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tet helsovatten i verlden, så vidt man vet, innehåller 
så mycket Qväfgas. Tager man i betraktande den sto
ra rol Qväfvet spelar i djuriska organismen och betän
ker- till huru stor del detta ämne ingår i densamma, så 
måsste man inse hvilken vigt en sådan ingrediens måste 
hafïva, äfven om man ej noggrannare kan redogöra för 
sätttet af dess verkan. Åtminstone måste man hvad 
Porrla-vattnet angår ofta tillskrifva Qväfgasen flere af dess 
nästan  underbara, hela vegetationsprocessen hastigt om- 
stäimmande verkningar.

X. S ju kdom ar , /tv i t  ka Indicera och Contra- 
im dicera begagnandet a f  P o r la  Helsovatten.

För Brunnsdrickning i allmänhet egnar sig endast 
Chironiska sjukdoms former. De sjukdomar af denna class, 
uti hvilka erfarenheten visat } att Brunnsdrickning och bad 
vid Porla kunna recommendleras, äro följande:

A) Sjukdom ar, beroende på sjuklig förändring  
a f  blodets sammansättning/f på förliten halt a f  B lod- 
Coirpuskler och F ibrin , och således uti Chlorosis, Anæmie 
ochi Vattensot etc.

B) D yskrasier och Kacliexier eller sjukdom ar, 
berroende p å , i quahtativt afseende, sjukligt förändrad  
bloidberedning, såsom Scroflcr, Khachitis, Rheumatism, Gikt, 
Sco)rhut, Hæmorrhoider, och hela den otaliga mängd af 
sjulkdoms former, som uti dessa hafva sin grund: Ulcera, 
Ilutdutslag, Caries, Paralysie, Anæstesie, Contracturer,



Ledalfectioner, Céphalalgie, Döfhet, Ögonåkommor, Hyspeppsie, 
Obstruction etc. Troligen är den äfven ai' nytta emot t den 
Carcinomatüsa Diat hesen, isynnerhet efter förutgången opeera- 
tion, för att uppehålla krafterna och förbättra reproductioons- 
processen, samt uti eftersjukdomar efter lily - och Qvidck- 
silfverförgiftningar.

C) Sjukdom ar, bestående i stegrade S e -  och E S x -  
cretioner samt a f  gång a f  kroppens vätskor, såvinda 
dessa sjukdomar äro atoniska och af passiv natur, och 
således uti Pyrosis, Status Pituitosus, Helminthiasis, Blilås- 
catarrh, Phthisis Pituitosa, Leucorrhé, Slem -Ifem nor- 
rhoider, Metrorrhagie, Hæmatemesis, Pollutiones Diurnaæ et 
Nocturnæ, habituel Diarrhé, ständig, mattande svettning ; etc.

D) Sjukdom ar, härrörande frå n  rubbad jenm n- 
vigt och nedstamning i Nervsystem et, såväl det Cerebbro- 
Spina la , som det Ganglionära, såvida de ej hafva r ma
teriel grund, och således uti Febris Intermittens, Canrdi- 
algie, (Prosopalgie), Chorea S:ti Viti, Epilepsie, Paralyysie, 
Anæstesie, Impotentia Virilis, Stérilité, Asthma, Irrititatio 
Spinalis, fallenhet för Colik, Convulsioner, Hysterie, Hyvpo- 
chondrie, Melancholie, Sinnessjukdomar etc.

E) S jukdom ar, för hvilka rensvaghet, local e eller 
allm än, ligger till g rund , såsom svaghet efter svvåra 
eller långvariga Acuta eller Chroniska lidanden, eller eefter 
öfveransträngningar till själ eller kropp, Afmagring, DJys- 
pepsie, Amænorrhé, benägenhet för missfall etc.

F) H udsjukdom ar, såsom Skorf, Reformar, Skkabb
etc.

Vid alla nu uppräknade sjukdomar contraindicceras 
dock Brunnsdrickningen af distinguerad Plethorisk Ilabiiitus,



af stor retlighet i Kärlsystemet, af svallning i hlodet och 
falhenhet för Activa blödningar och Congestioner, blödningar 
fräin lungorna, äfven om de äro af passiv natur, af ln -
flaimmationer, såvida de ej äro mycket chroniska, af
hvairje Febrilt tillstånd, med undantag af Febris Inter-
mitttens och i vissa fall af Fehris Hectica; vidare af in
re Suppurationer och Indurat ioner, af Lungsot, h varvid 
dock Cruda Tuberkler icke utgöra någon bestämd Con- 
traiindication, af organiska fel i hjertat (Dilatatio Cordis 
undlatitagen) och de större kärlen etc. Dessutom con- 
traiindiceras brunnens begagnande af späd barndom, hög 
åldterdom och af hafvandeskap och digifning.

I denna förteckning fela få af förekommande chro
niska lidanden, och ehuru vi frukta att blifva beskyll
de för öfverdrift och partiskhet, så kan dock ej ett enda 
meed skäl utstrvkas ifrån denna långa lista, utan sna- 
rarce flere uppföras «derpâ. I enskildta fall lida de dock 
beDydlig inskränkning af åtföljande Contraindicationer, af 
hvillka likväl flere äiro af den beskaffenhet, att de före 
bruinnsdrickningens börj;m kunna undanrödjas. Ej heller 
vilj;a vi påstå, att i hvarjefall, som kan höra hit, brunns- 
dric.'kning är bästa och genaste vägen till helsans å ter- 
vinmande, men å andra sidan lemnar den dock ofta hjelp 
i d<essa ofta så envisa sjukdomar, sedan konstens öfriga 
resuircer blifvit uttömde. I det föregående af denna he- 
råttcelse hafva de sjukdomar blifvit nämnde, för hvilka 
allimänheten mest besöker Porla, och i dessa hafva vi 
också den rikaste erfarenhet om vattnets och gyttjans 
hclssobringande egenskaper, livad sjukdomarnes Classifica- 
tiom angår, så inse vi mer än väl felaktigheten och bri— 
sterrna i densamma, men utbedje oss läsarens öfverseen- 
de i betraktande af svårigheten att åstadkomma någon



bättre, utan en allt för minutiös fördelning, hvilken här 
ej torde vara af så stor vigt.

XI. Sjukdom s-Ilistor ier . *)

Man förebrår föreståndarne för våra brunnar \ ur
aktlåtenheten att meddela allmänheten upplysning om 
Brunnarnes verkan och beskrifning på enskildta sjijuk- 
domsfall, som der blifvit botade. Förebråelsen är 's vis
serligen till en del rättvis, men å andra sidan bör r.man
ej förglömma svårigheterna, som dermed äro förennade. 
På en kort tid af 6 till 8 veckor sammanströmma 1 från 
olika håll 500 à \ 000 personer. Sällan eller allddrig 
medfölja från deras Husläkare några beskrifningar på ( de
ras patienters sjukdomar; brunnsgästerna ankomma i nå
gorlunda på en gång, och på dessa få dagar skkulle 
Brunnsläkaren, som äfven är besvärad af en määngd 
oeconomiska bestyr, uppsätta berättelser om sina patiiien- 
ters föregående sjukdomstillstånd; och detta gör han a vis
serligen, men i kortaste form, så att endast han kan 
deraf hafva ledning, men ej sådane att de kunna meddde- 
las allmänheten. Detta är den första svårigheten; imen 
sedan tillstöta flere andra. Såsom bekant är rönas ; dc
bästa verkningarne af brunnsdrickning och bad, icke i un
der vistandet vid brunnen, utan efteråt. Detta komnmer 
visserligen ofta, förr eller sednare ryktesvis till Brunnns-

* )  H e s s e  äro ti ll s lörre  d e le n  m e d d e la d e  af  I n fe n d e e n le n  
vid Porla  B r u n n ,  D o cto r  J  G. H a l l b e h c  , och  får författitaren  
såv ä l  for d e s s a ,  som  för Here andra u p p ly s n i n g a r ,  son m  af  
h o n om  i d e lta  ä m n e  blifv it  l e m n a d e , a f lagga s in  lacksagel .dse .



lälkarens kunskap, men närmare forloppet denned blir 
honom vanligen obekant. Enda sättet att afhjelpa den 
såi kännbara bristen af goda beskrifningar på våra Brun- 
nair, vore, att hvar och en patients Husläkare åtminsto
ne? i intressantare fall medskickade en kort beskrifning 
pai sjukdomen, h vilken beskrifning sedan fortsattes af 
Brrunnsläkaron och vid hemkomsten completterades af 
Hiusläkaren. Detta medförde visserligen besvär, men 
skculle dock föra till målet. Det ofvanför anförda får 
jatg äfven åberopa såsom en ursäkt så väl för fåtalet , 
soim för ofullständigheten af nedanstående Sjukdomsbe- 

sktrifningar.

1. Fru S., omkring 40 år gammal. Patienten 
haade för flere år tillbaka lidit af dålig matsmältning och 
pllågor efter maten. Hennes Läkare hade behandlat hen
ne? för en Chronisk Gastritis, samt misstänkte att Skirr 
i ventrikeln började att utbilda sig. Pat. aftynade och 
kiunde alldrig förtära något utan att kräkas samt led af 
em habituel obstruction. Iglar sattes flera gånger och 
brud nyttjades både in- och utvältes. Sommaren 1842 
bresökte hon Porla första gången. Undersökningen visa- 
de? en betydlig ömhet i trakten af Cardia; någon hård- 
heet kunde der ej upptäickas. All mat uppkräktes och 
imgen öppning erhölls uitan lavementer. Patienten fick 
biörja brunnscuren med små portioner Porla-vatten, hvil- 
kret i början uppkräktes; efter 4 à 5 dagar började hon 
fåi behålla vattnet, hvilket fortfor hela tiden, så att slut
ligen fördrogos 0 små glas på morgonen och 2 på efter- 
miiddagen. Dieten var högst enkel; litet köttsoppa och 
fissk var den enda mat hon förtärde vid brunnen. Maten 
biörjade äfven småningom kunna behållas, men det m in-



«ta pat. öfverskred denna diet mådde hon illa. (Ob
struction fortfor att vara envis och måste ständigt hääf- 
vas genom konst. Patienten hemreste efter 4 veckcors 
vistande härstädes visserligen något förbättrad. Sommna- 
ren 4843 återkom hon hit och berättade att hon smnå- 
ningom förbättrats till den grad, att hon alldeles w ar 
befriad ifrån kräkningame, men ’ ständigt måste föra en 
noggrann diet. Obstructionen fortfor, dock ej så envvis, 
att ju naturen stundom hjelpte sig sjelf. Hon fördrrog 
nu vattnet utan olägenhet , så att hon kunde förtära i 6 
stora glas på morgonen samt 2 på eftermiddagen. Hlon 
hemreste efter 4 veckor betydligt förbättrad. Ar 48344 
återkom hon nästan frisk, kunde nu öka portion till I 8 
glas, fördrog mat och hade naturliga öppningar. Eftfter 
4 veckor hemreste hon och har allt sedan mått väl saumt 
tilltagit i styrka och krafter.

2. Lieutenant A ., frisk och rask hade meera 
för sitt nöje, än sin helsa besökt ett af Vestra Ilafifs- 
baden sommaren 1846. Under ett oförsigtigt badanode, 
i det han under full transpiration tagit kall douche på 
ryggraden, kände han på en gång liksom en pil gå fr rån 
ryggraden till hjertat och hufvudet med benägenhet iför 
svindel. Detta försvann småningom, utom att några ann- 
fall af svindel, som han bestämdt tyckte utgå från ryggg
raden, stundom påkommo. I September månad samr.ma 
år gifte han sig, hvarefter hans tillstånd betydligt föör- 
sämrades. Ingen Läkare rådfrågades ännu, emedan haan 
emellanåt mådde väl. Först i April följande år vänadc 
lian sig till Ilrunnsläkaren vid Porla. Vid undersökniiing 
befanns den ryggkotan, sonv motsvarade stället, hvaur- 
ifrån det onda förekom pat. utgå, ömmande vid tryckk-

t



ining, så att pat. dervid fick svindel och höll på att falla 
<om kull. Pat. tillstyrktes att resa till Porla. Hem- 
1 kommen afstyrktes han deremot af sin Husläkare, som 
(ej tycktes känna till Porlavattnets välgörande inflytande 
)i dylika fall. Villrådig häiraf reste han till Hufvudsta- 
(den och rådförde sig der med en af våra berömdaste 
ILäkare. Då äfven denne tillstyrkte Brunnsdrickning vid 
Porla, reste han dit i början af Junii. Vid sin ankomst 

<dit var han så nervös och retlig, att han ej kunde för-
• draga sällskapslifvet, eller sitta så länge stilla, att han 
1 kunde äta vid brunnsbordet, och hade som oftast känsla 
; af svindel och hjertklappning. Han drack här i 6 vec
kor, hvarunder vattnet verkade lösande, så att han nä
stan alltid hade Diarrhé, hvarvid blod och slem afgick. 
Ilan afreste betydligt förbättrad, och fortgick sedermera 
denna förbättring så, att då han följande året ankom till 
Porla, var han fullkomligt frisk, och all ömhet å rygg-

• raden försvunnen.

3. Fru A., scrofulös och af svag kroppsbyggnad, 
blef gift vid 19 års ålder och fick Missfall 5 månader 
efter sitt giftermål Derefter fick hon en Hysteralgie, 
som i flera månader fortfor oafbrutet med korta mellan- 
skof och som isynnerhet var besvärlig och plågsam vid 
menstruationstiden. Horn besökte först Medewi, för att 
söka bot för sitt onda, samt då hon deraf hade föga 
eller ingen nytta, följande året Porla, der hon återvann 
sin helsa.

4. Fru H., gift vid 16 års ålder, föder en son efter 
ett års äktenskap. I Julii månad 1846 fick hon missfall; 
likaså i Januarii 1847. På tillstyrkan reste hon samma



år till Porla, der hon drack och badade, hvarvid alltidd 
ingneds på underlifvet af den ockra, soin cfsätter sig ii  
Brunnens afloppscanal. I April föder hon ett stort ochh 
starkt flickebarn, utan någon olägenhet under grossessenn 
eller vid eller efter förlossningen.

5. Flickan Carolina K. anfölls helt hastigt rid  sitttt 
9:de år af värk i venstra foten. Efter några dagar u t— 
breder sig värken äfven till venstra knä- och höftledenn 
och snart uppbröt på nämnde ställen flere hål. Emellann 
9:de och 12:te året lemnade hon aldrig sängen. Benbitanr 
utvärkte tidtals, muskler och senor contrahcrades ochh 
högra nederextremiteten angreps äfven af värk och för— 
lamades. Nu efter 12:te året började hon dock att någotit 
förbättras, så att hon tidtals kunde vara uppe, men ledd 
stundom mycket af svår värk. När hon var omkringg 
M  år voro alla hålen efter de utvärkta benfragmenternee 
tillslutne och hafva sedan aldrig gått upp. Då hon an— 
kom till Porla första gången 1815 var hon på sitt 21 :ta år.r.
Yid besigtning förefunnos 10 ärr efter större och mindree
hål på nedcrextremiteterne, och nästan alla böjmusklernass 
senor voro contraherade å venstra nederextremiteten; denn 
högra deremot jemte högra veka lifvet var lam. För— 
öfrigt var ryggen sned, höfterna stora, utskjutande bakåt,, 
äfvenså högra skuldran. För att flytta sig från ett ställee 
till ett annat, satt hon på en låg pall och lyfte sig framn 
med tillhjelp af armar och händer. Dessutom hade honn 
stark värk i ledgångarne, samt till följd af en nyligenn
förut ådragen förkylning, slitningar och knip i magen.).
Digcstionsorganerna hade eljest förut varit i temligen godt t 
skick. Efter några bad försvunno slitningarne och knipen i 
i magen, men under hela första månaden tilltog värken i i



ledgångarne allt mer och mer; dock började efter denna 
tid värken minskas, senorna mjukna och styrkan tilltaga, 
sä att hon, dä hon öfter 7 veckors vistande härstädes 
lemnade brunnen, var nästan värkfri och kunde gä med 
krycka och käpp. Efter hemkomsten fortgick förbätt
ringen, värken försvann alldeles, musklerna och senorna 
uppmjuknade sä, att hon kunde utsträcka benet rakt och 
fritt röra det, men styrkan i högra nederdelen af kroppen 
ville ej fullt återvända. Emedlertid behöfde hon efter 
5 veckors hemvaro endast en käpp att stödja sig pä. 
Om hosten samma är återkom dock värken, så att hon 
i 14 dagar måste ligga till sängs. Ar 1846 kom hon 
till brunnen andra gången och återvann ånyo sin helsa 
med undantag af att fulla styrkan i den lama delen ej 
inställde sig. Ilon återkom 1847 för tredje gången till 
brunnen och hade under tiden mått väl. Ar 1848 åter
kom hon fjerde gången. Ilela sommaren och hösten ha
de hon mått väl; men i början af vintern uppsvullnade 
venstra foten och började värka. 1 detta skick hitkom 
hon, men vid shutad brunnsdrickning voro svullnad och 
värk borta, och lamheten i högra sidan så pass öfver- 
vunnen, att hon ufani något stöd kunde gå långa styc
ken; eljest är en käp»p ännu hennes vanliga stöd.

6. Studeranden C., 30 år gammal, och som för
ut ständigt njutit go>d helsa, insjuknade vintern 1846 
hastigt en afton, med convulsiva skakningar, hjertklapp- 
ning, ångest, oro, känsla som om han ville svindla och 
ej finge tillräcklig luft,, ehuru andedrägten var fri, oräk
neligt hastig puls, blek urin etc. Anfallet varade endast 
omkring 5 min., men dylika anfall infunno sig seder
mera tern!igen ofta, dock aldrig så svåra som första gån-



gen/*v*Oro och stor nedslagenhet hörde till ordningen förr 
dagen. Läggdags var svåraste delen af dygnet, ty då t 
var hjertklappningen, oron och ångesten störst. Några i 
egentliga kroppsliga plågor, som kunna betecknas med 1 
värk eller dylikt, hade dock ej pat., hvarken nu e ller- 
allt framgent. Genom undvikande af spirituösa, cafle,, 
thé, hårdsmält mat, långvarigt stillasittande och andi a i 
inflytelser, som brukade framkalla anfallen, äfvensom ge
nom den minskning i oron, som vanan vid anfallen åstad
kom, blefvo dessa färre och lindrigare, endast beståen
de i obetydlig hjertklappning, pulsation i artererna, isyn
nerhet bröstets, samt en ofta påkommande känsla af 
svindel, som dock alldrig infann sig. Emedlertid aftogo 
dock krafterna så, att ban ej kunde utan andtäppa och 
knäsvaghet gå upp för trappor eller backar. På Läka
res tillstyrkan begagnades samma år artiiicielt Kissinger- 
vatten under en månad, hvaraf pat. mådde något bättre 
så länge brunnsdrickningen och ledigheten från arbete 
och studier varade, men återfick sedan sitt o n d a /I detta 
tillstånd ankom han 4847 till Porla och då undersök
ningen gaf tillkänna, att sjukdomen var af nervös natur 
och ej härledde sig från organiska fel i hjertat, fick han 
der qvarstadna. Vattnet fördrogs väl, och endast nå
gra lindriga Digestiv-medel behöfde användas de första 
dagarne. Under hela tiden kändes, isynnerhet vid var
mare väderlek, yrhet i hufvudet, ungefär som efter ett 
glas v in , men på intet sätt besvärande. Fjerde aftonen 
efter patientens ankomst inställde sig bjertklappningen 
för sista gången, och sedan återkom småningom friskare 
färg, styrka och lefnadslust. Efter brunnscurens slut 
fortgick förbättringen, så att patienten städse kände sig 
fullkomligt frisk, utom då omständigheterna fordrade nå-



eon särdeles ansträngning i studier eller annan med 
längre stillasittande förenad sysselsättning, eller något 
diet-fel blef begånget. Vid sådana tillfällen led pat. af 
olustighet efter maten och uppdrifning af blodet åt huf- 
vudet, samt om aftnarne af stark pulscring af Carotidorna 
emot örongodtet, så att han af ljudet, som deraf för
orsakades i öronen, hindrades att insomna. I detta till
stånd ankom han till Porla för andra gången 1848 och 
har under hela tiden befunnit sig väl.

7. Löjtnant N. besökte Porla sommaren 1824 för 
en Frossa, som under ett års tid, oaktadt alla möjliga 
frossmedel blifvit försökte, dock ständigt recidiverat. Vid 
ankomsten hit hade han det bleka infallna utseende, som

. åtföljer långvariga frossor, och hans digestionsorganer ha
de länge varit i ett dåligt skick, så att plågor i u n - 
derlifvet följde på hvarje måltid. Under vistandet här 
recidiverade frossa/n en gång, men cuperades med China, 
hvarefter brunnsd nick ningen fortsattes. Under tiden för- 
svunno alla digest lionsbesvärligheter, patienten erhöll ett 
friskare utseende, och har sedan ej haft känning af nå
gon frossa.

8. Frökon D., 22 år gammal, hade allt ifrån sina 
spädaste år lidit af Scrofulösa åkommor, framträdande 
under de mest olika former. Menstruation hade ännu 
aldrig ordentligt visat sig. Vintern 1843 började venstra 
foten värka och svullna, hvilket af hennes Läkare an
sågs härröra från Scrofules Ostitis, och blef af honom 
såsom sådan behandlad, hufvudsakligen med Torsklefver- 
tran; men då denna och mycket annat förgäfves blifvit 
användt, skickades hon till Porla sommaren 1843. Vid



u

ankomsten hit var foten mycket uppdrifven, hade rödblå i 
färg och på yttre fotknölen förefanns ett ända till benett 
gående fistulöst sår, hvarur en tunn, stinkande ichor ' 
ständigt utflöt. Hon led af en ihållande värk och Achil— 
lissenan jomte adduetorernas senor voro så contraherade,, 
att då patienten stödd på en käpp släpade sig fram ,,  
kunde hon endast med tårna nå marken, under det hä
len var lyftad högt från jorden och fotsulan dessutom i 
något vänd inåt, så att foten till hela sin ställning före
tedde en fullkomlig Pes Equinus. Under sitt vistande?
här drack hon dagligen 8 glas vatten, badade hvarannani 
dag, hvarvid gyttja ingneds öfver den sjuka foten ochi 
afspolades med ljum douche. Under det 4 veckors vi
standet härstädes upphörde svullnaden och värken i fo— 
ten, senorna mjuknade och återfingo nära nog sin nor
mala längd och i förhållande dertill foten sin normala i 
ställning, färgen blef naturlig och såret fick ett renaree 
utseende och afsöndrade ett godt var. Sedermera harr 
lion godhetsfullt meddelat, att tillfriskningen efter hennes3 
hemkomst fortgått, att foten fått sin normala ställning,, 
att såret läkts etc., så att hon utan olägenhet valsat påi 
flere baler, samt att regleringen och matsmältningen blif— 
vit ordentliga och att hela hennes utseende, som vid 1 
ankomsten hit utvisade bilden af en fullständig Scrofulöss 
habitus och som redan här började förbättras, antvddee 
helsa och välmåga.

9. Herr och Fru X. hade i 9 års tid lefvat till— 
sammans i ett barnlöst äktenskap. Läkaren i huset till— 
styrkte en resa till Porla, och då ej kunde utrönas omi 
barnlösheten härrörde från Impotens hos mannen ellerr 
Stérilité hos qvinnan, tillstyrktes båda att resa. De an—



l'kommo hit sommaren 1 8 . . . ,  bada foröfrigt friska. Fol- 
jjaiule året belönades deras äktenskap med en son, och 
i under hvart och ett af de derpå följande åtta åren öka- 
tdes familjen med en ny medlem.

■■■Hü




