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Den vigliga frågail om det inbördes förhållandet 
emellan Gikt och Rheumatism, om de äro väsentli
gen och qvalitativt skiljda eller ej, liar i sednare tider 
ej allenast blifvit väckt, ulan äfven af flera ansedde 
författare, i synnerhet i Frankrike, C h o m e l  ni. fl, 
blifvit afgjord nekande, och man har i stället yrkat 
deras väsentliga identitet. Såsom skäl för denna nya 
mening har man anfört deras likhet ej mindre i syrop- 
tomernas sammanfattning och form , än i afseende på 
do prædisponerande causalmomenterna. Att den in 
flammatoriska process, äfven så val som den chnoni- 
ska värk , hvilka utgöra Giktens deuteropathiska symp
tomer icke äro inskränkta till de smärre ledgångarna, 
utan äfven stundom förekomma i de större; och att 
dessutom Giktaffectionerna i allmänhet och den chro- 
niska värken i synnerhet äfven angripa andra kropps
delar, än ledgångarna, både inelfvor och musklar, är, 
såsom den ofvanföre gifna nosographien intygar, o- 
nekligt. Äfvenså kan det â  andra sidan ej bestridas, 
att rheumatiska lidanden ofta förekomma i do små 
ledgångarna och således ej ensamt i de större. A tt  
gastriska lidanden af flerfaldig beskaffenhet ej allenast 
ofta hafva en verkligt rheumatisk character, utan äf
ven salla sig till och stundom framkallas af lheuma- 
tismer i kroppens yttre delar, samt att kastningar af 
dessa ifrån de yttre delarne till inelfvorne ej sällan 
äga ru m , är lika erkandt och omotsägligt. Ej heller 
anse vi oss nu böra bestrida det gjorda påståendet, att 
uppkomsten af rheumatiska,' lidanden stundom å t
minstone till en del härröra af ett ärftligt anlag, e- 
huru detta dock, såsom af erfarenheten mindre be- 
stämdt och tydligt intygadt, ännu kan sältas i tvifvel. 
Men alla dessa medgifvanden berättiga icke till anta



gandet af Giktens och Rheumatismen« väsendtliga iden
titet, ty skiljaktigheten emellan dem ar det oaktadt i 
pathologiskt afseende gifven, ehuru det diagnostiska 
problemet, att i concreta fall igenkänna den, ofta nog, 
såsom hvar och en väl känner, är förenadt med sto
ra svårigheter. De flerlaldiga lidanden, hvilka vi un
der begreppet af Gikt sammanfatte, halva ett inr© 
sammanhang med en egenartad sjuklig character hos 
lifsprocessen, hvilken visar sig omedelbart sa väl ge
nom psychiska som genom somatiska phænomener. 
De psychiska bestå stundom i en hypochondrisk sin
nesstämning, men oftare uti lynnets retlighet och häf
tighet och deraf härrörande förhöjd benägenhet för 
häftiga sinnesrörelser, i synnerhet vrede; de somati
ska åter uti dyspepsi och dermed vanligen samman
hängande symptomer. Derma character hos lifspro- 
cessen är åter vanlig under första afdelningen af den 
individuella varelsens aftagande period eller decremen
tum vitæ, och en långvarig erfarenhet har lärt ,  a tt,  
ehuru den stundom småningom af sig sjelf försvinner, 
den dock i enskilda fall framkallar flerfaldiga deutero- 
pathiska och critiska symptomer, som åtminstone i 
början tydligen och bestämdt bidraga till dess mildring. 
Dessa deuteropathiska och critiska symptomer bestå huf- 
vndsakligen uti stenbildningsprocesser, i synnerhet i 
njurarna, blodflöden, i synnerhet ifrån intestinum 
rectum och inflammationer, i synnerhet uti extremite- 
ternas smärre ledgångar och särdeles uti stortåns för
sta ledgång, och derigenom uppkomma de chroniska 
sjukdomsformer, som äro kända under namn af njur
sten, hæmorrhoider och Gikt. A lt  dessa sjukdomar, 
ehuru sällan, dock någon gäng visa sig redan under 
utvecklingsperioden eller incrementum vitæ, är kändt,



men dessa fall härröra oftast tydligen af elt ärftligt 
anlag. N är  man deremot närmare betraktar de rheu- 
matiska affectionerna,» saknas alldeles denna relation 
till den ifrågavarande inre förändringen af lifsproees- 
sen i allmänhet och dennas olika stadier, och följakle- 
ligen äfven det characteristiska uti formen, hvilket ge
mensamt utmärker både njursten, hæmorrhoider och 
Gikt, det nämligen, att de dels devteropathiskt dels 
critiskt verka till mildring eller upphäfvande af det 
egenartade sjuklighetstillslånd, hvarigenom den ifrå
gavarande förändringen hos lifsprocessen omedelbart 
uttrycker sig, och hvilket man således har goda skäl 
att antaga såsom deras protopathiska moment. A  an
dra sidan häntyda rheumatismens samtliga phænome- 
der äfven på ett så kalladt specifikt eller degenerativt 
protopathiskt moment, hvilket det tillhör pathologien 
att uppsöka, men som sjelft genom det förhastade an
tagandet af dess identitet med Gikten blir ännu mera 
undangömdt och fördunkladt. Till den allmänna kla
gan öfver begge dessa sjukdomars vexlande och pro-  
teiforma skepnader får man snarare flera än färre an
ledningar genom den högst opathologiska sammanbland
ningen och förvexlingen af deras begrepp; och möj
ligheten att utreda de mångfaldiga symptoraernas inre 
grund blir ännu mera aflägsnad, än den är då man 
bibehåller den gamla meningen om sjukdo marnes inre 
skiljaktighet. Då det degenerativa momentet uti Gik
ten utgår ifrån de chylopoetiska inelfvorna och alimen- 
tationsprocessen samt har en djupare grund uti ore
gelbundenheten eller ofullkomligheten af den förvand- 
lingsact, i synnerhet af sangvificationen, som äger 
rum  vid öfvergången ifrån incrementum vitæ till de
crementum. utgår deremot uti Rheumatismen det de-



generali va tydligen ifrån huden och dess function, och 
det störda förhållandet hos denna har mera sällan ain 
grund uti något inre causalmoment, ulan har vanli
gen först blifvit framkalladt genom utifrån verkande 
tillfälliga inflytelsei*. Men det ömsesidiga förhållandet 
imellan alimenlationsorganernas och hudens funclioner 
gör, att en sjuklig eller degenerativ character hos den 
ena icke kan i längre tid fortlara utan att framkalla 
ett mer eller mindre dermed analogt förhållande lios 
den andra, och således gifva uppkomst ål complicatio- 
ner. A tt mångfaldiga concreta fall förekomma, uti 
hvilka Gikt är med rheumatism compliccrad, följer 
således häraf ,  och benämningen af arthritis rheuma- 
tica kan så mycket mer ifrån pathologisk synpunkt rätt
färdigas, som man till och med skulle kunna våga det 
påståendet, att uti alla högre former af chronisk Gikt 
en sådan complication måste äga rum. Men icke blott 
Gikten måste under sin fortgång framkalla och com- 
plicera sig med rheumatiska lidanden, utan äfven u r 
sprunglig, af tillfälliga inflytelser föranledd rheuma
tism måste bidraga till framkallande af Gikt, när anlag 
dertill finnes. För besegrandet af det arlhritiska an
laget är hudens function af särdeles stor vigt, och då 
genom tillfälliga inflytelser denna blir störd eller häm
mad och derigenom en längre lid fortfarande rheuma
tism föranledd, måste äfven det ringare arthritiska an
laget, som möjligen annars skulle hafva förblifvit 
hvilande, till verklig sjukdom öfvergå. —

D i a g n o s e n s  hufvudföremål har man läuge ansett 
vara undvikandet af förvexliug med rheumatism. I  
afseende på de acuta formerna är detta visserligen af 
praktiskt intresse, emedan, då uti Gikt den antigastri-



ska behandlingen är af mera hufvudsaklig vigt„ den 
antiphlogistiska vanligen är uti rheumatism strängare 
påkallad.

De tecken* som här egentligen kunna vara ledan
de för omdömet, äro följande:

i. Har Giktanfallet, ehuru det understundom 
uppkommer utan prodromer, dock vanligare förutgåtts 
af ett egenartadt dyspeptiskt tillstånd, ulmärktaf raiss- 
nöjdl och retligt lynne, sömnighet, ofta påkommande 
jäspningar, orolig sömn, stundom störd af anfall 
af maran, halsbränna, oregelbunden matlust, myc
ken matthet efter maten, väderspänningar, cardialgi 
eller vanligare en känsla af kyla i epigastrium, för
stoppning eller oregelbunden, vanligen hård stolgång, 
sparsam, mörk urin, som skär sig då den får slå, all
män kläda i huden, stickningar och domningar i de 
nedre extremiteterna, ristningar i musklarna isynner
het om dagarna, krampdrag särdeles i den del, som 
sedermera mest blir angripen, kyla i lår och ben,un
derstundom i hela kroppen, allmän slapphet och svag
het, hjerlklappning ocli inre oro. Någre sjuke hafva, 
en eller flera dagar före anfallet, stark matlust, efter 
livars tillfredsslällande följa eckel och halsbränna. Då 
den sjuke redan förut haft anfall af Gikt, har han ä l
ven andra mera egenartade prodromsymptomer, såsom 
hetta, plåga, torrhet och uppsvallning uti ögonen eller 
nasan, med stark expectoration förenad hosta, retlig
het och stark slemafgång ifrån blåsan och urinrö
ret, uppsvallningar och dunklare färg hos huden på 
den kroppsdel, som sedermera inflammeras o. V. 
D å anfallet uppkommer utan prodromer har vanligen



någon häftig sinnesrörelse eller stark kroppslig eller 
andlig ansträngning framkallat det.

2 . Några mindre vanliga undanlag oberäknade 
inträffar det acuta Giktanfallet om natten ett par  tim
m ar efter midnatten.

3. Inflammationens säte är vanligen någon af de 
mindre ledgångarna, i synnerhet stortåns. Vanligen 
a r  värken till det angripna stället inskränkt och hvar- 
ken utspridd till dess omgifning eller på samma gång 
förekommande äfven i andra kroppsdelar.

4. På samma gång värken uppkommer inställa 
sig äfven ej allenast stark hetta, utan äfven betydlig på 
serös exsudation tydligen till en del beroende svull
nad och djup rodnad i den lidande delen.

5. Värken och ännu mera febern remittera högst 
betydligt om dagarna, då deremot de under nätterna 
äro ytterligt häftiga.

Om  vi härmed jemföre det vanliga förhållandet 
i  acut rheumatism, finne vi att, om denna äfven stun
dom förutgås af gastriska symptomer, de likväl till 
•in beskaffenhet äro mycket skiljda ifrån de nyssbe- 
skrifna, hvilka tillhöra Gikten; att exacerbationen och 
värkens uppkomst framträda tidigare och redan före 
midnatten; att värken, om den äfven i en af de min
dre ledgångarna någon gång börjar, likväl ej är till 
densamma inskränkt, utan derjemte sprider sig äfven till 
andra kroppsdelar, i synnerhet musklarna, hvilka i de 
flesta fallen äro de först angripna; att smärtan straxt 
i början ej, såsom uti giklaffeclionen, är förenad med



rodnad och svullnad, samt slutligen attj remissionen 
under dagen är mycket mindre betydlig än i Gikt, 
och stundom alldeles uteblifver.

I afseende på de chroniska formerna erinra ’'i 
först om hvad som nyss blifvit sagdt rörande compli
cation emellan Gikt och rheumatism och alt denna ic
ke allenast förekommer oftare an flera författare vilja 
medgifva, utan äfven har en nödvändig inre grund. 
För öfrigt åberope vi den förut s. 1 7  gifna beskrifnin- 
gen af chronisk gickt, och anmärke dervid, att af de 
densamma tillhörande symptomerna det egentligen är 
\ärken, som utgör likheten med rheumatism, och att 

de öfriga, såväl degenerati va som nervösa, psychiska 
och] suppurativa i den enkla rheumatismen saknas. 
Den chroniska Giktvärken ar vanligen endast då fix, 
när  den sitter i de smärre ledgångarne och beror af 
en der uppkommen chronisk inflammation. Då åter 
de större ledgångarne och andra kroppsdelar, såsom 
t. ex. hufvudet, deraf angripas är den vanligen nervös 
och flyttande. Så snart åter den äfven der är fix och 
längre tid ihållande har man skäl att anse den för be
roende af rheumatism eller åtminstone dermed com- 
plicerad. För öfrigt äjjer uti sjelfva beskaffenheten af 
värken en skiljaktighet rum , som är förtjent af upp
märksamhet. Den rheumatiska chroniska värken är 
mycket plågsam, ristande, skärande, brännande. D er- 
emot består den chroniska Giktvärken i en omvexling 
emellan kyla och hetta samt är bultande och förenad 
m e d  en känsla af domning, fullhet och tyngd. Då 
den förra fortfar nästan lika stark både dagar och 
nätter ,  förvärras den sednare mycket betydligt om nät
terna, men är om dagarne lindrig nog.



Ett vigtigt diagnostiskt problem är att vid Gikt- 
kastningar eller arthritis retropulsa bestämma om det 
uti inre organer uppkomna lidandet är inflammatoriskt 
eller ej. Såsom redan ofvanföre ar anfördt, ansågos 
förr, i synnerhet af C u l l e n  och hans anhängare, alla 
uti inelfvorna i följd af Giktkaslning uppkommande 
lidanden lör krampaktiga eller nervösa, och denna fixa 
och origtiga föreställning har otvifvelaktigt i många 
fall föranled t högst skadliga therapeuliska åtgärder. 
Men den nyare meningen, att de alltid äro inflamma
toriska, är en motsatt ytterlighet, som, ehuru mindre 
än den förra, dock är ensidig oeh falsk samt i sin prak
tiska tillämpning skadlig. Den af S c u d a m o r e  gifnt 
och ofvanföre anförda regeln, att anse den genomkast
ningen uppkommande sjukdomen till dess väsende ana
log med den som i de yttre delarne nyss upphört, cch 
att således kastningen af acut Gikt föranleder inflam
mation och den af chronisk nervösa lidanden, kan väl 
i allmänhet vara rigtig men den är, såsom redan är 
sagd t, ej alltid tillförlitlig. Man bör val hafva afseen- 
de derpå , men tillika och hufvudsakligen rätta sig ef
ter beskaffenheten af det uppkomna lidandets sympto
mer. Om smärtan är fix, pulsen hastig och hård eller 
sammandragen, huden het samt de angripna eller dem 
närliggande delarna ömmande vid tryckning, harman 
anledning att förmoda inflammation; men då deremot 
pulsen är liten, mjuk, lätt sammantryckt, huden ej 
he t,  ulan sval, fuktig och slapp, samt ansigtet sam
manfallet och det lidande stället ej ömmande för tryck
ning, har man skäl alt anse affeclionen för nervös.

I afseende på p r o g n o s e n  förtjenar det först alt 
ihågkommas, det Gikten nu ej är en så fruktansvärd



sjukdom som i äldre tider. Den degenerativa dialhes, 
som ligger till grund för Gikt, hæmorrhoider och 
njursten är för det närvarande på långt när ej så öf~ 
vervägande som fordom, och i följd deraf hafva de 
deuteropatriska alfectionerna, i synnerhet de bägge 
förstnämnda, hvarken den freqvens eller häftighet 
som förr ej' heller innebära de lika stor våda. 
Den pathologiska vigten af della factum ar gan
ska stor och borde föranleda helt andra betraktelser, 
Kn det nu vanliga sättet att påbörda de äldre nosogra- 

plierna den orättvisa beskyllningen, att under infly
telsen af förutfattade meningar hafva uppställt sjuk- 
domsformer, som alldeles icke finnas till; men detta 
hör nu icke till ämnet. Vi anmärke blott ajt progno
sen nu Kr mera gynnande än fordom; Ett anfall af 
acut Gikt afiöper nu mången gång temligen lätt och 
faran af dess snara återkomst är icke lika gifven som 
förr. Dock förekomma äfven nu fall af svårare be
skaffenhet, som ådagalägga sannfärdigheten af de äl
dre nosographernes skildringar, men de äro undantag 
ifrån den vanliga regeln. De chroniska formerna äro 
mera betänkliga och envisa. I  synnerhet äro de pa- 
ralytiska symptomerna, nu såsom förr, vanligtvis o- 
botliga. Den metastatiska Gikten är alltid vådlig och 
detta i samma mån, som de angripna inre organerna 
äro nödvändiga för lifvets bestånd. För öfrigt, äro 
dessa fall vådligare hos gamla personer och dem, soin 
haft flera anfall af acut Gikt eller i längre tid varit 
plägade af chronisk.



Innan vi öfvergå till betraktelsen af den speciella 
behandlingen af Giktens olika former vilja vi göra försök, 
att i allmänhet uppställa dess förnämsta indicalioner.

Den i:sta af dessa synes oss vara den, som ome
delbart är riglad emot det protopatiska momentet och 
och således, fordrar antidegenerativa medel. Till dessa 
rakne vi

a) M e d e l ,  s o m  v e r k a  t i l l  f ö r h ö j a n d e  oc h  
f ö r ä n d r i n g  a f  de c hy l o p o  ë t i s  ka i n e l f v o r n a s  
s e c r e t i o n e r .  De hufvudsakligen hithörande bestå 
dels uti sådana, som framkalla gallafsöndringen i före
ning med dem, som verka på secretionerna ifrån grof- 
tarmarna, dels uti sådana som verka correcti vt på sy
rebildningen. De förra utgöras af sammansättningar 
af lindriga mercurialmedel med kräkrot, rhabarber, 
beska amnen, coloqvint, aloë o. m. d. med eller utan 
tillsats af narcotica. Såsom exempel på dessa samman
sättningar anföre vi följande formler:

Rc. Muriat. Hydrargyros. mit. gr. vj 
Extr. Colocynthid. comp. gr. XXiv
 Hy oscyami
 Conii 7* gr. X
Pulv. Rad. Rhei scrupulos duos

M. F. Pilus. N:ro XX X. D:r
S:r E tt  till tre piller hvarje afton,

Rc. Pulv. Rad. Ipecac, gr. Xij 
Pulv. Capsici scrupulum



Fulv. Rad. Rliei
Fellis Taurin. IT  scrupulos duos 

Aloes soccotr.

Extr. Hyoscyami IT  scrupulum 

D:r S:r Ett till tre piller, straxt efter middagen 

eller på aftonen sängdags.

Dessa formler kunna efter omständigheterna för
ändras, men den ofvanföre uppgifna principen för 
dem förblifver densamma. Vid behandlingen af Gikt- 
patienter äfvensom af dyspepticii allmänhet, förekom
ma tid efter annan, äfven under bruket af dessa me
del, stundom indicationer för kräkmedel och krafti
gare purgermedel, hvilka, när ej contraindicationer för
bjuda det, då böra användas. En fullständig brunns- 
cur med något af de salinska vattnen, i synnerhet 
Carlsbadervattnet, uppfyller ofta i större mått den 
nu ifrågavarande indicationen än bruket af de ofvan
före uppgifna läkemedlen, Dock förhåller det sig i -  
bland tvärtom. Då magen och tarmkanalen äro i ett re-  
tadt tillstånd passa icke egentliga purgermedel, utan 
man använder då i stället salinska laxermedel vanligen 
med tillsats af alkalier. De sednare och ännu mera mag
nesia ä ro , såväl såsom correctiver emot den vanligen 
nog* starkt öfvervägande syrebildningen, som genom 
sin sedativa verkan på irritalionstillståndet, gagneliga, ( 
Man förenar dermed efter omständigheterna antingen, 
såsom redan ärsagdt, laxerande salter, rhabarber i små 
doser, beska ämnen eller svafvel; eller ock något af 
de emot den arthritiska dialhesen, såsom det tyckes,' 
specifikt verkande medlen, isynnerhet guajacum eller



colchicum. S c u d a m o r e s  yanligast brukade formel 
ä r  följande:

Re. Carbonat. Magnes, scrupulum
Sulphat. Magnes, sesqvidrachmam 
Aqvæ menlh. crisp, drachmas decem 
Acet. Colehic.
Syr. croci Tâ drachmam
M. f; haustus. D:r S:r Tages hvar 4, 5 eller 

6:te timme.

Ehuru purgermedel både enligt theori och erfa
renhet äro af hufvudsaklig nylta vid behandlingen af 
Gikt, hafva dock flera ansedde författare, både äldre 
och yngre, såsom S y d e n h a m ,  " W a r n e r ,  H e b e r -  
d e n  m. fl. afstyrkt deras bruk. De äro väl, såsom 
det nedan före vid framställningen af den speciella be
handlingen ytterligare skall visas, ej alltid passande, 
men de utgöra dock i allmänhet hufvudmedel och de
ras föi'summande, der de äro indicerade, har utan 
tvifvel medfört vida större skada, än deras missbruk, 
då de ej varit passande.

b) D i u r  e t i s ka  m e d e l .  Den arthritiska diathe- 
sen är, såsom redan är sagdt, analog om icke identisk 
med den lithiska, och urinafsöndringen är i mer eller 
mindre mån sjukligt förändrad samt vanligen mera 
sparsam än i friska tillståndet. Medel, som verka på 
njurarne till förbättring af urinens beskaffenhet eller 
till förökande af dess mängd, hafva derföre ofta i Gikt 
en fördelaktig verkan. Alkalierna och magnesia hafva 
derföre för sådant ändamål blifvit använde och af flera



ansedda författare recommenderade såsom hufvudsak- 
liga. Vissa salter i synnerhet de ättiksyrade, såsoin 
Acelas kalicum och Acetas ammonicum, anlingen en
sama eller i förening med beska och på gallafsöndrin- 
gen verkande ämnen, såsom taraxacum i extract eller 
decoct, äro således ifrån äldre tider ett vanligt antiar- 
t h r i t i s k t  medel. Då urinen a r  mycket sparsam har 
man skäl att tillsätta scilla.

Re. Extr. Taraxaci unciam

Acetat. Kalic. unciam semis 

Oxymell. Scillæ sesqviunciam 

Syr. Zingib, unciam semis.

D:r S:r En god thèsked fyra gånger om dagen.

Flera af de specifikt verksamma antiarthritiska 
medlen hafva en tydlig inflytelse på njurarnas function 
och lios andra har man anledning att förmoda en så
dan. Äfven brunnnscurerna, hvilka, såsom bekant, ofta 
visat sig så kraftigt verksamma mot Giktkrämpor, haf
va gemensamt, man må använda hvilket vatten som 
helst, sin hufvudsakliga betydelse af verkan på u rin -  
afsöndringen eller rättare till framkallande af den r e -  
ductivitet, som derigenom har sitt tydligast framträ- 
de yttre tecken.

c) B e s k a  a r o m a t i s k a  oc h  t c n i s k t  v e r k a n 
de ä m n e n .  Å ena sidan har man med dessa medel 
bedrilvit ganska mycket missbruk, men å den andra 
är  det onekligt, att de i många fall ej allenast verkat 
såsom palliativmedel emot åtskilliga af det dyspeptiska 
lidandets symptomer,* utan äfven radicalt emot den 

arthritiska diathesen sje|?. De verka tydligen till för



höjande af det arteriella eller respiraloriska momentet 
uti reproductionsprocessen; och de äro således hos phleg- 
matiska constitutioner visserligen af nytta och äfven 
nödvändiga; men utan att reducliviteten och de med 
den omedelbart sammanhängande secretionerna derjemte 
blifva stegrade, är radical cur i få fall att hoppas. Gik
tens symptomtr kunna väl försvinna, men diathesen 
är dock qvar och ger anledning till arldra lidanden. 
Redan Cael ius  A u r e l i a n u s  har anmärkt ,  a t t de t f o r t -  
satta bruket af detta slags ämnen väl stundom botat 
Gikten, men i stället åstadkommit benägenhet fö rs lag ;  
och sednare tiders erlarenhet har hekräftat detta på
stående. C u l l e n  gör i afseende på P o r t l a n d s  förr  
bekanta, nu ur bimk komna, pulversamma anmärkning. 
Dessa slags medel böra, efter vår tanka, ej fortsättas 
länge och icke gifvas ensame utan i förening med på 
secretionerna verkande ämnen. Millefolium, cardebe- 
nedikt, taraxacum äro de, som vanligen böra väljas. 
De böra gifvas i form af infusion eller decoct, och 
förtäras på morgonen. D å  magens svaghet är större 
bör columborot väljas och gifvas i förening med rha-  
barber. Vi föreslå följande formel.

Re. Rad. Columbo contus, drachmas duas c. dimidia.
 Rhei  drachmam
Sem. Coriandri —
 Cardam, min. — 7T drachmam semis
infunde pe r  horam aqvæ fervent qv. s. 
u t F. colaturæ unciæ octo.

D;r S:r Ett spetsglas hvarje morgon, stundom med 
tillsats af en hel eller half scrupei kolsyradt 
natron, och ett par theskedar frisk citronsaft, 
då det bör drickas under fräsningen,


