let Forkjølelse, og Vandansamlingen naaede i

7
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Løbet af 3 Uger en saadan Størrelse, at Fluctu-
ation var kjendelig over hele Underlivet, og de
Syge ikke kunde holde Sengen, men til Hvile
maatte indtage en Stilling paa Knæ med Over-
kroppen foroverbøjet paa en Stol. Alle Symp-
tomer tydede paa Ascites, og under den mindre
sikre Diagnose var allerede Paracentece paatænkt
som det sidste Middel til at lindre Tilstanden,
da Tegn til begyndende Fødsel viste sig, hvorefter
Sprængning af Hinderne snarest muligt foretoges.
Livmoderen trak sig meget godt sammen , og
Barselsengen forløb i det ene Tilfeelde aldeles
normalt, i det andet under en let Barselfeber.
(H. S. Hoffmann).

Nogen fuldstændigere Skildring af Veirliget
findes ikke i Beretningerne fra dette Amt, men
af enkelte spredte Bemærkninger sees Vinteren at
have været mild, dog med en liden Eftervinter i
Marts Maaned, og Sommeren og Masten at have
været varme og behagelige.

Med Hensyn til Folkets Levemaade og Næ-
ringsveie gjentages alene, hvad allerede er anført
i tidligere Medicinalberetninger. Misbrug af Spi-
rituosa var fremdeles lige hyppig i Kragero og
Skien, hvorimod den i de fra Byerne mere fjernt-
liggende Landdistrikter betydelig var aftagen og
i det Hele maatte kaldes sjelden. Aarsagen til
denne heldige Forandring var dog mindre at soge
i nogen Erkjendelse hos Folket at det i moralsk
og physisk Henseende Fordærvelige ved Brænde-
vinet, end i den vanskeliggjorte Adgang til at

erholde samme, thi naar Anledning gaves, saa-
som ved Heitider, Brylluper o. s. v., nodes det
fremdeles gjerne til Overmaal og det paa enkelte

Steder saavel af Fruentimmer som af Mandfolk.

Fattigsygepleien udførtes i Porsgrund og
Brevik med Bamble af de derværende private
Læger, overalt ellers af Embedslægerne. Distrikts-

lægen i øvre Thelemarkens østfjeldske Distrikt
behandlede 63 fattige Syge i Præstegjeldene Sil-
gjord og Hjærtdal. Lægehjælp søgtes i det Hele
temmelig meget, hvorimod Jordemødrene paa flere

Steder lidet benyttedes, navnlig i Fjelddistrikterne

og der tildels paa Grund af Distrikternes store

Udstrækning. Amtet havde i Alt 22 Jordemødre,
nemlig en i hver af Byerne Skien, Porsgrund,

Brevik og Kragerø og Resten fordelt omkring paa

Landet, hvis enkelte PrEestegjelde alle havde sin
særegne Jordemoder, alene med Undtagelse af

Laurdal og Mo, der havde en fælles. Jordemo-

deren i Bamble boede i Langesund.

De Vaccineredes Antal udgjorde 2702. I

Silgjord Ilovedsogn vare alene vaccinerede 8 In-
divider, og i Annexet Aamotsdal Ingen, da Vac-
cinen ikke kunde bringes til at slaae an. I Skien,

Brevik og tildels Eidanger, i Stathelle og Kra-
gerø udførtes Vaccinationen af Læger.

Af retslig-medicinske Forretninger nævnes 9,
hvoraf 3 Obductioner af i Dølgsmaal fødte Børn,
1 Obduction af et Barn, der af Forældrene be-
frygtedes ihjellagt, men rimeligvis var clod af Vol-
valus og Tarmbetændelse, 1 af en Mand, der

var dræbt af en Sindssyg, saint 2 Skjøn afgivne
om Beskaffenheden at en tilføjet Legemsbeskadi-
gelse. 2 ere ikke nøjere beskrevne.

Om Sindssyge gives følgende Oplysninger:

i Landphysicatet fandtes 22 anmeldte Sindssyge,
hvoraf 21 forpleiedes for fire Femtedele af Om-
kostningerne paa Amtets Regning og 1 paa ved-

kommende Fattigdistrikts; 5 vare indlagte paa
Gaustad Asyl. I Kragero, Sandekedal og Dran-

gedal tilkom 5 nye Tilfælde, hvoraf et helbrede-
des og et bedredes i Hjemmet, og 3 indlagdes i

Gaustad Asyl; af 19 ældre Sindssyge her (op-
forte allerede i 1857) var Tilstanden uforandret
hos 10, 5 vare friske, 1 berøvede sig Livet, og
3 henlaae en kortere eller længre Tid af Aaret
paa Gaustad. I nedre Thelemarkens Distrikt til-
kom 6, hvoraf en indsendtes til Gaustad. I ovre

Thelemarkens østfjeldske Distrikt fandtes 19 Sinds-

syge, hvoraf 17 forpleiedes paa Amtets og 2 for

privat Regning, 2 henlaae paa Gaustad. I øvre

Thelemarkens vestfjeldske Distrikt tilsaa,es 3 ikke

forhen anmeldte, chroniske Tilfælde, hvoraf 2 ind-

sendtes til Gaustad. I Tinn's Distrikt døde en

Mand, lidende af Melancholi.

Af chirurgiske Operationer nævnes 1 Reclina-

tio cataractte, 4 Extractiones cataractæ ; 1 Udskjaa-

ring af Underlæben og 1 Amputation af Bryst-
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kjertlen, begge ved Xræft; flere Gange Exstirpa-
don af Svulste og Fingerled; 1 Paracentesis ab-
dominis, 1 Herniotomi hos en 66aarig Kone, der
(lode 17 Dage efter paa Grund af Uforsigtighed;
1 Radicaloperation ved Vandbrok; 2 Gange Ope-
ration for Phimosis ; I Gang Borttagelse af Ute-
rinpolyp ved Afskjæring, og 1 Gang af Næsepolyp
ved Afvridning.

Af obstetriciske Operationer udførtes af Læ-
gerne: 4 Vendinger, hvoraf to med levende Fostre.
26 Tangforretninger, hvoraf 19 med heldigt Ud-
fald for Moder og Barn, ved 7 var Fosteret død-
født; en af Mødrene døde af Barselfeber; Indi-
cationerne vare i de allerfleste Tilfælde langvarigt
Fødselsarbeide og Vemangel, i et Par Bækken-
snæverhed og i et Hydrocephalus hos Barnet.
Losning af Efterbyrden foretoges 2 Gange. En
Kone med rachitisk, skjeevt forsnævret Bækken,
der 2 Gange forud med megen Besvær var for-
lost med Tang, døde af Ruptura uteri for Fod-
selens Fuldendelse. Navlesnoren var i dette Til-
fælde fremfalden, og for om muligt at redde Fosteret
forsøgtes først Vending, da Hovedet endda stod
bevægeligt over øverste Bækkenaabning, men Liv-
moderens stærke Sammentrækning og Bækkenets
Skjaavhed gjorde samme umulig. Ligesaa mis-

lykkedes de noget senere anstillede Forsøg paa
at faae Tang anlagt, hvorfor Konen, der frem-
deles havde kraftige Veer, gaves nogle Timers
Hvile, da hun pludselig under en stærk Ve og med
Fornemmelse af et „Smeld" inden i sig, fik vold-
somme Smerter om Navlen, med blegt og foran-
dret Ansigtsudtryk samt liden Puls. Veerne op-
horte aldeles, og ved den indvendige Undersøgelse
fandtes Hovedet bevægeligt, vigende opad for Fin-
geren, ligesom Fødderne nu med Lethed kunde
naaes og nedføres. Extraction foretoges derefter
og lykkedes indtil Hovedet, der paa ingen Maade
lod sig udbringe, hvorfor Halsen gjennemskares
ved Hjælp af en Snor og en Bistouri. Konens
Kræfter vare imidlertid saa medtagne, at videre
Indgreb maatte ansees utilraadelige, og døde hun
16 å 20 Timer senere. Obduction viste en bety-
delig Ruptur i Fundus uteri. (J. Wetlesen).

MOrtaiiteten og Antallet af Fodte vil sees af
følgende Tabel:

Døde

Fodte.

Landphysicat.
Kragero . . .
Nedre Thele-
marken . . . .
Øvre Thelem.
østfjeldske D.
Øvre Thelem.
vestfjeldske D 
Tinn 	

258

Omkomne ved ulykkelige Hændelser 38.

Selvmordere . . . . . . . . 5.

For det bele Amt bliver der saaledes 1433

flere Fodte end Døde, og Forholdet mellem hine

og disse i det Hele = 100 : 48, 2. Antallet af
døde spæde Børn forholdt sig til Antallet af

Fødte 1 : 10, 7 og til Antallet af samtlige Døde

1 : 5,2. Af de 21 døde Barselkoner sees 11

at være døde af Barselfeber, 1 af Ruptura uteri

og 1 (i Bo Præstegjeld) utorlost for Læges An-

komst.

Af Sygehuse havdes alene Amtssygehuset ved
Skien, hvorom henvises til Sygehuslisten. Paa

Skiens Fattighus fandtes derhos et Værelse til

Indlæggelse af fattige Syge, som savnede den for-

nødne Pleie i Hjemmet.

Af Amtets 4 Apotheker i Byerne Skien,

Porsgrund, Brevik og Kragero blev det sidst-

nævnte visiteret i December 1858, og de 3 først-

nævnte i de første Maaneder af 1859; samtlige

befandtes i god Orden.

Af Badeindretninger havde Amtssygehuset

Kar- og Dampbad. I Kragerø fandtes et Søbad

og i Skien et Kar- og Styrtebad, der begge flit-

tig benyttedes om Sommeren.

Nedicinalpersonalet bestod af:

1. Bratsbergs Landphysicat: 6 Læger, hvoraf
fire i Skien, en i Porsgrund og en i Brevik.
6 Jordemødre, 7 Hjælpevaccinatorer.

2. Kragerø Distrikt: 3 Læger, alle boende i

Kragero. 4 ansatte Jordemødre, 7 Hjælpe-

vaccinatører.

3. Nedre Thelemarkens Distrikt: 1 Læge, bo-

ende i Holden. 4 Jordemødre, 8 Hjeelpevac-
cinaterer.

Bratsb. Amt .

Lægedistrikt.

756
579

534

285

490
121 

2765

389
P 265

234

150

i Alt.

245
49

1332

i Alde-
ren und.
1Aar.

64
51

48

31

55
9

paa Død-
Barsel- fodte.

seng. 
6 36
2 32

8 26

3
	

14

2 23
If
	

6
21 137

7*
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4. Ovre Thelemarkens østfjeldske Distrikt: 1

Læge, boende i Silgjord. 2 Jordemødre, 5

Hjælpevaccinatører.

5. Ovre Thelemarkens vestfjeldske Distrikt: 1

Læge, boende i Laurdal. 5 Jordemødre, 10

HjEelpevaccinatører.

5. Tinn's Distrikt. 1 Læge, boende i Tinn. 1

Jordemoder, 4 Iljælpevaccinatører.

IX. Nedenes og Raabygdelagets Amt.

Sundhedstilstanden var i de indre Egne af
Amtet meget god, langs Kysten derimod mindre

tilfredsstillende, fornemlig i Arendal samt østre

Molands og øjestads Prtestegjelde, hvor den maa
betegnes som temmelig mislig. Nervefeber og
Skarlagensfeber forekom paa disse Steder gjen-
nem en stor Del af Aaret med ikke ringe Ud-

bredning, og navnlig krævede' den sidstnævnte
Sygdom mange Ofre. I Arendal og de nævnte
Præstegjelde gik saaledes Dødligheden, naar Fol-

kemængden antages at være den samme som ved
Folketællingen i 1855, op til omtrent 27 paa
1000, og af de Døde vare over 43 pCt. i Alde-
ren over 1 men under 20 Aar. Den storre Død-
lighed her og paa enkelte andre Steder langs
Kysten i Modsætning til de tre indre Lægedi-
strikter, hvor den alene gik op til omtrent 17
paa 1000, stiller ogsaa for det hele Amts Ved-

kommende Forholdet mindre gunstigt. Antallet
af samtlige Dødsfald udgjorde 1198 eller omtrent
12, 4 pCt. over Middeldødligheden i Femaaret
1851- 55 og 7 pCt. over Dødligheden (1120) i
det foregaaende Aar.

Sygdomsconstitutionen betegnes fra den ost-
lige og vestlige Del af Amtets Kystdistrikt, nem-
lig Ira Byerne Osterrisøer og Lillesand som væ-
sentlig inflammatorisk, fra Arendal og Grimstad

som fremherskende asthenisk. Iøvrigt dannede

saavel her som i de øvrige Egne af Amtet, hvor

Sygdomsconstitutionen i det Hele synes at have
været temmelig indifferent, catarrhalsk-rheuma-

tiske Tilfælde den talrigste Sygdomsgruppe næsten

hele Aaret, hvorimod gastriske Affectioner vare

noget sjeldnere end i de nærmest foregaaende

Aar.

Nervefeber fortsatte sig i Arendal og Omegn

gjennem de tre første Maaneder med samme In-

tensitet, hvormed den allerede var optraadt i 1857,

aftog derpaa efterhaanden og var næsten forsvun-

den i Juli og August, men viste sig atter skjønt

meget mildt i September og October. Lægerne

i denne By opgive i Alt at have behandlet 216

Tilfælde, hvoraf 17 med dodlig Udgang; en stor

Del heraf falder dog paa de tilstødende Præste-

gjelde, hvor Sygdommen paa enkelte Steder viste

sig meget ondartet, saaledes paa en Gaard i øje-

stad, hvor af 8 Angrebne 5 døde. Ogsaa i den

østlige Del af Fjære Landsogn forekom i de for-

ste Maaneder en liden, temmelig ondartet Epide-

mi soin Fortsættelse fra det foregaaende Aar, og

enkelte Tilfælde iagttoges tillige i Grimstad By;

Distriktslægen i vestre Nedenes behandlede paa

disse Steder 26, hvoraf 6 døde. I Lillesand med

Omegn, hvor et Par smaae Epidemier indtraf i

Juni og Juli, var derimod Sygdommen meget mild,

og af 32 derfra opgivne Tilfælde sees alene 1 at

være endt dødlig. I den østlige Del af Amtet

forefaldt en liden, temmelig begrændset Epidemi

i Gjerestads Sogn i Februar og Marts, under hvil-

ken 25 angrebes og 3 døde, deraf 11 angrebne i

et Hus paa engang. Iovrigt bemærkedes her kun

enkelte sporadiske Tilfælde, og det hele Antal,

hvorom Osterrisøers tvende Læger give Beretning,

udgjør i Alt 34 med 4 Dødsfald. Fra Aamlids

Distrikt nævnes alene et Par, og fra Sætersdalens

Distrikt aldeles intet Tilfælde af denne .Sygdom.

I Evje Distrikt indtraf derimod en liden Epidemi

fra Midten af August til Slutningen af Septem-

ber paa sex Gaarde i Evje Hovedsogn, hvor af

11 Angrebne 3 døde, og i November—Decem-

ber indsygnede 6 Individer paa en Gaard i Ive-

land, uden at dog nogen af disse bortrykkedes.

For det hele Amt bliver der saaledes efter Oven-

staaende et Antal af 327 Angrebne og 31 Døde

af Nervefeber.

Ai Barselfeber nævnes 30 Tilfælde med 7

Dødsfald fra Byerne langs Kysten, deraf det stør-

ste Antal fra Arendal og Omegn, nemlig 17 med
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5 Dødsfald. Sygdommen synes her at være fo-
rekommen især i Maanederne Juli og August.
Af andre Barseltilfælde nævnes endvidere 2 af
Phlegmasia alba og 3 af Mania puerperalis, to af
disse med dødlig Udgang.

Bornekopper bragtes til fire forskjellige Tider
til Grimstad med Omegn samt Lillesand, hver
Gang ved Søfolk fra Goteborg, England eller
Bremen. Blandt de fra disse Smittede var og-
saa en 75aarig Mand med tydelige . Ar efter ægte
Kopper. I Alt iagttoges paa disse Steder 14 Til-
fælde, hvoraf 2 maatte characteriseres som Variolæ
-verce og 12 som Varioloides. Ogsaa i Tvedestrand
indtraf 2 Tilfælde af Varioloides, didbragte ved
Sømænd fra Goteborg.

Vandkopper viste sig paa flere Steder, mere
eller mindre hyppig.

Rosen angives fra Arendal soin ualmindelig
hyppig hele Aaret.

Skarlagensfeber, der i 1857 havde hersket
epidemisk i den største Del af østre Nedenes Di-
strikt, men her væsentlig var ophørt allerede mod
Aarets Slutning og i 1858 kun viste sig med en-
kelte sporadiske Tilfælde, optraadte derimod med
megen Styrke i Arendal og Omegn, hvorfra den

efterhaanden strakte sig vestover til Grimstad og

Lillesand. I Arendal, hvis Læger opgive tilsam-

men at have behandlet 357 Syge, hvoraf 47 døde,
bemærkedes de første, enkelte Tilfælde i Januar,

hvorefter Sygdommen stadig tiltog, indtil den i
Mai naaede sit Høidepunct for siden at vedlige-
holde sig hele Aaret, dog mindst hyppig i Au-
gust, October, November og December. Epide-
mien, der i det Hele og især i Begyndelsen var
meget ondartet, frembød en Mængde svære Til-

fælde. Foruden stærke febrilske og inflammato-

riske Phænomener under Sygdommens Begyndelse

med Hjernetilfælde og heftig ofte gangrænos Hals-
betændelse, indfandt sig senere gjerne Svulst i

Parotis- og Submaxillærkjertlerne, tildels over-
gaaende i Suppuration, og under Desquamations-

stadiet som et mere og mindre constant Phteno-

men FIydrops, ledsaget af albumines, undertiden

blodig Urin. Otorrhoe og Blennorrhoea narium

iagttoges hos Flere, ofte som det første Symptom

og gjerne med ugunstig Prognose. Ikke faae

Voxne angrebes, blandt disse endog en Mand paa

64 Aar, og Exempel anføres paa Sygdommens

Optræden hos Individer, der allerede i tidligere

Epidemier skulde have gjennemgaaet samme. Jo

yngre Børnene vare, desto ugunstigere blev ogsaa

efter en Læges Beretning i Almindelighed Udfal-

det; i en Alder af 1/2 Aar og deromkring over-

stod intet Barn Sygdommen (Eger). Fra Aren-

dal synes Sygdommen soin anført at have ud-

tredt sig mod Vest, uden at dens Gang dog be-

stemt kan paapeges; i Hovaag og Birkenes Sogne

af vestre Nedenes Distrikt samt i Ivelands Sogn

af Evje Distrikt begyndte den først at udvikle

sig mod Aarets Slutning. I Grimstad med Om-

egn behandlede den derboende Distriktslæge 26,

hvoraf 5 døde, men Antallet saavel af Angrebne

soin Døde var i Virkeligheden meget større, da

Mange ikke søgte Læge. Fra Lillesand opgives

alene 1 Død, derimod ikke de Behandledes An-

tal, og i Aamlids og Sætersdalens Distrikter sees

intet Tilfælde af Skarlagensfeber at være fore-

kommet.

Diphtheriske Affectioner vare af mindre væ-

sentlig Betydning. Exsudativ Svælgbetændelse

forekom vistnok fra og til, fornemlig i Osterrisøer,

men alene 1 Dødsfald, i Lillesand, er anmeldt

af denne Sygdom. Af Strubehoste omtales lige-

ledes kun nogle faae Tilfælde, hvoraf 1 i Aren-

dal og 1 i Grimstad med dødlig Udgang.

Catarrhalske Tilfælde med og uden Feber,

navnlig Bronchit og Halsbetændelse, forekom tern-

melig jævnlig hele Aaret, især dog Vaar og Høst.

Ved Næs Jernværk, hvor en Influenzaepidemi var

begyndt den foregaaende Høst, vedvarede denne

til ud paa Vaaren, heftigst blandt Born, hvoraf

ofte flere angrebes i samme Hus; men med denne

ene Undtagelse synes de catarrhalske Affectioner

intetsteds at være optraadte epidemisk.

Bettendelsessygdomme, navnlig Lungebetæn-

delse, hørte i Osterrisoer og Lillesand til de re-

lativ hyppigste, hvorimod de paa den mellemlig-

gende Strækning af Kysten og inde i Landet vare

sjeldnere end sædvanligt. Fra Osterrisøer ere an-

meldte 109 Tilfælde af Lungebetændelse med 8

Dødsfald, deraf flest for Maanederne Marts —

Mai ; fra Tvedestrand 15 Tilfælde, alle helbredede ;
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fra Arendal af to Læger 22 Tilfælde med 5 Dads-
fald og derhos af en tredie Læge 3 Dødsfald men
ikke Antallet af Behandlede fra Grimstad 15
med 4 Dødsfald, fra Lillesand 38 med 2 Dods-
fald, fra Næs Jernværk og Aamlids Distrikt til-

sammen 10, saint endelig fra hvert af Lægedi-
strikterne Evje og Stetersdalen 1. For det hele
Amt sees saaledes 10 Læger at have behandlet
211 Syge for Lungebetændelse, hvoraf 19 døde.

Lettere acute rheumatiske Affectioner vare
temmelig gjEengse hele Aaret, især dog Host og
Vaar i Forbindelse med de catarrhalske, hvori-
mod egentlig acut Ledderheumatisme, om end
maaske noget hyppigere end sædvanligt, dog ikke
frembød mange Tilfælde. Stadsphysicus i Aren-
dal behandlede 6 i Maanederne Juli og August,
en anden Læge sammesteds opgiver 6 for hele
Aaret, og Lægen i Tvedestrand 4.

Koldfeber iagttoges hyppigere end i det fo-
regaaende Aar, men næsten udelukkende hos So -
folk, hjemkomne fra Udlandet, især Holland og
tildels Østersøen. Af i Hjemmet opstaaede Til-
fælde nævnes alene et fra hver af Byerne Tvede-
strand og Grimstad og to fra Arendal. I det
Hele anføre 7 Læger at have behandlet 56 Indi-
vider, hvoraf flere ogsaa tidligere angrebne, for
denne Sygdom.

Gastriske Sygdomme vare mindre fremtræ-
dende selv i Sommermaanederne og, som det be-
mærkes, uagtet det da herskende varme Veirlig.
Diarrhoe og Cholerine forekom vistnok af og til,
men opnaaede intetsteds nogen synderlig Udbred-
fling, om end den sidste Sygdom oftere optraadte med
megen Heftighed i de enkelte Tilfælde. I Lillesand
med Omegn vare Diarrhoerne i Juni og Septem-
ber tildels forbundne med Blodafgang, og i Ve-

gusdals Annexsogn af Evje Distrikt indtraf i
August en Del gastriske Tilfælde med dysenterisk
Character.

Syphilis var ganske ukjendt i de tre indre
Lægedistrikter af Amtet, og Distriktslægen i Aam-
lid bemærker, i Løbet af sex Aar aldrig at have
truffet nogen dermed Befængt. I Byerne langs
Kysten, hvorfra 6 Læger tilsammen opgive 47

iagttoges derimod Sygdommen oftere,
men for det Meste hos Sømænd, der vare blevne

smittede i Udlandet. I et Tilfælde af Recidiv

efter Syphilisation hos en Mand, der var behand-

let paa denne Maade paa Rigshospitalet uden no-

gensinde at have brugt Mercur, svandt de opstaa-

ede Ulcerationer og Tubercula mucosa hurtig i

Løbet af en Maaned uden anden Behandling end

Ess. gentianæ i Vand (F. Kittel). Radesyge
nævnes af Distriktslægen i østre Nedenes. For

Gonorrhoe behandlede 3 Læger i Tvedestrand og

Arendal tilsammen 24 Syge.

Chroniske Hudsygdomme, Eczem, Psoriasis,

og navnlig Fnat angives fra Østerrisoer som ikke

ganske sjeldne, og i de indre Egne af Amtet

var Fnat endog meget almindeligt, uden at Al-

muen bekymrede sig synderlig om at søge Raad

for samme (J. Lund).

Spedalskhed forekom med 1 Tilfælde i Holts

Præstegjeld hos en Mand, der var indflyttet fra

Lærdal i nordre Bergenhus Amt. Sygdommens

Udbrud indtraf omtrent fire Aar efter Indflyt-
.

n ingen.

Kjertelsyge var som forhen meget hyppig

baade i By og Bygd, dels som almindelig udtalt

Scrophulosis, dels som Affectioner af enkelte Or-

ganer, især Øinene. Maaske ligesaa hyppig som

denne Sygdom og af langt mere indgribende Be-

tydning var imidlertid Svindsot, hvis stærke og

almindelige Forekomst i dette Amt synes, ialfald

forsaavidt Forholdet hidtil er kjendt og kan be-

dømmes, vel egnet til at vække Bekymring. Flere

Læger betegne ogsaa Tilstanden saaledes, og en

Beregning af de indkomne Mortalitetsopgaver med

Hensyn til Svindsots Hyppighed som Dødsaarsag

synes at bestyrke Rigtigheden af denne deres Ud-

talelse. 9 Læger i Byerne langs Kysten give

nemlig Oplysning om 328 dem bekjendte Dods-

fald, og heraf vare 75 eller 22, 9 pCt. bevirkede

af Svindsot. 2 andre Læger, hvis Mortalitetsop-

gayer iøvrigt ere for ufuldstændige til at kunne

medtages i Beregningen, nævne derhos 10 Dods-

fald af samme, saa det bele bekjendte Antal bli-

ver 85. Kjønnet er opgivet for 64, nemlig 30 af

Mandkjøn og 34 af Kvindekjøn; Alderen for 48,

nemlig 2 under 5 Aar, 7 mellem 10-20 Aar,

12 mellem 20- 30 Aar, 12 mellem 30-40 Aar,

3 mellem 40-50 Aar, 2 mellem 50-60 Aar, og
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10 over 60 Aar. Med Hensyn til Sygdommens

Aarsagsforholde paapeges alene A rvelighedens Ind-

flydelse; dog troer en Læge efter sin Erfaring

tillige at burde henlede Opmærksomheden paa

Giftermaal mellem Nærbeslægtede, der gjentaget

gjennem flere Slægtsled tilsidst skulde kunne bringe

Sygdommen ind i Familier, hvor den for ikke

fandtes (F. Vogt).

Blegsot og Menstruationsuordener , ligesom

ogsaa

Cardialgi og Ormsyge vare overalt mere og

mindre almindelige.

5 Individer angives behandlede for Dranker
galskab, nemlig 3 fra Tvedestrand og 2 fra Aren-

dal, hvoraf en døde.

Af mærkelige sporadiske Tilfælde omtaler

Distriktslæge Scheen et Par. I det ene opstod

hos en robust middelaldrende Mand efter en længre

Tids Hovedpine i Regio supraorbitalis henimod

Glabella en fluctuerende Svulst af omtrent 1" Di-

ameter, efter hvis Aabning udflød godt Pus.

Smerterne ophørte, men Pusudfloddet vedblev, og

befandtes ved Undersøgelse med Sonden, som

kunde indføres omtrent 2V2il i Retningen mod

Planum supraorbitale og temmelig frit bevæges i

forskjellige Retninger, en Aabning af 2 a, 3" Di-

ameter i Os frontis, hvorigjennem Pus og Blod

udflød. I Aabningen bemærkedes Hjernens Pul-

sation, hvilket i Forening med Sondens frie Be-

vægelse i forskjellige Retninger beviste, at Com-

municationen ikke var med Sinus frontalis men

med Cavitas cranii. Uagtet Abscessens Sæde paa

dette Sted vare dog Hjernefunctionerne aldeles

uforstyrrede, og Manden, en Jernværksarbeider,

iøvrigt ved god Helbred, istand til at forrette sit

Arbeide; men uagtet al anvendt Behandling havde

Fistelen endda — ved Beretningens Affattelse —

ikke lukket sig. I det andet Tilfælde forsøgte

en ung Mand at begaae Selvmord ved at skyde

sig en Kugle gjennem Brystet. Hensigten opnaa-

edes imidlertid ikke, hvorimod ban, holdende Hi-

storien hemmelig selv for sine Husfæller, begyndte

stadig at ophoste Pus og Blod under stærk Ema-

ciation, indtil Lægen første Gang saa ham en

Maaned efter Tildragelsen. Ved Undersøgelsen af
Brystet, som den Syge i Forstuingen ikke vilde

tilstede, fandtes et aabent Saar 2" under venstre

Brystvorte og i diagonal modsat Retning deraf, i

Mellemrummet mellen 8de og 9de Vertebra dorsi

ved Anguli costarum i det Dybe en lille Haard-

hed, der ved Incision befandtes at indeholde

almindelig Riffelkugle. Efter dennes Borttagelse

ophostedes fremdeles i længre Tid Pus og Blod,

men efterhaanden lukkede dog Saarene sig, og

Huld og Velbefindende vendte tilbage. — Af andre

Tilfælde nævnes en Atresia ani med Udmunding

af Tarmen i Vesica hos et 8 Dage gammelt Barn,

der døde af Peritonæitis (J. Olsen), samt en Fød-

sel af en Mola hydatidea hos en 52 Aar gammel

Kone (F. Vogt).

En Forgiftning ved Fro af Lolium temulen-

tum berettes af Distriktslæge Frisak. De Syge,

7 i Tallet, angrebes alle kort efter et Middags-

maaltid, bestaaende af Hvedemelsvandgrød, af en

saadan Mathed og Skjælven over hele Legemet,

at de vanskelig kunde gaae, og de Svageste ikke

bringe et Glas Vand til Munden. Der var Ho-

vedpitle, Svækkelse af Synet; Øjet mat, Pupillen

omtrent normal, men Bevægelsen af Iris træg,

Ansigtsfarven bleg og gusten, Pulsen noget lang-

som, samt Temperaturen over hele Legemet for-

mindsket. Et Par af de Angrebne fik af sig selv

Opkastelse, de øvrige gaves et Brækmiddel, og

alle vare Dagen efter raske. Da ingen anden

Aarsag til de opstaaede Tilfælde kunde paavises,

blev noget af den umalede Hvede undersøgt, og

befandtes den at indeholde en ikke udetydelig

Mængde af det nævnte Frø. Ogsaa noget Flad-

brod, bagt af samme Mel som Grøden, frembragte

lignende Virkninger, hvorefter Kornet opbrugtes

til en Gris, som ingen sygelige Phænomener frem-

viste deraf.

Veirliget var i Aarets første Vintermaaneder

mildt, Sommeren varm med passende Fugtighed,

de sidste Maaneder atter forholdsvis milde. Aars-

wexten viste sig ualmindelig rigelig, og Afgrøden

af god Beskaffenhed. (Scheen, Schneider).

De hygieeniske Forholde i Arendal maae i
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flere Henseender betegnes som mindre heldige.

Byen er tæt bebygget, flere Boliger ligge paa

Bolværk og Pæle i Søen og ere af den Grund

fugtige, saa meget mere som Stedets Nærhed ved

Havet i det Hele medfører et noget fugtigt Cli-

mat. Til Drik og Madlavning haves alene Brønd-

vand, der er temmelig haardt og jernholdigt samt

i tørre Somre ikke at erholde i tilstrækkelig

Mængde. Noget ordentligt Kloaksystem findes

ikke, og Latrinvæsenet medfører mange Ulem-

per; i de fleste af de nærmest Ilavnen liggende

Huse findes Udførselskanaler for det hele Latrin-

indhold, opførte dels af Bredder dels af Graa-

stensmur, men disse Kanaler ere ofte tilstoppede,

saa Indholdet trænger sig ind i Jorden under Hu-

sene, og exempelvis anføres, at man et Sted ved

at opbryde Gulvet fandt Jorden i en Alens Tyk-

kelse aldeles imprægneret med Excrementer. Paa

denne Maade holdes Luften i mange huse stadig

uren, og kommer saa dertil den efter højvande

bestandig stedfindende Uddun5tning fra Havnen og

de ved Kanalernes gjerne i den varmeste Som-

mertid foretagne Opmudring udviklede Gasar-

ter, „saa skjønnes let, at man i Arendal ikke

lever i den bedste Luft". (Eger). Imidlertid troer

dog Stadsphysicus at have Erfaring for, at Byen,

uagtet disse mindre gunstige Omstændigheder i

sanitær henseende r nyder en forholdsvis bedre

Sundhedstilstand end de fleste andre Steder i

Landet, uden at det dog kan sees, at denne An-

tagelse er støttet til statistiske Data. — Arbei-

derne ved Næs Jernværk angives at leve under

særdeles gunstige Vilkaar, ligesom ogsaa at ud-

mærke sig ved Renlighed, Maadehold i Drik og

gode Swdelighedsforholde. I Sygdomstilfælde til-

staaes med megen Liberalitet Enhver af de hen-

ved 700 Mennesker, der leve og underholdes ved

Værket, frit Lægetilsyn af den ved Værket an-

satte Læge og frie Medicamenter, Sundhedstil-

standen var i 1858 god. Af de enkelte Haand-

teringer synes Hammersmedenes at burde frem-

hæves som Sygdomsaarsag; mod Beskadigelse af

Oinene ved det ferskede Jerns første Udsmidning

brugtes Skjærme af fin Messingtraad. (Schneider).

Brændevinsdrik antoges i Osterrisoer og Aam-

lids Distrikt maaske at were noget aftagen dette

Aar, nærmest paa Grund af Almuens mindre

Raad efter Handelscrisen til at forskaffe sig sam-

me ; fra Arendal klages derimod fremdeles stærkt

over den herskende Drikfældighed, „som de gjæl-

dende Lovbestemmelser om Brændevins Salg og

Udskjænkning og den frie Handel med Vin og Øl

understøtte" (A. Kittel).

Fattigsygepleien udførtes for det Meste af

Embedslægerne, tildels dog ogsaa af private. Oster-

risøer havde særskilt lønnet Fattiglæge. Den pri-

vate Læge i Tvedestrand tilsaa 2 Syge for Tve-

destrands, 1 for Dybvaags og 4 for Holts Com-

munes Fattigvæsen. Stadsphysicus i Arendal be-

handlede 258 fattige Syge med en Medicament-

udgift af 368 Spd., og den private Læge i Lil-

lesand 64 for Fattigvæserne i Lillesand, vestre

Moland, Iløvaag og Birkenes, hvilket sidste Sogn

især angives at gjøre Meget for sine fattige Syge.

Kvaksalveri dreves fremdeles af en Mand i Lil-

lesand ; men i det Hele syntes Tilliden til ham at

være i betydeligt Aftagende. I Begyndelsen af 1859

blev han dog sat under Tiltale for Kvaksalveri og

straffet med 15 Dages Fængsel paa Vand og Brod.

Læges Bistand søgtes i Almindelighed gjerne, Jor-

dmlødrenes derimod paa enkelte Steder mindre,

især hvor der var lang Vei til samme. Af Jor-

demødre fandtes iovrigt ifølge Beretningerne 15

inden Amtet, hvoraf 6 boende i Byerne. Gjere-

stads, Frolands og Homedals Prxstegjelde havde

aldeles ingen, i de øvrige fandtes i Regelen kun

1, ansat enten for hele Præstegjeldet eller for et

enkelt Sogn. I Evje Distrikt blev en Jordemo-

der i Begyndelsen af det følgende Aar anmeldt

for Amtet, fordi hun i et Tilfælde af Tværleie

mPd fremfalden Arm uden at forsøge Vending

alene gav sig til at trække i Armen indtil denne

afreves.

En Sundhedscommission mod den spedalske

Sygdom oprettedes i Holts Sogn.

De Vaccineredes Antal udgjorde 2071. Vac-

cinationen udførtes i Østerrisøer og Grimstad af

Distriktslægerne, i Arendal af Stadsphysicus.

Af retslig medicinske Forretninger nævnes

6, nemlig 1 Obduction af en efter ydre Vold clod

Mand, 1 Obduction af et dødfødt Barn, 1 af et

dræbt nyfødt Barn tilligemed Undersøgelse af Mo-
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deren, om hun havde født eller ikke, samt 2 Er-
kleeringer

.

 om Sindssyges Tilregnelighed.
Om Sindssyge gives følgende Oplysninger:

Distriktslægen i ostre Nedenes undersøgte I og
behandlede 2, hvoraf en helbrededes og den an-
den, hos hvem Sygdommen havde varet i mange
Aar, døde. Fra Arendals Commune indlagdes de
fattige Sindssyge, som tiltrængte en fra alminde-
lig Fattigforsørgelse særegen Behandling, i Gau-

stad Asyl (A. Kittel); af private Læger i denne
By nævnes tilsammen 16 Tilfælde soin tilseede,

hvoraf to endte dødlig. I vestre Nedenes Di-
strikt var ingen Forandring foregaaet med de un-
der Amtets Forsørgelse værende Sindssyge, hvor-
imod en ny var tilkommen, lidende af Fjantet-

hed. De bleve alle tilseede af Distriktslægen,
der ligeledes behandlede et Par acute Tilfælde,

som helbrededes. Den private Læge i Lillesand
tilsaa 4, hvoraf en, lidende af Dements, udsattes
for Birkenes Fattigvæsens Regning, og de tre,
lidende af Melancholi, helbrededes. I Sætersda-
lens Distrikt var ingen ny tilkommen, hvorimod
2 for Amtets Regning udsatte tilsaaes. Fra
Aamlids og Evje Distrikter nævnes Intet om de
Sindssyge.

Af chirnrgiske Operationer anføres 1 Un-
derbinding af Arteria radialis; flere Gange Am-
putation og Exarticulation af Fingre og Tæer; 1
Operation for sammenvoxneFingre ; 1 Læbedan-

nelse formedelst betydeligt Substantstab efter Bid
af en Hest; 1 Reclinatio cataractw; 2 Gange

Borttagelse af Nwsepolyper, 3 Exstirpationer af

Læbekræft, 1 af Kræft i Lobulus auris, 1 af Epi-
thelialcancer; flere Gange Exstirpation af Tumo-
res cystici og Teleangiectasier, 1 Gang af en
Exostose, og 1 af en flere Tommer lang horn-
dannet Excrescents paa Benet; hos 2 Individer

Paracentesis abdominis, oftere gjentaget; 1 Ope-
ration for Atresia ani, 1 for Fissura ani, 1 for
Paraphimosis, 3 Gange Punction af Vandbrok,
i det ene Tilfælde med Jodindsproitning, samt 1

Gang Reposition af en luxeret Tommelfinger, hvor

Repositionen først var mulig efter Resection af
den Huden perforerende Ledende.

Af obstetriciske Operationer udførtes af Læ-

gerne 8 Vendinger, for det Meste paa Grund af      

Tværleie, et Par Gange formedelst Bækkensnm-
verhed og skjævt Hovedleie ; 6 af Fostrene vare
dødfødte, og af de to, som levede, var det ene,

paa hvem Operationen foretoges paa Grund af
Placenta prævia i Forbindelse med Tværleie, lige-
ledes i længre Tid asphyctisk men bragtes dog

tillive, fornemlig ved kunstig Respiration efter
Marschal Hall's Methode, efterat de sædvanlige
Oplivningsmidler forgjæves vare forsøgte (F. Vogt).

ri Tangforretninger, hvoraf 14 med levende og 3

med dødfødt Foster; Indicationerne vare i Almin-

delighed Vesvækkelse og langsom Fremgang af

Fodselen, ligesom over Halvparten af Mødrene

vare, tildels ældre, Førstefodende. 1 Gang Per-

foration, hos en 29 Aar gammel Forstefødende

paa Grund af trangt Bækken og efter 3 Dages

14'ødselsarbeide, Tang var flere Gange forgjæves

forsøgt; Konen restitueredes snart (A. Smith ).

Mutilation af Fosteret foretoges i 2 Tilfælde, hvoraf

det ene hos en Kone i fjerde Barselseng forme-

delst Tværleie med fremfalden Arm; Vending

forsøgtes først men mislykkedes, hvorfor, da Fo-

steret var dødt, og Konen meget svag, først den

fremfaldne og derpaa den anden Arm borttoges i

Skulderleddet, hvorefter Vendingen foregik med

temmelig Lethed ; Konen døde et Par Timer ef-

ter uden paaviselig Aarsag (Schneider). I det

andet Tilfælde, ligeledes et Tværleie med frem-

falden Arm, hvor Vending ikke lod sig udfore,

exviscereredes først Bryst- og Underlivshulen,

hvorefter det, da Vendingsforsøgene fremdeles paa

Grund af Livmoderens stærke Sammentrækning

mislykkedes, endvidere var nødvendigt at foretage

Decapitation, forinden Forlosningen kunde fuld-

bringes. Den sidste Operation foretoges ved Sag-

fling med en om Halsen anbragt Snor, der dog

brast et Par Gange. Fosterets Liv var allerede

udslukket for Lægens Ankomst; Moderen, 30 Aar

gammel og 5te Gang svanger, gjennemgik Bar-

selsengen aldeles normalt. (Hachenberg, F. Kittel).

Mortaliteten og Antallet af Fodte vil sees af

følgende Tabel: (se næste Side).     

8
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462	 64	 6	 15
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88	 19	 1	 15

	

61	 22	 4

Østre Nedenes
med Arendal .
Vest. Nedenes
Aamlid . . 	
Evje 	
Sætersdalen
Neden. ogRaa-
bygdel.s Amt.

Lægedistrikt.

842
711
136
201
162

2052

Fødte.

Døde
i Alde-
ren und

Aar.
i Alt.

Død-
fødte.

1198 219	 20
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Jernværk. 1 Jordemoder, 3 Hjælpevaccina-

Oren

5. Evje Distrikt: 1 Læge, boende i Evje. 2

Jordemødre, 4 Hjaalpevaccinatorer.

6. Sætersdalens Distrikt: 1 Læge, boende i

Bygland. 2 Jordemødre, 2 Hjælpevaccina-

tører.

Omkomne ved ulykkelige Hændelser 45.

Selvmordere . • • J. . • . . 9.

Det hele Amt havde saaledes et Overskud

af 854 flere Fodte end Døde, og Forholdet mel-

lem hine og disse var = 100 : 58,4. Antallet af

døde spæde Børn forholdt sig til Antallet af

Fodte = 1 : 9,4 og til Antallet af samtlige Døde

— 1 : 5,5. Af de paa Barselseng Døde skulde

efter Beretningerne 7 være bortrykkede af Bar-

selfeber, 2 af Mania puerperalis, 1 af Heemorrha-

gia uteri -og 1 af upaaviselig Aarsag kort efter

at være forløst ved Kunstens Hjælp (se ovenfor).

Noget Amtssygehus findes ikke i dette Amt,

hvorimod Byerne Osterrisøer og Arendal paa sine

respective Fattighuse have nogle Værelser ind-

rettede til Indlæggelse af syge Fattige, der ikke

kunne behandles i deres Hjem, af syge Tjeneste-

folk og tildels Syge fra Landdistriktet, som til-

trænge stadigere Tilsyn. Paa Osterrisøers Syge-

stuer behandledes dette Aar 19 Syge og døde 3.

Amtets 3 Apotheker i Osterrisøer, Arendal

og Grimstad fandtes ved Visitationen i Orden.

Badeindretninger, især bestemte til Søbad

om Sommeren, havdes i Osterrisøer, Tvedestrand

og Arendal, og angives at være blevne flittig be-

nyttede.

Diedicinalpersonalet bestod af:

1. Arendals Stadsphysicat: 5 Læger og 2 Jor-

demødre.

2. Østre Nedenes Distrikt: 3 Læger, hvoraf to

i Osterrisoer og en i Tvedestrand, Distrikts-

lægen i Aamlid boer desuden inden dette Di-

strikt. 4 Jordemødre, 8 Hjælpevaccinatører.

3. Vestre Nedenes Distrikt: 2 Læger, hvoraf en

i Grimstad og en i Lillesand. 4 Jordemødre,

9 Hjælpevaccinatører.

4. Aamlids Distrikt: 1 Læge, boende paa Næs

X. Lister og Mandais Amt.

Sundhedstilstanden var paa faae Undtagel-

ser nær overalt meget god i dette Amt, som min-

dre tilfredsstillende betegnes den alene fra Man-

dals Distrikt, hvor Nervefeber og Bornekopper i

enkelte Sogne fremkaldte en noget større Syge-

lighed. Ogsaa Dodlighedsforholdene for Aaret

stille sig særdeles gunstige, idet Antallet af samt-

lige Dødsfald — 1091 — ikke alene er 18,2,136).

under det tilsvarende Antal (1333) Aaret forud,

men tillige omtrent 13,5 pCt. under Middeldodlig-

heden i Femaaret 1851-55. Til Oplysning om

Sygelighedens større eller mindre Styrke i de

enkelte Maaneder hidsættes derhos, at af 3345

Tilfælde, som opgives behandlede af 4 i Christi-

ansand bosatte Læger, indtraf — naar Tidsrum-

met Mai—September, da flere af de nævnte

Læger i kortere eller længre Tid vare fravæ-

rende, sættes ud af Betragtning — det største An-

tal i Januar (426), April (345), Marts (341) og

Februar (332), det mindste derimod i November

(264), October (274) og December (287).

Sygdomsconstitutionen maa i det Hele beteg-

nes som indifferent. De forholdsvis fleste Syg-

domstilfælde vare vistnok af catarrhalsk eller

rheumatisk Natur, men sammenlignet med andre

Aar var denne ikke stærkere udtalt end almin-

deligt. Det Samme gjælder ogsaa den sædvanlige

gastriske Sygdomstilboielighed om Sommeren.

Nervefeber forekom i Christiansand spora-

disk næsten til enhver Tid. Paa Byens alminde-

lige Sygehus indkom saaledes 12 og døde 2, hvoraf

tre i første og sidste, fire i andet og to i tredie

Kvartal. 5 Læger sammesteds opgive derhos at

have behandlet dels i Byen, dels i Landdistriktet
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102 Syge, hvoraf 16 døde, og en sjette Læge

nævner 2 Døde i sin Praxis. Af det nævnte

Antal indtraf den største Del paa Landet, hvor

den Aaret forud i. Greb stad Sogn udbrudte Epi-

demi fremdeles vedvarede i de første Maaneder,

og endvidere udbredte sig til flere Gaarde i Sogne,

Vigmostad, Valle, Oddernes og Øslebø. Flere

vare meget haardt angrebne, Enkelte dog ogsaa

saa let, at Læge ikke tilkaldtes. 1 Mandais By

bemærkedes intet Tilfælde af Nervefeber, og fra

Lyngdals Distrikt anføres alene 14, hvoraf 3 med

dodlig Udgang; Sygdommen forekom her fornem-

lig i Januar og Februar paa nogle Gaarde i

Lyngdals Præstegjeld. Af stone Betydning viste

den sig derimod i det flekkefjordske Lægedistrikt,

hvor Epidemien fra den foregaaende Host i Kvi-

nesdals Prmstegjeld fremdeles fortsatte sig i de

første tre Maaneder, ligesom den ogsaa, tildels

ved Smitte, udbredte sig til enkelte Gaarde i

Bakke og Siredalens Præstegjelde. Efterat der-

paa i nogen Tid intet Tilfælde havde vist sig,

indtraf igjen enkelte, først i Juli og siden i Oc-

tober — December, fornemlig i Kvinesdal. 1 Flek-

kefjord By døde i Januar et Par af de Aaret

forud Angrebne, og i November indsygnede 5 Per-

soner, der alle helbrededes, af Nervefeber, hvoraf

tilsammen i Lægedistriktet sees at være angrebne

63 og døde 13. Characteren var i Regelen gas-

trisk, ligesom Petechier og biodige Stoludtørnmel-

ser iagttoges hos Enkelte. For det hele Amt sees

i Alt at have været under Behandling 193 Til-

fælde, hvoraf 36 medførte Døden.

Af Barselfeber anføres af Lægerne i Chri-

stiansand, Farsund og Flekkefjord respective 9,

3 og 1 Tilfælde, tilsammen 13, hvoraf 4 endte

dødlig.

Bornekopper udbrøde i Januar i Sogne Sogn,

rimeligvis efter Smitte af en fra Sverige hjem-

kommen Sømand, og vedvarede til Udgangen af

Mai, til hvilken Tid omtrent 50 Individer vare

angrebne og 5 døde. Sygdommen ytrede sig dels

som ægte og modificerede Kopper, dels som Vand-

kopper. De fleste af de Angrebne havde tydelige

Ar efter Vaccination, og blandt dem, der ilk de

ægte Kopper, fandtes foruden flere Vaccinerede

ogsaa To, der i sin yngre Alder skukle have gjen-

nemgaaet samme Sygdom. De Døde vare 4 uvac-

cinerede Børn og en ældre Mand paa over 60

Aar. Udenfor Sogne Sogn bemærkedes et enkelt

Tilfælde i Halsaa, 7 paa en Gaard i Valle i Fe-

bruar—Marts og 5 i Mandal i April, uden

Nogen paa disse Steder (lode. Ogsaa i Christi-

ansand angrebes Enkelte i Begyndelsen af Aaret,

efter Beretningerne i Alt 10, hvoraf lige mange

med Variolæ og Varioloides; en 52aarig Mand

døde her af confluerende Kopper. Paa de Steder,

hvor Sygdommen viste sig, blev Vaccinationen

snarest muligt sat igang, og i Christiansand ind-

rettedes ligesom Aaret forud et særeget Koppe-

Lazareth i Byens Sygehus.

Vandkopper iagttoges især om Foraaret, samtidig

med Bornekopperne men dog ogsaa til andre Tider.

4 Læger i Christiansand opføre 55 Tilfælde deraf.

Skarlagensfeber optraadte mod Aarets Slut-

fling epidemisk i Mandais Distrikt, men udviklede

sig forst ret i Begyndelsen af det paafølgende Aar.

Enkelte Tilfælde vare allerede bemærkede tidli-

gere, saaledes i Mandal 3 i April Maaned; men

først fra Hosten af begyndte Sygdommen at blive

noget hyppigere, især i Thvet og Oddernes Sogne,

og Distriktiægen anfører at have faaet det første

Tilfælde under Behandling henimod Midten af

December. Characteren var i Landdistriktet til-

dels temmelig ondartet, i Christiansand derimod,

hvor ligeledes enkelte Tilfælde viste sig, mildere,

og intet Dødsfald sees her at være indtruffet.

Fra Lyngdals Distrikt omtales alene 2 Tilfælde

i Marts, 1 i April og 1 i November, tilsammen

4, hvoraf 1 endte dødlig, og fra Flekkefjords Di-

strikt bemærkes udtrykkelig, at Skarlagensfeber

der ikke havde vist sig.

Kighoste anføres kun fra Mandal, hvor den

Aaret forud udbrudte Epidemi fremdeles vedvarede,

men altid meget let og godartet.

Diphtheriske Affectioner synes at have været

baade sjeldne og særdeles milde. Af exsudativ

Svælgbetændelse nævnes saaledes alene 3 Tilfælde

i Christiansand, og af 22 i Beretningerne anførte

Tilfælde af Strubehoste sees alene 3 at have med-

fort Døden.

Kusma iagttoges 8 Gange af Lægerne i Far-

sund, men omtales iøvrigt ikke fra andre Steder.
8*
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Catarrhalske Sygdomme, der i 1857 havde

udmærket sig ved sin store Hyppighed og Udbredning,

tildroge sig dette Aar ingen særegen Opmærksom-

hed, om de end til enkelte Tider, navnlig Vaar

og Host, leverede et ikke ringe Antal Tilfælde.

Efter 4 i Christiansand værende Lægers Sygeli-

ster skulde dog Antallet af behandlede Tilfælde

af dette Slags være storm for 1858 end for 1857,

i hvilket Aar, som i foregaaende Beretning an-

fort, af 3938 Sygdonhtilftelde 592 eller omtrent

15 pCt. vare af catarrhalsk Natur, medens dette

i 1858 var Tilfældet med 602 af 3345 eller om-

trent 18 pCt., men de Listerne ledsagende Be-

retninger fremstille ikke Forholdet saaledes, og

en Læge udenfor Christiansand fremhæver endog

bestemt Forskjellen med Hensyn til de catarrhal-

ske Sygdommes sjeldnere Forekomst i 1858 end i

1857 (Buch).

Betændelsessygdomme vare sjeldne. 4 LT-

ger i Christiansand og 2 i Farsund opføre til-

sammen 92 Tilfælde af Pneumoni og 19 af Pieu-

rit, af hvilke Antal, saavidt vidstes, alene resp.

2 og 1 Tilfælde var endt dodlig. En femte Læge

i Christiansand og Distriktslægen i Flekkefjord

opgive derhos tilsammen 3 Dødsfald af den først-

nævnte Sygdom. Af andre Betændelser nævner
en enkelt Læge 17 Dødsfald at Meningitis.

Rheumatiske Sygdomme vare som sædvan-
ligt meget almindelige, og fra Christiansand an-
føres, at der mod Slutningen af Sommeren sam-

tidig indtraf ikke faae acute rheumatiske Febre,
maaske paa Grund af de da herskende kolde og
mod Sædvane dette Aar tillige meget regnfulde

Østenvinde (Lochmann). 4 Læger, hvoraf tre i
Christiansand og en i Farsund, opføre 41 Tilfælde

af rheumatisk Feber og 193 under Benævnelserne

Rheumatismus og Rh. chronicus.

Af Koldfeber nævnes 10 Tilfælde fra Chri-

stiansand og 15 fra Farsund.

Blodgang forekom i Juli—August paa flere

Gaarde i Grindems og Bjellands Sogne, men me-
get mild, saa Distriktslægen kun engang blev hen-

tet og da alene forefandt nogle faae Reconvales-

center ; et Barn skulde dog være død. Fra 3
Læger i Christiansand opgives 7 Tilfælde, ind-

trufne til meget forskjellige Tider paa Aaret,

deraf et hos en 70aarig forhen altid frisk Bonde

i Thvets Sogn, hos hvem Sygdommen opstod kort

efter Hjemkomsten af 2 Sønner, der havde havt

den gule Feber i Brasilien, hyorefter de endda

vare meget emacierede (Heyerdahl).

Diarrhoe og Cholerine synes ikke at have

været hyppigere end i almindelige Aar, uagtet,

som det anføres fra Farsund, Aaret var saa rigt

paa Frugt, at denne af alle Folkeclasser blev nydt

til Umaadelighed (Tobiesen). Alene paa et en-

kelt Sted i Bakke Sogn angives den gastriske

Sygdomsconstitution at være traadt stærkere frein

mod Sommerens Slutning, da i Løbet af et Par

Dage omtrent 40 Individer angrebes dels af gas-

trisk Feber, dels af Diarrhoe og Cholerine; de

helbrededes alle. I Mai iagttog en Læge i Chri-

stiansand flere Diarrhoer med Afgang af Blod

men uden Tenesmus (Heyerdahl).

For Syphilis indkom paa Christiansands al-

mindelige Sygehus 3 med primære og 6 med se-

cundære Tilfælde, paa Garnisonssygehuset sam-

mesteds 4 med secundaare Tilfælde og paa Amts-

sygehuset i Flekkefjord ligesaa 1. Udenfor Syge-

husene behandlede 6 Læger 26 Individer for Sy-
philis og 41 for Gonorrhoe. Distriktslægen i Man-

dals Distrikt havde ikke stødt paa noget Tilfælde

af Syphilis, og Sygdommen synes i det Hele at

være sjelden udenfor Byerne, hvor Smitten ind-

føres ved Søfolk. 2 Gange havde en Læge seet

Exempel paa, at Forældre, der havde været be-

handlede mercurielt for Syphilis for flere Aar til-

bage og senere tilsyneladende havde befundet sig

vel, desuagtet fodte syphilitiske Børn, som døde

deraf (Heyerdahl). Radesyge, „forsaavidt man

ellers vil antage en saadan Sygdom, forekom ikke

mere i Flekkefjords Distrikt" (Kraft), hvorimod et

Par Tilfælde omtales af Læger i Christiansand.

De almindelige chroniske Hudsygdomme fo-

rekom fremdeles mere og mindre hyppig, sjeldnest

i Byerne og langs Kysten. I Oddernes var paa-

truffet 2 Sødskende lidende af Icthyosis.

Af 3 Spedalske i Lyngdals Distrikt døde 1,

i Lyngdals Præstegjeld, saa at kun 2, begge i
Farsund, her vare tilbage ved Aarets Udgang.

I Flekkefjords Distrikt, hvor Spedalskhed ikke
var iagttagen siden 1855, da den sidste Angrebne
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(lode, opstod dette Aar igjen et nyt Tilfælde i

Liknes Sogn, uden at nogen Aarsag til samme

kunde paapeges. „Det er i det Hele mærkeligt",

føler Distriktslægen til, „at af de 12 Spedalske,

som i Løbet af 25 Aar ere forekomne i Flekke-

fjords Distrikt, og hvoraf jeg har havt næsten

alle under leengre Tids Behandling, har der ikke

ved nogen kunnet opdages mindste Spor af Ar-

velighed, uagtet Sygdommens Sjeldenhed i disse

Egne bevirker, at ethvert Tilfælde erindres gjen-

nem flere Generationer. Ikke heller har nogen-

somhelst af de Angrebne levet under særdeles

trange Kaar eller lidt mere Ondt end Almues-

manden i Almindelighed, Pluraliteten har vist-

nok været fra Kystdistriktet, men nogle have dog

været fra Indlandet og aldrig havt med Fiskeri

eller anden Søbedrift at bestille."

Kjertelsyge og Svindsot horte fremdeles til

de hyppigst forekommende Sygdomme. Af den

sidstnævnte opgive endog 2 Læger i Christiansand

(Lochmann og Heyerdahl) at have behandlet 76

Tilfælde — foruden 30 af Heemoptysis ; men

da de samme Læger alene anføre 6 Døde deraf,

synes det ikke urimeligt at antage, at flere af

de Behandlede vare fra fjernere Steder udenfor

det Felt, deres Praxis i Almindelighed tør forud-

sættes at omfatte. Sygdommens store Hyppighed

vil imidlertid sees, naar den ved de foregaaende

Amter fulgte Beregningsmaade ogsaa her bringes

i Anvendelse, idet blandt 215 af 8 Læger anteg-

nede Dødsfald 51 eller 23, 7, pCt. skulle være at

tilskrive Svindsot. Af de Døde er Kjønnet an-

givet for 48, nemlig 19 af Mandkjøn og 29 af

Kvindekjøn, og Alderen for 36, nemlig 2 under

10 Aar, 5 mellem 10-20 Aar, 5 mellem 20-30

Aar, 14 mellem 30-40 Aar, 3 mellem 40-50

Aar, 5 mellem 50-60 Aar og 2 over 60 Aar.

Om Blegsot og Hysteri, ligesom om Cardialgi
og Ormsyge findes intet Nyt anført i Beretnin-

ger e.

Af Drankergalskab nævnes 4 Tilfælde fra

Christiansand og 1 fra Farsund; af Alcoholismus

chronicus 3 fra førstnævnte Sted.

Af mærkeligere Tilfælde omtales en betyde-

lig Forbrænding hos en frugtsommelig Kone, der

uagtet næsten hele Overdelen af Legemet var be.-

dækket af Brandskorper, dog gik sin Svanger-
skabstid ud og nedkom med et sundt Barn (Kraft);
et Tilfælde af Nummenhed i venstre Side af An-
sigtet og Armen forbunden med Standsning af
Sveden over hele venstre Side af Legemet hos en
32aarig Kone, der havde lidt deraf i 6 Aar (S.
Heyerdahl), samt et Misfoster, hvis Beskrivelse
vil findes gjengiven i Norsk Magazin for Læge-
videnskaben XIII Bind Pag. 615.

Veirliget udmærkede sig — efter Skildringer

fra Christiansand og Farsund — ved en ualmin-
delig mild Vinter og paafaldende varm og for
Vegetationen gunstig Sommer. Regnmængden var

særdeles betydelig. Den højeste Barometerstand

iagttoges i Christiansand den 3die Januar, nemlig
28"7 "', den laveste den 6te Marts, nemlig 26"33".
Barometret havde paa flere Aar ikke staaet saa lavt,
og endnu mærkeligere var det, at den lave Stand
vedligeholdt sig i 3 A, 4 Døgn, før det efterhaan-
den langsomt begyndte at stige. Nogen Indvirk-
ning af dette saa betydelig formindskede Lufttryk
paa den herskende Sygelighed eller overhovedet
paa, Syges og Sundes Tilstand og Livsfunctioner
kunde dog ikke paavises. Fra Farsund opgives
den hoieste Barometerstand til 29 1ð

2 , i Januar
(Datum kan ikke sees), den laveste til 26"6 "1, i
Marts. Aarets Middeltemperatur viste her d- 6°
R., den hoieste Varme var 22 0 og den laveste
-4- 5 0. (Lochmann, Tobiesen).

Med Hensyn til Folkets Levemaade og hy-
giæniske Forholde klager Distriktslægen i Man-
dals Distrikt over den navnlig i Fjeldegnene her-
skende store Tirenlighed og anser det alene mær-

keligt, at den ikke oftere, end Tilfældet er, frem-
avler farlige Sygdomme. Fra Mandal med Omegn
angives Nydelsen af salte Spiser at være i Af-
tagende, og friske mere at komme i Brug; lige-
saa var Brændevinsdrik sammesteds noget mindre

almindelig end før, Forbruget af bayersk 01 der.-
imod i stadigt Tiltagende (Gundersen). Iovrigt

henvises til en Del, under Bilag II gjengivne, Be-
mærkninger af Compagnichirurg Lochmann, be-
træffende enkelte Puncter i Hygiamen af alminde-
lig practisk Interesse,
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Ordningen af Fattigsygepleien omtales ikke

særskilt i Beretningerne for dette Aar. I Chri-

stiansand tilsaa Stadsphysicus 300 fattige Syge i

Hjemmet; 45 behandledes paa Sygehuset, ligesom

13 Sindssyge node Understøttelse af Fattigcassen.

Jordemodervæsenet befandt sig fremdeles i samme

daarlige Forfatning som tidligere. Det hele An-

tal Jordemødre, som fandtes, var alene 9, og heraf

boede 4 i Christiansand, de tvende fast ansatte;

2 i Mandal, den ene for Byen, den anden for

Halsaa og Hartmark Sogne; 1 i Farsund, alene

for Byen ; 1 i Flekkefjord, tillige for Præstegjel-

dets Landdistrikt, og 1 i Øvrebo Sogn. Distrikts-

lægen i Lyngdals Distrikt tilskriver Formand-

skabernes utidige Kniberi for en stor Del Skyl-

den i det stedfindende mislige Forbold.

Antallet af Vaccinerede opgives for det bele

Amt med Undtagelse af Konnesmo, Bakke, Gy-

lands og Lunde Sogne, hvor ingen Vaccination

blev foretagen, til i Alt 1941. I Christiansand

blev derhos en Del Individer revaccinerede, saa-

ledes de til Garnisonstjeneste indcommanderede

nationale Militaire, i Alt 209, af hvilke Revac-

cinationen bos 31 frembragte ægte Pustler, hos
174 uægte og alene hos 4 blev uden Virkning.
Fra flere af de nævnte 31 med ægte Pustler ind-

ocu!eredes atter Andre, hos hvem Vaccinelympbe

tagen fra ægte Pustler hos Born liden eller ingen
Virkning havde frembragt, med positivt Resultat.

Størsteparten af de Revaccinerede havde tydelige
Vaccinear, og flere af dem tydelige Mærker efter
naturlige Kopper. (Wolff). Vaccinationen udfør-

tes i Christiansand af den som offentlig Vacci-

nator ansatte Læge, i Mandal og Halsaa Sogn

af en Privatlæge, i Oddernes Sogn, i Farsund,

Egvaag og Lodshavn, samt i Flekkefjords By og

Næs Sogn af vedkommende Distriktslæger.

Af retslig-medicinske Forretninger nævnes 4

Obductioner af pludselig Afdøde til Bestemmelse

af Dødsaarsagen, 2 Erklæringer om Beskaffenhe-

den af tilføiede Legemsbeskadigelser, den ene Gang

ved Knivstik den anden ved Slag paa Øiet, samt

Skjøn om, hvorvidt en Kone kunde udholde

en idømt Vand- og Brodstraf.

Om Sindssyge gives følgende Oplysninger:

Christiansand forpleiedes 13 Sindssyge paa Fat-

tigvwsents Regning. Lægeti ved Sindssygeasylet

sammesteds opgiver udenfor Asylet at have havt

Anledning til at se og tildels behandle 45 Indi-

vider, hvoraf omtrent Halvparten lidende af Me-

lancholi ; flere af dem helbrededes, og hos en Del

var Sygdommen at betragte som Recidiv eller af

periodisk Natur. Distriktslægen i Mandais Di-

strikt undersøgte 1, Distriktslægen i Lyngdals

Distrikt 2, der fandtes berettigede til Amtets

Forsorg. Den private Læge i Farsund behand-

lede 8 for Melancholi og 5 for Mani. I Flekke-

fjords Distrikt forpleiedes 24 Syge for Amtets

Regning; 2 af disse helbrededes og 2 døde, samt-

lige bleve i Aarets Lob tilseede af Distriktslæ-

gen. For privat eller vedkommende Fattigvæsens

Regning behandledes fra dette Distrikt 3 paa

Gaustad og 1 i Christiansands Asyl.

Af chirurgiske Operationer nævnes I Am-

putation af Skinnebenet og flere Exarticulationer

af beskadigede Fingre ; gjentagne Gange Exstirpa-

tion af Svulste af forskjelligt Slags og 2 Ampu-

tationes mammæ ved Kræft; 1 plastisk Næseope-

ration, 2 Operationer for Hareskaar og 6 for

Cataract (de sidstnævnte udførtes paa 4 Sødskende

af Cretinlignende Ydre og Udvikling, hos hvem

Cataracten var medfødt eller opstaaet i de første

Leveaar; Udfaldet syntes hos de 3 at ville blive

heldigt, Lochmann); endvidere 2 Radicaloperatio-

ner for Vandbrok, 1 for Fistula ani, I for Hy-

groma patellæ og 1 for Valgus. Desuden omta-

les oftere Reposition af Brok, i flere Tilfælde

under Anvendelse af Chloroform, der meget an-

befales i Incarcerationstilfælde (Kraft).

Af obstetriciske Operationer sees at være

udførte af Leeger: 3 Vendinger, hvoraf to ved

Tværleie med levende Born, og en paa Grund af

Bækkensnæverhed med dødfødt. 24 Tangforret-

ninger, hvoraf 16 med levende og 8 med dødfødte

Born. Ved en Tvillingfødsel, hvor begge Fostre

maatte extraheres ved Tang, og senere tillige

Efterbyrden løsnes paa kunstig Maade, døde Ko-

nen paa 9de Dag af Barselfeber (Buch). Perfo-

ration foretoges hos en Forstefødende efter flere

Døgns Fodselsarbeide, efterat Tang forgjæves var

forsøgt, og Fosterets Død godtgjort; Konen, hvis

Kræfter allerede forud vare stærkt medtagne,
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døde otte Dage senere (Tobiesen). Exvisceration

ligeledes 1 Gang hos en Førstefødende paa Grund

af Tværleie med fremfalden Arm, hvor Fosteret

var dødt, og Vending paa Grund af Bækkensnæ-

verhed ikke lod sig udføre (Tobiesen). Losning

og Udbringen af Efterbyrden foretoges i 3 Til-

fælde, det ene hos en Kone, hos hvem der tillige
var Incarceration tilstede, og paa hvem ved flere

foregaaende Fødsler altid den samme Operation

havde været nødvendig; den var denne Gang me-
get besværlig, og Konen døde en Uges Tid se-
nere, rimeligvis af Barselfeber (Kraft). Den i

flere foregaaende Medicinalberetninger omtalte

Kone i Flekkefjords Lægedistrikt, som formedelst
deformt Bækken 8 Gange var forløst ved Kun-
stens Hjælp, dels ved Mutilation dels ved Par-

tus præmaturus artificiaiis, var i 1858 atter svan-
ger, men nedkom som Følge af en voldsom Over-

anstrængelse 2 Maaneder fortidlig med et dødt
Foster (Kraft).

Nortaliteten og Antallet af Fødte vil sees

af følgende Tabel:

Dø e
Død-
fødte.

Christiansands
Stadsphysicat

Mandal . . .
Lyngdal . . •
Flekkefjord . .
Lister og Man-
dals Amt . .

Omkomne ved ulykkelige Hændelser 50.

Selvmordere   2.

For det hele Amt bliver der saaledes et

Overskud af 1063 Fødte, og Forholdet mellem

samtlige Fødte og Døde = 100 : 50,6 . Antallet

af døde spæde Born forholdt sig til Antallet af

Fødte = 1 : 11, 6 og til Antallet af samtlige

Døde = 1 : 5,9. — Af de paa Barselseng Døde

sees 4 at være bortrykkede af Barselfeber, 1 af

Eclampsi og 1 af ubekjendt Aarsag efter Forløs-

ning ved Perforation (se ovenfor).

Sygehuse. Om Christiansands almindelige

Sygehus, om Garnisonssygehuset og Sindssyge-

asylet sammesteds, ligesom om Amtssygehuset i

Flekkefjord henvises til Sygehustabellen. Paa

Sygestuerne i Christiansands Tugthus behandle-

des af 197 Fanger 28 Syge i 1631 Døgn; 1 døde;

Middelbelægget 4, 5 daglig, Middeltid for Behand-

lingen 58 Døgn. Udgifterne til Medicin i og

udenfor Sygestuerne udgjorde omtrent 65 Spd.

Odderoens Kvarantaineanstalt blev ikke benyttet

dette Aar.

Af Amtets 5 Apotheker blev det i Mandal

visiteret 2 Gange, først i August og derpaa som

Folge af enkelte da tilstedeværende Mangler, igjen

i December, til hvilken Tid ogsaa Apothekerne i

Christiansand, Farsund og Flekkefjord bleve vi-

siterede og befundne i Orden.

Af Badeindretninger fandtes alene mindre

private i Byerne. I Christiansand indrededes et

Badehus for Garnisonen i Kvarantainens forrige

Parloir.

Medicinalpersonalet bestod af:

1. Christiansands Stadsphysicat: 6 Læger for-

uden Distriktslægen i Mandais Distrikt. 4

Jordemødre, hvoraf to ansatte; en Læge er

Vaccinator.

2. Mandais Distrikt: 3 Læger, deraf en, Di-

striktslægen, bosat i Christiansand og to i

Mandal. 3 Jordemødre, 12 Hjælpevaccina-

Oren

3. Lyngdals Distrikt: 2 Læger, begge i Far-

sund. 1 Jordemoder, 8 Hjcelpevaccinatorer.

4. Flekkefjords Distrikt: 1 Læge, boende i

Flekkefjord. 1 Jordemoder, 7 Hjælpevacci-

natører.

Bidrag til Oplysning om Christiansands Byes

medicinske Topographi og Historie findes vedfoiet

som Tillæg til denne Beretning.

XI. Stavanger Amt.
Sundhedstilstanden var i det Hele mere end

almindeligt god, navnlig bedre end i det fore-

gaaende Aar. Naar undtages Børnekopper, sees in-

gen farligere epidemisk Sygdom at have naaet nogen

synderlig Udbredning. Dedligheden var ligeledes

ringe ; Antallet af samtlige Dødsfald udgjorde

1293 eller 12,2 pCt. under det tilsvarende Antal

(1473) Aaret forud og omtrent 6 pCt. under Mid-

deldodligheden i Femaaret 1851-55.

Sygdomsconstitutionen synes at maatte be-

Lægedistrikt. Fødte. i Alt.
i Alde-

ren und.
1 Aar.

paa
Barsel-

seng.

326	 192	 30	 1	 11
898	 437	 74	 4	 39
484	 231	 39	 6	 24
446	 231	 42	 4	 25

2154 1091 185	 15	 99



64

tegnes som indifferent. Nogen Overvægt af den
stheniske eller astheniske Sygdomsform kunde
ikke paavises, og mimes vigtigste Repræsentan-
ter, Lungebetændelse og Nervefeber, optraadte
begge med ringe Styrke. Alene Stavanger dan-
nede maaske en Undtagelse, da Lungebetændelse
derfra angives at have været jævnt hyppig hele
Aaret.

Nervefeber, der i 1857 havde hersket epide-
misk paa flere Steder inden Amtet, forekom dette
Aar sjelden. I Jæderen og Dalernes Distrikt
indtraf enkelte Tilfælde fra Januar til Juni lige-
som ogsaa i December, men kun sporadisk, og
Sygdommen angives i det Hele herfra i de senere
Aar stadig at være aftagen i Hyppighed. An-
tallet af Behandlede er ikke opfort, hvorimod 3
sees at være døde. Paa Amtssygehuset og Fat-
tigsygehuset i Stavanger indkom tilsammen 12
og døde 2, deraf 7 i første, i i andet og 4 i
fjerde Kvartal. Iøvrigt ere Angivelserne fra
denne By med Omegn for ufuldstændige til at
give noget rigtigt Begreb om Sygdommens Fore-
komst. Distriktslægen omtaler ikke samme i sin
Aarsberetning (uden forsaavidt 2 Tilfælde af Fe-
bris petechialis angives at være endte dodlig), og
fra Stedets fire øvrige practiserende Læger er
Beretning alene indkommen fra een, der opgiver
1 Død af 8 Behandlede, alle i første Kvartal.
For Byens nærmeste Landdistrikt savnes saaledes

enhver Oplysning. Distriktslægen i sondre Ry-
fylke behandlede 29 Tilfælde med 1 Dødsfald, de
fleste i første og sidste Fjerdingaar; Sygdommen
optraadte især i Hjelmelands og Strands Preeste-
delde samt paa en enkelt Gaard i Fin° Prwste-
gjeld, og var for det Meste temmelig mild. Der-
hos sees af en fra Distriktslægen i Stavanger med
nogle Regninger indsendt Følgeskrivelse 9 Nerve-
feberpatienter at have været under hans Behand-
ning i 2det Kvartal i Strands Sogn. Fra nordre
Ryfylke nævnes 4 Tilfælde, et i Jelse og tre i

Skjold; og fra vestre Ryfylke 9 med 1 Dødsfald
foruden enkelte, indtrufne under Vaarsildfisket og
behandlede af den ved dette ansatte Læge. For
det hele Amts Vedkommende haves saaledes fra
4 Læger og Sygehusene i Stavanger Beretning

om 62 Tilfælde med 5 Dødsfald foruden Opgave

fra 2 andre Læger om 5 Døde, hvortil det til-

svarende Antal Angrebne ikke findes angivet.

Barselfeber viste sig i den sidste Tid af

Aaret i Stavanger, hvor Distriktslægen behand-

lede 7 Tilfælde, deraf 2 med dødlig Udgang. I
Haugesund døde ligeledes en Kone i October af

denne Sygdom.

Bernekopper optraadte som Epidemi i Sta-

vanger og viste sig samtidig med enkeltstaaende

Tilfælde paa nogle andre Steder inden Amtet.

Sygdommen var allerede indbragt Høsten forud

ved en fra Goteborg hjemkommen Matros og ud-

bredte sig stadig lidt efter lidt omkring i Byen,

dog næsten udelukkende i den ostre Del og saa-

ledes, at directe Forplantelse i lang Tid kunde

paavises. Paa Byens cQnnnunale Sygehus, der

meget snart omdannedes til udelukkende Koppe-

lazareth, og hvor ialfald enkelte Læger saa me-

get som muligt søgte at faae sine Syge overtalte

til at lade sig indlægge, behandledes fra Novem-

ber I 857 til Juli d. A. i Alt 83 Patienter, hvoraf 38

med Variolæ veræ og 45 med Varioloides. 13 døde,

nemlig 8 af Variolæ putridæ og 5 af Variolte con-

fluentes. (Med Hensyn til Fordelingen paa de tvende

Aar falde 10 Tilfælde med 2 Dødsfald paa 1857).

Epidemien skildres som temmelig alvorlig, hos en

stor Del af de Angrebne var Mundens og Svælgets

Slimhinde tæt besat med Koppeblegner, og hos

henved Halvparten Sygdommens Form den con-

fluerende. Døden indtraadte dels under Fyldings-

stadiet, dels senere under Tegn paa Pus-Absorp-

tion eller en høi Grad af Opløsningstilstand.

Variolæ veræ optraadte hos to Fruentimmer for

2den Gang. I et Tilfælde iagttoges fuldkommen

distinct Scarlatina, hvilken Sygdom samtidig spo-

radisk forekom, at gaae over i Varioloides ; i et

andet stode allerede Koppepletterne fuldt udslaaede

men fyldtes ikke, hvorimod der kom et fuldstæn-

digt scarlatinøst Udslag med meget fin, neppe

følbar Afskalling. Exempel paa at uvaccinerede

Diebørn ere gaaede fri, uagtet opholdende sig i

samme Værelse som Koppepatienter, anføres et

Par Gange, ligesom der paa den anden Side be-

rettes, at Toi, der var benyttet af en Koppepa-

tient, uagtet 5 Dages Rensning med chlorsure

Rygninger og Udluftning, dog var istand til at
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forplante Smitten efter flere Ugers Forløb (Stang).
Udenfor Sygehuset behandlede Distriktslægen i
Byen og sammes Omegn 9 Tilfælde, hvoraf 1
med dedlig Udgang; en anden Læge i Stavanger
nævner 20 Tilfælde, samtlige behandlede med
gunstigt Udfald efter den homøopathiske Cur-.
methode, der efter Beretningen synes at skulle
kunne forkorte og formilde Sygdommen samt for-
mindske dens Smitteevne (Siqueland). Udenfor
Stavangers Lægedistrikt iagttoges 1 Tilfælde i
Fine Preestegjeld og 1 i Egersund hos Individer,
der nys vare hjemkomne fra Stavanger, 1 i Skjolds
Præstegjeld, hvortil Oprindelsen ikke kunde paa-
vises, samt 11 i vestre Ryfylke, hvoraf det første
i April ved Skudesneshavn hos et uvaccineret
Diebarn, der tilligemed Moderen var didreist fra
Stavanger, og hos hvem Sygdommen endte med
Døden.

Vandkopper forekom paa flere Steder, saa-
som Egersund med Omegn, Nærstrand samt hele
vestre Ryfylke, fornemlig i sidste Halvaar.

Af andre exanthematiske Sygdomme iagtto-
ges Rodlinger enkeltvis i Skudesneshavn og Sta-
vanger, paa hvilket sidste Sted ogsaa Skarlagens-
feber optraadte af og til, dog ikke som Epidemi.
Distriktslægen behandlede for samme 15 Syge,
en anden Læge 4. Exanthemet var gjerne meget
flygtigt, og Tilfældenes Natur erkjendtes oftere
først af den paafølgende Hydrops. Til andre
Tider syntes igjen Halsaffectionen, der hos En-
kelte var meget heftig og tildels af exsudativ Na-
tur, at være Sygdommens eneste aabenbare Tegn ;
ialfald anføres flere slemme Tilfælde af Halsbe-
tændelse at være indtrufne under Omstændigheder,
der lode formode en Causalforbindelse mellem
begge Sygdomme, om end denne ikke med Be-
stemthed kunde paavises (Stang).

Efter Koppernes Ophør indtraf i Stavanger
enkelte Tilfælde af Kighoste, der snart antog en
meget alvorlig Character, ofte med Overgang i
Brystbetændelse, Udtæring og en cyanotisk Til-
stand, der ikke sjelden paafulgtes af Krampe,
Coma og Død. Ogsaa i vestre Ryfylke begyndte
denne Sygdom senhostes at vise sig, efter Di-
striktslægens Erfaring først i Rovær, hvorfra den
udbredte sig til Haugesund og Fastlandet, dog

uden at .angribe Mange og i det Hele til Aarets
Udgang af mild Natur.

Diphtheriske Affectioner sees ikke at være

forekomne uden i de ovenfor berørte faae Til-

fælde af Skarlagensfeber, hvor Halsbetændelsen
var af exsudativ Natur.

Kusma bemærkedes oftere i nordre Ryfylke
udover Hosten.

Catarrhalske Sygdomme omtales kun i et

Par Beretninger og synes ikke at have frembudt

noget Særeget. En Læge i Stavanger nævner
saaledes blandt omtrent 650 behandlede Sygdoms-

tilfælde 43 at catarrhalsk Hoste og 26 af Hals-
og Luftrørsbetændelse, hvoraf de fleste i første og
sidste Fjerdingaar.

Brystbetændelser angives fra Stavanger at

være indtrufne jævnt hyppige det hele Aar. Paa

Amtssygehuset og Byens communale Sygehus ind-
kom tilsammen 5 Syge for Lungebetændelse,

hvoraf 1 døde, og tvende af Byens Læger be-
handlede privat tilsammen 49, hvoraf 2 døde.

Fra Jaaderen og Dalernes Distrikt, hvor acute
Brystaffectioner ligeledes horte til de oftere fore-

kommende Sygdomme uden at være indskrænkede

til nogen bestemt Aarstid især, og fra søndre
Ryfylke, hvor enkelte Lungebetændelser iagttoges

i Begyndelsen af Aaret, findes Antallet af Be-

handlede ikke anført, hvorimod 1 sees at være

clod af Pneumoni. Fra nordre Ryfylke opgives
et Par Tilfælde af denne Sygdom, fra vestre Ry-
fylke 11, alle helbredede. Lægges disse til de fra

Stavanger opgivne faaes i Alt 67 med 3 Dods-

fald, indtrufne i 4 Lægers Praxis.

Rhenmatiske Sygdomme forholdt sig som

almindeligt. Distriktslægen i Stavanger behand-
lede 4 Tilfælde af rheumatisk Feber og 30 af

Rheumatisme, Distriktslægen i vestre Ryfylke b

acute foruden en hel Del chroniske Rheumatismer.
Af Koldfeber nævnes 1 Tilfælde fra Stavan-

ger og 3 fra vestre Ryfylke, af hvilke sidste et

var opstaaet i Hjemmet. Hos en af de Angrebne

optraadte Sygdommen med quartan Typus, saa-
ledes at der den ene Dag indtraf 2 Anfald, et

let om Morgenen og et heftigere om Aftenen,

og den fjerde Dag blot et voldsomt om Aftenen.
Patienten, en Matros, havde i laangre Tid været

9
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angreben, og Tilstanden var, da Læge tilkaldtes,
meget betænkelig med stærk Emaciation, gul i
det Sorte spillende Hudfarve, betydelig Milt- og

Leversvulst , begyndende Hydrops , voldsomme
Brækninger o. s , v., men helbrededes dog tern-

melig hurtig under Brugen af Chinin i 10 Grans

Doser med 1 Gran Opium (Eye).

Gastriske Sygdomme vare i det Hele af un-

derordnet Betydning. Af Blodgang nævnes alene
1 Tilfælde i søndre Ryfylke, og Diarrhoe ligesom
Cholerine angives fra flere Steder at have været
forholdsvis temmelig sjeldne, endog i Høstmaa-
nederne. Gulsot viste sig i Marts paa en Gaard
i Hjelmeland, hvor 8 angrebes og i døde, og
ligesaa om Høsten med flere Tilfælde i Hauge-
sund, tildels blandt yngre Børn.

For Syphilis indkom paa Sygehusene i Sta-

vanger 7 med primære og M med secundære Til-
fælde; 2 indlagdes for Radesyge. Fra Jæderen
og Dalernes samt søndre Ryfylkes Distrikter an-
gives Syphilis ikke at være bemærket; fra de

øvrige Distrikter anføres Intet om denne Sygdom.

For Gonorrhoe sees 5 Individer at være behand-
lede i Egersund og Haugesund.

Fnat var fremdeles meget almindeligt i søn-
dre og nordre Ryfylke, skjønt som det syntes i
Aftagende.

Af Spedalske fandtes, saavidt Antallet var

bekjendt, ved Aarets Begyndelse 189. Heraf af-
gik 17 ved Døden; 20 indlagdes i Stiftelse, og 7
befandtes at være feilagtig opførte. Som nye
Tilfælde bemærkedes 12, hvoriblandt dog 6, tid-
ligere overseede, allerede skulde have været med-
tagne ved Tællingerne det foregaaende Aar. Ved
Udgangen af 1858 beløb altsaa Antallet sig
til 157.

Kjertelsyge, der i Medicinalberetningen for

1857 angives som særdeles almindelig i Stavan-

ger, forekommer efter dette Aars Indberetninger
tillige mere og mindre hyppig i hele Ryfylke.

Sifiudsot syntes i Stavanger at tiltage i be-

tydelig Grad, og antoges Aarsagen at maatte
søges dels i de climatiske Forholde, dels i den
fattigere Classes Sammenstuvning i slette, over-

fyldte Boliger (Stang). Distriktslægen samme-
steds behandlede 30 Tilfælde af Svindsot og 10

af Ilmnoptysis (det tilsvarende Antal Døde er
ikke anført), en anden Læge 5 af Svindsot, hvoraf

2 medførte Doden. Distriktslægen i søndre
fylke nævner 3 Behandlede og 2 Døde, Distrikts-
lægen i vestre Ryfylke ligesaa 4 Behandlede, der
alle endnu levede ved Aarets Udgang. I Alt op-
gives 11 Individer at vane døde af denne Sygdom.

Blegsot, ligesom ogsaa Gardialgi og Ormsyg-
dorn, hørte fremdeles til de hyppige Sygdomme,
uden at der iøvrigt findes noget Nyt anført om
samme.

Af mærkeligere Tilfælde anføres et Par. Et
4 Aar gammelt Pigebarn nedsvælgede i 1857 en
Schawls-Naal. Barnet, der tidligere havde været
triveligt og sundt, begyndte kort efter at skrante.
Der indtraadte Vanskeligheder ved Synkningen,
jævnlige Brækninger og en voldsom Hoste, der
exacerberede om Nætterne og var forbunden med
rigeligt Secret. Paa et bestemt Sted i Brystet
lidt ovenfor Cardia paa venstre Side føltes Smer-
ter, som stærkt tiltoge ved ydre Tryk. Barnet

afmagredes mere og mere, uden at Omgivelserne,

som havde været fraværende, da Nedsynkningen
foregik, vilde fæste nogen Lid til dets Fortælling
om denne som Aarsag til sine Lidelser; men en

Nat kort før Julen 1858, altsaa et helt Aar efter,
opstødtes Naalen under en heftig Brækning, me-

get anløben og fortæret, hvorpaa Brækningen
næsten strax ophørte; Appetiten blev ret god og
Udseendet i det Hele bedre, hvorimod Hosten
ikke ret syntes at ville vige for de anvendte be-
roligende Lægemidler. (J. Dahl). — Distriktslæ-

gen i Stavanger behandlede et Tilfælde af Atre-
sia hymenis carnosa hos en 16aarig Pige, hvis
Uterus i den Grad var udvidet af det tykke, an-

samlede Menstrualblod, at den stod 1 à 2 Fingre
over Navlen. Ansamlingen var rimeligvis be-

gyndt 7 A, 8 Maaneder forud og - ledsagedes i den

sidste Tid af temmelig alvoilige Smerter i Un-

derlivet, Ømhed, Madlede, nogen Feber o. s. v.

Tilfældet hævedes ved et Korssnit med Bortta-
gelse af Saar-Lapperne, og da Aabningen desuag-
tet vilde lukke sig, ved nogen Tids Anvendelse
af Pressvamp.

En Forgiftning med Natronlud omtales lige-
ledes. 2 b 3 Mundfulde nedsvælgedes i den Tro,
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at det var bayersk Ol, en Forvexling, der faldt
saa meget lettere, som Flasken af vedkommende
Kjobmand var udleveret uden nogetsomhelst paa-
sat Mærke. De opstaaede Tilfælde viste sig me-

t heftige, og endda 6 Uger efter fandtes Ul-
cerationer i Spiserøret. (J. Dahl).

Veirliget skildres af Distriktslægen i Jwde-
ren og Dalerne som regnfuldt og stormende, men
ved Sidenderaf stadig mildt i de første 4 Maaneder

af Aaret, ligesom tildels senere udover Hosten.
Sommeren var varm med afvexlende tør og rsgn-

fuld Luft. Om den gjennemsnitlige Barometer-

og Thermometerstand i hver Maaned meddeler

han følgende Oversigt:

Maaned.
Barometer-

stand.
Thermome-

terstand.
Herskende

Vinde. Maaned.
Barometer-

stand.
Thermome-

terstand.
Herskende

Vinde.

Januar . . . 28" 3,4" +	 3,5e N. og V. Juli	 .	 .	 .	 . 28" OA" +-	 13,8° N. og V.

Februar	 . . 28" 3, 1 "` +	 1,4 SO. og O. August . . 28" 2,0" + 15,2 S.

Marts . . . . 27" 9,1' -I-	 2,5 N. September 28" 1,5 "' + 12, 1 N.

April . . . . 28" 0,8 4" + 	 5,4 N. October . . 28" 0,5 1" --t-	 6,8 N. og NV.

Mai 	 28" 0,2 4 + 	 8 72 S. November. 28" 1,4'" -f-	 2,2 N. og O.
juni	 .	 .	 •	 . 28" 2, 5 '" + 14,0 S. December . 28" 1,0 1" -1--	 2,9 SO. og O.

Om Almuens Gultur, Levemaade og hygife-
niske Forholde giver Distriktslægen i nordre Ry-
fylke følgende Oplysninger: Culturen er endnu
ikke med noget Lysglimt trængt ind til disse af-
sides Bygder, Fordom og Uvidenhed raader næ-
sten allevegne og træder Lægen hemmende imode
i hans Virksomhed. Skolevæsenet er særdeles
forsømt. Almuens Læsning bestaaer næsten ude-
lukkende i Boger af religiøst Indhold, hvormed den
forsynes i rigelig Mængde og ofte gratis af de for-
skjellige Secter, der her have fundet en frugtbar
Jordbund. Boligerne ere lave, Vinduerne uden
Kroge og det eneste varme Værelse i Huset for-
synet med Kogeovn og Lem (kun i Suledal har
man bibeholdt Ljoren). I denne Stue koges al
Mad, samt tones alle vaade Klæder, og bortseet
fra tilfældige Sprække og Aabninger fornyes Luf-
ten kun hver Gang, Doren aabnes. Det ansees

derfor ogsaa mærkeligt, at ikke Sygeligheden og
Dodligheden er storre, end Virkeligheden viser.

Vistnok hersker Typhus jævnlig i disse Bygder,
især om Vinteren, men dens Udbredning forebyg-
ges meget ved Bondens overordentlig store Frygt
for denne Sygdom, naar den først er udbrudt.
Lægens Forskrifter følges da lydig, og i faae Dage

udluftes og vadskes da mere end ellers i mange
Aar. Levemaaden er udenfor Suledal temmelig

slet og bestaaer hovedsagelig af Melspiser. Ren-

lighed kjendes Lidet til. Vadskning af hele Le-

gemet bruges af den store Flerhed ikke hele Li-

vet igjennem, og naar Hænder og Ansigt vadskes
en Gang om Ugen, ansees Vedkommende for pas-

sende renfærdig. (J. Dahl). Fra vestre Ryfylke

betegnes ligeledes Levemaaden som i Almindelig-

hed meget simpel og mindre god, da man bruger

en Mængde Fisk og Sild men kun lidet Kjed,

som oftest blot en Gang om Ugen og da helst om

Aftenen. Paa Karmoen havde Distriktslægen of-
tere truffet Folk spise Sild saa sur, at han for

Lugtens Skyld ikke kunde holde ud inde i samme

Stue. Renligheden staaer heller ikke her hoit

hverken i Hus- og Madstel eller i Klædedragt,

hvilken sidste derimod er god og varm, da man

bruger uldent Toi nærmest Kroppen. (Eye). Fra

Stavanger klages over slette og i hoi Grad ind-

skrænkede Beboelsesleiligheder for den fattigere
Del af Befolkningen, saa at ofte 8 à 10 Menne-
sker fandtes sammenstuvede i Rum, der ei inde-
holdt mere end 800 A, 1000 Cubikfod Luft. Ikke

sjelden var den Fattige ogsaa nødt til at tage sin Bo-
lig i Kjeldere og paa aabne Løfte, hvor man selv om
Vinteren kunde træffe Familier med smaae Born,
uagtet Taget og den tynde Bordvæg ofte vare i

den Grad aabne, at hele Haanden kunde stikkes

ud igjennem samme. (Stang).

Fattigsygepleien stod i vestre Ryfylke paa
9*



Deidé

Lægedistrikt.
i Alde-

ren und.
1 Aar.

paa Død-
Barsel- fodte.

seng.

Fødte. i Alt.

Jæderen og
Dalerne . . .

Stavanger. . .
Søndr.Ryfylke
Nordr.Ryfylke
Vestr. Ryfylke 
Stavang. Amt

309	 53	 5	 34
364	 97	 9	 41
186	 33	 1	 7
220 56	 3	 28
214	 48	 5	 37

1293 287	 23 147

694
866
398
503
567

3028
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et lavt Trin, og endnu misligere forholdt det sig
hermed i nordre Ryfylke, da Lægen der næsten

aldrig kaldtes til fattige Syge. I Jæderen og

Dalernes Distrikt, hvor Forholdet i saa Hen-
seende var bedre, bleve de Syge dels tilseede i

Hjemmet dels ogsaa, hvor stadigere Tilsyn var

fornødent, indlogerede i Egersund eller indlagte

paa Stavangers og Flekkeijords Sygehuse. Sta-

vanger By havde 2 af Communen lønnede Fat-
tiglæger. Jordemodervæsenets  Tilstand var frem-
deles mangelfuld. I 2 Distrikter, sondre og nor-
dre Ryfylke, fandtes ikke en eneste examineret
Jordemoder, og i de øvrige 3 Distrikter tilsammen

kun 9, nemlig 2 i Egersund (den ene forlod der-
hos Distriktet i Juli), 4 i Stavanger, 1 i Sand-
nes, 1 i Haugesund og 1 i Skudesneshavn (de
tvende sidste, der vare offentlig ansatte, toge ved
Aarets Slutning Afsked, den førstnævnte for at
flytte til Egersund). Kvaksalveri omtales fra
nordre Ryfylke, men synes i det Væsentlige at
have indskrænket sig til Misbrug af Aareladning.

Af Moder i Su.ndhedscommissionerne ianled-
ning den spedalske Sygdom afholdtes i vestre
Ryfylke 5, i nordre Ryfylke 1, i søndre Ryfylke

intet, i Stavangers Distrikt 6, og i Jwderen og
Dalernes 3.

Vaccinationen angives fra flere Steder at
være dreven med megen Iver paa Grund af den
i Stavanger udbrudte Koppeepidemi, og Antallet
af vaccinerede Individer, tilsammen 3702, er ikke
lidet større end for de foregaaende Aar. I Saude
Sogn i nordre Ryfylke samt i Utsire Sogn i ve-
stre Ryfylke fandt ingen Vaccination Sted, i Ut-
sire fordi Vaccinen ikke kunde bringes til at slaae
an. I Egersunds og Haa Præstegjelde samt i
Hellelands Sogn af Jæderen og Dalernes Distrikt,
ligesom i Ladestedet Haugesund udførtes den af

vedkommende Distriktslæger. I Stavanger By er
Distriktslægen Vaccinator og Opsamler af Vac-
cinematerie.

Af retslig medicinske Forretninger nævnes
10, nemlig 1 Obduction af en paa Landeveien fun-
den død Mand, 1 af et halvtaarsgammelt Barn
til Oplysning om Dodsaarsagen ; 2 Synsforretnin-

ger over Druknede, 1 over en funden død Kone
samt 1 over et Barnelig ; endvidere 3 Erklæringer

om tilføiet Legemsbeskadigelse og 1 om en Sinds-
sygs Tilregnelighed.

Af Sindssyge anmeldtes i Jwderen og Da-
lernes Distrikt 2 nye. Distriktslægen i vestre
Ryfylke tilsaa 4 ; Distriktslægen i nordre Ryfylke
3, der forsørgedes af vedkommende Communer. I
det sidste Distrikt forpleiedes 5 Sindssyge med
Tilskud af Amtscommunen. I Beretningerne fra
søndre Ryfylke og Stavanger omtales ikke de
Sindssyge.

Af chirurgiske Operationer sees at være ud-
forte, foruden den oven nævnte ved Atresia hy-
menis, 1 Exstirpation af et Epitheliom paa Un-
derlæben, 1 af et større Lipom samt 1 af et
Hæmatocele consecutivum, efter hvilken sidste
opstod Trismus, som først forgjæves behandledes

med Opium i store Doser, men derpaa efterhaan-
den veg for Indgnidning af Chloroformsalve i Re-
gionen af Masseteres (Stang).

Af obstetriciske Operationer nævnes som ud-
forte af Læger: 1 Vending, Fosteret dedfodt. 9
Tangforretninger, hvoraf 3 med levende og 6 med
dødfødt Foster, samt 2 Gange Udbringelse af

Efterbyrden.

Nortaliteten og Antallet af Fødte vil findes
fremstillet i følgende Tabel:

Omkomne ved ulykkelige Hændelser 56.

Selvmordere . . 	  2.

For det hele Amt bliver der saaledes et

Overskud af 1735 flere Fødte end Døde, og For-

holdet mellem hine og disse = 100 : 42, 7. An-
tallet af døde spæde Born forholdt sig til An-

tallet af Fødte = 1 : 10,6, og til Antallet af

samtlige Døde = 1 : 4, 5. Af de paa Barselseng

Døde synes kun meget faae at have været under

Lægebehandling ; i de indkomne Beretninger gives

alene Oplysning om 3, bortrykkede af Barselfeber.
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Sygehusene vare de samme som tidligere,
nemlig et Amtssygehus, et Sygehus for Stavanger
By og et Sindssygeasyl sammesteds, om hvilke
alle henvises til Sygehustabellen.

Amtets 2 Apotheker, i Egersund og Stavan-
ger, fandtes ved Visitationen i Orden. Personalet
i det sidstnævnte bestod foruden af Apothekeren
af 1 examineret og 2 uexaminerede Pharmaceuter.

Af Badeindretninger fandtes 2 smaae i Eger-
sund og 2 i Stavanger, af hvilke sidste det ene
dog lidet eller intet benyttedes.

Medicinalpersonalet bestod af:
1. Jæderen og Dalernes Distrikt: 1 Læge, boende

i Egersund. 2 Jordemødre ; 7 Hjælpevacci-
natorer.

2. Stavangers Distrikt: 6 Læger, alle bosatte i
Stavanger (den ene ikke practiserende). 5
Jordemødre ; 7 Hjælpevaccinaterer.

3. Søndre Ryfylkes Distrikt: 1 Læge, i Fino
Prwstegjeld. Ingen Jordemoder; 7 Hjælpe-
vaccinatorer.

4. Nordre Ryfylkes Distrikt: 1 Læge, i Sands
Prcestegjeld. Ingen Jordemoder; 7 Hjoalpe-
vaccinatorer.

5. Vestre Ryfylkes Distrikt: 1 Læge, boende i
Haugesund. 2 Jordemødre; 7 Hjælpevacci-
natorer.

XII. Sondre Bergenhus Amt.

Sundhedstilstanden betegnes i det Hele som
meget god, og fra enkelte Steder endog som bedre
end paa mange Aar. Navnlig udmærkede Som-
meren og Begyndelsen af Hosten sig ved en ringe
Sygelighed. Ingen epidemisk Sygdom opnaaede
nogen særdeles Udbredning; de vigtigste vare
Nervefeber , Kighoste og tildels Børnekopper.
Dedligheden var ligeledes mindre end sædvanligt,
idet Antallet af samtlige Dødsfald i Amtet med
Undtagelse af hvad der borer til Bergens Stifts-
provsti, udgjorde 1498 eller 8,5 pCt. under det
tilsvarende Antal (1637) Aaret forud og omtrent
6,2 pCt. under Middeldodligheden i Femaaret
1851-55.

Nogen bestemt Sygdomsconstitution lod sig
ikke paavise ; Nervefeber forekom langt sjeldnere
end sædvanligt, og det Samme synes ogsaa, om

end i ringere Grad, at have været Tilfældet med
Lungbbetændelse.

Af Nervefeber ere i Alt anmeldte 270 Til-
fælde med 19 Dødsfald, hvilket Antal sammen-

lignet med de tilsvarende for de nærmest forud-

gaaende fem Aar viser sig ikke lidet — 30 A, 60

pCt. — mindre end disse. Især var Sygdommen

sjelden i de indre Egne af Amtet, og Distrikts-

lægen i Vos bemærker, i den lange Tid, han

havde practiseret paa Stedet, aldrig at have havt

saa faae Tilfælde under Behandling som dette Aar,

i det Hele kun 5. Den samme Bemærkning gjø-
res af den private Læge i Kvinhered, som far

første Gang i sin 12aarige Praxis i dette Prteste-

gjeld ikke havde nogen Nervefeberpatient til Be-

handling i Aarets Lob. For de tvende øvrige
til ytre Hardangers Lægedistrikt henhørende
Præstegjelde, Vikør og Strandebarm, savnes Un-

derretning for de fire første Maaneder, hvorimod

i den øvrige Tid af Aaret 14 Tilfælde sees at

være indtrufne, deraf 4 med dodlig Udgang. I

indre Hardanger behandledes alene 5 Syge, i før-

ste Fjerdingaar; og ikke meget stone var Antal-

let i indre Søndhordland, hvor der foruden en-

kelte ganske sporadiske Tilfælde indtraf 10 paa

en Gaard i Etne i Juli Maaned, som alle hel-

brededes. Ude mod Havkysten optraadte derimod

Sygdommen med større Hyppighed , saaledes i

ytre Sondhordland, hvor den herskede epidemisk

i første Halvaar, først fornemlig i Svedens og

Bremsnws Sogne, senere tillige i Fitje iSogn, lige-

som enkelte Tilfælde ogsaa viste sig mod Aarets

Slutning; af 49 Behandlede døde 2. I Midthord-

land indtraf smaae Epidemier i Oos, Fane, Aar-

stad, Sund og Fuse, fornemlig i Begyndelsen og

Slutningen af Aaret, og behandledes her for of-

fentlig Regning 52 Syge, hvoraf 7 døde. Distrikts-

lægen bemærker derhos, „at Sygdommen saa godt

som aldrig ganske er borte fra Distriktet. Con-

tagiet ligesom hviler i Sommertiden for paa et

eller andet Sted at tage sig op igjen, naar Høsten

kommer, hvorpaa Sygdommen voxer i Styrke og

Udbredning udover Vinteren, indtil den gjerne
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-naaer sit Maxim= i Januar og Februar, far der-

paa igjen successive at aftage udover Foraaret."
Evi vigtig Grund til dette Forhold antages at

iligge i, at Vaaningsstuerne boldes mere tillukkede
om Vinteren end om Sommeren, ligesom Folket
*la er mere hjemme og mere inde. (Holmsen). Fra

indre Nordhordland nævnes 80 Tilfælde med 5
Dødsfald, deraf 32 i første, 33 i andet, 5 i tre-
die og 10 i fjerde Kvartal, og fra ytre Nordhord-
land ligesaa 55 Tilfwde, hvoraf 1 endte dødlig.
Af det sidste Antal falde 12 paa Lindaas og 43
paa Manger, i hvilket Præstegjeld Nervefeber
ligeledes stadig skal forplante sig fra det ene Aar

tit det andet, begrundet tildels, som der antages,
Befolkningens store Uvidenhed, fatalistiske Livs-

anskaelse og Svineri, hvilke overalt træde Læ-
gens Virksomhed hemmende iveien og ofte gjør,

Sygdommen ikke engang kommer til hans
Kundskab. 3 vare saaledes døde uden Behand-
ling. (Krohn).

Af Barselfeber nævnes I. Tilfælde fra indre
Nordhordland, i hvilket der dannede sig en me-

get stor Absces mellem Bughinden og Bugmusk-
lerne, hvorefter Helbredelse fuldstændig indtraadte.

Bornekopper herskede om Foraaret epidemisk

paa flere Gaarde i Vos, tildels af temmelig ond-
artet Character. De Angrebnes Antal er ikke
opgivet, men 3 sees at være døde, nemlig to spæde
Born og en ældre Mand. Ligeledes indtraf i
Marts 7 Tilfælde paa en Gaard i Etne, indre
Søndhordlands Distrikt, hvor Manden nys forud
var hjemkommen fra Stavanger. Samtlige Husets
Beboere smittedes og blandt disse ogsaa et uvac-
eineret Barn, som dog heldig overstod Sygdom-
men; men naar undtages et Tilfælde paa Nabo-
gaarden udbredte ikke Smitten sig videre. Vac-

cination og Revaccination blev strax sat i Gang.

Af Vandkopper iagttog Distriktslægen i Midt-
hordland 3 Tilfælde i April.

Kighoste forekom epidemisk paa flere Steder,
navnlig i begge de søndhordlandske Distrikter, i
Kinserviks og Vikørs Prwstegjelde i Hardanger
samt i Fedje Sogn, ytre Nordhordlands Distrikt.
De første Tilfælde angives i Almindelighed at

være indtrufne om Vaaren, hvorefter Sygdommen
stadig tiltog, saa at den om Høstim paa enkelte

Steder maatte betegnes som særdeles almindelig.
Vikør forekom den næsten i ethvert Hus og

tildels af ondartet Natur; 8 Børn vidstes her at

være døde af tilstødende Complicationer, for det
Meste uden at have været under Lægebehandling,

der i det Hele lidet eller intet blev søgt for denne

Sygdom. Fra Fedje Sogn fik Distriktslægen Un-

derretning om 3 Dødsfald, og enkelte omtales og-
saa fra de øvrige Steder, men dog som faae i
Forhold til de Angrebnes Antal.

Af diphtheriske liffectioner nævnes fra Midt-
hordland 4 Tilfælde af Strubehoste, indtrufne næ-
sten samtidig i Soleimsvigen vð Bergen, 3 døde.

Catarrhalske og rheumatiske Sygdomme vare
ikke ualmindelige Vaar og Høst, navnlig i Maa-
nederne Marts og April saint October og Novem-

ber. Et Par Steder angives de at were optraadte
epidemisk soin Influenza, nemlig i enkelte Præste-
gjelde i Midthordland, hvor 12 Syge behandledes
for offentlig Regning, og i Lindaas Prmstegjeld,
ytre Nordhordlands Distrikt; men iøvrigt synes
de ikke at have naaet nogen Betydning over det
hvert Aar Sædvanlige.

Betændelsessygdomme vare i det Hele ikke
meget fremtrædende og betegnes fra enkelte Ste-

der endog som meget sjeldne (indre Sondhord-
land; Kvinhereds Præstegjeld). Af Lungebetæn-
delser behandlede den private Læge i Kvinhered
2, hvoraf 1 endte dødlig, og Distriktslægen i in-

dre Nordhordland 8, der alle helbrededes. Men

med Undtagelse af disse Meddelelser, hvortil endnu
kommer Underretning om. 2 Dødsfald i ytre og
indre Søndhordland, savnes al videre Oplysning
om Antallet af Behandlede og Døde i denne Syg-
dom, der derhos som sædvanligt sjelden kom un-

der Lægebehandling.
Lettere rheumatiske kffectioner forekom of-

tere Vaar og Host i Forbindelse med catarrhal-

ske , hvorimod egentlig acut Ledderheumatisme
ikke synes at have været hyppig; 3 Personer an-

gives dog døde deraf.

Blodgang viste sig i første Fjerdingaar med
nogle faae Tilfælde i Eidfjords Sogn, indre Har-
dangers Distrikt; 2 døde.

Diarrhoe angives at have, soin sædvanligt,

hersket epidemisk paa enkelte Steder i Vos mod
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Sommerens Slutning , og Chokrine figesaa til
samme Tid at have vist sig i Aarstads og Struds-
havns Sogne af Midthordland, hvor derhos en
gastrisk Feber om Sommeren forekom epidemisk
i de Bergens By nærmest liggende Bygder. Fra
indre Nordhordland angives en Kone død af
Cholerine.

Syphilis var i det Hele sjelden, og i flere
Distrikter iagttoges intet Tilfælde i hele Aarets
Lob. Fra Strudshavns og Oos Sogne i Midthord-
land bleve 6 secundære Tilfælde indsendte til
Bergens Sygehus, og Distriktslægen sammesteds
bemærker, at enkelte derværende Gaarde kunne
betragtes som gamle Depoter for Sygdommen,
hvorfra det aarlig i lange Tider har været nød-
vendigt at indsende Syge til Bergen. I Vos
amittedes dette Aar Flere med venerisk Sygdom
— fra først af bragt derhen ved omreisende Han-
delskarle —; men ved Aarets Slutning vare alle
igjen helbredede. Distriktslægen i ytre Sønd-
hordland behandlede et venerisk Tilfælde.

Fnat betegnes fremdeles soin temmelig al-

mindeligt i indre Søndhordland, indre Hardanger
og indre Nordhordland; det tilføjes dog, at der
hyppigere søgtes Raad mod samme end forhen.

Antallet af Spedalske ansattes ved Udgan-
gen af 1857 til 289. Heraf døde 20 i Aarets
Lob, 2 udflyttede, 32 indlagdes i Stiftelse og 1
befandtes at være feilagtig opført. Som nye Til-
komne opførtes derimod 51, hvoraf 19 som over-
seede ved tidligere Tællinger, 2 som indflyttede,

som hjemkommen fra Stiftelse og 29 som vir-
kelig i Aaret angrebne. Antallet skulde saaledes
ved Udgangen af 1858 være formindsket med 4
og i Alt udgjøre 285.

Kjertelsyge forekom temmelig almindelig;
Aarsagen formentes (af Ellertsen) tildels at ligge
i den usle Bornepleie.

Svindsot synes at være sjeldnere, navnlig i
Sammenligning med dens Forekomst i Christia-
nia og Christiansands Stifter. Blandt 90 af 6
Læger opgivne Dødsfald (de af Spedalskhed der-
hos ikke medregnede) sees alene 5 eller 5, 5 pCt.
at være bevirkede ved denne Sygdom.

Blegsot betegnes soin sjelden fra Vos og in-
dre Hardanger, derimod som mere almindelig fra

indre 5øndhordland. I ytre Sendhordland be-

handledes 15 Tilfælde deraf. Menstruationsano-
malier vare jævnt hyppige, tildels soin Fete, af
far lidet varm Beklædning, hyppig Vaden i Vand
og dertil Almuens Skik at gaae barbent og sove
ude paa Marken (Gotaas, Ellertsen).

Om Cardialgi og Ormsygdom &icier, hvad
ogsaa tidligere er anført, at de næsten overalt
hørte til de mest gjængse Sygdomme.

Af chirurgiske Tilfælde omtales Brok som
hyppig forekommende i indre Søndhordland, og
antages for en Del at maatte tilskrives Anstren-
gelserne ved at trække Baadene iland og i Nest.

Da Sygdommen for det Meste behandles med Lige-
gyldighed, uden Anvendelse af Brokbind, opstaaer
lettelig Incarceration, der ikke itide søges afhjul-
pen og derfor ofte har ugunstigt Udfald. (Gotaas).

Veirliget skildres i Beretningerne fra indre
Søndhordland og indre Nordhordland som meget
storm- og regnfuldt i Januar og den største Del
af Februar. Marts bragte Sne og stadigere Vejr,
hvorimod April og Mai igjen vare mere fugtig

kolde. Sommeren var ualmindelig behagelig og

varm, især i Juni Maaned, da Thermometret flere

Gange viste + 25 R. i Skyggen. Den stærke
Varme fordrev tildels Kornet, som derfor ikke
blev saa rigt soin det saa ud til; men af Hø er-

holdtes en Mængde ligesom ogsaa af Frugt. Aarets)
tre sidste Maaneder vare milde, men storm- og

regnfulde, alene en kort Tid i November havdes,

lidt Sne og Kulde. (Gotaas, Ellertsen). Fra Vos ,

bemærkes, at Regnmængden i sidste Halvaar var
ualmindelig liden, saa at den sædvanlige Host-

flom næsten ganske udeblev.
Med Hensyn til Folkets Levemaade og

gianiske Forholde gi ntages i Indberetningerne

hovedsagelig kun, hvad der allerede tidligere er

indtaget i de af Departementet udgivne Aars-
beretninger.	 Væsentlige Forbedringer lode sig
endda ikke paapege, men vel tydede flere Tegn
hen paa, at Almuens tidligere Sløvhed betræf-

fende Alt, der kunde have Indflydelse paa Liv
og Helbred, ialfald paa enkelte Steder var paa-.
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veie til at vige Plads for en vaagnende Lyst
og Trang til Forandring i saa Henseende. I Tys-
nes, ytre Søndhordlands Distrikt, ytredes stor
Interesse for at gjøre sig Melken mere fordelag-
tig i Husholdningerne, end forhen var Tilfældet,
og 20 Exemplarer af et Skrift om Koregten vare
i den Anledning rekvirerede for Communens Reg-

ning. I indre Hardanger gik Sandsen for Ren-
lighed stadig fremad; Gulvet i Stuerne vadskedes
i Regelen en Gang om Ugen og i det Mindste
eet Vindue var forsynet med Hængsler, saa Ud-
luftning lettere kunde finde Sted. Ligesaa vare
her 47 Exemplarer af Overlæge Høegh's Skrift
„Folkets Helse" indkjobte for Communernes Reg-
ning. — Fra Midthordland anføres som en af de
Aarsager, der meget bidrage til Nervefeberens
stadige Optræden og lette Omsiggriben i dette
Distrikt, ogsaa den Omstændighed, „at alle en
Gaards Beboere der pleie at boe i samme Thun,
det vil sige, at Husene istedetfor som paa Øst-
landet og i det Nordenfjeldske at ligge mere og
mindre fra hverandre, her ere sammendyngede paa
det mindst mulige Rum, saa at paa de større
Gaarde ofte 5 à 6, indtil 13 Opsiddere boe i en
eneste Klynge, hvor Vaaningshuse, Fjose, Stalde
&c, indtil 50-60 i Tallet, staae tæt sammenpak-
kede og blot adskilte ved yderst trange, fæle og
skidne Stier. I en saadan By kan ofte boe et
Halvhundrede Mennesker og derover." Føles
hertil, at Boligerne i sig selv ere trange, smaae
og usunde, at Almuen vanskelig kan bringes til
at foretage den fornødne Udluftning af Stuerne og
adskille de Friske fra de Syge, indsees, at Smit-
testoffet har let for at udbrede sig. Distriktslæ-
gen havde derfor ogsaa, for at opnaae den beho-
rige Adskillelse af Syge og Friske og modvirke
Smittestoffets Condensation ved Opholdet af mange
Syge i samme Stue, paa enkelte Steder forsøgt
at henlægge Typhuspatienter i Fjøsene, hvor disse
vare taalelig gode, og med gunstigt Resultat. De
Syge havde befundet sig vel ved denne Foran-
staltning og maattet tilstaae, „at de i Fjøset havde
det bedre end inde i de varme, trange Stuer."
(Holmsen). Fra Midthordlands Distrikt klages
ligeledes over den tiltagende Brændemangel. Paa
flere Steder var Ved kun at erholde til Priser,

som Menigmand ikke kunde betale (31/2 til 41/2

Spd. pr. Favn), og Torvland er derhos sjeldent
og utilstrækkeligt, saa at man ofte maa hjælpe

sig udelukkende med Lyng og Ener. — Misbrug
af Spirituosa var ikke almindelig i indre Send-

hordland og indre Nordhordland, og i Vos sna-
rere i Af- end Tiltagende ; fra de øvrige Distrik-
ter anføres Intet heroin. I indre Nordhordland,
hvor uægte Fødsler hørte til Sjeldenhederne (i
dette Aar 5 af 471), angives Onani at være ikke
ganske sjelden, saavel blandt Piger som Drenge.

FattigSygepleieli omtales fra enkelte Steder
som god, fra andre som meget slet. I ytre Har-
danger udvistes saaledes den største Velvillighed

Udredelsen af de fornødne Omkostninger til Fat-

tiges Sygebehandling (K. Klingenberg), og lige-

saa, som det synes, i Vos, hvor 72 Syge behand-
ledes for Fattigvæsenets Regning med en Udgift
af 126 Spd. 72 Skill. til Medicin og Diætgodt-
gjorelse. I Modsætning hertil kan nævnes Man-

gers Preestegjeld i ytre Nordhordland, hvorhen

Distriktslægen i Løbet af 3'/2 Aar kun en eneste
Gang var hentet til en fattig Syg, og hvor i det

Hele et fuldstændigt Kniberisystem skal have
udviklet sig. Ogsaa i indre Sondhordland angi-
ves Udgifterne ofte at afskrække Fattigbestyrel-

serne fra at rekvirere den fornødne Lægehjælp, og
Distriktslægen anser det derfor for ønskeligt, om
Sagen kunde ordnes paa en Maade, hvorved de
enkelte Communer befriedes for disse Omkostninger.

Ordningen af Jordemodervæsenet lod frem-
deles Meget tilbage at ønske, idet 4 af Amtets
Lægedistrikter, nemlig ytre og indre Søndbord-
land samt ytre og indre Nordhordland, vare uden
examineret Jordemoder. Midthordlands Distrikt,
som ligeledes ingen havde havt i de foregaaende
Aar, fik dette Aar 2 ansat, og af de øvrige tre
Distrikter havde ethvert 2 (indre Hardanger Aa-
ret forud 3).

Af Møder i Sundhedscommissionerne mod den

spedalske Sygdom afholdtes i indre Sondhordland
12, i ytre Søndhordland 11, i indre Hardanger 5,
i ytre Hardanger 3, i Vos 3, i Midthordland 10,
i indre Nordhordland 8 samt i ytre Nordhord-
land 5.

VaCOinatineil, blev af Frygt for de naturlige
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Børnekopper, som ytrede sig paa enkelte Steder,

dreven med mere end almindelig Iver, og er de

Vaccineredes Antal, i Alt 3699, adskillig større

end de Fodtes (3067). Især var dette Tilfældet

i Vos (606 Vaccinerede, 275 Fødte) og i mindre

Grad tillige i de øvrige Distrikter paa to nær,

hvor Forholdet var omvendt (ytre Sondhordland

195 Vacc. 412 Fødte, og ytre Hardanger 267

Vacc. og 283 Fodte). Revaccination udførtes

derhos i Vos og Midthordland for offentlig Reg-

ning, og antoges i sidstnævnte Distrikt omtrent

190 Individer at være blevne revaccinerede. I Haus

Prwstegjeld i indre Nordhordland samt i enkelte

Sogne i Midthordland angives Vaccinationen at

were udfort af Distriktslægerne.

Af retslig-medicinske Forretninger nævnes 1

Obduction af en tiaarsgammel Dreng, der var  død

efter et Skud i Hoften, 1 Besigtigelse af et ny-

fodt levende Barn for at bestemme sammes I'd-

vikling og 1 Skjøn afgivet ianledning et tilfojet

Saar.
Om Sindssyge gives følgende Oplysninger: i

indre Søndhordland anmeldtes og tilsaaes 5, hvoraf

fire forpleiedes paa Amtscommunens Regning og

en privat; en indlagdes i Bergens Asyl. I ytre

Sondhordland tilsaaes 5, hvoraf tre helbrededes,

en indlagdes i Bergens Asyl og en forpleiedes hos

sin Familie. I indre Hardanger rekvireredes  Læ-

getilsyn til 3 privat forpleiede Syge , hvoraf en

indsendtes til Bergens Asyl ; af de enkelte Prze-

stegjelde i dette Distrikt havde Ulvik 13 Sinds-

syge, af hvilke fire paa Amtets Forpleining, i de

øvrige Sogne var Antallet Distriktslægen ubekjendt.

I Kvinhereds Prwstegjeld i ytre Hardanger for-

pleiedes 7 for Amtets Regning, og ligesaa i Midt-

hordlands Distrikt 6. I indre Nordhordland til-

saaes 1 af de for offentlig Regning forpleiede Syge,

1 døde og 1 hjemkom uhelbredet fra Bergen. I

ytre Nordhordland behandledes og helbrededes

2 nyopstaaede Tilfælde. Mod Aarets Slutning

udstedte Amtmanden Ordre til samtlige Distrikts-

læger om at tilse alle i deres respective Distrik-

ter værende for Amtets Regning forpleiede Sinds-

syge, tilsammen 33, og at indgive Beretning om

deres Tilstand.

Af chirurgiske Operationer nwvnes 3 for Lx-

bekræft, 3 for Hareskaar, 5 for Vandbrok, 1 Ex-
stirpation af en Finger samt oftere Reposition af

Luxationer og Brok.

Af obstetriciske Operationer udførtes af Læ-

gerne: 1 Vending af anden Tvilling paa Grund

af Tværleie, Barnet dødfødt. 18 Tangforretnin-

ger, hvoraf 12 med levende og 6 med dødfødt

Foster; 2 af Mødrene, hvis Kræfter i høieste Grad
vare medtagne allerede før Forretningens Begyn-

delse, døde, den ene faae Timer, den anden nogle

Dage efter Forlosningen. Perforation foretoges 1

Gang, hos en 39aarig Førstefodende med betyde-

lig forsnævret Bækken, efterat Tang forgjæves var

forsøgt, og Fosterets Død godtgjort (Ellertsen). Hos

en af de med Tang Forløste var det tillige nødven-

digt at udbringe Efterbyrden ved Kunstens Hjælp.

Mortaliteten og Antallet af Fødte vil sees

af følgende Tabel:

paa Bar-
selseng. fodte.

Død-

Ytre Sønd-
hordland . . .
Indre
hordland . . .
Ytre Hardang.
mdr. Hardang 
Vos  
Midthord-
land *) . . . .
Ytre Nord-
hordland . . .
Indre Nord-
hordland . . .

3067

Omkomne ved ulykkelige Hændelser 72.

	

Selvmordere . 	 . 6.

For det hele Amt bliver der altsaa et Over-

skud af 1569 flere Fodte end Døde, og Forholdet

	mellem bine og disse	 100 : 48,8. Antallet af

døde spæde Børn forholdt sig til Antallet af Fødte

= 1 : 8, 4 og til Antallet af samtlige Døde — 1 :

Den store Dodlighed i Alderen under 1 Aar

tilskriver Distriktslægen i indre Sondhordland

flere Misligheder ved Børnepleien. ,,Forsømt Hud-

cultur, uhensigtsmæssig Næring og Beklædning,

*) Aarstad Sogn, Forstaden Sandvigen samt Korskir-
kens og Domkirkens Landsogne ere, som henho-
rende til Bergens Stiftsprovsti, her ikke medregnede.

Søndr.Bergen-
hus Amt . . .

Lægedistrikt. Fodte.

412

324
283
231
275

658

413

471

i Alt.

1498

240

327

218

133
134
117
133

196

Wide 
i Aide-
ren und
1 Aar.

102

365

54

29
29
14
35

44

58

27

4

3

9

3

5

2

179

30

42

25

21

17
18

7
19
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Mangel paa frisk Luft og paa passende Tempe-

ratur øve snart sin skadelige Indflydelse paa det

spæde Barn, hvis Liv og Helbred man ogsaa ud-

sætter for Fare ved den Skik, at Børnene i den

spædeste Alder (faae Dage efter Fødselen) brin-

ges til Kirken for at døbes uanseet Veir og Aars-

tid og Veienes Længde" (Gotaas). Blandt de

paa Barselseng Døde sees, dels af Præstelisterne

dels af Medicinalberetningerne, 5 at være døde

uforløste, nemlig 1 i Skonevik, 2 i Lindaas, 1 i

Sund og 1 i Kvinhered. Kun til den sidstnævnte

sees Læge at være hentet; Konen var 40 Aar

gammel, i 6te Barselseng; Fosteret laa i Tværleie

med fremfalden Arm, men Vending var paa Grund

af Livmoderens krampeagtige Sammentrækning

umulig, og Anvendelse af Chloroform , ligesom

ogsaa Embryotomi, negtedes paa det Bestemteste

af Konen selv og hendes Omgivelser (Mat-

thiessen).

Apotheker, offentlige Sygehuse og Badeind-
retninger findes ikke i dette Amt.

Medicinalpersonalet bestod af:

1. Ytre Sondhordlands Distrikt: 1 Læge, boende

i Stordøens Prwstegjeld. Ingen Jordemoder,

8 Hjælpevaccinatører.

2. Indre Søndhordlands Distrikt: 1 Læge, boende

i Fjcelberg. Ingen Jordemoder, 5 Hjælpe-

vaccinatører.

3. Ytre Hardangers Distrikt: 2 Læger, hvoraf

en i Strandebarm og en i Kvinhered. 2 Jor-

demodre, 5 Hjælpevaccinatører.

4. Indre Hardangers Distrikt : 1 Læge, boende

i Kinservik. 2 Jordemødre, 7 Hjælpevacci-

natører.

5. Vos Distrikt: 1 Læge, boende i Vangens

Sogn. 2 Jordemødre, 4 Hjælpevaccinatører.

6. Midthordlands Distrikt : 1 Distriktslæge, der

boer i Bergen. 2 Jordemødre, 9 Hjtelpevac-

cinatører.

7. Ytre Nordhordlands Distrikt. 1 Læge, boende

i Lindaas. Ingen Jordemoder, 7 Hjælpevac-

cinatører.

8. Indre Nordhordlands Distrikt: 1 Læge, bo-

ende i Haus. Ingen Jordemoder, 5 Hjælpe-

vaccinatorer.

XIII. Bergens By.

Sundhedstilstanden var i det Hele meget

god, navnlig om Sommeren og Høsten, hvorimod

Aarets første og sidste Maaneder medførte en

noget større Sygelighed. Influenza og Bornekop-
per forekom epidemisk, men af disse Sygdomme
var den første meget mild, og den anden angreb

kun faae Individer. Dedligheden svarede omtrent

til det sædvanlige Forhold. Vistnok var Antallet

af Døde i 1858 i Bergens Stiftsprovsti (656) over

10 pCt. storre end Middeldødligheden (594) i

Femaaret 1851-55; men denne Overvægt maa
for en stor Del tilskrives de mange Døde (49) i
Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1, der først var
traadt i Virksomhed Aaret forud, og for hvis

ugunstige Mortalitetsforholde det nævnte Femaar

derfor var befriet. Sammenlignet alene med det

nærmest foregaaende Aar var Dodligheden i 1858

næsten 7 pCt. mindre end i 1857, da de Dødes

Antal i Provstiet opgik til 704.

Sygdomsconstitutionen maa for Aarets 3
første og 2 sidste Maaneder betegnes som catar-
rhalsk, for den øvrige Tid som indifferent. Saa-

vel typhøse som rent inflammatoriske Sygdomme

forekom sjelden.

Af Nervefeber indlagdes i Byens Sygehus 18
Tilfælde hvoraf 2 i første, 4 i andet, 5 i tredie og 7 i
fjerde Kvartal; 2 døde. Udenfor Sygehuset op-

give 6 Læger at have behandlet 18 Syge, hvoraf 5

(lode. Tilfældenes Antal sees saaledes at have været

ringe og navnlig mindre end i flere af de fore-

gaaende Aar. Gastrisk Feber var heller ikke hyp-

pig, men antog, som tidligere, let en adynamisk

Character med langsom Reconvalescents. Paa Sy-
gehuset indkom af denne Sygdom 23 Tilfælde, og
udenfor samme opgive 5 Læger at have behand-

let 49, hvoraf 2 endte dødlig.

Af Barselfeber anføre 4 Læger 11 Tilfælde,
hvoraf 3 med dødlig Udgang. I det ene fandt
Localisation Sted i Lungerne under Form af en

Pleuropneumoni, der heldig overstodes, i de fleste

øvrige betegnes Sygdommen som Metritis puer-

peralis.

Bernekopper bragtes i April Maaned til Ber-

gen ved et hollandsk Skib, af hvis Besætning en
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Matros lidende af modificerede Kopper indlagdes
paa Byens Sygehus. Uagtet de behørige Forsig-
tighedsregler, saavidt muligt, toges for at hindre
Samkvem med de øvrige Patienter, smittedes dog
et uvaccineret aarsgammelt Barn, der døde, hvor-
paa efterhaanden flere — indtil Midten af Juli
10 — Tilfælde kom til, for en Del blandt Syge-
husets Personale. I August og September spo-
redes Sygdommen ikke, men fra October og især
fra Slutningen af November blev den igjen hyp-
pigere og vedvarede til Udgangen af Januar det
følgende Aar, da i Alt 11 Angrebne vare ind-
lagte paa Sygehuset, deraf 1 død, og 42 anmeldte
som behandlede i Hjemmet, deraf 11 døde. En-
kelte lette Tilfælde antages derhos ikke at være
blevne anmeldte, Epidemien holdt sig fornemlig
til et enkelt Strøg af Byen (23de og 24de Rode),
hvor der fandtes en Mængde uvaccinerede, indtil
7 L 8 Aar gamle Born, som i væsentlig Grad
bidroge til dens Vedligeholdelse. Vaccination og
Revaccination dre'ves dog meget ivrigen og med
saa afgjort Virkning, at, saavidt Stadsphysicus
bekjendt, angrebes kun 1 Revaccineret og denne
i særdeles mild Grad. (O. Heiberg). Blandt de
Døde sees enkelte at have været over 50-70
Aar gamle.

Vandkopper var ifølge en Læges Iagttagelse
maaske noget sjeldnere end sædvanligt (O. Hei-
berg), ifølge en andens derimod hyppigere (Da-
nielssen). De fleste Tilfælde synes iøvrigt at være
indtrufne i Slutningen af Aaret, saaledes blandt
14 Tilfælde i en Læges Praxis 11 i Tidsrummet
October —December.

Rosen forekom ligesom i de nærmest fore-
gaaende Aar temmelig hyppig, fornemlig som An-
sigtsrosen af ambulerende Natur, og endte under-
tiden med Kjertelhævelser i Nakken og paa Hal-
sen. 3 Læger behandlede for samme 56, hvoraf
1 døde.

Skarlagensfeber og Rodlinger viste sig ganske
enkeltvis i Løbet af Sommeren og Hosten.

Kighoste begyndte at ytre sig i October, i
den første Tid mild og temmelig sjelden, senere
mod Aarets Slutning baade heftigere og mere
hyppig. Foruden Born angrebes ogsaa enkelte
Voxne, endog indtil 60aarsalderen, hvorpaa et   

Exempel anføres. Med Hensyn til Behandlingen
anfører Overlæge Danielssen at have fundet Ipe-

cacuanha i middelmaadige Doser mest virksom,

men tilfoier derhos, at Sygdommen ogsaa efter

hans Erfaring synes at fordre sin bestemte Tid,

og at det gjælder at holde den Angrebne i godt

Huld, hvorfor god Kost og daglig Bevægelse i fri

Luft bole tilraades. „At holde et Barn med Kig-

hoste, der forovrigt befinder sig vel, indestængt i

mange Uger, ja mange Maaneder, er maaske det

Værste, man kan gjore; thi foruden at man van-

skelig afbryder Kighosteterminen, bidrager man

ved en saadan Indespærring overordentlig Meget

til at fremkalde en Scrophulosis, en Tuberculosis

der enten dræber Barnet eller gjor det svagt for

hele Livet. Gaaer Barnet daglig ude i Luften,

forudsat det er godt klædt, skal det kraftigere

kunne modstaae Hosteparoxysmerne, dets Mod

opretholdes bedre, dets Livsfunctioner gaae

gere for sig, og fremfor Alt en raskere Forbræn-

ding i Lungerne tilintetgjør mangengang Tubercu-
losen i dens første Spire."

Af diphtheriske Affectioner nævnes 6 Til-

fælde af Strubehoste, alle med dodlig Udgang.

Exsudativ Svælgbetændelse omtales ikke, uden

forsaavidt et let Exsudat paa Tonsillerne oftere

angives at have ledsaget

den simple, catarrhalske Halsbetændelse, der

forekom af og til hele Aaret og, som det synes,

temmelig hyppig. 4 Læger behandlede 93 Til-

fælde deraf. I et, hos en ung Kone, indtraadte

Gangræn med næsten fuldstændig Bortstedning af

den ene Tonsille. Stomatitis ulcerosa angives li-

geledes at have vist sig oftere, og undertiden af

alvorlig Natur.

Influenza fortsatte sig fra det foregaaende

Aar indtil hen i Marts Maaned, da den efter-

haanden tabte sin epidemiske Character. Syg-
dommen var ogsaa dette Aar meget mild, og for-

holdsvis kun Faae kom under Behandling. Sam-

tidig med den stærkere udtalte Catarrhalfeber fo-

rekom ogsaa andre lignende Affectioner, navnlig
Laryngit og Bronchit, og selv efter den egentlige

Epidemies Ophor hørte disse til de hyppigste Syg-

domme, Bronchit saaledes især i October, Novem-
ber og December.               

10*
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Brystbetændelser vare meget sjeldne. Paa
Sygehuset indkom 9 med Lungebetændelse, hvoraf
2 døde, og 4 med Pleurit; udenfor samme be-
handlede 6 Læger 48 Tilfælde af hin og 15 af
denne Sygdom, blandt hvilke respective 14 og 1
endte dødlig. — Af andre Betændelser forekom
især Peritonwitis oftere og, som det synes, mest
hos Fruentimmer; af 13 Tilfælde, i hvilke de
Angrebnes kjøn er angivet, var alene 1 indtruffet
hos et Individ af Mandkjønnet. I det Hele nævnes
26 Tilfælde heraf, hvoraf 16 med dødlig Udgang.
Sygdommens ofte paafaldende hurtige Gang i
Forbindelse med andre Omstændigheder syntes
ikke sjelden at bestyrke Formodningen om Per-
foration (O. Heiberg).

Rheumatiske Affectioner, med og uden Fe-
ber, forekom som sædvanligt temmelig almindelig
og saa godt som til enhver Tid paa Aaret. En af
Byens tvende Fattiglæger, der tillige fungerede
som Læge ved Arbeiderforeningen, nævner 26 Til-
fælde af Febris rheumatica og 135 af Rheuma-
talgi (Jiirgenssen). Neuralgier angives i det Hele
stadig at hjemsøge Befolkningen under de mest
forskjellige Former og stundom af en bestemt in-
termitterende Typus (Danielssen).

Koldfeber berettes, aldrig at udvikles i Ber-
gen, hvorimod de enkelte Tilfælde, som nu og da
træffes, altid ere hos Personer, der have hentet
Sygdommen andetstedsfra (Danielssen). For dette
Aar findes 7 Tilfælde anmeldte.

Diarrhoe og Cholerine iagttoges af og til det
hele Aar, dog især om Sommeren og Høsten og
uden i det Hele at tiltrække sig nogen særdeles
Opmærksomhed. Af Dødsfald bevirkede ved disse
Sygdomme nævnes 1 af Cholerine hos en voxen
Mand; 10 af Diarrhoe, hovedsagelig hos Børn, og
5 af Gastro-enteritis infantum).

Skjorbug viste sig ogsaa dette Aar paa Sla-
veriet, hvor i Alt 19 Fanger behandledes derfor.
Ligesom i de 2 foregaaende Aar indfandt Syg-
dommen sig ved Sommerens Begyndelse og op-
hørte igjen mod Vinteren; og Aarsagen til dens
regelmæssige Optræden antoges fremdeles at maatte
søges i de fugtige Sovelocaler og i Mangelen paa
ferskt Kjød og Grønsager i Bespisningen (Lo-
berg). Paa Tugthuset behandledes 8 Tilfælde.

For venerisk Sygdom indkom paa Bergens

Sygehus og Lungegaardshospitalet et langt rin-

gere Antal end sædvanligt, og den antoges i det

Hele for Byens Vedkommende at være temmelig
sjelden, uagtet der, som en Læge tilføjer, sik-
kerlig fandtes en stor Mængde Piger, som havde
hengivet sig til Prostitutionen og ikke stode un-

der Opsigt (D. M. Bull). Paa Sygehuset ind-
kom for Syphilis 6 med primære og 21 med se-

cundære Tilfælde, hvorhos 3 med primære og 3
med secundære Tilfælde laae tilbage fra det fore-

gaaende Aar. I Alt behandledes altsaa 33 Syge,
hvoraf 27 igjen udskreves, med 1763 Forplei-
ningsdage eller 65,3 Dag for hver Udskreven.
Paa Lungegaardshospitalet indlagdes 1 primært og
9 secundære Tilfælde, og som privat behandlede
ere af 6 Læger anmeldte 12. Med Hensyn til
Behandlingsmaaden sees Syphilisation at have
været anvendt hos 6 Patienter paa Sygehuset,
deraf to som tidligere vare behandlede paa sam-
me Maade men havde faaet Recidiv, og hos 2
paa Lungegaardshospitalet. Hvor de secundære
Former tidligere havde været behandlede med

Mercur, anvendtes paa sidstnævnte Sted væsent-
lig Iodetum kalicum. Af Gonorrhoe bemærkedes
ikke faae Tilfælde i Lægernes private Praxis,

hvorimod paa Sygehuset alene indkom 2 foruden
4 af Leucorrhoe.

Fnat forekom maaske noget hyppigere end
Aaret forud ; Byens tvende Fattiglæger behandlede

22 fattige Syge derfor, og paa Sygehuset indkom
27 deraf Lidende. Blandt Fangerne i Tugthuset
lede 30 af Fnat og Prurigo.

Af Spedalske henlaae ved Udgangen af 1857
paa St. Jørgens Hospital 128; af disse døde i
det paafølgende Aar 18, og 2 hjemreiste, hvori-
mod 3 indkom; Belægget ved Udgangen af 1858
var altsaa 111. Paa Lungegaardshospitalet
kom 21, (lode 1 og hjemreiste 8, hvoraf 2 som

helbredede ; det tilbageværende Belæg at Spedalske
ved Aarets Slutning var 44. I Pleiestiftelsen No. 1
indkom 109, døde 49 og hjemreiste 14; tilba-
geværende Belæg 248. Udenfor Hospitalerne og
Stiftelsen fandtes i Bergen ved Aarets Udgang 7
Spedalske (1 var død og 3 tilkomne), saa at det

samlede Antal da udgjorde 410.



17

Af chroniske Sygdomme iøvrigt nævnes  Kjer-
telsyge, Blegsot og Cardialgi som de hyppigst
forekommende. Den sidstnævne Affection var ister
almindelig hos Fruentimmer af den tjenende Stand
mellem 18 og 30 Aar, og W. Martens troer med
Sikkerhed at kunne paastaae, at over 30 pCt. af
disse stadig klage over Ondt for Brystet. Hoved-

midlet var efter hans Erfaring, foruden Regulering

af Diæten, Subnitras bismuthicus med Morphin og
Pulvis magnesiaa comp.

Svindsot var ikke sjelden ; blandt 157 af 6
Læger anmeldte Dødsfald (de af Spedalskhed
ikke medregnede) vare 20 eller l2,-r pCt. en Folge
deraf.

Forskjellige andre Tilfælde. Abscesser, for-
nemlig Værkefingre og Furuncler angives at have
været ualmindelig hyppige i dette Aar (O. Hei-
berg), og 2 Tilfælde af Carbunculus sees at have
medført Døden. Af Drankergalskab nævnes 6

hvoraf 2 opstaaede under Forløbet af
andre Sygdomme; disse og et af de øvrige endte
dodlig. — Lehmann omtaler en Gasforgiftning,
der indtraf i et Hus om Natten, medens Beboerne
sove. Stærk Hovedpine med Kvalme, hos En til-
lige rigelig Brækning og Diarrhoe paafulgte. Gas-
sen var fremkommen fra en Læk i det offentlige
Ledningsror i Gaden, hvorfra den havde fulgt en

ved Siden liggende Cloakrende op til Privetet og
derfra trængt ind i Gangen og Værelserne. — I
Bergens Tugthus begyndte en af Fangerne i Juni
Maaned, efter nogen Tids Klage over Susen for
Ørene og Trykken i Hovedet, at negte at tage
Føde til sig, uden at der iovrigt kunde spores
mindste Tegn til Sindsforvirring eller legemligt
Ildebefindende hos ham. Mistanke om et paa-
tænkt Fif laa derfor nær og bestyrkedes endmere,

da man underhaanden fik vide, at han havde betroet
en Medfange som sin Plan, at blive betragtet som

Sindssyg og som saadan gaae fri saavel for -den
tilbageværende Straffetid i Tugthuset som for en
ny Dom, der paalaa ham, paa 7 Aars Straffear-
beide i Slaveriet. Han hensattes deror i en en-
lig, men lys og tor Celle, og for at opretholde

Kræfterne foretoges flere Gange daglig Indsprøit-

Ding først af Bygsuppe senere af nysiet Melk

gjennem et i Maven nedbragt Ron Altid under

stærk Modstand fortsattes hermed til i Begyndel-

sen af October, da han en Dag bønfaldt en Med-

fange om noget Mad, som denne ogsaa, efter at

have meldt det Skete til Lægen, tilsyneladende

al Hemmeligked bragte ham. Men 3 Dage efter,

da Medfangen kom ind, udbrød han i Beklagelser

over at være forraadt af denne og negtede paany

at spise. Kræfterne sank hurtig, og faae Dage

efter døde han. Ved Obductionen fandtes Ventri-

culus udspændt af en betydelig Mængde Halm i

Stykker som almindelig Hakkelse, soin han havde

taget fra sin Undermatras, men iøvrigt intet Sy-

geligt i noget Organ. (O. Heiberg).

Veirliget var den meste Tid af Aaret regn-

fuldt, Vinteren hengik saa godt som uden Sne og

med ubetydelig Kulde. Sommeren indtraadte i

Slutningen af Mai og var i det Hele taget var-

mere og mindre regnfuld end almindeligt. Høsten
var regnfuld med Undtagelse af nogle Dages klart

Frostveir i November Maaned. I December var

Vejret stormende og regnfuldt.
Den offentlige Hygiwne betegnes af Overlæge

Danielssen som „saa slet, som det vel er muligt."

Begravelser vedblive fremdeles at finde Sted inde i

Byen f. Ex. paa Tydskekirkegaarden, paa Domkir-

kegaarden, Nykirkegaarden, paa St. Jacobs Kirke-

gaard og Aarstad Sogns Kirkegaard. „Og hvad

der i denne Henseende er temmelig characteri-

stisk, det er, at man ikke alene ser gjennem

Fingre med det Lovbud fra 1805, som siger,

at Kirkegaardene skulle ligge udenfor Byen, og

følgelig Ligene føres ud af denne; men man hand-

ler endog stik imod det, idet man fører Ligene

fra Landet ind i Byen for at begrave dem der."

Aarstad Sogn, der tilhører Landet, har nemlig

sin Kirkegaard inde i Byen. Renovations- og

Cloakvæsenet er i en sørgelig Forfatning, „saa at

endog den bedste Del af Byen i de varme, tørre

Sommerdage er opfyldt med Latrinstank."

Fattigsygepleien besørgedes af 2 Fattiglæger,

der tilsammen tilsaae 466 Syge for Fattigvæse-

nets Regning.

1359 Børn bleve vaccinerede, deraf 945 af
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den offentlige Vaccinator og Resten af Byens øv-
rige Læger. Som Revaccinerede opgives af 8

Læger 3784 Individer, hvoriblandt Garnisonens

Militaire med Koner og Bern. Ved den offent-

lige Revaccination fremmødte kun Faae, formo-
dentlig som Folge af at den ikke skede paa Coin-
munens Bekostning, og de Fleste revaccineredes
af sine private Huslæger. Ligesom i de fore-
gaaende Aar blev en Mængde Vaccine fra den
offentlige Vaccinationsindretning omsendt til Lee-

ger, Hjælpevaccinatører og Jordemødre i Land-
distrikterne.

Af reteig medicinske Forretninger foretog
Stadsphysicus en Obduction af et i Dolgsmaal
født Barn, og afgav flere Gange mundtligt Skjøn
om bedærvede Fødevarer.

Af Sindssyge udenfor Sindssygeasylet sees
2 med Melancholi at være behandlede paa Byens
Sygehus; den ene udskreves helbredet, den anden
uhelbredet.

Af chirurgiske Operationer udførtes paa Sy-
gehuset 1 Amputation af Laaret, 1 Exarticula-
tion af Lillefingeren; 1 Exstirpation (partiel) af
Tungen, 3 af Læbekræft, 3 af Fedtsvulste ; 1

Exstirpation af Oieæblet, 1 Discisio cataractæ, 1

Depressio cataractm; 1 Tracheotomi, dødlig Ud-

gang; 1 Punction af Vandbrok med Indsprøit-
ning samt 2 Herniotomier med heldigt Udfald.
Udenfor Sygehuset foretoges 1 Exstirpation (par-
tiel) af Tungen, 1 af Læbekræft, I at en indu-
reret Mamma, 1 af en Glandelsvulst paa Halsen,

1 af et Neurom og 1 af en Fedtsvulst; 1 Udriv-
ning af Næsepolyp; flere Gange Punction af Gang-
lier ved Haandleddet; 4 Operationer for Hare-
skaar ; 1 Herniotomi, heldigt Udfald ; 3 Gange
Reposition af Paraphimosis (hos Drenge fra sex
til tolv Aar) samt 1 Punctio vesicæ, foretagen
over Os pubis hos en 74aarig Mand, der efter
Operationen stadig 'matte bære en Guldcanule
(D. Bull, O. Heiberg).

Af obstetriciske Operationer nævnes som ud-
forte af Læger: Vending af begge Fostre ved en
Tvillingfødsel og paafølgende Extraction af Ho-

vedet med Tang ; begge Born levede. 19 Tang-

forretninger, hvoraf 15 med levende og 4 med

dødfødt Foster; en af Mødrene, der nedkom med

Tvillinger, som begge maatte tages med Tang,

(lode strax efter Efterbyrdens Fremkomst af

Eclampsi. 1 Keisersnit foretoges paa Bergens

Sygehus paa en 32aarig Kone, som et Aar forud

var forløst ved Perforation paa Grund af Bæk-

kensnæverhed. Uagtet dengang gjort opmærksom

paa Nødvendigheden af, saafremt hun atter blev

frugtsommelig, at meddele Underretning herom,

undlod hun dog dette, og Læge tilkaldtes først

efter 2 Døgns kraftige Fødselsveer. Tang forsøg-

tes gjentagne Gange men forgjæves. Operationen

foretoges under Chloroformering i Linea alba paa

den af Siebolt angivne Maade, og en levende,

stor og velnæret Dreng bragtes til Verden. Ko-

nens Tilstand var i de første Dage ret god, men

forværredes senere, og døde hun ikke fuldt 5

Døgn efter Operationens Udførelse. Ved Obduc-

tionen fandtes ingen Sammenvoxning, kun en let

Tilklæbning i Incisionssaaret og forøvrigt Tegn

paa Peritonæitis ; Livmoderen var godt sammen-

trukken, men Saaret i samme gabende; Conjugata

maalte 2" 10", Transversa 4"; Promontorium og

den indvendige Flade af Symphysis vare meget

fremstaaende. Barnet befandt sig i de første 2

Dage vel, men blev paa den tredie uroligt, og

samtidig viste sig en udbredt Fluctuation næsten

om hele Issen ; Incision gjordes men formaaede

ikke at redde dets Liv. (D. Bull. Den fuld-

stændige Beskrivelse af dette Tilfælde findes gjen-

given i Norsk Magazin for Lægevidenskaben, XIII

Bind Pag. 712). Kunstig Løsning af Efterbyr-

den omtales 2 Gange i Indberetningerne.

Mortaliteten og Antallet af Fodte i Bergens

Stiftsprovsti, der foruden Bergens Stadsphysicat

tillige omfatter Forstaden Sandvigen, Korskirkens

og Domkirkens Landsogne samt Aarstad Sogn,

samtlige henhørende til Midthordlands Lægedi-

strikt, vil sees af hosstaaende Tabel :
Døde

paa Død-
Barsel- fødte.

seng.
Bergens Stilts-
provsti . . . 1075	 656	 154	 9	 48

Omkomne ved ulykkelige Hændelser 13.

Selvmordere 	  3.

Overskuddet af Fodte over Døde i Provstiet

udgjorde altsaa 419, og Forholdet mellem begge

Fodte. i Alt.
i Alde-

ren und.
1 Aar.
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var 100 : 61. Antallet af døde spæde Born

forholdt sig til Antallet af Fødte = 1 : 7, og til

Antallet af samtlige Døde = 1 : 4, 3 . -- I Læ-

gernes Indberetninger gives Oplysning om Dods-

aarsagen i 193 Tilfælde ; antages alle disse at

tilhore Provstiet, sees Dødsaarsagen at være kjendt

og opgiven for 29, 4 pCt. af de Døde, og medtages

endvidere i Beregningen 68 Individer, der ere

døde som spedalske (uden at den Sygdom, hvem

Døden nærmest maa tilskrives, iøvrigt kjendes),

stiger Forholdet til 40 pCt. De Sygdomme, der

bevirkede de fleste Dødsfald, vare: Svindsot 20,

Lungebetændelse 17, Peritonæitis 16, Diarrhoe og

Cholerine 11, Vatersot 10, Nervefeber 7, Kræft

7, Strubehoste 6, Kramper hos Born 6, Apoplexi

6, Gastro-enteritis infantum 5.

Af Sygehuse havdes, som forben, Byens al-

mindelige civile, et midlertidigt Locale for det

afbrændte Lungegaardshospital (om begge hen-

vises til Sygehustabellen), St. Jørgens Hospital

og Pleiestiftelsen No. 1 for Spedalske (hvis Belæg

er angivet under de Spedalske) samt et Sinds-

sygeasyl, om hvis Virksomhed henvises til Syge-

hustabellen og vedkommende Læges Aarsberet-

ning , der findes indtagen under Bilag III. Paa

Tugthusets Sygestuer behandledes 54 Syge med

1264 Liggedage ; Middeltallet af Liggedage var 23,4 .

Udenfor Sygestuerne behandledes 109. Udgifterne

til Medicin ni. In. udgjorde 58 Spd. 78 Skill. I

Bergenhus Fæstnings Straffeanstalt behandledes paa

Sygestuerne 29 Syge i 1571 Dage; Middeltal af

Liggedage altsaa 54,2.

Byens 2 Apotheker fandtes ved Visitationen

i Orden. Svaneapotheket havde 2 examinerede

Medhjælpere og 2 Disciple, Løveapotheket 1 ex-

amineret Medhjælper og 2 Disciple.

Paa Sygehusets Badeindretning toges 2

3000 Bad af Byens Folk; det udenfor Fæstningen

beliggende Søbad benyttedes flittig om Sommeren.

Medicinalpersonalet bestod af 13 Læger,

foruden Distriktslægen i Midthordland, samt 12

Jordemødre.

XIV. Nordre Bergenhus Amt.
Sundhedstilstanden fremstilles i det Hele som

god, fra indre Sogns Distrikt endog som særdeles

tilfredsstillende. Af epidemiske Sygdomme fore-

kom alene Nervefeber noget hyppigere end sæd-

vanligt, men ogsaa denne i Regelen mild og af

mindre væsentlig Betydning. Dodligheden svarede

omtrent til det sædvanlige Forhold; Antallet af

samtlige Dødsfald — 1283 — var 0,8 pCt. større

end det tilsvarende Antal (1273) Aaret forud og

4,2 pCt. under Middeldodligheden (1339) i Fem-

aaret 1851-55.

Sygdomsconstitutionen betegnes fra ytre

Nordfjord som inflammatorisk i første og sidste

Kvartal, og som catarrhalsk-rheumatisk i andet

og tredie (Cappelen). I indre Nordfjord og indre

Sogn antoges den nærmest at matte characte-

riseres som svagt adynamisk ; i ytre Sogn viste

den sig som gastrisk i Juli—August og som ca-

tarrhalk eller catarrhalsk-rheumatisk om Høsten.

Fra de øvrige Distrikter omtales den ikke.

Af Nervefeber ere anmeldte 432 Tilfælde med

31 Dødsfald, et større Antal end i noget af de

nærmest foregaaende (5) Aar. I Lærdals Distrikt

var Sygdommen udbrudt i December 1857 i Aar-

dals Sogn, greb efterhaanden mere og mere om

sig og optraadte fra Midten af Februar tillige i

Tonjurns Sogn, paa begge Steder vedvarende til

hen i Juli—August. Nogle faae sporadiske Til-

fælde indtraf ligeledes, og disse medregnede ud-

gjorde de Angrebnes Antal her 73, hvoraf 7 dale.

I indre Sogn behandledes i sidste Halvaar 19 og

døde 3, de fleste hjemmehørende i Hafslo Præste-

gjeld, hvor Sygdommen begyndte i Slutningen af

November og fortsatte sig ind i det følgende Aar.

I midtre Sogn forekom en gastrisk-catarrhalsk

Sygdomsform, ofte med typhøs Character, af og

til hele Aaret; af 80 Behandlede døde 6. En

lignende Affection viste sig tillige i ytre Sogn,

hvor 17 Tilfælde sees at være indtrufne, alle med

gunstigt Forløb. I ytre Søndfjord behandledes 97

og døde 6, deraf 25 i første og 24 i hvert af de

øvrige Kvartaler. Fra indre Søndfjords Distrikt,

der i en længre Tid af Aaret bestyredes af en

Constitueret, ere Underretningerne mindre fuld-

stændige; dog sees en udbredt Epidemi at have

hersket i indre Holmedal, og skjønt den allerede

var i Aftagende ved den nyudnævnte Distrikts-

læges Overtagelse af Embedet i Midten af Octo-
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ber, kom dog 53 Tilfælde til dennes Behandling,

hvoraf 4 endte dodlig. I begge Nordfjords Læge-

distrikter forekom ligeledes Nervefeber oftere,

skjønt ikke egentlig hyppig. Distriktslægen i
indre Nordfjord, der i Begyndelsen af Aaret til-

lige bestyrede det ytre Distrikt, opgiver i Alt

59 Behandlede og 3 Døde, deraf de fleste i Eids

Præstegjeld fornemlig i Horningdalens Sogn, hvor,

foruden flere Tilfælde tidligere paa Aaret, fra Be-

gyndelsen af September til Slutningen af Novem-

ber 25 angrebes og 1 døde. Distriktslægen i ytre

Nordfjord, der overtog det nyoprettede Embede

fra April Maaned af, behandlede 34, hvoraf 14 i
April—Mai, 15 i September, 2 i October og 3 i
November, de fleste i Selo Præstegjeld; 2 døde.

Af de i dette Distrikt Angrebne optraadte Syg-

dommen hos omtrent Halvparten med abdominel

Character, hos fire med cerebral og hos Resten

under en blandet Form. Lindseformigt Exanthem

iagttoges hos 18. I Lærdal og indre Sogn var

Characteren overveiende cerebral, i indre Sønd-

fjord mest abdominel. Med Hensyn til Alderen

var af 184 Syge (i ytre og indre Sondfjord samt

ytre Nordfjord) 25 under 10 Aar, 56 mellem

10-20 Aar, 49 mellem 20-30 Aar, 42 mellem

30-50 Aar og 12 over 50 Aar. Om Aarsagerne

til Sygdommens Opstaaen og Udbredelse anføres

fra ytre Søndfjord og ytre Nordfjord, at flere af

de først opstaaede Tilfælde syntes at maatte til-

skrives Ondtliden under Fisket eller slette hygiæ-

niske Forholde i Hjemmet, hvorefter, naar Spiren

var lagt, Udbredelsen væsentlig skede ved Smitte,

der ofte meget tydelig lod sig paavise (Landmark,

Cappelen). Slette og overfyldte Bønderlogier i

Bergen nævnes ogsaa som Arnesteder, hvorfra

Sygdommen oftere spredtes om i Landdistrikterne,

og var der i den Anledning skeet Henvendelse til

Byens Stadsphysicus.

Af Barselfeber anføres 2 Tilfælde fra ytre

Nordfjord, der begge helbrededes.

Exanthematiske Sygdomme forekom saa godt

som ikke ; hverken Børnekopper, Skarlagensfeber

eller Mæslinger sees at være iagttagne. Vand-

kopper viste sig med nogle faae Tilfælde i Ly-

sters PrEestegjeld i Juli Maaned. Af Rosen be-

handledes i ytre Nordfjord 13 Tilfælde, hvoraf 8

i sidste Kvartal; 1 (lode.

Diphtheriske Affectioner vare meget sjeldne.

Fra Lærdal nævnes 1 Barn død af Strubehoste

(og fra ytre Nordfjord 4 Angrebne af Laryngitis

mucosa, hvoraf 2 (lode).

Af catarrhalske Sygdomme herskede Influ-

enza temmelig almindelig over hele ytre Solid-

fjord i første Kvartal. I ytre Nordfjord optraadte

Catarrhalfeber hyppigst i Sommermaanederne, især

Juli og August; af -898 i dette Distrikt behand-

lede Syge lede 56 af Catarrhalfeber, 41 af Ca-

tarrh, 38 af Halsbetændelse (hyppigst i Januar—

Marts) og 27 af Bronchitis acuta.

Lungebetændelse kom, soin sædvanligt, sjel-

den til Lægens Behandling. Fra Lærdals Distrikt

omtales 5 Tilfælde, der helbrededes; fra indre

Sogn 4, ligeledes med gunstigt Forløb; fra ytre

Søndfjord enkelte i første Kvartal, hvoraf 1 (lode,

og fia ytre Nordfjord 17, hvoraf 3 døde. Af

disse sidste indtraf 7 i første, 1 i tredie og 9 i

fjerde Kvartal; hos 10 var Sygdommens Sæde i

højre Lunge, hos 6 i venstre og hos 1 i begge.

For Pleurit behandledes i ytre Nordfjord 20,

hvoraf 3 (lode. Fra ytre Sogn omtales et Til-

fælde af Lungeabsces, opstaaet efter en Lunge-

betændelse, i hvilket der dannede sig en Aabning

paa Brystcassens forreste Side, hvorfra daglig

udflod mindst 1 Pot Pus. Ved Lægens Tilkal-

delse havde Patienten været sengeliggende over

1 /12 Aar og var i hoi Grad hectisk ; men under

Brugen af Tran og Decoct. cinchonæ cum cetra-

ria bedredes han næsten fuldstændig i Løbet af

et Par Maaneder (Hammer).

Rheumatiske Affectioner forekom stadig hele

Aaret, de acute Former, som det synes, mest i

Aarets første og sidste Maaneder, de chruniske

mest om Sommeren. Blandt 24 i ytre Nordfjord

behandlede Tilfælde af Rheumatismus acutus ind-

traf 9 i første og 10 i sidste Kvartal, hvorimod

af 43 Tilfælde af Rheumatismus chronicus intet

viste sig i Januar, Februar, Marts, October og

December. Ogsaa fra ytre Sondfjord angives de

rheumatiske Affectioner at have været hyppigst

om Sommeren.

Diarrhoe, især som chronisk Lidelse, angives
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at hore til de hyppigst optrædende Sygdomme i

dette Amt. Den maa hos de Fleste tilskrives

skadelige Indvirkninger under Fisketiden, kommer

i Almindelighed sent under Behandling og er ikke

sjelden forbunden med blodige Udtømmelser. (Cap-

pelen). Udfaldet er derfor heller ikke altid gun-
stigt; fra midtre Sogn nævnes dette Aar 3 æl-

dre Mænd døde deraf. Gastrisk Feber iagttoges

ofte i Selo Preestegjeld, hvor i det Hele Digestions-

forstyrrelser vare mere end almindeligt hyp-

pige i dette Aar, rimeligvis en Følge af Nydelse

af havareret og bedærvet Hvede.

Syphilis kan ikke sees at were paatruffet.

Af Gonorrhoe behandledes i indre Sogn 4 Til-

fælde og i ytre Nordfjord 42, samtlige hos So-
folk, der ikke hørte hjemme i Distriktet.

Fnat var fremdeles almindeligt, men dog paa

flere Steder i Aftagende, saaledes især i indre

Sogn, ytre og indre Søndfjord saint ytre Nord-

fjord. Trykt Anvisning til at kjende og behandle

denne Sygdom var ved Amtscommunens Midler

foranstaltet uddelt blandt Almuen. Fra ytre

Sogn anføres, at medens Fnat og andre Hudsyg-

domme ere meget almindelige i de indre Dele af

Distriktet, blive de sjeldnere, eftersom man nær-

mer sig ud mod Havet, saa at Fnat der paa en-

kelte Steder skal være saa godt soin ukjendt.

De Spedalskes Antal udgjorde, saa vidt

samme var bekjendt, ved Aarets Begyndelse 485.

Heraf døde 20, 1 udflyttede, 46 indlagdes i Stif-

telse og 1 befandtes at være feilagtig opført som

spedalsk. Soin Tilkomne opfortes 79, deraf 50

som overseede ved tidligere Tællinger, 2 som

hjemkomne fra Stiftelse og 27 som virkelig nyan-

grebne. Ved Aarets Udgang skulde altsaa An-

tallet være 496,

Kjertelsyge betegnes som meget almindelig

saavel i de indre som i de ytre, ud mod Hay-

kysten beliggende Egne af Amtet. I ytre Nord-

fjord behandledes 28 Tilfælde, mest som Affec-

tioner af Syns- og Horeorganerne, og af dette

Antal indtraf 18 fra Januar til April , 10

fra October til December, hvorimod intet kom

til Behandling i Tidsrummet Mai—September.

Aarsagen til denne Sygdommens Sjeldenhed om

Sommeren antoges at ligge i, at Børnene da saa

meget soin muligt holde sig ude i Solskin og fri
Luft, hvortil kommer Virkningen af den Mængde
Torskelever, som nydes i Marts og April. (Cap-
pelen).

Svindsot synes i det Hele at ma,atte be-
tegnes som sjelden, skjønt Forholdet angives no-
get forskjelligt for de enkelte Egne. Medens den
saaledes i Beretningen fra indre Sogn stilles ved

Siden af andre almindelig forekommende chroniske

Sygdomme og angives at spille en fremragende

Rolle (af 378 her Behandlede lede 9 af Svind-

sot), anføres fra ytre Nordfjord, at den der ikke

var bleven Gjenstand for Lægebehandling i dette

Aar. Af 75 behandlede Fattige i midtre Sogn

led Ingen af Svindsot; af 14 saadanne Syge i

ytre Sogn 1 og ligesaa i ytre Sondfjord 2 af 21.

Fra 5 Distrikter, nemlig Lærdal, indre og midtre

Sogn, ytre Søndfjord og ytre Nordfjord, ere af

Lægerne anmeldte alle i deres Praxis indtrufne

Dødsfald , forsaavidt samme vare komne til

deres Kundskab, og efter disse Opgaver skulde af

69 Døde (de spedalske ikke medregnede) alene 3

eller 4, 3 pCt. være bortrykkede af denne Sygdom.

Blegsot iagttoges fremdeles temmelig hyppig

i indre Sogn, fornemlig blandt de mere bemidlede

Bønderfamilier ; i ytre Nordfjord var derimod

Sygdommen meget sjelden. Menstruationsuordener

vare hyppig at træffe i ytre Sogn og maatte som

oftest tilskrives utilstrækkelig  Beklædning under

det derværende ustadige Climat.

I den almindelige Forekomst af Cardialgi
sees ingen Forandring at være indtraadt. Ogsaa

Ormsygdom omtales fra flere Steder som gjængs.

I Dale Sogn af Lysters Præstegjeld behandledes

3 Tilfælde af Bændelorm, i hvilke Kousso gjorde

god Nytte.

For Drankergalskab kom 3 Syge under Be-

handling i ytre Nordfjord.

Af mærkeligere Tilfælde nævnes Fodselen

et Par sammenvoxne Tvillinger. Foreningen var

fuldstændig fra den øverste Rand af Brystbenet

ned til Navlen og gik til Siden noget ud over

de sande Ribbens Sternalender. Begge Born vare

fuldbaarne og noiagtig lige udviklede (Legemets

Længde 19 1/2". Hovedets Skraavidde 5", Læng-

devidde 4 11 41" og Tværvidde 3"6 1 "); det ene var

11
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dodfødt, i det andet sporedes Liv nogle Minuter

efter Fødselen. Moderkagen var enkel ; ligesaa

Navlestrængen indtil 3 Tommer fra Børnenes Un-

derliv, hvor den delte sig i 2 Grene; den inde-

holdt kun to Arterier og een Vene, hvilke dog

ogsaa delte sig hver i 2 Grene. Fodselen fore-

gik temmelig hurtig under stærke Veer. Efter

Hovedernes Fremkomst udvikledes begge Fostres

Skuldre samtidig. Konen havde tidligere 2de

Gange fodt misdannede Born. (Cappelen).

Veirliget var i ytre Sondfjord i de tvende

første Maaneder usædvanlig mildt men tillige

overordentlig stormende, i Januar jævnlig med

Regn og Slud. Marts bragte en kort Tid Vin-

terveir. Maanederne April-August udmærkede

sig ved sit for Vegetationen gunstige Veir, hvor-

for ogsaa Afgrøden blev fortrinlig baade med

Hensyn til Kvantitet og Kvalitet. September og

October vare igjen meget regnfulde. Til Oplys-

ning om Temperaturforholdene meddeler derhos

Distriktslægen, som boer i ytre Holmedal, føl-

gende Oversigtstabel :

± 0,8 ° R.

+ 0,2

-1- 0, 1

+ 1,9

d- 6, 2

+11,6	-4-- 24, 5

Middel-
Tempe-

ratur.

-I-	 5 ,5

--i-	 7,0

-f- 	5,5
+ 11,0

+ 16, 5

Höieste
Tempe-
ratur.

Maaned.

Januar . • •

Februar • •

Marts

April .	 • •

Mai

Juni • • •

Laveste
Tempe-
ratur.

- 5,0

8,0

- 7,5

-2.- 6, 5

1,0

4- 5 ,5

Maaned.

Juli . .

August . .

September

October . .

November.

December .

Klare
Dage.

7.

16

7

8

8

13

Fra indre Sogn betegnes ligeledes Aarets

første og sidste Maaneder som meget milde, dog

med afvexlende Temperatur, saa at den paa samme

Dag eller fra Dag til anden kunde forandre sig

mellem 2 A, 6 0 R. og + 4 it 80. Vaaren

udviklede sig meget hurtig, og allerede ved Ud-

gangen af Mai havdes fuld Sommer. I Begyn-

delsen af Juni steg Temperaturen til d- 25 i

Skyggen, men fra Maanedens Midte indtraadte et

Omslag med nogle Ugers kjoligere Luft, hvorefter

den øvrige Del af Sommeren igjen fortsatte sig varm

og gunstig for Vegetationen. Fra ytre Nordfjord

skildres Veirliget i det Væsentlige overensstem-

mende med den givne Fremstilling af samme fra

ytre Sondfjord. Cliniatet sammesteds angives

som i Almindelighed fugtigt, raat og ubestandigt.

„Af de forskjellige Vinde er SO Vinden den mest
ujævne og den skadeligste for Huse og Tage. SO
pleier gjerne først at blæse alvorlig skarpt, der-

paa gaaer den ned til S, der truer med Regn,
saa til SV, der forer en Masse Regn ned. Ved-

varer Regnen, pleier Vinden „at gaae sig paa

Vest" med Regnskyl, og i et Nu springer den
op til NV og N, der om Vinteren forer Sne med
sig, ofte i samme Forhold som SV forer Regn.

I Almindelighed er N Vind og Sne meget kort-

varig, i det Mindste ved Havkysten ; SO Vind

begynder atter at storme, og den samme Vexlen

af Vindene med de samme Phænomener gjentager

sig som ovenfor beskrevet". (Cappelen).

Folkets Levemaade fremstilles fra ytre Sogn

soin mindre sund og god, uden at dette altid kan

tilskrives Fattigdommens Indvirkning, da flere

Sogne, saasom Brekke og den nordlige Del af

Evindvik eller Sulend, endog maa betragtes som

velhavende. Næringsveiene ere dels Fiskeri, dels

Fædrift, Agerbrug og i de indre Bygder Skov-

drift. Agerbruget drives i det Hele slet; paa

de store Øgrupper ude mod Kysten er Jordens

Dyrkning næsten aldeles overladt til Kvinden,

medens Mændene fra Morgen til Aften færdes paa

Søen ; i den ostligere Del af Distriktet er Gaar-

dens Drift en Bisag overalt, hvor Skoven endnu

tilbyder nogen Erhvervskilde. Vandsure, myrede

Jorder, Sultefødsel af Kreaturerne om Vinteren

med Vaar- og Høstbeitning o. s. v. træffes her

almindelig, dog gjør Brekke Sogn en Undtagelse

især ved sine udmærkede Havnegange. Skovenes

fuldstændige Ødelæggelse langs Kysten tvinger

Almuen hyppig til at bygge af Sten, men da
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disse ikke sammenfoies med Kalk eller Ler, blive

Husene utætte og trækfulde. Lave Lemstuer med

Kogeovne ere her i det Hele traadte istedetfor

de i Indrebygderne brugelige rummelige Rogstuer,

hvilket ikke kan ansees for nogen gavnlig For-

andring. Paa enkelte Steder bliver der vel sør-

get for en Slags Ventilation ved Hjælp af Lofts-

luger, men et Forsøg paa at faae Kogeovnene

ombyttede med Vindovne vil neppe lykkes, da

Forbruget af Brænde derved vilde blive det dob-

belte. Folket betegnes som arbeidsomt men i

Pengesager meget knibent; nogen Forbedring i

sine Kaar soger det mere gjennem Formindskelse

i Udgifterne end gjennem Forøgelse i Indtægterne.

(Hammer). Fra Lærdal hedder det i Distrikts-

lægens Beretning: „Blandt Almuen hersker over-

made liden Sands for Renlighed. Den boer i

lave, smaae, fugtige Huse, soin nok aldrig blive

udluftede eller vadskede, Gulvene ere derfor paa

de fleste Steder belagte med Tommer tykt Smuds,

som en enkelt Gang ved Hjælp af en Spade bli-

ver afkradset. Rundt omkring Husene findes

Dynger af Feieskarn og Gjodning af Dyr og Men-

nesker, da Priveter sjelden eller aldrig benyttes.

Lærdalsøren forsyner saavel Lærdal som den nord-

lige Del af Hallingdal og Valders med Sild og

Fisk, hvoraf en Mængde i den Grad er bedærvet,

at de paa Opbevarelsesstederne og under Trans-

porten udbrede en frygtelig Stank." Lærdals

Sundhedscommission havde derfor for Amtet paa-

peget Ønskeligheden af en skarpere Control med

Ind- og Udførselen af disse Handelsvarer. (N.

Heiberg). I indre Sogn sporedes en mere og

mere vaagnende Renlighedssands. — Fra ytre

Nordfjord giver Distriktslæge Cappelen en Skil-

dung af Almuens Levesæt, Haandtering o. s. v.,

der vil findes indtagen under Bilag IV.

FattigSygepiein omtales som meget god;

ved at henvende sig til vedkommende Sognepræst

eller Tilsynsmand fik den fattige Syge i Regelen

strax Lægehjælp. Udgifterne til Diæt og Medi-

cin udrededes fremdeles af Amtscommunen paa

en Quotadel nær, som udrededes af Prwstegjelds-

communerne. Flere Forsøg vare imidlertid fra
nogle bemidlede Prwstegjelde gjorte for at faae
Udredslerne i sin Helhed overførte paa disse,

men vare altid mislykkede som Folge af den inden

Amtsformandskabet raadende Humanitet (Engh).

Privat Lægehjælp søgtes hyppig i ytre Nordij ord,

meget sjelden derimod i Lærdal, midtre og ytre

Sogn samt indre Nordfjord. I ytre Sogn var

Distriktslægen i Løbet af et halvt Aar kun een

Gang bleven hentet til en Gaardmand. Consu-

lationer i Hjemmet vare vel hyppigere men ledede

sjelden til noget Resultat, da de Fleste ei vilde be-

koste Medicin (Hammer). Kvaksalveri dreves tem-

melig almindelig uden at det dog mere end en enkelt

Gang havde været Anledning til at paatale samme.

Af Møder i Sundhedscommissionerne mod den

spedalske Sygdom afholdtes i Lærdal 1, i midtre

Sogn 4, i ytre Sogn 5, i indre Søndfjord 2, i ytre

Sondfjord 5, i indre Nordfjord 2 og i ytre Nord-

fjord 3.

De Vaccineredes Antal opgives til 2426. I

ytre nolmedal og Dale Sogne af ytre Sondfjord

udførtes Vaccinationen af Distriktslægen. I ytre

Sogn fik Hjælpevaccinatorerne soin Folge af de

i Bergen i Begyndelsen af Sommeren indtrufne

Koppetilfælde Ordre til at revaccinere, hvormed dog

kun fortsattes en kort Tid, da Sygdommen i Bergen

snart ophørte og først viste sig igjen senhostes.

Af retslig - medicinske Forretninger afholdtes

3 i Anledning af Overfald paa sagesløse Perso-

ner for at afgive Erklæring om Beskaffenheden af

den tilføjede Legemsbeskadigelse samt 1 Synsfor-

retning over et i Soen fundet Lig.

Om Sindssyge gives følgende Oplysninger:

i indre Sogn vare 7' chroniske Sindssyge udsatte

til Forpleining inden Distriktet og 1 indsendt til

Bergens Asyl, derhos behandledes 2 Tilfælde af

acut Mani, som helbrededes. I midtre Sogn til-

saaes 4 Syge for Fattigvæsenets Regning, og i

ytre Sogn ligesaa 1 med Melancholi, der helbre-

dedes. 1 ytre Sondfjord vare der 4 Sindssyge i

Askevolds og ytre Holmedals Preestegjelde, deraf

1 paa Asylet i Bergen og 3 i privat Forpleining

i Hjemmet, af hvilke en døde. I ytre Nordfjord

var Lægehjælp kun paakaldt til 1 Sindssyg, og

i indre Nordfjord fandtes 2, der node en fra al-

mindelig Fattigforsørgelse forskjellig Pleie.

Af chirurgiske Operationer nævnes 2 for

Vandbrok, 1 Exstirpation af en Tumor cysticus

1I*
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og 1 af en stor Fødflæk samt flere Gange Exar-
ticulation af Fingerled.

Af obstetriciske Operationer udførtes af Læ-
gerne: 6 Vendinger, hvoraf tre med levende og
tre med dodfodt Foster; to af Mødrene (lode in-

den et Døgn efter Forlosningen, hos den ene havde
Fødselen varet i tre Døgn, og vare Kræfterne i
højeste Grad medtagne allerede før Operat onen
foretoges; hos den anden fandtes en stor Limo-

derpolyp. 10 Tangforretninger, hvoraf 9 med
heldigt Udfald for Moder og Barn, ved 1 var
Fosteret dødfødt. Perforation foretoges i 2 Til-
fælde, det ene hos en Førstefødende, hvor det
store, skjævt indkilede Fosterhoved ikke lod sig
udbringe ved Tang paa Grund af Bækkenets Snæ-
verhed (Cappelen), det andet hos en Kone, hvis
Kræfter efter to Dages Fødselsarbeide vare stærkt
udtømte; Fosteret bød sig for i tredie Ansigtsleie og
vardødt; Operationen udførtes gjerinem Oiet (Engh).

Mortaliteten og Antallet af Fødte vil findes
fremstillet i følgende Tabel:

Døde

Lægedistrikt.

Lærdal . . . .
Indre Sogn . .
Midtre Sogn .
Ytre Sogn . .
Ind. Søndfjord.
Ytre Søndfjord
Ind. Nordfjord.
Ytre Nordfjord
Nordre Ber-
genhus Amt .

Omkomne ved ulykkelige Hændelser 70.

Selvmordere . . 	  9.

For det hele Amt bliver der saaledes et

Overskud af 1410 flere Fødte end Døde, og For-

holdet mellem disse indbyrdes = 100 : 47,6 . An-

tallet af døde spæde Born forholdt sig til An-

tallet af Fødte = 1 : 8,0 og til Antallet af

samtlige Døde = 1 : 3, 8. Om .Aarsagen til den

store Dodlighed i det første Leveaar anføres fra

ytre Sogn, at den fornemlig maa søges i upas-

sende Fødemidler, men desværre ogsaa i stor Li-

gegyldighed fra Forældrenes Side, da de ofte an-

se det for en stor Lykke at miste sine smaae

Born, for hvem det derfor heller aldrig bliver søgt

Lægeraad (Hammer). Af de paa Barselseng Døde

sees alene de 2 ovenfor under obstetriciske Ope-

rationer omtalte at have været under Lægebe-

handling.

Apotheket paa Lærdalsoren fandtes ved Vi-

sitationen i Orden. — Af Badeindretninger næv-

nes nogle fa,ae private i Sondfjord og Nordfjord.

Nedicinalpersonalet bestod af:

1. Lærdals Distrikt: 1 Læge, boende paa Lær-

da Isoren. 2 Jordemødre, 2 Hjælpevaccinatorer.

2. Indre Sogns Distrikt: 1 Læge, boende i Sogn-

dal. 4 Jordemødre, hvoraf tre offentlig an-

satte; 5 Hjælpevaccinatorer.

3. Midtre Sogns Distrikt: 1 Læge, boende i

Vik. 3 Jordemødre, 6 Hjuelpevaccinatører.

4. Ytre Sogns Distrikt: 1 Læge, boende i Lad-

vik. 1 Jordemoder, 2 Hjælpevaccinatører.

5. Indre Søndfjords Distrikt: 1 Læge, beende

Førde. 3 Jordemødre, hvoraf to offentlig an-

satte; 6 Hjælpevaccinatorer.

6. Ytre Søndfjords Distrikt : 1 Læge, boende i

ytre Holmedal. 3 Jordemødre, 5 Hjælpevac-

cinatører.

7. Indre Nordfjords Distrikt: 1 Læge, boende i

Indviken. 4 Jordemødre, 6 Hjælpevaccinatører.

8. Ytre Nordtjords Distrikt: 1 Læge, boende i

Selo. 2 Jordemødre, 6 Hjælpevaccinatorer.

XV. Romsdals Amt.

Sundhedstilstanden var i det Hele mindre

god, dog temmelig forskjellig i de enkelte Egne

af Amtet. Bedst synes den at have været i

Søndmøre og i ytre Romsdals Lægedistrikt, mindst

god i Nordmøre, hvor Nervefeber og Dysenteri

samt Cholerine til sine Tider opnaaede en ikke

ringe Udbredning. Kighoste forekom epidemisk

over den største Del af Amtet, men i Regelen

meget mild og paa de fleste Steder som Fortsæt-

telse af Epidemien i det foregaaende Aar. Død-
ligheden for det hele Amts Vedkommende svarede

noget nær til det sædvanlige Forhold, idet An-

tallet af samtlige Dødsfald — 1443 — oversteg

Middeldødligheden (1430) i Femaaret 1851— 55

Fødte.

2693

252
399
260
240
437
414
332
359

i Alt.

1283

122
155
118
121
196
204
169
198

Alde-
ren und.

1 Aar. 

22
38
25
43
55
55
39
58

335

paa Død-
Barsel- fodte.

seng.

26

1
2
3
2
2
3
6
7

114

6
21
13
14
10
22

6
22
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alene med 0,9 pCt. og Dødligheden (1381) Aaret

forud med 4, 4 pCt. Tages derimod Hensyn til
de enkelte Dele af Amtet, viser sig en temmelig

stor Forskjel derved, at Dodligheden i Søndmøre
var 15 pCt. under, i Romsdalen 11, 4 pCt. over
og i Nordmøre 10, 7 pCt. over den tilsvarende

Middeldødlighed i det nævnte Femaar.

Sygdomsconstitutionen fremstilles som væ-

sentligst adynamisk, navnlig i de 3 sidste Fjer-

dingaar. For første Kvartal betegnes den fra et

Distrikt soin inflammatorisk (vestre Søndmøre),

fra et andet som ren catarrhalsk (indre Roms-

dalen). Om Sommeren og udover Hosten op-
traadte gastriske Sygdomme med mere end almin-
delig Styrke.

Nervefeber herskede epidemisk fornenilig i

Nordmøre, og af 396 af Lægerne anmeldte Til-

fælde med 33 Dødsfald falde 305 med 21 Dods-

fald paa denne Del af Amtet. Blandt de enkelte

Lægedistrikter fremviser søndre Nordmøre det

største Antal Behandlede, nemlig 122, hvoraf 61

i første, 25 i andet, 20 i tredie og 16 i fjerde

Kvartal, 5 vidste Distriktslægen vare døde, men
tilføjer at dette muligens ogsaa var Tilfældet med
Flere, da Udfaldet som oftest kun leilighedsvis

kom til hans Kundskab. Ved Fordeling paa de

særskilte Sogne faldt 52 paa Kvernes Prxstegjeld,

49 paa Øre Sogn og 21 paa Frede. Smitsom-

heden var utvivlsom. I Christiansund, hvor Ner-

vefeber i Regelen angives at være meget sjelden,

indtraf i dette Aars første Halvdel en temmelig

udbredt og tildels ondartet Epidemi, der gjerne

angreb Flere i samme Hus. Af 68 af Stadslw-
gen Behandlede døde 8. Characteren var dels

abdominel, dels cerebral ; Exanthem iagttoges of-

tere. I nordre Nordmøre optraadte Sygdommen

epidemisk i November og December i Halse Sogn,

og enkelte sporadiske Tilfælde i Aure og Edo

medregnede opgives herfra tilsammen 45, hvoraf

5 endte dødlig. Hos Enkelte viste sig stærk Tarm-

blødning. I indre Nordmøre angrebes alle Distrik-

tets Prwstegjelde fornemlig i første og sidste Kvar-

tal, og blandt det temmelig store Antal Syge

krævedes ikke faae Ofre. Blødninger iagttoges

hos Mange. Distriktslægen behandlede 70, hvoraf

3 døde, men gjør derhos opmærksom paa, at ikke

Faae desuden vare angrebne, om hvem han først

fik høre, efterat de vare døde eller igjen blevne

friske. Af Romsdals 2 Lægedistrikter ere anmeldte

fra det indre 27 Tilfælde med 3 Dødsfald og fra

det ytre 20, der alle helbrededes. Ligesom Syg-

dommen ikke var synderlig hyppig, saaledes var

den heller ikke ondartet. Kun i Næssets Præ-

stegjeld, hvor den skal være forekommen fra Aa-

rets Begyndelse af, en lang Tid upaaagtet, op-

naaede den i andet Halvaar nogen Udbredning og

Betydning. Ellers indskrænkedes dens Optræden

for det Meste til en enkelt eller et Par Gaarde.

Ogsaa fra indre Romsdalen anføres imidlertid, at

mange Tilfælde ved Mangel paa Anmeldelse ikke

kom til Lægens Kundskab. Fra Søndineres 4

Lægedistrikter anføres tilsammen 44 Tilfælde med

9 Dødsfald foruden 6 Tilfælde, hvor Døden var

indtraadt, før Lægen fik Underretning om samme.

Som Steder, hvor Sygdommens Forekomst fortje-

ner nogen Opmærksomhed, fremhæves iøvrigt kun

enkelte, nemlig Hjørendfjords Preestegjeld i indre

Søndmøre, hvor der Ira Mai til Midten af Juli

herskede en liden men ondartet Epidemi med

stærkt udtalt nervøs Status, 10 B. 2 D. (4 der-

hos døde før Anmeldelse) ; Gerangers Sogn i ostre

Sondmøre, hvor der om Høsten angrebes 12 In-

divider uden at nogen døde, samt Sykelvens An-

nex til Ørskog i nordre Søndmøre, hvor Nerve-

feberepidemier viste sig i Februar, April og No-

vember. De Angrebnes Antal her findes ikke op-

fort, men 2 angives døde.

Af Barselfeber nævnes tilsammen 5 Tilfælde

fra østre Søndmøre, indre Nordmøre saint By-

erne Aalesund og Christiansund 1 endte dødlig.

Af exanthematiske Sygdomme iagttoges

Vandkopper enkeltvis i indre Nordmøre og Chri-

stiansund, paa hvilke Steder, ligesom i Molde,

ogsaa Mæslinger fra og til viste sig, i Christian-

sund fornemlig i de første Maaneder af Aaret og

samtidig med enkelte Tilfælde af Rodlinger.

Kighoste omtales, tildels soin epidemisk fo-

rekommende, fra indre og nordre Søndmøre, indre

og ytre Romsdal,'Itidre Nordmøre samt Christi-

ansund, paa de fleste af hvilke Steder Sygdom-

men allerede havde hersket i det foregaaende Aar

og derefter fortsatte sig gjennem et kortere eller
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længre Tidsrum af 1858, i enkelte Egne til Aa-

rets Udgang. Dens hyppigste Forekomst indtraf

ikke overalt til samme Tid, i nordre Søndmøre

var det saaledes især Maanederne Juli—Septem-

ber, i indre Romsdal fornemlig første og sidste

Kvartal, der frembød de fleste Tilfælde. Epide-

mien betegnes iovrigt som mild og blev udenfor

Byerne sjelden Gjenstand for Behandling. Fra

nordre Søndmøre nævnes 4 Døde af 40 Behand-

lede, og fra et Par andre Distrikter 3 Døde,

hvoraf den ene som Følge af en udviklet Sto-

macace gangrænosa.

Diphtheriske Affectioner synes at have været

sjeldne. Af Strubehoste findes intet Tilfælde an-

fort i Beretningerne og af exsudativ Svælgbetæn-

delse alene 1 fra Christiansund og 5 fra Todalen

i Stangeviks Præstegjeld. De sidste indtraf hos

Born og endte bos 3 dødlig.

Catarrhalske Affectioner angives at være al-

mindelige hvert Aar til de Tider, da Veirliget er

mest ustadigt, nemlig i de første og sidste Maa-

neder (Thome), og saaledes ogsaa i dette Aar.

Dog anføres fra Stangevik, at catarrhalske og

ligesaa rheurnatiske Febre vare usædvanlig faae

rimeligvis som Følge af den milde Høst og Vin-

ter. De fleste Affectioner af dette Slags indtraf

her i November og December, hvilket ogsaa var

Tilfældet i Christiansund.

Brystbetændelse forekom hyppig i vestre

Søndmøre i Begyndelsen af Aaret ; i de tre Sogne

Ulfsten, Hero og Sandø, hvor den i Mai ny

udnævnte Distriktslæge indtil April practiserede

som Privatlæge med Forpligtelse til at tilse alle

Syge mod en fast Løn uden særskilt Honorar,

behandledes i første Kvartal 22 Lungebetændel-

ser, hvoraf 1 endte dødlig. Fra de øvrige Di-

strikter angives derimod denne Sygdom at have

været temmelig sjelden, hvorved dog maa erindres

at den, som ikke længre Gjenstand for Behand-

ling paa Amtscommunens Bekostning, forholdsvis

sjelden kommer til Lægens Kundskab. I søndre

og nordre Nordmøre behandledes saaledes kun 3

Tilfælde, i indre Nordmøre af Distriktslwon 4

med 1 Dødsfald, i Christiansund af Stadslægen 14

med 4 Dødsfald (de Døde alle meget drikfældige

Personer), i indre Romsdal 7 med 1 Dødsfald, i

Molde af en Privatlæge 7 med 3 Dødsfald og

i nordre Søndmøre, fornemlig i Aalesund, 4 med

1 Dødsfald foruden 10 Tilfælde af Pleura, hvoraf

2 endte dødlig. Et Par Tilfælde i indre Sønd-

more medregnede, sees i det Hele 9 Læger at

have behandlet 63 Syge for Lungebetændelse,

hvoraf 11 døde.

Af acut Rheumatism° nævnes fia vestre og

nordre Søndmore tilsammen 23 Tilfælde, deraf

enkelte med Hjerteaffection. I Molde behandlede

en Privatlæge 3, hvoraf 1 endte dødlig ved en

tilstødende Lungebetændelse, og ligesaa i indre

Romsdal Distriktslægen 22 mere og mindre acute

Tilfmlde, hvoraf 14 i første Halvaar. Chronisk

Rheumatisme forekom almindelig overalt.

Koldfeber iagttoges i Christiansund hos 2 fra

Østersøen bjemkonme Sømænd.

Gastriske Sygdomme optraadte især som

Diarrhoe og Cholerine, paa flere Steder forbundne

med Afgang af Blod og undertiden antagende fuld-

stændig Character af Blodgang. Navnlig var

dette Tilfældet i indre Nordmøre, som i de usæd-

vanlig varme Sommermaaneder til ud paa Høsten

hjemsøgtes af en udbredt Epidemi af Cholerine og

„dysenterisk Diarrhoe," der angreb alle Aldre og

bortrev Mange, især Born (Schulz). Fra Stan-

gevik, hvor næsten Ingen gik ganske fri, opgiver

den derværende Privatlæge 7 Døde af Cholerine

og 10 af Blodgang. Med noget mindre Styrke,

om end udbredte over det hele Distrikt og ofte

forbundne med betydelig Blodafgang, synes disse

Sygdomme at være optraadte i nordre Nordmøre,

hvorfra der nævnes 30 Behandlede og 2 Døde af'

Cholerine foruden 2 Tilfælde af Blodgang, der

helbrededes. I søndre Nordmøre paakrævedes kun

sjelden Lægehjælp for saadanne Sygdomme, men

der blev dog hos et Par paalidelige Mænd ned-

lagt saakaldte Choleradraaber til Uddeling; intet

Dødsfald her var Distriktslægen bekjendt. Fra

Christiansund opgiver Stadslægen 1 Barn død af

Blodgang og 1 ældre Kone død af Cholerine.

Udenfor de nordmørske Distrikter sees disse Syg-

domme samtidig tillige at være forekomne i in-

dre Romsdal, her mere enkeltvis og uden ond-

artet Character, 2 døde; i nordre Søndmøre,

hvorfra ere anmeldte 26 Tilfælde af Cholerine og 2
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af Blodgang, det ene med dodlig Udgang, samt i

indre Sondmore, hvor Diarrhoe og Cholerine her-

skede epidemisk i September og October uden

iovrigt at tildrage sig nogen særegen Opmærk-

somhed.

Gulsot var i den varmeste Tid gjængs i indre

Romsdal og nordre Sondmore.

Syphilis forekom temmelig sjelden, og var i

tre Distrikter, indre og ostre Sondmøre samt in-

dre Romsdal, aldeles ikke bemærket. Paa Rek-

nes Hospital indkom 1 med primære og 15 med

secundEere Tilfælde (af disse 8 fra det forrige ytre

Nordmøres Distrikt); 5 laae tilbage fra foregaa-

ende Aar, og af samtlige Behandlede udskreves

igjen 15. Liggedagenes Antal udgjorde 2047 el-

ler for hver Udskreven 136, 5 Dag. Ved Behand-

lingen anvendtes hyppig og med tilsyneladende

god Nytte Kviksølvalbuminatet efter Bærensprung,

desforuden Iodetum kalicum og Cura Dzondi.

Udenfor Sygehuset opgive 5 Læger at have be-

handlet 32 Tilfælde, hvoraf 11 i Halse Annex,ogn

til Stangevik, 10 — nemlig 8 primære og 2 secun-

dære — i Christiansund, 7 i nordre Søndmore og

2 i hvert af Distrikterne vestre Sondmorc og

nordre Nordmøre. Af Gonorrhoe nævne 2 Lw-

gem., i Aalesund og Christiansund, tilsammen 15

Tilfælde.

Fnat, som i Nordmøre i det Hele skal fore-

komme temmelig sparsomt (Werring), angives fra

Stangevik at være saa godt som aldeles udryddet,

og naar Sygdommen viste sig, søgtes altid Raad

imod samme. 1 Sondmore syntes den derimod

næsten at være ligesaa hyppig som forhen.

Antallet af Spedalske i dette Amt udenfor

Reknes Cur- og Pleieanstalt var ved Aarets Be-

gyndelse ansat til 179. heraf afgik 11 ved Dø-

den, 3 udflyttede, 15 indlagdes i Stiftelse og 3

befandtes at være feilagtig anseede for spedalske.

Af Tilkomne optortes 47, deraf 38 som overseede

ved tidligere Tællinger, 2 som indflyttede og 7

som virkelig i Aaret angrebne. Ved Udgangen af

1858 udgjorde altsaa Antallet, saavidt samme var

kjendt, 194. I Reknes Cur- og Pleieanstalt laae

51 tilbage fra det foregaaende Aar; 7 døde og 1

hjemsendtes, hvorimod 13 indkom; Belægget ved
Aarets Udgang var følgelig 56,

Kjertelsyge betegnes fra enkelte Steder soin

sjelden dette Aar, saaledes i indre Romsdal og

tildels vestre Sondmøre, fra andre som meget

almindelig, saaledes i indre og ostre Sondmore,

Stangevik og Christiansund. I denne By indtraf
en hel Del serophulose Oienaffeetioner (Tonne-

sen), hvorimod det i Landdistriktet fornemlig var

serophulose Ledaffeetioner paa et senere Stadium,

Lægen lik med at gjøre (Werring).

Om Svindsot hedder det fra vestre Sond-

more, at Sygdommen „forekommer langt oftere

end man maaske har været tilbøielig til at an-

tage paa Grund af Distriktets Sodium," uden at

dog Distriktslægen formoder nogen Grund til at

antage den mere udbredt nu end tilforn, hvori-

mod de flere iagttagne Tilfælde nærmest maae til-

skrives den lettere Adgang til Lægehjælp (S

Iloegh). I det Hele synes dog Svindsot at være

temmelig sjelden i dette Amt: i ingen af de ind-

komne Beretninger findes dens Forekomst stær-

kere fremhævet, og blandt 113 fra nordre Sond-

more, indre Romsdal, Stangeviks Hovedsogn og

Christiansund anmeldte Døde vare alene 4 eller

3,5 pCt. bortrykkede deraf.

Blegsot iagttoges sjelden i indre Romsdal,

temmelig almindelig i enkelte Egne af Søndmøre

og i Christiansund. De hyppige Menstruations-

anomalier i indre Nordmøre tilskrives Fruentim-

mernes mangelfulde Klædedragt; i Stangevik, hvor

uldne Underklæder vare blevne almindeligere, vare

de noget aftagne.

Om Cardialgi og Ormsygdom gjeelder hoved-
sagelig hvad ogsaa tidligere er anført: begge Syg-
domme hørte fremdeles til de hyppigst forekom-
mende.

Af Drankergalskab nævnes 1 Tilfælde fra
Aalesund og 1 fra Christiansund, begge med død-

lig Udgang.

Som et mærkeligere sporadisk Tilfælde om-
taler Distriktslæge Thome en Uterinhavelse, som
efter flare A ars Bestaaen, hvorunder Livmoderen

udvidedes indtil over Navlen, senere af sig selv
udskiltes under for Konen velignende Smeller.

Helbredelse paafulgte.



Veirliget skildres fra indre Romsdal, Eids

Sogn, som hoist ustadigt og fugtigt i den første

Del af Aaret med hyppige sydvestlige og vestli-

ge Vinde, der vedvarede lige til Slutningen af

April. Temperaturen var i Almindelighed tem-

melig høi, Middeltemperaturen i Januar saaledes

over + 3° R., i Februar lidt over 1°, i Marts

noget mere og i April henved + 5°. Ved Mid-

ten af sidstnævnte Maaned havdes et Par Dages

Uveir med 3-4° Kulde og et betydeligt Snedrev,

der foraarsagede ødelæggende Sneskred. I Mai

indtraadte gunstigere Veirforholde, og Sommeren

var varmere og tørrere end i de nærmest fore-

gaaende Aar, medens Hosten igjen fra October af

viste sig fugtig og kold. Som Følge af den gode

Sommer var Afgrøden god og rigelig, Poteteshø-

sten dog mindre end sædvanligt, og navnlig ud-
mærkede Aaret sig som rigt paa Bær og Træ-
frugter. (Thorne). Overensstemmende hermed lyde

ogsaa Beretningerne fra andre Egne af Amtet,

saaledes fra Stangeviks Prmstegjeld i Nordmøre

og Hero i Sondmore: fra begge Steder fremhæ-

ves det milde, ustadige og stormfulde Veirlig i

Aarets Begyndelse, den varme Sommer (i Stan-
gevik i Regelen + 16-22" R. i Skyggen) og de

tilbagevendende, uafladelige sydvestlige og vestlige

Storme mod Aarets Slutning. Disse sidste angi-
ves dog at være til en vis Grad almindelige hver

Vinter i disse Kystdistrikter, ,de ere et Slags

Passat, der paa den Tid af Aaret, naar de først

ere begyndte, gjerne herske en 10-- 12 ja 16 Uger

soin overveiende Veirlig; i April, Mai og Begyn-

delsen af Juni har man derimod Nordenvind med

klar kold Luft" (S. Høegh). Om Climatets Ind-

flydelse paa Helbreden anfører Distriktslæge Wer-

ring fra Christiansund, at det i Regelen fugtige

og stormfulde Veirlig med mindre Varnie om Som-

meren og mindre Kulde om Vinteren — Alt en

Folge af Havets umiddelbare Nærhed ingen-

lunde viser sig skadeligt for Helbreden; Epidemier

af Betydenbed høre til Sjeldenhederne, og kun

svagelige og især tilflyttede Personer befinde sig

i Regelen mindre vel i samme.

Almuens Levemaade betegnes fremdeles som

mindre end god. Kosten er for ensformig og som

oftest slet tilberedt; paa de fleste Steder bestaaer

den hovedsagelig af Sild og saltet Fisk, begge

Dele gjerne slet tilvirkede og derfor ofte bedær-

vede, af Melspiser med daarlig sur Melk, sjelden

af Kjød og dette da mest som saltet eller tørret.

Fersk animalsk Fode nydes meget sjelden. Uren-

ligheden er næsten overalt særdeles stor, i vestre

Sondmore f. Ex. vadskes Gulv og Vægge i Al-

mindelighed kun Juleaften, og det uagtet alslags

Arbeide, lige til Slagtning, foregaaer inde i Stuen;

selv Exempler paa det væmmeligste Svineri om-

tales fra dette Distrikt. For Badning i Soen næ-

redes en afgjort Utilboielighed, og Distriktslæge

Høegh anfører, at det langtfra betragtedes med

blide Oine, da han havde bevæget nogle Smaa-

gutter til jævnlig at bade sig og faaet dem op-

lærte til at svømme. I Christiansund begyndte

dog den opvoxende Ungdom mere og mere at bade

sig i aaben Sø. Brændevinsdrik var ikke al-

mindelig i Landdistrikterne, naar undtages paa

enkelte Steder, hvor Adgangen til at erholde sam-
me var let, saasom paa Veblungsnes, eller ved

selskabelige Sammenkomster, Brylluper o. s. v.

Af Byerne angives Misbrug af spirituøse Drikke

meget gjængs i Christiansund; i Molde var Bræn-

devinsdrik i umiskjendeligt Aftagende, hvorimod

bayersk Ol nodes i betydelige Kvantiteter. Fra

indre Romsdal klages over en overvættes Nydelse

at Kaffe.

Fattigsygepleien udførtes for Fattigcommu-

nernes Regning, og angives Adgangen for fattige

Syge til at erholde Lægehjælp i enkelte Egne

som taalelig let, i andre som vanskelig. Af 28

fattige Syge, behandlede i indre Romsdal, tilhørte

21 Gryten og 7 Veø, medens ingen Rekvisition

var indløben fra Næssets Præstegjeld. Behand-

lingen foregik næsten stedse i Vedkommendes Hjem,

og kun sjelden bleve de Syge indlagte paa Gaarde

i Lægens Nærhed; af de nævnte 28 var dette Til-

fældet med 5. I Christiansund gjorde Mangelen
af et Sygehus Fattigsygepleien meget ufuldkom-
men. Lyst til at benytte Læge fattedes i Almin-
delighed ikke Befolkningen, og som et Exempel
herpaa anføres, at samtlige Formandskaber i in-

dre Nordmøre havde indgaaet med Ansøgning om

Distriktets Deling. Men paa de fleste Steder var

det dog en Betingelse for Bondens Henvendelse
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til Lægen, at Hjælpen kunde erholdes gratis, og
for privat Regning hentedes denne kun sjelden ud

uden undertiden til Fodende og ved storre Læsio-

ner (Werring). Examinerede Jordemødre benyt-

tedes i det Hele lidet, hvortil Grunden for en

Del maatte søges i de locale Forholde, der gjorde

Reiserne for at hente samme lange og bekostelige.

Kvaksalveri aftog i vestre Sondmore, „eftersom

den ældre Generation døde væk," men dreves dog
fremdeles saavel her som andetsteds inden Amtet,

uden at der imidlertid havde været Anledning til
at sætte Nogen under Tiltale herfor i dette Aar.

I ytre Romsdal hentedes oftere en bekjendt Led-

sætter fra Meldalen. I indre Nordmøre indgav en

Mand Ansøgning om Tilladelse til at „curere for

Saar og andre udvortes Sygdomme," hvilket dog

ikke indvilgedes.

Af Moder i Sundhedscommissionerne mod
den spedalske Sygdom afholdtes 7 i indre Roms-
dal, for de øvrige Distrikter kan Antallet ikke

sees. Institutionen mødtes vel i enkelte Formand-

skabsdistrikter med mindre Interesse, hvilket me-

get hemmede Lægens Virksomhed (Thorne), meti

ansaaes dog for et kraftigt Middel til at paavirke

Almuen, ogsaa til Iagttagelsen af en bedre Hygicene

(Werring), og som en Frugt af de fra samme

udgaaede Opfordringer kunde det maaske ansees,

at Stemningen inden Almuen paa enkelte Steder

mere og mere blev imod Ægteskaber med Spe-

dalske (Schulz).

De Vaccineredes Antal opgives til 2743.

Fra Vestnes Prmstegjeld var ingen Opgave om

Vaccinerede indkommen til vedkommende Di-

striktslæge, og i flere Sogne var ingen Vaccina-

tion udført i dette Aar, saaledes ikke i Hero

Sogn, hvor det mislykkedes at faae Materien til

at slaae an, i Kors, Vold og Eids Sogne af Gry-

tens Præstegjeld, Aarsagen her ukjendt, i Røvend

Sogn af Veo Præstegjeld, hvor Materien ligeledes

ikke kunde bringes til at slaae an, samt i Stan-

geviks Hovedsogn, hvor de herskende Epidemier

syntes at gjøre det utilraadeligt at sætte Vacci-

nationen igang. I Amtets 3 Byer udførtes den

af Embedslægerne.

Af retalg medicinske Forretninger nævnes

1 Obduction af et Foster, der antoges mindre

vel behandlet af Forældrene, 2 Obductioner af i
Dølgsmaal fødte Børn, 1 Undersøgelse af et I0 1/2
Aar gammelt Pigebarn, som skulde være voldta-

get, samt 1 Undersøgelse af en Del Medicamen-

ter i en mod en Kvaksalver anlagt Justitssag.

Om Sindssyge gives følgende Oplysninger: i

indre Sondmore fandtes 6 Sindssyge i Voldens

Preestegjeld, hvoraf 2 forpleiedes for offentlig Reg-

ning, og 1 i Hjorendfjord; de bleve alle tilseede.

I indre Romsdal tilsaaes 1 sindssvag Pige, der

led af Pleurit, men ellers ingen saadan Syg hver-

ken paa offentlig eller privat Bekostning. I indre

Nordmøre behandlede Distriktslægen 2, en med

Mani og en med Melancholi. I sondre Nordmøre

tilkom 1, der forpleiedes paa Amtcommunens

Regning.

Af chirurgiske Operationer anføres 1 Am-

putation af Skinnebenet, 1 Resection af Ledde-

hovedet paa en luxeret Tommelfinger, 1 Under-

binding af Arteria brachialis ved et Aneurisma

cubitale, 1 Tenotomi i Poplitæa, 4 Gange Exstir-

pation af Fedtsvulste, 1 Gang af en Kræftsvulst,

1 Excision af en Tumor sebaceus i Øiets Binde-

hud, 1 af et stort Ar, 2 Gange Udrivning af

Ncesepolyper, 1 Operation for Hareskaar, hos 2

Individer Paracentesis abdominis, hos den Ene

gjentaget fem Gange; 3 Operationer for Vand-

brok, i de tvende med Punction og Jodindsprøit-

ning, samt 1 for Paraphimosis. Derhos nævnes

enkelte Gange Reposition af Luxationer og inde-

klemte Brok.

Af obstetriciske Operationer nævnes som ud-

forte af Læger: 3 Vendinger paa Grund af Twer-

leie. 20 Tangforretninger, hvortil Indicationerne

i Almindelighed vare langvarigt Fødselsarbeide,

Vemangel, Svaghed hos Moderen og i et Fald

Placenta preevia ; 14 af Fostrene levede, 6 vale

dødfødte. 1 Perforation paa dødt Foster forme-

delst Bækkensnæverhed, langvarigt Fodselsar-

beide og en tetanisk Sammentrækning af Livmo-

deren ; Tang var forgjæves forsøgt; Konen, hvis

Kræfter vare stærkt medtagne, døde et Par Ti-

mer efter under Tegn paa indvendig Blødning

(Thorne). 2 Embryotomier, begge ved Tværleie

og med dødlig Udgang for Mødrene. Hos den ene

Kone, til hvem Læge først ankom, da Vending

12
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var umulig, overklippedes Fosteret, der allerede

var dødt, med Dubois's Sax og forløstes i to

Dele; hun (lode to Døgn senere af en Lægen ikke

nøiere bekjendt Aarsag; den ved Fødselen tilstede-

værende Jordemoder anmeldtes for Amtet for

udvist misligt Forhold: utidig Sprængning af Hin-

derne og Undladelse af ethvert Forsøg paa

gjøre Vending (S. Høegh). De nærmere Omstæn-

digh ,.!der ved den anden Embryotomi ere ikke

anførte (I. L. Hoffmann). Kunstig Losning og

Udbringelse af Efterbyrden foretoges i 4 Til-

fælde.

Mortaliteten og Antallet af Fodte vil sees

af følgende Tabel:

ode
Død-
fødte.

Vestre Sond-
more . . . .	 279

Indre Sond-
more . . . . 203

Østre Sønd-
more . . . .	 175

Nordre Sønd-
more . . . . 480

Indre Romsdal 294
Ytre Romsdal 418
Indre Nord-

more . . . . 424
Sondre Nord-

more med
Chr.sund . . 431

Nordre Nord-
more . . . .	 232

Romsdals Amt 2936

Omkomne ved ulykkelige Hændelser 119.

Selvmordere	 13 

For det hele Amt bliver der saaledes et

Overskud af 1493 flere Fodte end Døde, og For-

holdet mellem hine og disse = 100 : 49, 1. An-

tallet af (lode spæde Born forholdt sig til Antal-

let af Fødte 1 : 9,4 og til Antallet af samt-

lige Døde = 1 : 4,6. Af de paa Barselseng

Døde sees 1 at være bortrykket af Barselfeber

og 3 efter forudgaaende Forlosning ved Kunstens

Hjælp. Ifølge Præstelisterne døde en Kone ufor-

løst i Agerø Præstegjeld i ytre Romsdalen. —

Af de ved ulykkelige Hændelser Omkomne falde

40 paa Sondmøre, 29 paa Romsdalen og 50 paa

Nordmøre; 32 vare omkomne ved Sneskred, deraf

20 i Romsdalen.

Reknes Hospital var fremdeles Amtets ene-

ste Sygehus, om hvis Belæg henvises til Syge-

huslisten. Af Badeindretninger fandtes udenfor

det nævnte Hospital kun et Par smaae private

Søbadehuse i Molde; en nogle Aar forud hervæ-

rende Badeanstalt til Dampbad og Karbad havde

Eieren igjen maattet nedlægge af Mangel paa

Sogning.

Apothekerne i Amtets 3 Byer fandtes ved

Visitationen i Orden.

Medicinalpersonalet bestod af:

1. Vestre Sondmøres Distrikt: 1 Læge, boende

i Hero Præstegjeld. 4 Jordemødre, 5 Hjæl-

pevaccinatører. •

2. Indre Søndmores Distrikt: 1 Læge, boende i

Voldens Præstegjeld. 3 Jordemødre, 3 Hjæl-

pevaccinat ører.

3. Østre Sondmores Distrikt: 1 Læge, efter

hvis Udnævnelse til Distriktslæge i indre

Sondmore Embedet bestyredes af Distrikts-

lægen i nordre Søndmøre. Antallet af Jor-

demodre og Hjælpevaccinatorer er ikke opgivet.

4. Nordre Sondmøres Distrikt: 1 Læge, boende

i Aalesund. Antallet af Jordemødre og Hjml-

pevaccinatører er ikke opgivet.

5. Indre Romsdals Distrikt: 1 Læge, boende i

Grytens Præstegjeld. 5 Jordemødre, 8 Hjæl-

pevaccinatører.

6. Ytre Romsdals Distrikt: 3 Læger, alle i

Molde. 8 Jordemødre, deraf 1 privat prac-

tiserende; 7 Hjælpevaccinatorer.

7. Indre Nordmores Distrikt: 2 Læger, hvoraf

en i Surendalen og en i Stangevik. 6 Jor-

demodre, 8 Hjælpevaccinatører.

8. Sondre Nordmores Distrikt med Christian-

sund: 2 Læger, begge i Christiansund. 8

Jordemødre, hvoraf 1 ansat og 3 privat prac-

tiserende i den nævnte By; 5 Hjælpevaccinatører.

9. Nordre Nordmøres Distrikt: 1 Læge, boende

i Aure Prwstegjeld. 3 Jordemødre, 7 Hjæl-

pevaccinatører.

Lægedistrikt. Fødte. i Mt.

154	 31 
1443 313

123

73

64

211
130
231

222

235

i Aide-
ren und.
1 Aar.

23

20

16

59
23
48

39

54

paa
Barsel-
seng.

3 	 6
20 150

3

1

If

2
4
3

2

2

18

16

7

31
15
14

21

22
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XVI. Sondre Throndhjems Amt.  Præstegjelde samt Budvikens Sogn; Abortivfor-
men var den hyppigste, og kun hos Enkelte op-

traadte Sygdommen fuldt udviklet, saaledes i et

Hus , hvor af 10 Beboere 8 angrebes og 4

døde. Distriktslægen behandlede i Alt 81, hvoraf
8 døde. I Selbo vedblev den Aaret forud ud-
brudte Epidemi at herske gjennem den største

Del af Aaret, dog med enkelte frie Mellemrum ; af
50 Behandlede døde 7. Den optraadte især in-

den Husmandsclassen, og tilskrives dens Omsig-

griben for en stor Del Almuens Ligegyldighed for

Lægehjælp, dens Tro paa en uundgaalig Skjeb-

ne og deraf udspringende Sorgloshed i at udsætte

sig for Smitte (Holler). I Guldalens Distrikt be-

handledes 40 og døde 3, deraf 32 i Melhus, 6 i

Støren og 2 i Holtaalen, og med Hensyn til Ti-

den paa Aaret 15 i første, 2 i andet, 10 i tredie

og 11 i fjerde Kvartal. I Orkedalens Distrikt

herskede en „udbredt epidemisk catarrhalsk-rheu-

matisk Feber med typhøs Character", der allere-

de Aaret forud var optraadt med megen Styrke.

Sygdommen forekom over det hele Distrikt, dog

mest vedvarende og ondartet i den øvre Del af

Meldalen og den nedre Del af Rennebu samt paa

enkelte Gaarde i Orkedalen og Børseskogn. Paa

mange Steder laae samtlige Beboere syge paa en

Gang. 692 Individer, hvoraf 332 af Mandkjøn

og 360 af Kvindekjøn, kom under Behandling;

hvor mange heraf der døde kunde Distriktslægen

ikke opgive, men antog omtrent 8 af 1001 Til

Epidemiens Udbredelse og Vedholdenhed formen-

tes de tvende sidste Vintres milde, men hoist

ustadige Veir samt den usædvanlige Sommervar-

me i 1858 at have i væsentlig Grad bidraget.

(Hartmann). Opdals Distrikt synes at have væ-

ret næsten forskaanet for Nervefeber dette Aar; i

September og October iagttoges 8 lette Tilfælde

i den til Distriktet horende Del af Rennebu, men

den herved vakte Frygt for, at den nordenfor

Sundhedstilstanden var i det Hele god. Alene
et Par Steder angives at have frembudt en større
Sygelighed end sædvanligt, nemlig Ørkedals Di-
strikt, der hele Aaret hjemsogtes af en epidemisk
catarrhalsk-rheumatisk Feber med typhøs Charac-
ter, og Røros, hvor foruden Skarlagensfeber og
Mæslinger navnlig Kighoste og Cholerine optraadte
med ikke ringe Styrke. Hvor iøvrigt enkelte
epidemiske Sygdomme, især Nervefeber og gastri-
ske Forstyrrelser, opnaaede en større Udbred-
fling, var dette ikke Tilfældet i den Grad, at
den almindelige Sundhedstilstand derved synder-
lig forværredes. Dedligheden svarede omtrent til
det sædvanlige Forhold; Antallet af samtlige
Dødsfald udgjorde 1551, eller 1,5 pCt. under det
tilsvarende Antal (1575) Aaret forud og 1,7 pCt.
under Middeldødligheden (1578) i Femaaret 1851
—55. Røros udmærkede sig dog ved en meget .

stor Dødlighed inden Børnealderen, og de Dødes
Antal oversteg her de Fødtes, hvilket ikke var

Tilfældet med noget af Amtets øvrige Prwste-
gjelde.

Sygdomsconstitutionen var i det Hele min-

dre stærkt udpræget. Beteendelsessygdomme vare
snarere sjeldnere end sædvanligt, og med Undta-
gelse af Orkedals Distrikt forekom heller ikke
typhøse Tilfælde hyppig. I Throndhjem vare
catarrhalske og rheumatiske Affectioner de hyp-
pigst forekommende i første og sidste Kvartal,
ligesom gastriske i tredie og i Slutningen af
andet.

Nervefeber viste sig i Throndhjem noget al-

mindeligere end i de nærmest foregaaende Aar,
fornemlig i Maanederne Juli— September, Paa
Sygehuset indlagdes 26 Patienter for denne Syg-
dom, deraf 13 i tredie Kvartal, og døde 5, og
som privat behandlede nævnes af Byens Læger

ligeledes 26, hvoraf 3 døde. Foruden disse op-

forte Tilfælde, hvoraf enkelte tilhørte Landdi-
striktet, iagttoges derhos om Høsten oftere con-

tinuerende Febertilfælde, som nærmest maatte be-
tegnes som Abortivtyphus. I Strinde Distrikt

forekom Nervefeber til enhver Tid paa Aaret,
spredt paa enkelte Gaarde i Strindens og Klæbo    

*) Antallet af Døde kan altsaa ansættes til omtrent 50.
Uagtet denne store Dødlighed af en enkelt Sygdom,
sees dog af de fra Præsterne indsendte Døde-Lister
Mortaliteten i det Hele at have været ringe i Orke-
dais, Meldals og Børsens Præstegjelde, idet den
neppe oversteg 15 Døde af hvert 1000 levende In-
divider.           

12*
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herskende Epidemi skulde udbrede sig ogsaa til

Opdal, viste sig ugrundet. Af sondre Fosens

Distrikt forekom Nervefeber epidemisk i Ilevne

Præstegjeld, fornemlig i andet Halvaar, og viste

sig sporadisk i Hitteren til forskjellige Tider.
Paa Grund af den tidligere ansatte Distriktslæges

Forflyttelse i Mai Maaned, hvorefter Embedet i
nogen Tid bestyredes af en Constitueret, ere Op-
gaverne for en Del af Aaret mindre fuldstændige

(dog sees indtil Mai 2 at være døde i Hitteren

og 2 i Hevne, de førstnævnte uden at komme
under Behandling). Fra Midten af September til
Aarets Udgang behandlede den nyudnævnte Di-
striktslæge 53 Tilfælde, hvoraf 2 endte dodlig,

næsten alle i Hevne og for det Meste af lettere
eatarrhalsk Natur. I nordre Fosens Distrikt
vedblev den Aaret forud under Sildefisket opstaa-
ede Epidemi fremdeles at udbrede sig, fornemlig

i Aafjordens og Orlandets Proestegjelde, idet

Smitten bragtes fra Hus til Hus. Efter at være
begyndt at aftage i Slutningen af Marts, vandt
den paany i Styrke i April ved enkelte Lofotfi-

skeres Hjemkomst, og først i Slutningen af Mai
kunde den siges at være betydelig aftagen. Cha-

racteren var mest abdominel og ikke ondartet,

kun faae Dødsfald indtraf; iøvrigt er Antallet af
disse saavelsom af Behandlede ikke nølere angi-
vet af Distriktslægen, der tog sin Afsked i Sep-
tember, hvorefter Embedet overtoges af en Con-
stitueret, som anfører kun at have iagttaget gan-
ske enkelte Tilfælde i de sidste Maaneder. For
det hele Amt haves efter ovenstaaende Fremstil-
ling Talangivelse om 976 Tilfælde, hvoraf 78
endte dødlig.

Af Barselfeber nævnes fra Throndhjem samt

Strinde og Selbo Distrikter tilsammen 13 Til-
fælde, hvoraf 5 medførte Døden. I Throndhjem
indtraf i de to sidste Maaneder af Aaret 5 Dods-
fald i Barselseng, hvorimod intet tidligere paa
Aaret; tvende af disse Dødsfald vare dog at til-
skrive andre Sygdomme end Barselfeber.

Exanthematiske Sygdomme viste sig af un-
derordnet Betydning; de omtales alene fra Thrond-

hjem og Røros. I den førstnævnte By forekom

Vandkopper usædvanlig hyppig i de første Maa-

neder, sjeldnere senere paa Aaret, og udmærkede

sig hos enkelte Børn ved stærk Almenaffection

og særdeles rigeligt Udslag. Samtidig hermed

iagttoges ogsaa, foruden nogle faae enkeltstaaende

Tilfælde af Mæslinger efter den i 1857 almindelig

udbredte Epidemi, et andet aeut Exanthem --

erythematøst (Thm. Bryn), papulost (Roll) — for-

bunden med ubetydelig Feber og en ganske let Af-

skalling. Det angreb flere Born, der nylig havde

havt Mæslinger, og tillige enkelte Voxne. Paa

Røros optraadte Skarlagensfeber og Næslinger
samtidig fra Slutningen af Februar til ud paa

Vaaren. Diagnosen mellem begge angives i de

første Sygdomsstadier at have været vanskelig,

og først under Afskallingen viste det sig i Al-

mindelighed tydelig, med hvilken Form man havde

at gjøre. Epidemien var tildels ondartet, og

navnlig ledsagedes Skarlagensfeberen under Af-

skallingsstadiet oftere af Metastaser til Hjernen,

af Parotiter og hydropiske Affectioner, , hvoraf

flere Born bortreves. Enkelte Tilfælde af Rødlin-

ger nævnes ligeledes.

Kighoste forekom sporadisk i Throndhjem,

Orkedalen samt nordre Fosen. Hyppigere og mere

ondartet viste Sygdommen sig paa Røros, hvor

den begyndte strax efter at Mæslingerne og Skar-

lagensfeberen vare ophørte, omtrent sidst i April,

og vedvarede hele Sommeren. Cholerine gik

samtidig epidemisk , og hvor begge Sygdomme

sluttede sig sammen, blev Udfaldet ofte ugun-

stigt.

Diphtheriske Affectioner omtales alene fra

Throndhjern, nemlig 3 Tilfælde af Strubehoste,

der endte dødlig, og 3 af tydelig udtalt exsuda-

tiv Svælgbetændelse, hvilke helbrededes. Iovrigt

bemærkes, at der ogsaa dette Aar ligesom tidli-

gere ofte ved Affeetioner af Tonsillerne saaes et

diphtherisk Belæg, men saa let, at det veg for

de simpleste Gargarismer (Roll, Bodtker).

Catarrhalske Sygdomme vare de almindelig-

ste i Throndhjem i Aarets første og sidste Maa-

neder. Nogen epidemisk Character angives de ikke

at have havt. Efter et Par Lægers Beretninger

var Bronchit meget hyppig om Foraaret og ud-

over Sommeren.

Lungebetændelse iagttoges i Throndhjem,

Guldalen og nordre Fosen noget sjeldnere end
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sædvanligt, i Strinde Distrikt derimod maaske

lidt hyppigere end i de nærmest foregaaende Aar.

Paa Throndhjems Sygehus indkom 18 Tilfælde,

deraf 8 i første, 2 i andet, 4 i tredie og 4 i

fjerde Kvartal; 1 endte dødlig. Udenfor Syge-

huset opgive 8 af Byens Læger at have behand-

let 142 Syge, hvoraf 13 (lode, ligesom 2 andre

Læger sammesteds anføre 4 Døde men ikke de

Behandledes Antal. Sygdommen skal efter en

Beretning have været overveiende hyppigst i Bor-

nealderen (Roll), men Flertallet af de Døde sees

dog at tilhøre den voxne, tildels ældre Alder.

For 14 Døde er nemlig Alderen anført, og herefter

vare 3 under 1 Aar, 1 mellem 10-20 Aar, 4

mellem 30— 60 Aar og 6 over 60 Aar.

Rheumatiske Affectioner forekom i Thrond-

hjem maaske noget sjeldnere end sædvanligt (Thin.

Bryn), og angives i Regelen at have været milde

og afkort Varighed. De vare dog ofte forbundne

med Hjerteaffection; i det Hele skulle organiske

Hjertefeil være særdeles hyppige i denne By og

spille en vigtig Rolle soin Dødsaarsag (Roll,

Knudtzon).

Af Koldfeber behandledes 1 Tilfælde paa

Throndhjems Sygehus.

Af gastriske Sygdomme optraadte Diarrhoe

og Cholerine hyppig i Throndhjem og Omegn

under den usædvanlig varme Sommer. De be-

gyndte at indfinde sig i Juni, tiltoge i Hyppighed

i Juli og August og bleve først sjeldne i Octo-

ber, da Luften igjen blev koldere. Tilfældene

ledsagedes sjelden af Kramper, oftere derimod af

blodige Stoludtømmelser , og enkelte — 11 —

Tilfælde ere opførte soin virkelig Blodgang. Som

sædvanligt vare Born i det første Leveaar de

haardest angrebne, især naar de ikke opammedes

ved Brystet (Thin. Bryn). Udenfor Throndhjem

optraadte Cholerine især paa Røros og her med

end mere Styrke end i hin By. Næsten hele

Præstegjeldets Befolkning var angreben, og Syg-

dommen, der ikke sjelden frembød choleralignende

Symptomer, var inden den tidligere Børnealder,

hvor den ofte forbandt sig med allerede stedfin-

dende Kighostetilfælde, meget ødelæggende. Af

92 Døde i Præstegjeldet vare 12 under 1 Aar,

20 mellem 1-3 Aar og 16 mellem 3-5 Aar.

Ogsaa andre gastriske Affectioner vare her almin-

delige, saaledes herskede i de sidste Maaneder af

Aaret en udbredt bilios Feber med Gulsot.

For Syphilis indkom paa Throndhjems Sy-

gehus 58 Syge, hvoraf 3 med primære og 55 med

secundzere Tilfælde; 21 laae tilbage fra det fore-

gaaende Aar. Af samtlige 79 Behandlede ud-

skreves igjen 56. Liggedagenes Antal udgjorde

5065 eller for hver Udskreven 90,4 Dag. Med

Hensyn til Hjemstavn vare 21 fra Byen og 58

fra søndre Throndhjems Amt, fornemlig fra Selbo

Hovedsogn, hvor denne Sygdom fremdeles fore-

kom almindelig, medens den ellers inden Amtet

var meget sjelden. Ligesom tidligere foretoges

fremdeles i Selbo Visitationer paa Steder, som

mistænktes for Sygdommens Forekomst. Med

Gonorrhoe indkom paa Sygehuset 21, deraf 11

tillige lidende af Epididymit, og med Leucorrhoe
18. Til Forebyggelse af de veneriske Sygdom-

mes Udbredelse fandt i Throndhjem Visitation

af de militære Mandskaber Sted hver Maaned,

og af de tolererede offentlige Fruentimmer, hvis

Antal i Gjennemsnit udgjorde 26, hver 14de Dag

eller oftere, naar Omstændighederne dertil gave

Opfordring.

Af chroniske Hudsygdomme omtales Fnat

som særdeles hyppigt fra Selbo og Opdal, paa

hvilket sidste Sted blandt 84 Confirmander, hvis

Vaccinationsar Distriktslægen undersøgte, 20 fand-

tes befængte dermed. I Strinde Distrikt var Fnat

sjeldnere bemærket, Skurv derimod hos Flere.

I Throndhjem sees af 455 for Fattigvæsenets

Regning behandlede Syge 14 at have lidt af Fnat.

En Læge sammesteds behandlede i Løbet af Som-

meren Flere med Eczema chronicum, hvorimod

Arsenik indvendig og den af Wilson anbefalede

Ungu. zinci benzoati med eller uden Oleum cadi-

num især viste sig virksom (Roll).

Antallet af Spedalske udenfor det saakaldte

Throndhjems Curer-Kammer beløb sig, saa vidt

samme var kjendt, ved Aarets Begyndelse til 125.

Heraf døde 17, og 2 indlagdes i Stiftelse, hvor-

imod 5 ved tidligere Tællinger Overseede tilkom.

Antallet ved Aarets Udgang var herefter M.

Paa Curer-Kammeret, hvor der ved Udgangen af

1857 henlaae 13 Spedalske, døde 1 og indkom
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3 , saa Antallet ved Aarets Udgang udgjor-

de 15.

Af chroniske Sygdomme iøvrigt angives fra

Throndhjem Kjertelsyge, Svindsot, tildels Blegsot,
samt især Cardialgi og Ormsyge at være almin-

delige. Blandt 159 af 10 af Byens Læger an-

meldte Dødsfald sees 34 eller 21, 4 pCt. at være

en Folge af Svindsot. Om Sygdommens Fore-

komst i Landdistriktet mangler for det Meste

Underretning. Fra Guldalen er anført I Død, og

i nordre Fosen vare et Par nye Tilfælde iagt-

tagne. Af de nævnte 34 Døde i Throndhjem

vare 12 af Mandkjøn og 21 af Kvindekjøn, for

1 er Kjønnet ikke angivet; 2 vare under 5 Aar,

1 mellem 5-10 Aar, 2 mellem 10-20 Aar, 7

mellem 20-30 Aar, 3 mellem 30-40 Aar, 8

mellem 40-50 Aar, 4 mellem 50-60 Aar og 5

i en Mere Alder, for 2 er Alderen ikke angiven.

Forskjellige andre Tilfælde. Tvende at'

Throndhjems Læger omtale ên om Sommeren og

Masten epidemisk forekommende kfienbetzendelse,
der viste sig saavel i selve Byen som paa Lan-

det, endog fra fjernere Steder saasom Indherred

og Helgeland iagttoges enkelte Tilfælde. Den

mildeste Form var en Conjunctivitis catarrhalis,

den hyppigste og langvarigste en Blennorrhoe,

der i Almindelighed angreb begge Øjne og ud-

mærkede sig ved en rigelig Udvikling af Papi!-

lærlegemer paa nederste Øielaag og i dettes Du-

plicatur, undertiden ogsaa paa øverste Oielaag og

paa Oiewblets Slimhinde. Local Behandling med

Cuprum sulphuricum i Substants og adstringerende

Oienvande var tilstrækkelig til Helbredelse. (Kindt,

Poulsen). — Af Drankergalskab indkom paa

Throndhjems Sygehus 2 Tilfælde, hvoraf 1 endte

dodlig. Sammesteds døde et lidet Barn fra Bjørn-

øer, som 6-7 Maaneder for Indlæggelsen var

falden i Skorstensilden og havde erholdt en be-

tydelig Forbrænding af Hovedet, hvorefter fire

store Benstykker efterhaanden havde udskilt sig,

saa Issen fandtes aldeles blod og uden Benbedæk-

ning. Uagtet Barnets ynkelige Tilstand havde

Forældrene dog i et halvt Aar undladt at søge

Lægehjælp, og Tilfældet anføres som et Exempel

blandt Andet paa, hvor sjelden denne ofte oges

paa Landet. — 1 Acephalus indsendtes til Uni-

versitetet fra Throndhjem, og et lignende Misfo-

ster omtales fra Klwbo.

Veirliget skildres fra Throndhjem som mildt,

men meget ustadigt og stormfuldt i de første og

sidste Maaneder af Aaret. Sommeren var stadig

mild og tor, i Juli og August med en for dette

Sted usædvanlig vedvarende Hede og Vindstille.

Middeltemperaturen for hver Maaned, beregnet

for tre Klokkeslet, nemlig 8 Morgen, 2 Middag

og 10 Aften, vil sees af nedenstaaende Tabel:

Januar . . 0, 0° R. Juli  + 15,0T° R.

F ebruar . 

•	

2,58
	 August . . .	 13,57

Marts . . • 4- 0921
	 September .	 10,22

April
	

+ 2 968
	 October . .	 5,00

Mai . • • • +8,21
	 November .	 0,0

Juni . • • + 12 911
	 December .	 2900

Middeltemperaturen for hele Aaret var .4-

5,26 eller 1,34 høiere end Middeltemperaturen for

Aarene 1835-42 incl., da den udgjorde + 3,92

(Thin. Bryn, Sporck). Fra Røros fremhæves lige-

ledes den ubetydelige Vinterkulde, der aldrig over-

steg 20° og gjerne var af kort Varighed. Forst

i Midten af Januar fik man her ordentligt Slæ-

deføre.

Climat, Topographi og Levemaade. Af son-

dre Fosens tvende Præstegjelde bar Hitteren et

raat og fugtigt Climat, istedetfor stadig Vinter-

kulde herske stærke vestlige Storme med Regn og

Slud. Hevne er derimod et Fjord- og Fjelddistrikt

med undertiden skarp Kulde. Hitterværingens Le-

vevei er væsentlig Fiskeri, i Hevne drives Agerbrug

og Skovdrift. Stor Skiddenfærdighed hersker i

sidstnævnte Prmstegjeld, mindre derimod i Hitte-

ren, uagtet Husene her ere trangere og lavere som

Folge af den vanskelige Tilgang paa Byggemate-

riale. (Seehuus). Opdals Prvestegjeld, i Distrik-

tet af samme Navn, har en meget hoi Beliggen-

hed, vel omtrent 2000' over Havet. Paa Grund

heraf er Kornavlen meget usikker, hvilket dog

ikke kan bringe Befolkningen til at indse Nød-

vendigheden af hovedsagelig at lægge Vind paa

Kvægdriften, som meget forsømmes. Den forkerte

Drift medfører igjen daarlige oconomiske Kaar

og stor Fattigbyrde. Kostholdet er ujævnt, om
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Sommeren under Sætertiden danner mager Teet-

melk, Myse, grovt Fladbrød af Letkorn samt no-

get tort Kjod den stadige Kost paa de fleste

Gaarde og frembringer Cardialgier og gastriske

Sygdomme. Fra Hosten derimod og udover Vin-
teren er Kosten god og solid, bestaaende af Melk

og Rømme, hvori brækkes Fladbrød, saint Mel-
kegrød og godt Kjød. Bygningerne staae som

oftest uregelmæssig og sammentrængte, de aabne

Skorstene afgive især i stormende Veir ikke til-

strækkelig Opvarming, sluge derimod en Mængde

Ved, hvis Hentning langveisfra foraarsager megen

Tidsspilde og Ondtliden. Klædedragten er i det
Hele god, dog bruges uldne Underklæder mindre

end ønskeligt kunde være. Rennebu angives i de

nævnte Henseender at være bedre stillet, Alma-

ens Kaar ere ret gode, Kornavlen sikrere, Kost-

holdet jævnere, Klædedragten bedre, paa Byg-

ningsarbeidet anvendes mere Omhu o. s. v., i Or-

den og Renlighed staaer derimod dette Præste-

gjeld tilbage for Opdal, ihvorvel heller ikke her

disse Dyder skulle staae paa noget særdeles boit

Trin. For at vække Sandsen i denne Retning

og for i det Hele at befordre Sundhedspleien

havde Distriktslægen begyndt at bolde en Del

populære Foredrag over forskjellige herhen hørende

Gjenstande, og som det lod til horte Almuen dem

med Interesse. (Arentz). I Guldalen vare Koge-

ovne almindelig indførte, men da Skorstenene paa

samme Tid sloifedes, og Dampen af Maden saa-

ledes ikke fik Anledning til at trække bort, bi-

droge de til at holde Alt i Værelset fugtigt,

hvorfor Forandringen i sanitær Henseende ikke

kunde ansees heldig (Dahm). I Tbrondhjem fol-

tes stærk Mangel paa Boliger for den fattigere

Classe, hvilket havde bevirket Opførelsen at en

Arbeiderbolig, som toges ibrug om Hosten. En

Del af de saakaldte Veiter ere for trange og give

for liden Tilgang af Sollyset. Afledningen af

overflødigt og skadeligt Vand falder for enkelte

Strækninger af Byen vanskelig at tilveiebringe.

Garverier og Slagterier midt inde i Byen gave

ofte Anledning til Ulemper. Efter Anbringelsen

af en Havnedæmning antoges den saakaldte Fjæ-

restank at være betydelig tiltagen, især paa en-

kelte Steder. Skolelocalerne vare . oftere for

smaae og utilstrækkelig ventilerede, hvorfor og-

saa Stadsphysicus havde fundet sig opfordret til

at henlede enkelte Skolebestyreres Opmærksom-

hed paa disse Forholde. (Thm, Bryn). De hygi-

eeniske Vilkaar inden Straffeanstalterne vare frem-

deles mindre gode, som i forrige Aarsberetning

paavist (Poulsen).

Bemærkninger ved Medicinalvæsenet. For-

anlediget, ved Anmeldelse fra en af Byens Læger

om Forgiftningssymptomer hos et Barn, hvem

Moderen uden Ordination af Læge havde givet

Cynoglospulver, opfordrede Stadsphysicus i Thrond-

hjem Byens tvende Apothekere til ikke at lade saa-

danne dispensere uden Recept. En anden af Byens

Læger, hvem det oftere var hendt, at den forord-

nede Medicin blev brugt forkert, idet Midler til

udvortes Brug toges indvendig og omvendt —

Alt som Folge af at Vedkommende ikke forstod

at læse Skrift — anser det derfor for ønskeligt,

at der paa Signaturerne blev trykt med gothiske

Bogstaver : „Til indvortes Brug" paa hvidt Papir

og „Til udvortes Brug" paa farvet Papir, thi

Betydningen af det hvide og farvede Papir alene

forstaae ikke Alle og mindst den simple Mand

(Lindeman). Distriktslægen i sondre Fosen gjør

opmærksom paa den paa saa mange Steder i Lan-

det følelige Mangel af Bolig for Embedslægerne,

af hvilken G-rund disse ogsaa ofte forblive en

kortere Tid i samme Distrikt, end ellers vilde

være Tilfældet. I sondre Posen var det saaledes

næsten en Umulighed for Lægen at faae Hus,

selv med Opofrelse af en ikke ubetydelig Sum i

Leie, og hvor lavt han end stillede sine Fordrin-

ger paa Bekvemmelighed. (Seehuus).

Fattigsygepleien udførtes i Throndhjem af
en særskilt lønnet Fattiglæge, paa Roros af Berg-
lægen, iøvrigt derimod af Embedslægerne. Den

angives at were i det Hele upaaklagelig og paa,

enkelte Steder endog meget god. I Throndhjem

var paa Fattigvæsenets Sygelister for dette Aar

opført 455 Individer, hvoraf 128 behandledes paa

Sygehuset. Hitterens Fattigvæsen havde et lidet

Sygehus, 3/8 Mil fra Lægens Hjem, og Hlade

Sogn ligesaa en liden Syge- og Pleieindretning

for sine Fattige, hvor en af Lægerne i Thrond-

hjem ledede Behandlingen. Lægehjælp søgtes
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lidet i Guldalen, dog mere end for ; examinerede

Jordemødre hentedes heller ikke ofte, især naar

der var lang Vei for at faae dem hentede. —
Kvaksalveri omtales fra flere Distrikter. Ørke-

dalen synes især at udmærke sig ved sine „Led-

trækkere", hvoraf navnlig en i Meldalen havde

vundet et udbredt Ry. I Throndhjem var en

Kvaksalver dømt til Bøder, og ligesaa anmeldt

et Fruentimmer, der i nogen Tid havde behand-

let et indeklemt Broktilfælde, som endte dødlig.

I Ørkedalen blev en uexamineret Jordemoder sat

under Tiltale, og i nordre Fosen Sag anlagt i

Anledning af, at en Fødende var død uforløst

uden Tilkaldelse af Læge eller examineret Jor-

demoder.

Møder i Sundhedscommissionerne ianledning

den spedalske Sygdom kunne sees at være af-

holdte i nordre Fosen, samt i Strindens og Lein-
strandens Formandskabsdistrikter i Strinde Læ-
gedistrikt.

De Vaccineredes Antal udgjorde 2984. I
Inset Sogn blev ingen Vaccination foretagen. I
Throndhjem udstedte Stadsphysicus, da Borne-
kopperne viste sig i Bergen og paa nogle andre
Steder, med hvem Byen stod i livlig Communi-
cation, en Opfordring i Avisen til ikke at opsætte

med Vaccinationen, som derfor ogsaa udførtes

paa et usædvanlig stort Antal Born, i Alt 616

foruden 37 Revaccinerede. Den som offentlig

Vaccinator ansatte Læge vaccinerede her, paa

Røros for en Del Berglægen.

At  retslig-medicinske Forretninger nævnes fra

Throndhjem 1 Obduction af den ovenfor omtalte

Brokpatient, som havde været behandlet af en

Kvaksalverske, tilligemed en Erklæring over en
af denne benyttet Mixtur og Salve; 6 Synsforret-

finger over Druknede og Hængte, 1 Undersø-

gelse af en for Betleri tiltalt Persons Sindstilstand

samt flere Erklæringer betræffende sanitære For-

holde.

Om Sindssyge behandlede udenfor Sindssy-

geasylet gives følgende Oplysninger: paa Thrond-

hjems Sygebus indlagdes 6 med Mani og 4 med
Melancholi, et storm Antal end tidligere, da Asy-
let ikke havde Plads til at modtage Alle, som
søgtes indlagte. 4 udskreves igjen soin helbre-

dede, 2 i Bedring, 1 indlagdes i Gaustad Asyl,

1 i Throndbjems Asyl, 1 hjemsendtes til Fami-

lien og 1 laa tilbage. Privat behandledes af en

Læge i Byen 2 med Melancholi, der helbrededes.

Distriktslægen i Strinde behandlede ligeledes 2

med Melancholi, der helbrededes; de øvrige Sinds-

syge, hvortil han blev kaldet, indlagdes i Asylet,.

Fra Orkedals Distrikt sendtes en Pige til Gau-

stad ; ligesaa tilsaaes her en Kone, som reiste til

sit Hjemsted i Gudbrandsdalen. I søndre Fosen

helbrededes 1 for Mani.

Af chirurgiske Operationer nævnes i Am-

putation af Skinnebenet og 2 af Forarmen; 6 Ex-

articulationer af Fingre; 1 Exstirpation af Bryst-

kjertlen ved Kræft, 1 af Kræft i Tungen, 2 af

Læbekræft, 1 af venstre Tonsille og 1 af en Fedt-

svulst; 2 Gange Udrivning af Næsepolyper; 4

Operationer for graa Stær, 4 for Hernia sacci

lacrymalis og 1 for Entropium ; 2 Operationer for

Hareskaar samt 2 Herniotomier (alle af Kindt og

tildels udførte paa Sygehuset). 1 Hareskaarope-

ration, 1 Herniotomi med gunstigt . Udfald (Fritz-

ner). 1 Udvidning af Strictura urethræ, 1 Ud-

rivning af en Næsepolyp samt flere Gange Para-

centesis abdominis.

Af obstetriciske Operationer udførtes af Læ-
gerne : 2 Vendinger, begge med dødfødt Foster.

7 Tangforretninger, hvoraf 6 med levende og 1

med dødfødt Foster. 1 Gang Fremkaldelse af Par-

tus præmaturus artificialis hos en 30aarig Kone,

som tre Gange før var forløst med Vanskelighed

ved forceret Kunsthjælp og altid med døde Fostre;

Operationen udførtes ved Hjælp af Pressvamp og

senere Sprængning af Hinderne ; efter 2 Døgns

Veer fødtes et dødfødt Barn, hvis Hoved i Om-

kreds kun udgjorde 10 Tommer men bar synlige

Tegn paa at have været udsat for et stærkt Tryk;

Moderen, der i de første Dage efter Forløsningen

befandt sig vel, fik senere Barselfeber og døde;

ved Obductionen fandtes Conjugata at maale gode

3 Tommer (Bødtker). Løsning og Udbringelse

af Efterbyrden matte foretages hos 2 Koner, af

hvilke den ene, hos hvem Udbringelsen fandt Sted

først 3 Dage efter Fodselen, senere døde, formo-

dentlig af Barselfeber (Bodtker).
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Nortaliteten og Antallet af Fødte vil sees af
følgende Tabel:

Døde
paa DM-

Barsel- fødte.
seng.

516	 280	 63	 5	 32
376	 186	 37	 1	 17
157	 79	 15	 2	 9
471	 287	 37	 3	 18
363	 220	 27	 14
117	 50	 3	 1	 4
288	 185	 38	 7
566	 264	 50	 5	 29

2854

Omkomne ved ulykkelige Hændelser 65.
Selvmordere . ... . • • • 11•

For det hele Amt bliver der saaledes et
Overskud af 1303 flere Fodte end Døde, og For-
holdet mellem hine og disse = 100 : 54, 3. An-
tallet af docile spæde Born forholdt sig til Antal-
let af Fodte — 1 : 10, 6 og til Antallet af samt-
lige Døde — i : 5,7. Af de paa Barselseng
Døde sees 5 at være bortrykkede af Barselfeber,
1 af Rosen og 1 af Mania puerperalis efter i
længre Tid at have lidt af Stranguri; 3 opgives
at være døde uforløste, nemlig 1 i Støren, 1 i
Aafjorden og 1 i Stadsbygden. — Med Hensyn
til Throndhjems Mortalitet anføre 10 af Byens
Læger, blandt dem ei medtaget Distriktslægen for
Strinde Distrikt, Dødsaarsagen for 159 af sine
afdøde Patienter, hvoraf 38 vare Børn (22 under
1 Aar, 13 mellem 1-5 Aar og 3 mellem 5 - 15
Aar) og 121 Voxne, nemlig 51 af Mandkjøn, 69
af Kvindekjon og for 1 Kjønnet ikke angivet.
Antages de nævnte 159 Døde samtlige at tilhore
Throndhjems Stadsphysicat, hvilket dog kun til-
nærmelsesvis er rigtigt, og medregnes endvidere
8 ved Ulykkestilfælde Omkomne og 4 Selvmor-
dere, haves i Alt Kundskab om 171 eller 61 pCt.
af de i Byen Afdøde. Følgende Sygdomme sees
at have bevirket de fleste Dødsfald : Svindsot 34,
Lungebetændelse 18, Nervefeber, Apoplexi, Kræft

*) Den Del af Rennebu, der tilhører Opdals Lægedi-
strikt, er ikke medregnet her men under Ørkedals
Lægedistrikt ; ligesaa er det Opdal tilhørende Inset
Annexsogn medregnet under nordre Østerdalens
Lægedistrikt.

og organiske Hjertefeil hver 8, Diarrhoe 7, Bron-
chit, Hydrocephalus acutus og Alderdomssvæk-
kelse hver 6, Barselfeber, Vatersot og organiske
Feil i Underlivet hver 5, Strubehoste og Bryst-
vatersot hver 3.

Sygehuse. Foruden Throndhjems commu-
nale Sygehus og Sindssygeasylet sammesteds, om
hvilke begge henvises til Sygehuslisten , findes
endvidere flere mindre Sygeindretninger inden Am-
tet, nemlig : paa Røros et Par Stuer for Kvæ-
stede og Sygeblevne i Værkets Tjeneste; for Hit-
terens Commune den ovenfor nævnte lille Syge-
indretning, hvor der behandledes 9 Individer i
985 Forpleiningsdage og med en Udgift til Medi-
cin af 24 Spd. 31 Skill.; for Hlade Sogn den
ligeledes ovenfor nævnte Syge- og Pleieindretning,
hvor der behandledes 23 Syge i 1206 Forplei-
ningsdage ; i Throndhjem det saakaldte Curer-
Kammer, der er en Afdeling af den derværende
Hospitalsstiftelse, bestaaende af 2 Stuer, for 8
Mandfolk og 9 Fruentimmer, alle paa 2 nær Spe-
dalske ; Tugthusets Sygestuer, hvor der behand-
ledes 97 Individer i 4258 Forpleiningsdage og
med en Medicamentudgift af 252 Spd. 17 Skill.,
hvilket Beløb dog ogsaa maa fordeles paa det
langt storre Antal syge Fanger, som behandledes
udenfor Sygestuerne ; samt Slaveriets Sygestuer,
hvor der behandledes 69 Individer i 3690 For-
pleiningsdage og med en Medicamentudgift af 170
Spd. 10 Skill., der dog ogsaa maa fordeles paa
47 udenfor Sygestuerne behandlede Fanger.

Af Amtets 3 Apotheker blev det paa Røros
visiteret i Juli og Throndhjems tvende i Decem-
ber; alle befandtes i Orden. Apothekerpersonalet
i Throndhjem bestod, foruden Bestyrerne, af 5
Medhjælpere, deraf 3 med pharmaceutisk Examen,
og 3 Disciple.

Af Badeindretninger havde Throndhjem, for-
uden Sygehusets, en Søbadeanstalt for de Mili-
tære samt en Damp- Dousch- og Karbadindret-
ning, tilhørende et Interessentskab. Paa Roros
fandtes ligeledes en Damp- og Karbadindretning.

Medicinalpersonalet bestod af:
1. Throndhjems Stadsphysicat: 12 Læger foru-

den Distriktslægen i Strinde; en practiserede
ikke. 8 Jordemødre, hvoraf to ansatte.

13

Opdal *) • • .
Sondre Fosen.
Nordre Fosen.
Sondr,Thonrd-
hjems Amt .

Throndhjems
Stadsphysicat.
Strinde . .
Selbo 	
Guldal . .
Ørkedal .

Lægedistrikt. Fodte. i Alt.

1551 270	 17 130

Alde-
ren und.
1 Aar.
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2. Strinde Distrikt: 1 Læge, bosat i Thrond-

hjem. 4 Jordemødre, 5 Hjeelpevaccinatorer.

3. Selbo Distrikt: 1 Læge, boende i Selbo Ho-

vedsogn.	 1 Jordemoder, 3 Hjælpevaccina-

tører.

4. Guldalens Distrikt: 2 Læger, hvoraf en i

Storen og en paa Røros. 5 Jordemødre, 10

Hjælpevaccinatører.
5. Orkedalens Distrikt: 1 Læge, boende i Or-

kedals Prcestegjeld. 4 Jordemødre, 5 Hjæl-

pevaccinatorer.

6. Opdals Distrikt: 1 Læge, boende i Opdal.

1 Jordemoder, 3 Hjeelpevaccinatører.

7. Søndre Fosens Distrikt: 1 Læge, boende i

Hitterens Prwstegjeld. 2 Jordemødre, 4 Hjæl-

pevaccinatorer.

8. Nordre Fosens Distrikt: 1 Læge, boende i
Orlandets Proastegjeld. 4 Jordemødre, 8 4031-

pevaccinatorer.

XVII. Nordre Throndhjems Amt.

Sundhedstilstanden var i det Hele meget
god, navnlig fremhæves dette fra søndre Indher-
red for sidste Halvaar og fra ytre Namdal for
første Halvaar. Ingen epidemisk Sygdom opnaa-
ede nogen særdeles Betydning, de vigtigste vare
Nervefeber, Mæslinger og Kighoste. Dodligheden
var temmelig ringe; Antallet af samtlige Døde
udgjorde 1014 eller 6,8 pCt. under det tilsvarende
Antal (1088) Aaret forud og 3,3 pCt. under Mid-
deldodligheden i Femaaret 1851-55.

Sygdomscoustitutionen betegnes fra Stjørda-
len som catarrhalsk i Aarets Begyndelse, som
gastrisk om Sommeren og indifferent i de sidste
Maaneder; fra nordre Indherred som inflammato-
risk i første Kvartal og mere adynamisk i de paa-
følgende Tidsrum. Overalt ellers synes den at
have været kun lidet udpræget.

Nervefeber optraadte dels sporadisk, dels i
smaae begrændsede Epidemier og i det Hele no-
get hyppigere end i de tre nærmest foregaaende
Aar. Distriktslægen og den private Læge i Stjør-

dalen opgive tilsammen 89 Tilfælde med 8 Dods-

fald, hvoraf de fleste indtrufne i Begyndelsen af

Aaret og udover Vaaren. En Del af dette Antal

falder dog paa Frostens og Lexvigens Prmste-

gjelde af' søndre Indherreds Distrikt, der efter den
stedfundne Omregulering af Lægedistrikterne først
i Mai fik sin egen Embedslæge. Ved dennes Til-
trædelse vare en Del i Lexvigen epidemisk fore-
kommende Tilfælde allerede ophørte, hvorimod i
Aasens Annexsogn til Frosten enkelte let An-
grebne i Juli og August kom under bans Behand-
ling. I sondre Indherreds to øvrige Præstegjelde
Skogn og Levanger, det sidstnævnte med Kjeb-

staden af samme Navn, tilsaa Lægen ved Amts-
sygehuset i Skogn i Alt 50 Syge, næsten alle i
første Halvaar fornemlig i Maanederne Januar,

Februar og Marts; 7 indlagdes paa Sygehuset og
4 døde. I midtre Indherred viste Nervefeber sig

næsten det hele Aar, især i Mosviken, Veran,
Ytterøen og Værdalen, paa hvilket sidste Sted
Smitten oprindelig var indbragt fra Levanger og
senere næsten i alle Tilfælde kunde paavises over-
fort fra Individ til Individ. Distriktslægen be-
handlede 101 Syge, hvoraf 10 døde, og den pri-
vate Læge i Værdalen 39, hvoraf 2 døde. Fra
nordre Indherred ere anmeldte 44 Tilfælde med 6
Dødsfald, deraf 6 for første, 7 for andet, 7 for
tredie og 24 for fjerde Kvartal; de fleste indtraf
i Aas Annex til Beitstaden. Characteren her
var hovedsagelig cerebral, Blodninger viste sig
ikke sjelden og enkelte Gange iagttoges Exan-
them. I de tvende namdalske Lægedistrikter var
Sygdommen sjeldnere; fra det indre Distrikt, hvor
den vel af og til dukkede op paa forskjellige Ste-
der, men uden at udbrede sig, er opgivet 30 Be-
handlede og 2 Døde, næsten alle lidende af den
cerebrale Form, og fra det ytre Distrikt, hvor den
kun paa en enkelt Gaard optraadte som Epidemi,
17 Behandlede, hvoraf Ingen døde. For det hele
Amt kjendes efter Ovenstaaende et Antal af 370
Tilfælde med 32 Dødsfald.

Af Barselfeber nævnes fra indre Namdal 1
Tilfælde med dodlig Udgang.

Af exanthematiske Sygdomme angives Vand-
kopper at have vist sig enkeltvis i midtre Ind-
herred, navnlig om Hosten, og Mæslinger i første
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Halvaar at have hersket almindelig udbredte i
nordre Indherred samt indre Namdal som en Fort-
sættelse af det foregaaende Aars Epidemi. Syg-
dommen betegnes som i det Hele mild, og Læge
blev kun sjelden raadspurgt.

Kighoste forekom epidemisk paa flere Steder,
saaledes i Stjørdalen og Værdalen i første Halv-
aar, og i nordre Indherred og indre Namdal i
sidste Halvaar efter Mæslingernes Ophør. Syg-
dommen viste sig oftere alvorlig, og i Stjørdalen
angives mange Børn døde deraf. Den private
Læge i Værdalen behandlede 19 Syge, hvoraf 2
døde. Blandt de Angrebne vare enkelte Voxne.

Diphtheriske Affectioner vare sjeldne. Di-
striktslægen i nordre Indherred behandlede 3 Born
for Strubehoste, der alle døde, og Distriktslægen
i midtre Indberred 1, der helbrededes. Enkelte Til-
fælde af exsudativ Svælgbetændelse viste sig i indre
Namdal, Stjørdalen og Værdalen, paa hvilket sidste
Sted et Barn døde deraf.

Catarrhalske Sygdomme omtales sjeldnere og
synes i det Hele ikke at have frembudt noget for
dette Aar Stereget. Alene fra Stjordalen anføres
Influenza at have været almindelig udbredt i de
første Maaneder. I nordre Indherred var Bronchit
temmelig hyppig og optraadte hos Mteslingpati-
enter undertiden med Voldsomhed.

Lungebetændelse, der den foregaaende Host
var optraadt som Epidemi i Omegnen af Sten-
kjer, vedblev fremdeles at herske her, fornemlig
i Beitstadens Præstegjeld. Af 67 behandlede Til-
fælde faldt 41 paa første og 20 paa andet Kvar-
tal, de øvrige 6 paa sidste Halvaar; 5 døde (Boye).
Distriktslægen i midtre Indherred behandlede 23,
hvoraf 14 i Januar og 1 med dødlig Udgang, den
private Læge i Værdalen 3, der helbrededes. Fra
Stjørdalens tvende Læger ere opgivne 42 Tilfælde
med 3 Dødsfald, og af Lægen ved Skogus Syge-
hus 10, der forlebe heldig. For det hele Amt ha-
ves saaledes Underretning fra 6 Læger om 145
Tilfælde, hvoraf 9 endte dødlig.

kont Rheumatisme var sjeldnere, chronisk
derimod som sædvanligt meget almindelig.

Af gastriske Sygdomme forekom Diarrhoe og
Cholerine under den usædvanlig varme Sommer
meget udbredt i Stjørdalen, oftere med blodige    

Stoludtmminelser og i en enkelt Familie af dysente-
risk Natur. Ogsaa fra nordre og tildels midtre
Indherred omtales de som temmelig hyppige paa
den anførte Tid af Aaret, men Characteren var
overalt mild, og kun et Par Dødsfald inden den
tidligere Børnealder vare Lægerne bekjendte. I
Frostens Proestegjeld i søndre Indherred sees en
Mand at være død af Blodgang.

Syphilis iagttoges ikke ofte. Paa Skogus
Sygebus indkom 21 Patienter for secundær Sy-
philis, 7 laae tilbage fra det foregaaende Aar, og
af samtlige 28 Behandlede udskreves igjen 24;
Liggedagenes Antal udgjorde 1676 eller for hver
Udskreven 69, 8 Dag. Paa Namdals Sygehus,
hvor Ingen med Syphilis laa tilbage fra 1857,
indkom 8 med secundære Tilfælde, der igjen alle
bleve udskrevne efter en gjennemsnitlig Behand-
lingstid af 63,8 Dag for hver. Udenfor Sygehus
kunne alene ganske faae Tilfælde sees at være tagne
under Behandling. For Radesyge behandledes paa
Namdals Sygehus 9 Individer med 744 Liggedage
eller for hver af 8 Udskrevne 93 Dage.

Fnat var fremdeles meget almindeligt i Stjør-
dalen, dog syntes Almuen i det sidste Aar hyp-
pigere end før at søge Raad for samme (J. An-
gell). Fra midtre Indherred angives Hudsygdomme
at være lidet hyppige, uagtet det stod slet til med
Almuens Hudcultur.

Af Spedalske kjendtes ved Udgangen af 1857
et Antal af 143. Heraf døde 19 i Aarets Lob,
1 indlagdes i Stiftelse og 1 befandtes ikke at
være spedalsk. Som nye Tilkomne opførtes 18,
hvoraf 14 soin overseede ved tidligere Tællinger
og 4 soin virkelig i Aaret angrebne. Ved Aarets
Udgang udgjorde altsaa Antallet, saavidt samme
var kjendt, 140. Paa Namdals Sygehus, hvor
49 Spedalske i en kortere eller længre Tid af
Aaret henlaae til midlertidig Behandling og Pleie,
anstilledes en Del Curforsøg, som, om end fort-

satte i for kort Tid til at kunne begrunde nogen
sikker Formening, dog i flere Tilfælde syntes at

have bevirket betydelig Bedring og i 1, indmeldt
til Overlægen for den spedalske Sygdom i Be-

gyndelsen af 1859, frembragt Helbredelse. lod.-

midler angives ister at have vist sig virksomme.

(Greve).     
13*
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Kjertelsyge forekom temmelig ofte i Stjør-
dalen, især som Affectioner af Bensystemet. Fra

nordre Indherred angives Sygdommen kun sjeld-
nere at være paatruffen, og i ytre Namdal alde-
les ikke.

Svindsot betegnes som ikke sjelden i Stjør-
dalen og nordre Indherred, hvorimod Sygdommen

ikke var paatruffen i ytre Namdal. 2 Læger, i

midtre og nordre Indherred, opgive fuldstændige
Mortalitetslister, og efter disse skulde af 68 Dods-
fald 10 eller 14,7 pCt. være en Folge af Svindsot.
I Alt anføres 13 Dødsfald heraf.

Blegsot omtales kun i et Par Indberetninger

for dette Aar. I nordre Indherred angives Men-
struationsanomalier af alle Slags at være hyppige.

Cardialgi skal være sjelden i indre Namdal

i Forhold til Sygdommens Forekomst paa mange

andre Steder i Landet, og antoges Aarsagen der-

til at maatte søges i Almuens gode og solide Le-
vemaade (Fleischer).

Forskjellige Sygdomme. Den allerede under

sondre Throndhjems Amt omtalte, af et Par af

Throndhjems Læger iagttagne smitsomme Ølen
blennorrhoe viste sig ogsaa paa flere Steder i
den sydlige Del af dette Amt. Det første Til-

fælde kom til Lægens Kundskab i Begyndelsen af

Februar i Skogn og indlagdes paa Sygehuset sam-

mesteds. Noget nyt Tilfælde iagttoges derpaa
ikke her før i Midten at April men da i kort Tid

13, hvoraf enkelte dog allerede havde bestaaet i

længre Tid, og flere kom efterhaanden til, saa
Antallet steg til 31, alle paa 3 nær indtrufne i
første Halvaar. Samtidig om Vaaren viste Syg-
dommen sig i Stjordalen, fra Juni af tillige i
Værdalen, hvor 5 angrebes, og enkelte Tilfælde i
Sparbo og Inderøen. Ved Eftersporen af Syg-
dommens Oprindelse syntes det godtgjort, at
Smitten skrev sig fra 2 Personer, der i October

Maaned Aaret forud vare hjemkomne til Skogn

og Stjørdalen fra Californien, hvor de angave at

have været sammen med Mange, der lede af Øi-
ensygdom, men uden selv at have bemærket no-
get Sygeligt ved sine Oine før efter Hjemkom-
sten. De første Tilfælde indtraf blandt disses

Slægtninge og Omgivelser, og senere lod ogsaa

Smitte sig hos de Fleste paavise enten ved di-

recte Overforelse eller gjennem Luften, hvor flere

saadanne Syge laae sammenstuvede i smaae og

trange Rum. Af de Angrebne horte som oftest

flere til en Familie. Sygdommen characteriseres

som en langsomt forløbende, haardnakket Blen-

norrhoe med Udvikling af Granulationer i Øiets

Bindehud (P. Dietrichson). Behandlingen synes
væsentligst at have bestaaet i Touchering med
Helvedessten (Nitratis argentici p. I, Pulv. gi.

acaciarum pp. 11 ved Hjælp af Vand dannet til

Stænger) eller Sulphas cupricus i Substants. Mod

Lysskyen og Smerterne anvendtes foruden ind-
vendige Opiater forskjellige Midler til Indgnid-
ning om øjet, saaledes efter Ark en Salve af
Amideto-chloreti hydrargyrici gr. vi , Extr. atro-
pæ gr. x, Axungiee suis 5 Iv eller en Oplos-
fling af Acetas morphinicus i Pinguoleum amyg-
dalarum, gr. x---si. Til Epidemiens Standsning
udstedtes Opfordring til Almuen om at vogte sig
for Smitte og strax anmelde enhver begyndende
Oiensygdom for Lægen. Behandlingen skede for
offentlig Regning. (P. Dietrichson, J. Angell,
T. Schulz). Af Drankergalskab nævnes 1 Til-
fælde med dødlig Udgang fra midtre Indherred.
Paa Namdals Sygehus fandt spontan Helbredelse
Sted i et Tilfælde af Cancer fungosus bulbi oculi.
Svulsten havde allerede gjenneinboret Hornhinden.
Smerterne vare voldsomme og Exstirpation af Oie-
æblet bestemt. Midlertidig appliceredes kolde
Vandomslag, og i faae Dage tabte Smerten sig,

Svulsten udenfor Hornhinden gangrænerede,  Øje-
æblet og Resten at' Svulsten atrophierede, og den
Syge, en 62aarig Kone, udgik helbredet. Lægen
ved det nævnte Sygebus anfører endvidere i 3
Tilfælde af Epilepsi at have opnaaet Helbredelse
ved Oxydum zincicum i stigende Doser (Greve).

Veirliget skildres fra midtre og nordre Ind-
herred som meget mildt i Begyndelsen af Aaret,
men paa samme Tid stormfuldt og ustadigt med
betydeligt Nedslag, afvexlende af Regn og Sne.
Sommeren var varm, indtil -I- 27° R. i Skyggen,
og noget tor. Hosten udmærkede sig ved Regn-
fuldhed og jævnlige, stærke Storme. Aarets Af-.
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grøde var om ei just rig, saa ualmiudelig god og
nærende. (Boye, Nerdrum). Med denne Skildring
stemme ogsaa Beretningerne fra ytre og indre
Namdal i det Væsentlige overens; fra det sidst-
nævnte Distrikt angives Veiret dog i Aarets to
sidste Maaneder at have været, foruden mildt,
tillige usædvanlig stadigt (Fleischer). Følgende
Thermometer- og Barometerobservationer for de
7 sidste Maaneder foretoges paa Gaarden Alhus
(Namdals Sygehus), beliggende henved 1 Mil
nordlig for Namsos og omtrent 100 Fod over
Havfladen:

Maaned.

Juni
Juli 	
August
September
October
November.
December .

Levemaade. Kosten i midtre Indherred an-
gives at være i Almindelighed ret god hos Bøn-
derne, men hos de fattige Familier af Husinitend
og Strandsiddere, hvoraf Inderoen har forholdsvis
mange, visselig ofte sparsom og ei af den bedste
Beskaffenhed, samt ensfoimig væsentlig bestaaende
af Fisk og Potetes. Nervefeber skal ogsaa kun
undtagelsesvis forekomme udenfor disse Familier.
Brændevinsdrik er ei almindelig; vel svires der
noget ved Gjæstebude og paa Byreiser, men af
egentlige Drikfældige er der faae. Til Tracte-
ment er hjemmelavet Vin for en stor Del traadt
i Brændevinets Sted. (Nerdrum). Fra nordre
Indherred adores ligeledes Fisk, især saltet Sild,
at danne en væsentlig Del af Kosten, ligesom
Kaffe nydes i Overmaal selv af fattige Husmænd.
Brændevinsdrik er derimod heller ikke her almin-
delig i Hjemmet, dog er Huset til Hoitiderne for
det Meste forsynet dermed. Husincendene i disse
Egne forekom Lægen at være bedre situerede end
søndenfjelds. (Boye). I indre Namdal var Brmn-
devinsdrik til dagligt Brug i Landdistriktet saa
godt som aldeles ophørt, og soin et betegnende
Træk anføres, at Overhalvd ens eneste Udsælger
i Smaat erklærede sig villig til at nedlægge sin

Udskjænken paa den Betingelse, at ingen Anden
gaves Ret til slig Bedrift — et Forslag, der gik
gjennem i Formandskabet, uagtet Bygden derved
mistede et storre Bidrag til sine Udgifter. Li-.
gesaa havde Formandskahet  ansøgt om fuldstæn-
dig Ophævelse af Ret til Brændevinshandel paa
Overhalvdens Marked. I Modsætning til Land-
distriktet var Drukkenskab meget almindelig i
Ladestedet Namsos. (Fleischer).

Fattigsygepleien besorgedes dels af Distrikts-
lægerne, dels af de privat practiserende Læger,
og skede Behandlingen for det Meste i de Syges
Hjem ; kun i helbredelige chroniske Tilfælde ind-
lagdes de undertiden paa Amtssygehusene. Læ-
gehjælp for den Syges egen Regning søgtes sjel-
den i ytre Namdal, meget derimod i Stod og
Beitstaden, som det antoges paa Grund af, at
den derværende Læge ifølge Overenskomst var
indgaaet paa at reise for en meget billig Godt-
gjørelse. Fra de øvrige Egne omtales ikke For-
holdet i saa Henseende. Kvaksalveri dreves me-
get i Stjordalen og de tre indherredske Distrikter,
hvor flere Personer stode i højt Ry hos Almuen.
I nordre Indherred skede i den Anledning en An-

meldelse til Fogden. I ytre og indre Namdal
berette vedkommende Distriktslæger Intet at have
hort om Kvaksalveri, medens Lægen ved Nam-

dals Sygehus omtaler samme som meget almin-
deligt. — I midtre Indherred blev Undersøgelse
indledet mod en uexamineret Fødselshjælperske
for at have undladt Forsøg paa at vedligeholde

Livet hos et 7 Timer efter Fødselen afdødt
Barn.

Moder i Sundhedscommissionerne ianledning

den spedalske Sygdom kunne sees at være af-
holdte i Stjørdalen, 2 Gange, og i søndre Ind-

herred i de fleste Sogne.
De Vaccineredes Antal opgives til 1355. I

Ytterøens, Inderøens, Sparbo, Stod og Beitsta-
dens Præstegjelde blev ingen Vaccination udført,

soin det for de tvende sidstnævnte anføres af den

Grund, at den kun foretages hvert andet Aar og

havde fundet Sted i 1857.
Af retslig medicinske Forretninger nævnes

1 Obduction af en funden dræbt Mand, 1 af et

i Dølgsmaal født Barn, 3 Synsforretninger over

Middel-Baro-
meterstand.

Middel-Ther-
mom eterstand.

-1- 13,70 R.
+ 17,2
-F 16,0

+ 1 1,6
+ 4,4

2,3

-I- 3 ,4
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Druknede og Hængte, samt 1 Erklæring ianled-
fling en formodet Fødsel i Dølgsmaal, fornemlig
om, hvorvidt de subjective Phænomener ved „Mo-.
dersyge" kunne give et Fruentimmer Anledning
til at troe sig frugtsommelig.

Om Sindssyge gives følgende Oplysninger:
Distriktslægen i Stjordalen meddelte en Del Syge
Attest til offentlig Forpleining. Paa Skogns Sy-
gehus indlagdes et Tilfælde af Melancholi, der
igjen udskreves i Bedring. Distrikslægen i midtre
Indherred behandlede 1 Sindssyg, der helbrede-
des, saint tilsaa og afgav Attest om 3; Antallet
af Sindssyge i dette Distrikt udgjorde 25, nem-
lig 7 i Inderøen, 2 i Værdalen, 9 i Sparbo og
7 i Ytterøen. Den private Læge i Værdalen be-
handlede 1 Tilfælde at Melancholi, der endte død-
lig, og Distriktslægen i indre Namdal ligesaa 1
af Mani, der hurtig helbrededes, og 1 af Melan-
choli, der helbrededes under Forløbet af en til-
stødende alvorlig Nervefeber. Paa Namdals Sy-
gehus behandledes 1 Tilfælde af Mania puerpe-
ralis, der udskreves i Bedring.

Af chirurgiske Operationer nævnes I Am-
putation af Laaret, 2 Exarticulationer af Fingre;
1 Amputatio mainince ved Kræft, 2 Extirpationer
af Kræftsvulste i Læben og paa Conjunctiva pal-
pebrarum saint flere Gange Paracentesis abdo-
minis.

Af obstetriciske Operationer nævnes soin
ndforte af Læger: 1 Vending paa Grund af Rup-
tura uteri; Konen laa ved Lægens Ankomst i de
sidste Aandednet, Fosteret var dødt, Operatio-
nen yderst besværlig, og inden den kunde fuld-
føres, var Konen død (Nerdrum). 2 Tangforret-
ninger, hvoraf den ene ved Btekkensnaeverhed,
den anden formedelst Vemangel og Moderens
Svaghed; begge Børn levede. 1 Perforation
paa dødt Foster efter forudgaaende Vending
og Extraction af Kroppen paa Grund af Tvær-
leie med fremfalden Arm ; Tang forsøgtes for-
gjæves, Konen, hvis Kræfter allerede forud
vare stærkt medtagne, døde faae Minuter efter
(Boye). Et Par Læger angive derhos at have
maattet forløse enkelte Fodende ved Kunstens
Hjælp, men uden tillige at anføre Operations-
maaden.

Mortaliteten og Antallet af Fødte vil sees
af følgende Tabel:    

Døde 
i Alde-
ren und.
1 Aar.         

Død-
fødte.Lægedistrikt. Fodte. i Alt. paa Bar-

selseng.         

387	 169
404
588
218
264
196

159	 11	 85
Omkomne ved ulykkelige Hændelser 44.
Selvtnordere	 14.• ..... .

For det hele Amt bliver der saaledes et
Overskud af 1043 flere Fødte end Døde og For-
holdet mellem hine og disse 100 : 49,3. An-
tallet af døde spæde Børn forholdt sig til Antal-
let af Fødte =_ 1 : 12,9 og til Antallet af saint-
lige Døde =. 1 : 6, 4. Af de paa Barselseng Døde
omtales alene 3 i Lægernes Indberetninger, nem-
lig 1 død af Barselfeber og 2 efter Forløsning
ved Kunstens Hjælp.

Om Amtets 2 Sygehuse, i Skogn og Nam-
dalen, henvises til Sygehuslisten. Begge vare for-
synede med Badeindretninger ; det i forrige Be-
retning omtalte Stroinbadehus paa Namsos øde-
lagdes under en voldsom Storm i Januar Maaned
og var senere ikke istandsat; Temperaturforhol-
dene her skulle ogsaa sjelden tillade Badning i
aaben So (Fleischer),

De 2 Apotheker, i Levanger og paa Sten-
kjer, fandtes ved Visitationen i Orden. Perso-
nalet i sidstnævnte bestod, foruden Apothekeren,
af 2 Disciple.

Medicinalpersonalet  bestod af:
1. Stjørdalens Distrikt: 2 Læger, begge i nedre

Stjørdalens Prmstegjeld. 2 Jordemødre, 4 Hjeel-
pevaccinatører.

2. Søndre Indherreds Distrikt : 4 Læger,  hvoraf
en i Frosten, to i Skogn og en paa Levan-
ger. 5 Jordemødre, 6 Hjaalpevaccinatører.

3. Midtre Indherreds Distrikt : 2 Læger, hvor-
af en i Inderøens Præstegjeld og en i Vær-
dalen. 5 Jordemødre , 13 Iljælpevaccina-
Wren

4. Nordre Indherreds Distrikt: 1 Læge, boende

Stjørdalen . .
Sdr. Indherred
Mid. Indherred
Nrd. Indherred
Indre Namdal
Ytre Namdal
Nord. Thrond-
hjems Amt . 2057 1014

211
251
150
141
92

31	 1	 17
33	 2	 16
36	 3 33
14	 1	 7
22	 2	 8
23	 2	 4
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paa Stenkjer. 4 Jordemødre, 8 Hjælpevac-
cinatører.

5. Indre Namdals Distrikt: 2 Læger, hvoraf en
paa Namsos og en i Overhalvden. 4 Jorde-
m ire, 8 Hjælpevaccinatører.

6. Ytre Namdals Distrikt: 1 bege, boende i
Nærø Præstegjeld. 2 Jordemødre, hvoraf en
uexamineret; 5 Hjælpevaccinatorer.

XVIII. Nordlands Amt.

Sundhedstilstanden betegnes i det Hele som
tilfredsstillende og fra et Par Distrikter, Alsta-
haug og Skjerstad, endog som særdeles god; alene
fra Stegens Distrikt angives Aaret at have med-
fort en noget større Sygelighed, navnlig i Sam-
menligning med de nærmest foregaaende 3 Aar.
Af epidemiske Sygdomme forekom Mæslinger og
især Kighoste med en ikke ringe Udbredning,
men i Regelen milde og uden væsentligere Be-
tydning, hvilket ogsaa var Tilfældet med en ved
Aarets Begyndelse i nogle faae Distrikter her-
skende Influenzaepidemi. Nervefeber var, ligesom
i de nærmest foregaaende Aar, sjeldnere end
sædvanligt. De 3 Læger i Brøno, Skjerstad
og Vesteraalen opgive at have behandlet resp.
739, 357 og 174 Syge, hvoraf tilsammen 31 døde.
Dodligheden var 7,3 pCt. større end Middelded-
ligheden (1254) for Femaaret 1851-55, derimod
9,3 pCt. mindre end Dodligheden (1483) i det
foregaaende Aar. Antallet af samtlige Dødsfald
udgjorde 1345. Den mindre Dødlighed i Sam-
menligning med Aaret forud viser sig, mere og
mindre, i alle Amtets enkelte Lægedistrikter med
Undtagelse af tre, nemlig Stegen, Ostlofoten
og Vesteraalen, i hvilke de Dødes Antal var no-
get storre i 1858 end i 1857.

Sygdomsconstitutionen var uden bestemt
Præg. Som ovenfor anført om Nervefeber, angives
tillige betandelsesagtige Sygdomme at have været
sjeldne.

Af Nervefeber ere i Alt anmeldte 330 Tilfæl-
de, hvoraf 26 endte (1(3(14. Ranens og Skjer-
stads Distrikter vare aldeles forskaanede for denne

Sygdom, og i det førstnævnte angives den ikke at
have vist sig epidemisk i Løbet af 4 Aar. I Lø-
dingen kan heller intet Tilfælde sees at være paa-
truffet, dog ere Underretningerne herfra paa Grund
af, at Embedet en længre Tid af Aaret stod va-
cant, ufuldstændige. I Brøno indtraf efter Fi-
skernes Tilbagekomst fra Lofoten en liden Epi-
demi i Bindalens Prwstegjeld , ligesom enkelte
Tilfælde samtidig viste sig i Viks Sogn i Brønø
Præstegjeld ; af 18 Syge døde 3. Characteren
var mest abdominel. I Alstahaug behandledes i
første Halvaar 21 Tilfælde i Hero Sogn, alle
lette og tildels af' catarrhalsk Natur; i November
fik derhos Distriktslægen Underretning om, at Ner-
vefeber var udbrudt i Vefsen, men ved hans An-
komst derhen efter i lang Tid at være opholdt
ved Tiveir, vare de Syge allerede helbredede. I
Lam Distrikt behandledes 33 Syge og døde 2,
deraf 29 i Redo Sogn fornemlig i Tidsrummet
Marts —Juni samt i October og December, og 4
i Melo Sogn i Juli og August. Alene paa en

enkelt Gaard, hvor tolv Individer angrebes, viste
Sygdommen sig noget betydeligere; Characteren

var mest abdominel, hos endel cerebral. Bodo

Distrikt fremviser et noget større Antal Tilfælde,
nemlig 73, hvoraf 5 endte dødlig. Foruden i Gil-

deskaal, hvor der indtraf en liden Epidemi i Marts
Maaned, optraadte Sygdommen fornemlig i Beje-

rens Præstegjeld, hvor den, efter at have vist sig
enkeltvis om Sommeren, senere udviklede sig til
en i Forhold til Proastegjeldets Folkemængde
(1054 Individer) ikke ubetydelig Epidemi med

59 Angrebne og 4 Døde. Den cerebrale Form
syntes her at være den hyppigste, og Exanthem
iagttoges hos Mange. Smitte lod sig ikke paa-

vise som Grund til Sygdommens Omsiggriben,
hvilket derimod Distriktslægen anfører at have

været Tilfældet i alle tidligere af ham iagttagne
Nervefeberepidemier i disse Egne. I Stegens Di-
strikt begyndte Sygdommen at vise sig i Marts i
Stegens Sogn, tiltog efterhaanden i Udbredning
og holdt sig paa et Par Gaarde til ud i October
og November; af 44 Behandlede døde 6. Den

viste sig i Begyndelsen meget mild, fra Juli af
derimod paa et Par Gaarde ondartet, idet 20 af
disses Beboere angrebes af udviklet Typhus pe-
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techialis, hvoraf 6 (lode. Smitsomheden omtales
som umiskjendelig. I Østlofotens Distrikt fore-
kom Nervefeber fra Midten af Februar til Aarets
Udgang, især i Gimsø Sogn ; 56 Syge kom under
Behandling, deraf 26 paa Vaagens Sygehus; 4
døde. Fra Vestlofotens Distrikt ere anmeldte 75
Tilfælde med 5 Dødsfald, hvoraf 53 indtrufne i
Buksnes Præstegjeld til forskjellige Tider paa Aa-
ret, 11 i Flakstads Præstegjeld fra November af,

og 11 hos Lofotfiskere hjemmehørende udenfor Di-
striktet men indlagte til Behandling paa Buksnes
Sygehus. Tilfældene betegnes som i Regelen
mindre heftige, vare dels af cerebral, dels af ab-
dominel Natur og ledsagede af Petechier. I Ve-
steraalens Distrikt udeblev Nervefeber mod Sæd-
vane saa godt som ganske. Foruden nogle spora-
diske Tilfælde iagttoges alene en liden Epidemi
i Andenes Sogn i October, og det hele Antal
Behandlede opgives til 10, hvoraf 1 døde. — Fra

Lure og Bodø Distrikter er Kjøn og Alder an-
fort for 99 Syge: 43 vare af Mandkjøn, 56 af
Kvindekjon. 29 vare i Alderen under 10 Aar,

28 mellem 10-20 Aar, 22 mellem 20 30 Aar,

14 mellem 30-40 Aar, 5 mellem 40--50 Aar

og 1 over 50 Aar.

Af Barselfeber nævnes fra Skjerstad, Ost-
lofoten og Vesteraalen tilsammen 6 Tilfælde,
hvoraf 3 endte dødlig. Under Benævnelsen Pro-
cessus puerperalis anfører derhos Distriktslægen
i Brønø 6 Tilfælde, hvoraf et med snigende For-
lob endte dødlig syv Uger efter Forløsningen. I
Stegens Distrikt angives Puerperalsygdomme at
have været ikke sjeldne, men for det Meste lidet
farlige; en Kone, som i det sidste Aar havde
lidt af Vatersot, henfaldt strax efter Fødselen i
en soporøs Tilstand, som paa tredie Døgn over-
gik i Døden.

Af exanthematiske Sygdomme angives Vand-
kopper at have vist sig i Alstahaug, Breno, Ste-
gens og Vesteraalens Distrikter i Maanederne
April, Juni, September og October. Hyppigere
end denne Sygdom vare imidlertid Mæslinger, der

omtales som Epidemi fra 3 Distrikter, nemlig Al-
stahaug, Ranen og Stegen. I de tvende først-
nævnte tog den sin Begyndelse om Foraaret og
vedvarede til ud paa Høsten, fra det sidstnævnte

betegnes den som en Fortsættelse af det foregaa-
ende Aars Epidemi. Overalt optraadte den me-
get godartet og kom kun sjeldnere til Lægernes
Behandling, hvorfor disse ogsaa erklære sit Kjend-
skab til Sygdommens Gang og Udbredning i det
Hele mindre fuldstændigt. Som Exempel paa
dens hyppige Forekomst ialfald paa enkelte Ste-
der anfører Distriktslægen i Ranen, at af 82 Con-
firmander, som vare indlogerede i Nærheden af
Nesne Præstegaard, angrebes 34, samtlige i Al-

deren fra 15-17 Aar. Af Eftersygdomme iagt-
toges hos tvende Børn Raseri, der hos det ene
hurtig helbrededes, men hos det andet vedvarede
til dets Død 4 —5 Maaneder efter (Ekroll).

Kighoste forekom epidemisk i hele den nord-
lige Del af Amtet fra Ranens Lægedistrikt af,

maaske dog med Undtagelse af Lødingens Distrikt,

hvorfra Indberetning mangler. Fra Amtets 3
sydlige Lægedistrikter omtales denne Sygdom en-
ten aldeles ikke, eller kun soin sporadisk fore-
kommende. Tiden for dens hyppigste Forekomst

synes at have været Foraaret og Sommeren, men

paa flere Steder herskede den dog allerede ved
Aarets Begyndelse eller fortsatte sig almindelig
udbredt til dets Udgang. Uagtet Epidemiens vide

Udbredning sees dog inden de enkelte Distrikter
større og mindre Strøg at være blevne forskaa-
nede, saaledes i Vestlofoten Flakstads Præste-
gjeld, medens Sygdommen var almindelig i Na-
boprmstegjeldene Borge og Buksnes. Heller ikke
optraadte den overalt med samme Styrke ; fra
enkelte Steder fremstilles den som i Regelen god-
artet, fra andre som mere end sædvanligt heftig.
I Østiofotens Distrikt døde 12 af omtrent 150
behandlede Børn, og i Vesteraalen, hvor kun 5

Syge kom under Behandling, vare 9 Dødsfald
Distriktslægen bekjendte. Tilfældenes gjennem-
snitlige Varighed ansættes af en Læge til 12-16
Uger (A. Berg), af en anden til 4-6 Maaneder hos
Born og 8 —10 Uger hos Voxne, hvoraf enkelte
angrebes (Arntzen). Nogen Forkortelse i For-
løbet ved anstillet Behandling lod sig sjelden op-
naae, „Sygdommen viste sig omtrent ligesaa haard
og ligesaa langvarig hos Børn, der kom under
Behandling, som hos dem, der ingensomhelst Me-
dicamenter brugte og ei heller forøvrigt iagttoge
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nogensomhelst Forsigtighedsregel" (Arntzen, M.
Randers).

Af diphtheriske Affeotioner nævnes fra Blø,
Skjerstad og Vesteraalen 3 Tilfælde af Strube-
hoste, alle med dodlig Udgang, og fra Skjerstad
og Østlofoten 2 Tilfælde af exsudativ Svælgbe-
ttendelse, hvoraf 1 endte dødlig.

Catarrhalske Sygdomme forekom især i Aarets
første Maaneder, da de paa flere Steder i Ra-
nens, Luro og Vesteraalens Distrikter vedbleve
at herske som en Fortsættelse af det foregaaende
Aars Influenzaepidemi. Fra Stegens Distrikt an-
gives Influenza at have været almindelig udbredt
mod Aarets Slutning, her saavel som paa de
øvrige nævnte Steder i Regelen meget mild, saa
Lægehjælp kun sjeldnere blev søgt. Acut og
chronisk Bronchit viste sig hele Aaret; Distrikts-
lægen i Brønø behandlede for samme 37 Indivi-
der, og Distriktslægerne i Skjerstad og Vester-
aalen hver 25, hvilket i Forhold til samtlige af
dem behandlede Syge svarer til resp. 5, 7 og
14 pet.

Betwndelsessygdomme vare sjeldne. Af 8
Læger ere anmeldte 30 Tilfælde af Lungebetæn-
delse, hvoraf 4 med dodlig Udgang, og en Læge,
som ikke anfører de Behandledes Antal, nævner
2 Døde deraf. 7 af Tilfældene behandledes paa
Vaagens Sygehus i Østlofoten. For Pleurit op-
give 3 Læger at have behandlet 8 Syge.

Lout Rheumatisme omtales fra Stegens Di-
strikt som hyppig forekommende især om Vaaren
og Høsten, 1 al de Behandlede døde af Pericar-
dit. Fra &ono, Skjerstad og Vesteraalen ere an-
meldte 18 Tilfælde af acut og 69 af chronisk
Rheurnatisme, samt 23 af Ischias.

Gastriske Sygdomme angives fra Alstahaug
at have været mere end almindeligt hyppige i
dette Aar, uden dog at optræde i nogen betyde-
fig Mængde. I Stamnes Sogn af dette Distrikt
behandledes i April Maaned 5 Individer for Blod-
gang, hvilken Sygdom ogsaa kan sees at være
forekommen hos 3 Patienter i Vesteraalen. Den
først Angrebne i Stamnes var vendt syg hjem
fra Lofotfisket, og fra ham smittedes de øvrige
her Angrebne. Diarrhoe iagttoges i Brøne hyp-
pigst efter Fiskernes Hjemkomst fra Lofoten, men

forøvrigt ogsaa jævnt fordelt over hele Aaret,
især hos Born og i 2 Tilfælde af dysenteri*
Natur ; 37 Tilfælde kom her under LEegebehand-
ling. Iøvrigt er af samme Sygdom anmeldt: fra
Lure 3 Tilfælde foruden 2 af Cholerine; fra
Skjerstad 28, alle lettere sporadiske og fornem-
lig hos mindre Born; fra Vestlofoten 6 med 1
Dødsfald, behandlede paa Buksnes Sygehus; og
fra Vesteraalen 10 med 1 Dødsfald, hvoraf 8 i
første og 2 i andet Halvaar. I Østlofoten vare
Diarrhoe og Cholerine temmelig gjængse i de før-
ste Maaneder af Aaret, og af de Behandlede sees
en ældre Mand at være død.

Af Skjorbug nævnes i Alt 30 Tilfælde, nem-
lig 2 i Brøno bos Personer, hjemkomne fra Fin-
marken; 1 indlagt paa Bodo Sygehus i andet
kvartal; 3 i Hammero Præstegjeld i Stegens
Distrikt; 9 i Ostlofoten, hvoraf 2 endte clang;
1 i Flakstads Przestegjeld i Vestlofoten, og 14 i
Vesteraalen i første Halvaar. Af  Tilfældene i
Hammerø, der indtraf hos en i yderste Armod

levende Familie, var et meget heftigt og modstod
i lengre Tid Indvirkningen af forskjellige Anti-
scorbutica, hvoriblandt Citronsaft, der kun frem-
bragte nogen Bedring; først ved Anvendelse af
Multegrød indtraadte hurtig og fuldstændig Hel-
bredelse (Ekroll).

For Syphilis behandledes paa Amtets 3 faste

Sygehuse i Alt 14 Syge, hvoraf 11 indkomne i
dette Aar. 1 led af primære, Resten af secun-

(here Tilfælde, Udenfor Sygehusene kan Ingen
sees at være tagen under Behandling, og fra flere
Distrikter anføres udtrykkelig, at Sygdommen ikke
var bleven bemærket. Gonorrhoe iagttoges en-
keltvis.

Fnat omtales kun fra enkelte Distrikter, og
fra disse som mindre almindeligt. I Alstahaug
led en spedalsk Pige af Sygdommens crustøse
Form. ,,Næsten hendes hele Legeme var bedæk-

ket med en tyk Skorpe, under hvilken, naar den
løsnedes, Overhuden var borte. Alle, som kom

i den mindste Berørelse med hende, eller blot
vare i samme Værelse, bleve angrebne af Fnat,

og da hun var Lægdslem, bleve næsten alle Be-

boere af de Gaarde, hvor hun færdedes, omtrent
14
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et halvt Hundrede Mennesker smittede" (K. Klin-

genberg).

Af Spedalske kjendtes ved Aarets Begyn-

delse et Antal af 175. Heraf døde 26, og 3 ind-

lagdes i Stiftelse. Som nye Tilfælde opførtes

16, nemlig 12 som overseede ved tidligere Tæl-

linger og 4 som virkelig i Aarets Lob opstaaede.

Ved Udgangen af 1858 var altsaa Antallet, for-

saavidt samme var kjendt, formindsket til 162.

Distriktslægen i &ono, der i enkelte passende

Tilfælde forsøgte en systematisk Behandling med

Tran, Folia menyanthis og Kopsætning, anfører

hos et 3 Aar gammelt Drengebarn, hos hvem

Sygdommen havde varet en Maaned, at have

bragt alle sygelige Phænomener til at forsvinde

og hos flere Andre at have frembragt betydelig

Bedring (Moller). Diagnosen i det førstnævnte

Tilfælde var dog maaske mindre sikker (se Over-

læge Høegh's Aarsberetning for 1858 Pag. 12).

Kjertelsyge og Svindsot omtales som i det

Hele sjeldnere Sygdomme. Af den sidstnævnte

opgive 6 Læger 14 Dødsfald, eller 8, 8 pCt. af

samtlige dem, hvad den specielle Dødsaarsag an-

gaaer, bekjendte Dødsfald (158, de af Spedalsk-

hed ikke medregnede). 2 Læger, som iøvrigt

ingen fuldstændigere Mortalitetsopgave meddele,

anføre derhos hver 1 Dødsfald.

Cardialgi og gastriske Forstyrrelser forekom

med uformindsket Hyppighed og angives endog
tildels at have været mere end sædvanligt frem-

trædende i dette Aar (Moller). De 3 Læger i

Brono, Skjerstad og Vesteraalen behandlede blandt
1270 Syge tilsammen 194 eller 15,2 pCt. for
Cardialgi og 33 for chronisk Gastrit. Med Hen-
syn tit Cardialgiens Behandling anfører Distrikts-
lægen i Bodo at have seet mest Nytte, foruden
af en Blanding af bitre Tincturer, fremfor Alt af
Atropin, der havde bevirket Helbredelse i Til-
fælde, som forud forgjæves vare behandlede med
de forskjelligste Lægemidler. Dets farlige giftige

Egenskaber i Forbindelse med Almuens ofte ufor-
standige Brug af Medicin gjorde imidlertid oftere
Anvendelsen utilraadelig. (Arntzen).

Ianledning de hyppig forekommende Brok.
tilfælde bemærker Distriktslægen i Stegen, at de

kun sjelden bevirke Indeklemning. Ordentlige

Brokbind benyttes alene af Enkelte, og7 i Rege-

len først efterat Sygdommen har varet i flere Aar

og er bleven Patienten altfor besværlig. Fra en
almindeligere og tidligere Brug afholdes de Syge

ikke saa ofte af Mangel paa Evne og Villie til

at anskaffe sig samme, soin af en falsk Und-

seelse, ifølge hvilken de søge at holde Sygdom-

men skjult selv for Lægen, og det hender ikke

sjelden, at de betinge sig Taushedsløfte af denne.

(Ekroll).

Af mærkeligere Tilfælde omtales Fødselen

af et Par sammenvoxne Tvillinger; Foreningen

fandt Sted i Legemets Sideflade (M. Randers).

Veirliget var i Januar mildt og regnfuldt

med hyppige sydlige og vestlige Storme, i Fe-

bruar og Marts mere stadigt og tildels endog

smukt med fremdeles ubetydelig Kulde. April

bragte derimod fuld Eftervinter med stærkt Sne-

fald, soin blev liggende til hen i Begyndelsen af

Mai. Temperaturen holdt sig i denne ligesom

ogsaa tildels i Juni Maaned i det Hele temmelig

lav, men fra Juli af indtraadte et usædvanlig

varmt, stadigt og for Vegetationen gunstigt Som-

merveir, der paa faae Afbrydelser nær vedvarede
til ud i September. Som Følge heraf var Aars-

væxten særdeles god baade hvad Korn og Pote-

tes angik ; men den paa flere Steder efter fore-

gaaende Aars Misvæxt ringe Udsæd gjorde Ud-
byttet mindre, end ellers vilde have været Til-

fældet. Aarets sidste Maaneder vare igjen usæd-

vanlig storm- og regnfulde ; alene den sidste

Halvdel af November bragte for en kort Tid

Kulde og Sne. (Moller, Arntzen, Ekroll). Til
yderligere Oplysning om de clirnatiske Forholde
hidsættes følgende af Distriktslæge Sand paa

Nesne Gaard anstillede Observationer, sammen-

holdte med tilsvarende midlere Forholde for de

11 Aar fra 1848-58.
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Middelbaro-
meterstand.

Middel-
tempe-
ratur.

Døgn ,
hvori det
regnede.

Døgn,
hvori der
faldt Sne

eller Slud.

Taage- og
sky fulde
Døgn.

Vindstille
Døgn.

75

72,5

Døgn med
Storm eller

Blæst.

Tidsrum. 1848-58.
Det enkelte Aar 1858

Klare
Døgn.

333, 48

333,49

75

73,5

84
103,5

290

292,5

97

101,5

+ 4 , 74° C•

4- 5 ,73

109

86,5

Forholdet i hver enkelt Maaned vil sees af følgende Tabel:

Middeltem- 1 8 5 8.

Maaned. F, eratur i
Tidsrum .

Temperatur. Middel- Dogn Taacre-sz sPy -lc Klare Vind- Herskende
1848-58. Middel. Høiest. Lavest.

barome-
terstand.

m.Regn
ell. Sne. fldDuog,ne. ,),,rD '511.

stille
Døgn. Vinde.

Januar . . -4- 2, 170C -F 1,26 0C -1- 9,00C ---:--- 11,00C 332,35 19 ,5 6 ,5 5,o 4,5 SV. 9 Døgn. SO. 7.

Februar . ---:---	 2,03 -i--	 0,27 -4- 9,0 -÷12,5 36,14 11,5 10,0 6,5 5,0 NO.10, NV.6,SV.6.

Marts . . --i--	 0,55 --:-	 1,03 + 6,0 --:.-.-	 7,0 29,09 18,0 8,0 5 ,0 4,5 SO. 9, NO.7, NV.6.

April	 . . +	 2,47 +	 0,77 --1--	 7,0 ---i--	 6,0 32,73 16,, 8,, 6,, 5,5 SV. 9, NV. 8, NO.7.

Mai	 .	 .	 . -1-	 6,90 +	 7,18 +16,0 0,0 34,00 13,5 8,0 9,5 9,, NO.10, SV.6,NV.5.

Juni	 .	 .	 . + 10,84 -I-	 10,93 +23,0 + 6,0 36,ii 1 2 ,5 7 ,0 10,5 8,, SV.10,NV.5,NO.b.

Juli	 .	 .	 . -I-	 14,53 -1-	 17,58 +29,o + 8,0 34,7s 4 ,0 1 4,0 13,o 14,0 NO. 6, SO. 4, SV.4.

August	 . -I-	 12,53 -1-	 14,92 +22,0 -1- 7,0 36,00 7,0 13,5 10,5 5,5 SV. 6, NV.6, NO. 6.

Septmbr. -I-	 9,26 -f-	 11 ,08 +18,0 + 4,0 32,89 19,, 8,0 3,, 3,5 SV.10, 50.9, NV.5.

October . --1--	 4,72 +	 6,11 -F11,0 -'.--	 1,0 31,40 22,5 7,0 1,5 5,, SV.12, NV.6,N0.4.

Novmbr. -I--	 0,27 -..- 	 1,60 -I- 9,0 ±12, 32,41. 19,5 3,6 7,0 3,5 NO.13,NV.7, SV.5.

December --I-- 	 0,02 4-	 1,79 -4- 8, 0 -4-	 6,0 33 ,90 12 ,0 1 0 ,0 9 ,0 4,5 NO.14, 50.5, SV.5.

A n m. Barometerstanden er observeret ved Havfladen og reduceret til 0 Grader med Cor-

rection for Capillærdepressionen (Sand).

Levemaade, hygiteniske Forholde. Paa Grund
af de i dette og flere af de foregaaende Aar - mis-
lykkede Fiskerier angives den øconomiske For-

fatning paa flere Steder betydelig at have for-

værret sig. Næringsmidlerne vare for Mange vis-
selig knappe, og at Neden ikke blev storre, end

Tilfældet var, antoges for en stor Del alene at

maatte skyldes den gunstige Sommer. Dertil
kommer, at Fødemidlerne som oftest i og for sig
ere mindre hensigtsmæssige, i Brønø f. Ex. an-

gives en stor Flerpart af Befolkningen dels ho-
vedsagelig, dels udelukkende at leve af Syresuppe,
tillavet af sur Valle udjævnet med Bygmel, af
sursaltet Fisk og Potetes. At de udbredte,
haardnakkede og idelig recidiverende Cardialgier
heri, i Forening med det fugtig - kolde Climat,

finde sin naturlige Forklaring, ansees for rime-

ligt, og i de indre Fjordegne, hvor Forholdet i

begge disse Henseender er ulige bedre, skal og-

saa den nævnte Sygdom være sjeldnere (Moller).

Fra Lull) og Vestlofoten angives Brændevinsdrik

mere og mere at aftage, Forbruget af Caffe der-

imod at tiltage; ogsaa Tobak brugtes meget,

(Soeberg, A. Berg). Fra Ranens Distrikt betegnes

den tidligere, sløve Ligegyldighed for Alt Hygi-

ænen betræffende efterhaanden at være vegen for

den tiltagende Oplysning, og fornuftig Omtanke

for Helbreden sporedes oftere (Sand).

I Fattigsygepleien var, som i foregaaende

Beretning anført, indtraadt den Forandring med

Hensyn til Udgifterne, at disse for en storre Del

end forhen skulde udredes af de enkelte Fattig-

communer. Hvorvidt den som Folge heraf ytrede

Frygt for, at Communernes Omsorg for de Fat--

tige vilde svækkes, ogsaa i Virkeligheden stad-

fæstede sig, omtales ikke i Indberetningerne. An-

tallet af behandlede fattige Syge var, saavidt

Forholdet kan sees, i enkelte Distrikter storre,

14*
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andre mindre i 1858 end i 1857; det udgjorde i

Brønø 108 (Udgift til Medicin 88 Spd. 18 Skill.),

i Ranen 33, i Bodø Distrikt 65 (næsten alle til-

hørende Præstegjeldet af samme Navn) og i Ost-

lofoten 40. At en Indskrænkning i Fattigsygepleien
forøvrigt vilde finde Sted, ansaaes for rimeligt, da

de temmelig betydelige Indtægter af Mulcter for
Overtrædelse af Fiskeloven, som Fattigcasserne i
Lofoten hidtil havde nydt godt af, for Fremtiden
vilde ophøre paa Grund af den nye Fiskelov,
saa at Fattigskat nødvendig maatte udlignes,
hvilket tilforn ei var skeet (A. Berg). — Lægehjælp
for privat Regning angives at søges almindelig i
Brøne og ret jævnlig i Ostlofoten samt \Tester-
aalen ; fra de øvrige Distrikter omtales ikke For-
holdet i saa Henseende. Benyttelsen af exami-
nerede Jordemødre var i det Hele sjelden, om
end i enkelte Præstegjelde noget almindeligere
end ellers. Kvaksalveri var paa en enkelt Und-
tagelse nær Distriktslægerne ubekjendt; alene i
i Velfjorden i Bronø var det, saavidt vidstes, i
nogen Tid drevet at en Person fra nordre Thrond-
hjems Amt.

Af Moder i Sundhedscommissionerne ian-
ledning den spedalske Sygdom kunne sees at være
afholdte 4 i Brønø Distrikt, 2 i Bodo Distrikt
og 5 i Stegens Distrikt.

Bemærkninger ved Nedicinalvasenet.  Di-
striktslæge Arntzen i Bodo fremhæver Ønskelig-
heden af at der blev givet Distriktslægerne en
Instrux, hvorved deres Forhold til Staten og
Communerne blev bestemt, da saaledes som Sa-
gerne nu staae, hverken Distriktslægerne selv
vide, hvad der egentlig paaligger dem at gjøre,
ei heller Andre, hvad de have Ret til at fordre
af dem. Han dor endvidere opmærksom paa
Mangelen af en tidsmæssig Taxt for Lægernes
Arbeide, samt paa Nødvendigheden af en Reduc-
tion i flere Lægemidlers Kostende efter den nu-
gieeldende Medicinaltaxt.

De Vaccineredes Antal opgives til 2597. I
Ser-Bindalens og Velfjordens Vaccinationsdistrik-
ter i Brøne blev paa Grund af Vacance i Vac-
cinatørpostene ingen Vaccination udført, ligesaa
heller ikke i Bejerens PrEestegjeld af Bodo Di-
strikt, da Forsøgene paa at faae Materien til at

slaae an mislykkedes. I Nordfolden af Stegens

Distrikt vaccineredes alene 2 Børn. Fra Vest-

lofoten og Stegen angives Vaccinationen at være

i gode Hænder og i god Gang, idet Forældrene

villig fremmødte med sine Børn paa de bestemte

Steder. I enkelte andre Distrikter sporedes Van-

skelighed ved at erholde duelige Individer til

Hjælpevaccinatører, da Betalingen ansaaes for ringe.

I Bode Præstegjeld udførtes Vaccinationen tildels
af Distriktslægen.

Af retslig-medicinske Forretninger nævnes 3

Obductioner af allerede flere Maaneder tidligere

begravede Individer til Bestemmelse al Dødsaar-

sagen, 1 Obduction af et Barn, der fandtes død

i Sengen hos Forældrene, 1 af et Barn lagt ihjel

af Moderen ; 1 Synsforretning over tvende ind-

tørrede Skeletter af Børnelig i 4-5te Maaned,

fundne under en Kirkemur; 1 Undersøgelse af en

15aars Pige ianledning forovet Voldtægt, 1 af en

Pige mistænkt for ei at have skaffet den tilber-

lige Oplysning om en hos hende stedfunden Abort;

1 Erklæring ianledning tilføiet Mishandling, samt

1 Synsforretning af et Sted, hvor en nedfaldende

Sten angaves at have ihjelslaaet en forbigaaende

Mand.
Om Sindssyge gives følgende Oplysninger: i

Brønø Distrikt fandtes 11 Sindssyge, hvoraf 4

med Idiotisme, 2 med Dements, 1 med Mani, 2
med Melancholi og 2 med Stupiditas; 1 indlag-

des paa Gaustad Asyl ; 2 nye tilkom, nemlig 1

med Mani og 1 med Melancholi, hvilke ved Be-

retningens Afgivelse begge vare i god Bedring.

Af Alstahaug Distrikt fandtes i Prwstegjeldet af

samme Navn 5 Syge, som nøde offentlig Under-
støttelse ; et Tilfælde af Melancholi behandledes

med Held. I Ranens Distrikt var de Sindssyges

Antal ved Aarets Udgang 10, nemlig 4 i Nesne,

4 i Hennes og 2 i Mo ; 9 forpleiedes paa offent-
lig Bekostning; 2 vare indlagte paa Bergens Asyl;
1 led af Mani, 3 af Melancholi, 4 af Dements, 1
af Fatuitas og 1 af Stupiditas; Sygdommen var
hos alle paa en nær af over to Aars Varighed.
Fra Lura Distrikt indlagdes 1 Sindssyg i Gaustad

Asyl. I Bodo Distrikt var de Sindssyges Antal
uforandret, nemlig 7; 1 indsendtes til Thrond-
hjems Asyl; 1 Tilfælde af Mania puerperalis hel-
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brededes. I Skjerstads Distrikt behandledes 3
Syge for Melancholi. I Stegens Distrikt tilsaaes
2 for Raseri. I Østlofoten behandledes 1 for
Mani og 1 for Melancholi, begge bedredes noget.
I Buksnes Præstegjeld i Vestlofoten fandtes 1
Sindssyg; i Vesteraalens Distrikt ligesaa 2, der
forpleiedes i Hjemmet med Tilskud af Fattigvm-
senet, den ene led af Mani, den anden af Idio-
tisme.

Af chirurgiske Operationer nævnes 2 Ampu-
tationer af Skinnebenet; 7 Exarticulationer af
Fingre; 1 Exstirpation af en Teleangiectasi; 2
Exstirpationer af Næsepolyper; 2 Discisiones ca-
taractm ; 2 Operationer for Hareskaar; I Para-
centesis thoracis ved Empyem ; hos 2 Individer
Paracentesis abdominis, hos den Ene gjentaget
syv Gange, dødlig Udgang; flere Gange Reposi-
tion af Brok ; 3 Gange Punction af Vandbrok,
deraf ho s to Individer med Iodindsprøitning; samt
3 Gange Reposition af Paraphimosis.

Af obstetriciske Operationer nævnes som ud-
forte af Læger : 1 Extraction af et levende Fo-
ster ved Fodfødsel ; 1 Gang ved Tvillingfodsel,
efter foregaaende Vending af Jordemoderen, Les-
ning af begge Fostres Arme og Extraction af Ho-
vedet, Fødselen havde varet i 4 Døgn, og Tang
kunde paa Grund af det forliggende Fosterhoveds
hoie Stilling ikke anvendes; Konen, der var
vatersottig og svækket, lik Barselfeber og døde otte
Dage efter (F. Hirsch). 4 Tangforretninger,
hvoraf 1 med levende og 3 med dødfødt Foster;
Operationen foretoges i tvende Tilfælde ved Pla-
centa pra3via og i det ene efter foregaaende Spræng-
fling af Hinderne formedelst Ifiemorrhagi ; en af
Mødrene døde efter sex Dages Forløb af Kræf-
tetab. Perforation foretoges i 2 Tilfælde; den ene
Gang ved Ansigtsleie, efter fire Døgns Fødsels-
arbeide og efterat Tang forgjæves var forsøgt,
Operation en foretoges gjennetn Øienhulen, For-
løsningen var i det Hele meget vanskelig, og Ko-
nen døde 13 Timer efter (Sand) ; den anden Gang
ved skjævt Isseleie, hvor Fødselen efter flere Da-
ges Varighed ikke lod sig fuldbringe med Tang,
Konen kom sig (Sand). Løsning og Udbringelse
af Efterbyrden omtales 1 Gang.

Mortaliteten og Antallet af redo vit irides
fremstillet i følgende Tabel:

Lægedistrikt.

Brønø 	
Alstahaug .
Ranen 	
Lure 	
Bodø . . . .
Skjerstad . .
Stegen 
Lødingen . .
Ostlofoten .
Vestlofoten . •
Vesteraalen . •

296	 20 118

Omkomne ved ulykkelige Hændelser 131.
Selvmordere . .   7.
For det hele Amt bliver der saaledes et

Overskud af 1110 flere Fødte end Døde, og For-.
holdet mellem hine og disse = 100 : 54,8. An-
tallet af døde speede Born forholdt sig til Antal-
let af Fødte = 1 : 8, 3 og til Antallet af samt-
lige Døde = 1 : 4, 5. — Af de paa Barselseng
Døde gives nøiere Oplysninger med Hensyn til
Dødsaarsagen alene for 6, nemlig 3 døde af Bar-
selfeber, 1 i en soporøs Tilstand og 2 af Debili-
tet efter foregaaende Forløsning ved Kunstens
Hjælp.

Om Amtets 3 faste Sygehuse i Alstahaug,
Bodo og Buksnes henvises til Sygehuslisten og
for de tvende førstnævntes Vedkommende tillige
til Bilag V. Af de paa Bodø og Buksnes
Sygehuse behandlede Patienter (131) vare 115

indlagte for Fattigvæsenernes og det nordlandske
Medicinalfonds Regning i Forening, 1 for Delin-
kventfondets og 15 for privat Regning. Paa Vaa-
gens Sygehus, der som sædvanligt traadte i Virk-
somhed under Lofotfiskeriet, behandledes i det,
Hele 80 Syge, hvoraf 8 (lode ; Forpleiningsdage-
nes Antal udgjorde 1771 eller for hver Syg 22, 1

Dag; Medicinforbruget opgik til 100, 3 Skill. for
hver Syg og til 4, 5 Skill. for hver Forpleinings-
dag.

Amtets eneste Apothek, i Bodo, fandtes ved
Visitationen i Orden. Badeindretninger fandtes
ikke inden Amtet.

NordlandsAmt

233
346
305
149
198
181
140
223
129
197
354 

2455

Fodte. i Alt.

105
158
118
100
121
120
132
122
110
96

163 
1345

Døae
i Alde- paa DW-

ren und. Barsel- fødte.
I. Aar. seng. 

14	 If	 15
20	 fl	 14
18	 8	 13
35	 2	 5
26	 114
35	 2	 12
25	 2	 11
24	 1	 9
29	 1	 3
26	 1	 11
44	 2	 11
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Medicinalpersonalet bestod af:
1. Brøno Distrikt: 1 Læge, boende i Brøno

Prtestegjeld. 2 Jordemødre, 4 HjEelpevac-
Cinatører (2 Poste stode ubesatte).

2. Alstahaug Distrikt: 2 Læger, hvoraf en i
Alstahaug og en i Tjotø. 2 Jordemødre, 5
HjEelpevaccinatører.

3. Ranens Distrikt: 1 Læge, boende i Nesne.
3 Jordemødre, hvoraf en uexamineret ; 5 Hjæl-
pevaccinatører.

4. Lure Distrikt: 1 Læge, boende i Rode. 2

Jordemødre, 3 Hjælpevaccinatører.
5. Bodø Distrikt: 1 Læge, boende i Bodø By.

4 Jordemødre, 5 Hjælpevaccinatører.
6. Skjerstads Distrikt : 1 Læge, boende i Skjer-

stads Prwstegjeld. 3 Jordemødre, 3 Hjæl-
pevaccinatører.

7. Stegens Distrikt: 1 Læge, boende i Stegens
Præstegjeld. 3 Jordemødre, 3 Hjælpevacci-

natører.

8. Ledingens Distrikt. 1 Læge, boende i Lødin-
gens Przestegjeld. Ingen Jordemoder. 4 Iljæl-
pevaccinatører.

9. Østlofotens Distrikt: 1 Læge, boende i Vaa-
gen. 1 Jordemoder, 3 Hjælpevaccinatører.

10. Vestlofotens Distrikt:	 1 Læge, boende i

Buksnes. 2 Jordemødre, 5 Hjælpevaccina-
tører.

11. Vesteraalens Distrikt: 1 Læge, boende i Had-
sel. 4 Jordemødre, hvoraf tre offentlig an-
satte og en privat practiserende (2 Poste le-
dige) ; 7 Bjælpevaccinatører.

XIX. Finmarkens Amt.

Sundhedstilstanden var i det Hele mindre

god. Flere Sygdomme forekom epidemisk, saa-
ledes Nervefeber, denne dog forholdsvis sjeldnere,
Børnekopper, fornemlig i Altens, Tromso, søndre

og nordre Senjens Distrikter, Vandkopper i Va-
ranger, Kighoste næsten i alle Distrikter, Influ-
enza i Lyngen og Varanger og Skjørbug i Va-.

ranger. De to Læger i Tromso opgive at have

i Aarets Lob behandlet omtrent 1350 Syge, hvoraf

50 døde, Sygehusets Belæg heri medregnet ; Di-

striktslægen i Varanger havde under stadig Be-

handling 912 Syge, hvoraf flest (281) i andet og

færrest (191) i fjerde Kvartal; 25 døde. Deng-
heden var særdeles stor, idet Antallet af saint-

lige Dødsfald — 1414 oversteg det tilsvarende

Antal (1266) Aaret forud med 11,7 pCt. og Mid-

deldødligheden (1065) i Femaaret 1851-55 med

32,8 pCt, Kautokeino Præstegj eld, Hammerfest

By og Vardø Landsogn udvise et Overskud af flere

Døde end Fødte, nemlig resp. 25, 1 og 10 flere;

i Vardø By var Antallet lige.

Sygdomsconstitutionen betegnes fra Varan-

ger soin catarrhalsk og tildels, især i Aarets Be-

gyndelse, adynamisk ; fra søndre Senjen og Al-

ten som indifferent. Fra de øvrige Distrikter er

den ikke angiven; men i det Hele synes hverken

typhøse eller inflammatoriske Sygdomme at have

været fremherskende.

Af Nervefeber ere tilsammen anmeldte 179

Tilfælde eller ikke fuldt Halvparten af det til-

svarende Antal (368) Aaret forud; 25 endte død-

lig. I søndre Senjens Distrikt viste Sygdommen

sig i de tre første Kvartaler, indskrænket til en-

kelte Gaarde i Throndenes og især Ibestad, hvor-

hen den i de fleste Tilfælde var bragt ved syge,

fra Finmarken hjemkomne Fiskere; af 28 An-

grebne, hvoraf dog kun 21 kom under Behand-

ling, døde 5, og angives den temmelig store Død-

lighed fornemlig at hidrøre fra en enkelt Plads,

hvor de Syge levede i stor Armod og derhos und-

droges den nødvendige Pleie og Omsorg fra Na-

boernes Side. Fra nordre Senjens og Malangens

Distrikter, der i den længste Tid af Aaret besty-

redes af Distriktslægerne i søndre Senjen og Tromso

og først fra Midten af October fik sine særskilte

Embedslæger, ere fra det førstnævnte anmeldte 15

Tilfælde med 2 Dødsfald, paa tre Gaarde i Rei-

sens Sogn, og fra det sidste 12 med 1 Dødsfald,

alle i Maalselvens Prastegjeld og paa en enkelt

Undtagelse nær i Februar Maaned. Lægerne i

Tromso behandlede 13 til forskjellige Tider paa

Aaret indtrufne Tiltælde, deraf 9 paa Sygehuset;

1 endte dødlig. I Lyngens Distrikt forekom Ner-

vefeber først fra Midten af Mai til Midten af
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Juli i Lyngens Prtestegjeld, derpaa fra August
til October i Skjervo, paa begge Steder af cere-

bral Character; 34 angrebes og 7 døde, af disse
4 Voxne og 3 Born. I Altens Distrikt kan Ner-
vefeber ikke sees at være forekommen, og i Vest-
finmarken og Tanen var den særdeles sjelden;
det hele Antal Tilfælde, soin her korn til Be-
handling, var 12, hvoraf 1 endte dødlig. Hyp-

pigere optraadte derimod Sygdommen i Varangers
Distrikt; foruden 14 Tilfælde med 1 Dødsfald i

Fiskeværet Nyelven ved Aarets Begyndelse og 1

dedligt Tilfælde paa Handelsstedet Nyborg i No-

vember, hvilke alle tilsaaes af Distriktslægen i

Tanen, vedblev det foregaaende Aars Ep:demi i

Vadsø at herske til Slutningen af Februar, lige-

som sporadiske Tilfælde senere viste sig til for-

skjellige Tider. Distriktslægen i Varanger opgi-

ver 34 Behandlede og 6 Døde, af hine 16 i første,

5 i andet, 4 i tredie og 9 i sidste Kvartal, og

bemærker derhos, at af 44 paa hans Sygeliste

som simpel Feber opførte Tilfælde vare tiere

betragte som Abortivtypher. Som ikke behand-

lede anføres endvidere 14 Tilfælde i Sydvaranger

i August—September, og disse samt 2 paa Vardo

Sygebus medregnede bliver de Angrebnes Antal

i Varangers Distrikt 65, hvoraf 8 døde. Fra

Vardø savnes, naar undtages Sygehusliste, al Op-

lysning om Sygdomsforholdene i dette Aar.

Af Barselfeber nævnes fra søndre og nordre

Senjen samt Tromso tilsammen 7, for det Meste

lettere Tilfælde; alene 1 medførte Døden.

Bornekopper forekom paa flere Steder i den

vestligere Del af Amtet, fornemlig i Kautokeino,
der i Marts og April hjemsøgtes af en meget ond-
artet Epidemi. Sygdommen angives at være ind-
bragt fra Rusland ved en norsk Skipper, som

paa Hjemreisen overland fra Archangel til Tromso

i Januar Maaned angrebes og blev liggende syg

etsteds i Rusland, hvorfra han endnu ikke fuld-

stændig helbredet fortsatte Reisen over Karasu-

ando i svensk Lapland, her smittende en Familie,

til Tromso, hvor det første Tilfælde viste sig i

Februar hos et uvaccineret Barn, der boede i

samme Hus, som en Reisekarnmerat af den nævnte

Skipper. Fra Karasuando fortes Sygdommen til

Kautokeino i de første Dage af Marts, hvorfra

atter enkelte Tilfælde bragtes til Alten og Ski-
botten i Lyngen, uden dog paa disse tvende Ste-

der at vinde nogen Udbredning. Efter Epidemi-
ens Ophor i Kautokeino om Vaaren syntes Syg-

dommen at være standset overalt i Amtet, kun i

Tromso indtraf fremdeles enkelte faae Tilfælde

udover Sommeren ; men fra October af viste den
sig paany mere almindelig, dog ikke paa samme
Steder som tidligere, men fornemlig i Carlse Præ-
stegjeld, hvorfra den ved Fiskere bragtes til Trane
og herfra igjen til Lenvik og Throndenes. De An-
grebnes Antal opgives til i Alt 186, hvoraf Læ-
gerne dog alene havde Anledning til at tilse no-
get over 100, medens de øvrige bleve dem op-
givne for det Meste af Hjtelpevaccinatorerne. 56

eller 30, 1 pCt. døde. Ved Fordelingen paa de

enkelte Præstegjelde, hvor Sygdommen optraadte,

falder det største Antal Tilfælde paa Kautokeino

nemlig 86 med 31 Dødsfald (omtrent en Tiende-.

del af Befolkningen), hvorefter folge i aftagende

Række: Throndenes 29 med 4 Dødsfald, Carlse 20

med 9 Dødsfald (ingen af de Døde havde været

under Behandling), Lenvik 18 med 5 Dødsfald,

Tromso 16 med 4 Dødsfald, Lyngen 8 med 2

Dødsfald, Tranø 7 med 1 Dødsfald og Alten 2,

der helbrededes. De Syges Alder findes kun und-

tagelsesvis anført. Om hvorvidt de vare vacci-

nerede eller ei, oplyser Distriktslægen i Alten, at

af de i Kautokeino anførte 86 vidste man med

Vished, at 21 vare vaccinerede, 17 uvaccinerede

og 44 ialfald ikke vaccinerede i de sidste ti Aar,

ligesom af de 31 Døde sammesteds 4 vare vac-

cinerede, 9 uvaccinerede og 18 ialfald ikke vac-

cinerede i de sidste ti Aar. Paa de andre an-

grebne Steder sees Flertallet af de Døde at have

været voxne Individer, om vaccinerede eller ei er

i Almindelighed ikke anført. Til Ep:derniens store

Dødlighed anføres ogsaa foruden den muligens

hyppig tilstedeværende uvaccinerede Tilstand hos

de Syge, endnu andre Grunde, saasom Almuens

ofte store Tiforsigtighed og endnu oftere Umulig-

heden af at kunne skaffe de Syge den nødven-

dige Pleie. Navnlig gjælder dette Sidste for Kau-

tokeinos Vedkommende, hvor alle Betingelser for

Epidemiens Udbredelse saavelsorn for dens Ond-

artethed syntes at være tilstede. „Sygdommen
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udbrod i den koldeste A,axstid. Fjeldlappen lever
saa godt som under aaben Himmel, under barske
og hygizenisk slette Forholde, er meget urenlig
og indsvebt i langhaarede Rensdyrhuder, der vel
ere de bedste Smitteforere, man kan tænke sig.
Med Hovedet nedtrukket i Pcesken, rystende af
Feber, maatte disse af confluente Kopper lidende
Stakler gjennemgaae alle Sygdommens Stadier."
Et midlertidigt Sygehus blev dog indrettet ved
Kirkestedet Kautokeino, og i Marts og April be.-
handledes her 45 Syge, hvoraf 8 død e, medens
de øvrige 41, hvoraf 23 skulle være døde, ikke
kom under Lægebehandling. (Follum). Vaccina-
tion og Revaccination sattes overalt strax igang
og fremmedes med Iver, ligesom ogsaa Af-
spærring saavidt muligt søgtes iværksat. — Fra
Tranø angives en af de Syge, et uvaccineret Barn,
at were bleven smittet af en Hund, som selv
havde faaet og gjennetngik Kopperne efter at have
ligget paa en af en Koppepatient benyttet Skjorte
(Berbom).

Vandkopper herskede epidemisk i Vadsø og
Omegn fra August til November. De fleste Born
angrebes, og 88 kom til Behandling, deraf 1 i
April, 17 i August, 28 i September, 32 i October,
7 i November og 3 i December. Nogle faae Til-
fælde omtales ogsaa fra Tromso og Hammerfest.

læslinger, der i 1857 var forekommen epi-
demisk over næsten det hele Amt, anføres for
dette Aar alene at have vist sig som Epidemi paa
et Par Steder i Senjen, nemlig i Ibestad i Mai—
Juni og i Trane i Juli—August. Omtrent til
samme Tider paa Aaret bemærkedes enkelte spo-
radiske Tilfælde i Tromso, Hammerfest og Vadsø,
af hvilke Byer den førstnævnte derhos i Tids-
rummet Marts—August frembød en Del Tilfælde
af Rodlinger, hvoraf 26 nævnes soin behandlede.

Kighoste var den mest udbredte epidemiske
Sygdom i dette Amt. Allerede begyndt den fo-
regaaende Host i Tromso, fortsatte den sig frem-
deles her og optraadte desuden etterhaanden i
Løbet af de første Maaneder af Aaret i søndre
og nordre Senjen, Alten, Vestfinmarken og fra
Juni af tillige i Varanger. Fra Malangens, Lyn-
gens og Tanens Distrikter omtales den ikke.
Sygdommens største Hyppighed indtraf, naar

Tromso By, hvor den allerede ved Aarets Ind-
trædelse synes at have været i Aftagende, und-
tages, overalt i første Halvaar og allerede ved
Midtsommers var paa de fleste Steder Antallet
af nye Tilfælde lidet, om end fremdeles enkelte

indtraf til henirnod Aarets Udgang. Lægerne
Tromso opgive tilsammen 40 Behandlede og 4
Døde, Distriktslægen i Alten omtrent 200 B. og

2 D., Distriktslægen i Vestfinmarken 158 B.
og 9 D. (deraf for Januar 6, Februar 61, Marts
70, April 19 og Mai 2) og Distriktslægen i Var-
anger 61, der alle helbrededes (deraf for Juni
28, Juli 24, August 5, September 3 og October

1). Foruden de nævnte Døde, der havde nydt

Lægebehandling, nævnes ogsaa andre, med hvem
dette ikke havde været Tilfældet, og uagtet Epi-

detniens Character i det Hele ikke kunde siges

at være ondartet, antoges dog den paa flere Ste-

der herskende store Dødlighed inden Børnealde-

ren væsentligst at maatte tilskrives Kighoste

(Schjelderup, Follum , Graarud. Af samtlige

Døde i hvert Lægedistrikt vare i Alderen under

5 Aar: i søndre Senjen 48,3 pCt., i nordre Sen-

jen 43, 1 pCt., i Malangen 36, 6 pCt., i Tromso

39,7 pCt., i Lyngen 46,0 pCt., i Alten 44, 1 pCt.,
i Vestfinmarken 52, 7 pCt., i Varanger 38, 3 pCt.

og i Tanen 34,0 pCt.). Ved Siden af Born an-

grebes ogsaa enkelte Voxne. Ved Behandlingen
angiver Distriktslægen i Vestfinmarken til cadre
Børn at have anvendt den i Norsk Magazin for
Lægevidenskaben, X Bind 3die Hefte, anbefalede

Syrupus nitrosus, der altid viste sig virksom til
at mildne og gjøre Anfaldene sjeldnere, men der-
imod ikke en eneste Gang fortnaaede at standse

Sygdommen. Vaccination syntes ikke at udøve

nogen gavnlig Indflydelse paa Forløbet. (Graarud).
Af diphtheriske iffectioner nævnes alene

1 Tilfælde af exsudativ Svælgbetændelse, be-

handlet paa Tromso Sygehus og med dødlig Ud-
gang.

Af catarrhalske Sygdomme herskede Influ-
enza epidemisk i Varanger fra Aarets Begyndelse
til hen i Juni, og angives næsten Ingen i det hele
Distrikt at være gaaet ganske frie for samme.

De Syge angrebes dog i Regelen meget mildt,

og kun hos scorbutiske og svækkede Individer
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udviklede sig oftere en ondartet typhøs Tilstand;

af 210 Behandlede, hvoraf 97 i April, døde 6.

De enkelte Tilfælde viste undertiden en intermit-

terende Typus. (Danchertsen). Ogsaa fra Lyn-

gens Distrikt omtales en i Skjervo Præstegjeld

mod Aarets Slutning herskende epidemisk Feber,

hvis Beskrivelse synes nærmest at passe paa In-

fluenza; af 60 her Angrebne, hvoraf dog enkelte

i Januar det følgende Aar, døde 9. Udenfor de

nævnte Steder kunne catarrhalske Sygdomme in-

tetsteds sees at være optraadte som Epidemi,

medens de dog tildels sees at have været de hyp-

pigst forekommende, saaledes i Tromso og Alten,

fra hvilket første Sted Lægerne opgive 82 be-

handlede Tilfælde af Bronchit og Catarrh.

Lungebetændelse var i det Hele sjelden,

alene fra Vadsø angives denne Sygdom at have

vist sig noget hyppigere end almindeligt. De

Behandledes Antal var dog heller ikke her stort,

nemlig 12, hvoraf 3 døde; flest i Juli og Marts.

I Tromso behandledes 19, hvoraf 4 døde; i Ham-

merfest 5, hvoraf 3 døde, og paa Vardø Sygehus

3, hvoraf 1 døde. Fra søndre Senjen ere endvi-

dere anmeldte 10 Tilfælde, hvoraf 2 endte dødlig,

og fra Tanen 3, hvoraf 1 endte dødlig, hvorimod

Distriktslægen i Alten anfører blandt flere Hun-

drede Patienter ikke at have paatruffet nogen

med Lungebetændelse. Det hele af 7 Læger op-

givne Antal bliver saaledes 49, hvoraf 13 med-

forte Døden. Af Pleurit ere anmærkede 7 Til-

fælde, fra sondre Senjen, Tromso og Tanen.

Rheumatiske Affectioner henregnes, forsaavidt

Lægerne omtale deal, til de hyppig forekommende.

Distriktslægen i Tromso behandlede 20 Syge for

rheumatisk Feber og end Flere for chronisk Rheu-

matisme, Gigt eller Neuralgi. Fra Vadsø næv-

nes 21 Tilfælde af chronisk Rheumatisme.

Af Koldfeber ere fra Tromso, Lyngen og

Vadsø anmeldte tilsammen 5 Tilfælde, hvoraf 4

kunne sees at være indtrufne hos fremmede Sø-

folk. Fra Vadsø omtales derhos en Feberform

med eiendommelig intermittent Typus, som viste

sig i November og December hos 6 Individer,

boende paa en fugtig Grund og ved en liden Elv,

der i den varme Sommer havde været næsten

udtørret. Sygdommen ytrede sig med stærk Frost,

Hede og Sved, stærk Hovedpine, oftere Delirier,

Smerter og Ømhed i Nakken og Extremiteterne,

især paa venstre Side, saa at de Syge ei for-

maaede at røre sig, dertil Ømhed i Cardia og

venstre Hypochondrium, Milten forstørret, stærk

ørst, belagt Tunge. Puls 100-120. De nævnte

gastriske og nervøse Plicenomener vedvarede ufor-

andret i 4-6 Dage, hos Enkelte med mellem-

kommende smaae Frostanfald, indtil de efter et

nyt stærkt Frostanfald næsten tabte sig ganske

og lode den Syge fri i 10 Dage, da den samme

Symptomrække atter indfandt sig. I det Hele

indtraadte 3 saadanne Anfald, ethvert af 4-6

Dages Varighed og med 8-10 Dages frie Mel-

lemrum. Efter det tredie Anfald indfandt sig

fuldstændig Helbredelse. Chinin syntes ingen Ind-

flydelse at have paa Sygdommens Gang. (Dan-

chertsen).

Gastriske Sygdomme betegnes fra søndre

Senjen, Tromso og Varanger som temmelig hyp-

pig forekommende. For Diarrhoe og Cholerine

behandledes paa førstnævnte Sted 17 Syge; i

Tromso af Distriktslægen 61, deraf 17 i første,

13 i andet, 27 i tredie og 4 i fjerde Kvartal, og

af Sygehuslægen 36, mest Born ; samt i Vadsø

og Omegn 27, hvoraf flest i Juli og Mai; Diar-

rhoerne vare i Tromso undertiden blodige ; af ud-

talt Blodgang er anmeldt 1 Tilfælde fra Ham-

merfest og 6 fra Vadsø, der alle helbrededes.

Skjerbug forekom, ligesom i de nærmest fo-

regaaende Aar, meget almindelig i Varanger, og

antoges Aarsagen fremdeles at maatte tilskrives

foruden Almuens Skiddenfærdighed og slette Le-

vemaade i det Hele, fornemlig de senere Aars

næsten fuldstændige Mangel paa Potetes og til-

dels Multebær, hvorfor ogsaa Distriktslægen, da

Aarsvæxten i 1858 var meget god, haabede, at

Sygdommen til det følgende Aar vilde udeblive.

I Vadsø og Omegn behandledes 39 Syge, deraf

9 i Marts, 14 i April, 7 i Mai, 5 i Juni og Re-

sten i sidste Halvaar; 33 vare af Mandkjon, 6

af Kvindekjøn. Paa Vardø Sygehus sees at være

indlagte 7 Syge, hvoraf 2 døde. Udenfor Var-

anger ere derhos opgivne fra Tanens Distrikt 5

Tilfælde, fra Vestfinmarken 6, fra Tromso 19 og

fra søndre Senjen 1, men Flertallet af disse Til-
15
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fælde forekom hos Sømænd og Fiskere, der havde

paadraget sig Sygdommen i Østfinmarken.

Af Syphilis er anført 1 primært Tilfælde

fra sondre Senjen, 5 secundære fra Alten, og som

ikke nøiere betegnede 4 fra Tromso, 3 fra Vest-

finmarken og 2 fra Varanger, de sidste hos In-

divider hjemmehørende i Rusland. For Gonor-
rhoe behandlede Lægerne i Tromso tilsammen 15

Personer, og Distriktslægerne i Vestfinmarken og

Varanger resp. 1 og 8. Af Radesyge opgives 1

Tilfælde fra Tromso Sygehus.

Fnat og chroniske Hudsygdomme i det Hele

taget omtales sjeldnere i Indberetningerne for dette

Aar. I Lyngen og søndre Senjen forekom de

sjelden.

De Spedalskes Antal var ved Udgangen af

1857 for det hele Amt med Undtagelse af Altens

Distrikt, hvorfra Underretning savnedes, opgivet

til 31. Heraf døde 4, udflyttede 1 og indlagdes

i Stiftelse 1, hvorimod 12 ved tidligere Tællin-

ger overseede Syge opførtes som nye. Lægges til

disse endvidere 5 Spedalske i Alten, bliver det

hele Antal ved Aarets Udgang 42.

Kjertelsyge betegnes som hyppig fra Tromso,

Alten og Vestfinmarken. Svindsot var heller

ikke sjelden paa førstnævnte Sted (Nissen), og

af 50 der behandlede og døde Individer vare

10 eller 20 pCt. bortrykkede af denne Sygdom.

Distriktslægen i Vestfinmarken nævner 17 Døde

blandt sine Patienter, hvoraf 1 af Svindsot, og

Distriktslægen i Varanger 25, hvoraf ligeledes 1

død heraf. Lægges de nævnte Opgaver sammen,

sees af 92 Døde 12, eller 13 pCt. at være døde

af Svindsot. Fra sondre Senjen nævnes 2 Dods-

fald af samme.

Blegsot forekom ikke sjelden i Tromso, un-

dertiden endog i 13aars Alderen (Nissen). Men-

struationsuordener omtales af flere Læger som

hyppige, og tilskrives for en stor Del Mangler ved

Klædedragten.

Cardialgi var fremdeles den stadigst, til alle

Aarets Tider forekommende Sygdom, hvortil Aar-

sagen antoges for en væsentlig Del at maatte sø-

ges i Nydelsen af bedærvet Fisk og af Kaffe i

Overmaal.

Forskjellige Tilfælde.	 Distriktslæge Dan-

chertsen omtaler et Extrauterinsvangerskab, om

hvis fuldstændige Sygehistorie og Obductionsre-

sultat henvises til Norsk Magazin for Lægeviden-

skaben, XIII Bind Pag. 97. — Fødselen af en

Acephalus nævnes fra Vestfinmarken.

Veirliget synes i det Hele at have været godt.

Fra Vadsø skildres Vinteren og Vaaren som

milde, og Sommeren som ualmindelig lang og

varm, hvortor ogsaa al Vegetation stod fortræf-

felig. Fra Hammerfest meddeles følgende Op-

lysninger om Middeltemperaturen i de enkelte

Maaneder :

Januar • .	 1,13 0 R. Juli . . . .	 11,040 R.

Februar • 4- 1 )02
	 August . .	 8,22

Marts . . .	 2,85	 September d- 6 ,67

April . . .	 0,4
	 October . .	 1 ,93

Mai . . . .	 2,9
	 November
	

3 128

Juni . . . .	 6,16
	 December
	

0 ,96

Levemaade, hygiæniske Forholde. Som al-

lerede under Nordlands Amt anført gave Fiske-

rierne, saavel det i Lofoten soin Loddefisket i

Finmarken, for dette Aar et mindre Udbytte, og

det antoges alene at maatte skyldes den ualmin-

delig gode Aarsvæxt, at Almuen ikke led nogen

Mangel paa det Nødtørftigste. (Schjelderup).

Uagtet nemlig Fiskeriet danner Befolkningens

Hovednæringsvei, er dog paa enkelte Steder Jord-

bruget ikke uden Betydning ; fra Maalselvens

Prcestegjeld angives saaledes dette og Skovdrift

at være de væsentligste Leveveie, og i Lyngen

berettes Agerbruget i de senere Aar at have ta-

get et betydeligt Opsving, saa at Avlingen af

Korn og Potetes er stegen til det Mangedobbelte

mod for ikke mange Aar tilbage. Almuen i dette

Prwstegjeld antages derfor ogsaa at leve bedre

end paa mange andre Steder, ihvorvel fremdeles

sur Sild og Fisk var dens fornemste og bedste

Føde. (E. Quigstad). Blandt Arbeiderne ved

Altens Kobberværk angives Husstellet og Leve-

maaden, nærmest som Følge af at Forsyningen

af Værket er ordnet paa en forkert Maade, som

mindre gode, idet Forbruget af Kaffe, Sukker og

Simi' er steget til en Grad, soin neppe er gavn-

lig for Sundheden og i ethvert Fald ødelæggende
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for den oconömiske Forfatning. En Arbeiderfa-

milie bestaaende af Mand og Kone samt 3 A 4

Born kan forbruge 150 Pund Kaffe og Sukker

og indtil 200 Pund Smør for Aaret. I det Hele

anser Distriktslægen i Alten Forbruget af de

tvende førstnævnte Stoffe i Finmarken at være
tiltaget i en betænkelig G-rad, og troer for Alten-

Talviks Vedkommende at kunne ansætte samme

til en Værdi af 16,000 Spd. eller omtrent 4 Spd.
pr. Individ. (Folium). Ogsaa fra Lyngen og

Varanger fremhæves den umaadelige Nydelse af

Kaffe. I sidtsnævnte Distrikt skal Levemaaden

overhovedet være daarlig ; Kosten er for ensfor-

mig og bestaaer væsentlig af sursaltet, ofte halv-

raadden Fisk og Melspiser; Melk er sjelden om

Vinteren, dels paa Grund af knap Foring, og

dels fordi man sørger for at alle Kjøer skulle kalve

midtvinters. Boligerne bestaae af en liden lav

Stue med Kogeovn ; Fjøset er som oftest under

samme Tag, kun adskilt ved en smal Gang, der

benyttes til Opbevaring af Fisk, Tran, endog

Gjødsel. Dor eller Vindue aabnes aldrig til Ud-

luftning om Vinteren, og i Udværene , især blandt

Sofinnerne, ansees Vadskning af Stue, Linned

eller af sit eget Legeme som en ren Luxus, der

kun bor foretages et Par Gange om Aaret. (Dan-

chertsen). Tromso Byes hygiæniske Forbolde

antages at være i Almindelighed ret gode ; dog

har Almuesmanden stor Frygt for Udluftning af

sine Værelser, og den daarlige Luft i disse i

Forbindelse med Husenes Fugtighed — denne for

en Del en Folge af Kogning inde i Værelserne

og for en Del af den fugtige Jordbund — samt

Mangelen af Sollys gjennem en lang Tid af Aaret

ansees som væsentlige Aarsager til Kjertelsygens

hyppige Forekomst iblandt Almuens Børn. (Nis-

sen, H. Smith). — Om Brugen af spirituøse Drikke

anføres fra Malangen, at den var næsten ukjendt

i Maalselven, og i Balsfjorden i mærkelig Afta-

gende. I Lyngen var al Udskjænken af Brænde-

vin og tildels ogsaa af Vin ophørt. Blandt Fin-

nerne i Tanen og Polmak syntes derimod Druk-

kenskabslasten ikke at være aftagen, og ogsaa

fra Hammerfest klages over den Mængde Beru-

sede, som der sees blandt Finnerne, baade Mænd

og Fruentimmer, naar de komme til Byen, me-

dens de i Hjemmet ikke nyde Brændevin. I

Vadsø og Varanger syntes Brændevinsdrik at

være bleven betydelig sjeldnere i Aarets Lob;

ogsaa her var det fornemlig blandt Finnerne og

Kvænerne, at Misbrugen fandt Sted.

Fattigsygepleien betegnes fra flere Distrikter

som mislig. I nordre Senjen og Malangen vare

saaledes Lægerne i Løbet af 5 Maaneder — den

Tid de ved Beretningernes Afgivelse havde op-
holdt sig i Distrikterne — ikke en eneste Gang
kaldte til nogen fattig Syg, og for Tanens Fat-
tigvæsen belobe Medicamentudgifterne sig til 2 Spd.

8 Skill. I Vardø Prwstegjeld tilsaaes de fattige

Syge af Garnisonslægen efter Rekvisition fra Fat-

tigvæsenet, og erlagdes Betalingen efter Regning for

hver enkelt Syg. Lægernes private Praxis i Land-

distrikterne synes i det Hele at være meget liden;

allehaande Kjærringraad og Besværgelser af for-
skjelligt Slags skulle ialfald som oftest forsøges,

før Henvendelse til Lægen sker. Jordemødrene

benyttedes paa enkelte Steder mere end for, og
i Lyngen søgtes hun særdeles meget; i Alminde-

lighed angives dog det Modsatte at være Tilfæl-

det. Jordemoderen i Kvædfjord havde i 11/4 Aar
tjent 6 Spd. ved privat Praxis.

De Vaccineredes Antal var meget stort ; det
opgives til 4123, men fra flere Steder savnes der-
hos Underretning, saaledes fra hele Tanens Læ-

gedistrikt, fra Nwsseby Sogn af Varangers Distrikt
saint fra Kistrands og Kjelviks Sogne i Vestfin-

marken. Paa Grund af den herskende K oppe-

epideini bleve ogsaa en hel Del Individer revac-

cinerede, navnlig i Throndenes, Tromso, Carlso

(her 330), Alten og Kautokeino (paa disse tvende

Steder af Distriktslægen omtrent 200). For hver

Revaccineret udbetaltes Hjælpevaccinatorerne 10
Skill. af Distriktscommunecassen. I Kautokeino

angives Finnernes Nomadeliv at lægge mange

Hindringer iveien for Vaccinationen ; fra andre

Steder klages over Vaccinationsdistrikternes for

store Udstrækning, hvorfor ogsaa Deling var fore-

slaaet. Fra Vaccinationsindretningen i Tromso,

ved hvilken Distriktslægen udfører Vaccinationen,

var til 80 Læger og Hjælpevaccinatører udsendt

340 Glasrør med frisk Lymphe og 40 Glas med
J5*
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Skorper, hvilke sidste foretrækkes af enkelte gamle

Hjælpevaccinatører. (Nissen).

Af retslig - medicinske Forretninger nævnes

5, hvoraf 1 Obduction af en russisk Matrosdreng

ianledning formodet Drab, 1 af et dræbt Barn, 1

af et i Dolgsmaal født Barn samt 1 Undersøgelse

af en for Barnefødsel i Dolgsmaal mistænkt Pige.

En Forretning er ikke nøjere beskreven i Medi-

cinalberetningen, ligesom heller ikke den befalede

Afskrift af samme er indkommen.

Om Sindssyge gives følgende Oplysninger:

i søndre Senjen tilsaaes 1 fra det foregaaende

Aar tilbageliggende Maniacus , der belbrededes.

I Tromso By fandtes af Sindssyge 3 Idioter, og

paa Sygehuset sammesteds behandledes 4 som

Følge af Religionsskrupler opstaaede Tilfælde af

Sindssygdom, der alle helbrededes. I Lyngens

Distrikt kom 7 Syge under Behandling, alle hen-

satte til privat Forpleining. Fra Altens Distrikt

opgives de Sindssyges Antal til 4. Distriktslæ-

gen i Tanen iagttog et Tilfælde af periodisk

Mani, der af Mangel paa Logi til Behandling

Hjemmet sendtes til Vadsø. Distriktslægen i

Varanger behandlede 8 Tilfælde, hvoraf 3 for

offentlig Regning; 3 vare Recidiver, og antoges

for Fleres Vedkommende den herskende religiose

Gjæring at have bidraget Sit. Som en Art

Sindssygdom, ligeledes fremkaldt ved religiøs Paa-

virkning, omtales fra nordre Senjen de saakaldte

„Vækkelser", der vise sig hos unge, ofte aands-

svage Fruentimmer snart soin voldsomme hyste-

riske Kramper, snart som smaae muciterende

Delirier, hvorunder den Syge bar forskjellige

Aabenbarelser, Syner o. s. v. Tilstanden blev

dog ikke i det nævnte Distrikt Gjenstand for

Lægebehandling; vistnok var Lægen i et Par Til-

fælde bleven tilkaldt men uden at faae Anledning

til videre Indskriden, tværtom maatte vedkom-

mende Husfædre bore ilde, fordi de havde vil-

let hjælpe paa Sagen ved Læges Tilkaldelse.

(Berbom).

Af chirurgiske Operationer nævnes 1 Am-

putation af Laaret, 1 Exstirpation af en Finger;

1 Gang Afvridning af en Næsepolyp; 2 Gange

Paracentesis abdominis hos samme Individ ; 1

Operation for Vandbrok samt flere Gange Repo-

sition af Brok og Luxationer.

Af obstetriciske Operationer udførtes af Læ-

gerne 1 Vending paa Grund af Tvaarleie med

fremfalden Arm, Fosteret dødfødt, samt 3 Tang-

forretninger, hvoraf en formedelst Eclampsi og to

paa Grund af svage Veer; det ene Barn levede,

to vare dødfødte.

Mortaliteten og Antallet af Fødte vil sees

af følgende Tabel:

Lægedistrikt.

Søndre Senjeni 432
Nordre Senjen 237
Malangen . . . 216
Tromso . . . 341
Lyngen . 252
Alten   205
Vestfinmarken 226
Tanen  104
Varanger . .	 169

388	 14

Omkomne ved ulykkelige Hændelser 116.

Selvmordere 	  1.

For det hele Amt bliver der saaledes et

Overskud af 768 flere Fødte end Døde, og For-

holdet mellem hine og disse =-- 100 : 64, 8. An-

tallet af døde spæde Born forholdt sig til Antal-

let af Fødte = 1 : 5, 6 og til Antallet af samt-

lige Døde 1 : 3, 6 . — Af de paa Barselseng

Døde angives Dødsaarsagen alene for 2, nemlig

1 død af Barselfeber og 1 af Brystvatersot. —

Blandt de af Lægerne i Tromso behandlede Syge

døde, soin allerede ovenfor nævnt, 50, og for

disse er Alder og Dødssygdom angiven. 23 vare

Voxne og 27 Børn, nemlig 5 under 1 Aar, 16

mellem 1-5 Aar og 6 mellem 5-15 Aar. Føl-

gende Sygdomme havde bevirket de fleste Dods-

fald: Svindsot 10, Hjernebetændelse 7, Lever-

sygdom og organiske Feil i Underlivet tilsammen

6, Børnekopper, Kighoste og Lungebetændelse

hver 4, Bronchit og Atrophi hos Born hver 3.

Antages de nævnte 50 Døde at tilhøre Tromso

By og Tromsøsundet, hvor Antallet af samtlige

Døde becib sig til 143 (hvoraf 34 under 1 Aar),

og medtages endvidere i Beregningen 20 ved

Fin In ark ens
Amt 	

Fødte.

2182 1414

i Alt.

259
130
85

229
139
186
184
53

149

Døde
i Alde-
ren und.

Aar.

78
37
21
58
40
48
57
15
34

2
3
1

2

4

1

18
18
5

10
8
4

17
4

10

94
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Ulykkestilfælde Omkomne, kjendes altsaa Dods-.

aarsagen for 70 af 143 eller omtrent 50 pCt.

Foruden Sygehusene i Tromso, Hammerfest

og Vardo, om hvilke tvende førstnævnte henvises

til Sygehuslisten, bleve endvidere de i foregaa-

ende Aarsberetning omtalte 2 nye Fogderisyge-

huse i Vadsø og Alten saavidt færdige, at de

kunde tages i Anvendelse, det førstnævnte i Oc-

tober 1858 og det andet Iste Januar 1859.

Begge vare, ligesom ogsaa et lidet Sygehus i Fi-

skeværet Gamvig, der ligeledes antoges færdigt

ved Aarets Udgang, opførte for Finmarkens Bræn-

devinsafgiftcasses Regning. Paa Sygehuset i Vardo,

der i sin Tid er oprettet af Byens Commune,

men senere overdraget til Amtscommunen, og for-

nemlig bestemt til Brug i Fisketiden, indlagdes

2det og 3die Kvartal i Alt 27 Syge, hvoraf 6

døde. Det samlede Antal Forpleiningsdage ud-

gjorde 376 eller for hver Syg 13, 9 Dag. Paa

Sygehuset i Vadsø (for Varanger og Tanens

Fogderi) behandledes fra October til Aarets Ud-

gang 4 Syge, hvoraf 3 udskreves helbredede og

I laa tilbage til det følgende Aar. Aliens Sy-

gehus angives bestemt til at kunne rumme 20 6,
25 Patienter.

Apotheket i Tromso angives at have været

i forsvarlig Stand og forsynet med gode Medica-

menter ; om nogen særegen Visitation blev fore-

tagen, kan ikke sees af Beretningen. Apotheket

i Hammerfest blev ikke visiteret før i Februar

1859, til hvilken Tid den nyansatte Apotheker

først var forpligtet til at have samme istand.

Badeindretningerne i Tromso, hvoraf en pri-
vat og en for Byens Indvaanere paa Sygehuset,

havde liden Søgning. Iøvrigt fandtes, som i tid-

ligere Beretninger anført, paa flere Steder saa-

kaldte russiske Badstuer, der flittig benyttedes.

Medicinalpersonalet  bestod af:

1. Søndre Senjens Distrikt: 1 Læge, boende i

Throndenes Prcestegjeld. 	 4 Jordemødre,

hvoraf 3 ansatte; 5 Hjælpevaccinatører.

2. Nordre Senjens Distrikt: 1 Læge, boende i
Tram) Præstegjeld. 1 Jordemoder; 3 Hjæl-

pevaccinatører (2 Poste stode ledige).

3. Malangens Distrikt: 1 Læge, boende i Maals-

elvens Præstegjeld.	 Ingen Jordemoder; 2

Hjælpevaccinatorer (1 Post ledig).

4. Tromso Distrikt: 2 Læger, nemlig Distrikts-

lægen og en Sygehuslæge, begge i Tromso

By. 2 Jordemødre (1 Post ledig); 2 Hjæl-

pevaccinatører.

5. Lyngens Distrikt: 1 Læge, boende i Lyngens

Præstegjeld. 2 Jordemødre; 2 Hjælpevacci-

natører.

6. Altens Distrikt: 2 Læger, nemlig Distrikts-

lægen, boende i Alten-Talviks Præstegjeld,

og en Værkslæge ved Altens Kobberværk.

2 Jordemødre ; 6 Hjælpevaccinatører.

7. Vestfinmarkens Distrikt: i Læge, boende i

Hammerfest. 4 Jordemødre ; 11 Iljælpevac-

cinatorer.

8. Tanens Distrikt: 1 Læge, midlertidig boende

udenfor Distriktet paa Handelsstedet Nyborg

ved Bunden af Varangerfjorden. 1 Jorde-

moder; 5 Hjælpevaccinatorer.

9. Varangers Distrikt: 2 Læger, nemlig Di-

striktslægen i Vadsø og en Garnisonslæge i

Vardo. 5 Jordemødre; 5 Hjælpevaccinatører.



Uddrag og Sammenstilling
af de ifölge Indre-Departementets Circulaire af 23de April 1858 fra Dyr-

lægerne indkomne Beretninger om Sundhedstilstanden blandt Husdyrene,

om Veterinærvæsenets Tilstand ni. m. i 1858*)

Sundhedstilstanden blandt Husdyrene
synes i det Hele taget at maatte ansees som taa-
lelig god. Af epizootiske Sygdomme angives alene

Kværke paa flere Steder at være forekommen
hyppigere end sædvanligt, medens de øvrige Syg-

Det maa bemærkes, at Underretning i ovennævnte
Henseende savnes fra Here storre Strækninger af
Landet, dels og wsentligst som Følge af at der
ingen Dyrlæger fandtes paa disse Steder, tildels
ogsaa fordi de derværende Dyrlæger have undladt
at efterkomme den til dem udstedte Opfordring.
Underretning savnes saaledes aldeles fra Akershus,
Nedenes og Raabygdelagets , Lister og Mandais,
Romsdals og Nordlands Amter, og ved flere af de
øvrige, der kun talte en enkelt eller et Par Dyr-
læger inden sine Grændser, er Underretningen ind-
skrænket til at omfatte kun en liden Del af det
hele Amt. Beretning er i Alt indkommen fra 32
Dyrlæger, hvis Fordeling over Landet vil sees af
følgende Fremstilling :
I Smaalenenes Amt fra 4, bosatte i Moss, Frede-

rikshald, Sarpsborg og Throgstad.
I Hedemarkens Amt fra 7, bosatte i Hof, Elverum,

Aamot, Vang, Hamar og Ringsaker, samt
i nordre Østerdalen.

I Christians Amt fra 6, bosatte i Land, Vardal,
Lillehammer, Fron, Vaage og nordre
Aurdal.

I Buskeruds Amt fra 2, bosatte paa Kongsberg og
Ringerike.

I Jarlsberg og Laurvigs Amt fra 3, bosatte i Hol-
mestrand, Tønsberg og Laurvig.

I Bratsberg Amt fra 2, bosatte i Porsgrund og
Hviteseid.

I Stavanger Amt fra 1, bosat i Stavanger.
I sondre Bergenhus Amt fra 2, bosatte i Fjælberg

og Vos.
I nordre Bergenhus Amt fra 1, bosat i Askevold.
I sondre Throndhjems Amt fra 2, bosatte i Thrond-

hjem.
I nordre Throndhjems Amt fra 1, bosat paa Le-

vanger.
I Finmarkens Amt fra 1, bosat i Sydvaranger.

domme at denne Natur enten kun viste sig spo-

radisk eller ialfald ikke mere udbredt end i al-

mindelige Aar. Af enzootiske Sygdomme frem-

hæves især Skab hos Faaret og forskjellige ca-

chectiske Lidelser hos dette og Hornkvæget som

mere betydningsfulde, navnlig for Bergens Stifts

Vedkommende.

De væsentligste Sygdomme vare:

Hos Hesten.
K værke omtales i flere Indberetninger soin

en hvert Aar forekommende Sygdom og saaledes

ogsaa i 1858. Paa enkelte Steder angives den

derhos i dette Aar at have været almindeligere

end sædvanligt, saaledes i nogle Egne af Hede-

markens og Christians Amter, i Vos PrEestegjeld

i søndre Bergenhus Amt, i Søndfjord samt tildels

i Oniegnen af Throndhjem. Fra Levanger anfo-

res den at have vist sig sjeldnere end alminde-

ligt, og i Søndhordland var intet Tilfælde deraf

kommen til Behandling. I Sondfjord skal acut

Kværke have været en ukjendt Sygdom indtil

Hosten 1856, medens den saakaldte omvankende

Kværke var kjendt fra gammel Tid af. Nogle

Hestehandlere havde tidligere paa Aaret med-

bragt et Par syge Heste fra Romsdalen, der dre-

ves tilfjelds og hele Sommeren gik sammen med

Bygdens andre Heste om Hosten fandtes et stort

Ifølge Fortegnelsen over autoriserede Læger og

Dyrlæger i 1858 var de sidstnævntes Antal i dette

Aar 51. Beretning savnes altsaa fra 19, eller da

2 tillige havde medicinsk Examen og vare ansatte

som Distriktslæger, fra 17, som maae antages i

mere og mindre Grad at have befattet sig med
Dyrlægepraxis.
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Antal Heste angrebne i Bogstad Sogn, hvorfra

Sygdommen, uagtet Afspærring forsogtes istand-

bragt, efterhaanden udbredte sig over indre og

ytre Holmedals samt Askevolds Præstegjelde. I

1858 og de første Maaneder af 1859 bleve her

tagne under Behandling i Alt 214 Heste, hvoraf

5 døde, nemlig 2 ved brandig Strengel, under

hvilken Form Sygdommen ogsaa viste sig, og 3

i Reconvalescentsstadiet paa Grund af uforsigtig

og skjødesløs Behandling fra Eiernes Side. (Burg-

graff). Ogsaa fra andre Steder angives Sygdom-

men at være optraadt dels som Kværke, dels som

Strengel og undertiden at have vist sig haard-

nakket og ondartet. Flere Dyrlæger betegne

Vaar og Host som de Tider paa Aaret, da de

fleste Tilfælde vise sig. Foruden Sygdommens

epizootiske Oprindelse nævnes ogsaa Forkjolelse

ved pludselige Veirforandringer, ved uhensigts-

mæssige Stalde, ved for længe Udegaaen paa

Græs om Hosten som en væsentlig Aarsag. An-

tallet af behandlede Tilfælde er anført fra flere

Steder, saaledes af Smaalenenes Amt fra Moss

med Omegn 6, helbredede (J. Pedersen) og fra

Frederikshald med Omegn 12, helbredede (Ohl-

son); af Hedemarkens Amt fra Soloer 17, døde 2

(Schou), fra Hedemarkens søndre Dyrlægedistrikt

412, døde 3 (Steen), fra søndre Østerdalen 29,

døde 2 (Findsen) og 17, helbredede (Birkrem),

fra Hamar med Omegn 25, helbredede (Holm)

og fra Ringsaker 47, døde 2 (Schjonsbye) ; af

Christians Amt fra Land 8, helbredede (Juell),

fra Thoten 108, døde 3 (Frideriksen), fra nordre

Gudbrandsdalen 17 (Pleyrn) og fra Valders 12,

helbredede (Bolling); af Buskeruds Amt fra Rin-

gerike 5 (Wager) og fra Numedal og Sandsvær

7, helbredede (Christophersen) ; af Jarlsberg og

Laurvigs Amt fra Laurvigs Dyrlægedistrikt 25,

helbredede (H. Pedersen) ; af søndre Bergenhus

Amt fra Vos 52, defile 2 (Qvale); af nordre Ber-

genhus Amt fra Sondfjord, som anført, 214, døde

5 (Burggraff); af sondre Throndhjems Amt fra

Throndhjem med Omegn 17, døde 4 (Manstad)

og 60, helbredede (Lied), samt af nordre Thrond-

hjems Amt fra Levanger med Omegn 20, hel-

bredede (M. Nissen).

Catarrh  omtales af flere Dyrlæger som hyp-

pig forekommende , ligesaa Lungebetændelse af

enkelte. Urigtig Behandling af disse Sygdomme

og af Kværke antages soin en væsentlig Aarsag

til den Trangbrystethed, som ikke sjelden træf-

fes baade blandt unge og gamle Heste. (Folium).

Af Snive nævnes 3 Tilfælde, nemlig et fra

nordre Østerdalen, et fra Ringerike og et fra

Throndbjem, det sidste hos en Hest, der var ind-

bragt fra Sverige til Throndhjems Sommermar-

ked; Dyret blev strax dræbt og ved Obductionen

fandtes Sygdommen i høi Grad udviklet (Lied).

Ogsaa de tvende andre Tilfælde opdagedes saa

tidlig, at Sygdommen ikke fik udbrede sig.

Af Sp rin gorm anføres fra Thotens Distrikt

3 Tilfælde, der helbrededes (Frideriksen). Paa

enkelte Steder i øvre Thelemarken skal denne

Sygdom et Par Aar forud have været temmelig ud-

bredt, og vedkommende Dyrlæge beretter i de 5

Aar, han havde practiseret i Distriktet, at have

behandlet omtrent 40 Heste for samme; nogen

Angivelse af Sygdommens Udfald kunde ikke gi-

ves, da Reiserne kun foretoges ifølge Ordre fra

Fogden og i Regelen kun en Gang; 50 pCt. Døde

kom maaske Sandheden nærmest. (Bjørnsen).

Af Typhus-Feber  hos Hesten nævner Dyr-

lægen i Hedemarkens sondre Distrikt 12 Tilfælde,

hvoraf 2 endte dødlig, og Dyrlægen i Hardanger

og Vos 8, hvoraf 1 medførte Døden. Fra Tho-

ten nævnes derhos 18 Tilfælde, men uden at det

kan sees, hos hvilken Art Husdyr de ere ind-

trufne.

Rygmarvslam hed omtales i et Par Ind-

beretninger. Dyrlægen i Soloer beskriver saale-

des under denne Benævnelse 5 Tilfælde, hvoraf

især to vare stærkt udtalte, saa at Dyrene, naar

Forsøg gjordes paa at bevæge dem, tumlede over-

ende og ikke formaaede at reise sig. Eieren

foretrak i et af disse Tilfælde at lade Dyret skyde

fremfor at undergive det Behandling; i de øvrige

fire indtraadte Helbredelse i 'Abet af nogle tiger

til 3 A, 4 Maaneder. Behandlingen bestod vw-

sentligst i Anvendelsen af Spanske Fluer udven-

dig og Semina strychni indvendig. 2 Tilfælde

indtraf paa en og samme Gaard, det første i Au-

gust og det andet i October. (Schou). Den An-

den, som omtaler Sygdommen, er Dyrlæge Man-
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stad i Throndhjem, der iagttog 1 Tilfælde med

heldigt Forløb ; Sygdommen vidstes ikke forben at
være indtruffen der i Egnen.

Koli k, ister Forstoppelseskolik, og Indiges-

tionstilfælde forekom efter flere Beretninger ikke

sjelden, og i enkelte Egne skulle Bønderne oftere

miste Heste ved den førstnævnte Sygdom. Soin

hyppigere Aarsager til samme nævnes Forkjølelse,

uhensigtsmæssig Fodring og Forslugelse. Burggraff

i Sønd- og Nordfjord anfører saaledes, at de fleste

Tilfælde opstaae paa Hjemveien fra Sætrene, naar

Afdrotten kløves hjem, idet Hesten, efter at være

kommen træt og sulten op til Sæteren, gjerne

forspiser sig paa de gode Græsgange og derpaa

ikke gives Tid til at fordøie i Ro, men tages lige

fra Betet og paalæsses.

Af Hudsygdomme  nævnes Skab i flere

Beretninger, men at dømme efter de behandlede

Tilfældes Antal synes det ikke at være meget

almindeligt. Lus omtales ogsaa fra flere Steder,

men sjeldnere.

Af andre Sygdomme nævnes oftere Oien-

betændelse, undertiden optrædende periodisk soin

Maanedsblindhed, og Benskader af forskjelligt

Slags. Chirurgiske Tilfælde angives i det Hele

som de i Praxis hyppigst forefaldende.

lios Koen.
Typhus-Feber  omtales fra nogle faae Ste-

der. Dyrlægen i Hedemarkens sondre Distrikt

behandlede 10 Tilfælde, hvoraf 2 endte dødlig,

Dyrlægen i søndre og nordre Frons Præstegjelde

nævner et Par med dodlig Udgang og Dyrlægen

i Sønd- og Nordfjord ligesaa 2, der endte dodlig.

I Gudals Sogn af ytre Holmedals Præstegjeld i

Søndfjord indtraf derhos i Vinteren 1857-58

paa en Gaard en ondartet Sygdom, som Dyrlm-

gen, der blev tilkaldt forsilde til personlig at

iagttage den, efter de mundtlige Meddelelser troer

at maatte antage for en Catarrh af typhøs Na-

tur; Sygdommen skal siden mange Aar tilbage

periodisk vise sig paa enkelte Gaarde i dette af-

sidesliggende Sogn og altid meget dræbende (i

det nævnte Tilfælde vare 8 Stykker døde), hvor-

for ogsaa Sogneselskabet fik udvirket, at Om-

kostningerne ved Lægebehandling i saadanne Til-

fælde skulde udredes af Amtseommunen. (Burg-

graff). En fra nedre Thelemarken anmeldt ond-

artet smitsom Feber bliver maaske ogsaa nærmest

at anføre paa dette Sted ; Sygdommen angreb

under sin Udvikling gjerne Lungerne og efterlod

hos flere Dyr i længre Tid en vis Grad af Sy-

gelighed, af 33 behandlede døde intet Dyr, men

3 vare døde, før Dyrlægen kom til. (Quisling).

Miltbrand adores i enkelte Beretninger

fra Bergens Stift. Dyrlægen i Vos og Hardan-

ger anfører at have behandlet 14 Stykker Kvæg,

hvoraf 6 døde, Dyrlægen i Sond- og Nordfjord

9, hvoraf 1 døde, og Dyrlægen i Søndhordland 1

miltbrandlignende Tilfælde, der endte dødlig sam-

me Dag, som Behandlingen var begyndt. Af Syg-

dommens forskjellige Former skal Miltbrandsfe-

beren og den hurtig dræbende Miltbrand (af Al-

muen kaldet Snaresyge, Braasot) være de almin-

deligste (Burggraff). Efter Almuens Beretning

kjendtes den kun soin sporadisk forekommende;

paa Tysnesøen skulde den saaledes vise sig fra

Tid til anden og bortrev da som oftest i kort

Tid et eller flere Dyr af samme Besætning.

At Catarrh al feber nævnes 1 Tilfælde med

dodlig Udgang fra Frederikshald, og 6, hvoraf 2

endte dødlig, fra Hedemarkens søndre Distrikt.

Catarrh og enkeltvis Lungebetændelse forekom i

de fleste Dyrlægers Praxis. Fra Finmarken an-

fores, at det der ikke var sjeldent hos tilsynela-

dende ganske friske Dyr, naar de slagtedes, at

træffe serøse Ansamlinger undertiden af en knyt-

tet Haands Størrelse mellem Brysthinden og Lun-

gerne. Dyrlæge Kirkgaard i Sydvaranger, der

omtaler dette og først blev opmærksom paa Til-

fældet hos tvende Slagtekvæg, men senere af Fin-

ner fik bore, at samme var meget almindeligt,

tilskriver Ansamlingerne en forudgaaende Betæn-

delse i Brysthinden bevirket ved hyppig Udslip-

pen af Dyrene om Vinteren og den deraf følgende

Afvexling fra Varme til Kulde.

F orstoppelse og Indigestionstilfælde fore-

kom ofte, enkeltvis ogsaa Trommesyge. I Sønd-

og Nordfjord angives Indigestion og Skjørbug i

mere og mindre Grad at træffes næsten i enhver

Buskab.

For Blodgang  behandlede Dyrlægen i Vos
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og Hardanger 8 Kjøer, hvoraf 6 (lode; et Par
Tilfælde ere ogsaa anmeldte fra andre Steder.

Blodpis omtales fra Jarlsberg og Laurvigs
Amt, fra ovre Thelemarken samt Sønd- og Nord-
fjord som en almindelig forekommende Sygdom,
især om Foraaret eller i den Tid, Kreaturerne
begynde at slippes paa Græs, skjønt enkelte Til-
fælde ogsaa kunne indtræffe senere hen paa Som-
meren. Aarsagen antages væsentligst at ligge i
Havnegangenes Beskaffenhed, hvor disse ere Skov-
havne og give Dyrene Anledning til at nyde for
mange skarpe Planter, Træknopper, Loy o. s. v.
Paa Grund af det ofte Vanskelige i at hæve
denne Aarsag, trækker Sygdommen ikke sjelden
i Langdrag og medfører undertiden en uheldig
Udgang. Soin det bedste Middel ved Siden af
den diætetiske Behandling anbefaler en Dyrlæge
Blysukker og raa Linolie (D. Kolderup). Dyr-
lægen i Vos og Hardanger anfører at have be-
handlet 40 Tilfælde, hvoraf 6 endte dødlig, saa
Sygdommen ogsaa der maa antages at have været
temmelig almindelig, medens den fra Søndhord-
land angives ikke at være kommen til Behand-
ling i dette Aar. Fra de øvrige Amter, forsaa-
vidt Underretning haves, omtales kun ganske en-
kelte

For Slikkesyge og Benskjorhed opgive
6 Dyrlæger i forskjellige Egne at have behandlet
32 Tilfælde. Disse Sygdomme bleve saaledes ikke
hyppig Gjenstand for Behandling i dette Aar,
men angives dog paa enkelte Steder, hvor Fode-
ret som Folge af Jordbundens Beskaffenhed ikke
indeholder i tilstrækkelig Mængde alle for Orga-
nismen nødvendige Stoffe, at vise sig oftere om
Foraaret, saaledes paa flere Gaarde i Lille-El-
vedalen og Foldalen, i Numedal og Sandsvær,
samt i Suledals og Birkrims Sogne af Stavanger
Amt. Paa de sidste Steder havde dog ikke ved-
kommende Dyrlæge havt Anledning til selv at

iagttage Forholdet. Flere af de syge Dyr matte
slagtes paa Grund af Benbrud.

Af andre cachectiske Sygdomme angives Va-
terso t som meget almindelig i Sondhordland,
især paa de lavere liggende Gaarde med fugtige
Græsgange. Gangen var meget snigende, og Lm-
geraad søgtes først sent og i det Hele sjelden. 

Af 10 A, 12 behandlede Dyr havde det været
nødvendigt at slagte alle paa 1 nær. (Schmidt).

Ogsaa fra Sønd- og Nordfjord anføres Sygdom-

men som hyppig forekommende, skjønt ikke hos

Kvæget i den Grad som ihos Faaret, og ligesaa
fra enkelte Egne i nordre Østerdalen. Enkelte
Dyrlæger paa andre Steder sees at have behand-

let nogle faae Tilfælde, for det Meste med uhel-

dig Udgang. Leversyge forekom paa Ringsaker

oftere hos Hornkvæget i Forening med Haard-
hudighed ; 53 Stykker behandledes (Schjønsbye).

Af Hudsygdomme omtales Skab oftere i
Indberetningerne. Forsaavidt Antallet af behand-

lede Dyr er opgivet, sees Dyrlægerne i følgende

Egne at have behandlet de fleste for denne Syg-

dom, nemlig Dyrlægen i Hedemarkens søndre Di-

strikt 46, i søndre Østerdalen 24, i Valders 49,
i nedre Thelemarken 58, og i Vos og Hardanger

17. For Parasiter behandlede Dyrlægen i Soloer

98 Stykker. Kræftagtige Vorter over hele Le-

gemet og virkelig Epithelialkræft hos Hornkvæget

omtales fra nordre Østerdalen som sporadisk fo-
rekommende især i Egne, hvor Slikkesyge og Gul-

sot vare mere almindelige.
Tor Hudbrand iagttoges hos 2 Kjøer i Sønd-

hordland. Hos begge Dyr, der vare sort- og

hvidflækkede, gik Overhuden og Haarlaget af

overalt paa det hvide Felt, noiagtig følgende Be-

grændsningen af dette, medens de sorte Flækker

forbleve sunde og smertefrie. Forinden Hudaf-

gangen fandt Sted, vare de syge Dele af Huden

overordentlig ømfindtlige ved Berorelse og tildels

emphysematøst opsvulmede. Sygdommen varede

1 A, 2 Maaneder og endte med Helbredelse.

(Schmidt). Et Par Tilfælde nævnes ogsaa fra

Sønd- og Nordfjord.
K lovsyge omtales især fra Hedemarkens

sondre Distrikt, Ringsaker og Lillehammer, paa
hvilke tvende førstnævnte Steder 2 Dyrlæger op-

give at have behandlet tilsammen 87 Tilfælde,

hvoraf 2 døde og 1 maatte slagtes. Sygdommen
skal især forekomme paa Brænderierne (Schjøns-
bye, Jorstad).

Chirurgiske Sygdomme af forskjelligt

Slags forekom oftere, men uden at nogen synes

at fortjene særlig Omtale.      
16
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Vanskelige Forløsninger, Fodselstrang,
krævede ikke sjelden Lægehjælp ; 11 Dyrlæger
opgive at være tilkaldte i tilsammen 115 saa-
danne Tilfælde, i 13 af hvilke Dyret døde eller
maatte slagtes. Kalvningsfeber omtales i

de fleste Beretninger og angives fra enkelte
Steder, saasom Frederikshaldstrakten, af alle
Sygdomme at fordre de fleste Ofre. Dyrlæge
Ohlsun i Frederikshald tilfoier, at Sygdommen
efter bans Erfaring næsten aldrig angriber andre
end fede og velforede Kreaturer, og at i jo højere
Grad disse Egenskaber vare tilstede, desto mere
udsat var Koen for at angribes, og i samme Mon
forværredes Prognosen, saa det aldrig havde lyk-
kedes hamn at helbrede nogen rigtig fed Ko. An-
tiphlogistisk og inciterende Behandling havde begge
vist lige liden Virkning. Foruden Fodringsmaa-
den antager han ogsaa, at smaae, kvalme Fjøs-
ruin bidrage til at fremkalde Sygdommen. Dyr-
læge Schmidt bemærker fra den Tid, han prac-
tiserede i Bergen, at Kalvningsfeber der var tem-
melig hyppig, men i Almindelighed kun hos Kre-
aturer, der i den sidste Tid af Drægtigheden før-
tes fra Landet til Byen og her gjerne strax er-
holdt en fra den tilvante forskjellig Føde. Af
omtrent 16 behandlede Dyr havde alene 2 fra
Ungdommen af været opstaldede i Byen, de øv-
rige indførte nogle Dage for Kalvningen. I 15 af
disse 16 Tilfælde havde Sygdommen været af den
paralytiske Form , der ogsaa efter Beretninger
fra andre Steder var den overveiende hyppigste.
Dodligheden var overalt forholdsvis stor; 15 Dyr-
læger opgive saaledes 28 døde eller slagtede af
74 behandlede Dyr. Som en anden for Land-
manden slem Sygelighedstilstand bos Kjøerne næv-
nes Kalvekastning  (Abort), der paa flere Ste-
der viste sig enzootisk, idet den engang indkom-
men i en Besætning oftere fortsatte sig i flere
Aar og hos Størsteparten af de drægtige Dyr.
Aarsagen antages at maatte søges i forskjellige
Omstændigheder, men maaske fornemlig i Forkjø-
lelse med forskjellige deraf betingede Svækkelses-
tilstande samt i uhensigtsmæssige, for trange,
korte, i Gulvet ujævne Baase, der ikke tilstede
Dyrene et bekvemt Leie og ofte udøve et Tryk
netop i Fosterregionen. Som Forkjølelsens nærmere

Aarsager nævnes igjen for langvarig Udegaaen om

Høsten og Vinteren, Fodring med uoptøet Mose,

kolde trækfulde Fjose med Stengulv og Stenhel-

ler til Skillevægge mellem Baasene. (Burggraff,

Follum, Schmidt, Stenersen). Med Kalvekastning

fulgte gjerne manglende Afgang af Efterbyrden,

der overhovedet i flere Egne synes at være tern-.

melig hyppig.

P a rr es yge omtales fra nordre Østerdalen

som en over hele Distriktet udbredt Sygdom,

hvis Oprindelse rimeligvis maatte tilskrives Be-

nyttelsen af for unge Tyre til store Besætnin-

ger, ligesom den ogsaa mulig stod i Causalfor-

bindelse med Kalvekastning. Den antog ofte en

ondartet Character med Udvikling af Lungetu-

bercler eller undertiden overgaaende i Galskab.

(Stenersen). Et Par andre Dyrlæger i Hedemar-

kens Amt nævne enkelte Tilfælde deraf.

Hos Faaret.
Den for Landet vigtigste Sygdom hos Faa-

ret var S k ab, der især forekom i Bergens Stift

og i Stavanger Amt af Christiansands Stift.

Efter Dyrlæge Burggraff's indberetning har

Sliabsygen hersket i Sond- og Nordfjord siden

mange Aar tilbage og forekommer saa at sige

endemisk, dog saaledes at den paa nogle Ste-

der fremtræder med storre Voldsomhed end paa

andre, hvilket for en væsentlig Del hidrører

fra den Dyrene forskjellig tildelte Behand-

ling. Den fugtige Form af Sygdommen er som

oftest fremherskende og meget haardnakket at

helbrede. Dette kommer for en stor Del af Dy-

renes Constitution iovrigt, idet man foruden Skab-

sygen tillige bar med andre med den combinerede

cachectiske Sygdomme saasom Vatersot, Blegsot,

Forraadnelsessyge osv. at bestille, der gjøre det

saameget lettere for Smitten at udbrede sig, som

Modtageligheden derved bliver større, og med

Hensyn til Behandlingen medfører Nødvendigheden

af ogsaa at anvende indvortes Midler, dels for

at styrke Dyrene til at kunne modstaae den ydre

Behandling og dels for at søge at gjenoprette den

standsede Hudvirksomhed. De nævnte cachectiske

Lidelser have undertiden taget saadan Overhaand,

at flere Dyr oiensynlig ikke kunde udholde Cu-
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ren og derfor bleve dræbte, før denne paabegynd-
tes, og Exempler ere endog indtrufne paa, at Dyr,
der syntes antagelige til at forsøge Cur med, dog
ere strøgne med, inden Curen er bragt til Ende.

Som Bademiddel anvendtes Tobaksafkog i Aske-
lud blandet med Grønsæbe, hvorhos alle Saar
vel opreves under Vadskningen og derpaa efter
at være godt aftorrede indsmurtes med Skabsalve.

Vadskningen foretoges 2, undertiden 3 Gange med
otte Dages Mellemrum, og angives denne Methode
at være lige saa sikker og mindre omstændelig

end den Walziske. Samtidig med Behandling af
Dyrene underkastedes Staldene en gjennemgribende
Renselse, det øverste Lag af Gjødselen borttoges
og frisk Muld bragtes ind istedet, Træværket vad-
skedes med stærk Askelud og overhvidtedes der-
efter med Kalkmelk, eller hvor denne ikke kunde

tilveiebringes, rogedes godt med Enerbuske. No-
gen Afspærring var i Betragtning af Sygdommens
saa almindelige Udbredning endda ikke foretagen,
først efterat have faaet Bugt med Sygdommen i

visse Strøg, hvorfra man kunde avancere frem

med Behandlingen, antoges den at kunne stifte

Nytte. Til Hjælp ved Behandlingen af Skabsygen

(ligesom af den herskende Kværkeepizooti) havde

Dyrlægen oplært og af Amtet faaet bevilget an-

satte tvende Assistenter, der tilligemed ham selv

Aarets Lob behandlede omtrent 1600 Faar,

hvoraf 20 maatte dræbes eller døde under Curen.

(Burggraff). I Sondhordland var Sygdommen li-

geledes fremdeles meget udbredt, især vare Tys-

neseen, Stordoen, Etne og en Del af Skoneviks

Præstegjeld befængte dermed, medens omvendt

kun en liden Del af Distriktet, nemlig Strande-

barms Præstegjeld, Kvinhereds Sogn og, som det

formodedes, en Del af Findaas Przestegjeld tillige-

med en Del øer vare blevne befriede tildels ved

Iagttagelse af de i Henhold til Lov af 15de Sep-

tember 1851 af søndre Bergenhus Amtsformand-

skab fattede og af Kongen approberede Bestem-

melser sigtende til Sygdommens Udryddelse. I

enkelte af disse Bestemmelser anser dog vedkom-

mende Dyrlæge en Forandring ønskelig. Forslag

i saa Henseende var indgivet til Amtmanden.

(Schmidt). Dyrlægen i Vos og Hardanger anfo-

rer at have behandlet 200 Faar for Skabsyge,

der var almindelig udbredt over hele Fogderiet
(Quale). I Stavanger Amt syntes Sygdommen
for Tiden at være i Aftagende og kun i enkelte
Sogne at herske mere almindelig, hvorimod den
nogle Aar forud havde været meget udbredt og
foraarsaget megen Skade. Naar den først var
kommen til dette Amt, kunde ikke afgjøres med
Bestemthed, men efter enkelte Mænds Formod-
Ding skulde Smitten være indbragt nordenfra for
en 60 a, 70 Aar tilbage i Tiden. Et skablignende
Udslæt, men uden Skabmidder, iagttoges derhos
oftere hos Faar, som vare besatte med Lus, men
lod sig helbrede ved simple Bademidler, Affec-

tionen kunde dog være slem nok, og Dyrene un-
dertiden bragte i en saa kraftlos Tilstand, at de
døde deraf. I de for dette Amt til Sygdommens

Udryddelse fattede Bestemmelser antoges ogsa.a

nogen Forandring ønskelig. Ved Behandlingen

havde saavel det Walziske som et af Erdt an-
befalet Middel vist sig meget gode , naar de
bleve ordentlig anvendte. (Follum). Af Ste-
der udenfor de nævnte omtales Sygdommen saa

godt som alene fra Valders, hvor en Dyrlæge
opgiver for Skab at have behandlet 51 Faar,

hvoraf 6 (lode (samt 14 Geder, hvoraf 4 døde,
49 Kjøer og 4 Heste. Bolling).

Forskjellige cachectiske Sygdomme fore-

kom, som oven anført, i Sond- og Nordfjord hyp-

pig hos Faaret. Ogsaa fra andre Steder angives

Blegsot og Vatersot at være almindelige, saaledes

fra Vos og Hardanger, fra Sondhordland, Val-

ders og flere Egne i nordre Østerdalen. Regn-

fuldt Climat, fugtige Græsgange, for langvarig

Udegaaen om Høsten, Fodring med usselt Ho om

Vinteren, lave og daarlige Stalde nævnes som for-

mentlige Aarsager. Flere Tilfælde sees at være

endte dødlig, og i Sondhordland skal, efter hvad

vedkommende Dyrlæge havde hort, Vatersot paa

enkelte Øer ansees for et ligesaa slemt Onde som

Skabsygen. Leverflyndre var i Laurvigs Fogderi

den mest gjængse Sygdom blandt Faarene, men

antoges dog meget aftagen i den senere Tid, da

Bønderne havde begyndt at indse Nytten af at

anvende Lægemidler derimod.

Dreiesyg e, fremkaldt ved den mangehovede

Blæreorms Udvikling i Hjernen , forekom ikke
16*
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ganske sjelden i Sond- og Nordfjord, og betegnes

fra Søndhordland som temmelig ødelæggende.

„Dens Aarsag maa ubetinget søges i den Om-

stændighed, tilføjer Dyrlæge Schmidt, at her i

Distriktet neppe findes en Gaardmand eller endog

Husmand, uden han holder Hund, og endskjønt

det ved paalidelige Kjendsgjerninger er tilstræk-

kelig bevist, at dennes Bændelorm fremavler Blæ-

reormen i Faarets Hjerne, bestyrkes denne Erfa-

ring endnu mere ved at sammenligne Sygdom-

mens Forekomst i Sondhordland med den i Da-

lernes Provsti i Stavanger Amt, hvor der næsten

ikke findes en Hund, men hvor man ogsaa neppe

ved, hvad Dreiesyge er." Han havde derfor troet

at burde tilraade en Indskrænkning af Hundehol-

det. I Sønd- og Nordfjord forsøgte Almuen ofte

og undertiden med Held at curere Sygdommen

ved at støde et spidst Instrument, almindeligst

en Syl, igjennem Pandebenet paa de syge Dyr.

Hos Svinet.
Ingen farligere Sygdom sees at være fore-

kommen som Epizooti eller Enzooti bos Svinet.

Forskjellige catarrhalske og inflammatoriske Af-

fectioner af Bryst- og Underlivsorganerne findes

hyppigst og med flest Tilfælde opførte paa Syge-

listerne, hvorimod følgende af de mere væsentlige

Sygdomme kun enkeltvis omtales:

Typhus -Feber  omtales i 3 Tilfælde fra

søndre Hedemarkens Distrikt, i alle med uheldig

Udgang.

Rosenartet Mil tb r an d forekom med 1 død-

ligt Tilfælde i Smaalenene (Mellbye); iøvrigt

kan ikke denne Sygdom sees at være forekom-

men i dette Aar, men angives dog fra nogle Ste-

der undertiden at vise sig i meget varme og tørre

Somre.

Bagbrænde hørte i Laurvigs Fogderi til

de hyppigste Sygdomme hos Svinet, og paa Rings-

aker behandledes 10 Tilfælde deraf i den varme-

ste Sommertid.

Af tør Hudbrand nævnes 1 Tilfælde fra
Sondhordland, i hvilket ikke alene større og

mindre Partier af Overhuden, men ogsaa Dele af
Læderhuden og af det underliggende Fedt indtil
1 1/2 Tommes Tykkelse løsnedes og bortstodtes.

Helbredelse paafulgte i 'Abet af 2 Maaneder

(Schmidt. Se ogsaa ovenfor om samme Sygdom

hos Kjøer).

3 Tilfælde af Bensvaghed, Rachitis, nævnes

fra Throndhjem; i de tvende bleve Dyrene dræbte

det tredie helbrededes (Manstad).

Hos Hunden
forekom efter Beretningerne kun faae Sygdomme,

der bleve Gjenstand for Behandling. Foruden en

Del Tilfælde af chirurgisk Beskaffenhed samt en-

kelte Betændelser, især af Oinene,  nævnes næsten

alene Hvalpesyge,  og i Regelen heller ikke af

denne mange Tilfælde. Alene fra søndre Oster-

dalen angives den at have angrebet ikke faae

Dyr og paa Grund af sit hurtige Forløb været

vanskelig at behandle (Findsen). I enkelte Land-

distrikter skal Sygdommen næsten være ukj endt.

Husdyrrøgten og Husdyravlen angives i

det Hele at staae paa et lavt Trin, ihvorvel det

samtidig indrømmes af de Fleste, at Sandsen for
Forbedringer i de senere Aar meget er gaaet

fremad. Forholdet synes ogsaa at were femme-

lig forskjelligt i de enkelte Egne, uden at dog
nogen mere speciel Sammenligning i saa Hen-

seende tor bygges paa Beretningernes Angivelser,
da Erfaringen og Kjendskabet til Landet i det Hele

ikke kan forudsættes ens hos alle Dyrlæger, og
den anlagte Maalestok derfor heller ikke overalt

bliver den samme. I Almindelighed turde maa ,-.

ske Husdyrrøgten være bedst i Byerne og disses

Omegne, samt af Landdistrikterne fornemlig i

Egne, hvor en større Oplysning og en bedre For-

muesforfatning gaae Haand i Haand, og ikke. an-

dre neringsveie saasom Skovdrift ,  Søbrug og

Fiskeri lægge overveiende Beslag paa Befolknin-

gens Interesse.

Men om end Klagerne over stedfindende

Mangler kunne lyde stterkere i enkelte Egne end

i andre, synes dog Klagerne selv overalt at were

nogenlunde de samme og væsentligst at vare ret-

tede paa Fæhusenes daarlige og urenlige Beskaf-

fenhed, paa det i Forhold til Fodermængden for



125

store Kreaturhold om Vinteren, der tvinger til
tidlig Vaar- og sildig Høstbeitning og ofte til

fuldstændig Sultfodring, samt hvad Avlen an-

gaaer, paa at der ved Udvalg af Tillægsdyr lidet

eller intet Hensyn tages til disses Egenskaber, og
at Dyrene almindelig tilstedes Parring i en for

ung Alder. Følgende Uddrag at Beretningerne

ville nærmere oplyse Forholdet i enkelte Egne

med Hensyn til de tvende førstnævnte Klage-

puncter. I nordre Østerdalen var Fjøsstellet

godt, men Hesteholdet elendigt; Staldene mørke,
lave, skidne og stinkende i højeste Grad ; Dyre-

nes Hudpleie slet, Strigle eller Kardetsk fandtes

næsten ikke; derimod var Fodringen ualmindelig god

selv om Vinteren og om Sommeren haves ypperlige

Græsgange. (Stenersen). I Fron i Gudbrands-

dalen var Sultfodring almindelig. Paa de fleste

Gaarde fik Hornkvæget kun Halmfoder hele Vin-

teren indtil ud paa Vaaren, naar Kjøerne havde

baaret, da de fik lidt Hø engang om Dagen. Ved

Siden af Halmfoder brugtes ogsaa Ris af Løv-

træer, Granbar, Fjeldmose og undertiden Heste-

gjødsel iblandet Agner. Hestene behandledes i

Regelen noget bedre. Faarene levede for det

Meste hele Vinteren paa Granbar og Lovris, og

Svin og Geder maatte som oftest ernære sig af

hvad de kunde finde ude. Saa daarlig Ernærin-

gen var om Vinteren, saa god var den derimod

om Sommeren paa Græsgangene i Fjeldet. (Han-

sen). I nedre Thelemarken gik Kvægavlen og

Kvægrøgten stadig fremad, dog var endda Ad-

skilligt at ønske. Fæhusene vare gjerne smaae

og lave, og da Faar og Grise sædvanlig stode

paa Gjødselen fra Høsten til Foraaret, fandtes

Luften i samme almindelig meget bedærvet. (Quis-

ling). Lignende Anke føres fra ovre Thelemarken.

Den bedre Fodring, som ogsaa her var begyndt,

kom især Melkekvæget tilgode, hvorimod Ung-

kvæget og end mere Faarene maatte noie sig med

meget sparsom Føde. (Bjørnsen). Fra Stavanger

Amt anføres, at de gode Sommergræsgange for-

lede Bønderne til at vinterfode for mange Krea-

turer, hvorfor Faarene først og fremst og tildels

Hestene maae søge sin Føde ude om Vinteren,

ligesom Kreaturerne selv ofte maae slippes ud i

det tidligste Foraar. Fæhusene lide næsten altid

af Mangel paa Lys og frisk Luft og staae ikke

sjelden paa fugtig Jordbund. (Follum). I Sond-

hordland var ligeledes Fodermangel almindelig

om Foraaret. Alle Kreaturer stode for det Me-

ste paa Gjødselen. Medens Kjøerne ingen Motion

fik hele Vinteren, maatte Faarene ud i alslags

Veir, saasnart Marken var nogenlunde bar, hvil-

ken Ubarmhjertighed bevirkede Tab af Ulden og

derved gjorde Dyrene mere modtagelige for For-

kjølelse og forskjellige cachectiske Sygdomme.

(Schmidt). I Sønd- og Nordfjord dreves Hus-

dyrrogten for det Meste efter gammel Slendrian,

med sildig Høstbeitning og Sultfodring om Vin-

teren. Selv Kjøerne gaae uanseet godt eller ondt

Vejr ude, saalænge Sneen ikke lægger Hindringer

iveien, og Faar og Geder blive røgtede ude hele

Vinteren, om der end er falden Sne; endda me-

nes hermed ikke de egentlige Udgangsfaar, som

vistnok heller aldrig komme under Tag, men dog

have en god Pels til sin Beskyttelse, ligesom de

Øer, hvorpaa de gaae, ogsaa i Regelen holde sig

snebare; i Tilfælde af Snefald bliver der ogsaa

bragt Ho ud til dem. Fjøsene ere i Almindelig-

hed af meget maadelig Beskaffenhed, mørke, lave

og enten formeget trækfulde eller oftere altfor

kvalme og dunstfulde. Hestestaldene findes gjerne

endnu daarligere og bestaae som oftest kun af

et lille trangt Skur, tilbygget til Laden eller

Fjøset; Gulvet ligner gjerne mest en Mødding

eller Svinesti. (Burggraff).

At de ovenfor berørte Misligheder ved Hus-

dyrenes Røgt og den ringe Omhu, der vises ved

Udvalg af Tillægsdyr, som rimeligt var, have ind-

virket skadelig paa Racernes Egenskaber, frem-

gaaer tydelig af Beretningerne, idet Racerne dels

angives i det Hele langtfra at være, hvad de un-

der andre Forholde kunde blive, dels fra flere

Steder betegnes som virkelig udartede eller for--

krøblede. Den gamle gudbrandsdalske Hesterace

kan saaledes neppe længer paavises ren, foruden

af andre Grunde ogsaa formedelst Iblanding med

romsdalsk Race. (Hansen, Jørstad). Den lille

vestlandske Fjordhest angives derimod fra Ber-

gens Stift at have uagtet de ofte grusomme For-

holde, hvorunder den lever, vedligeholdt sig no-

genlunde paa Øerne; i enkelte Fastlandsegne var
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den blandet med gudbrandsdalsk Blod. Den skil-
dres som liden men iøvrigt upaaklagelig bygget,
som let og sikker paa Foden samt meget udhol-
dende og noisom. (Schmidt, Burggraff). I Var-
anger ere Hestene af storfinlandsk Race, middels
store, hurtige og noisomme (Kirkgaard).  Kvæget
var paa flere Steder, ister i Christiania Stift,
blandet med udenlandsk Blod; men ligesom en-
kelte af disse Forsøg havde vist sig mindre hel-
dige, saaledes anføres ogsaa oftere den indenland-
ske Race i og for sig at være meget god og an-
tagelig den for Landet hensigtsmæssigste. Faa-
reracen var den almindelige norske striduldede,
paa enkelte Steder noget forædlet. Af forbedrede
Svineracer omtales enkelte fra Christiania Stitt,
saaledes fra Smaalenene og Hedemarken Otahei-

tisvinet og fra Kongsberg en irsk-fransk Race,
opelsket siden 1853 og igjen spredt til mange for-
skjellige Egne. Som Exempel paa, dens Trive-
lighed anføres , at Afkommet efter det første
Stampar, en irsk So og en fransk Orne, i enkelte
Tilfælde fra Marts til henved Jul opnaaede en
Vægt af 30 Bismerpund. Da imidlertid denne
første Blanding viste sig temmelig kostbar at
føde, krydsedes den igjen med en Race, stam-
mende fra St. Helena, og viste sig nu i Afkom--
met mere passende for Forholdene.

De i de senere Aar afholdte Dyrskuer frem-
hæves i flere Beretninger som en Foranstaltning,
der rimeligvis i høj Grad vil bidrage til at
vække Almuens Sands for en bedre Husdyrrøgt
og en bedre Husdyravl.

Veterinærvæsenet var endda lidet ud-

viklet. Dyrlægernes Antal var i det Hele ikke

stort, og Søgningen efter deres Hjælp der, hvor

de fandtes, langt mindre end ønskeligt. Sagens

Nyhed og Almuens Mangel paa Overbevisning

om dens Nytte paa den ene Side, gammel Vane

og Overtro paa den anden i Forbindelse med

Frygt for pecuniære Udlæg betegnes som de Mo-

menter, der væsentligst afholdt Bonden fra en

hyppigere Henvendelse til Dyrlægen. De først-

nævnte Hindringer antoges dog, soin det ogsaa

allerede havde vist sig paa flere Steder, efter-

haanden at ville svinde ved den stigende Oplys-

ning, og hvad Omkostningerne angaaer, da for-
mentes det muligt, deri at frembringe en Lettelse.
Næsten i alle Beretninger klages saaledes over
Mangelen af en særegen Medicinaltaxt for Dyr-

lægerne, hvoraf følger, at Medicinen især i chro-
niske Tilfælde let løber op til en Sum, der ikke
staaer i Forhold til Dyrets Værdi eller Sygdom-
mens Farlighed. En Forandring i denne Hen-
seende ansees for en Nødvendighed. Ogsaa det
stedfindende Kvaksalveri fremstilles som en væ-
sentligere Hindring for Dyrlægernes Virksomhed,
dog ikke lige stærkt i alle Beretninger. Flere
ønske samme hemmet ved Loy; i en Beretning
foreslaaes Bestemmelse om, at Behandlingen af
smitsomme Sygdomme ene burde være overladt
Dyrlægerne.
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le	 Om Hvalfternes topographiske og hygiwniske Forbolde med Ilensyn til den der
herskende Koldfeberepidemi, af Distriktslæge T. D. Reymerts Indberetning	 denne

Sygdom i 1858.

Skjønt Efterfølgende i de fleste Puneter passer
paa den hele Hvaløer-Gruppe, er det dog Kirkeøen,
hvor Sygdommen næsten udelukkende har hersket
og endnu existerer, der her nærmest haves for Oie.

Denne Ø er, som bekjendt, lavtliggende og
meget sumpig. Hist og her hæve sig smaae,
ofte steile Fjeldrygge, der ligesom afdele Øen i
mange smaae Dale — at Fjeldsider og Skov
in delukkede Partier — hvor Jordbunden er
yderst fugtig og vandsyg, da der som oftest intet
eller dog kun et hoist ufuldkomment Afløb for
Vandet finder Sted.

Fleresteds, endog midt inde paa Øen, finder
man større Strækninger, hvor Jordbundens Rig-
holdighed paa Østersskaller og Relikvier af an-

dre Muslinger tilkjendegiver, at Havet har staaet
over og bedækket de Steder, hvor Ager og Eng
nu findes. Selve Agerlandet hviler mangesteds

saaledes som paa Preestegaardens Grund —
paa et Underlag af Dynd og Morads, og er ofte
saa tyndt og blodt, at man med liden Modstand,
og stundom uden at finde fast Bund, kan med

Hænderne alene nedstøde en Stok indtil favne-
langt gjennem den tynde, dyrkede Jordskorpe.

Det Kjærn, som kaldes Arekilen, udstrækker

sig, paa Kirkeøens sydlige Ende, mod Nord ind-
til %6 Mil; det er en Sump, hvor Vandet paa

det Dybeste skal være nogle faae Alen, og dets

største Bredde er neppe stort over et Bøsseskud.

Det begrændses af flade Engmarker, der stedse,

naar ikke Veirliget meget længe har været

tort, ere gjennemtrængte af stillestaaende Vand.

Jeg har saaledes i August Maaned efter en

regnfuld Dag seet Høsaaterne paa disse Enge

staaende i og omgivne af Vand af indtil Alens

Dybde. I Sumpen findes en livlig Vegetation af

Rørvæxter. Arekilen eorresponderer med Havet

ved en nogle Hundrede Alen lang, omtrent 1

Favn bred og 1 Fod dyb Canal eller gravet

Rende , hvorigjennem Vandet under almindelig

Vandstand sagtelig rinder ud i Havet, medens

dette undertiden, naar sydlig Storm og Højvande

indtræffer, gjennem samme Aabning strømmer

ind. Man har fundet Saltvandsfisk — levende

Torsk — i Sumpen. Efter foretagne Undersøgelser,

navnlig af Canaldireetor Røyem, skal Arekilen

ved middels Vandstand kun ligge lidt over 3 Fod

højere end Havet.

Drikkevandet paa Kirkeøen er i Alminde-

lighed slet og ildesmagende. Kun paa enkelte

Steder og til visse Tider findes rindende Vand,

hvorfor det, som benyttes til Spiser og Drikke,

saagodtsom overalt tages af smaae opgravede,

grunde, ikke stensatte og ubedækkede Huller i

den myrlendte Jord , hvori Vandet især under

Sommervarmen er belagt med „Grønske", slimede

Væxttrevler og Alger. Paa flere Steder ere saa-

danne Brønde gravede paa den lave Strand, ofte

neppe et halvt Snes Favne fra Søbredden, og

Vandet i dem er hyppig brakt.

Ved Strandbredderne, hvor Havbunden man-

gesteds er mudret og grund i stor Udstrækning

fra Kysten , sees hist og her store Masser af

Tang opskyllet, der i de varme Sommerdage for-
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aarsage en slem Stank. Ved hoi Flod stiger

Søen flere Steder langt op paa G-ræsmarkerne,
og Rørvæxter, som trives i brakt Vand, sees at
voxe frodig langt inde i Agrene.

Da Soen er Hvaløboernes fornemste Er-
hværvskilde, bestaaer deres Kost for en stor Del
af dens Producter. Deres daglige Færden i Baad

saavel Fruentimmer som Mandfolk — udsæt-
ter dem for den variable, fugtige Solufts Paa-
virkning og gjør, at deres Klæder ofte ere gjen-
nemblodte dels af Regn, dels af Sovand.

De smaae Boliger, hvori Fattige og Arbeids-
folk leve, ere i Regelen byggede paa den fugtige
Jord uden nogen passende Grundmur; der findes
ingen Afledningsgrøfter for den Væde, som om-
giver dem, soin oftest ingen Kjælder under Huset,
og hvor en saadan hændelsesvis er tilstede, he-
staaer den i et under Stuegulvet opgravet fugtigt
Hul, hvortil Luft og Lys alene kan komme gjen-
nem den Lem, der er anbragt i Gulvet.

I Almindelighed ere især de fattigste Fa-
milier de talrigste, og Antallet af Børn i saa-

danne er ofte paafaldende stort. Man finder
i saadanne Huse Værelser, neppe store nok
til Opholdssted for nogle faae Individer, beboede
Dag og Nat af en talrig Flok. En liden Dor
og altid tilspigrede Vinduer gjør, at Luften i
disse Ruin især om Natten er yderst usund. Det
er ogsaa i deslige Boliger at Koldfeberen angri-

ber samtlige Medlemmer af Familien og viser

sig haardnakket og langvarig. Paa en Plads,
Arekilen, hvor en 80aarig Kone med Koldfe-
ber, Gangræn, involontær Afgang af Excrementer

o. s. v. døde mod Slutningen af Aaret, boede 6

Mennesker i et lavt Værelse, der ikke afgav Plads

til de fornødne Sengesteder. Fem Personer fandt
her Hvile om Natten i 2de Senge, medens Hus-

faderen (der i Mere Grad end de øvrige led af
Koldfeber) maatte gjennem 10 Uger — indtil

andet Arrangement kunde træffes — tilbringe

Nætterne sovende i sine Gangklæder dels paa

det runde haarde Laag af en stor Kiste (Fami-

liens Klæde- og Spiskammer), dels i Skorstenen.

Tæt op til Væggen paa mange af de Huse,

hvor Sygdommen heftigst og længst raser, finder

man gjerne et gammelt forfaldent Privet, aabent

og uden Binge eller Reservoir for Excrementer

og alt det forraadnende Fiskeaffald, som der Aar

og Dag igjennem henslænges. Paa enkelte Ste-

der udkastes Natpotter og deslige ligeudenfor eller

ved Siden af Husets Stuedor. De stinkende

Stoffe flyde rundt om Huset og forpeste Luften.

Renligheden blandt Fiskerne og Arbeids-

folket er med Hensyn til Hudcultur, Gangklæ-

der, Sengklæder og almindeligt Husstel langt-

fra at være rosværdig.

Kirkeøen har i Forhold til andre øer langs

Norges Kyst en frodig Trævegetation, og er i

usædvanlig Grad bedækket med Løv- og Naale-

træer. Paa Øens sydostlige Kant er for omtrent

5 Aar siden nedhugget nogle Skibsladninger Fu-

rutommer. Men Jordbunden her, som er mere

tor og sandig end paa de fleste andre Steder paa

Øen, er dog ikke derved bleven blottet for Skov-

bedækning; thi da man alene fældte de Træer,

som ved sine Dimensioner vare skikkede til Ex-

port, efterlodes en frodig Ungskov, der senere er

skudt raskt i Veiret. Paa endel af det Terrain,

hvor der blev hugget, har man ogsaa senere op-

dyrket Jorden og gravet Render for at aflede

overflødigt Vand. Nogle af de Læger, som før

mig have ytret sine Meninger om Koldfeberepide-

mien paa Kirkeøen, have sat denne Sygdoms Op-

komst og Vedbliven der i Forbindelse med Ned-

hugningen af de her omtalte Træer. Deres An-

skuelser i saa Henseende kan jeg aldeles ikke

dele. Vistnok tiltrækker Skoven Fugtighed af

den Luft, som omgiver den, og kan saaledes til

en Tid gjøre den tørrere, men jeg troer neppe

man har Beviser for, eller bor tænke sig, at Træ-

erne absorbere eller forandre de mephitiske,

iniasmatiske Stoffe, som Luften indeholder; og

om man end ikke vil lægge stor Vægt paa de

Erfaringer man har om, at Koldfeber, hvor den

hersker epidemisk, især og lettest angriber de

Individer, som opholde sig i Skove, og at Syg-

domsstoffet viser sig ligesom concentreret under

Træernes Grene og til en vis Højde fra den skov-

bedækkede Jordbund, saa falder det dog rimeligt
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at antage, at omhandlede Skov, ved sit naturlige
Forhold til Luftens Electricitet, har bidraget til
at forøge Regnmængden og Fugtigheden paa Øen,
som jo alligevel har nok af Skov og altfor me-

gen Fugtighed. Det er jo desuden ved Erfarin-
ger godtgjort, at Fortyndelse af Skove, saaledes

at Solstraaler og Vind kan virke paa Jordens
Overflade, bidrager meget til at forbedre en Egns
usunde Climat — og det forekommer mig (efter-
som, naar Talen er om hygia3niske Forholde, Be-

greber og Meninger saa ofte næsten alene stelae

sig paa Hypotheser) at man ligesaagodt i denne
Sag kan fremsætte det Spørgsmaal : Er der ikke

Sandsynlighed for, at Luftvexlingen paa Kirke-

øen vilde blive bedre, at Vindene lettere vilde
tone Jordbunden og bortblæse det Miasma, som
nu klæber ved Øen, dersom man nedhuggede

Størstedelen af de mange Træer, som nu be-

dække den sumpige Ø?

Et saadant Experiment vilde imidlertid være

kostbart, og der gives vel neppe Nogen, soin vilde
tilraade det.

Efter hvad jeg saaledes ovenfor har tilladt
mig at ytre, skal jeg gjentage den Formening, at

Spiren til Koldfeber Epidemien paa Hvaløerne
har lagt i et vandrende Miasma, som gj ennem
Atmosphæren er tilfort dem, at dette Miasma der

har fundet en sjelden Attraction, og at især Kir-
keøens ovenfor beskrevne sanitære Eiendommelig-
heder fastholde og nære Sygdommen, ligesom
et skiddent usundt Hus længe fastholder Typhus-
miasmet, naar det engang er trængt derind. Jeg
troer ogsaa at Koldfeberen, som efter min Me-

ning ikke kan betragtes som endemisk for Kir-
keøen, ved en indtræffende forandret Luftconsti-
tution vil forsvinde fra Øen, og for om muligt
at paaskynde det Tidspunct, da dette vil ske,
bor man saameget muligt forbedre de hygiæniske
Forholde, jeg i det Foregaaende har berørt.

I denne Henseende har det ved Siden af den

egentlig medicinske Behandling været mig magt-
paaliggende i de Huse, hvor Sygdommen er op-

traadt, at virke ved Raad og Veiledning, ligesom

jeg, ved Samtaler med Præsten og andre af Øens
oplyste Folk, har søgt at fremhæve Nødvendig-

heden og Nytten af en Sundhedscommission for

Hvaløerne, hvis Medlemmer kunde gribe ind med

Myndighed, hvor det er fornødent.

En frivillig Overenskomst i saa Henseende,

mellem en Del af Øernes Beboere og Lægen, vilde

efter min Formening have liden Autoritet og Li-

det kunne udrette.

II. Nogle hygiæniske Bemærkninger, uddragne af Compagnichirurg E. F. Lochmann's
Medicinalberetning for 1858.

I Aaret 1857 anlagdes et Gasværk i Chri-
stiansand, der fra Begyndelsen af 1858 har været
i fuld Drift, og hvorfra et forholdsvis betydeligt
Antal private Bygninger (circa 120) er forsynet med
Blus. Med al Anerkjendelse af dette Belysnings-
materiales mange og utvivlsomme Fortrin til An-
vendelse paa Gader og stone ventilerede Localer,
kan jeg dog ikke andet end anse Lysgassens ud-
bredte Anvendelse i private Boliger, i smaae Dag-

ligværelser og tildels i Soveværelser som aldeles

forkastelig i hygiænisk Henseende. I de almin-

delige Værelser af 600-800 hoist 1000 Cubikfod

frembringer en af de almindelige 3 Fods Bræn-

dere — især naar Luften er mildere, og den til-
fældige Ventilation gjennem Utætheder i Vægge,

Vinduer og Døre altsaa er mindre livlig — en

paafaldende tør og ubehagelig Atmosphære, der
let fremkalder Hovedpine, lidt Kortaandethed og i

17
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det -Hele hoist ubehagelig afficerer Organismen.

Det er forøvrigt forklarligt nak, naar man erin-

drer, at Lysgassen virker skadelig i flere Hen-
seender :

1. Ved at berøve Luften dens Surstof.
2, Ved Dannelse af Kulsyre og eventualiter,

hvad der neppe altid undgaaes, ved at nogen
uforbrændt Gas undslipper. Naar Gassen,

hvad der vet i Regelen er Tilfældet, inde-
holder lidt Ammoniak og Svovlkulstof, faaer

man desuden blandt Forbrændingsproducterne

Salpetersyre og Svovlsyrling.
3. Ved uforholdsmæssig at ophede og tørre de

øvre Luftlag i Værelserne.

Schinz (die Wärme Messkunst, Stuttgard 1858,

Pag. 352) angiver det Kvantum, der ved Venti-
lation maa hidskaffes for en Brænder med 3 Cu-
bikfods Forbrug, til 770 Cubikfod Luft i Timen.

Naar man nu erindrer, at vore Beboelseslei-
ligheder i Regelen indeholde et for en fuldkom-
men fri og normal Respiration utilstrækkeligt
Luftkvantutn, vil det være klart at Lysgassen af
ovenanførte Grunde væsentlig bidrager til at for-
værre Atmosphaven i vore Værelser.

Jeg har forøvrigt dels ved en Opsats i Chri-
stiansands Avis, dels ved megen Tale søgt at
faae Folk fra at anbringe Gas i Daglig- og Sove-
værelser, uden at jeg dog bar udrettet noget Syn-
derligt i denne Retning. Forovrigt kan det til
Anbefaling for vor Gas anføres, at den er meget
ren, navnlig fri for Svovlvandstof og Kulsyre.
Rensningen sker ved Kalk og Udvadskning i den
saakaldte Skrubber, hvorved Gassen befries fra
Kulsyre, Svovlvandstof, Cyan og tildels for Am-
moniak og Svovlkulstof. For fuldstændig at bort-
skaffe Ammoniakken burde Gassen egentlig vad-
skes i syreholdigt Vand. Da imidlertid den gjen-
tagne Vadskning af Gassen formindsker dens Lys-
evne, tør man vel ikke stille de hygiæniske For-
drimget til Gassens Renhed høiere end den, vort
Gasværk fyldestgjer. Ved de større Gasværker
i Udlandet opnaaer man i Regelen ikke den Grad
af Renhed, soin her; tildels tør Aarsagen være,
at man — i Frankrig og flere tydske Byer — an-
vender slettere, mere svovlholdige Kul. Her be-

nytter man de bedste engelske.

Rimeligvis mere ved et heldigt Tilfælde end

ved nogetsomhelst hygitenisk Sidehensyn har Chri-

stiansa,nds Gasværk faaet en fortrinlig Beliggenhed

i en Udkant af Byen mod Øst paa en lille Halve,

der paa tre Sider er omgiven af Vand. Ingen-

somhelst Ulempe for de Omboende vides at være

foraarsaget af Gasværkets Drift. Da Ophednin-

gen af Retorterne sker ved Cokes finder heller

ingen for Beboerne besværlig Reg Sted.

Af de mange Forbedringer i technisk og no-

nomisk Henseende, soin de sidste Aar have bragt

os, turde enkelte i hygiænisk Henseende være af
tvivlsomt Værd; jeg skal her exempelvis tillade
mig at omtale de saakaldte brændebesparende

Jernovne. Disse Ovne, der nu ere blevne meget

almindelige i Christiansand, bestaae af flere Eta-
ger end de ældre Ovne, og Besparelsen af Bræn-
dematerialet sker dels ved de tynde Jernplader,
der hurtig og fuldstændig afgive Varme til Luften
i Værelserne, dels derved, at Røgen og de øvrige
Forbreendingsproducter, først efterat have afgivet
den største Del af den indeholdte Varmemængde
i de mange fornemlig horizontale Etager og Ca-
naler i Ovnen, gaae over i Piben. I de ældre
Jernovne med fterre Etager og en mere directe

Vei gik Forbrændingsproducterne og de ophedede
Gasarter hurtigere og med en Mere Temperatur,

men derfor ogsaa med livligere og stærkere Træk
op i Skorstenspiben. I oconomisk Henseende stille

derfor de nyere Ovne sig langt fordelagtigere, og

sammenlignede med de ældre forbruge de i Loca-
ler af samme Størrelse neppe mere end '/2 til
hoist 2/3 af den Mængde Brænde, de ældre brugte.
Men ved de nyere Ovne bliver Luftfornyelsen i
Værelserne ogsaa mærkelig mindre, end ved de

ældre. Naar man erindrer den Rolle, vore Ovne
spille ved Ventilationen af vore Beboelsesværelser,

kan man ikke noksom lægge Vægt herpaa. 1 it
tort Brænde fordrer til fuldstændig Forbrænding
150 Cubikfod Luft (se Pappenheim : Handbuch

der Sanitäts-Polizei, Berlin 1858, Bd. II, Pag. 12).

Ovnen fremtvinger altsaa en Ventilation af 150

Cubikfod for hvert Pund Brænde, og det er klart,

at jo mindre Brænde man bruger, desto ufuldstæn-

digere og sjeldnere fornyes Luften i Værelserne.
Hertil kommer endnu en anden Omstændighed;
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paa Grund af den højere Temperatur, de tyndere

Jernplader antage, bliver Luften let ved stærkere

Ophedning paafaldende tør og ligesom brændt.

Rimeligvis forkulles eller forbrændes de mange

organiske Smaadele (Støvet), der ere suspenderede

Luften, maaske Luftens Surstof Ozonet? —

fctrandres. En Kjendsgjerning er det ialfald, at

Luften i Værelser, der opvarmes med disse nye

Ovne, har en tør, varm og eiendommelig ubeha-

gelig Beskaffenhed, og at det eneste sikre Rea-

gens paa god og tjenlig Luft: det større Velbe-

hag, hvormed den indaandes, angiver, at den her

er af en for Sundheden skadelig Beskaffenhed.

Paa de Aarets Tider, da man ikke lægger i

Ovnen, virker denne dog alligevel som Ventilator.

Man kan let ved Forsøg overbevise sig herom.
Navnlig er Lufttrækket betydeligt, naar Ovnsrø-

reue munde ud i en Kjokkenskorsten, hvor den
varme Luft er i stadig Opstigende, og hvorved

Luften gjennem Ovnen suges ud af Værelserne.

Men denne Evne til at befordre Luftvexel om

Sommeren er mærkelig mindre hos de nyere Ovne

paa Grund at de mange Etager og Canaler, hvor-

ved Luftstrømmens Mængde og Hurtighed for-
mindskes.

Anvendelsen af Papirtapeter til Betræk af

Beboelsesværelser synes efterhaandeu saavel i Byen

som Omegn at blive mere almindelig. De fleste

eller maaske alle disse Papirtræk indeholde Far-

vestoffe af Mineralriget, ikke alene Arsenikforbin-

delser, hvorpaa jo saavel Publicums som Medici-

nalstyrelsens Opmærksomhed er henledet, men

ogsaa, hvad der maaske tør være af ligesaamegen

hygiænisk Betydning: Bly-, Kobber-, Chrom- og

Zinkfarver, alle mere eller mindre giftige Stoffe.

Naar man tager Hensyn til den Lethed, hvormed

disse Farver afrives, da de kun ere løselig paa-

trykte eller paasmurte, og til at der saaledes kan

være ikke saa faae fint fordelte giftige Farvepar-

tikler stadig suspenderede i Værelsernes Atmo-

sphære, og man vel neppe kan benegte Mulighe-

den af, at endel af disse Stoffe kunne ved den

indaandede Luft komme i intim Berørelse med

Aandedrwtsorganernes Slimhinde, kan man vel

anse den udbredte Anvendelse af disse Tapeter for

noget betænkelig. Det tør være vanskeligt eller

umuligt med Bestemthed at paavise de for Sund-

heden skadelige eller ligefrem giftige Virkninger

af disse Potentser, ligesom jo vort Kjendskab til

de metalliske Giftes Indvirkning paa den menne-

skelige Organisme i meget smaae Doser vel neppe

er saa noiagtigt, eller Symptomerne saa bestemte

og characteristiske, at de altid med Lethed kunne

paavises. De almindeligst forekommende chroniske

Sygdomme Lungesvindsot og Cardialgi have en saa

dunkel og compliceret Ætiologi, og mange skade-

lige Indflydelser turde her samvirke; muligt de her

nævnte ikke ere uvirksomme.

Foruden de ovenomtalte Farver turde Papir-

tapeterne endnu i en anden Henseende være ska-

delige; Papiret vil lettere end olimalede eller

simpelt gipsede Vægge optage og fastholde ikke
alene Sygdoms- og Smittestoffe i strtengere For-

stand, men ogsaa de organiske flygtige Stoffe af

Secretionerne navnlig Hudens og Lungens, hvis

fuldkomne Bortfjernelse er af saa megen Betyd-

ning for Sundhedens Vedligeholdelse, med andre

Ord for at bruge det technisko Udtryk, hvormed

man betegner denne Proces, at Værelser med Pa-

pirtapeter lettelig in fie er e. Naar desuden til

Paasætning af Tapeterne, som ofte sker, sur og

tildels i Decomposition overgaaende Lim eller

Klister benyttes, vil denne Infection af Localerne

særdeles begunstiges.

Det har ofte været mig paafaldende, hvilken

Forskjel der er paa den rene og behagelige Luft

i de gammeldags Værelser, hvor der er Stokke-

vægge med eller uden Oliefarve og en antik een-

etages Ovn med et godt muret Rør, og den tryk-

kende tørre og hoist ubehagelige Atinosphære i et

Værelse af omtrent samme Størrelse og med samme

Antal Beboere men i moderne Smag med en zir-

lig mangetages let Ovn og Ror af tynde Jern-

plader, vel betrukne Vægge og mangefarvede Ta-

peter, og det forekommer mig med Bestemthed at

Phthisis og scrophuløse Tilfælde aabenbart for-

værres i sidstnævnte Boliger.

Fra Medicinalstyrelsens, Side er der vel In-

tet at foretage i denne Retning. Kun efterltaan-

den og ad Overbevisningens Vei ville Lægerne ved

at henlede Almenhedens Opmærksomhed paa Be-

tingelserne for en sund Bolig, kunne udrette Noget.
17*
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Aarsberetning fra Bergens Sindssygeasyl for 1858, afgiven af den ved samme
autoriserede lane F. T. Rosenberg.

I. Generalberetning.

Sygdomsform.

Tilbagelig-
gende fra

1857.
Indkomne. Udgaaede. Døde.

ilbage ig-
gende til

1859.Helbredede. I Bedring. Uhelbr.
Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv.

Melancholia 	 3 3 9 2 2 1 2o 1 1 o o 7 3
Mania 	 3 9 10 15 8 9 1 2 o 1 o 1 4 11
Stupiditas 	

(stupidité)
1 % o o o o o o o ., o 0 1 .

Delirium tremens	 .	 .	 .	 . o o o 1 ,- :-. o o o o o o s

Dementia	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 11 10 3 3 1 o 1 2 3 2 1 o 8 9
Idiotismus

congenitus	 .	 .	 .	 .	 . 	 o o o o , o o o o o o o 0 0

acquisitus 	 2 2 o 10 o . o 120 o 11
Epilepsia	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 ,-
Paralysis generalis	 .	 .	 .	 .

(paralysie générale)
o o .., • .1 : .- o o o o o o o

20 25 24 22 —12 10 4 5 5 7 1 1 22 24

II. De Syges Alder, Stand og Stilling, Ægteskabsforhold  samt Föde- og Hjemsted. Rekvirenter.
Sygdommens Varighed for Indlæggelsen og dens sandsynlige Aarsag.

Aid  e r.

Imellem 15-20 Aar 1 Md. 3 Kv.
— 20 — 25 - 3 - 5 -

— 25-30 - 4 - 2 -

— 30-35 - 3 - 2 -

35-40 - 5 - 4 -

— 40-45 - 2 - 0 -

— 45-50 - 3 - 2 -

— 50-55 - 2 - 1 -
— 55-60 - 1 - 1 -

60-65 - o - i -
— 65-70 - o - o -

— 70-75 - o - i -
Tilsammen 24 Md. 22 Kv.

Stand og Stilling.

Embedsstanden . .	 1 Md. 1 Kv.
Kjobmandsstanden . 	 o - 2 -

Haandværksstanden	 4 - 2 -

Bondestanden .	 14 - 8 -

Tjenestefolk .	 3 - 3 -

Arbeidsclassen	 I - 1 -

Almisselemmer	 1 - 5 -

Tilsammen 24 Md. 22 Kv.

Ægteskabsforhold.

Gifte . . . 12 Md. 5 Kv.

Ugifte . . . 11 -	 14 -

Enkestand .	 1 -	 3 -

Tilsammen 24 Md. 22 Kv.

Føde- og Hjemsted.

Bergen .	 8 Md. 12 Kv.

Oos . ,	 . i - 	 -
Fjæld 	  2 -	 i -

Lindaas .	 o -	 i -
Fane 		, - 	1 -

Vos 	  i -	 , -

Skonevik   i -	 , -

Hardanger	 .	 3 -	 2 -

Augvaldsnes .	 o -	 i -

Stavanger	 . o -	 i -

Sondfjord	 i -	 , -

Nordfjord	 2 -	 i -

Sogn. .	 .	 4 -	 i -
Soen 		, - 	I -

Skjerstad (Nordland) 1 - 	 0-

Tilsammen 24 Md. 22 Kv.
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Rekvirent.

Bergens Fattigvæsen . . 8 Md. 11 Kv.

Sondre Bergenhus Amt . 4	 6

Nordre Bergenhus Amt . 1 - 1 -

Nordlands Amt . . 	 1 -	 1 -

Evindviks Fattigvæsen 	1 -	 o -

Førde Fattigvæsen	 1 -	 o -

Eids Fattigvæsen .	 1 -	 o -

Fjælds Fattigvæsen	 1 ...	 o -

Privat Regning	 .	 6 -	 3 -

Tilsammen 24 Md. 22 Kv.

Sygdommens Varighed før Indlæggelsen
i Asylet.

8 Døgn . . 1 Md. 2 Kv.
12 Uger . . 1 - o -

4 Maaneder 1 - 0 -

6	 do.	 1 - 1 -

2 Aar	 2 - o -

1 Aar	 o

5 Aar	 1 - o -

9 Aar	 o - 1 -

Tilsammen 7 Md. 5 Kv.

Udsvævelse . . o 1 -

Mistænksomhed . 1 o -

Skuffede Forventninger 1 - o -

Ubekjendte • 4 - % -

Tilsammen 24 Md. 22 Kv.

Belægget har hele Aaret været fuldt, idet det
i Gjennemsnit har været 46, 3. Liggedagenes An-
tal har været 16,901.

De Nyoptagnes Antal har været 46, af hvilke
16 for kortere eller længre Tid siden før have

været behandlede i Asylet. Ved deres Indlæg-
gelse led disse 16 af følgende Sygdomsformer: 6

Md. 7 Fr. af Mania, 1 Md , 1 Fr. af Melancholia,

1 Md. af Delirium tremens.

Af de 22 som helbredede udgaaede have 13

(8 Md. b Fr.) før været behandlede i Anstalten: 7

Md. 4 Fr. med Mani, 1 Fr. med Melancholi, og 1 Md.

med Delirium tremens. 9 ere udskrevne i Bedring.

Af disse ere de 6 udtagne af Asylet ifølge deres
Families eller Nærmestes udtrykkelige Forlan-

gende; 3 ere udskrevne for at afgive Plads for

andre, da deres fuldstændige Helbredelse antoges

at ville medtage en længre Tid og deres Ophold

udenfor Asylet at ville være dem gavnligt.

15 ere som uhelbredelige, men tillige som

uskadelige blevne sendte til deres Hjem.

2 ere døde, nemlig en Olding, som døde af Ma-

rasmus, og et Fruentimmer, som døde af Pneu-

moni, hvor Lungerne vare overgaaede i Gangræn.

De Syge ere ifølge Bygningernes Construc-

tion inddelte i tre Classer : Rolige, Urolige saint

Urenlige og Voldsomme. I Overensstemmelse

hermed skulde de Syge behandles i deres respec-

tive Afdelinger, hvilket ogsaa sker med Hensyn

til de to første Classer. Hvad den 3die Classe

angaaer, de Voldsomme og Urenlige, da have de

fleste af disse Adgang til de Uroliges Afdeling,

forsaavidt deres Sygdom tillader det, da Celle-

bygningen, hvor de udelukkende tilbringe Natten,

ikke tilbyder den for disse nødvendige Plads til
Bevægelse og Adspredelse.

Det selskabelige Liv er saavidt muligt udvik-

let i Asylet. Da Belægget imidlertid saagodtsomi

alene bestaaer af den arbeidende Classe af Sam-,

fundet, er det en Selvfølge at de selskabelige Ad-

Sygdommens sandsynlige Aarsag, op-

given ved den Syg es Indlæggelse.

Arvelighed . .	 2 Md. 2 Kv.
Samvittighedsskrupler 	 - -	 2

Heftigt Temperament	 1 - 2

Ulykkelig Kjærlighed	 3 - 2

Hæmaturi . . .	 1 -	 o -

Menstruationsbesvær	 o -	 1 -

Skræk 	  2 - 3 -

Blodcongestioner .	 2 -	 1 -
Religionssværmeri	 1 -	 1 -

Religionsskrupler	 1 -	 o -

Løsgjængeri . .	 0 -	 2 -

Spinalirritation	 o -	 1 -
Typhus 	  o - 1 -
Sorg 	  o -	 1 -
Drik, . .	 2 -	 o

Hjernebetændelse . . . 1 - 	 _
Saaret Forfængelighed . 1 -	 o

Anstrængielse •	 o -	 1 -
Barselseng 	  o -	 1 -
Onani 	  1 - o -
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spredelser ere faae og indskrænkede til dem, som

dette Slags Folk kunne sætte Pris paa. De be-

staae da hovedsagelig i forskjellige Slags Spil og

Tobaksrygen, som tillades udenfor Arbeidstiden.

En særlig Fornøieise finde dog de rolige Syge om

Sommeren i Haugeaxbeide og Blomsterdyrkning,

hvortil er given dem Anledning ved Anlægget af

Blomsterpartier i deres Bevmgelsespladse, og det

er behageligt at se med hvilken Interesse de følge

Udviklingen af sine Blomster, og med hvilken

Omhu, navnlig Mandfolkene, pleie dem. Arbeids-

virksomheden har i Gjennemsnit beskjæftiget

15 Md. og 15 Fr. og har i Regelen kun været af

det Slags, som den arbeidende Classe er vant til, og

som er omtalt i Kvartalsberetningerne. Den har

i øconomiik Henseende været Asylet til megen

Nytte, da saagodtsom Alt, hvad der kan udføres
med Naal eller Strikkepind, er udført af An-
staltens Syge.

Den ved Asylet ansatte Præsts ugentlige

Nærværelse iblandt de Syge har afgivet en god
Støtte for den moralske Behandling. Reconvale-

scenterne og selv de Syge, som dertil egne sig,
besøge desuden om Søndagene Byens Kirker, naar
de dertil ytre Lyst.

I den tabellariske Oversigt har jeg opfort

Aarsagsmomenterne saaledes , som de ved den
Syges Indlæggelse ere opgivne, eller saaledes,
som der ved senere Undersøgelser er opgivet. At
opgive en bestemt Aarsag til en Sindssygdom,
naar den ikke afhænger af tydelige physiske eller

moralske Aarsager, er en meget vanskelig Sag.
Jeg har derfor villet bemærke dette, for at man
ikke skal tillægge disse angivne Aarsager et større
Værd, end de i Virkeligheden fortjene. I flere af
de opførte Aarsager er det min Anskuelse, at de
ere secundære Følger af en ikke angiven eller

overseet primær Affection. Det forekommer mig

saaledes, at Arveligheden er meget lidt repræsen-

tenet som Aarsag, ligeledes Onani, om hvilket
sidste jeg navnlig skai bemærke, at det hyppig

bedreves blandt de Syge.

Tvangsmidlerne have som de foregaaende Aar

været indskrænkede til Ophold i Cellerne, Tvangs-
troie, Rein om Arnie eller Ben og kolde Styrte-
bad. Med Ilndtagelse af et Par Tilfælde, hvor

stadigt Ophold i afsondret Rum har været nød-

vendigt paa Grund af vedkommende Syges Uren-

lighed og Uforligelighed med andre Syge, har

Tvang kun været anvendt i kortere Tid af Gangen.

Sundhedstilstanden har hele Aaret været god

i Asylet.

Bespisningen er ikke saa god, som den ifølge

min Mening bør være; men da Patienterne i

i Regelen befinde sig vel ved den som den er,

har jeg ikke fundet tilstrækkelig Grund til at

foretage noget Skridt, der kunde fore til en For-

andring i denne Henseende, saameget mere som

Asylet har fælles Kjøkken og samme Spiseregle-

ment soin det civile Sygehus. Et Fremskridt i

denne Retning til det Bedre er dog gjort, idet

Bespisningsreglementet for Overvogterens og Ma-

tronens Vedkommende er forbedret.

En Afskrift af Bespisningsreglementet for de

Syge vedlægges.

Spisereglement for Bergens Sindssygeasyl.

Norgen.
1 1/2 Pægel Thevand, 1/2 Pægel Melk, 1/2 Lod

Sukker, 16 Lod Rugbrød (grovt), 1 Lod Smør.

Middag.
Søndag, Tirsdag og Thorsdag:

3 Pægle Kjødsuppe kogt paa 16 Lod ferskt
Kjød med Log og andre Grønsager efter Aars-

tiden, saasom Gulerødder, Kaalrabier, Næper etc.
samt 12 Lod skrællede Poteter og 8 Lod Rugbrød
(grovt).

Onsdag og Løverdag:
3 Pægle Byggrynsgrød med 1 Pmgel sød

Melk, 24 Lod kogt Ludefisk, Nakker eller Klip-
fisk, 16 Lod Poteter, 1/3 Pægel Melsauce, eller

3 Pægle Fiskesuppe med Grønt samt 16 Lod

fersk Fisk, 8 Lod Rugbrød, 1 Lod Smør.
Mandag:

3 Pægle Byggrynsvelling, kogt med sød Melk,

16 Lod Rugbrød, 1 Lod Smør.

Fredag:

3 Pægle Grynsuppe med Sirup, Eddike eller

anden Frugtsaft, 16 Lod Rugbrad, 1 Lod Smør.
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Aften.
Søndag og alle Helligdage:

1 J/2 Ptegel Thevand, 1/2 Peegel Melk, V2 Lod
Sukker, 16 Lod Rugbrød, 1 Lod Smør.

Mandag, Tirsdag, Thorsdag og Fredag:
3 Pægle Bygmelsgrod, 1 1/4 Peegel sød Melk.

Onsdag og Loverdag:

3 Pægle Byggrynsgrød med 1 Pægel sod Melk.

Jul- og Nytaarsaften:

3 Pægle Risgrød, kogt i Melk, med 1 1/2 Pæ-

gel godtgodt 01 og 2 Lod Sirup.

Anm. Til en Portion Kjødsuppe med Kjød leve-
res 16 Lod ferskt Kjad med Ben og Se-
ner, hvoraf i Regelen udkommer 6 à 6
Lod kogt Kjod.

IV. Bemærkninger om Levemaaden og enkelte hygimniske Forholde i ytre Nord-
fjord, af Distriktslæge J. N. Cappelens Medicinalberetning for 1858.

Indvaanerne i Selo Prxstegjeld, Bremanger
Sogn og af Daviks Præstegjeld fornemlig i Rug-
sunds Sogn ernære sig for det Meste af Fiske-
ri, der drives næsten hele Aaret igjennem. Vaar-
sildfiskeriet og dermed forbunden Beskjæftigelse

begynder sædvanligvis strax i Januar Maaned og
kan regnes for at vedvare ligetil henimod Slut-
ningen af Februar Maaned, da Vaartorskfiskeriet
begynder. Dette pleier at ophøre i Begyndelsen
af April, hvorefter Fiskerne begynde at færdes
længre ude paa det aabne Hav (4, 6 a, 8 Mil
fra Land), for at fange Torsk, Lange samt Sei
og Helleflyndre (Qveite). Dette Fiskeri fortsættes

hele Sommeren igjennem, medens Nogle i Juni,
Juli og August samt September drive Sommer-
sildfiskeri med Not inde i Fjordene. I September
October, November ogDecember drives Fiskeri efter
Torsk. Fiskeriet, der til enkelte Tider og bur-
tig skaffer en vakker Pengefortjeneste, optager
saaledes 13eboernes hele Tid; Markarbeide bliver
en Biting, hvorfor dette overlades til Fruentim-

merne. Lyst til Jordforbedring er sjelden at finde.

Som Folge heraf vedblive Mark og Ager, der
for det Meste ligge paa en mod Soen mere eller

mindre heldende Fjeldside, at være fugtige og vaade
i hoi Grad. Lysten til at færdes paa Soen er
saa stor, at Enhver midt i Vaaraanen og under

Indhostningen selv i det gunstigste Veir forlader

sit Hjem, naar kun en liden Udsigt haves til at

kunne erholde Noget ved Fiskeri.	 Als lags

Haandværkerarbeide er dem fremmed.	 Denne

omtalte idelige Beskjæftigelse med Fiskeri er ikke

altid forbunden med Legemsanstreengelse. Tvært-

imod: Seilet benyttes enten paa Udreisen eller

paa Hjemreisen, sædvanligvis baade paa Tur og

Retur. Kun stundom, naar der reiser sig en
stærk SO- eller Ø Vind, maae Fiskerne anstrænge

sig af alle Kræfter for at komme iland. Under

Roning anstrzenges blot Overextremiternes Musk-

ler samt Rygradens i mindre Grad ; Brysteassen

er i Bevægelse, og denne maa udøve en velgjø-

rende Indflydelse paa og Udvikling af de i sam-

me indeholdte Organer, hvilket i Forbindelse med

megen Nydelse af Lever maaske bidrager meget

til Svindsots sjeldne Forekomst. Selve Fisk-

ningen er ei forbunden med nogen synderlig Le-

gemsanstrængelse. Den idelige Sidden i Baad i

noget foroverbøjet Stilling tilligemed liden Le-

gemsanstrængelse maa bevirke, at Legemets Ud-

vikling i det Hele taget hemmes, hvorfor Hoiden

sædvanligvis er liden. Menneskene ere smaae og

uskikkede til alslags Arbeide, der udfordrer

nogen Anstrængelse f. Ex. Markarbeide og Haand-

veerkerarbeide, og deres Udseende blegt og ante-

miskt, til hvilket Sidste ogsaa den usle Leve-

maade, hvorom senere, for en stor Del bidrager.

Det er klart, at under Indvaanernes idelige Fær-

den paa Soen og under Fiskningen ere de ofte
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udsatte for at blive gjennemvaade saavel af Regn

som Se, uden at kunne ombytte de vaadeKlmder for-

inden de have naaet Hjemmet; og da Saadant

bender kun altfor hyppig, opstaae adynamiske

og Forkjølelses-Sygdomme. Forinden de komme

til Hjemmet, skal sædvanligvis et BrEendevinsud-

salgssted besøges. Der nydes 1/2 Pægel Brændevin,

uden at der spises Noget. Breendevinet opvarmer

dem noget, men Kulden vil senere under Tilvirk-

ningen af den erholdte Fisk virke saameget mere,

og en større Slappelse indtræde. Denne Nydelse

af Brændevin maa bestemt ansees for at være en

Aarsag til de hyppige chroniske Mavebetændel-

ser og Ca,rdialgier, medens Fisketilvirkningen gi-

ver Anledning til Værkefingre.

Det er sædvanligt at Børn — Gutter af 8

it 10 Aars Alder — maae følge Fædrene fornem-

lig om Sommeren paa disses Havreiser. Hvilken

Skade saavel for deres aandelige som legemlige

Udvikling deraf maa følge, er let begribeligt.

Medens saaledes Fiskeri er den vigtigste

Ernæringsgren for Indvaanerne i Distriktets oven-

nævnte ytre Sogne, er Agerbrug og tildels Skov-

drift Hovedsyssel for Indvaanerne i Eids og Sta-

reims Sogne. De deltage rigtignok ogsaa i Vaar-

sildfiskeriet men lidet i de øvrige Fiskerier. De

beskjæftige sig desuden meget med Haandvær-

kerarbeide især Bygnings- og Snedkerarbeide,

hvorfor de efter Fuldendelsen af Vaaraanen søge

Arbeide dels i de ytre Prwstegjelde i Nordfjord,

dels paa Søndmore især i Aalesund og dels i Ber-

gen, paa hvilke Steder de forblive indtil Indhøst-

ningen kalder dem tilbage. De udmærke sig

blandt Fiskerne ved en større Legemsudvikling,

et bedre og sundere Udseende, bedre Klædedragt

og større Aandsdannelse, hvortil vistnok deres

større Legemsanstrængelse, deres bedre Leve-

maade og den mere Optræden blandt Fremmede

bidrager ligesom ogsaa deres bedre Fonnuesforfat-

fling. I sidstmeldte Sogne er ogsaa en større

Sands for et forbedret Jordbrug opvaagnet.

Sygeligheden synes ogsaa der at være mindre.

Folkets Levesæt er fremdeles ringe og us-

selt især hvad de ytre Sogne angaaer.

Sands for Renlighed synes saaledes at have

tiltaget kun i liden Grad fornemlig i Selo og

Bremanger. Dette gjzelder ei alene med Hensyn

til Legeme men ogsaa Huse og Omgivelser; saa-

ledes sker Badning af Legemet hoist sjelden.

Om Sommeren have Enkelte begyndt at bade sig

i aaben Sø, hvortil der er saa rig Anledning.

Ansigt, Hænder og Hals vadskes sædvanligvis

kun hver Gang man forlader Hjemmet for at

aflægge et Besøg, og de bedækkede Steder af

Legemet ialfald hos mange Familier blot 1 eller

2 Gange om Aaret.

V a an in g shusene ere ikke alene betydelig

forbedrede i Forhold til hvad de vare for 7 t 8 Aar

siden, men ogsaa mange nye opførte, siden de fleste

Jordbrugere, der tidligere brugte beneficeret Gods,

ere blevne Selveiere. Endnu findes Vaanings- og

Fæhuse gjerne sammenpakkede paa en saa liden

Jordplet som muligt, dels for at man kan spare

Umage med at gaae, dels for at det ene Hus

skal tjene det andet til Ly under Storm og Uveir,

dels for at folge en gammel Skik og Brug og

endelig fordi det er vanskeligt at erholde et Aqui-

valent fra Hustomten, ifald Husene skulle flyttes

paa Ens egen Teig. Denne Sammenklining af Vaa-

nings- og Fæhuse hindrer ofte Lyset Ira at falde

frit ind igjennem de smaae Vinduer. Den vaade

og fugtige Jord omkring og imellem disse Huse

blandes med alslags udkastede Sager, der opstaaer

en utrolig fæl Stank og Urenlighed, der naturligvis

letteligen overføres til det Indre af Vaaningshu-

set og potentseres ved de mange Menneskers Ud-

dunstning, ved de fugtige Klæder, ved Torvrog og

Damp af Maden. Hvilken Tæthed en saadan Atmos-

phære kan have, er næsten utrolig: Klæder der

i nogen Tid have været paavirkede deraf, behove

mindst 2 Dages Udhængen i frisk Luft og dygtig

Bankning for at blive befriede derfor. At smit-

somme og adynamiske Sygdomme under saadanne

Forholde maae tiltage saavel i Intensitet som Ex-

tensitet er indlysende, ligesom ogsaa at Kjertel -

syge hos Børn maa indfinde sig. At bevirke en

Forandring i den fatale Skik at sammenkline

samtlige Vaanings- og Fæhuse er ikke saa let,

allerhelst naar en ussel Formuesforfatning og ofte

Fattigdom indvirker hemmende derimod; den maa

ske successive. Men at en Forandring vil indtræde,
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maa jeg slutte deraf, at mangfoldige Bonder er-

kjende alvorlig, at Forholdet, som det nu er,

maa have en skadelig Indflydelse paa Helbreden,

og at Udskiftning af Jorden, hvorved Udflytning ab-

solut maa ske, vil befordre Jordbrugets Fremgang.

Rummet i Vaaningshuset, der udgjor for det Meste

kun 1 Værelse, og hvori den hele Familie med

Tjenere opholder sig, spiser og sover, er i Almin-

delighed meget forlidet. Værelset er sædvanlig

fra 7 til 9 Alen i fl og 3 Alen boit; hos Hus-

mænd og Pladsmænd er Stuen endnu mindre.

Dette Rum maa regnes noget storre der, hvor

der findes Rogstuer. Disse synes nu mere og mere

at gaae af Brug, de fortrænges af Stuer, hvori

Kogeovne ere anbragte; sædvanligvis er der da

nedlagt Loft, hvorved Værelset taber i Rumfang

og vinder i Usundhed. Paa mange Steder findes dog

Kogeovne uden at Loft er nedlagt over Stuerne;

Røgen ledes ud igjennem en anbragt Skorsten og

naar Kogeovnene blive saaledes indrettede, at Dam-

pen under Kogningen ledes gjennem et eget Ror

op i Skorstenen, og der desuden findes Ljore,

maae slige Værelser ansees for saare hensigtsmæs-

sige især paa disse Kanter, hvor Brænde er me-

get kostbart. Derved bliver det unødvendigt at

sætte Doi. og Ljore aaben under Kogningen, og

en mere passende Ventilation istandbringes ved at

aabne Ljoren. Den umaadelige Træk, soin op-

staaer i Røgstuer ved at aabne Doi- og Ljore

under Kogningen, er ofte meget farlig, og da Ud-

dunstningen fra de nærliggende Fæhuse etc. er

stærk og ofte afskyelig, vindes lidet ved det Slags

Ventilation for Sundheden.

Om Klædedragten kan mærkes, at Fruen-

timmerne synes mere og mere at folge Lægens

Raad at bruge uldne Benklæder, hvilket i et

saa veirhaardt Distrikt med et saa fugtigt og

raat Climat absolut maa være et stort Gode

fornemlig under deres Beskjæftigelse med Sil-

detilvirkningen. Ogsaa Mændene tillægge sig uldne

Skjorter, og Sotroier og bedre Klæder i det Hele

taget træffes hyppigere under Vaarsildfiskeriet.

Hertil har bidraget ei alene kraftige Formaninger

men ogsaa Omgang med de bedre klædte Fiskere

fra Stavangerkanten.

Fodemidlernes Kvalitet vedbliver at være

den samme soin tidligere.	 I de indre Sogne

ere de kraftigere end i de ytre. Beboerne nyde

i Almindelighed 4 Maaltider om Dagen.

Det iste Maaltid, Kl. 7-8 Morgen, bestaaer

af: sur Melk og Brød, og, forsaavidt det haves,

fersk eller saltet Fisk ; stundom desuden Poteter.

Det 2det Maaltid, Kl. 12-1 Middag, bestaaer

af Grød og sur Melk.

Det 3die Maaltid, Kl. 5 Eftermiddag, bestaaer

af: sur Melk og Brød, desuden saltet Fisk og, der-

som Melk ei haves, da Poteter; hos de mere for-

muende Bonder 1 eller 2de Skiver Spegekjod

(hver Skive omtr. 1/2 Tom. tyk og 6 Tom. lang;

vægtig tilsammen 6-9 Lod) 1 eller 2 Gange

ugentlig.

Det 4de Maaltid, Kl. 7-8 Aften, bestaaer af:

Gross' og sur Melk, eller saa ofte det haves fersk
Fisk med Lever og Brod.

Om Søndag:

iste Maaltid Fisk og Poteter. Smør og Brød.

2det
	

(Kl. 4 Eft.) Brød og Melk med

Fløde.

3die —	 Kjød og Suppe med Gryn, lidt

Kaalrabi og Karve; eller Grød og Melk.

Hos de mere formuende Bonder gives stun-

dom lidt Smør om Morgenen 1 Gang sjelden 2

Gange om Ugen. Bondens Melk er sædvanlig

tynd og blaa. Den nysiede Melk ser ofte ud

ligesom om den skulde være skummet, en Følge

af daarligt og lidet Foder til Kreaturerne. Den

sure Melk benyttes sædvanligvis strax efter at

den sure Fløde er afskummet. Stundom benyttes

den sure Melk efterat være opbevaret i kortere

eller længre Tid. Den saltede Fisk er slet til-

beredet, sur og stundom ildelugtende. Grøden,

der bestaaer enten af Bygmel eller af Byg- og

Havremel tilsammen, er tyk og lidet kogt; ja

sædvanligvis efterat den skal være kogt, paarores

endnu nogle Haandfuld Mel for at gjøre den tyk-

kere. At derved en hel Del af Grødens nærende

Kraft gaaer tabt er indlysende. Ved Brød paa

anførte Spiseliste menes Fladbrod bagt enten af

Havremel eller af Havremel og Rugklid. Nydel-

sen af Poteter har været mindre end i de fore-

gaaende Aar paa Grund af Potetessygdommen.

18
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Til Drik bruges „Syre" blandet med Vand.

Denne Syre erholdes ved at koge sur Melk; den

udskilte Ost benyttes til Gammelost, medens det
Tyndflydende (Mosen) hensættes om Vinteren
indtil Sommeren og om Sommeren blot nogle Uger,

hvorefter en Gjæring begynder at udvikle sig.
Efter fuldendt Gjæring opbevares den i Tønder
og Ankere ofte et helt Aar. Denne Syre, der
nydes i stor Mængde, frembringer en Udspænding
af hele Tarmcanalen med Gas, sure Opstød, car-
dialgiske Smerter og dyspeptishe Tilfælde. Den
stærke Melspisen og idelige Syredrikken i For-
bindelse med Varmen i Tarmcanalen maa bevirke
en Decomposition af Fødemidlerne eller en Gjee-
ringsproces, hvoraf foruden en stærk Flatulents endog
maaske en skadelig Indvirkning paa Bloddannelsen

er Resultat. Det vil af Ovenstaaende erfares, at
Næringsmidlerne ere af en altfor ensartet Beskaf-
fenhed. Hertil kommer at Tilberedningsmaaden
er skjødesløs, hvilket jo maa tilskrives Kvinderne,
der synes mere at lægge sig efter at uddanne sig
til at forrette alle Slags Markarbeider end at sysle
med Husvæsenet. Det bemærkes, at der hidind-
til ei synes at være indtraadt nogen Forandring
i Kostholdet; maaske har dette sin Grund i, at
man tidligere har indvirket paa selve Mændene,
istedetfor at man burde have søgt at give Kvin-
derne Underretning baade om nye Fødemidler og
om forbedrede Tilberedelsesmaader, hvilket ogsaa
for Fremtiden vil blive at iagttage. Til det Øje-
med vil det blive paalagt Jordemødrene, naar de
bistaae Koner, at veilede Fruentimmerne noget
i Madlavning. Med Hensyn til Kvantiteten af
bemeldte simple Næringsmidler da er det vist
altfor sikkert, at den paa flere Steder er util-
strækkelig, navnlig for Tyendet. Husbonden og

Madmoderen spise sammen med Tjenerne; disse

Sidste maae, dersom de ikke ere „s k a ml ø s e,"

være færdige med Maaltidet, saasnart hine reise

sig fra Bordet. Husbondsfolket derimod tilfreds-

stiller Mavens Tilgodehavende senere i Almindelig-

hed. Hvad der her er anført om Fødemidler, gjælder

for det Meste de ytre Sogne: Selo Hovedsogn,

Vaagsø, Daviks og Rugsunds Sogne. I Eids Ho-

vedsogn og Stareims Sogn derimod ere Føde-

midlerne noget kraftigere og bedre d. v. s. der

spises større Kvantitet Smør og Kjod. I de ytre

Præstegjelde findes en altfor stor Tilboielighed til

Nydelse af Brændevin ; i de indre Sogne er Nydelse

af Ol især til enkelte Tider overmaade stor.

Øllet er slet tilberedt, ofte tilsættes spansk Peber,

Tobak etc. for Berusningens Skyld, og i Gjæste-

budstilfælde — for Oconomiens Skyld med Hen-

syn til Maden.

Af det om Hygixnen i al Korthed Anførte vil

det erfares, at denne staaer paa et meget lavt Trin.

Vil man spørge om Aarsagen hertil, behøver man

ei længe at betænke sig paa Svaret. Først og

fremst maa den søges i den fornemlig langs

Havkanten usædvanlig ringe Oplysning, og den

deraf følgende Vedbængen ved Forfædres Skikke

og Brug; dernæst i Mangelen paa tilstrækkelig

lette Communicationsmidler, hvorved Omgang med

Fremmede og disses Indvirken paa Distriktets

Indvaanere besværliggjøres. At den paateankte

Communication med nordre Bergenbus Amts

Dampskibe vil virke uendelig -velgjørende paa vore

yderst primitive Forholde, er indlysende. Liv

og Virksomhed vil derved fremkaldes og forøge

Velstanden, hvorved ogsaa større Krav med Hen-

syn til Livets Bekvemmeligheder vil resultere.
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v. o in S ygehusene i A Is t ah aug og Bodo, af Distriktslægerne K. Hansens og
S. U. Arntzens Medicinalberetninger for 1858.

Til min Medicinalberetning maa jeg foie nogle
Ord om det herværende Sygehus paa Gaar-
den Skjæggesnes i Alstahaug — uagtet det vist-

nok oftere er blevet beskrevet lige fra dets første

uheldige Anlæg *) og til den seneste Tid, da man

har bragt under Overveielse, om det skulde ned-

lægges eller en Sygehus-Bygning fra Nyt af op-

bygges.

Efterat man længe havde benyttet som Sy-

gehus en isoleret staaende men faldefærdig Byg-

ning, forlagdes Sygeværelserne til Distriktslægens

Beboelsesleilighed. Man tog uden videre Lægens

Sengkammer, med et dertil stødende Spiskammer,

og et Ruin, som befandt sig over begge disse

Værelser, og lavede i en Hast heraf et Par Sy-

gestuer, der fremdeles udgjore hele Sygehusets

indre Bekvemmelighed. Værelserne bleve rappede

i sin Tid, men Arbeidet saa slet udført, at Kalk-

lagene overalt ere løsnede fra Væggen, saaat man

maa bruge megen Forsigtighed, for at de ikke ved

nogen Rystelse skulle ramle ned.

Paa flere Steder er Rapningen gjennembrudt,
og gjennem de saaledes dannede Sprækker staaer

der en lumsk Træk, som paaviseligt bar fremkaldt

alvorlige Tilfælde blandt Patienterne.

Værelserne, der gaae gjennem Husets hele

Bredde (Bygningen er nemlig en saakaldet enkelt

Bygning), have to modstaaende Vinduer paa de

korteste Vægge. Paa den ene Langvæg hair man

Doren, der forer ud til en Gang, der er kold og

*) Et talende Bevis herfor: Skjæggesnes Gaard, der
havde en Besætning af 12 Kreaturer og dertil sva-
rende Korn- og Potetesavling og forfaldne Bygnin-
ger, blev kjobt for 2000 Spd. istedetfor No r d-H e r 0,
som var en sjelden velbygget Gaard med en Be-
sætning af 50 (femti) Stykker Storfæ, med dertil
svarende Herligheder forøvrigt, og som var tilfals
for 1000 Spd, Den der har Erfaring for, hvor van-
skeligt det er at erholde Melk og ferskt Kjød paa
disse Kanter af Landet, vil føle dobbelt Sorg over
det Misgreb, som her er begaaet med Sygehusets
Velfærd.

trækfuld. Midt paa den anden Langvæg staaer
Kakkelovnen,

Begge Værelser ere 24,8 Fod lange, 13, 7 Fod
brede; Overværelset 7, 5 Fod og Underværelset 8,2

Fod Mt. Værelsernes Kubikrum altsaa respec-
tive 2548 og 2786 Kubikfod ,

Ifølge Sygehusprotocollen har Middeltallet af
de indlagte Syge i de sidstforlobne Aar været

12, 3 og 12,07. Regner man saaledes 6 Syge paa
hvert Værelse, saa faaer enhver af dem 464
eller 424 Kubikfod Luft. Belægget har naturlig-
vis til sine Tider overskredet Middeltallet, og

efter det i Værelserne anbragte Antal Senge at
domme, er Belægget steget til 8 paa hvert Væ-

relse. Under saadanne Omstændigheder er der

ikke kommen mere end 348 og 318 Kubikfod
Luft paa hver Syg.

Disse Tal tiltrænge ingen Commentar.

Distriktslægens Spiskammer blev som sagt
omdannet til et Sygeværelse. Under dette Spis-
kammer befandtes et udgravet Hul, der for lang
Tid tilbage har været benyttet som et Slags

Kjælder. Denne blev ved Kammerets forandrede

Bestemmelse løselig renset for en hel Mængde

stinkende Sager , men iøvrigt lod man Hullet

staae soin det var, uden at gjenkaste det. I den

fugtige Jordbund af opslemmet Muslingmergel,

paa hvilken Bygningerne i Skjseggesnes staae,

danner et saadant Hul en stillestaaende Vand-

pyt, med alle de Gjenvordigheder, som slige Vand-

ansamlinger fremkalde, og det kan ikke længer

vække Forundring, at man altid er bleven mod-

tagen af en ubehagelig trykkende Luft, idet man

betræder Sygeværelserne. Det var ved at gjen-

nemslaae Grundmuren, at jeg kom tilbunds i den-

ne Sag.

Sygehusets øvrige Bekvemmeligheder svare

til dem, jeg allerede har beskrevet. For de Syge,

som kunne gaae ud, er der vistnok indrettet et

Vandhus, i omtrent 50 Skridts Afstand fra Byg-
18 *



140

ningen, men i de strænge Host-, Vinter- og Vaar-

dage kan man ikke lade de Syge gaae didhen.

Man maa lade dem benytte et Locum, som er

anbragt i Gangen udenfor Sygestuerne, hvoraf

Følgen er at man i denne altid faaer mærke La-

trinens altfor store Nærhed. De som ikke kunne

forlade Værelset, maae benytte Natpotten lige ved

deres respective Senge.

Tilstanden paa Grund af alt dette bar været
saameget slemmere, soin de lave og tætpakkede Nce-

relser mangle Ventilation, naar man ikke hertil
vil regne de Luftstrømme, som gaae gjennem Kak-

kelovnene, de brostfældige Vinduer og Dore samt
Sprækkerne i Rapningen.

I et tætpakket og lidet Sygeværelse kan man

i Regelen kun bruge en modereret Kakkelovns-

varme. Man er saaledes forhindret fra at kunne

koge og opvarme Grød til Omslag i eller i Nær-

heden af Sygeværelserne, og Gangkonen maa der-
for ofte i Storm og Uvejr ved Dag soin ved Nat

lobe over Gaarden med hvert Grødomslag, soin

hun skal anlægge.

Brugbare Badekar fandtes her ikke, og her
er intet Baderum at erholde. Man maa derfor
indtage de Syge uden at faae dem ordentlig ren-
vadskede, ikke at tale om at man maa undvære

Bad som Lægemiddel.

Følgen af de Urenligheder, soin de nykomne

Patienter fore med sig, er da den, at vi hvert

Øjeblik have Sengene opfyldte med Utøi foruden

det Væggetei, som daglig myldrer frem fra Gulve

og Vægge.

Paa Grund af den mislige Stilling, hvori Sy-

gehuset og dets Ernæringskilder for Oieblikket

befinde sig, staaer man med saagodtsom bundne

Hænder ligeoverfor den megen Bedrøvelighed.

Noget er dog altid gjort for at rette paa Forhol-

dene. Sygestuerne ere helt eller for en Del blevne

rømmede, og flere Rum tagne i Brug. Med

Amtmandens velvillige Tilsagn har jeg ladet en

isoleret liggende Stue, der tilhorer den ansatte

Læges Part af Skjæggesnes, istandsætte. Senere

har jeg taget et af mine Beboelsesværelser til

5amine Brug, og vil om fornodiges fremdeles afse

Brugen af et Par for en Tid

De Syge ere saaledes blevne fordelte paa et

storre Ruin.

Jeg bar nu for Tiden ikke flere end 4-5

paa hvert Værelse, men Sogningen er ogsaa til-

tagen jeg har i længre Tid havt et Belæg af 20

Patienter, og maa som sagt være forberedt paa

at undvære flere af de mig tildelte Rum.

Den nødvendige Folge af en slig Tilstand er,

at Skjæggesnes Sygehus er kommet i Vanrygte.

Man betragter det som et Tilflugtssted, der kun

kan søges i den højeste Nød. Belægget bestaaer

derfor i Regelen af Syge, hvis ydre Forholde og

hvis Sygdoms Natur i hoi Grad have været

ugunstige for en snarlig Helbredelse.

Naar det ikkedestomindre viser sig, at Sy-

gehuset søges af Flere, end det efter de antagne

Bestemmelser kan rumme, saa er dette kun et

Bevis paa, hvormeget et saa betydeligt Distrikt

som Helgeland tiltrænger en slig Anstalt.

Chroniske Syge, i en ussel Forfatning, soin

de omboende Læger ikke ville have med at be-

stille, danne det overveiende Antal af et Be-

læg, som under de beskrevne saare ugunstige

hygiceniske Forholde vil forlange et stort Antal

Forpleiningsdage og et uforholdsmæssig stort For-

brug af Medicamenter. Man maa her tye til Apo-

theket, hvor man ellers kunde benytte Vand, og

kostbare styrkende Lægemidler maae værge mod

de Angreb, en giftsvanger Luft uafladelig retter

mod Helbreden.

Jeg inaa her et Øjeblik dvæle ved en Om-

stamdighed, soin vel ikke kan lægges Skjæggesnes

Sygehus tit Last, men som dog tyngder paa det.

De som soge hid, have ofte lang Vei at fare, og

maae i Regelen bruge Baadskyds. I godt Vejr og

med foielig Vind er Reisen i Baad let og bekvem,

men i Uvejr og Modvind lide de arme Syge me-

get. Man kan derfor ofte i Vintermaanederne,

det har ialfald truffet mig flere Gange, blive

nødt til at modtage Mennesker, som paa Grund

af deres Sygdoms uhelbredelige Natur ikke til

nogen Tid egne sig for en Anstalt af et saa lidet

Omfang soin denne. Exempelvis kan jeg anføre,

at jeg har maattet optage tre Phthisikere, som

ankom hid i den bedroveligste Forfatning, saaat

jeg ikke kunde forsvare at sende dem fra mig.
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Engang indlagte har man Vanskelighed ved at

blive dem kvit. I denne Uveirsvinter bar jeg

maattet lade dem ligge og doe paa Sygehuset.

Bespisningen lader Meget tilbage at on-

ske. Vanskelighederne ved at faae fersk Mad har

fremkaldt en besynderlig Bestemmelse. Spisevær-

ten skal nemlig i Mangel af ferskt Kjod og Fisk

have Tilladelse til at bruge saltede og udvandede

Sager. Man har ikke betænkt, at Kjødet ved

Saltningen og senere ved Udvandingen taber saa-

godtsom alle sine opløselige, letfordoielige og styr-

kende Bestanddele og giver en Rest, som bliver

ligesaa ufordoielig som den er usmagelig.

Jeg vil erkjende, at hvis man ikke kunde

faae indrettet Bespisningen paa nogen anden Maa-

de, saa fik man heller have et Saltmads-Sygehus

end intet. Men Tingen lader sig ændre, naar

man gaaer frein paa en fornuftig Maade, det haa-

ber jeg i Fremtiden at kunne vise.

I Nordland bruger man i Regelen ikke at

have Melk om Vinteren. Naar Nogen vil gjøre

Undtagelse fra Regelen, maa han holde sig til sin

egen Besætning af Kreaturer.

Men hvorlangt skal vel Spiseværten paa

Skjeeggesnes Sygehus strække sig med de 5 Kjøer,

som han her kan holde ? Og hvad kan vel erstatte

Melken her, hvor man byder de Syge af Salt-

madsfadet, og hvor Befolkningen paa det Bestem-

teste modsætter sig at nyde OH

Det er bedrøveligt at sidde paa Skjeeggesnes,

naar man kunde havt Nord-Hero med sine 50

Stykker Storfæ.

Et Forsøg vil blive gjort paa at ændre denne

Sag til det Bedre. Saavel for min egen Skyld

som ogsaa for Sygehusets har jeg overladt Spi-
seværten Brugen af den hele Gaard imod en, som
jeg tor antage, billig Godtgjørelse, og jeg har det
Haab, at vi ikke til næste Aar skulle staae i en
saa fortvivlet Stilling, som vi iaar have været
stedet i med Hensyn til Melken paa Sygehuset.

Idet jeg slutter disse Linier, maa jeg tilføie,
at Opinionen vistnok er vakt for at faae en or-
dentlig indrettet Anstalt for Syge paa Skjægges-
nes, og jeg tvivler ikke paa, at saaledes Amts-
formandskabet med Iver vil tage sig af Sagen,
men derfor bliver det ikke mindre nødvendigt, at
Opinionen bliver ledet paa ret Vei.

(K. Hansen).

Omendskjønt Bodø Sygehus ikke paa langt

nær danner et saa bedrøveligt Specimen af en

Sygeindretning som Skjeeggesnes, saa feiler der

dog Mangt og Meget i, at det kan kaldes et vel

indrettet og tilstrækkelig forsynet Sygehus. Uden

at tale mn at alle Udhusbygninger ere faldefær-

dige, saa mangler Hospitalet ganske en Badeind-

retning, ligesom ogsaa Lighus, saa at ingen Ob-

duction kan foregaae om Vinteren af Mangel paa

Locale. Sygehusets Beliggenhed er uheldig, idet

Sygeværelserne vende mod Nord. Grunden er

slet, idet Bygningerne ligge paa en Skraabakke,

der har en meget stor Myrstreekning bag ved sig,

hvilket gjør det yderst vanskeligt for ikke at sige

umuligt at bortlede Vandet. Som en Følge af

Foranstaaende ere Sygeværelserne triste, kolde og

fugtige. Bespisningen er upaaklagelig.

(S. O. Arntzen).



Tillæg til Iledicinalberetningen for 1858.

Bidrag til Oplysning om Byen Christiansands medicinske Topographi

og Historie.
(Samlede af Stadsphysieus J. Hanson).

Ægteviede, Fodte og Dade i Christiansand fra 1734 den 6te Mai, da Kirken og Mini-
sterialbögerne brændte, indtil Slutningen af Aaret 1859.

Aar. Viede
Par.

Fodte.
Døde.

Overskud
Folke-

tal. Anmærkninger.
I Alt. Unite.

,af at

'Fødte. a fDode.

1734*) 21 135 6 4,4 	1 98 37 *) Fra 6te Mai, da Kirken og Mini-

1735 46 121 4 3,3 110 11 sterialbogerne brændte, indtil Aarets

1736 36 148 4 2,7 242 94 Udgang 1734.

1737 33 146 8 5,5 16h1 21
1738 38 142 8 5,6 121 21
1739 31 139 7 5 155 16
1740 30 144 4 2,8 121 23

1734-40 235 975 41 1014 39

1741 24 107 7 6,5 222 115 1740-42 vare Misvcextaar i hele Norge.
1742 40 122 3 2,5 185 63
1743 44 137 12 8,8 193 56
1744 34 123 10 8,1 117 6
1745 48 147 4 2,7 109 38
1746 31 124 4 3,2 118 6
1747 32 164 7 4,3 124 40
1748 28 137 6 4,5 287 150
1749 28 152 4 2,5 115 37
1750 24 125 7 5,6 128 3

Decenniet
1741-50 333 1338 64 • 1598 260

1751 33 140 8 5,7 127 13
1752 32 118 6 5,1 190 72 3264
1753 36 135 5 3,7 198 63
1754 37 123 7 5,7 190 67
1755 38 140 9 6,4 124 16
1756 30 140 8 5,7 156 16
1757 25 129 3 2,3 131 2
1758 27 109 4 3,7 301 192
1759 26 134 7 5,2 139 5 4900?
1760 35 119 7 6 87 32

Decenniet
1751-60 319 1287 64 5 1643 356



Fødte. Overskud
.Aar. Viede

Par. Døde. Folke-
tal.I Alt. af

Fødte.Uægte. af
Døde.

Anmærkninger.pCt. af
Uægte.
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8,2 	195
	

61
1765
	

38
	

124
	

9
	

7,3 	132
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Decenniet

	

1761-70 299 1243
	

64
	

5,1 1520
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111
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5 14
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11
1772
	

22
	

110
	

9
	

812
	 120
	

10
1773
	

25
	

114
	

3
	

2,6	369
	

255
1774
	

32
	

155
	

10
	

6,4
	 91

1775
	

36
	

147
	

13
	

8,8 	133
	

14
1776
	

127
	

7
	

5, 5	96
	

31
1777
	

18
	

130
	

8
	

6, 1	108
	

22
1778
	

28
	

149
	

14
	

9,3 	111
	

38
1779
	

55
	

119
	

4
	

3,3 	188
	

69
1780
	

32
	

159
	

10
	

6, 3 	143
	

16
Decenniet
1771-80

1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790

Decenniet
1781 90

1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

Decenniet
1791-1800

311

34
36
51
75
44
25
27
33
30
40

395

40
33
38
35
32
41
34
41
57
51

402

1321

132
147
143
154
143
174
139
163
144
140

1479

141
165
142
166
153
158
163
174
169
159

1590

84

8
11
5

6,3

6
7,5

3, 5

1459

165
158
291
149
233
158
126
136
338
137

1891

117
143
201
161
191
155
156
172
134
158

1588 

138

33
11

148

3017

3700?

2973

3600? 

5
4
8
9
8
8
7

73

8
8
6
8
4
7
9
8

12
10

80

3,3

2,8

5
6, 5

4,9

5,5

5

4,9

5, 5

4,8

4,2
4,8

2,6

4,4

5, 5

4,6

7, 1

6, 3

5

5

16
13
27

3

24
22

5

3
7
2

35

2

90

194

412

59

38

67 døde af Kopper.

1801	 30
1802	 51
1803	 37
1804	 37
1805	 39

165	 12
194	 18
161	 8
224	 19
209	 8

7,3

9,3
4,9

8,5

319

260
116
138
211
145

78
23
13
64

95 4787 Krigsaar.
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Overskud
Døde.	 af
	

af
Fodte. Døde.

Anmærkninger.Folke-
tal.

7190

Aar. Viede
Par.

1806
	

39
1807
	

39
1808
	

39
1809
	

81
1810
	

86
Decenniet
1801-10 478

1811
1812
1813
1814
1813
1816
1817
1818
1819
1820

Decenniet
1811-20

I Alt. Uægte.

208	 11
192	 16
183	 10
194	 22
230	 19

Fodte.

pCt. af
Uægte. 

	5,3
	 143
	

65
	8, 3

	 190
	

2
	5,2

	 359
	1 .1 ,3	 333
	8,3

	 331

176
139 5000 Foruden de indkvarterede Militære.

101

266	1960
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7,3 2226 
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1 0
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	 224
	

93
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6
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71

	

289
	

14
	

4,8 	185 104
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5,2
	 165 165

	

281
	

20
	

7,,	 166 115

	

271
	

16
	

5,0 	138 ' 133

	

247
	

19
	

7,7
	 168
	

79

	

260
	

28
	

10,8 	154 106

	

269 
	

27
	

10
	

112 157

	

2915
	

217	 7,4 1796 1119

115
122
85
56
81
62

55
50
46

716
50
67
55
50
55
64
53
35
41
45

515
40
54
67
45

49
76
50
68
62
65

1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830

Decenniet
1821-30

1831
1632
1833
1834

1835
1836
1837
1838
1839
1840

Decenniet
1831-40

1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

-Decenniet
1841-50

272	 12
228	 31
152 107
186	 79
140	 112
155	 137
156 108
208 57
175 88
153 1 44

751 
21
55
39

26

153
24
71
56
30
85

202
112
52
91
95
31
13
71
75

127
113

780

260
	

19
	

7,3
259
	

20
	

7,8

259
	

23
265
	

17
	

6,4

252
	

16
	

6,3
292
	

13
	

4,4
264
	

13
	

5
265
	

20
	

7,5

263
	

20
	

7,5

197
	

12
	

6, 1

2576  173 
	

6,7

211 - 15
	

7
212	 12
	

5,6
273	 14
	

5,6

234	 17
	

7,2

228
	

10	 1,3
225
	

12	 5,3
219
	

11	 5
225
	

17	 7,
246
	

18	 7,3
255
	

22	 8,6

	576 2334 148
	

6, 3

60	 271
	

18
	

6,6

46
	

257
	

18
59
	

270
	

14
	

5,2
51
	

255
	

14	 t),5

79
	

237
	

11
	

4,6
64
	

283
	

16
	

5,6
57
	

233
	

16
	

6,9

60
	

270
	

19
	

7,4
81
	

315
	

9
	

2,9

69
	

305
	

28
	

9,5

	

626 2696 163
	

6

1825
196
157
234
260

381
201
148
169
216
170

2132
159
205
179
160
206
270
162
195
188
192

1916

7488

I Kighoste døde 78, i Børnekopper 28,
i Nervefeber 24.

7665 I Nervefeber (lode 90.

8349



86
32

107
110
110

15
126
134
64

76
67
83
86
89
90
64
56
58

1851
1852
1853
1851
1855
1856
1857
1858
1859

Folke-
tal.

9521

Viede
Par.

I Alt.

Fødte.

Uægte. pCt. af
Uægte. 

Overskud.

af f af
Fødte. Døde.

Døde.

206
263
208
200
235
308
215
192
255

292
295
315
310
345
323
341
326
319

6,5
518

6
2,9

2

5 13

3,4
4,4

19
17
19

9
7

12
18
11
14

Aar.

145

Anmærkninger.

I Byen angrebes 6 af Cholera asiatica,
hvoraf 5 døde.

Christiansand, anlagt af Kong Christian den

4de 1641, beliggende under 58 7' nordlig Bredde
og osten for Ferros Meridian 25 ° 30 ' ved to

Elves Udløb, Torrisdals og Topdals Elve, med

ypperlig Havn, omgives af Vand paa 3 Sider.

Kongen, der paa sin Reise til Herredagen i Ber-.

gen, ankrede i Flekkerø Havn, blev af Lehns-

berren over Agdesiden, Palle Rosenkrantz, gjort

opmærksom paa Stedets gunstige Beliggenhed for

en Kjobstad. Han tog dette selv i Øiesyn ; og,

da han billigede Lehnsherrens Anskuelser, beslut-

tede han strax Anlægget og tog saa kraftige For-

holdsregler, at endnu samme Aar 1641 den 29de

October fik Christiansand Kjøbstadsprivilegium,

skjønt den hele Stad kun bestod af 4 Huse eller
rettere Hytter, en i hvert af Byens fire Hjørner.

Stedet var en med Fyrreskov bevoxet Sandslette,

der henhørte under Grims og Eegs nærliggende

Gaarde, til hvilke, de første Huseiere maatte svare

Grundafgift. Ved Rescript af 6te Mai 1682 fik

Biskop Jersin og Stiftamtmand Rosenkrantz Ordre

til at flytte fra Stavanger til Christiansand, der

nu blev Stiftsstad.

Da Christian den 5te i Aaret 1685 var i

Christiansand, steg hans Interesse for Byens Op-

komst, og, uagtet han saa hvor Lidet hans Fa-

ders og Bedstefaders Bestræbelser i denne Ret-

ning havde frugtet, gik han dog frein paa samme

Vis. Naar Resultatet ikke svarede til Forvent-

ningen, maatte vel dette fornemligen tilskrives

Byens af Naturen saare fattige Opland, for hvil-

ket Christiansands Privilegier vare ligesaa tryk-

kende, som de for Byen skulde være ophjtelpende.

At Havet engang i Tiden har skyllet op

over Christiansands Grund til Grims og Eegs

Klipper, der i NV. begrændse den Sandslette,

hvorpaa Byen har reist sig, og at denne Slette,

Storesanden, har sin Oprindelse af Sand og Mud-

der, opkastet fra Søen, er mere end sandsynligt:

aarligen vinder den saakaldte Østreside paa denne

Maade Terrain. I Fortiden har denne Vandside

havt saadan Dybde, at derfra er bleven dreven den

Trafik, soin Vestersiden nu har. Naturen har op-

grundet og vedbliver at opgrunde Østersiden

Vestersiden derimod skylder mest Kunsten hvad

den er. Det er antageligt, at i Byens første Tid

ansaaes Elvegaden og Nærheden deraf af Oster-

siden for de fordelagtigste Dele af Byen ; herfra

foregik fornemligen Trælastudskibningen saavel

førend Byens Anlæg som længe efter. Endnu i

Begyndelsen af dette Aarhundrede var der flere

store meget gamle Bygninger, forsynede med hvæl-

vede Kjældere. Midt imellem Byens vestre og

sondre Side bæver sig Odderøen med Kva-

rantaineanstalten og den egentlige ængere Kva-

rantainehavn. Den danner tvende Indløb til

Byens tvende Havne, hvoraf den vestre er saa

meget fortrinligere end den østre, at Vestersiden

ogsaa derved har maattet trække baade Skibene

og Virksomheden til sig. Byen er forsynet med

Brøndvand, haardt og af forskjellig Godhed, til

dagligt Behov. I dens omgivende Fjelde ere

større Vandsamlinger, der saavel til Brandvæse-

nets Afbenyttelse som for at skaffe bedre Vand

til Drikke og Husholdningsbrug, skal (1860)

ledes over den ganske By med store communale

19
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Opofrelser. Brøndvandet kan were forskjelligt i
nærliggende Brønde. Ved disses Gravning kan
findes indtil 6 Jordlag:

iste 4 Alen mørk Sand.

2det 1/4 Alen gulagtig Sand.

3die 1/4 Alen rodagtig Sand.
4de V2 Alen gulagtig Sand.

5te '/2 Alen rødagtig Sand.

6te Lysegraa Sand med smaae, tynde, sorte

Lag, nogle Alen dybt.
Christiansand er udentvivl en af de regel-

mæssigste Byer; den danner et Parallelogram,
som giennemskjæres i Længden af 10, i Bredden
af 7 retvinklede Gader af 24 —20 Alens Bredde.
Af storm Pladse ere ikke flere end 3 bevarede:

det almindelige Torv, hvis største Udstræk-
fling udmaaler 200 Alen ;

Brændetorvet ved Canalen, Gravene kaldet,

og Hospitalskirkegaarden, der i de sidste 35
Aar ikke har været benyttet som saadan.

Aar 1734 overgik Byen en meget betydelig
Ildebrand, S0111 deler dens Historie i 2 Perioder.
Underretningerne fra den første ere faae og usikre.
I. den anden ere de flere og blive i det Mindste
i mange Henseender efterhaanden sikrere.

I det første Aar havde Byen 30 Familier.
At den endnu i 1670 langtfra var tilstrækkelig

betqgget, skjønnes af en Vidneforklaring i dette

Aar : Vidnet gik nemlig fra N. Hus til et andet,

Qg, hedder det, som jeg kom i Moen iblandt
Fyrrebuskene o. s. v.

Den første Oplysning man har om Folketal-
let er fra 17,21, da det udgjorde 3059 Sjele.
Omkring dette Tal holdt det sig lige til imod

Slaningen af det 18de Aarhundrede. 1789 an-
gives Folletallet ikke højere end 2973. Fra 6te
Mai 1734 indtil 1790 ere døde 1482 flere end
WO. I Decenniet 1791 til 1800 balancere de
Fødte og Døde hinanden. I Decenniet 1801 til
180 provalere igjen de Døde med 266. Efter
1841 stiger Folkemængden aarlig ved de Fødte

wed Undtagelse a: 1821, 1834 og 1835, saaledes
at Overskuddet af Fødte fra 1811 indtil 1859
ikke er mindre end 3636. Ved Folketællin-
gen i 1$55 er Folketallet 9521 fordelt pap,
ChrisOansands omtrentlige Fladeindhold, 1,500,000

E] Alen, saa at det enkelte Individ bliver tildel

circa 158 Alen. Dersom Husholdningernes

Antal, 2076, ved sidstnævnte Folketælling saale-

des kan afbenyttes, kan der paa enhver Familie

ikke regnes 5 Personer.
De fleste Dødsfald 1789 indtraf i Barakken

blandt de norske Tropper, der vare komne til-

bage fra Sverige. 1793 bortrykkedes 67 af Kop-

per. Under Krigen i 1808 og 1809 herskede en

ondartet smitsom Feber, som mest angreb unge

Mennesker. Ober - Skibschirurg Leverentz

Wergelands Beskrivelse over Christiansand —

en Mand af mange Kundskaber og stor Dømme-

kraft, soin havde Bestyrelsen af det sømilitære

Hospital, antog den bestemt for den gule Feber

(?), da den havde alle de Symptomer, som den

af ham i Vestindien iagttagne gule Feber havde,

dog ikke fuldkommen saa acut. Den var yderst

contagios med hyppige Recidiver, orangegul

Farve. Den var indført her enten med nogle fra

England tilbagevendende Fanger eller med en

Division Sofolk , som havde ligget ved Hval-

øerne.
Det vil neppe være muligt med det ufuld-

stændige Kjendskab, vi besidde til de epidemiske

og endemiske Sygdomme her i Landet i forrige

Aarhundrede, nærmere at paavise Aarsagerne til

den mærkelig store Dødlighed i Christiansand i

denne Periode. Der er noget uforklarligt og gaa-

defuldt I den Kjendsgjerning, at der i en saa

lang Aarrække har været et stadigt Overskud af

Døde i en By, hvis Beliggenhed var sund, med

en spredt Befolkning paa en større Sandflade,

let tilajængelig for Luft og Lys, og hvis 1ndvaa-

neres sociale Stilling visselig ikke kan have væ-
ret meget forskjellig fra Rigets i Almindelighed.

Befolkningen i Norge i det Hele er i dette Tids-

rum ikke gaaet tilbage, men tiltog (Thvetes Sta-

tistik) fra 1769 til 1801 med ca. 68 pCt.
Naar man overser Mortalitetstabellerne, er

det strax iøinetaldende, at Dodligheden ikke har
været jævnt fordelt, men at enkelte Aar have et

mærkeligt og stort Overskud af 'We: saale-
des i forrige Aarhundrede Aarene 1741, 48, 58,
63, 73, 83, 89. Disse store Dødlighedstal 222,

287, 301, 324, 369, 291, 338, betegne udentvivl
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epidemiske Sygdommes Hersken og maaske til-

dels Hungersaar. Den historiske Pathologi
giver kun ringe Oplysning herom. Koppesygdom-
men herskede efter Lietzau eanstatts Pathologi
2. 45, som en udbredt Verdenssygdom i A arene
1730-35, 1755 og 1766; men disse Aar ere for
Christiansand ikke betegnede ved nogen storre

Mortalitet. Imidlertid er der vel neppe nogen
Tvivl om, at Kopperne alligevel have været den
mest fremtrædende og med størst Dodlighed for-

bundne epidemiske Sygdom i forrige Aarhun-

drede.

For Kjøbenhavns Vedkommende besidde vi
en af Mansa nylig meddelt Opgave over Død-

ligheden af Kopper i det forrige Aarbundrede,

hvoraf det noksom fremgaaer, hvilken dødlig og

ødelæggende Sygdom det bar været for denne

By, og det er vel rimeligt nok, at Forholdet har
været saaledes overalt i Danmark og Norge.

Næst efter Kopperne bar vistnok Typhus

været en almindelig udbredt Sygdom ; ialtald

vides denne Farsot i Slutningen af forrige Aar-

hundrede at have været baade udbredt og dødlig

Christiansand, da Provincial-Medicus Nielsen*),

41 Aar gammel, tælles blandt dens Ofre 1789.

Dodligheden i 1808, 9 og 10 var en Folge

af udbredt Typhus. I førstnævnte Aar har rime-

ligvis ogsaa hersket Blodgang.

*) Han var Dr. med. og døde som afskediget Pro-
vincial - Medicus i Christiansands Stift 5te Marts
1789. Senere civile Embedslæger i Christiansand
vare Stadsphysicus Petersen, clod 1823, og Stads-
physicus Norbeeh, clod 1831. — Om Christiansands
Apotheker vides, at Emanuel Schultz erholdt Apo-
thekerprivilegium her den 8de September 1766.
Formodentlig var den gamle Schultz, der i 1832
havde Stedets Eneapothek og var under Action for
sammes mislige Bestyrelse, hans Son. Den 28de Juli
s. A. aabnedes det andet Apothek, Loveapotheket,
da Enken efter Indehaveren af dettes Privilegium,
Ravn, der (lode paa Reisen fra Christiania hertil
for at begynde dets Drift, erholdt Tilladelse til at
lade det drive ved Cand. pharm. Liisberg. Fra
April 1844 til 7de Februar 1845 har dette Apothek
været lukket, da Enken ikke kunde faae nogen
Bestyrer dertil. Hendes Privilegium blev den 30te
Januar 1858 overdraget til Apotheker J. Selsbak.
Elephantapothekets Privilegium er senere overgaaet
til Apotheker Liiders (død den 25de October 1854)
og endelig den 9de Mai 1855 til Apotheker J. G.
Wrensted.

1834, Januar til November, medtog Kigho-

steepidemien 78, hvoraf i April Maaned 34. T

Aarets sidste Halvdel gik over Byen Mæslinger,

Børnekopper med 28 Dødsfald og Typhus med

24. Typhus fortfarede i første Halvdel af 1835

og tillagde forrige Aars Typhusdøde 90. Den

putride Form var ikke sjelden i denne Epidemi,

hvori samtlige Byens 7 Læger til forskjellig Tid,

saa at sige turvis, kastedes paa Sygeleiet. Fire

bukkede under, Brigadelæge Ronne, 62 Aar gam-

mel, i hans, saavidt han vidste, første Sygdom,

Exam. med. Lie, af svag Helbred, K varantaine-

læge Selmer og Compagnichirurg Johnsen, begge

unge og stærke Mænd. Mæslingerne hjemsøgte

efter en 14 Aars Hvile baade Rige og Fattige,

og bortrykkede alene i Februar Maaned 66 Born.

I Aaret 1846 optraadte Typhus sidste Gang i

Christiansand som storre Epidemi. Af Folketal-

let 8349 sygnede 349, 4,, pet., og døde 48, 13,7

at* de Behandlede. Denne hyppige Forekomst af

Typhus i ehristiansand og den særegne locale

Disposition, som denne By synes at have for

Typhusepidemiers Udvikling og Udbredelse, er ikke

ganske let at forklare, men tør maaske være be-

grundet tildels i nogle særegne Forholde. Indtil

de senere Decennier blev Latrin- og Renova-

tionsvæsenet meget forsømt. Excrementerne op-

samledes ofte kun i Gruber i den lose Sandjord,

hvorfra med Regnet og Grundvandet de opløse-

lige fwcale Stoffe med Lethed udbredte sig.

Da alt Byens Drikkevand kom fra Brønde, der

vare gravede i den samme let gjennemtrængelige

løse Sandjord, ofte kun i kort Afstand fra de

utætte Latriner, tor det neppe være Tvivl under-

kastet, at det almindelige Drikkevand for endel

var inficeret, en Omstændighed, hvorpaa man

i de nyere hygiæniske Undersøgelser om typhose

Febres Udvikling og Udbredelse, som det synes

med fuld Foie, bar lagt stor Vægt. Nu bygges

Latrinerne gjerne tættere, og deres Indhold, der

forhen var værdiløst, betales ret godt som Følge

af den fremskridende Agerdyrkning i Byens Om-

egn, hvor det i Regelen fores hen. Endnu vir-

ker dog, skjønt i ringere Grad, de ovenomtalte

Aarsager til at gjøre Drikkevandet slet og min-

dre tjenligt for Sundheden. I hvilket Omfang
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dette finder Sted og hvilken Betydning dette Mo-

ment har saavel for de epidemiske Sygdommes
Udbredelse og Dodlighed som for de chroniske

Sygdomme, navnlig Tuberculosen, er det for Oie-
blikket umuligt at afgøre. Det tor dog være

mere end en Formodning , at Vandets Urenhed
maaske kan were en af de vigtigste medvirkende

Aarsager til de tuberculose Sygdommes Udbre-
delse i Christiansand og den større Dodsprocent
— omtrent Trediedelen af alle Døde — der maa
henføres til denne Dyscrasi.

Uagtet Christiansands nordlige Beliggenhed,

gives neppe noget Sted paa den Breddegrad, der
har et mildere Climat, men mange paa en sydli-

gere, hvor Naturen er langt strængere. Belig-

genheden imellem Nordsøen og Kattegattet med

Vand paa 3 Sider, Jordbunden, de beskyt-

tende Fjelde, tilstrækkeligt Vand og Luftens ide-

lige Bevægelse, ere unægtelig lovende Vilkaar for

Byens Anlæg. Dens Climat er afvexlende. Intet

er uvissere end -Vinteren i Christiansand. Man

har iagttaget, at i Aarene 1750 62 faldt den

første Sne 16de, 24de, 26de, 28de og 30te Oc-
tober og i andre Aar 6te, 7de, 12te, 17de og

23de November. Fra 1805 indtil 1811 havdes

ikke Sne i October. Men det første Snefald er
her ikke altid Vinterens Begyndelse. Med Nyt-

aar begynder den egentlige og ustadige Vinter,

og med Marts er den forbi i Almindelighed.

Dag.

8de Juni.

2den Febr.

iste Juli.

26de Decbr.

17de Juli ,

12te Decbr.

22de August.

29de Decbr.

16de Juni.

Februar.

Juli.

Februar.

Juli.

Januar.

Kulden er saa afgjort forskjellig i selve Byen,

at Elvegaden og dens nærmeste Del af Oster-

siden er mindst 1 .1/20 koldere end Vestersiden.

Hvilken mærkelig Afvexling af Varme og Luft-

tryk der ellers kan finde Sted, vise noiagtige

Iagttagelser i December 1856, da Thermome-

tret fra 2den til 8de steg fra 14° til -I- 8°,

en Forskjel af ikke mindre end 220, og Baro-

metret den 13de om Aftenen angav et Luft-

tryk af 27,0, men steg indtil 28, 16 den 15de

om Morgenen, altsaa en Differents af 1, 16

36 Timer. Atmosphærens hyppige og pludse-

lige Vexling skyldes vist ogsaa væsentligen den

giængse Rheumatisme over hele Byen, ved hvil-

ken Leilighed paa den anden Side kan opstil-

les Koldfeber som en meget sjelden Sygdom.

Aaret 1645 byggedes Byens første Kirke,

en Langkirke af Træ, kaldet Trefoldigheds-

kirke. Allerede 1685 paabegyndtes en ny Kirke

at Sten , der i 1696 indviedes under Navn af

Vor Frelsers Kirke. 1734 den 6te Mai brændte

denne tilligemed den største Del af Byen, og

da tillod Stiftsbefalingsmand With, at hans 3

ved Siden af hinanden liggende Huse — No.

30, 31 og 32 — indrettedes til en midlertidig

Kirke. Disse Huse kaldes endnu Interimskirke

(almindelig Enrumskirke).

1738 den 25de Mai indviedes Byens nuvæ-

rende Kirke under Navn af Vor Frelsers Kirke,

almindelig kun kaldet Domkirken.

Indtil 1821 var Pladsen omkring Domkir-

ken og Hospitalskirkegaard eneste Begravelses-

sted for Byens Døde. Ved Mageskifte 1816

erhværvede Byen, udenfor dens bebyggede Del,

til Kirkegaard et Areal, stort 78,217 L] Fod,

som i 1833 udvidedos med 90,946 n Fod, saa

at den hele Kirkegaard udgjor nu 169,163 n
Fod. Den nye Kirkegaard blev ikke indviet og

benyttet førend 4de August 1821. Kirkegaar-

den om Domkirken blev endnu benyttet, og det

sidste Lig der nedsat 9de Mai 1835. Den

nævnte nye Kirkegaard er eneste Begravelses-

plads for Bymenigheden ; den er inddelt i fire

Parceller, i trende af disse nedsættes Ligene i

ligeliniede Rader i den Orden, de anmeldes, og

disse Parceller ere gjennemgravede fra 22de Juni

Aar.

1795

1796

1797

1798

1799

1800

1801

11 Grader

24 Grader . .

. . 12 Grader

24 Grader . .

. . 15 Grader

23 Grader

25 Grader

22 Grader

18 Grader

24 Grader

Højeste	 Største
Varme.	 Kulde.

14 Grader

11 Grader

13 Grader

• .	 •

14 Grader

•
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1835 til iste September 1857, da man er be-

gyndt paa anden Gangs Gravning; men dette

Areal vilde varet længre, hvis den Orden med

Gravningen var iagttagen, som nu paasees. Sam-

tidig er gravet i fjerde Parcel, men her nedsæt-
tes Ligene, hvor Vedkommende ønske det, og

der er megen Plads tilbage. Ved anden Gangs
Gravning efter 22 Aars Forløb findes de først

nedsatte Lig forraadnede.

Paa Hospitalskirkegaarden nedsattes det sid-
ste Lig den 17de Juni 1825.



Hettelser.

I Beretningen for 1857.
Pag. 101, Spalte 1, Linie 2 og 3 Ordene „Brændevins- og,Punschdrikken i Gjwstebude" udgaae.

Sy gehuslistens Opgaver over det samlede Antal Forpleiningsdage, Forpleiningsdage for hver Udskreven

og Udgift til Medicin for hver Syg i Døgnet ere for Hedemarkens Amts Sygehus feilagtige; istedetfor Tallene

5499, 117 og 4, 39 læs: 6251, 133 og

I Beretningen for 1858.
Pag. 27. Blandt de inden Smaalenenes Amt værende Sygehuse er forglemt at anføre Garnisons-Syge-

huset i Frederikshald. Da der fra dette Sygehus ikke til Departementet er indkommen nogen Sygeliste for Aaret

1858, har man ikke kunnet opføre dette Sygehus paa den almindelige Sygehustabel.





31
13

4
1

10

157
47
31
15
5

47
41

35
2

2
1

12
2

201
60
26
161

5
45
64

77
17

5
6
3

22
10

85
5

3
3

24
7

121
30

7
3

20
33

80
30
26

9
2

25
31

Gaustad Sindssygeasyl 	
Christiania	 —
Oslo
Christiansands —
Stavangers —
Bergens
Throndhjems

162 206
22 33

5
9 10
66

46 44
17 40

363
82
31
25
11
91
81

Tilbageliggende
fra forrige Aar. Indkomne. Tilsammen

Behandlede.
Helbredede.

Md. Kv. Tils. Md. Kv. Tils. Md. Kv. Tils. Md. Kv. Til

3Fic>rte
over de i Norges almindelige Syg

,

Tilbageliggende
fra forrige Aar. Indkomne.

Tilsammen
Behandlede. Helbredede.

Md. Kv. Tils. Md. Kv. Tils. Md. Kv. Tils. Md. Kv. Til

Rigshospitalets medicinske Afdeling 	 .	 .	 .	 . 46 32 7: 533 331 864 579 363 942 418 224 64
—	 chirurgiske	 —	 .	 .	 .	 . 44 29	 73 454 176 630 498 205 703 332 128 4E
_____	 Hudsyge	 —	 .	 .	 .	 . 39 42 	 81 233 284 517 272 326 598 210 260 47

De nævnte 3 Afdelinger af Rigshospitalet 	 .	 . 129 103 232 1220 791 2011 1349 894 2243 960 612 15'7
Rigshospitalets Afdeling for Born*)	 .	 .	 . 	 6 4	 10 18 47 65 24 51 75 13 39 5
Christiania chroniske	 Sygehus 	 38 38	 76 138 121 259 176 159 335 69 41 11
Smaalenenes Amts Sygehus 	 7 10	 17 44 34 78 51 44 95 35 34 E
Moss Byes Sygehus	 .	 .......	 . 	 3 2	 5 32 25 57 35 27 62 20	 22 4
Frederikshalds Byes Sygehus 	 7 7	 14 67 33 100 74 40 114 58	 30
Frederikstads Byes	 — 9 3	 12 22 11 33 31 14 45 18	 7 `4
Frederikstads Garnisons-Sygehus 	 5 .	 5 120 , 120 125 , 125 119 11
Hedetnarkens Amts Sygehus 	 6 10	 16 3 20 23 9 30 39 71	 18 ("4
Christians	 — 	 11 4	 15 28 25 53 391	 29 68 22	 18 4
Buskeruds	 — 	 3 4,	 7 62 40 102 65 1	44 109 43	 34 1
Drammens Byes	 ___.	 .	 . 10 2 12 53 25i	 78 63 27 90 47	 18 E
Jarlsberg og Laurvigs Amts Sygehus	 .	 .	 .	 . 10 7 17 44 261	 70 54 33 87 43	 26 E
Carljohansvcerns Sygehus	 . 	 5 :, 5 276 21 278 281 2 283 255	 2 17
Bratsbergs Amts Sygebus 	 15 23 38 81 751	 159 99 98 197 44	 46 f.
Christiansands Byes Sygehus ......	 . 13 3 16 49 221	 71 62 25 87 49	 22 1

—	 Garnisons-Sygehus 	 1 1 208'	 1 209 209 1 210 196	 1 11
Lister og Mandals Amts Sygehus***)	 .	 . 	 2 6 8 13	 15 28 15 21 36 6	 11 1
Stavanger Amts Sygehus 	 4 4 8 49	 24 73 53 28 81 35	 22 t.
Stavanger Byes	 —	 .	 .	 , 10 11 21 72	 56 128 82 67 149 68	 52 1'4
Bergens	 —	 —  	 27 19 46 177	 117 294 204 136 340 161	 109 21
Lungegaardshospitalet 	 .	 .	 ......	 . 21	 17 38 20	 13 33 41 30 71 6	 9 1
Reknes Hospital (Cur- og Pleieanstalt)	 .	 . 	 27	 32 59 17	 17 34 44 49 93 9	 12 c4

Throndhjems Byes Sygehus 	 29	 39 68 193	 183 376 222 222 414 151	 133
Nordre Throndhjems Amts Sygehus i Skogn	 . 14	 16 30 90	 83 173 104 99 203 64	 71 1::

—	 —	 — i Namdal . 12	 81 20 75	 51 126 87 59 146 23	 27
Helgelands Fogderies Sygehus (i Alstahaug)	 . 7	 7 14 25	 25 50 32 32 64 17	 13
Bodo Sygehus	 .	 .	 .	 . 	 3	 2 5 27	 16 43 30 18 48 13	 10 e4

Buksnes Sygehus	 .	 ...	 .	 ....	 . 1 1 2 63	 18 81 64 19 83 44	 15
Senjen og Tromso Fogderies Sygehus (i Tromso) 3 3 6 48	 32 80 51 35,	 86 35	 16 f,
Flammerfests Sygehus	 .	 .......	 . 1 1 26 26 27 ,.-	 1	 27 24	 , c4

*) I Børnehospitalets Belæg ere de med Børnene indlagte Mødre medregnede. **) Omtrent en Sjettedel i Medicamentu

ir1C)rtE
over de i Norges Sindssyge

For samtlige 7 Asylers Vedkommende bliver Mortalitetsforholdet
*) En Mand, der var indlagt til Observation, udgik ligeledes.



99
29
28
8
3

24
31

Kv.

I Bedring.

d. Kv.

16
1

it

4

11
4
2
2

5
1

Md.

27
5
2
3

-9	 5
1	 6
..

Kv. Tils.

14

it
2

712	 1
1 7

Mortali
tetsfor-
hold.

Tils.

224 1 : 23,2
60 1 : 22,0

2. 0: 3,o
15 0 : 10,0

6 1: 1,7

46 1 : 22,5

63 1 : 18, 2

1 . 18,5

Det samlede
Antal For-
pleinings-

dage.

77824
22017
10009
5868
2211

16901
23621

Forplei-
ningsdage
for hver

Udskreven

559,9

1000,8

3336,3

586,8

442,
375;6'

1312,3

Samlede
Udgift. for
hver Syg
i Døgnet.

Skill.

51,10

32,69

36,65

32,06

39,16
31,79

Udgifter til
Medicin for
hver Syg
i Døgnet.

Skill.

0795
0 773
0780
0733
07 58
0730
0747

Uhelbredede.
Døde.

Kv.

2

Tils.

Tilbageliggende.

Md.Tils.

25

Md.

4

Udgaaede.

6

3
2

125
31

7
3

22
32

3

111. 41e1fa

3e behandlede Syge i Aaret 1858.
,

Udgaaede. Udgift til Medicin.
Døde. Tilbageliggende. M	 iortal-

tetsfor-

Det sam-l 
ede Antal
Forplei-

Forplei-
ningsdage
for hver

For h	 Shver
i det Hele.

For hver
Syg i

Døgnet.
1 Bedring. Uhelbredede.

hold. ningsdage. Udskreven.	 Kv. Tils. Md. Kv. Tils. Md. Kv. Tils. Md. Kv. Tils. Spd. Skill. Skill.

2	 36 78 8 11 19 62 38 100 49 54 103 1 :	 8,4 32234 38,4 1 46,9 4,342	 39 111 24 8 32 22 12 34 48 18 66 1 :	 18,7 	27131 42,6 1 33,2 3,592	 6 18 4 5 9 6 9 15 40 46 86 1 :	34, : 58, 1 1 21,6 2,446	 81
4	 1

207
5

36

-
-

24
1

60
1

90
5

59
2

149
7

(	 137
2

118
8

	

255	 1 :	 13,3 '	 891371

	

10	 1 :	 9,3 , 	4538
44,8

69,s
1
1

360

29,2
3,48

2,13
3	 20
8-

-2

53	 9
8	 1

10
-.,

19
1

29
-

45
1

74
1

36
7

43
9

79	 1 :	 3,5

16	 1:	 79,0

27706
6483

108,2

82,1

1
2

98,8

46,0
2,02

3,48
4
2	 0

6	 1
2-

.0
-

1
-

-6
3

2
3

8
6

4
11

1
7

5	 1 :	 7, 1

18	 1 :	 16,0

2809
i	 5451

49,3
56,8 1 88,o

3,0
3,66**)1	 0 -41 -3 -7 0 2 2 7 3 10	 1 :	 17,5 1898 54,2 3 90,5 8,3o

,- .--	 1 ., 1 1 0 1 4 -
f2

41:121, 1707 14, 1 . 32,o 273
. 	 '

-2
'	 1 ' I :,' : ' I 131: 	 26,0 5975 229,8 4 73,8 2,418 1-0	 - 1 1 2 1 -3 7 7 14	 1 :	 18,0 6757 125, 1 2 25,s 2,18	 2 -510 1 6 3 1 4 6 6 121 1 :	 24,3 4490 46,3 2 112,5 7,6.	 ç. ,	 ,. 1 1 6 1 7 10 7 17	 1 :	 I 0 7 4 3571 48,9 1 9,0 2,6

2	 0 21	 1 ,- 1 1 2 3 7 5 12	 1 :	 25,0 5373 71,6 2 31,s 3,79
1	 - 11	2 2 4 - 4 9 - 9	 1 :	 68,5 3157 11,5 - 25,3 2722
0	23 33	 2 -2 4 9 -3 12 34 24 58	 1 :	 11,

6

, • 	 18438 132,6 3 30,2 2,94
2	 . 2	 0 - 7 1 8 4 2 6	 1 :	 10, 1 1	 4040 49,9 1 14,8 2,7
1	 0 1	 2 -2 1 ., 1 9	 - 9	 1 : 201,0 2899 14,4 - 30,7 2, 1
1	 1 2	 2 1 3 3 -.., 3 -83 11	 1 :	 8,3 4482 179,3 6. 48,3 6,3
-4	 0 4	 4 3 7 7 1 8 3	 2	 5	 1 :	9 ,5 3731 49, 1 1 4,6 2,5
1	 3 4	 1 -, 1 9 7 16 4	 4	 :	 1 :	 8,8 4737 33,6 - 66,4 1797
3	 2 5	 3 5 8 21 9 30 16	 11'	 27	 1 :	 10,4 12954 41,4 1- 13,2 3,21

2 2	 3 2 5 i il 31	 17 1 	48	 1 :	 23,0 15939 693,0 9 64,3 1 ,65
' - 	 2 2 4 3 -3 6 30	 32	 62 1 :	 5,2 22166 715,0 8 88,2 1,46
-D	13 -23	 13 8 21 16 22 381 32	 46	 78 1 :	 9,6 22319 70,0 2 39,6 4,58

3	 10 28	 4 3 7 7 4 11 11	 11	 22	 1 :	 16,5 10756 59,4 2 29,5 4,53
1	 14 48	 3 1 4 3 2 5 25	 14 39	 1 :	 21,4 10713 100,1
7	 8 15- 4 4 1 2 3 7	 5 12	 1 :	 17,3 4455 85,7

3	 2 -25 1 3 5 1 6 7	 4 11	 1 :	 6,2 3385 91, 5 4 7,2 5,32
3	 2 10	 3 o 3 7 1 2	 1 3	 1 :	 10,0 2512 31,4 1 91,3 6,72
3	 8 14	 2 2 4 6 5 i ij 21	 4 61 1 :	 7,3 2818 35,2 1 79,3 5,65
1	 0 1	 ., 0 ., 2 ., 2 ,..,	 .,.- 1 :	 13,5 623 23,

me maa fratrækkes (se foran Pag. 27). A") Angivelserne giælde Tidsrummet fra iste Mai 1858 til iste Mai 1859.

Ler behandlede Syge i. 1858.
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Abscessus 4 13 Dysenteria	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 •	 . 1 2 15 1 ,

Alcoholismus	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 3 =	 3 Dysphagia	 .	 •	 •	 •	 .	 •	 .	 • , 2 =
Anæmia	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . , 1 1	 2 Dysuria	 .	 .	 .	 .....	 . 2 = 1 i
Aneurisma	 .....	 .	 .	 . ,	 , 1 1 Eclampsia infantum 	 30 20 24 7
Angina membranacea 	 24 17 48 89 —	 gravidarum et parturi-

—	 tonsillaris 	 , 1 1 2 entium .	 .	 .	 .	 .	 . = 8 =
Apoplexia cerebri 	 53 42 22 117 Elephantiasis	 Græcorum	 •	 .	 . 120 91 = 21

......_	 pulmonum	 .	 .	 .	 .	 . 2 1 1 4 Emollitio cerebri 	 1 = $ i
Arthritis 3 2 = 5 Empyema 	 2 = 1 ,
Arthrocace 	 4 = , 4 Encephalitis .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 . 10 6 3 1
Asthma 	 1 2 = 3 Endocarditis	 •	 •	 .	 •	 •	 .	 . 2 1 =
Atelectasis pulmonum	 •	 •	 .	 . = 2 2 4 Enteritis	 .	 . 12 19 10 4
Atresia ani 1 , , 1 Epilepsia 5 3 1
Atrophia infantum 	 9 4 10 23 Erysipelas 	 7 7 9 2
Bronchiect asis 	 1 , , 1 Faris catarrhalis 2 = ,
Bronchitis acuta et capillaris	 .	 . 13 17 21 54 -	 gastrica 	 . 2 3 4

—	 chronica	 .	 .	 .	 .	 . 11 20 2 33 —	 hectica 	 2 4 =
Cancer et Fungus .	 .	 .	 .	 .	 . 49 66 16 131 —	 puerperalis et	 Operationes
Carbunculus 	 , 2 1 3 obstetricicæ = 104 = 10
Cardialgia 	 3 4 = 7 —	 simplex .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 1 -= ,
Caries et Necrosis 15 4 = 19 --	 typhosa  	 •	 . 161 117 200 47
Catarrhus	 suffocativus	 .	 .	 .	 . 4 1 , 5 Fistula stercorea 	 1 1
Cellulitis 	 1 1 —	 urinaria	 .	 .	 .	 .	 .	 . 1
Cholera asiatica	 .	 .	 .	 .	 .	 . 2 1 3 Fractura	 cranii .....	 .	 . 8 1 2 1
Cholerine et Cholera nostras	 .	 . 8 4 21 33 Fracturæ aliæ	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 • 7 2 ..
Colica 	 3	 - 1 6 Gangræna 9 3 4 1
Combustio	 •	 .. 	 4	 2 7 13 --	 pulmonum .	 .	 .	 .	 .	 = 1 =
Commotio cerebri	 .	 .	 .	 .	 .	 .

—	 medullæ 	
3
1

=
,

,
,

3
1

Gastritis  	 11
Gastroenteritis  	 5

15
.

7
5

3
1

Contusio 	 1 , ,	 1 2 Gastromalacia  	 , 1 2
Coxarthrocace 	 4 2 L = 6 Gonarthrocace	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 4 1 =
Cyanosis .	 .	 .	 . , 1 , 1 Haamatemesis	 .....	 .	 .	 4 3 =
Cystitis	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 7 = 2 9 Hætnoptysis . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 3 = 3
Debilitas neonatorum .	 .	 .	 .	 .	 4 = 3 7 Helminthiasis  	 2 1 =

—	 senilis	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 42 58 19 119 Hepatitis	 .	 .	 .	 10 4 7 2
Delirium tremens  	 .	 1. , , 11 Hernia	 .	 .	 .	 4	 .....	 9 5 4 1

..... ......Dementia	 I 1 , 2 Hydrocele colli  	 1 = ,
Diabetes mellitus  	4 2 = 6 Hydrocephalus acutus	 .	 .	 .	 .	 16 17 28 6
Diaphragmitis	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1 = , 1 —	 chronicus	 .	 .	 .	 1 1 2
Diarrhoea	 .	 .	 .  	 18 20 15 53 Flydrops  	51 M 26 12
Diphtheritis  	 10 4 17 31 —	 ovarii	 •	 •	 •	 .	 •	 •	 .	 ... 5 -
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ydrothorax 	 7 5 ..' 12 Rheumatisnms acutus	 .	 •	 .	 • 5 7	 3 15
terus 	 9 3 2 14 —	 chronicus	 .	 .	 • 3 2	 2 7
liotismus	 .	 .	 . 	 1 I ' 2 Ruptura intestinorum	 .	 .	 .	 • 4 1	 1 6
eus, Intassusceptio et Volvulus 6 = 2 8 —	 uteri	 . 3	 = 3
iduratio telæ cellulosæ .	 .	 .	 . = % 1 1 Scarlatina 	 21 20	 57 98
ifluenza	 .	 .......	 . 5 5 32 42 Scorbutus 	 4 2	 1 7
Titatio	 spinalis	 .	 .	 .	 .	 .	 . o 1 . 1 Scrophulosis 	 6 6 1 13
aryngitis 	 7 2 4 13 Spina bifida % 1 4 5
eukæmia 	 I "I Spondylarthrocace 	 .	 .	 .	 .	 . 1 2 5 8
ithiasis .	 . 	 2 = , 2 Strictura coil 

.
.= 1 1

:ania .	 . 	 4 4 -, 8 —	 oesophagi	 •	 •	 •	 •	 . 2 2 r- 4
—	 puerperalis	 . 	 o 3 = 3 —	 urethræ 3 o o 3

.arasmus senilis	 .	 .	 .	 .	 .	 . 8 14 12 34 Syphilis 5 11 1 17
:elancholia 	 4 1 o 5 Tabes dorsualis	 .	 .	 .	 .	 .	 . 2 = % 2
:eleena 	 % % 1 1 —	 meseraica 	 o 1 1 2
:eningitis	 cerebralis	 .	 .	 .	 .	 . 52 35 42 129 Teleangiectasis	 .	 .	 .	 .	 .	 . o 1 o 1

—	 spinalis	 .	 .	 .	 .	 . 6 2 o 8 Trismus et Tetanus 	 2 2 3 7
—	 tuberculosa	 .	 .	 .	 . 15	 7 I 26 Tussis convulsiva 26 11 56 93

:etrorrhagia 	 :	 7 0 7 Tuberculosis acuta	 .	 .	 .	 .	 . 1 o 2 3
orbus Brighti 	 • 81	 7 5 20 Ulcera 	 3 2 o 5
orna	 .	 .	 .	 .	 . 1	 o 1 1 —	 ventriculi 	 3 2 2 7
bstructio alvi 	 3;	 o 2 5 Variolae	 .	 .	 .	 .....	 . 17 10 79 106
edema pulmonum 	 4i	 -- % 4 Veneficium	 .	 .	 .....	 . 5 o o 5
oforitis	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . o 1 o I	 1 Vitia organica 	 3 3 1 7
aralysis 	 4,	 3 1 8 --—	 abdominis .	 .	 .	 . 41 45 26 112

—	 generalis .	 .	 .	 .	 .	 . 41	 1 o 5 —	 —	 cerebri	 .	 .	 .	 .	 . 13 3 3 19
emphigus	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . =	 1	 1 1 2 --	 —	 cordis	 .	 .	 .	 .	 . 23 24 12 59
ericarditis 	 41	 2 1 7 Vulnera 5 3 1 9
eritonæitis	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 31 24 18 76 Upaaviselig Aarsag 	 4 . 2 6
erityphlitis 1 o o 1 Tilsam. . . 1574 1458 1194 4226
hlebitis 	 ... 1 2 3
hlegmone 	 7 4 1 12 Hedge til Tabelcontoret fra Præ-
hthisis et Tuberculosis pulmonum 185 244 100 529 sterne indkomne Opgaver var An-
leuritis	 .	 .	 .	 . 8 9 6 23 tallet af:
neumonia .	 . 	 142 112 105 359 1.	 Omkomne ved ulykkelige Hæn-
rostatitis 	 1 = % 1 delser 	 929 158 o 1087
soitis	 .	 .	 .....	 .	 . % 2 1 3 2.	 Ihjellagte Born	 .	 .	 .	 .	 . o o 32 32
urpura hmmorrhagica .	 .	 •	 • 1 2 2 5 3.	 Selvmordere 	 114 41 o 155
ustula maligna  	 . % ..: 1 1 4.	 Dræbte eller Myrdede .	 .	 . 20 7 o 27
yæmia 	 5 4 2 11 Tilsam. . . 1063 206 32 1301
achitis 3 4 3 10
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