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fumnits innehålla samma syror, nuen högst få i den mängd 
sorm Porla. Vattnet luktar oredigt hepatiskt, sannolikt 
af Svafvelbundet Väte, fast i så ringa mängd, att det 
umdgått chemiska analysen. Det smakar i allmänhet 
frisskt, men stundom har det en sötaktig, sammandra- 
garnde bläcksmak, isynnerhet vid fuktig väderlek, dock 
berror denna olikhet mest af smaksinnets tillstånd för till— 
fälMet hos den drickande. Då tungan är tjockt belagd 
fraimkommer ofta denna bläcksmak.

Gasen, som uppstiger från källans botten och för- 
orscakar de förutnämnde blåsorna på vattenytan, utgöres 
till \ del af Kolsyra och till 6 delar af Qväfgas. Tro
ligem utvecklas dock gasen ej i detta blandningsförhål- 
lancde från botten, utan emottager under sin passage ge
norm vattnet Kolsyra och afger Qväfgas. Om en butelj 
fyllees med vattnet vid dess vanliga temperatur +  7° C. 
och korkas väl samt sedan uppvärmes till +  15° C., 
så Hösgöres under bormering, då korken åter uttages, en 
mämgd gas, som till större delen är Qväfgas, blandad 
medl en mindre portiom Kolsyregas.

Vattnet tål väl att förvaras på buteljer och afsät- 
ter dervid mindre af sin jernhalt, än andra jernhaltiga 
vattien. Buteljerna böra förvaras i källare, eller kanske 
ännur bättre, nedsänkas i en källa, som håller jemn och 
låg temperatur. På båda ställen förvarade har vattnet 
efter- ett års förlopp och derutöfver icke förändrats, hvar- 
ken till färg eller smak, ej heller afsatt någon botten-



IG uns af Porla-vattnet innehåller:
Chlorkalium .................................................. 0,026 grran.
C h lo rn a t r iu m .................................................. 0,061 ---------
Tvåfaldt Kolsyrad K a l k ...............................  0,697 -----

« « M agnesia .................................0,147-------
« « Jernoxidul.............................  0,509------
« « Manganoxidul . . . .  0,001 -----

Källsyradt N a tro n ..................................... • . 0,049-------
Kolsyrad och Küllsyrad Ammoniak . . . 0,066 -----
K i s e l s y r a ...................................... ...... 0,300 -----
Källsyra och K ä l l s a t t s s y r a ......................... 0,404 -----

2,200 gra-an.

Om vi jemföra våra Svenska Jernhaltiga brunnnar, 

så innehålla 16 uns vatten från: Ronneby 49,J7 ggran 
fasta beståndsdelar, hvaraf 8,2, Svafvelsyrad Jernoxiddul; 

Porla 2 ,,60 gran, hvaraf 0.309 Tvåfaldt Kolsyrad Jeem - 
oxidul; Lund 1,u  gtàn, hvaraf 0,26 Tvåfaldt Kolsyyrad 
Jernoxidul; Medewi 1 ,,6 gran, hvaraf 0 ,,5 Kolsyrad Jeern- 

oxidul; Ramlösa 1,J4 gran, hvaraf 0,20 Kolsyrad Jeern- 
oxidul. *) Porla utmärker sig framför andra Svennska 
helsovatten genom sin ovanliga halt af extractivämnne, 

jern, qväfgas och kolsyregas. Det är nära lika jernhhal- 

tig t, som Marienbaden Ferdinands-quelle, till hvilken ( dess 
jernhalt förhåller sig =  48 : 52, och jernhaltigare än

*) D e s s a  u p p gif ter  äro h e m ta d e  u r :  In P h a r m a c o p o o e a m  
S u e c ic a m  C o m m e n ta r iu s ,  A u c to re  B er l in  Lund 1 8 4 6 .  B e e r z c -  
l in s  yttrar  d o c k  i s in  förut anförda  sk i i f t :  ”A f  våra S v e e n s k a  
J er n h a lt ig a  vatten  är v i s s e r l ig e n  intet  u n d er sök t  med s s å d a n  
n o g g r a n h e t ,  att en  je m f ö r e l s e  k a n  utfalla r iktigt .  De äro 
alla långt under Porla i  jernhalt*



Efger Franzensbrunn, till h\ ilkens jernhalt förhållandet är 

=  48 : 31.

Förr tillhandahölls for dem, som det önskade, gyttja 

frrån Clara källa i Carlsskoga, men då ingen af allmo- 

gcen och de sista åren högst få af de öfriga brunns

gästerna begagnade sig af denna, och härvarande gyttja 

ddessutom är mycket finare och angenämare för huden 

ssamt enligt mångårig erfarenhet lika verksam, om ej 

vrerksammare, så afhemtas numera ingen gyttja vidare 

frrån Clara.

Porla egen gyttja är mörkbrun samt ytterst fin och 

okljaktig för känseln. Den finnes att tillgå i stor mängd 

ooch upphemtas dagligen ur reservoiren vid badhuset 

rmed händerna, hvarefter den utbredes på gräsvallen för 

aitt något afrinna. Kanske är det endast denna friskhet 

ssom gör Porla-gyttjan verksammare än den som hemta- 

dles från Clara.

Då Porlavatten lemnais i ett öppet kärl, sätter det 

een mörkare, i regnbågens färgor spelande hinna, som 

eefter hand tjocknar och sjuinker till botten. Under tiden 

sser man äfven dylika flockor bilda sig i vattnet. En dy- 

ilik ockra, som afsätter siag i källans afloppstrumma, har 

aaf ålder blifvit begagnad ad allmogen för åtskilliga ögon

ssjukdomar. 400 delar der-af innehålla:

IBasiskt Källsyrad Jernoxid ; l Oxid . .  . 42,343 j
< Källsvror 33,800 > 
(V a tten .. 14,340) 90,54 

Kolsvrad K a l k j o r d ................................................. - 3 , 5 4

Transport 94,08



Transport 94,08 
Phosphorsyrad Lerjord, spår af Talkjord och

M a n g a n o x id ..............................................................0,38
Kiseljord . ...... ................................, , . . 5,54

\ 00,0003
Badgyttjan innehåller troligen samma beståndsdelaur 

jemte producter af organiska ämnens förstörelse, ditfördde 
med vattnet från mossen, jemte nya producter af dessaas 
sammanblandning.

VII. Underrättelse om Porla i Ifledicinslctt 
hänseende.

Den som önskar besöka Porla eller någon annan i 
brunn, bör ej ensamt, såsom ofta sker, på vänners och i 
bekantas inrådan, hvilka der säga sig blifvit botade förr 
mer eller mindre liknande sjukdomar, bestämma sig förr 
en sådan resa. Sjukdomar, som för ett ovandt öga s v - -  
nas likartade, kunna vara af alldeles motsatt natur, och i 
dessutom kunna flera biomständigheter, som den sjuke i 
öfyerser, ofta äfvcn böra tagas i betraktande, Ilan bör * 
derföre först rådgöra med sin Läkare och i svårare fall l 
äfven med Läkaren vid den Brunn, som han ämnar 
beßöka.

Första morgonen en Brunnsgäst bevistar Porla dricker 
han vanligen 2 glas, som hvardera rymma 2 -3  juin fr u r , 
andra 4, tredje 6 och fjerde 9 , hvarmed sedan fortsättes 
under hela brunnstiden, ända till tre dagar före slutet, 
då glasens antal minskas i samma förhållande, som de i 
början ökades. Att glasens storlek och antal fa mycket



»Modifieras efter den drickande» sjukdom, constitution och 

åldder, faller af sig sjelf; dock brukar minskning och ök- 

ninng snarare ske genom glasens olika storlek, än genom 

förirändring i antal. Mellan hvarje glas promeneras vanligen 

i närliggande skog till den deraf sä kallade Quartbron, att 

deet åtgår jemt en quart, att i sakta mak gå dit ifrån 

brrunnen och tillbaka igen. Flere Brunnsgäster bruka äfven, 

i 1 likhet med hvad som sker vid utländska brunnar, dricka 

etttt à två glas vatten på eftermiddagen straxt före eller 

eftfter åkningen på vurstarne. Mindre barn, som det skulle 

vaara omöjligt förmå dricka på bestämda tider och till be- 

stitämd quantitet, få någorlunda efter behag dricka u n - 

deer hela dagen.
Brunnsgästerna bada vanligen hvarannan eller hvar 

treedje dag. Första badet tages när man hunnit öka 

vaattendrickningen till det för hvar och en föreskrifna 

höögsta quantum, det vill säga i de llesta fall, när man 

huunnit till 9 glas. Tilll baden begagnas vattnet från 

heelsokällan. De användas vanligen ljumma (+29 å + 35° C) 

sååsom oftast bäst passande i de sjukdomstillstånd, föi 

h\vilka Porla besökes. Till erhållande af salta bad upp- 

lööses en kappo Gråsalt i hvarje bad. Vid gyttjebaden 

föörfares sålunda, att gyttjan först med händerna ingnides 

tilill nära torrhet och sedan afsköiljes i ett vattenbad eller un- 

dder douchen. Detta sätt att använda gyttjan har visat 

si,sig vara utan jemförelse förmånligare, än att, enligt någ- 

raa badorters föredöme, utröra den i badvattnet, eller att 

boegagna den utbredd på linne, hvarmed en aflicierad 

kkroppsdel eller hela kroppen under natten är invecklad. 

PPå detta sätt går man nemligen miste om frictionens väl- 

ggörande inverkan. Genom uppvärmningen dccomponrras 

vi/äl Porla-vattnet betydligt, liksom alla jernhaltigu Mineial-



vatten, och blir brunt och grumligt, men för att så myccket 
som möjligt förekomma en sådan förändring och utfällming 
af kraftiga beståndsdelar, hålles blott en del af den vatteen- 
quantitet, som åtgår till baden, kokande, och utspäddes 
sedan i sjelfva badkaret med kallt vatten, tills den (ön
skade temperaturgraden erhålles. För hvarje bad är en 
halftimme (kanske för korrt tid!) anslagen, efter hw ars 
förlopp badrummet skall vara ledigt för en efterkommamde 
badare.

Ståndspersoner quarstadna vanligen en månad vid 
biunnen, allmogen sällan öfver 3 veckor,

VIII. D ietem .

Om valet af rätter behöfves här ingen vidlyftighnet. 
En Brunnsgäst vid Porla har i detta afseende få frestcel- 
ser, emedan endast tillåtne rätter finnas på bordet, ooch 
desse äro vanligen af så god beskaffenhet att saknad effter 
förbjudne ej framkallas. Sådane äro i allmänhet röktta, 
salta, feta, sura och krvddade födoämnen, spiritucösa 
drycker, tunga mjölrätter såsom puddingar, pastejer ettc ., 
mjölk och mjölkmat, ro t- och skidfrukter, råa anrättningar 
t. ex, sallater, vidare confecturer, glacer etc. Brännvinas- 
bordet utgör visserligen för många en stor frestelse, maen 
bör ej utan särskildt tillstånd begagnas. Till bordvvin 
brukas mest Madeira eller Portvin, men med dem- är 
samma förhållande, som med Brännvin. Härvid får rman 
dock ihågkomma, att äfven de sundaste och mest passancde 
födoämnen kunna skada, om de omåttligt njutas, hvair- 
före den allmänna regeln bör inskärpas hos hvar och ern, 
att aldrig äta mer, än att man känner sig något mer iän



hialfrnätt. På Smultron finnes i orten en rik tillgång och 
etn Liebhaber får i dem ofta en svår frestelse, men bör 
ifhågkomma, att de ofta förorsaka hetta och svallningar i 
bjlodet samt Colikplågor; ehuru å andra sidan ej kan ne
k a s , att de ju här af flere blifvit förtärde i ganska stor 
nnängd utan några olägenheter. Bruket att under vatten- 
dlrickningen förtära pepparkakor och confecturer är skad- 
liigt och bör afläggas; de som ej på annat vis kunna få 
mer vattnet böra endast fortära nämnde saker i små 
qjvantiteter, livad grädda till caffe och smör angår, så 
äiro de visserligen, såsom de mildaste fettarter djurriket 
eirbjuder, tillåtne med vilkor att de måttligt njutas; men 
die som för underlifslidanden, magsyra, väderspänningar 
eUc. besöka brunnen och ej tåla vid dessa ämnen, göra 
biäst om de helt och hållet afstå derifrån. Skummad sur 
rmjölk har ofta blifvit försökt härstädes och fördrages väl. 
IWågra bitar sill, ehuru salt, om aftonen, äro tillåtne.

Klädedrägtens beskaffenhet är vid en brunn af icke 
rmindre vigt. Genom vattendrickningen och baden steg
nas hudens verksamhet och den omärkliga utdunstningen 
b)lir ymnigare, men kan också lättare hämmas och der- 
igenom svåra förkylningar åstadkommas. Isynnerhet bör 
hivar och en kläda sig väl om fötter och underlif, eme- 
dtan försummelsen häraf kan medföra svåra följder. Be
klädnaden bör derföre vara varm ; men den bör äfven
vrara ledig (ett råd, som isynnerhet det täcka könet bör
läigga på hjertat), för att ej förorsaka hinder i blodomlop
p e t , hvilket under brunnsdrickningen är hastigare och 
kraftfullare än eljest.

Ständig, men måttlig motion i fria luften, afpassad 
elfter hvar och ens vana och krafter, är nödvändigare
yiid Porla, än vid många andra brunnar. Att stegra



motion till strapas, är å andra sidan lika skadligt. Ilvaar 
och cn finner dock huru olikhet i kroppskrafter, vanoor 
etc. måste tagas i betraktande vid bestämmandet af hvaud 
som för hvarje individ är lagom. Hvad som är lagonm 
för en, är fatigue för en annan; då den kraftlose sjuk-c- 
lingen återvinner helsan genom att dricka vattnet utann 
att lemna sängen, skulle en starkare deraf lätt finna dö-3— 
den. Middagssömnen, som för starkare och blodfullarrc 
samt för dem som äro fallne för congestioncr, är vttersst 
skadlig, kan för svaga personer vara nyttig och tillåteun. 
Dock bör ingen utan speciel tillåtelse afvika från allmän-i- 
na regeln.

Något som förtjenar anmärkas, men ej efterföljaas, 
är allmogens diet och lefnadssätt vid brunnen. De sonm 
höra till denna samhällsclass medföra oftast matförråd föör 
hela brunnstiden, hvaribland salt och rökt fläsk, kött ocbh 
korf, potatis, tjocka mjöliga pannkakor etc. ofta förefin-i- 
nas. Under nätterna ligga de hoppackade 10— 20— 300 
i hvarje rum, uppstiga kl. 3 om morgnarne samt börj.-ja 
sin brunnsdrickning kl. 4. Frampå dagen börjar sömneen 
gripa dem, och om deras lägerplats blir en säng elleer 
blotta marken, bekymrar dem föga. Detta oaktadt åstadd- 
kommer vattnet bland dem kanske sina vackraste cureer, 
ett förhållande, hvilket endast deraf till en del kan för-r- 
klaras, att allmogens sjukdomar mest bero på förkylnin-i- 
gar, brist etc., men den bättre classens på vällefnacid. 
Samma förhållande bevisar äfven vattnets heJsogifvanddo 
egenskaper i och för sig, samt att ej diet och öfrigaa 
sunda lefnadssätt, som vid brunnscur föreskrifvas, änro 
hufvudsak, såsom somliga förmena, ehuru de i de flestita 
fall, isynnerhet för vid vällefnad vane personer, äro aal 
jttersta vigt.



Slutligen bör Psychiska sidun af dieten, såsom icke 
rniindre vigtig, tagas i betraktande. En brunnsgäst bör 
lör- den skull när ban lemmar hemmet, der qvarlemna 
allia husliga och oeconomiska omsorger och bekymmer 
oclh endast medtaga glada och uppfriskande känslor. An- 
koimmén till brunnen bör han söka sitt nöje i sällskaps- 
lifwets behag genom muntrande samtal, musik etc. Nå
gra* egentliga så kallade nöjen såsom dans och dylikt stå 
ej väl tillsammans med Porlaivattnets bruk. Han bör så 
mjycket möjligt är undvika aillt som retar och uppjagar 
phmntasien och passionerna : vrrede, hat, fruktan, kärlek etc. 
Plnysiska kärleken är både u r  psychisk och somatisk syn- 
pumkt otillåten. Spel, isynnerhet högt spel, är skadligt 
såwäl för stillasittandet, som för den spänning i själen, 
dem vexling mellan tillfredsställda och svikna förhoppnin
gar-, som det medför. Man bör åtminstone derföre al
drig  länge i sender sitta vid spelbordet, och den som ej 
kam spela utan passion, gör bäst att alldeles afstå der- 
ifråin. En god och llätt leetur skulle i psychiskt afse- 
endle vara ett passande tidsfördrif, men bör sparsamt be- 
gagjnas, såväl för stillheten den medför, som för an- 
sträingningen af ögonen. Personer, som lida af svaghet 
i dtessa organer, få helt och hållet försaka detta nöje. 
All större själsansträngning, äfven om den skulle före
falla* nöjsam, är skadlig. Det bästa valspråk en brunns- 
gästt kan antaga är Italienarens lefnadsregel : dolce far 
niemte !

IXi. Verkningar ne a f  Porta  tfelaovaffen.
En brunnsgäst må ej låta afskräcka sig af de små 

olägenheter och afvikelser från vanliga förhållanden, son»



vid början af euren ofta inställa sig. Efter några dagaars 

vistande vid brunnen färgas excrementerna svarta och bbi- 

behålla denna färg en à två veckor efter curens slilut. 

Blodet kommer i ett hastigare omlopp och stiger åt huuf- 

vudet, hvarigenom ett blekt ansigte ofta får god fäärg 

och en, merändels ej obehaglig, yrhet uppstår, Atskiul- 

liga oordningar i digestionsorganerna visa sig, ibland siså

som diarrhé, ibland och oftast såsom förstoppning sanmt 

lindriga colikplågor och uppdrifning af underlifvet. Sääl- 

lan inträffar att vattnet ej fördrages, så att det förorssa- 

kar qväljningar och kräkningar, oftare att nybörjare ej 

blifva af med det. Hystericae få ofta sina anfall. ] De 

som hitkomma för habituella blodflöden återfå ofta ddy- 

lika. Svedan och värken, som åtfölja Cardialgie ooch 

Rheumatism etc, blifva ej sällan värre,

Alla dessa olägenheter afhjelpas dock lätt och snaart. 

Yrheten häfves genom tillräcklig motion och försakannde 

af caffekoppen några morgnar; diarrhéen modereras gge- 

nom Ricin-olja théskedtals, men en diarrhé, som uppp- 

står längre fram och som merendels är slem- och blood- 

blandad, har ofta critisk betydelse och får ej hämmnas. 

Obstruction får ej tillåtas under någon tid af brunnns- 

drickningen, och afhjelpes med Carlsbadersalt, Engeblskt 

salt, Ricinolja, Pulvis Rhei c. Magn. etc. efter omstään- 

digheterna, dock behöfves i allmänhet ej löst lif, enddast 

daglig öppning. Retligheten i magen, som förorsakkar 

kräkning, lindras bäst genom vattnet sjelf, drucket oofta 

och i små portioner, samt föröfrigt genom varm betäack- 

ning om underlifvet. Urinstämma, tillfälligtvis uppkomn- 

men, brukar upphöra genom begagnandet af candenrade 

Persiljefrön eller Tinct, Lavend. Aromat. ; om den päkoom-



rmer oftare, och isynnerhet om den är förenad med für— 
sttoppning, göra Pil. G:i G:ttæ Aloöt. god nytta. Svårig- 

Ineten att få ner vattnet om morgnarne genom en lik— 
stom krampaktig sammandragning af svalget , hvaraf hy - 

sttericæ isynnerhet, men äfven andra stundom lida, af- 

hijelpes genom några Pepparmvnt Pastiller. Hysteriska 

amfall lindras på vanligt sätt med Prinsens droppar, Chamo- 
m iill-thé, Dyfvelsträekslavement etc. Blödningame for- 

dlra i allmänhet endast stor försigtighet med användandet 

aif vattnet, så att det blott så småningom ökas, och helt 

mch hållet hortlägges under sämre dagar. Gardialgien 
liindras genom ett retande plåster eller genom koppning 
i maggropen etc. efter omständigheterna. Rheumatiska 

värken bortgår snart af sig sjelf. Hostan, som ofta upp- 
ffitår af oförsigtighet, går snart bort, om vattnet några 

imorgnar blandas med ljum mjölk eller genom bruket af 

vanliga medel.

Nu nämnde åkoimmor kunna visserligen tillskrifvas 
v a ttn e t, men härröra också från den förändring i vanor 
roch förhållanden, soni brunnslifvet medför, äfvensom ifrån 

(oförsigtighet. Den hvars vanor alltså förmycket afvika 

ffrån lefnadssättet vid en brunn, gör derföre väl i att 

Iförut småningom vänja sig vid att stiga upp bittida om 

imorgonen, vistas ute i fria luften och dricka några glas 
v a tte n , samt genom medicinsk åtgärd sätta digestionen i 
mågorlunda godt tillstånd oeh undanrödja alla tillfälliga 

•contraindicationer mot vattnets bruk.

Afven baden, isynnerhet gyttjebaden, söka somliga 

något i början; man känner sig orolig, tung och olustig, 
huden blir retlig och ett friselartadt utslag uppstår.



Sådane tillfälligheter äro dock icke alltid en brunnss- 
curs gifna följeslagare, utan kunna ofta förekommas ge-*- 
nom noggrann diet och noggrannt lefnadssätt. Efter nå-i- 
gon tids vistande vid brunnen blir lynnet muntrare, kraf-f- 
terna återkomma, matlusten och matsmältningen blifveer 
bättre, samt organerna för densamma starkare och min-a- 
dre retliga, så att en kraftigare och med plastiska be
ståndsdelar mera mättad mjölksaft beredes, och af dennna 
åter en rödare, på blodcorpusklcr och fibrin rikare blod— 
massa, som circulerar hastigare och öfvergår lättare i dde 
olika väfnader och organer, hvaraf kroppen består ochh 
sålunda ger dem mera styrka och fasthet. Denna för— 
ändring visar sig genom en hastigare och hårdare puls }, 
genom fastare, starkare och härdigare muskler, samt fri—• 
skare färg. Men ej allenast musklerna blifva på dettaa 
sätt fastare och mera energiska, äfven blodkärlen sam— 
mandragas och minska sitt lumen, hvilket i föreningg 
med blodets större plasticitet minskar fallenheten för ato— 
niska blödningar. Ungefär på samma vis förklaras re— 
gleringen af en mängd på svaghet beroende excessiva se— 
eretioner, hvilka ej allenast återställas till sin normala» 
mängd, utan också till sin normala beskaffenhet. Äfven i 
nervsystemet erhåller styrka och fullgör med större kraft t 
sina functioner, så att känslolösa och förlamade delar * 
återfå känsel och styrka. Denna inverkan sträcker sig ej j 
allenast till de motoriska och sensibla nervtrådarne, utan i 
äfven till sinnes-organernas och de som tillhöra det ve- - 
getativa lifvet; och på samma gång som svagheten, för
svinner en deraf beroende erethism och oregelbunden 
verksamhet i nervösa systemet.

I alla dessa verkningar understödjes vattendricknin- 
gen på ett kraftfullt sätt af baden, som närmast verka



piå hudsystemet, och sedan genom absorption på hela 
organismen.

Endast de som lida af mindre inrotade sjukdomar 
htafva att förvänta någon väsendtlig förbättring under 
sjjelfva brunnscuren. Allt efter sjukdomens art och lång— 
viarighet får man vänta 3— 4— 7 månader, hvarvid an- 
timgen symptomerna under tiden blifva allt lindrigare och 
limdrigare, eller sjukdomen med ens helt hastigt försvin- 
neer. Personer, som i åratal varit obstruerade och ej 
fåttt öppning utan konstens åtgärd, få normala, naturliga 
öp>pningar: ihållande, långvariga diarrhéer afstanna: en 
odlräglig sveda och värk i maggropen, förenad med hals- 
biränna och sura eller bäska vattenaktiga uppstötningar, 
föirsvinner: svaga, andtrutna, likbleka, af hjertklappning 
vi«d minsta rörelse besvärade fruntimmer, mista dessa 
oläigenheter och återfå styrka, fri andedrägt och frisk 
fäirg: menniskor som på långliga tider ej kunnat förtära 
ettt enda mål utan väderspänningar, pulsering i maggro- 
pem, äckel och kräkning, tyngd och sömnig dåsighet, 
kumna sedan äta med aptit och fördraga maten: perso
nen- förtärde och utpinte genom långvarig värk, lytta ge
nom hopdragna senor och stelnade ledgångar, vanställde 
gemom utslag och sårnader, få ro för plågorna, smidighet 
ocih rörlighet i senor och ledgångar, samt en frisk och 
fini hud: slem- och blod-flöden från mage, tarmkanal, 
blåisan, lifmodren etc. upphöra : likaså slem-flöde från lun- 
goirna : convulsioner, krampaktiga ryckningar och hela hä- 
rem af hysteriska lidanden på samma sätt: och ej alle
nast hypochondern återfår ett gladt och lätt lynne, utan 
äfvven den vansinnige sitt förstånd.

Men det händer icke alltid att dessa gynnande re- 
sullluter inträffa vid sjelfvå brunnen: oftast får man, som



sagdt är, vänta i Here mAnader, ibland fur man flera för 
förnya brunnsdrickningen, och ibland måste man på um- 
nat håll söka återfå sin helsa.

Nu borde i ordning följa framställning af de theo>- 
retiska grunder, hvarpå man kan förklara alla de curai- 
tiva egenskaper, som Porlavattnet visat sig hafva, ertt 
genomgående af detta helsovattens verkan endast såsorm 
vatten, såsom kallt vatten och såsom ett kallt vatt- 
ten, som håller en mängd kraftiga beståndsdelar uppr- 
löste, samt sedan hvar och en af dessas egenskaper siiir- 
skildt. Vidare borde redogöras för de olika verkningair- 
ne af vattnet, användt invertes såsom dryck och u tt-  
vertes såsom bad, och i detta sednare fall olikhetem i 
verkningarne efter olika temperatur och enbart användlt, 
eller i förening med gyttja, salt etc. I detta afseemde 
få vi dock hänvisa till någon vidlyftigare afhandling, rcö- 
rande Läran om Ilelsovatten i allmänhet.

I förbigående må dock nämnas, att man i jermet 
har att söka dess kraftigaste beståndsdel; att jernet hiär 
förekommer som Tvåfaldt Kolsyrad Jernoxidul, och det; i 
större mängd, än i något annat Svenskt Helsovatten; fatt 
detta jernsalt med mindre ansträngning af digestiomen 
mera direct ingår i blodet, än t. ex. Svafvelsyrad Jerm - 
oxidul, som utgör en hufvudbeståndsdel i Ronneby-vattt- 
net, hvilket långsammare upptages i blodmassan och fo>r- 
drar, om just ej en kraftigare, åtminstone en mindre re?t- 
lig digestion; vidare att de öfriga salterna verka lösamde 
och absorberande; vidare att intet Svenskt helsovatten är 
så rikt på Kolsyra, samt att Källsyra och Källsattssjyra 
sällan förekomma i sådan mängd, och slutligen att im -


