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Lægen

Axel Frederik Lassen's

A n k e

over

tre Fyenske Embedsmænd.

Qvis nescit, primam esse legem, ne qvid dicere

audeat? deinde ne qvid veri non audeat?

Cicero de oxatore Libr. II, Cap. XV.

Kjøbenhavn 1827.

Trykt paa Forfatterens Forlag,

hos B. Schlesinger.



Hippocratis aphorismi.

Indvortes og udvortes Sygdommes Helbredelse
udførtes i den høieste Old ved et Slags Qvaksalve¬

rie; i det de som gave sig af med at helbrede, an¬

vendte i Almindelighed enten visse Universallæge¬

midler eller søgte ved Trylleformularer og hemme¬

lige Naturkræfter at forjage Sygdommene. Større

Erfaring og vedholdende Øvelse var Moder til Læ¬
gekunsten, hvilken siden efter, ved flere Seclers Stu¬

dium og Grandskning, blev ophøiet til Lægeviden¬

skab. Fra den Tid, da Lægevidenskabens Historie

begynder, erholder ikkun den Læge fortjent Agtelse,

som videnskabeligen har studeret sit Fag; medens

Lovene med Føie forfølge de raa Empirikere som

fordærvelige Qvaksalvere. For juridisk at kunne

skjelne mellem den studerede Læge og Qvaksalveren
fordre derfor og Lovene nu, hvad allerede den be¬

ømte naturkyndige Plinius i sin Tid ønskede

indført, at den, der som Læge vil practisere, skal

ved aflagte Prøver i Kunsten for de i den ansatte

offentlige Lærere have godtgjort, at han haver vi¬

denskabelig studeret Lægekunsten. Men ligesom der
ikke gives nogen Regel uden Undtagelse, saa at man

derfor ved saamange Leiligheder maa see hen mere

(I*)
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til Lovens Aand end til dens Bogstav, saaledes tør

og undertiden kunde indtræffe det Tilfælde, at En

kan være grundig studeret Læge, og duelig Practiker,

uden at have uderkastet sig de lovbefalede Prøver,

fordi indløbne uovervindelige Hindringer forbød

ham det da Tid og Leilighed var forhaanden. I

dette Tilfælde er desværre Forfatteren af denne Anke

over tre fyenske Embedsmand, de Herrer,

Stiftsphysicus, CandidatusMedicinæ Guldbrand,

Distriktschirurgus, Krigsraad Baumann, og

Herredsfogden, Cancellieraad Gundorph. Men

naar den fordomsfrie Læser faaer at høre, hvorle¬

des jeg er kommen i dette Tilfælde, ved at under¬

rettes om nogle af mine Levnetsomstændigheder, er

jeg overbeviist om, at han skal tilstaae, jeg ikke

fortjener at forfølges som en Qvaksalver paa en saa

høist uforsvarlig og mageløs uværdig Maade som

jeg er forfulgt af de tre nylig nævnte Embedsmænd.

Min Actor ved Underretten Procurator Søren

Hansen, tages ingen videre Notise af, undtagen

det jeg blot vil bemærke, at han hører til det Slags

Sagførere der umage sig for at vanhellige The¬

mis's hellige Tempel med deres raae Uartighe¬

der.*) Nu derfor først til hvad der har sat mig i

den ubehagelige Stilling, hvori jeg er, saa at jeg

taalig har maattet lade mig overfuse af Mænd om

hvem jeg dristig tør paastaae, at jeg i Kundskaber

kan oversee dem.

*) Bilag under Litr. K, giver nærmere Oplysning desan¬

gaaende.
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Skjøndt født af danske Forældre sendtes jeg

dog fra Skolen til Universitætet i Kiel, da min

for et Par Aar siden afdøde Fader, Rasmus

Lassen, Sognepræst i Qverndrup i Fyen, der

vidste Udveie til en betydelig Understøttelse for mig¬

hvilken Lettelse han med mange Børn i et ikke stort

Kald vel kunde behøve. Snart fra Barnsbeen var
Lægekunsten min største Lyst, som ikke lidet under¬

støttedes af tre Venner, min salig Fader havde i

den for mange Aar siden afdøde Distriktschirurg

Hempel i Faaborg, og senere afdøde Stiftsphy¬

sicus Doctor Medicinæ Eichel samt Distrikts¬

chirurg Stytzer i Odense, hvilke alle nøde en

almindelig Agtelse i deres Fag. Disse mine uskat¬

teerlige Velgjørere understøttede mig af alle Kræfter

med Alt, hvad i saa Henseende kunde tjene til min

Veiledning; ja toge mig endog undertiden — saa¬

snart min Alder og Skoletid vilde tillade det —

med sig til Syge, for at lære Omgangen med Pa¬

tienter; og var jeg allerede saavidt, da jeg dimit¬

teredes til Universitætet, at jeg foruden gode Kund¬

skæber i Botanik, Chemie og Naturhistorie, ogsaa

kunde medbringe et ikke ubetydeligt Antal af senere

for gyldig erklærede Præparater i Anatomia compa¬

rata, tilligemed en stor Mængde størstedelen angio¬

logiske og myologiske Tegninger som jeg selv havde

forfærdiget; hvoriblandt flere af den Fuldkommen¬

hed, at jeg i sin Tid kunde benytte dem ved mine

anatomiske Demonstrationer i Kiel. Efterat jeg

ved Universitætet havdegjennemgaaet de nødvendige

filosofiske og=filologiske Forkundskaber, opoffrede jeg

mig udelukkende for Lægekunsten, saavel den egent¬



— 0 —

lige medicinske som Haandlægekunsten baade gjen¬

nem Bøger og gjennem Praxis.*), Ogsaa var jeg

i Kiel saa lykkelig at vinde mine Læreres hele Ag¬

telse, og at blive ansat som Prosector ved Univer¬

sikætets Anatomkekammer som jeg i denne Stilling

førestod i 4 og ethalvt Aar med mine Foresattes

fuldkomne Tilfredshed. Eet af flere Beviser herpaa

modtog jeg ved en Gratification af 5o Specier,

som det Kongl. Schlesvig=Holsteenske Cancelie i

Aaret 1812 uventet gav mig, stil en Belønning.

heed det i Collegiets Skrivelse tffor min ved det

anatomiske Museum beviste Iver.“ Men nu kom

det ulykkelige Aar 1813, da Kiel blev belagt af

Fjenden.*) Saa ubetydelig en Person i politisk

Hensyn jeg i en Bye som Kiel end maatte være,

saa gjorde min Patriotisme mig dog hos Fjenden

***) jeg grebesmistænkt for at være dansk Spion,

*) Ved understøttelfe af Frus Geheimeraadinde Bi lle
Brahe og General=Major, Greve af Reventlov,

blev det mig endog muligt at udvide mine medstinske

og chirurgiske Kundskaber paa flere Høiskoler i Udlandet.

**) At jeg til samme Tid, frivillig havde paataget mig at

assistere med at forbinde og helbrede de danske Saarede,

kan erfares af efterfølgende Attest, fra den meget for¬

tjente første Overlæge ved derværende Feldthospital.

der lyder saaledes:

Med Fornøielse kan jeg bevidne at Hr. Lassen,

Prosector her ved Universitetet, uopfordret har viist mig

megen god Hjelp med at forbinde de her til Feldthospi¬

kalet indbraate danske saarede Militaire; hvorfor jeg ikke
kgn andet end paa det bedste anbefale ham.

Kiel d. 1ste Marts 1814.

Wellerop.

Regiments=Chirurg og første Overlæge

ved de Militaire Hospitaler i Kiel.

***) See Bilag under Litr. A.
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derfor ganske uventet og skjult, saa at mine Fore¬

satte ved Universitætet bleve uvidende herom, indtil

jeg var slæbt fra Kiel henved 30 Mile, størstedelen

til Fods, mellem Heste, fra Sted til andet, og

behandlet paa. den meest barbariske Maade. *)

Freden befriede mig endelig, og Daner=Kongen

havde den Naade til Erstatning for mine aldeles

uforskyldte Trængsler, at ansætte mig som Batail¬

lons=Chirurg ved det til Frankerig gaaende Auxi¬

liaircorps, med allerhøieste Tilsagn om, naar jeg

kom hjem fra Armeen, da i 2 Aar at maatte beholde

min Løn. Men efter min Hjemkomst lagdes af

vedkommende Auctoritæt mig Vanskeligheder i Veien

for dette Høikongelige Løvtes Opfyldelse, jeg veed ikke

hvorfor. Min Plads ved Kiels Høiskoles anatomi¬

ske Museum var imidlertid forlængst besat, og til

paa egen Bekostning at opholde mig der, manglede

jeg nervus rexum gerendarum. Jeg tog altsaa

til min Familie i Fyen, hos hvem jeg i mange Aar

ikke havde været, og ved hvis Hjælp jeg tænkte

at vilde have gaaet derfra til Kiel, for her at fuld¬

ende mine Studeringer ved at underkaste mig de

for Lægekunstens Dyrkere lovbefalede videnskabelige

Prøver

Her begynder første Optrin i mit praktisk¬

medicinske Liv i Fyen hvoraf jeg med Hensyn til

mine over 7oº lykkelige Curer, som nærmere skulle

vorde omtalte, kan — jeg tør sige det — være

stolt; men som dog Misundelsen har i 9 Aar stærkt

forbittret mig. Thi Dagen efter min Hjemkomst

*) See Bilag under Litr. B.
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til Qverndrup Præstegaard indtraf den Ulykke, at 4

Muurarbeidere faldt ned fra Kirketaarnet, og fik

Alle meget farlige tildeels dødelige Fracturer og

Contusioner. Og da den nærmeste Læge, som var to

Miil borte formedelst periculum in mora ikke

kunde oppebies, saa paatog jeg mig, og det aldeles

gratis, deres Behandling med det Held, at de,

imod Alles og deres egen Forventning, bleve igjen

saa rørige Folk, som de havde nogensinde været før.

Disse lykkelige Curer skaffede mig. Navn i Fyen,

saa flere Syge, hvoraf Mange der endog i flere

Aar forgjæves havde søgt auctoriserede Læger, søgte

med Held mig. Det forstaaer sig, da mine Curer

alle vare lykkelige og Flere og Flere i de lavere og

i de høiere Borgerklasser søgte mig, saa vaktes snart

Misundelsen, og Klager indkom til høiere Steder

over min uberettigede Praxis. Imidlertid foranle¬

digede just disse Klager, at det Kongl. Danske

Cancellie, paa Sundhedscollegiums Forslag, under

6te Marts 1819, meddeelte mig — og det oven i

Kjøbet, uden al Ansøgning fra min Side — Tilla¬

delse til at fortsætte min medicinske og chirurgiske

Praxis.*), Denne ganske uventede Bevilling, (alde¬

*) Min Praxis havde desværre det ærede Sundheds¬
—collegiums Bifald; — jeg siger desværret thi

havde velbemeldte Collegium ikke den Gang foranledi¬

get Cancelliet til ak give mig omtalte Tilladelse,saa

havde det naturligviis — endog hvad Bekostningerne

gngaaer — den Gang været mig lettere at tage den lov¬

befalede Exama, end nu, og havde jeg tillige undgaaet
de flere Aars haarde Krænkelser, Misundelsen har paa¬

ført mig saa mange og saa qvælende af, at jeg forlængst

havde lagt under, dersom jeg ikke havde trøstet mig

med den megen Glæde jeg er mig bevidst at have for¬
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les ordlydende med den som meddeles Candidater

med tredie Charakteer) forrykkede uhældigviis min

Plan for en Tid at undvige mine Forfølgere, ved

at tage til Kiel, og ved Universitætet der paa lov¬

befalet Maade skaffe mig uindskrænket licentia

practicandi. Thi nu klyngede Frænder og Venner

sig om mig med deres Forestillinger imod mit For¬

sæt, da, som de sagde, jeg havde erhvervet mig

hele Øen over en almindelig Tillid som Læge. Jeg lod

mig altsaa overtale til at opholde migen Tid endnu

i Fyen., allerhelst da min Praxis Dag for Dag til¬

tog, efterat man havde spurgt at jeg dertil havde

faaet Bevilling. Denne Praxis var mig naturlig¬

viis meget behagelig, da jeg, som af en stor Mæng¬

de paalidelige tildeels beedigede Attester er godtgjort,

var særdeles lykkelig i mine, næsten bestandig høist

betydelige, Curer som jeg Dag for Dag mere og

mere erhvervede mig Høies og Laves Agtelse og

Tillid, uagtet den af Harm og Misundelse fnysen¬

de Avind dagligen forfulgte mig, og det tilsidst

med saadant Held, at den paa lutter Opdigtelser

—og det endog i Sagens limine processus, —

fik mig skilt ved min nylig omtalte Bevilling.

Nærmest Anledning hertil, tog Misundelsen af

en Operation, jeg, i Bataillons Chirurg Fincks

Overvær, foretog i Aaret 1824 den 24de Januar

(7
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aarsaget i mange høie og lave Huse, ved at udrive af

Dødens Strube nu en øm Ægtefælle, nu et kjært Barn,

nu en oprigtig Ven, og det andog blandt disse Mange,

der forud efter prøvet Behandling af autoriserede Læ¬

ger havde været anseete for incurable. See Bilag Litr.

D, E og G.



— 10 —

paa Marie Caroline Dorthea Schade,

Datter af Degnen Schade i Søllested Fyens

Stift, Baag Herred. For at vise, at jeg i denne

Operation er gaaet frem ikke som nogen Qvaksalver

eller raa Empiriker men efter alle Kunstens Reg¬

ler, vil jeg begynde ab ovo og nosologisk udsætte

denne Patientindes innormale Tilstand, Sympto¬

merne for en hos hende dobbelt Kræftskade og

sammes Oprindelse, dens Behandling under og

efter Operationen, og endelig de rimelige Aarsager

til hendes Død med de derved værende Omstæn¬

digheder. Jeg kan gjøre dette saameget deslettere,

som jeg blot behøver her at tage en Extrakt af den

meget udførligere Erklæring, jeg paa Opfordring

afgav til Baag Herreds Ret under 2½de Debr. 1824¬

Og skylder jeg mig selv i mit offentlige Forsvar

saameget mere ordlydende at følge denne Er¬

klæring, som af den aldeles ingen Noritse er tagen

af de medicinske Autoritætet uagtet jeg dristig tør

paastaae, at den er saa teknisk affattet, som fra

nogen videnskabelig Læge kan forlanges, og uagtet

ikke alene alt det, som hører under Videnskabens

Gebeet, men og de af mig paaberaabte Biomstæn¬

digheder ere stadfæstede i optagne Forhør og Tings¬

vidner.

Det var i Foraaret 1823, at jeg første Gang

besøgte M. C. D. Schade i Søllested Degne¬

bøelig, paa hendes Forældres oftere igjentagne An¬

modninger. Foreløbig bemærker jeg, at hun var

født den 8de November 1807 og at hun allerede i

7 Aar skjøndt just ikke med sygelig Udseende, hav¬

de følt det Onde i sit venstre Bryst, hvorover man
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nu forlangte min Betænkning. Bemeldte Patient¬

inde beklagede da strax for mig, at hun, især i de

sidste to Aar, altid følte en vedvarende ubeskrivelig

pinefuld Smerte i sit venstre Bryst der i Almin¬

delighed midt om Natten var heftigst. =Pinen,“

sagde hun: ekommer saa flyvende, og giver de gyse¬

igste Jag, hvilke som oftest forekomme mig ligesom

„at trænge sig ud gjennem Bryst og Skuldre tillige,

thvorved altid efterlades en Brænden og Svien i

„Brystet ret ligesom der kunde ligge en Glød i

†Brystet.Alene denne hendes egen bogstavelige

Forklaring gav mig den sørgelige Formodning, at

det var et Kræftonde., hvoraf hun saaledes martre¬

des. Efter den af mig strax derpaa foretagne Un¬

dersøgelse blev jeg desværre tilfulde overbeviist om

det formodede Ondes Virkelighed. Thi jeg fandt

ved denne Undersøgelse, ikke alene, at alle Kirtler¬

ne (glandulae mammae) vare i høi Grad angrebne,

men og tildeels eensformig udvidede i deres næsten

utroelige Peripherie, som slet ikke stod i Forhold til

hendes Alder, Legemsbygning og andre Omstændighe¬

der, men vare aldeles afvigende fra deres sædvan¬

lige Skikkelse hos en 15 til 16aarig sund, men, som

Patientinden, magerladen og fiintbygget Pige.

Tillige erfarede jeg ved manuel Undersøgelse, at

begge hendes Brysters underste Flader vare unatur¬

lig forenede med Pectoralmuskelens Fibrer og at

disse forresten syntes at være af lige Beskaffenhed,

kun med den Undtagelse; at det høire, efter Pa¬

tientindens forste Udsagn, ikke forvoldte hende Fø¬

lelse af Smerte. Men da jeg ingenlunde fandt

Giund til at troe dette, torde jeg ikke ved mit første
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Besøg fuldkommenerklære mig enten for hende Selv

eller for Forældrene om Sygdømmens Beskaffenhed.

Imidjertid havde hendes Fader nøie tilskreven Pa¬

tientindens Morbroder, Hr. Chirurg Berring i

Kiøbenhavn alle sin Datters Sygdoms Omstæn¬

digheder, for at erfare hans Betænkning og Raad;

der var anden Gang Hr. Berring herom havde

faaet Brev; thi siden første Gang var allerede 4

Aar forløben, og allerede den Gang yttrede han,

at han troede hendes Onde at være Kræft. Denne

gamle Practicus svarede sin Svoger, at der efter

de opgivne Omstændigheder ikke kunde være mindste

Tvivl om, at det jo virkelig var Kræft hvorfor

maatte opereres jo før so heller; thi efter hans

Overbeviisning taalte Sagen ingen Udsættelse. Da

jeg derefter i et Mellemrum af 3 til 4 Uger, igjen¬

tog flere Gange mit Besøg hos Patientinden for

nøiere at kjende hendes Ondes Natur og Fremgang,

bemærkede jeg stedse, at det høire Bryst var meer

iøiefaldende Forandring underkastetend det venstre.

Ifølge min fuldeste Overbeviisning kunde jeg mod
Slutningen af Aaret ikke andet end holde det for

Pligt reent ud at erklære saavel for Forældrene

som for den syge Datter, at ikke alene hendes venstre

men og hendes høire Bryst var angrebet af Kræft.

Dog vilde jeg ikke uagtet jeg meget anmodedes

derom bestemme noget Vist om Cuurmethoden

før Forældrene som jeg anmodede derom, havde

consuleret een eller anden bekjendt erfaren Læge, og

indhentet mig hans Betænkning. De consulerede

da den practiserende Læge Hr. Riber i Assens,

som, efter at have nøie underføgt Patientindens
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Onde, bestemt erklærede sig for, at det var Kræft,

hun leed af, og at Operation her ikke taalte Op¬

sættelse, føiende udtrykkelig til, at dersom det var

hans Datter, skulde hun strax opereres; men han

kunde ikke paatage sig denne Operation med. mindre

Patientinden bragtes til Assens og der forblev un¬

der Curen. Da jeg ved næste Besøg hos Patient¬

inden underrettedes om denne Hr. Ribers Be¬

tænkning, spurgte jeg, hvad han særlig havde sagt

om det høire Bryst; men fik til Svar, at han ikke

undersøgte det, fordi man havde glemt at gjøre

ham opmærksom derpaa. Ved paa ny at undersøge

begge Bryster, fandt jeg, at det høire Brystes

øverste Hvelving, var bleven saa kjendelig forvær¬

ret siden jeg sidst var hos hende, at endog den

Ukyndigste øiensynlig kunde bemærke dets Deformi¬

tæt. Thi kunde jeg altsaa ikke længer tage i Betænk¬

ning, at erklære baade for Patientinden og Foræl¬

drene, hvad jeg alt ved mine mange foregaaende

Besøg havde sikkert formodet men nu ved dette

sidste var bleven fuldkommen overbeviist om, at det

umulig kunde feile, hun jo længe maatte have følt

Smerte ogsaa i det høire Bryst. Ved denne min

med Suffisance fremsatte Yttring brast den stakkels

Pige i Graad og tilstod mig, at hun over Aar og

Dag af og til havde været plaget af en smertelig

Kløen og Sliden samt Svie i det høire Bryst ved

sammes idelig tiltagende Hævelse, som det og der¬

for blev ømfindtligere ved mindste Berørelse. Paa

min Bebreidelse for at hun ikke før havde yttret sig

herom sparede Patientinden, at hun ei herom

havde udladt sig for noget Menneske uden for sin
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Søster, af Frygt for endnu dybere derved at skulle

saare sine desuden noksom bekymrede Forældre; hun

troede og saameget mere at kunne skjule dette Onde,

søm hun nærede det Haab: at Smerterne i det høire

Bryst foraarsagedes af det venstre Brystes Onde,

da det stedse forekom hende at naar de gyselige

Piner i venstre Bryst hørte noget op, saa følte hun

som en levende Kryben og Hede, forbunden med en

smertelig Spænding i høire Bryst. Ved denne

Patientindens egen Tilstaaelse, der var saa ganske

overeensstemmende med min egen ofte havde Erfa¬

ring i lige sørgelige Tilfælde, kunde og burde jeg

nu ikke bære allermindste Tvivl om, at jo begge

Patientindens Bryster vare angrebne af Kræft.

Og da jeg føler mig fuldkommen overbeviist om:

at Extirpation er det eneste Middel for alle Kræft¬

skader, der fortjener velgrundet Tiltroe; ligesom

jeg og er ovebreviist om, at Operation, som fore¬

tages itide sikkert vil skee med langt større Held,

end som oftest er Tilfældet naar den opsættes

for længe, saa det Onde faaer for stærk Over¬

haand, da Operation bliver det sidste Middel man

griber til som i en Slags Fortvivlelse; saa yttrede

jeg at Operationen her ingen Opsættelse taalte,

hvorpaa baade Forældrene og den syge Datter ba¬

de mig indstændig, at jeg selv vilde foretage mig

begge Brysternes Amputation. Jeg beqvemmede

mig da og dertil, dog uden endnu at bestemme

Dagen, der tildeels maatte være afhengig af en

auctoriseret Læge, hois Overværelse ved Opera¬

tionen jeg fandt nødvendig. Imidlertid før Da¬

gen endnu var bestemt, besøgte jeg Patientinden,
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for paa bedste Maade at forberede hende hvorved

jeg tillige bragte i Stand og ordnede Alt, som

jeg fandt nødvendigt til den forestaaende Ope¬

ration.

Men forinden jeg nærmere beskriver denne

Operation anseer jeg det for passende at give den

sagkyndige Læser en Udsigt over Patientindens med¬

fødte Legemstilstand. Hun fødtes besværlig, ved

Vending, med en af Svækkelse i Rygraden bevir¬

ket bueformig Krumning til Venstre. Forældrene

havde strax derom consuleret den da endnu levende

indsigtsfulde og erfarne Olding Docter Medicinæ

Eichel i Odense, som anordnede det spæde Barn

en Bandage i Form af et Snørliv, samt forordnede,

at Barnet skulde altid bæres og lægges paa den

modsatte Side, hvad ogsaa i hendes Barndoms

Aar nøie blev iagttaget. Snørliv bar hun og

siden bestandig indtil sin sidste Tid, fordi hun ellers

ikke kunde forebygge en kjendelig Hælden til Ven¬

stre. Foruden denne medfødte physiske Lyde havde

Patientinden endnu det Uhæld, at hun i sit ode

Alders Aar fik i en Børneleeg et voldsomt Stød

for Brystet mod en skarp Vindueskarm. For de

deraf fulgte vedvarende og tiltagende Smerter søgte

hendes Forældre strax Raad hos Distriktschirurgen

Hr. Krigsraad Baumann i Assens, og i et heelt

Aar brugte de af ham ordinerede Medicamenter,

men uden al Frugt; thi Smerterne formindskedes

ikke. De henvendte sig nu til Regimentschirurg

Hr. Justitsraad Jørgensen i Odense, der paa

deres Spørgsmaal, om hvori Sygdømmen egentlig

bestod, gav til Svar, at det var Ansats til
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Kræft*) og da han mærkede den dybe Sensation

dette Svar gjorde paa Moderen, udbrød. han: “jeg

siger jo ikke at det er Kræft, men blot en An¬

sats dertil.“ De af Hr. Justitsraaden ordine¬

rede Lægemidler der havde samme Udseende som

K. R. Baumans, brugtes imidlertid flittigt

øver et heelt Aar; men med samme Frugt. Thi

tog man tilsidst sin Tilflugt til de saakaldte Huus¬

raad, hvoraf Hareskind, syet paa Flonel med Haa¬

rene vendte til det bare Bryst, syntes at være meest

velgjørende til Smerternes Lindring, saa disse før

Patientindens 1gde til rade Aar bleve nogenledes

taalelige. Men nu indfandt de sig fra sidste Aar

med fordøblet Hæftighed i det venstre Bryst, især

da hendes Menstruation tog sin Begyndelse hvorved

tillige begge Bryster, som forud usædvanlig fyldige,

tiltoge endda i uforholdsmæssig Førelse og Omfang.—

Saameget om min Patientindes innormale Tilstand

indtil den Dag hendes Brysters Amputation fore¬

gik. Denne Operation foretoges efter foregaaende

Aftale med Hr. Chirurg Finck i Svendborg, den

24de Januar 1824, hvorom Patientinden betimelig

forud var bleven underrettet. Da nu Hr. Finck

efter sin Ankomst Dagen iforveien til Søllsted Deg¬

nebolig havde nøie undersøgt Patientindens Bryster,

var han ikke alene enig med mig i, at de strox

maatte amputeres, men og i at begge Brysters Am¬

putation maatte foregaae til een Tid, fordi det

af Kræften med Hensyn til Smerterne mindst an¬

grebne høire Bryst ved Berørelsen paa det forom¬

2) Dette sagde han over 6 Aar førend jeg opererede hende.
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talte opsvulmede Sted var saa empfindtlig for hen¬

de at endog den mindste Folde paa Linnedet kun¬

de forvolde Patientinden store Smerter. Heraf

kunde vi ikke andet, end høist rimeligt slutte til de

yderst farlige — og aldeles uforsvarlige — Følger,

naar det blev udsat for en uafbrudt længe varende

Trykning, hvilken det venstre Brystes Amputation

formedelst dets Bandage nødvendig maatte foraar¬

sage. Vi forbleve nu begge om Natten i Degne¬

boeligen, og imidlertid eftersaae jeg nøie, om alle

til en saa betydelig Operation udforderlige Hjælpe¬

midler vare tilstede og i behørig Orden, hvorved

ogsaa en beqvem Stoel blev besørget og en passende
Opredning af den efter Operationen for Patientinden

bestemte Seng. Dagen efter foretog jeg da Opera¬

tionen paa følgende tekniske Maade. Af en paali¬

delig Medhjælper lod jeg Patientindens venstre Arm

holde i behørig tilbagestrakt Retning, for destolet¬

lere at gjøre de tvende fornødne Hudincisioner.

Disse Incisioner udførtes i en noget skraae Ret¬

ning fra Skuldren mod den nederste Deel af Bryst¬

benet, og indsluttede i deres Midte Vorten (Sud3).

Da nu paa denne Maade Huden var gjennemskaa¬

ren, saa præparerede jeg først den høire Hudlap,

og derpaa den venstre reen fra Skaden, samt bort¬

skar derefter nedenfra opad, den med Brystmuske¬

lens Fibrer unaturlig angroede hele Kræftmasse.

Ved første Incision viste sig det Scirrhøse overalt

meget nærmere Huden og i langt større Omfang,

end enten jeg, eller Hr. Finck, eller nogen anden

erfaren Læge efter den manuelle Kundskah kunde

(2)
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have formodet. Thi før Operationen kunde man

ikke andet end troe at de angrebne Kirtler tildeels

vare omhyllede af en ikke ubetydelig Fidtmasse,

hvilken med Føie burde spares, og at jeg altsaa,

som sædvanligt i sligt Tilfælde, blot behøvede at

udskrælle de fordærvede Dele. Denne saa betydelige

carcinomateuse Masse var desforuden paa flere Ste¬

der saa nøie sammengroet med Huden, at sammes

Afsondring lagde ikke ubetydelige Hindringer iveien

for Amputationens iilsomme Fremgang. Efter at

nu paa bemeldte Maade hele Skaden var bortskaa¬

ren, og jeg med lunket Vand havde udskyllet det

sammenløbne Blod saa undersøgte jeg nøie, om

der ei var blevet Naget overseet som endnu burde

bortskjæres, da unægtelig alle slige Skaders hæl¬

dige og varige Helbredelse fornemmelig beroer paa,

at alt det Angrebne bliver bortskaffet. Herved op¬

dagede jeg da en af omtrent to Tommers Længde

og næsten en halv Tommes Tykkelse endnu deraf

tilbagebleven Prolongation fra Skaden henimod

Axelhuulheden. Denne borttog jeg nu naturligviis

tilligemed et Par ubetydelige forhærdede Levninger

i den nederste Deel af Brystet. Den ringe Forblød¬

ning udfordrede ingen Ligatur. Herpaa blev Saa¬

ret befriet fra det sammenløbne Blod, og labia

vulneris af en Medhjælper holdt i den skeete Fore¬

ning under en overlagt og med lunket Vand vædet

Compresse. Skjøndt Patientinden med største Taal¬

mod og Standhaftighed havde udholdt det venstre

Brystes Exstirpation yttrede hun dog nu saare

naturligt, nogen Frygt for lignende Foretagende

ved det høire Bryst. Dog hendes forud givne
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Samtykke dertil, grundet paa hendes fuldkomne Over¬

beviisning om Nødvendigheden, og hendes Præstes

Hr. Pastor Rieffestahls Trøstegrunde, der

selv havde hørt hendes Forlangende i Aftalen med

hende desangaaende, og hvor inderlig hun ønskede

Befrielse fra hendes saa langvarige Piinsler, ind¬

gjød hende snart igjen standhaftig Mod til, tillids¬

fuld ogsaa at underkaste sig det andet Brystes Am¬

putation. Denne blev da og nu foretaget og fuld¬

ført paa lignende Maade som venstre Bryst,dog

med den Undtagelse: at der efter Kræftmassens

Exstirpation ikke i høire Bryst fandtes Noget, som

burde bortskaffes. Dette Bryst blev nu efter Ope¬

rationen forenei og behandlet ligesom hiint, hvilket

sidste derpaa forenedes saa nær som muligt med

lange smalle Strimler Hæftplaster, undtagen en

liden Aabning i den underste Ende af Saaret til de

overflødige Vædskers Udløb. Da nu det høire paa

lignende Maade var bleven forsynet, bleve begge

Brysterne bedækkede med dertil forud indrettede

Compresser, hvilke omgaves med Cirkelbind efter

Kunstens Regler. Patientinden blev derefter iført

reent vel afdampet Linned, og en til hendes Forfat¬

ning indrettet Trøie hvorved Armenes Sammen¬

lægning iagttoges og derpaa baaren til Sengs.

Saaledes udførtes da denne Operation, som,

skjøndt siden paaanket, dog efter min Overbeviis¬

ning var saa teknisk rigtig, at jeg tør her offentlig

opfordre enhver Sagkyndig, han være Professor

eller kun Candidat i Videnskaben om han kan

fremkomme med noget grundet, der har mindste

(2*
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Skin af nogen fra min Side viist Ukyndighed eller

Feil. De af mig her opgivne Symptomer med alle

ældre og senere Omstændigheder ved Patientindens

beklagelige Sygdom ere alle paa lovlig Maade til¬

fulde beviste. — Men til min Patientindes Behand¬

ling efter min Operation. Som det da er unægte¬

ligt, at til et hældigt Udfald af alle slige Opera¬

tioner det især kommer an paa: at faae Saarene

jo før jo hellere tillægte ved den hurtige Forening,

og at man tillige kan forebygge den sig ellers ind¬

findende let overhaandtagende Betændelse i de med

Kniven paa en saa voldsom Maade fornærmede

Deele, saa er det en Selvfølge, at den ligesaa nød¬

vendig efterfølgende medicinske, diætetiske, og chir¬

urgiske Behandlingsmaade i alle Henseender maa

være indrettet saa antiphlogistisk, som mueligt.

Dette blev da, som under Sagen beviist, heller ikke

forsømt af mig. Da Patientinden var kommen til

Sengs, gav jeg hende et af følgende Pulvere:

Be.

Pulv. opii pur. gr. is6.

— sgech. alb. Fj.

M. k. pulv. disp. dos, tal. Nr. iij.

S. Beroeligende Pulvere.

og befalede hende Rolighed og Afhold fra at tale.

Ester en god Times Forløb indfandt Hudtransspi¬

rationen sig, forbunden med sin ved slige Leilighe¬

der høist velgjørende og beroeligende Virkning, saa

at hun kort derefter faldt i en kvægende Slummer.

Den øvrige Deel af Dagen befandt hun sig efter

Omstændighederne meget vel og uden smertelig For¬
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nemmelse i Brysterne. Jeg ordinerede hende frem¬

deles:

Re.

Nitr. depar. Jij.

Decont. hord. Iviij—2.

Syr. rub. idaei Fip.

M. S. Hveranden Time to fulde Spiseskeer.

Da hun samme Dags Aften mellem 7 og 8 syn¬

tes noget urolig, gav jeg hende i Mixturen 25

Draaber af følgende:

B.
Spir. sulphar. aether.

Tinctr. opii simpI.

aa Jij.

M. S. Smertestillende Draaber.

Natten derpaa sov hun med aldeles uforstyrret

Transspiration samt Respiration flere Timer roelig.

Følgende Dags Morgen Søndagen den 25de Ja¬

nuar, fandt hun sig vel, og yttrede sin største For¬

undring over, at Brysterne nu ikke forvoldte hende

mindste Uroe. Samme Dags Morgen havde Pa¬

tientinden endnu ikke urineret skjøndt hun flere

Gange havde gjort Forsøg derpaa, endelig lykkedes

hende, at evacuere en betydelig Deel Urin dog

ikkun i en opreist Stilling, der var ufordeelagtig

med Hensyn til den anbefalede Roelighed og den

hos hende i Gang værende Uddunstning. Catheders

Anvendelse ønskedes ikke, formedelst hendes Und¬

seelse. Imidlertid vedblev hun Brugen af Mixtu¬

ren; men klagede ved Middagstiden over Kvalme

ved dens Nydelse, hvorfor jeg tilsatte nogle Draa¬

ber af Hallers sure Elixir som hun fandt stor
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Behag i. Natten var roelig, eg om Mandagen

derpaa befandt hun sig meget vel; Brysterne vare

og ved Befølelsen over Bandagen uden Smerter, og

hun vedblev at bruge Mixiuren. Men Urineringen

forvoldte stedse Vanskeligheder ved den opreiste

Stilling, hvori samme hver Gang maatte skee,

hvilket øfte paaførte hende nogen liden Hoste, som dog

bestandig efter en 10 til 15 Minuters Forløb igjen

forsvandt, uden at den bevirkede ringeste ubehage¬

lig Fornemmelse i Brysterne. Da hun samme

Mandag Aften ingen Aabning havde havt, fik hun

to gode Theeskeer fulde af en aabnende Latværge, og

Morgenen derpaa igjen to andre men uden Virk¬

ning. Jeg raadede nu at hente Jordemoderen, for

at give Patientinden et Lavement hvilket og ufor¬

tøvet skeete, med den tilsigtede Virkning, dog i

Forening med den Ubehagelighed, at Lavementet

bibragtes hende i min Fraværelse og imod min

Villie i en opreist Stilling paa Gulvet hvorved

Patientinden, der altid forud havde efter Foræl¬

drenes Sigende, været meget ømfølende ved Tem¬

peraturens Indvirkning, fik en lille Forkjølelse.

Denne yttrede sig atter ved nu og da indfindende

Hoste, dog uden at Hosten foruleiligede Brysterne,

og bestandig ophørte, saasnart den vanlige Trans¬

spiration indfandt sig igjen i Sengen, eller ved

Brugen af følgende:

K.
Flor. 2inc.

Pulv. opii par.

aa gr. iV.
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— sacch, alb.

3jj.
M. divid. in viij. part. æpål

S. Hver 2 Timer et Pulver.

Be.

Linct pect. Fij.

Viu. stibiat. Ji,.
M. S. Brystsaft.

Der continueredes med Mixturen uden Syre.

Natten mellem Mandag og Tirsdag havde Patient¬

inden flere Timers Søvn med Velbefindende. Tirs¬

dag Middag mellem 12 og 1 foretog jeg nu den før¬

ste Forbinding. Jeg fandt da ved Undersøgelse

Saarene i den ønskeligste Tilstand, bemærkede alene

en inflammatorisk Udsvedning i de nøie til hinan¬

den grændsende Hudlapper og var jeg aldeles

overbeviist om, at blot den forenede Betændelse

kunde regjere i Skaden. Paa Saarets underste

Aabning blev der lagt Charpie med Salve af

Ungot. pasil, og Bals, universal, efterat Saa¬

rets Kanter ved nye anlagte Hæftplastere atter

saa tæt som mueligt vare blevne sammentrukne

og derpaa med behørig Bandage forsynede; hvor¬

paa Patientinden bragtes igjen i sin Seng. Hun

vedblev at bruge de indvortes Midler og befandt

sig vel efter Forbindingen,. havde og følgende Nat

i flere Timer roelig Søvn. Onsdag Formiddag

Kl. 11 forbandt jeg hende igjen., ligesom Dagen

forud, og fandt derved Brysterne i den meest øn¬

skelige Tilstand. Hun fortsatte Brugen af de or¬

dinerede Medicamenter og befandt sig hele Dagen
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vel. Dog mærkede jeg ud paa Aftenen Feberhede

og klagede hun derhos, at hun ved høire Arms

Bevægelse begyndte at føle Uroe i det høire Bryst,

som hun tilstod at hun troede at være frembragt

ved en uforsigtig Anstrængelse med denne Arm i

en selvraadig Opstaaen af Sengen. Natten mel¬

lem Onsdag og Torsdag tilbragte hun ikke med

den Roe, som næstforrige; dog klagede hun ikke

over mindste smertelig Fornæmmelse i det høire

Bryst. Om Formiddagen blev hun forbunden

ligesom forud hvorved jeg ei alene igjen fandt

Saarene i ønskelig Tilstand, men og Brysterne

overalt, ved nøiagtigste Undersøgelse, at være al¬

deles smertefrie. Dog opdagede jeg derhos et

hvidt Friseludslæt paa Halsen og den øverste

Deel af Underlivet hvilken jeg, ved tillige at tage

Patientindens Hudsensibilitæt i Betragtning, ikke

kunde andet til stor Krænkelse for mig, end an¬

see for et omen malum. Ifølge heraf nødsage¬

des jeg nu til i en bydende Tone at gjentage

mine ofte forud forgjeves givne Formaninger: at

Patientinden nu særdeles maatte vogtes for en¬

hver Anledning til Forkjølelse, da jeg ellers umu¬

lig kunde indestaae for hendes Liv. Den gode

Pastor Rieffestahl, som just var nærværende

og hørte denne min advarende Befaling, under¬

støttede samme paa det kjerligste. Der blev nu som

forhen continueret med Medicamenterne og Pati¬

entinden befandt sig efter anførte Omstændigheder

hele Dagen vel, ja endog saa munter, at hun

modtog med øiensynlig Velbehag flere Besøg fra

Assens og Omegnen af Venner og Bekjendte.
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Om Aftenen derimod henved Kl. 7 yttrede sig

paa nye tiltagende Feberhede med Congestion til

Hovedet, og tilsyneladende Uroe,, forbunden med

Lyst til at blotte Eptremitæterne. Jeg lagde

hende desaarsag Vesicatorier paa Læggene, samt

Sinapismer paa Fodsaalerne, og lod hende trække

Bomulds Strømper over samme. Disse Irrita¬

menter syntes eiheller at forfeile deres tilsigtede

Virkning; thi et Par Timers Forløb derefter for¬

sikkrede hun, at hun følte stor Lettelse, men øn¬

skede derfor at vorde befriet for de smertende

Sinapismer, hvilket jeg dog ikke kunde tillade.

I min tilfældige blot nogle Minuter værende Fra¬

værelse Kl. 11½ foregav Patientinden, at hun

skulde op i en naturlig Nødvendighed, hvilket hun

og kom, (da hun var egensindig og aldeles ikke

vilde bruge Stikbekken,) skjøndt Forsøget var for¬

gjeves. Efterat hun nu var kommen igjen til

Sengs, klagede hun kort derpaa over Kulde i

Kroppen, forbunden meden ubehagelig Hede i Under¬

livet, en Klage, der, da jeg fik den at vide, strax gav

mig den sørgelige Overbeviisning, at foromtalte

Frislinger som just vare i deres Eruptions Sta¬

dio, vist nok begyndte at retrogere til Underlivet.

Jeg tog derfor ikke et Øieblik i Betænkning, strax

at aarelade Patientinden., under hvilken hun syn¬

tes at føle sig meget lettet; tillige gav jeg hende

to gode Spiseskeer fulde af følgende:

B.

Liqv. ammon. acet. Fiß.

Aqv. Hox, sambuc. Iv.
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Tart stibiat. gr. I.

Syr. diacod, Ißz.
M. Ds.

for at frembringe den undertrykte Hudtransspira¬

tion, hvilket eiheller syntes ganske at forfeile sin

Virkning, da hun kort derefter faldt i en Times

Søvn. Men ak 1 Haabet fandtes nu aldeles skuf¬

fet, thi hun vaagnede op i Angst og Skrig og

lydelig Jammerklage over brændende Smerte i

Undertivet, hvilken hun tilkjendegav med det ynke¬

lige Udraab: Min Mavet Min Mavel det bræn¬

der, det brænder; siig mig dog: hvor kømmer

eden Ild fra2“ Jeg spurgte da Patientinden om

hun kunde kjende mig, hvortil hun svarede: 4jeg

kan ikke see Dem.“ Extremitæterne vare allerede

den Gang kolde, Pulsen aldeles forandret, Ansig¬

tet blegnede derpaa ganske, og inden faae Minuter

opgav hun Aanden

Jeg tør nu atter spørge enhver Sagkyndig,

hvad Han fra Kunstens Side og med Hensyn til

den Afdødes pathologiske Omstændigheder kan have

at erindre mod min therapeutiske Behandling ef¬

ter Operationen og lige til hendes Død. Jeg er

overbeviist om, at ingen Saadan skal fremkomme

med mindste Erindring mod min Behandling, uden

at jeg efter Videnskabens og Kunstens og Prak¬

tikens Regler grundigt og tilfredsstillende skal

kunne forsvare Den.

Skjøndt i Sandhed Ingen af alle de den

Afdøde Vedkommende yttrede den allermindste Mis¬

tanke mod mig, som om jeg enten ved urigtig

Behandling eller nogen Forsømmelse havde givet
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Anledning til Patientindens Død; saa holdt jeg

det dog for Pligt for at sikkre mig selv for den

mulige Eftersnak ved et saa pludseligt Dødsfald,

efter Patientindens i hele Omegnen forud bekjendte

Bedring, at lade den Afdøde besigtige af Distrik¬

tets nærmeste Læge. Thi gik strax en Vogn til

Assens med et Brev til Hr. Krigsraad Baumann

fra den Afdødes Fader der anmodede ham som

nærmeste Læge, at ville følge med Vognen tilbage,

og at medtage Hr. Chirurg Riber, for at besigtige

hans afdøde Datters Lig Hr. Baumann kom

og tilbage med Vognen til Degneboeligen endnu

samme Fredag Formiddag, men uden at have Hr.

Riber med*). Saasnart han var ført ind til

den Afdøde, blottede han strax Brysterne fra For¬

bindningen: og erklærede efter Brysternes Betragt¬

ning: at det venstre i det han aftog Charpiet

fra Saarets underste Aabning, efter hans Næse¬

organs Følelse; -forekom ham at have en

brandagtig Lugt.“ Men efter nøiere Under¬

søgelse paa mine grundede Modsigelser frafaldt

han strax denne sin Dom, og for Præsten og flere

Tilstædeværende afgav den udtrykkelige Kjendelse:

sat det venstre Bryst ingenlunde var

Aarsag til Døden.“ I det høire Bryst der¬

imod foregav han at troe, eller maaskee virkelig

indbildte sig, at han følte en Knude af tilbage¬

blevne kræftagtige Dele, som han paa Præstens

Spørgsmaal tilkjendegav i følgende Udtryk: *at

*) Hvorfor den gode Hr. Krigsraad ikke efter Hr. Scha¬

des Forlangende tog Hr. Chirurg Riber med sig, det
ville Læserne snart indsee.
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eiden eneste Trøst, han kunde give de sørgende

+ Forældre var den, at der var bleven en Kræft¬

(knude overseet i det høire Bryst, hvilken efter

længere eller kortere Tid dog vilde have voldet

hendes Død.“ Jeg forlangte nu naturligviis af

ham at forevises denne af ham foregivne Kræftknu¬

de, hvilken da strax ved Berørelsen tilkjendegav

mig en i slige Tilfælde sig ofte yttrende høist ube¬

tydelig Fluctuation, hvorpaa der efterat han

havde stukket sin Sonde omtrent 1½ Tomme ind,

fra Saarets Midte beregnet paa skraae op imod

Skulderen, og tilbagedraget den igjen, viste sig

Materie. Dette gav nu Hr. Baumann Anled¬

ning til med et kraftigt Tryk af Haanden først at

aabne Saaret — i den korte Tid fra Operationen

kunde det jo ikke være stærkere sammenlægt

og derpaa søgte han med utroeligste Omhyggelig¬

hed, at udpræsse den derværende Materiesamling;

men ved al hans anvendte Flid lykkedes det ham

ikke engang at tilveiebringe en halv Spiseskeefuld

godartet Materie, der, uden en Draabe spildtes

deraf, blev optaget i en Theekop. Denne ved

slige Leiligheder saa yderst ringe Materiesamling,

fik han nu Lyst til at udgive for den eneste Døds¬

aarsag, som han strax lydelig tilkjendegav ved det

i sig selv ligesaa ugrundede som med Hensyn til

mig skadefroe Udraab: †Her seer De, mine Her¬

erert Dødsaarsagen, — Materien har banet

esig Vei ind i Brystet.“ Jeg sorlangte nu,

at han dog endelig maatte vise mig Stedet, hvor

Materien var gaaet ind, men dette blev ham, i

hvor en tilsyneladende vigtig og lærd Anstrængelse,
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han end gjorde sig derfor, naturligviis ikke muligt

at finde. Jeg spurgte ham derpaa: om ikke na¬

turlig Rødhed, betydelig Hævelse, forbunden med

Haardhed, samt stærke foregaaende følte Smerter,

som havde hindret Aandedraget, nødvendig maatte

være kjendelige i Brysterne hos den Afdøde, førend

man med videnskabelig Grund kunde antage sam¬

me. for Dødsaarsagen2 Herpaa gav den i sine

Tanker høilærde Læge mig det frappante Svar:

tegt Materien her var gaaet over i Blo¬

(det.“ Da jeg fandt gyldig Grund til at ansee

et saa høist urimeligt Svar med Foragt, som et

imod al Erfaring stridende Nonsens, taug jeg.

Hvad det ubetydelige, paa Halsen og den øverste

Deel af Underlivet tilsyneladende Friseludslæt an¬

gik, gjorde dog Høilærdheden den rigtige An¬

mærkning, at deslige saameget blonde Personer

(thi den Afdøde var rødhaaret) ere formedelst Hu¬

dens Ømfindlighed ved Temperaturens Indvirk¬

ning, lettest udsatte for retrogerende Tilfælde;—

sandelig det eneste fornuftige og rigtig grundede

Udsagn, som jeg hørte af hans Mund ved denne

hele Synsforretning. Da han derefter yttrede

Ønske at see min Operationskniv, og jeg gav ham

den, raabte han ved dens Besigtigelse med udmær¬

ket Pathos, at han aldrig havde seet en uslere

Kniv*) end den, og føiede han til; eden havde

udseende af at være 5º Aar gammel.

*) I Henseende til mine chirurgiske skjærende Indstru¬

menters Godhed, tør jeg nok lægge dem ved Siden af

Hvis det skal være.
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Herpaa aabnede Han gravitetisk et zirligt forgyldt

og vel indsvøbt Futteral, hvoraf han, i en yderst

malerisk Stilling, udtog en Bisturie af samme

Dannelse og Størrelse som min, og, forevisende

Samme til de Omstaaende udhrød han med en

meget vigtig Air:=Saadant et Instrument

skulde hun have været opereret med.

Ved at betragte det, fandt jeg øiensynlig, at der

aldrig var opereret med det; — ja en af de Til¬

stedeværende indignerede sig saameget over Hr.

Krigsraadens flaue Skryderie, at han= ved at see

paa Instrumentet ganske tørt sagde: ⅓Den Kniv

skan sagtens see blank ud, thi Kræmmereg¬

ngen sidder endnu paa den.“ Læserne vil

i det Følgende oftere faae Leilighed til at erfare,

hvorvidt Hr. Baumanns Lægekundskaber ere

byggede paa faste og videnskabelige Prineipier,

eller ikke.

Dette Hr. Krigsraad Baumanns Syn

kunde nu hverken tilfredsstille mig eller de øvrige

Interesserende, som havde seet hvad han foretog

sig, og hørt hans — i en videnskabelig Læges

Mund høist latterlige Raisonnements. Den Af¬

dødes Forældre og jeg blepe altsaa enige i, at jeg

ufortøvet tilskrev. Stiftets Øvrighed i Odense, om

at Stiftsphysicus maatte beordres til allersnarest

mueligt at indfinde sig i Søllested Degneboelig,

for efter mit og den Afdødes Forældres Ønske at

foretage en lovlig Obductionsforretning.

Søndagen den 1ste Februar 1824 ved Mid¬

dagstid ankom i Degneboeligen, Herredsfogden i

Baag Herred Cancellieraad Gundorph og Di¬
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striktslægen K. R. Baumann, begge fra Assens,

og en Time efter Stiftsphysicus, Candidatus Me¬

dicinæ Guldbrand fra Odense. Hr. Guld¬

brand fremlagde da for de andre to Herrer

Stiftets Ordre, uden at man meddeelte mig som

Reqvirent Kundskab om dets Indhold; men tvert¬

imod skjulte Samme, da jeg nærmede mig, for at

see den. Derimod hvad vidnefast er beviist,

anfalder mig nu Hr. Guldbrand, — uden al

Anledning fra min Side, — med de meest ærerø¬

rende Grovheder som var jeg en Morder, Røver

eller Voldsmand. Da han ved sin Indtrædelse

blev mig vaer, raabte han: En Person, som kan

bortskjære begge Bryster paa engang, kan og

skjære Hovedet af Folk.“ (In parenthesi være

det sagt, at min fordums Lærer, Etatsraad Pro¬

fessor og Ridder Fischer i Kiel, for ikke lang

Tid siden heldigen har amputeret tvende Kræft¬

Bryster paa eengang). Neppe havde jeg aabnet

Munden til at besvare en saa uventet som yderst

fornærmende Hilsen, før han forbittret vedblev at

tiltale mig, som var jeg en complet Kjeldring, og

i en myndig Tone tudede de Ord ud==Hold Mund.“

Denne Fremgangsmaade kunde naturlig ikke andet

end frappere mig og alle Tilstedeværende i høi

Grad, jeg vidste i Sandhed ikke hvad jeg skulde

troe — om Manden var fuld eller gal. Jeg vo¬

vede alligevel ganske sagtmodig at bede Hr. Stifts¬

physicus om, at han dog, før han saaledes i Fle¬

res Paahør og i saa høi Grad nedværdigede mig,

vilde først undersøge mine Handlinger. Nu kom

og Herredsfogden Cancellieraad Gundorph, og
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uagtet fra min Side ikke var faldet et eneste, i

nogen Maade uartigt, Ord eller Udtryk, saa paa¬

bød hans Velviished mig dog Taushed med Til¬

læg, om jeg ikke vidste cat Stiftsphysicus var

min Øvrighed. Hr. Guldbrand kom mig i

Forkjøbet og svarede:Saadanne Karle staae ikke

under mig. Han erklærede mig desuden for en

Daarekistecandidat, og et farligt Menneske for det

Offentlige.*), Herredsfogden udbrød derpaa saa¬

ledesJeg regner Dem kun for en Qvaksalver

og kunde spørge, om De har Pas, da jeg ellers

ekan arrestere Dem.“**) Jeg beraabte mig for¬

*) Herved falder det mig ind, hvad Valexius Maximns

fortæller os om Furius Ciresinins, hvis Skiebne i

dette Stykke var saa ganske liig min, at, fordi han

paa et mindre Stykke Land var saa hældig at frem¬

bringe flere større og bedre Frugter end hans Med¬

colleger, han af dem blev anklaget for Raadet i Rom

som en Troldmand; og altsaa som et farligt Menneske

for det Offentlige;— men han blev dog strax frikjendt,

saasnart han havde overbeviist Vedkommende om, at

hans Flid og Umage allene var Aarsagen til hans

større Lykke. Saaledes kunde jeg med gyldigste Grund

foreholde mine Avindsmænd Daadsager, der, naar de

ikke forsætligen vilde lukke Øinene, maatte overtyde

dem om, at mit af dem saakaldte Qvaksalverie

bvortil jeg dog i mange Aar har havt

Tilladelse, — qvalificerer sig til en ganske anden

Benævnelse. Dog det vilde vel ikke nytte meget; thi,

hvor ond Villie staaer i sielden exemplarisk Harmonie

med indskrænket Hjerne (da det er lovlig beviist at Alt

hvad mine Anklagere have produceret er Usandhed:)

hjelper den sig hvor den kan endog med de vanvittig¬

ste Udflugter; — i Følge den almindelige Erfaring:

at man som oftest er villigst at erklærede Andre for

gale, naar man selv gaaer i Taaget.

**) Og var han da ikke uliig Fændrikken i Peder Paar¬

ses 4de Bogs 3die Sang; thi,
e=Skjøndt jeg mig stilled blid mod ham, som mod en Engel

Han skreg: Per Candi l hiert wo ist dein Paß, Du Bengel :
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gieves paa min Tilladelse hvilken Stiftsphysicus

dog ikke kunde nægte at være ham bekjendt, men

da jeg ikke havde den ved Haanden, svarede Her¬

redsfogden: eat mit Udsagn desangaaende ansaaes
for ugyldigt.“ Da jeg igjen fordristede mig her

at sige Noget til mit Forsvar, kom atter Hr.

Guldbrand og nu i Forening med Herredsfogden

i deres kathegoriske Imperativ: =Hold Mund.

Jeg vedblev imidlertid under alle disse saa pøbel¬

agtige, som for Kongellige Embedsmænd høist

uværdige, Uartigheder, min rolige Fatning. Thi

meget vel indsaae jeg, at Aftalen mulig kunde

være at hæfte mig, naar dertil mindste Grund

kunde faaes, ved at faae mig til at forløbe mig.

Muligt skulde endda denne deres dem værdige Plan

været udført dersom Krigsraad Baumann ikke

havde hvidsket dem noget i Ørene. Imidlertid

maatte jeg snart uagtet hiint strænge Forbud,

aabne Munden, da Stiftsphysicus selv nedlod.sig

til at spørge mig, om Chirurg Finck ikke kunde

ventes. Jeg svarede ham da at jeg ikke i den

korte Tid kunde have tilsagt ham, men jeg troede,

at naar Hr. Stiftsphysicus ansaae hans Nærvæ¬

relse ved Obductionsforretningen nødvendig, vilde

Hr. Stiftsphysicus og selv have besørget ham til¬

sagt. Dog det var vist med Villie gjort, at Hr.

Finck ikke var tilsagt; hans Nærværelse, ligesaa¬

lidet som min, skjøttede man ikke om, og man torde

maaskee dog ei have behandlet ham, som man be¬

handlede mig. Thi da nu Stiftsphysicus vilde

vide, hvor Liget laae, og jeg viste ham til samme,

(3)
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thi som Reqvirent var jeg nærmest foranlediget

dertil, saa formente han mig paa den haanligste

Maade at forblive i Værelset, sigende: at jeg var

en aldeles uvedkommende Person, og da

jeg forsikkrede, at jeg alene som taus Tilskuer vil¬

de overvære deres Forretning, truede Stiftsphysicus

mig høit og lydelig med Arrest, dersom jeg ikke i

Øieblikket vilde forlade ham. Jeg strdsede paany

ved denne fortsatte ligesaa ulovlige som inhumane

Begegnelse og spurgte Herredsfogden: hvorvidt

Stiftsphysicus vel kunde være berettiget til en saa¬

dan grov Fremfærd under en retlig Handling2 men

han svarrde lakonisk: 'det bliver en privat Sag; —

xisum teneatis amicil Efterat man nu saaledes

havde jaget mig, der ikke alene var Reqvirent, men

som Obductionsforretningen nærmest vedkom og som

den kunde gravere, tilligemed Huusets Folk paa

Døren — incredibile dictu — blev der, credite

posterit lukket og laaset og Nøglen aftagen, da

de gode Herrer Guldbrand og Baumann

saa foretog deres saakaldte Obduction, hvorved

alene, var nærværende de tvende Stokkemand,

Herredsfogden havde taget som Vidner til sit For¬

hør som saadanne de og i Forhøret nævnes,

men uden at de et Øieblik vare nærvæ¬

rende ved det. Thi medens nu Obductions¬

forretningen foretoges, holdt Herredsfogden i et

andet Værelse, sit, ham formodentlig af Stifts¬

øvrigheden befalede Forhør. Den første for For¬

høret Indkaldte var en Lassen. Saaledes til¬

førtes Jeg i Protocollen — skjøndt Stiftets Or¬
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dre lød paa en Hr. Chirurg Lassen, og jeg i

flere Aar var bekjendt over hele Fyen saa fordeel¬

agtig, at jeg langtfra ikke bytter mit medicinske

Renomee med en Gundorphs juridiske. Siden

forhørtes den Afdødes Forældre og andre ved hen¬

des Operation, Sygdom og Død Tilstedeværende.

Men dette Forhør fik formodentligj ikke det for

mine tre Forfølgere tilfredsstillende Udfald, som de

Herrer havde smigret sig med. Thi uagtet Ingen

af de gode Herrer kunde være ubekjendt med de

mange lykkelige og høist betydelige Sygecurer, jeg

i flere Aar heldigen havde udført i Fyen, saa vare

de dog tilbøielige tilat troe, at jeg ved denneomhand¬

lede Operation kunde have opført mig søm en Fu¬

sker og at de herfor ved et Forhør skulde have

faaet Beviser i Hænde, der kunde befordre deres

saa soleklare Hensigt jeg mener: min personlige

Anholdelse*) og derved vilde da Misundelsen, i

det mindste for en Tid, ganske have seet sig sikkret

for den egentlige Anstødssteen, den nemlig: at

jeg tilbagegav flere, af de autoriserede Læger for

incurable erklærede Patienter, deres forrige gode

Helbred.**), Dog, hvad de nu ikke kunde naae

paa den Maade, naaede de paa en anden, ved

som fortalt — dog kuns paa lutter Opdigtelser

og usandfærdige Forestillinger — at faae mig skilt

ved min Bevilling. Imidlertid, — for igjen at

*) Alene af de leverede Data maatte den have et steen¬
haardt Hjerte, der kunde troe Andet.

**)Læserne bedes i denne Anledning at eftersee hvad der

findes under Litr. D. E. C. som Vilag.

(3*)
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komme til den ulovlige Obductionsførretning,

vare Obducenterne færdige med den, da vor Stifts¬

physicus kaldte mig, og spurgte mig med haanligt

Smiil: /hvad der dog kunde have bevæget mig

cctil at afskjære disse over noten Lod svære Bry¬

1ster der forekom ham at være ufordærvede 2'

Dette Spørgsmaal kunde jeg ikke ansee at fortjene

directe Svar, og svarede derfor alene, jeg tilstaaer

en smule spydig, (hvori vel Ingen kan fortænke

mig) at jeg endnu havde afskaaren 3 Stykker, der

kunde forøge Vægten. Flux bød han mig i sin

sædvanlige uartige Tone, at hænte ham disse tre

Stykker, og, da jeg bragte dem, sagde han ved

at see dem: *det er nok Axillarkittler,“ hvortil

jeg svarede: det staaer jo til Hr. Stitsphysicus,

at kalde dem hvad De selv behager; videre spurgte

han mig saa desangaaekde: emen hvad kalder De

disse““ mit Svar var: jeg kalder dem scirrøse

og cancerøse forhærdede Dele. Ja,“ faldt han

mig ind i Talen, chvorfor ikke gangren¬

euse.“ Dette hans forsatte saa aabenbar dumme

Drillerie holdt jeg nu ikke længer værd at svare

paa, men taug ganske. Siden har jeg med største

Forundring erfaret af Forhøret, at Stiftsphysicus

har været dristig nok til usandfærdigen at forbin¬

de det sidste af ham selv alene brugte høist urime¬

lige Prædicat med mine Benævnelser paa omtalte

Levninger i det afskaarne Brygj. Det i denne
Anledning optagne Forhør blev nu oplæst. Men

da dette formodentlig ikke var Vand paa Stifts¬

physicusses Møllé, blev han atter som han var

gal og overøste mig med nye Grovheder. Længe
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taug jeg, men tilsidst forgik Taalmodigheden mig,

især derved; at, da jeg paaberaabte mig min af

Sundheds=Collegiet gjennem Cancelliet meddeelte

Tilladelse, xaabte han i alle Tilstedeværendes Paa¬

hør:  Ja Cancelliet giver ofte Tilla¬

=delse til det, som de ikke forstaaer.“

Da jeg nu erklærede denne hans dumdristige, Det

Høie Collegium fornærmende, Dom for Usandhed,

og sagde: at det dog under al den i Dag mig

tilføiede saa høist uforsvarlige Uret er mig en

beroligende Trøst, at vi leve under en Regjering,

der aldrig kan ville tillade, at misundelig og ska¬

defroe Ondskab skulle seire; blev han fnysende

vred og saae til mig, som om han vilde æde mig

paa Stedet. Dette lod jeg mig dog — da jeg

nu engang var vant til hans diaboliske Øiekast —

ikke længer anfægte, men sagde blot: at dersom

Hr. Stiftsphysicus var af den Formening, at jeg

havde sagt noget Urigtigt, stod det jø ham frit

for, at føre mine Udladelser til Protocollen. 'Aal

jeg vil ei høre Noget af Ham,“ var hans Svar

herpaa. Dog, saasnart denne Paroxysmus var

forbi, vendte han sig til Krigsraad Baumann

mev det Spørgsmaal: hvad han dømte om de ved

Obductionsforretningen fremlagte Bryster. Hr.

Baumann gav i Alles Paahør det Svar “at

*) havdenaar han skulde sige Sandhed,

han siden sin Ungdom i Kjøbenhavn ikke seot

*) Ræsten skulde man troe af dette Svar, især ved at

tage de Herrers Fremfærd i Betragtning, at deres lov¬

lig godtgjorte Usandheder havde været meregeller min¬

dre aftalte.
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Sligt*) og kinde derfor ikke give nogen fikker

Bestemmelse desangaaende, dog forekom de ham

at være noget forhærdede, føiede han til, uden

at han dog kunde troe at Kræft kunde.

være tilstæde i saa ung en Alder. Af

dette Spørgsmaal og Svar maa det være indly¬

sende for Enhver at de kloge Herrer Obducenter

ikke under selve Forretningen have været enige i

deres Resultat. Dette kan ei-indre tydelig slut¬

tes deraf, at den gode Hr. Guldbxand ikke

strax efter Pligt afleverede Obductionsforretningen

skriftlig, men bad Herkedsshypen om Udsættelse,
da han skulde sende den. Aarfngen til denne util¬

ladelige Udsættelse begreb ½lle Tilstedeværende,

gjorde og derover deres grundede Bemærkninger.
Efter denne tragiske Katastrophe tog jeg mig nu

den Frihed at forlange af Herredsfogden Tilla¬

delse til at føre et Par Ord til Protocollen, som

han, imod Forventning, tilstod. Men da jeg nu,

— som naturligviis var meget træt af flere Næt¬

ters Vaagen og Dagens Ubehagekigheder — vilssætte

mig ned paa en Stol, for at begynde mit Dictat,

anfaldes jeg igjen af Stiftsphysicus med den som

sædvankig høist uartige Tiltale: =Han veed vel

nok, at Han er for en Ret, Han har altsaa ikke

Lov at sidde ned.“ Jeg adlød, men nden vi¬

dere at lade mig forvirre, hvad jeg nøk atter mær¬

kede var Hensigten af hans idelig gjentagne ufor¬

*) Hvorledes han den Gang — for omtrent 40 Aar siden
— kunde faae Leilighed til at komme til saadan Vid¬

skab, finder jeg nok i sin Tid Anledning til at forklare
mine ærede Læsere.
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svarlige Brutaliteter. Nu tillod jeg mig til Proto¬

køllen at fremsætte det Spørgsmaal: med hvadgyldig

Grund Hr. Stjfisphysicus kunde erklære mig, som

Han baade før og efter Ohductionsforretningen havde

gjort for en uværdig,. Hbductionsforretningen
aldeles uvedkommende Person: Videre
spurgte jeg: om ikke ObdzItionsforretningen burde
fremlægges strax, hvad jeg troede var lovformeligst,

især under Omstændigheder som dem, der foranledi¬

get denne, og det saameget mere, da man af Stif¬

tets Ørdre vidste, at jeg var Reqvirent; og altsaa

den Hovedpaagjeldende. I største Forbittrelse

sprang nu vor Stiftsphysicus op, beskyldte mig for

at fare med Løgn, og spurgte fnysende og skum¬

mende af Vrede, om jeg kunde bevise, hvad jeg

sagF. Jeg svarede, efter min engang tagne Be¬

slutning, ganske koldsindig: at jeg havde Vidner

nok paa AIt hvad jeg sagde, ag, vilde gjerne tie,

dersom Hr. Stiftsphysicus strax tægde fordriste sig
til at erklære, at han edelig Kde bekræfte jeg

var en Løgner. Her lagde for første Gang. Sam¬

vittighedrreden gode Herrer et Beegplaster paa
Munden,“da han. i et Par Minuter. ikke

kunde mæle det Ringeste herpaa. Dog

efter at være kommet saa meget til sig Sely igjen,

at han kunde bemærke den dybe Sensation som

denne hans skamløse Opførsel vakte hos de Til¬

stedeværende, saa tog han Mod til sig, og førte

til Protocollen, som en yderst flau Undskyldning

for hans aldeles uforsvarlige, Embedsmanden høist

uværdige, Fremgangsmaade mod mig; især ved at

forbyde mig at være nærværende ved Obductionen:
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'At det vilde. have været uværdigt for hans Em¬

ehedsstilling at foretage en af Stiftsøvrigheden

etbefalet Obduction i Overværelse af vedkommende

=Øvrighed*) og Distriktschirurg, i Forening med

sten Qvaksalver.“ Jeg paaberaabte mig atter i

Anledning af dette ærefornærmende Prædicat, min

ham selv for ⅔ Aar forud foreviste Bevilling, og

gjentog tillige hvad han dengang sagde til mig,

nemlig: sat naar jeg ikke gik udenfor min Tilla¬

eedelse var den ligesaa god som hans egen.

Han greb derpaa til sit vanlige kraftige Forsvars¬

middel, †Hold Mund““ kedsaget med en nye lige¬

saa tølpersk Variation: Aa, Hold Kjæft. Og

saaledes endtes Krigen:

2eOm man kan kalde Krig, naar man kun stille

staaer,

 Sig lader prygle kun, og ikke fra sig slaaer.“

Men akl neppe var denne Scene endt, førend

et ikke mindre tragisk Optrin tog sin Begyndelse,

da Herredsfogden, der var gaaet udenfor, kommer

ind fra Gaarden og med en kjendelig Glæde med¬

*) Herredsfogdens hele Overværelse bestod blot deri: at

han, engang midt under Forretningen, dog først efter at

have banket et Har Gange paa Døren til Obductions¬

stuen: og raabt: †Cancellieraad Gundor ph. blev

indladt, og da han glemte at lukke Døren fik Man¬

Leilighed til at høre hans Ærende, som var: ⅓Hr.

Doctor1 finder De Noget 2“ Svar: †Tilsidst skjærer

than nok Hovedet af Folk; den Slagter skal jeg nok

s'faae det forbudt.“ Den paafølgende med Latter af¬

vexlende uforstaarlige Conferenis varede kuns kort,

hvorpaa Cancellieraaden forlod Værelset, ledsaget til

Dørs af hans saakaldte Hr. Doctor, som ikke

forglemte igjen at laase den paa det omhyggeligste.
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deler Stiftphysicus en af ham i dette Øieblik¬

gjort vigtig Opdagelse. Denne bestod da i, at Hans

Velviished var kommen efter en Patientinde, jeg

havde vovet at afskjære en stor Gevæxt paa, 'Aal

svarede Stiftsphysicus med ikke mindre lidenskabe¬

lig Glæde, esaa har han nok et heelt Lazaret her,

og vendte sig saa strax om til mig, spørgende i

sin sædvanlige galante Tone: &Er det sandt, hvad

Cancellieraaden beretter2“ Jeg svarede: ja, jeg

skammer mig ikke derved. Flux befaler han mig

nu, at jeg øieblikkelig skal lade ham see hende.

Paa denne Høie Befaling vovede jeg dog — i

Kraft af min Pligt som Læge — at udbede mig

den eneste Godhed at avertere min Patientinde

om Hr. Stiftsphysicusses Ankomst, der pludselig

og uventet let kunde have skadelige Virkning paa

hende, efter en først for to Dage siden overstan¬

den, saa høist betydelig Operation.*)Men det

afslog han mig ganske i følgende ham aldeles vær¬

dige Ord:“Jo vist, nu skal Han nok hen

cog indgive hende Trøst,**) og i samme

Hieblik sprang han op, bød Distriktschirurg Bau¬

mann at følge sig, for at besigtige min Patient¬

inde, og de gik saa bort sammen til hende. Dog

da. nu Hr. Baumann efter Stiftsphysicussens

Befaling vilde begynde at blotte Skaden; saa satte

jeg mig med Kraft derimod da hendes Sygdoms¬

tilstand endnu ikke efter min Cuurmethove vilde

*) Det følger af sig selv, at jeg ved denne Leilighed førsk
kortelig forklarede ham Operationens Betydenhed.

**) Ingen Tyrk kunde have handlet saa umenneskelig.
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tillade det; men føiede alligevel til, at Hr. Krigs¬

raaden — naar en 15 til 16 Timer først vare for¬

løbne — behøvede kun at bestemme en Tid Mor¬

gen eller Aften, saa vilde jeg med Fornøielse op¬

sætte hendes chirurgiske Behandling til hans per¬

sonlige Nærværelse. Derpaa gav Hr. Guld¬

brand Krigsraaden videre Ordre til, at have Til¬

syn med hende, da Chirurg Finck boede saa langt

derfra. Nogle Dage derefter indsandt Hr. Bau¬

mann sig for at see kil denne min Patientinde

Birthe Jensdatter, og da jeg nu blottede

Skaden for ham, saa udbrød han med tilsynela¬

dende Forundring: ÆEn meget farlig Operationt.

det meget farligt Stedt ja den, som har Courage,

skan gjøre Megett 2“ Derpaa spurgte han videre:

—
og det endog i Patientindens Nærværelse —

men om hun nu døde, kunde jeg da vel staae til

noget Ansvar derfor2“ jeg forsikkrede ham smilende,

at han kunde være ganske roelig i saa Henseende,

da ie¬ —ne kunde drages til Ansvar, øg dermed

syntes Hr. Krigsraaden beroeliget. En 3 Dage

senere indfandt Hr. Baumann sig atter ifølge

Stiftsphysicus's Ordre hos,denne min Patientinde;*)

og da han nu havde efterseet og forbundet hende saa

gode som det stod i hans Magt at gjøre, saa forsik¬

krede han — efter alle Tilstædeværendes Vidnes¬

byrd — at hendes saavel medicinske som chirurgiske

*) Og det, underligt nok, paa en Tid, paa hvilken han

vidste, at jeg ikke var tilstede da jeg tilligemed Hr.

Finck Dagen forud mundtligen havde meldt ham, at

Patientinden var i høist ønskeligst Velgaaende, og uden

Fare, med Tilføiende: at jeg ikke til den Tid paa

Dagen kunde være nærværende hos hende.
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Forfatning var meget god, og langt bedre, end man

i saa kort en Tid efter en saa farlig Operation kunde

formode. Men saameget mere frapperede det mig,

at erfare ved min Tilbagekomst, at hendes Tilstand

dog ikke maa have været efter Ønske, som Læserne

nu videre — vist ikke uden inderlig Deeltagelse —

vil erfare. Thi vor Krigsraad practiserede ved

dette sit saa menneskekjerlige. Besøg Noget i hendes

naturligviis langtfra ikke tillægte Saar*) som jeg

efter Patientindens og de Tilstædeværendes For¬

klaring, i Sammenligning med dets grusomme

Virkning og Saarets Udseende med gyldig Grund

antog for Helvedsteen. Dog til Lykke for min Pa¬

tientinde kom jeg en Time efter dette saa velgjø¬

rende Besøg til hende; men fandt hende i stor Uroe

og Pinefuldhed, hvortil hun forsikkrede, ikke selv

under Operationenat have følt Mage, men som hun

i Øieblikket havde følt, da Krigsraad Baumann

efter hendes egne Ord — “havde stukket Noget i

 Saaret.“ Jeg maa tilstaae, at jeg havde dog en

bedre Troe til Herrens Saarlægekundskaber end

at jeg kunde formode en saa desperat Behandling;

troede derfor med gyldig Grund, at Patientinden

overdrev sine vedvarende lydelige Klager over hen¬

des store Smerter, som jeg da ogsaa bebreidede

hende alvørligen, og forlod hende derpaa. Dog

en Time derefter da hendes ynkelige Jamren og

Raaben tiltog i den Grad, at man ingensteds i

Gaarden var sikker for samme, og der desuden

*) Thi det var kun 14 Dage efter en saa betydelig Ope¬

ration.
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bragtes mig stadfæstet Efterretning, at hun forme¬

delst sine tiltagende Piner havde et Udseende, som

om hun var gaaet fra Forstanden, blev jeg derved

alvorlig, og ved nøie Undersøgelse fandt da Pati¬

entindens Tilstand saaledes, at den snarlig maatte

afhjælpes. De væsentligste Symptomer vare føl¬

gende: hastig og larmende Aandedræt, krampagtige

Bevægelser, Blodets Congestion til Hovedet for¬

bunden med Sittren og Kulde i Extremitæterne,

Pulsen haard og intermitterende, Tungen reen,

men hvid. Dette alene — uden at tage hendes

ynkelige Jammerklage og næsten nøgen*) halv op¬

reist siddende Stilling ved Enden af Sengen og

furiøse Udseende i Betragtning —var mig meer

end nok, til iilsomt at opfylde hendes inderlige Be¬

gjering: at befrie hende fra de ulidelige af Bau¬

mann, som hun sagde paaførte Piner, dem hun

umuligt længer kunde udholde. Jeg tog da nu det

Omsvøbte**) fra Saaret, og betragtede med For¬

undring Distriktslægens Kunstfærdighed i at an¬

lægge Bandager og at udfylde Saar med Char¬

pie.***), Men langt større blev min Forundring

*) Det var i Februar, og i et koldt Værelse.

**) Grunden, hvorfor jeg ikke udtrykker mig teknisk, finder

jeg nok en anden Gang Leilighed til at tale om,
dog ville Læserne vist selv giætte sig til Aarsagen.

1 Sligt, i et Saar af en saa pathologisk Betydenhed,

og det oven i Kjøbet indplykket, kunde alene have

frembragt Livsfare, saameget mere da Saarets Kanter

forud blot vare vante til at forenes med Hæftplastere.

Men den kloge Hr. Baumann har formodentlig. op¬

fundet denne nye Methode, for at forebygge at Natu¬
rens Kræfter ikke saa let skulde befrie sig fra hans

saa virksomme Medicin.
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eller rettere Harme — ved, efterat Skaden var—

blottet, at see den vidunderlige Forandring, som

efter tre Timers Forløb vare foregaaet i samme.

Thi — ikke overdriver jeg det — men om den

gode Hr. Baumann havde gjort den ene Green

af en Ildtang gloende, og med den pløiet frem

og tilbage i det over 7 Tommer lange Saar,

havde det været umuligt at frembringe en større

Revolution, end den jeg fandt, og ikke kan jeg

endnu begribe Revolutionens Grund uden-at an¬

tage, at Krigsraaden — dog vel af Vanvare2 —

maa have tabt nogle vel store Smuler Helvedsteen

i Saaret. Omendskjøndt jeg vel, efter nogle Ti¬

mers Forløb var saa lykkelig at lindre Smerterne,

saa er det dog saare naturligt, at min Cuur for¬

længedes ved Baumanns gruelige Forstyrrelses¬

middel, da Patientindens hele Organisme af det

omtalte Helvedmiddel var i høi Grad bleven ry¬

stet som alene hendes forud havde Sindsroes og

Appetits Udeblivelse i over 14 Dage derefter

overbeviiste mig om.*) Alt dette Anførte uagtet,

var jeg dog saa lykkelig at faae hende efter en 8

Ugers Forløb saa fuldkommen restitueret, at hun

nu er saa sund og frisk som den Sundeste. Hvor¬

for Hr. Krigsraaden indtil Datum ikke ved noget

*) Maaskee inden kort Tid, finder jeg mig nødsaget til at

meddele den sagkyndige Læser denne Patientindes hele

Sygdomshistorie som jeg for over Aar og Dag siden

har havt liggende udarbeidet tilligemed 100 Sygehisto¬
rier hvori paagjeldende Patienter, alle efter prøvet

Behundling af autoriserede Læger i Fyen have beviis¬

lig været erklærede incurable, men ved min Hjelp —

endnu den Dag i Dag — ere ved ønskeligt Helbred¬



**)

 46 —

Svar har søgt at retfærdiggjøre sig mod en vid¬

nefast Skrivelse af 16 Febr. 1824, som jeg i fo¬

restaaende Anledning per Eæpresse tilsendte ham,

det overlader jeg mine Læsere foreløbig selv at

bestemme Aarsagen til.*)

Men jeg maa nu fortælle, hvad mine Forføl¬

gere videre foretog sig imod mig. Langt om læn¬

ge efter den afholdte Obductionsforretning bleve

de Herrer Guldbrand og Baumann endelig

færdige med at føre deres Udenadsværk i saa Hen¬

seende paa Papiret og afleverede det derpaa til

Herredsfogdens Underskrift.**) Udentvivl have

disse saa høilærde Læger ikke kunnet blevet enige

mellem sig om, hvorledes de bedst kunde fremstille

Obductionsforretningen saaledes, at den satte mig

i et saa slet Lys, som muligt. Krigsraad Bau¬

mann især dersom ikke hans Hukommelse slog

ham aldeles feil, maatte dog betænke sig for at

underskrive en Forretning, hvori var Noget, der i

høieste Grad stred mod, hvad han hos den Afdøde

havde erfaret og tilstaaet, da han første Gang og

*) Brevet skal nok blive publicert ved passende Leilighed.

Dog til Beviis for at jeg allerede dengang har lovet
mine Forfølgere det jeg nu i nærværende Skrift op¬

varter med, saa meddeles foreløbig sammes Postskrip¬

tum: ⅓De pøbelagtige, og høist uforsvar¬

lige vidnefaste Pleonasmer, som forefaldt i

Anledning af Obductionsforretningen i Søllested Deg¬

neboelig den 1ste Dennes, skal nok vorde saaledes drøf¬

tede, — ja publicerede om jeg finder det

at ingen af de vedkommende høienødvendigt

Herrer skal kunne skjule deres onde Samvittighed for

Publicums Øine.

Thi, at den er dateret under 1ste Febr. 1824, skal jeg

bevise, om behøves, at være et falsk Datum.
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ene besigtigede hendes Liig.*) =Hr. Guldbrand

var vel af Jurister gjort opmærksom paa det alde¬

les Uforsvarlige i at han med Magt havde ude¬

lukt mig som Hovedvaagjeldende fra at overvære

Obductionen. I denne deres Forlegenhed hen¬

vendte de sig da til forrige Regiments=Chirurg

Justitsraad Jørgensen og Distriktschirurg Doc¬

tor Medicinæ Helvig begge i Odense, der, under

3die Febr. 1824, afgave deres Videtur over de af

mig paa Degnen Schades Datter amputerede

Bryster, det forstaaer sig, saaledes som de Herrer

Baumann og  Guldbrand kunde ønske sig.

Dog jeg skal ved passende Leilighed nok offentlig¬

gjøre bekjendt baade dette Videtur og selve Obduc¬

tionsforretningen med dereg saakaldte Visum roper¬

tum, og tilfulde vise de himmelraabende Usandheder,

det Uvidenskabelige, det mod alle Lægers Erfaring

i disse tre Actsdocumenter Stridende.*), At jeg

har Evne hertil troer jeg nogenlunde at have

kunnet vække Formodning om hos mine ærede Læ¬

sere ved hvad jeg nosologisk her har fortalt om

den af mig opererede Degnen Schades. afdøde

Datter. Her vil jeg kun foreløbig anmærke det

Synderlige, at man gaaer til Oldingen Jørgen¬

*) Men dette har han alligevel gjort.

**)Da Alt i saa Henseende længst er arrangeret, saa kun¬

de jeg gjerne denne Gang have opvartet med samme;

dog da det størstedelen henhører under Videnskabens

Gebet, desforuden er bestemt i sin Tid at slaae Ho¬

vedet paa Sømmet i Henhold til Vedkommendes

topmaalte Forseelser, saa vil jeg i det mindste

opsætte dets Publicering, indtil jeg har erfaret hvor¬

ledes nærværende Præludier ville smage mine For¬

følgere.
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sen og Helvig, — hvilken= sidste især stedse har

viist sig som min personlige Fjende — og derimod

ganske forbigaaer Regiments=Chirurg Jacobsen

i Odense, som er dog en bekjendt videnskabelig
Læge, og dertil den i Odense og Fyen meest søgte

Læge, især siden sidste Stiftsphysicus's, Justitsraad

Doctor Medicinæ Bøisen's Død. Stiftsphysi¬

catet, hvilket Embede i over hundrede Aar har

været besat af nogle Danmarks meest udmærkede

praktiske Læger, kom ved Bøisens Død i Can¬

didat Guldbrands Hænder — som Othinien¬

serne rose meget for sit musicalske Talent, og helst

med Glæde havde modtaget som deres Stadsmu¬

sikant.*) Dog Regiments=Chirurg Jacobsen er

upaatvivlelig en for videnskabelig Læge til at Hr.

Guldbrand torde søgt ham. Efterat nu dette

Videtur var indkommen, producerede — eller ret¬

tere opdigtede — vore gode Herrer et saakaldet

Visum repertum, dateret den 7de Febr. 1824.

Med disse ulovformelige Documenter gik man da til

Stiftamtmanden Hr. Kammerherre Cederfeld de

Simonsen i Odense. Intet havde. nu været

naturligere, end at Hr. Fincks og min Erklæ¬

ring var bleven affordret inden Stiftet foredrog

Sagen til det Høi Kongl. Danske Cancellie, (saa¬

*) Men om vor Guldbrand og virkelig er stærkere i

Nodebogen end i sin Hippocrat, — saa er jeg dog
fuldkommen overbeviist om, at naar Summa Summa¬

alene i denne Sag — udvisks S.x¬rum af hans —
hold, og videnskabelige Frembringelser bliver sarimen¬

lagte, jea tilfulde for hele Verden skal bevise, at han

som Stiftsphysicus og Læge har udmærket sig¬
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meget mere da samme blev mig tilstaaet, som Pro¬

tocollen udviser) for at see, hvad vi kunde have at

fremføre til vort Forsvar. Men neit saa var ikke

naact hvad skulde naaes, og derfor uden at følge

den gamle i Retfærdigheden dybt grundede Regel:

audiatur et altera pars, sendtes disse saa paalide¬

lige Documenter ligefra Stiftet ind til Cancelliet.

Fra dette Høi Kongl. Regjeringscollegium sendtes

nu Documenterne= videre til Sundhedstollegiet.

Men hvorfor det ved Obductionsforretningen optag¬

ne Forhør; sæmt de til Protocollen førte Oplysninger

ikke fulgte disse Documenter, da hine bleve præ¬

senterede saavel før det Høie Regjeringscollegium

som Sundhedscollegiet, det overlader jeg til Læser¬

ne at bestemme. Kun saameget kan og tør jeg sige,

at det burde have været Sundhedscollegiet magt¬

paæliggende, at faae at høre hvad jeg kunde an¬

bringe til mit Forsvar, og forventede jeg desaarsag

at Sanitætscollegiet havde først ladet affordret min

Erklæring over, eller mit Forsvar imod hine, mine

medicinske og chirurgiske Kundskaber saa yderst for¬

nærmende, Documenter. Men i det Sted afgiver

det, under 13de September 1824, en saa eensidig

Betænkning, som den Dom maa blive, der grunder

sig kun paa den ene Parts — og det oven i Kiøbet

aldeles usandfærdige — Fremstilling, uden at den

anden Part har været hørt. Ogsaa denne Sund¬

hedscollegj ts første Betænkning, der, som sagt,

alene har Sisse troværdige Documenter til Basis, skal

jeg nok „zed passende Leilighed sætte i det rette Lys,

og fre Lægekunstens Side omstændelig godtgjøre,

0
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hvad jeg allerede fra Moralitætens Side tilfulde har

viist hvorlidet de Mænd — som Sundhedscolle¬

giet paaberaaber sig —fortjene dets Tiltroe, paa

hvis Oplysninger, eller rettere sagt: lovlig beviiste

Usandheder, dette Collegium dog har grundet sin saa

eensidige Betænkning. Thi faaer jeg tillige viist

hine Ducumenters saa himmelraabende Opdigtelser,

fra baade Videnskabens og al Erfarings Side,

saa falder Sundhedscollegiets Dom af sig selv som

bygget paa Sand eller falske Grunde. Hine tidt¬

omtalte Embedsmænds Usandheder og uvidenskabe¬

lige Producter har jeg desforuden omstændelig og

videnskabelig affattet i det latinske Sprog, og det

paa en saadan Maade, at jeg tør dffentlig under¬

kaste min Deduction til høiere Bedømmelse af hvil¬

ket medicinske Facultæt eller Collegium i Europa

det skal være. Thi jeg er, som sagt, ingen Ovak¬

salver, ingen der er løben for tidlig af Skolen og

uden at være udlært, practiserer paa Maa og

Faa,*) og jeg vilde kun, at jeg maatte kunstmæssig

undersøge mangen autoriseret Læges Operationer

og andre Curer (som mit 13 Aars gamle Syge¬

diarium giver mig tilstrækkelig Anledning til) men

naturligviis paa en videnskabeligere og uparti¬

skere Maade, end man har undersøgt mine, og

jeg skulde da vel træffe den Læge af Navn som

jeg kunstmæssig kunde overbevise om begaaede nu

chirurgiske, nu medicinske Feil i sine Anskuelser.

*) Blandt flere Attester saavel fra Fædrenelandet som

fra Udlandet, hvilke vise Sandheden ber.f, finder jeg

det foreløbig tilstrækkeligt, at anføre Hr. Etatsraad

og Professor Fischers i Kiel, som findes under Bilag

Litr. C.
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Det er sandelig ikke for at prale, at jeg siger dette,

men af inderlig Overbeviisning om mine med

utrættelig Flid og store Bekostninger i over 20 Aar

samlede Kundskaber, forbunden med grundet Indig¬

nation over deli urigtige Maade, mine Curers Under¬

søgelse er tagen paa, mindre af de medicinske Au¬

toritæter i Fyen, — thi hvad Agtelse jeg saavelsom

Publicum ifølge deres lovlig beviste Fremgangs¬

maade kan have for dem, det overlader jeg til Læ¬

serne at bestemme — end af et Kongl. Sundheds¬

collegium, der efter min Overbeviisning bestaaer

af Hovedstadsns de lærdeste og meest øvede practiske

Læger. Med den Eensidighed og Ligegyldighed,

hvormed det Kongelige Sanitætscollegium i Kjø¬

henhavn har behandlet mig, var jeg aldrig blevet

behandlet af noget medicinsk Facultæt i Tydskland,

dersom min Sag var for et saadant kommen ind.

Dette viser alene den Mængde tildeels paa Latin

affattede medicinske Responser, man har trykte

fra de tydske Universitæter deels særskilte, deels

i Juristernes Beretninger om forefaldne mærkelige

kriminelle Sager. Thi foruden at Sundhedskölle¬

giet i sin sidst omtalte Erklæring til Cancelliet af

13de September 1824, efter de omtalte saa paalids¬

ge Beretninger bedømmer min Operation og andre

mine medicinske og chirurgiske Foretagender, saa

handler det paa en lignende Maade halvtredie Aar

efter i en Betænkning, det under 17de Marts 1827

afgav paa Opfordring af Landsoverretten samt

Hof= og Statsretten, til hvilken Ret min Sag

imidlertid var arriverct. At Collegiet nu atter

(4*
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overilede sig og paa nye fordømte mig, uden og

denne Gang at høre mig, kan det aldrig. med No¬

get undskylde mindre forsvare. I omtrent 10

Maaneder laae Landsoverrettens samt Hof= og

Stadsrettens Forlangende om Sundhedscollegiets

videnskabelige Eragtning*) i Sagen inde i Collegiet,

da saa først Betænkningen afgaves til Retten.

Collegiet havde altsaa Tid til, at Sagen med alle

dens Retsacter og Documenter kunde have gaaet om

mellem enhver Medlem, og bleven læst af En¬

hver.**). Siden Collegiets første til Cancelliet ind¬

givne Betænkning i min Sag, havde jeg afgiven

den udførlige og vidnefaste Erklæring, som her for¬

længst er omfalt, og hvoraf jeg har leveret Læserne

en ordlydende Extrakt. Denne min Erklæring

havde det dog været Sundhedscollegiets Pligt at

svække ved tekniske og videnskabelige Modgrunde,

istædet for i sin Betænkning til Overretten ganske

umotiveret ***) at beskylde min Operation: -for

dumdristig besluttet, slet udført,“ og

paabyrde mig: éen uoverlagt og dristig

Lyst til at operere: †) og det saamegel mere,

*) Alligevel har Collegiet ei engang i fjerneste He n¬

seende behandlet Sagen fra den videnskabelige Side.

**) Oplysninger som jeg i denne Anledning, under mit 3

Maaneders lange Ophold i Hovedstaden har indhentet,

skal nærmere, dersom det findes fornødent, vorde of¬

fentliggjorte.

211 I vore oplyste og liberale Tider give selv de Høie

Regjeringscollegier vedkommende Sollicitanter Grunde

for afslaaende Resolutioner, hvorfra altsaa en hijne

subordineret mindre Autoritæt, som Sundhedscollegiet

er, ikke burde befrie sig.

1) Uagtet denne det lærde Collegiums yderst haarde

Dom, (thi samme fratager mig et Levebrød paa i det
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da jeg, hvad den dumdristige og slet ud¬

førte Operation angaaer, tilfulde har beviist:

at alle de Grunde som af vedkommende Embeds¬

mænd vare opgivne, og hvorpaa Sundhedscollegiet

under 15de Septbr. 1824 havde støttet sin Erklæ¬

ring, vare tilhobe falske. Desforuden maatte

Collegjet af Sagens Documenter, hvadden uover¬

lagte og dristige Lyst til at operere an¬

gaaer, ufeilbarlig være blevet overbeviist om det

Modsatte; saameget mere: da ikke en eneste af de

omhandlede Operationer er mislykket, men der

endog findes flere lovlig stadfæstede Beviser paa:

at jeg radicaliter og uden al Operation har hel¬

bredet saadanne Patienter som efter autorise¬

rede Lægers flereaarige Behandling, og disses

Udsagn, vare anseete for incurable — ja endog in¬

den kort Tid for Dødens Offere — dersom de

mindste g til 1too Rbdlr. om Aaret, og oven i Kjøbes

den Glæde at kunde helbrede en 2° til 3o efter prøvet

Behandling af autoriserede Læger forladte Patienter,

som jeg i sin Tid skal godtgjøre at jeg aarlig, i den

Tid jeg har practiseret i Fyen, har tilbageleveret de¬

res forrige gode Sundhed, vel at forstaae egratis for

Curen og tillagte Medicamenter) saa har det dog ikke

behaget at opgive en eneste teknisk eller videnskabelig
Grund for sin mig saa krænkende som haarde

Fordømmelse.Efter mit Bekjendrskab med de
danske Medicinällove, troer jeg ikke, at Sundhedscælls¬

giet kan være fritagen for at støkte de Erklæringer og
Skjøn, som fra vedkommende Retter affordres det, paa

scentifiske eller tekniske og videnskabelige Grunde, hvor¬

af saavel Retten som de Paagjeldende kunne see, hvad

der har bevæget Sanitetscollegiet, til at bedømme det

Omhandlede eller Forespurgte — saa og ikke an¬

derledes — og hvorved altsaa de Paagjeldende kun¬

ne faae Anledning til at gjøres opmærksomme paa en

eller anden urigtig Anskuelse der muligt kunde have

foranlediget en urigtig Conclusion.
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ikke vilde beqvemme dem til at lade deres syge Lem¬

mer amputere. Maaskee snart finder jeg mig be¬

føiet til, at erklære. mig nærmere desangaaende

og da skal jeg paa det fuldkomneste overtyde mine

Læsere om denne min Paastand.*) Desforuden var

det ikke Collegiet ubekjendt, at jeg over 8 Uger in¬

den det til Overretten afgav sin Betænkning, var

kommen til Kjøbenhavn. Thi jeg meldte mig strax

skriftlig hos Collegiets Decanus Hr. Docter Profes¬

for Schönbeider., for at paaskynde den til min

Sags Paadømme i Overretten savnede Eragtning,

og var ene for denne Paaskyndelse kommen til Ho¬

vedstaden. Havde altsaa Collegiet fundet Noget i

min Erklæring,**) som det enten fandt utilfreds¬

stillende eller ikke tydelig nok udtrykt, saa havde det

jo staaet til Samme, at kalde mig for sig, for at

høre min mundtlige Forklaring over det i mine Be¬

retninger ikke noksom Oplyste. Sandelig jeg skulde

med Fornøielse have mødt efter Tilsigelsen; thi jeg

er ikke bange for, enten særlig om denne min Sag;

eller om hvilken anden lægevidenskabelig Gjenstand,

de 600 i Acten omtalte og Alle for betydelige, og

størstedelen croniske Sygdømme radicaliter helbrede¬

de og endnu til Datum iønskeligste Sundhedstilstand

*) Dog det er underlig nok at et videnskabeligt Forsvar
for en Operation af samme Slags — foranlediget ved

lignende Beskyldninger — som jeg 1818 afgav paa

Sundhedscollegiets Opfordring, skaffede mig licentia

practicandi, og nu skal just en paa samme Ma a¬

de udført Operation give Anledning, til at min Be¬
villing fratages mig.

**) Under Sagens Gang var, som meldt, senere min Er¬

klæring angaaende Operationen paa Degnen Schades

Datter bleven indhentet.
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værende Patienter kunde give Anledning til, at

indlade mig i Colloqvium med Enhver af de Herrer

Medlemmer i Sundhedscollegiet, og dristig tør jeg

paastaae, at Udfaldet af en saadan videnskabelig

Sammenkomst ikke skulde blive mig til nogen

Skam. Hvo der er meer end raae Empiriker, hvo der

er videnskabelig studeret Læge maa erkjende Sand¬

heden i mit Motto, maa med Hipposcrates til¬

staae Muligheden i at kunne uagtet bedste Overlæg

feile, hvorfra sandelig intet Æres= eller Embeds¬

prædicat af Professor, Stiftsphysicus eller Districts¬

chirurg kan befrie nogen Læge. Af saa videnska¬

belige Læger, som man jo tilfulde maa være overbe¬

viist om, at et heelt Riges Sundhedseollegium be¬

staaer af, turde jeg derfor have ventet mig huma¬

nere Omgang. Det er mener jeg, just ved saa¬

danne Responser, at et medicinsk Collegium kunde

vise sin Lærdom og grundige Indsigt i Videnskaben,

bedre end ved nogen nok saa betydelig Cuur, i hvis

Udfald, lykkelige eller ulykkelige under Curen ind¬

trufne Tilfælde have saa stor Indflydelse at den

Cuur, som lykkes for den raae Empiriker, mislyk¬

kes stundum for den lærde og praktisk øvede Læge.

Jeg siger ikke dette for at retfærdiggjøre mig selv;

thi en saadan Retfærdiggjørelse behøver jeg ikke for

mine Curer, som haver været lykkelige,*) hvorimel¬

*) Min Overrets=Defensor siger i denne Anledning: det
er i øvrigt særdeles mærkeligt, at af alle de Curer,

hvorfor Lassen under denne Sag er tiltalt, er ikke

een eneste mislykket;“ og bevise ikke alene, til¬

føier han fremdeles, eede mange Attester fuldkommen

Hr. Lassens udmærkede Duelighed, Uegennyttighed
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lem jeg tør regne selv Operationen paa Hr. Scha¬

des Datter, da ingenlunde den, men tilstødende

Forkjølelfe — som ved slige Leiligheder har lagt

Tusinde i Graven — forvoldte hendes Død, hvad

der er tydeligt nok af de anførte og lovlig beviste

Omstændigheder. Medens denne Cuur paa hende

stod paa, udførte jeg en anden, fra pathologisk

Synspunkt betragtet, langt betydeligere Operation

paa Pigen Birthe Jensdatter fra Strandbye,

som var nærved at qvæles af en over 2 Pund væg¬

tig Gevæxt paa venstre Side af Halsen, hvorfor

hun — efter i flere Aar forud forgjeves at have søgt

Hjælpz hos autoriserede Læger — nu af mig er fuld¬

kommen helbredet, uagtet Krigsraad Baumann,

som fortalt, paa et hængende Haar nær, havde

gjort mig en Streg i Regningen.*), Og saadanne

og strænge Retskaffenhed, men endog at det er Alles

eenstemmige Ønske, at de Hindringer, som lægges i

Veien for Hr. Lassen i Udøvelsen af Lægekunsten,

snart maatte ryddes tilside til Gavn for lidende Med¬

borgere.“

2) Min Defensor ved Overretten siger i denne Anledning:

det tillades mig at gjøre Retten opmærksom paa, hvor¬

ledes Krigsraad Banmann ved sin Nærværelse i

Søllested Degneboelig, hvor Birthe Jensdatter

laae under Lassen's Cuur, har tilføiet hende — efter

hendes. eget Udsagn, — fede skrækkeligste Smer¬

ter, der langt overgik dem, der vare for¬

bundne med Operationen,“ i det han nemlig
indstak Helvedsteen i det endnu aabne Saar hvorfor

Lassen paa nye maatte skjære i det, for at faae det,
renset. Det forekömmer mig som om Hr. Krigsraaden

for denne sin uforsvarlige Handlemaade fortjente at

tiltales; thi den maa enten være grundet i Ukyndighed

i Lægevidenskaben, eller i personlig Animositet imod

Lassen, fordi denne saa hældig havde udført saa van¬

skelig en Operation.“
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Folk som en Guldbrand og Baumann

siger =Sundhedscollegiet fortjene dets Tiltroe,

uagtet al den mig tilføiede saa himmelraa¬

bende Uret, som endog aldeles maatte tilintet¬

gjøre deres Udsagn, om jeg og virkelig var. den

Qvaksalver, de beskylde mig for at være.

Men jeg maa igjen gaae tilbage og fortælle

hvorledes man videre i 3¼ Aar har forfulgt mig,

— saa at sige — paa Ære, Liv og Gods.

Thi hvoraf skal jeg leve, og hvoriedes stifte Nytte

blandt mine Medmennesker naar jeg dømmes

uværdig til at virke i det Fag, hvori jeg gjennem

en Række af over 2º Aar har med ufortrøden

Flid og store Bekøstninger søgt at gjøre mig mere

og mere duelig**) Det første, man da derefter ud¬

rettede mod mig, var, at man fik det Kongelige

Danske Cancellie til at ophæve den Bevilling,

velhemeldte Collegium havde meddeelt mig, og der,

som sagt, er aldeles ordlydende med den Tilladelse,

som gives Candidater med tredie Cha¬

racteer.**) Ved samme Cancellieresolution, der

*) For denne min Duelighed har jeg under Sagen frem¬
lagt mange af Fyens hæderlige Embedsmænds Vidnes¬

byrd, og kan endnu skaffe mange flere om behøves.

Til Beviis vil jeg som Bilag under Litr. D. ordly¬

dende meddele 12 af disse Attester, saaledes som de af

uvillige Mænd ere efter Nummer udtagne mellem 31

Stykker af lignende Beskaffenhed.

*) I denne Anledning bedes bemærket, at der i den trykte

og almindelig bekjendtgjorte Fortegnelse paa Læger,

under Navn af autoriserede Practici —findes anført

mange uexaminerede hvis Virksomhed ikke paatales.

Ligesom ogsaa hvad der bemærkes i et nylig udkommen

Blad, éeat Examinati chirurgiæ med 3die Characteer

have jo Ret til at practisere,, og practisere rask væk,

saavel i udvortes som indvortes Sygdomme, uden at
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skilte mig ved min licentia practicandi, befaledes

og Stiftets Øvrighed at sætte mig under Tiltale,

dog ikke for min Operation paa Degnen Scha¬

des Datter, — thi herfor sattes alene Chirurg.

Finck under Tiltale — men fordi jeg uden

Tilsyn, som det heed, havde foretaget en anden

Operation, nemlig paa foromtalte Pige Birthe

Jensdatter, som jeg befriede for den hende

saa yderst farlige Gevæxt paa Halsen. Pigen

var fattig, kunde intet betale for Curen, ja for¬

maaede, blottet for Frænder og Venner, end ikke

at udrede, hvad hendes Pleie under Helbredelsen

kostede. Jeg fik derfor Hr. Schade til at over¬

lade mig et Værelse i sin Degneboelig, hvor jeg

desforuden sørgede for, at hverken Cuur, indvor¬

tes eller udvortes Medicamenter, Logie, Kost eller

Opvartning i fulde 7 Uger kostede hende det al¬

lermindste, og hvilket hun efter en saa betydelig

Operation, forlod karsk og frisk, som hun endnu i

Dag er det. Og for en saadan Operation der

fra Kunstens Side betragtet, er en af de betyde¬

ligste, der med Held nogensinde er foretaget i

Danmark — og for hvilken jeg snarere havde for¬

tjent Belønning end Straf, sættes jeg under Til¬

tale og forfølges paa en i høieste Grad chikanss

Maade. Dog det er langtfra ikke den eneste saa

betydelige som lykkelige Cuur, jeg i Fyen har ud¬

 —

nogensomhelst autoriseret Læge har Tilsyn ved deres

Curer.“ Dette sidste er desforuden almindelig bekjendt,

og behøves altsaa ingen videre Stadfæstelse; Dog

skal jeg i sin Tid, dersom det behøves, offentlig forklare

mig nærmere i denne min her fremsatte Paastand og

tilfulde beviisliggjøre samme.
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ført for hvilken jeg og i denne Sag er bleven

forfulgt af Misundelsen, der ikke selv vilde, fordi

den som oftest ikke kunde, udføre en saa betydelig

Cuur, og dog ærgrede sig over, at jeg kunde ud¬

føre den. Læseren bedes at undskylde at jeg af

og til maa tale om mig selv med en som jeg

troer tilladelig Selvroes,*) da jeg er høiligen af

mine videnskabelige Brødre miskjendt og mishand¬

let, og vel skal vogte mig for at sige Noget til

min Fortjeneste, uden hvad lovlig er beviist og

hvad der kan bevises. Sundhedscollegiet kunde

herom meget let have overbeviist sig, naar det

havde givet sig Tid til at gjennemlæse de mange

i Acten indførte Vidneforhører. Imidlertid slog

det meget hældig ind og stemmede accurat med

Hr. Guldbrands Beregning, at ikke jeg men

alene Hr. Finck=sattes under Tiliale for Opera¬

tionen paa Degnen Schades Datter; thi derved

fik Hr. Guldbrand en Skingrund, hvormed

han nok troer at kunne retfærdiggjøre sig mod

min grundede Anke over Udelukkelse fra Overvæ¬

relse ved Obductionen. Jeg troer alligevel ikke,

at denne Retfærdiggjørelse kan gjøre hans ulovlige

Udelukkelse lovlig. Thi først vidste Hr. Guld¬

brand jo af Stiftets Ordre til ham om at fore¬

tage Obductionen, at jeg hertil havde opfordret

Stiftsøvrigheden, og han maatte dog begribe og

*) At denne. Selvroes ikke stinker af Arrogance, vil den

Upartiske vist tilstaae, alene ved at gjennemlæse 15

Sygeforhører samt Sygebeviser, som paa lovlig Maade
ere stadfæstede, og nu af uvillige Mænd ere udtagne

mellem 103 Forhører af lignende Slags. See Bilag

under Litr. I, sammenholdt med Litr. E, G, og D.
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indsee, at jeg, som Reqvirent, var ikke alene be¬

rettiget, men og pligtig til at overvære Obduc¬

tionen; eller, da maaskee hans Begreb uden for

Violinen ikke strækker sig saa vidt, at han kunde

begribe Sligt, saa kunde han herom jo have ladet

sig belære af Herredsfogden,*) der dog vist er saa

klog, at han ikke havde vovet at give en lovfor¬

melig Kjendelse for at jeg var uberettiget til at

overvære Obductionen. Vedmin Nærværelse under

samme vilde desforuden og dette have været vun¬

det, at naar de Herrer Obducenter fandt Et. eller

Andet, hvorved de kunde ønske min Forklaring,

saa havde jeg afgivet samme paa Stedet, og den

kunde da, til Oplysning for de høiere Steder,

den indkom til, strax været indført i Obductions¬

forretningen. Hr. Guldbrand vidste ligeledes

baade af Stiftets Ordre, af mig selv og af den

Afdødese Forældre, at jeg var den som i Hr.

Fincks Overvær havde udført den paaankede

Operation, som og at jeg alene havde havt med

Curen før Operationen og lige til hendes Død at

bestille. Hr. Finck er derfor ganske uskyldig sat

under Tiltale; thi er allerringeste tilregnelig Feil

før eller efter Operationen foregaaet, da er Feilen

min og ingenlunde hans. At Hr. Finck — saa¬

velsom de anførte Læger — var enig med mig i

Operationens absolute Nødvendighed, kan dog ikke

paadrage ham som autoriseret Læge med god Cha¬

racteer for sin Examen noget Ansvar; thi i saa

*) Med hvem han forend Obductionsforretningen under 4

Øine holdt en meget ivrig og tilsyneladende vigtig

Samtale.
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Fald kunde jo og de autoriserede Læger i Hospi¬

talerne og andre offentlige Stiftelser komme under

Tiltale, hver Gang en Cuur, endog ved tilstødende

uhældige Omstændigheder, mislykkedes for dem.

De samvittighedsfulde og menneskekjerlige Lægers

Stilling*) selv i de bedste Kaar er -i Almindelig¬

hed intet mindre end behagelig, men yderst forbit¬

tret vilde den dog blive om slig Fiskaliferen

med deres Curer skulde finde Sted.

Nok — for at komme igjen til den mod Hr.

Finck og mig anlagte Action, blev den Første ved

Underretten ajdeles frifunden for Actors. Tiltale,

jeg derimod blev ved samme Dom tilfunden at

bøde 10 Rbdr. Sølv til Fattigkassen, samt udrede

Halvparten af denne Actions Omkostninger. Dog,

hvad der er mærkeligt, jeg er ikke domfældt for

den Operation, jeg først efter det Danske Cancél¬

lies Befaling sattes under Tiltale for, men —

man tænke sigt — fordi jeg i Haderslev paa

egen Haand har fordristet mig til at blande

koldt og varmt  Vand sammen, for at give

det en passende Temperater, til Brug ved en chir¬

urgisk Undersøgelse; og dernæst fordi jeg ligeledes

paa egen Haand ved et fattigt Barn gratis tog

en Vyrte af en Ærts Størrelse af, som sad

*) Blandt hvilke det Slags Practici ikke henhører om

hvilke det sjelder, som jeg erindrer at have læst: at

de opblæse sig som en Frøe — især om de uhældigviis

have en Frøes Skikkelse — vise sig diktatorisk som en

Tyran for de Syge, have ikke Taalmodighed til, at

sige Patienten et trøstende Ord om hans Tilstand, og
desforuden, uvisse i deres Sag, hver Morgen forskrive

nye Mixturer og Pulvere, og forkaste Midlerne fra

den forrige Dag.“
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løselig paa Huden mellem Øinene i Panden. Dette

Sidste fik Hr. Guldbrand fat paa, da han nok

mærkede, at de Vaaben, han hidtil havde smedet

og brugt imod mig, ventelig paa det empfindtlig¬

ste ved Udfaldet af Kampen vilde saare ham selv.*

Men jeg vil bogstavelig anføre saavel Over= som

Underrets=Dommen, da Læserne af disse bedst og

tydeligst vil blive underrettet om, hvad jeg saavel

som Chirurg Finck videre kunde have at sige.

Underretsdommen er afsagt paa Baag Herredsting

den 6te Septbr. 1825 af Hr. Procurator Kym¬

mel som Sættedommer da Herredsfogden Can¬

cellieraad Gundorph nok saae, at han ikke, uden

at komme i Strid med sig selv, kunde i denne

Sag beklæde sit Dommersæde. Dommen lyder

som saa:

Efter foregaaende Tilladelse af Forældrene

foretog forrige Bataillons=Chirurg A. F. Lassen,

Løverdagen den 24de Januar f. A. en chirurgisk
Operation paa Degnen Schades Datter i Sølle¬

sted, ved at amputere tvende Bryster hvilke for¬

mentligen vare angrebne af Kræft. Nogle Dage

efter døde dette 16 Aars gamle Pigebarn. Der

blev derpaa efter Lassens egen Begjering fore¬

taget Obductionsforretning. Under denne Forret¬

ning blev det tillige oplyst, at Lassen til sam¬

me Tid havde under Behandling i Degnen Scha¬

des Huus et Fruentimmer fra Strandbye, navn¬

*) Jeg har for at udvide mine Kundskaber i Lægekunsten

opholdt mig flere Aar i Tydskland, Frankerig og an¬

dre fremmede Lande, og der udført mange betydelige

Curer: hvi har man derfra ikke indhentet Oplysninger

om min Praxis 2
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lig Birt be Jensdatter, hvem han havde

opereret for en stor Gevæxt paa Halfen. Efterat

Forhør i disse Anledninger under 1ste Febr. næst¬

efter var optaget, og tilligemed Obductionsforret¬

ningen af Stiftsøvrigheden til det Kongl. Danske

Cancellie indsendt har dette Collegium under 29

Mai 1824 resolveret, at Lassen skulde sættes

under Tiltale, ikke for Operationen paa Schades

Datter, men vel for Operationen paa det andet be¬

nævnte Fruentimmer som foretaget uden noget

Tilsyn, hvorhos det ved samme Resolutiøn er ham

forbudt for Fremtiden at practisere.“, Saaledes er

denne Sags Oprindelse. Men under dens Drift

har den beskikkede Actor, Procurator Søren

Hansen af Odense foranlediget Actionen udvi¬

det,*) og Tiltalte actioneres som Følge heraf efter

Stiftets Ordre af 10 October f. A. 2) For Curene

i Haderslev paa Frue Jørgensen, Snedker

Wagners Søn, og Garver Göhlmann, samt

endvidere for hans fortsatte Praxis heri Landet,

uagtet samme er ham aldeles forbudet vedommeldte

Cancellie=Resolution. 3) For hans ulovlige Praxis

i Egnen af Faaborg i følge Stiftets Ordre til

Aetor af 13de Marts 1825.

Sagen mod den Tiltalte angaaer altsaa:

a) Operationen paa Fruentimmeret fra Strandbye

Birthe Jensdatter.

*) Hr. S. Hansen erhøldt først Extentions=Ordren,
—

og det oven i Kjøbet paa Grund af Opdigtelser

efterat han paa (gen Haand i over 3 Maaneder havde

ageret imod mig. — Nærmere Oplysning angaaende

Herrens sig tilfordristede Forhold under Sagen, findes
under Litr. K, som Bilag.
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b) Tiltaltes Cure i Haderslev paa Frue Jør¬

gensen, Snedker Wagners Søn og Gar¬

ver Göhlmann.

c) Tiltaltes fortsatte Praxis heri Landet, uagtet

det Kongl. Danske Cancellies Forbud af 2yde

Mai f. A.

4) Tiltaltes ulovlige Praxis i Egnen af Faaborg.

Og har Actor for disse Overtrædelser paastaaet

ham anseet efter 5 § i Forordningen 5 Septbr.

1794 et bøde 20 Rbd. Sølv til vedkommende

Sogns Fattigkasse, samt for sit øvrige lovstridige

Forhold 2oo Lod Sølv, desuden for brugte Be¬

skyldninger mod vedkommende Autoritæter en klæk¬

kelig Bod til Amtets Fattigkasse, og at han in

solidåm med Bataillonschirurg Finck, som ogsaa

er inddraget under denne Action, betaler Sagens

Omkostninger. Desuden har Actor i Indlæg af

22de sidst til Retten indstillet at andrage saavel

Lassens som Fincks Forhold i denne Sag for

det Køngl. Danske Cancellie, for om dette Colle¬

gium muligen, med Hensyn til Injurjerne*) maatte

*) Actor S. Hansen har i denne Anledning i omtalte

Indlæg yttret sig saaledes: at mine Beskyldninger

mod vedkommende Embedsmand, ééere af saa grave¬

rende Indhold, at hvis de vare sande, ingen af de

Angrebne ere værdige at beholde deres Em¬

bede eller Charge.“ Mig synes det forresten i

høieste Maade paafaldende, at Embedsmænd, som af

Regjeringen ere ansatte til at hævde Lov og Ret, paa

en saadan Maade (som den længst omforklarede) kunne

undertrykke de Underordnede, hvis Handlemaade de be¬

og det aldeles upaataltttroes at undersøge; —
—Nok — SeeSandheden kommer vel for en Dag 2

hvad en afdog kuns til en Forsmag —forelsbig, —

mine Promemorier, som ikke saa ganske har været efter

Søren Hansens Kogebog, og ordlydende findes un¬

der Litr. K, meddeler.
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befale Actionen udvidet. I Henseende til denne

Opfordring, da skjønner Retten ei rettere, end at

den ei har Anledning til er officio at gjøre en saa¬

dan Anmeldelse, men maa alene indskrænke sig til,

at forbeholde Parterne deres Ret til, efter anden

lovlig Omgang at søge Fyldelstgjørelse. Sagen,

som, saavidt Retten skjønner, er tilstrækkeligen

oplyst,*) vil derfor endelig være at paadømme.

Da det Kongl. Danske Cancellie har grundet Ae¬

tionen mod Lassen under den Forudsætning, at

Operationen paa Birthe Jensdatter er fore¬

taget uden nøget Tilsyn, ligesom og Stiftets an¬

ordnede Action benævnt under Nr. 2, gaaer ud

fra samme Synspunkt, saa vil det være fornødent,

først at undersøge Tiltaltes Ret til at practisere

i Lægevidenskaben, og dernæst denne Rettigheds

Omfang, da det derefter kun vil skjønnes, om

Tiltalte er skyldig eller ei. Vedien Tiltalte un¬

der 12te Juni 1821 overgaaet Frifindelses Dom¬

som under Sagen er fremlagt, findes hæftet en

Communication af det Kongl. Danske Cancellies

Skrivelse af 6te Marts 1819 til Stiftet efter

hvilken han advares om at paatage sig nogen

Slags Cuur, uden under en autoriseret Læges Til¬

syn. Skjøndt denne Resolution ei anderledes un¬

*). Det er dog, som det synes mig, ingen Tvivl underka¬

stet, at jo min Sags Udfald maatte blive langt an¬

derledes, hvis Vedkommende havde tilstaaet mig den
fornødne Leitighed til at overbevise om Curens Ubety¬

delighed, som Protocollen stadfæster at jeg ved Under¬

retten har gjort Fordring paa, førend Sagen gik til
Doms.

(5)
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der Sagen er fremmet, maa Retten antage, at

denne er den, Tiltalte formenes at have over¬

traadt. Denne indskrænkede Tilladelse er imidler¬

tid forbrudt ved samme Collegiums ovennævnte

Resolution af 29 Mai f. A., som efter Tiltaltes

egen Tilstaaelse er ham forkyndt den 24 Juni der¬

næst. At Tiltalte saaledes indtil 24 Juni 1824

kun var berettiget til at practisere under en au¬

toriseret Læges Tilsyn, og efter den Tid er for¬

budt al Praxis, er uden Tvivl. Denne Rettigheds

Omfang beroer derimod paa hvad der retteligen

forstaaes ved Ordet Tilsyn, om Tiltalte formedelst

dette Tilsyn var forpligtet kil, aldrig at foretage

noget Skridt paa den medicinske eller chirurgiske

Bane, uden i Overværelse og med Samtykke af

en autoriseret Læge: eller var det nok, at han

consulerede en saadan Mand, og brugte hans Raad

og Samtykke til sine Curer: I første Tilfælde da

lignede Tilladelsen et Forbud, thi naar nogen

Syg vilde søge Lassen, da maatte han tillige

salarere Tilsynsmanden, og Følgen vilde blive, at

Tiltalte ei blev brugt. Ved at erkjende, at Las¬

sen ikke er aldeles ukyndig i Lægevidenskaben,

synes det ei heller at have været Collegiets Me¬

ning, at sætte ham inden saa snævre Skranker.

Den anden Forklaring af Ordet Tilsyn synes der¬

for at have mere for sig, thi under denne Ind¬

skrænkning er dog Tilladelsen brugelig, og over¬

eensstemmende med Collegiets Villie at lade Til¬
talte bruge sit Pund, hvorved ligemeget sikkredes

det Offentlige for Misbrug, som Tiltalte en lovlig

Erhvervsmaade. Retten hælder saameget hellere
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til denne Udtydning, som den synes den billigste,

der og tillige synes at have Medhold i Loven.

Efter Lovens 3—17—24 staaer den Mindreaariag

under en god Mands Tilsyn, og maa den Min¬

dreaarige intet Vigtigt foretage sig uden denne

Mands Samtykke. Der udfordres aftsga kun

hans Samtykke og naar den haves, er det lige¬

gyldigt, om han ei har fulgt Skridt for Skridt

med den Mindreaarige. Denne Udtydning vinder

og fremdeles derved: at Lassen ei var sat un¬

der nogen speciel Læges Tilsyn, hvis Aarsag det

stod til ham at vælge hvem han vilde, en Om¬

stændighed som endmere viser, at Collegiet ei vilde

have forstaaet Tilladelsen efter den først fremstillede

Synsmaade. Rettighedens Omfang synes derfor

at være: at Tiltalte var pligtig om sine Curer at

raadspørge en autoriseret Læge, og til disse at

have dennes Samtykke. Efter saaledes at have

bestemt Lassens Ret til Praxis i Lægevidenska¬

ben og denne Rets Omfang, gaaer Retten over

til de særlige Ankepostér:

a) Operationen paa Birthe Jensdatter

af Strandbye. Denne har i Forhør af 14de Juli

1824, inden Faaborg Kjøbstads Jurisdiction for¬

klaret: at Lassen, nogen Tid for Operationen

blev foretaget i Forening med Bataillons=Chirurg

Finck besaae hendes Skade, og erklærede Finck

da, at hun vel kunde opereres. Under Forhør af

5te Novbr. næstefter inden Sunds=Gudme Herreds¬

Ret har Finck ikke alene vedgaaet denne Forkla¬

ring, men endog tilføiet, at Operationsmaaden

(5*
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var aftalt mellem ham og Lassen, at Lassen

efter dens Foretagelse detaillerede i en Skrivelse

sin Fremgangsmgade, som ganske overeensstemmen¬

de med Aftalen og den tilraadte Forsigtighed.

Efter saadanne Omstændigheder kan Retten ei

skjønne rigtigere, end at Lassen, ved at bruge

en autoriseret Læges Raad og Samtykke, ei er

gaaet videre end hvørtil han var berettiget, og

han vil altsaa for Tiltale i denne Post være at

frifinde.

b) Curene i Haderslev paa Frue Jørgensen,

Snedker Wagners Søn og Garver Göhlmann,

samt for Tiltaltes fortsatte Praxis heri Landet

efter Forbudet. Om Frue Jørgensens Cuur*)

maa det antages, at Tiltalte iforveien har consu¬

leret hendes brugte Læge, Regiments= Chirurg

Holtzkamm. Vel er Lucie Jessens Vid¬

nesbyrd stridende herimod, men naar hermed sam¬

menholdes hin Læges i Retten fremlagte Skrivelse

af 33de August 1824, saa synes dette Resultat at

være rigtigst, og Tiltalte vil altsaa for denne

Cuur være at frifinde. Operationen paa Snedker

Wagners Søn bestod i at Lassen afskar denne

en liden rød Gevæxt**) som sad paa Panden mel¬

lem Øinene. En saadan Operation forudsætter

Kyndighed i Chirurgien, da Lægmand vist nok ikke

ville have dristet sig til en saadan Bortskjæren;

men da den blev foretagen uden nogen autoriseret

*) Min skrivtlige Forklaring af 4de Novbr. 1824, under

Bilag Litr. F, giver nærmere Oplysning=

o*) Gevæxt, det vil sige en Vorte af en Ærts Størrelse.
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Læges Raad og Samtykke*) saa har Tiltalte i

denne Post handlet mød sin Tilladelse. Det Sam¬

me er og Tilfældet med Curen paa Garver Göhl¬

mann, som bestod i at curere**) for en Skade i

Underkjæven. Thi det er oplyst at Lassen uden

nogen Læges Tilsyn i Skaden har indbragt noget

Flydende ***) blandet med Vand, samt tilraadt

at bruge de af Göhlmann forhen brugte Mid¬

ler til Skadens Reenholdelse. Han har saaledes

ligeledes heri paa egen Haand brugt sine Kund¬

skaber i Lægevidenskaben, hvortil han var uberet¬

tiget. Dog staaer endnu tilbage at undersøge,

om han ei til disse Curer havde Hjemmel i Can¬

cellie=Skrivelsen af 17de Decbr. 1785. Dette kan

Retten dog ei antage, thi at bortskjære en Ge¬

væxt som muligen***) kan staae i Forbindelse

*)Dersom jeg vilde have spurgt en Læge til Raads, hvor¬

ledes jeg skulde borttage en saadan lille Vorte, maatte

jeg kun derved have gjort mig latterlig i hans Øine.

**) Denne saakaldte Cuur paa Hr. Göhlmann, var

som anført blgt en chirurgisk Undersøgelse og hvorfor

samme skal kaldes en Cuur, det ville Læseren nok

selv indsee, ligesaavelsom at det er en Selvfølge: at

jeg skal undersøge en Sygdomstilstand førend jeg paa¬
tager mig Curen, eller kan give en Læge Raport over

samme. Jeg har desforuden — som under Sagen godt¬

gjordt — aldeles ikke videre befattet mig med denne

Patients Helbredelse og ikke taget ringeste Betaling

for denne saakaldte Cuur¬

N* Dette Flydende var noget Rosenvand, som jeg havde

ved Haanden, og tilfældigviis i Stedet for simpel

kold Vand blandede mellem varmt Vand, for at for¬

mindske „Varmegraden, og dermed rensede Skaden,

førend jeg undersøgte samme.

1*) Herpaa vil jeg kun forelshig svare med den gamle

velbekjendte logiske Regel, A posse ad esse non valet

consegventia.
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med vigtige Dele, og tillave et Fluidum*) til for¬

ud beregnet heldig Anbringelse i en aaben Skade,

forudsætter vist nok større Kundskab i Lægekunsten,

end at den kan tiltrøes eller tillades exerceret saa¬

ledes som de Forretninger benævnte Cancellie¬

Skrivelse ommelder. At Lassen ligesom var

kaldet til Haderslev kan ei komme ham tilgode;

thi formedelst denne Tilkaldelse, var han ei beret¬

tiget til at tilsidesætte de Betingelser under hvilke

han maatte practisere.**)

*) At Lassen skal have practiseret efter For¬

budet,***) finder Retten aldeles ikke beviist, og er

altsaa hvad denne Post angaaer sagesløs.

4) Tiltaltes ulovlige Praxis i Egnen af Faa¬

borg. Denne Action kan altsaa indbefatte Praxis

uden Tilsyn, eller Praxis efter Forbudet; thi

begge Tilfælde vare ulovlige. Tiltalen er foran¬

lediget af en Indberetning fra Distriktschirurg

Ortmann i Faaborg til Stiftsphysicus om, at

Lassen skulde have gjort sig skyldig i Qvaksal¬

*) Men dette Fluidum var kuns koldt og varmt Vand som

jeg blandede sammen.

**) Mine Læsere kan vist ligesaalidet som jeg selv indsee:

at jeg, hvad disse to omtalte Ankeposter angaaer, kan

end i fjerneste Henseende have gjort mig skyldig i
Overtrædelse af min Tilladelse i Praxis Thi om jeg

end ikke havde omtalte Tilladelse, kunde jeg ei engang

have staaet til Ansvar for slige Ubetydeligheder.

44 Denne Beskyldning grunder sig paa en til Stiftet

usand Angivelse af Procurator S. Hansen, foranle¬

diget af tvende Forhører, som under Sagen ere blevne

optagne. Til Beviis for denne min Beskyldning, med¬

deles omtalte Forhører ordlydende, og findes under

Litr. E, som Bilag.
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verie,*) og i en Skrivelse til Amtet af 28de Ja¬

nuari 1825,**) har han nærmere forklaret, at Cu¬

rene vare forøvede paa Pigen Kirsten Jør¬

gensdatter af Horne og Laugs Møllers Datter
ved Faaborg. Under et derefter inden Sallings

Herreds Ret den 28 Febr. d. A. optagen Forhør,

er der tillige oplyst, at Lassen ogsaa i denne

Omegn har havt under Cuur: Maren Peders¬

datter og Peter Larsen Udflytter, samt

Kirsten Pedersdatter og Kirsten Anders¬

datter, efter Forhør inden samme Ret af 1yde

Juli næstefter. Det er imidlertid beviist, hvad

tildeels foran er bemærket at disse Curer ere

foretagne før Forbudet ligesom det og ved Ba¬

taillons=Chirurg Fincks Erklæring i Forhør af 5

Novbr. f. A. maa antages oplyst, i Førening med

hvad Patienterne tillige herom have forklaret, at

Lassen, om samtlige sine Syge i Fyen, har

consuleret denne Læge. Tiltalte vil altsaa ogsaa

for denne Post være at frifinde.

Det er saaledes Ankeposten under Litr. b)

Curene i Haderslev paa Snedker Wagners

Søn,: og Garver Göhlmann, der altsaa efter

Rettens Formening kan tilregnes Lassen, men

skjøndt Retten derfor finder at han har forseet

sig, formener den dög ingenlunde, at den i For¬

ordningen af 5te Septbr. 1794 §. 5, dicterede

*) I en P. M. af 12 Juni 1825, giver jeg den kloge

Hr. Ortmann hans Beskyldninger forøgede tilbage.

**) Til at stadfæste sine som Usandheder beviste Opdigtel¬
ser mod mig, burde Hr. Ortmann dog have valgt en

anden Dag.
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Straf er anvendelig; thi Førordningens Straffeclau¬

sel angaaer alene Qvaksalverie eller de i Lægekunsten

ganske Ukyndige hvilket, hvad det Kongl. Danske

Cancellie har antaget, ikke kan siges om Tiltalte,

som ogsaa har havt, skjøndt indskrænket, Tilladelse

at practisere. En arbitrair Straf vil derfor ret¬

tere være at idømme, og hvilken, efter Rettens

Formening, passende bør bestemmes til 10 Rbdr.

Sølv, til Amtets Fattigkasse. Foruden denne

Bod, vil Tiltalte være pligtig: at betale sin Anpart

af denne Actions Omkostninger i Forening med

den Medtiltalte Bataillons=Chirurg Finck, hvil¬

ken Anpart bestemmes til Halvparten. Bataillons¬

Chirurg Finck er, i Følge det Kongl. Danske

Cancellies Resolution af 23 Octbr. 1824, inddra¬

get under denne Sag, fordi han har deeltaget i

Amputationen af tvende Bryster paa Degnen

Schades Datter i Søllested, og derved viist

usvarligt Forhold. Det Kongl. Sundhedscollegium

i Skrivelse af 13 Septbr. f. A. har ei heller kun¬

net fritaget ham for denne Anke. Denne dets

Dom er bygget paa den indhentede Obductions;

forretning, Visum repertum, samt Erklæring af

Justitsraad Jørgensen og Distriktschirurg Hel¬

vig. Det maa imidlertid bemærkes, at hverken

Lassen, der egentligen var Operateur, eller Ba¬

taillons=Chirurg Finck, i hvis Overværelse Ope¬

rationen blev foretaget, vare tilstæde under Obduc¬

tionsforretningen, i det den første ei blev tilladt

at være overværende, og den sidste aldeles

ikke blev tilkaldet. Ogsaa fortjener det at

bemærkes: at Distriktschirurg Baumann, førend
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Obductionen blev foretaget, havde undersøgt Saa¬

rene, aftaget Forbindningen, og efterseet disse

med et Instrument hvorved Saarene naturligviis

kom i en anden Stand end den hvori de befand¬

tes umiddelbar efter Jomfrue Schades Død, i

hvilken Stand det alene retteligen kunde undersø¬

ges, naar en saadan Undersøgelse kunde drage

Ansvar for de Paagjeldende. Uagtet der derfor

fra den medicinsk= eller chirurgisk=videnskabelige

Side, efter benævnte Collegii Dom kan hvile

Anfvar paa Tiltalte, saa er det dog fra den juri¬

diske Side at bemærke: at vigtige Former ere til¬

sidesatte, og blandt disse at Lovens 1—4—1 og

Reskriptet af 5 October 1787 ei ere iagttagne og

Forretningen er derfor ei i lovlig Form. Tiltalte,

der ei har havt Leilighed til at iagttage sit Taro,

hvorved muligen hin Dom var blevet anderledes,

vil derfor være at frifinde. Sagens Omkostnin¬

ger, som for hans Andeel ansættes til den anden

halve Deel, bliver af det Offentlige at udrede.

Hvad Sagens Behandling angaaer, da have Actor

og Defensor vel havt en heel Deel Møder,*) imod

*) Denne Sag har tillige foranlediget, at jeg — endog
uden for mit Værneting — har været nødtvun¬

gen til at befordre mig selv, over 50o Mile, paa

Hr. Actor S. Hansens Trudsel: med Arreste¬

rings Straf, der som jeg fordristede mig at

udeblive. Foreløbig anmærker jea: at fra min

Bocpæl i Qverndrup til Assens med Tour og Retour

er 15 Miil: og maatte jeg desforuden flere Gange, om

Mandagen møde i Svendborg og om Tirsdag Formid¬

dag i Assens, og altsaa tilbagelægge 1o Miil i en

halv Dag, endskjøndt jeg paastod — som Protocollen

udviser —at saa lang en Tour i saa kort en Tid vist

ikke kunde ansees for en lovbefalet Spadsere¬

tour.
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Bestemmelsen af Forord. af 13 Octbr. 181y men

da det ei kan skjønnes, at Sagen derved har lidt

Ophold, saa seer Retten sig ei beføiet til herfor

at ansee Nogen. Dog vil det med Hensyn til

Salariet være at agte, at disse mange Møder *)

ved sammes Bestemmelse, ei kunne komme i Be¬

tragtning. Salariet bestemmes derfor til 20 Rbd.

Sølv, siger Tyve Rigsbankdaler Sølv for hver.

Actors Regning paa 2 Rbd. og 32 Sk. Brev¬

Porto, og Regningen fra Notarius Publicus paa

3 Rbd., 5 Mk. og 10 Sk. Sedler og Tegn, hen¬

høre under Amtets Revision. Slutteligen forbs¬

holder Dommeren sig at ansøge om at erholde

Godtgjørelse for denne vidtløftige Sags Paadøm¬

me til hvilket Andragende ei har været levnet

ham Tid, da Sagen som Justitssag ei taalte den

dertil fornødne Opsættelse.

Thi kjendes for Ret:

Tiltalte forhenværende Bataillonschirurg

Axel Frederik Lassen, bør til Assens og

Hindsgavls Fattigkasse bøde 10 Rbd. Sølv, siger

=Ti Rigsbankdaler Sølv, samt udrede Halvparten

ceaf denne Actions Omkostninger.

Tiltalte Bataillonschirurg Finck, bør for

''Actors Tiltale i denne Sag fri at være.“

Den anden halve Deel af denne Sags Om¬

kostninger bør udredes af det Offentlige.

*) Til disse mange Møder skal jeg i sin Tid godtgjøre,

om forlanges, at der er tilsagt, for at befordre Ved¬

kommende: over 200, siger Tohundrede Bøn¬

dervogne omendskjøndt Defensor bestandig tog Re¬

tour med samme Vogn som havde bragt ham til Assens.
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Den dømte Bod at udredes inden 15 Dage

efter denne Doms lovlige Forkyndelse, og det Øv¬

rige at efterkømme under Adfærd efter Loven.

Den Kongelige Lands=Overret, samt Hof= og

Stads=Rets Dom i denne Sag, blev afsagt den

15 Mai 1827, og er af følgende ordlydende Ind¬

hold

Axel Frederik Lassen, der i Følge det

Kongl. Danske Cancellies Skrivelse af 6te Marts

1819 har havt Tilladelse til, skjøndt uexamineret

i Lægevidenskaben at paatage sig Curer, dog un¬

der Tilsyn af en autoriseret Læge, tiltales under

nærværende Sag deels fordi han ved forskjellige

af ham øvede Curer ikke har benyttet saadant

Tilsyn, og deels fordi han formentligen er ped¬

bleven at befatte sig med Pkaxis, efterat samme

ved det Kongl. Danske Cancellies Skrivelse af 29

Mai 1824 var bleven ham forbudet.

I førstnævnte Henseende imputeres bemeldte

Tiltalte først den Cuur, han har foretaget ved

Pigen Birthe Jensdatter, hvem han har

opereret for en .Gevæxt, uden at nogen autoriseret

Læge derved har været tilstæde. Men det er her¬

ved at mærke, at den førstmeldte Cancellieskrivelse

ikke ubetinget fordrer Lægens personlige Tilstede¬

værelse ved de Curer, den Tiltalte udførte, men

at den kun i Henseende til disse har underkastet

ham en Læges Tilsyn, hvilket fra den Tiltaltes

Side maa ansees efterkommet, naar han ved de

Curer, han paatog sig, har benyttet Lægens Raad

og Veiledning, da det i øvrigt i ethvert Tilfælde

maatte beroe paa Lægens eget Skjønnende, hvor¬
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vidt han fandt sin personlige Tilstedeværelse ved

Curene nødvendig eller ikke.

Da det nu er opkyst, at den Tiltalte, forinden

den her omhandlede Operation fandt Sted, har

nøiagtigen aftalt saavel Operatiønsmaaden som

hvad der i øvrigt ved Behandlingen af Patient¬

inden skulde foretages med Bataillons=Chirurg

Finck, og at denne fremdeles har ført Tilsyn

med Curen, hvis Udfald var heldigt, saa findes

det ifølge den nysnævnte Forstaaelse af Bevillin¬

gen, hvilken, saafremt det deri brugte Udtryk:

Tilsyn“ skulde gives den meest udstrakte Betyd¬

ning, ikke vil være den Tiltalte til nogen Nytte,

at han, hvad bemeldte Cuur betræffer kan være

at drage til Ansvar. Det Samme maa, ifølge

den antagne Mening af Tilladelsen, Udfaldet blive

af den Deel af Actionen, som betræffer den af

Tiltalte formentligen uberettiget øvede Praxis i

Egnen af Faaborg, da han, hvad alle de Curer

betræffer der i denne Henseende lægges ham til

Last, har paastaaet at have consuleret bemeldte

Chirurg. Finck, hvilket ogsaa denne sidste har
bekræftet Rigtigheden af, og hvilket derhos for

en Deel ydermere bestyrkes ved de Forklaringer,

der ere afgivne af enkelte af de Personer, der have

været Gjenstand for disse Curer.

Forsaavidt den Tiltalte dernæst actioneres for

adskillige Curer som han har foretaget i Haders¬

lev, har han principaliter paastaaet Sagen afviist,

deels fordi Stiftamtmanden over Fyens Stift

formeentligen har været incompetent til i denne
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Henseende at anordne Action,*) og deels fordi

ingen Defensor har været ham beskikket under de

Tingsvidner, der i Haderslev ere blevne optagne.

Men ligesom det følger af Grundsætningerne i

Forordningerne 3 Junil 1746 S. 6 og 21 Mai

1751. H. 5, at bemeldte Curer retteligen ere blev¬

ne inddragne under den Sag, som da allerede

var begyndt mod den Tiltalte, saaledes maatte

og Øvrigheden paa det Sted, hvor sidstmeldte

Sag stod under Behandling, være den til Exten¬

tionsordrens Udstedelse competente Authoritæt; og

hvad den Omstændighed betræffer, at der ikke un¬

der Forhørerne i Haderslev har været beskikket

ham Defensor da kan samme saameget mindre

tillægges den af ham paastaaede Virkning, som

disse Tingsvidner ikke findes at være af nogen

Indflydelse med Hensyn til det Udfald Sagen,

hvad disse Curer betræffer maa faae for ham.*)

*) Det samme har og min Defensor ved Overretten gjort.

**) Dog er jeg af den Formening, at Sagens Udfald —

som sagt — maatte blive langt anderledes, hvis man

itide — som Protocollen udviser, at jeg
har forlangt — havde indvarslet den Anklagede,

og givet denne Leilighed til at godtgjøre de saa¬

kaldte Cures Ubetydelighed; thi at afskiære en

liden Vorte paa Panden, som sad i Huden, er vist nok
en saa ubetydelig Sag, at det som sagt; synes latter¬

ligt, hvis man derom skulde consulere nogensomhelsk

Læge, og at aftage Forbindingen af et Been, og deraf

udrense endeel Orme, samt foreløbig at forordne de

passende Midler; var et ligesaa simpelt Foretuaende,

som det at slaae en Spand Vand i Ilden, førend

man har anmeldt Ildebranden for Brandinspecteuxen;

og hvad for det sidste den saakaldte Cuur paa

— XHr.  Göblmann angaaer, saa bliver samme

Kraft af Protocollen — hvordan man end ven¬

der samme dog kuns en — endog uden Medicin —
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I Henseende til den af disse Curer, som den

Tiltalte har øvet paa Frue Jørgensen, har Under¬

dommeren frikjendt ham for Ansvar, støttende sig

paa at den Tiltalte angaaende Curen skulde have

consuleret Patientens Læge; men dette forholder

sig ikke rigtigt,*) da den af bemeldte Læge afgivne

Erklæring gaaer ud paa, at den Tiltalte bløt hen¬

vendte sig til ham med Yttring om muligen at

kunde lindre den Syges Smerter;**) men uden

at han, hvem Lægen antog for at være en til

Praxis berettiget Person, meddeelte ham noget om

den Cuurmethode, han agtede at bruge, eller senere

lod Lægen høre noget fra sig.***), Imod Indhol¬

anvendt chirurgisk Undersøgelse, og enhver Læser vil
dog vist tilstaae mig Ret til at undersøge en Syg¬

doms=Tilstand, førend jeg kan bringe Raport over

samme.

*) Dog bevidner Hr. Regimentschirurg Holtzkamm i

Skrivelse til Magittraten i Haderslev af 25 August

1824, saaledes desangggegde: daß Lassen aller¬
dings mit mir=æægen des Beinschaden der
verstorbenen ææa u Rathsverwandtinn

Jørgensen hieselbst gesprochen.

Som jeg ogsaa var saa heldig at gjøre, hvilket alle de

optagne Forhører bevidne eenstemmigen; thi efterat jeg

havde befriet hende fra over Tusinde Orme, som havde

taget deres Boepæl mellem Hud og Kjød paa Benet,

saa er det dog en Selvfølge, at dette maatte give Let¬

telse. See Bilag Litr. F, der giver nærmere Oplys¬

ning.

som uuder Sagen godtgjort —Havde man ikke, —

nægtet mig at udlevere Medicamenter til Frue Jør¬

gensen efter min Ordination; saa skulde jeg nok have
ladet. Hr. Regimentschirurgen høre noget videre om

paamin paabegyndte Cuurmethode; men da jeg —

migGrund af dette Forbud — alene maatte indskrænke

til at paasee: at de af Hr. Holtzkamm forud for¬

ordnede Medicamenter, blede paa hensigtspassende
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det af denne Erklæring er fra den Tiltaltes Side

intet erindret *) og hvad de tvende andre Eurer

betræffer., som under denne Post lægges ham til

Last, og af hvilke han har foretaget den ene ved

Garver Göhlmann,**) og den anden ved Sned¬

ker Wagners Søn, er det af ham indrømmet,

at han derved ikke har benyttet nogen Læges Til¬

syn.***), Han har derimod yttret, at, hvad han i

Henseende til bemeldte Patienter har foretager,

ikke var af anden Beskaffenhed, end at han i Can¬

celliets Skrivelse af 17 Decbr. 1735 formentligen

dertil havde Hjemmel. Men ligesom bemeldte

Skrivelse i Særdeleshed intet indeholder, hvorefter

han kan være berettiget til at ordne Medicin til

Maade anvendte, saa agerede jeg jo kun for en simpel

Haandlanger, der ligesom de Andre i Huset, blot var

Fruen behjelpelig i hendes Sygdømstilstand. Dog fore¬

løbig nok herom; thi der er vel ingen Forordning paa,

at man i levende Live, behøver at lade sig æde op af

Orme, naar man kan blive befriet derfor, ligesaalidet

som Straf for hvilkensomhelst Personl, der, hvor er

periculum in mora, fordrister sig til at borttage

omtalte Smarotzere.

*) Da jeg var af den Formening, at den Oplysning som

findes under Litr. F, havde tilstrækkelig beviist min

Uskyldighed.

**) Hvorfor man her, kalder en chirurgisk Undersøgelse,
uden at befatte sig videre med Patienten, —som For¬

høret godtgjør —en Cuur, det indseer jeg ikke.

44* Fordi det, som sagt: aldrig kan have været Collegiets

Mening, at jeg ved slig en Baggatel af Cuur, skulde

consulere en Læge, thi det var jo kuns til at lee af
om jea havde gjort det; og kunde man da have faaet

Anledning til at troe: at jeg havde til Hensigt, der¬

ved at spotte det Høi Kongl. Danske Cancellies Tilla¬

delse angaaende min Praxis.
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indvortes Brug.*) og foretage Operationer, hvilket

af ham er skeet i Henseende til Frue Jørgen¬

sen**) og Wagners Søn, hvilken sidste han har

opereret for en Gevæxt“**) imellem Øinene, saale¬

des maa det ogsaa, ifølge den Betænkning, som

det Kongl= Sundhedscollegium har meddeelt Retten,

antages, at de Curer den Tiltalte har øvet i

Haderslev, ere af den Beskaffenhed, at ingen andre

*) Jal Mine ærede Læseret — tænk engang 1 — jeg har,
og det paa egen Haand, ordineret nogle Thee¬

skeerfulde Chinapulver, nogle Draaber

Hofmandsdraaber, og det endda kun ved een af
de saakaldte Curer. Dette er Forseelsen in tato

hvad omtalte Medicin til indvortes Brug an¬

gaaer, oa en af Hovedgravamimerne i denne Sag.
Den mindste Part af mine Læsere, — ja saa at sige—

kuns Faa der ere komne til Skjels Aar og Alder, kan

med en gød Samvittighed nægte, at have qvaksalveret
* da det nu eengang er kommet paa det

Point at det at give slige ubetydelige

Raad skal tiltales saaledes — paa en lignende

Maade, som de hvorfor jeg gamle Practicus skal gjøres

til Qvaksalver. Thi spørger jeg: Hvem nægter at

have ved given Leilighed tilraadt at bruge, f. Ex¬

Campferpulver, Digestivpulyer, Campferdraaber, Chi¬

napulver, ellex Hofmandsdraaher — ikke at tale om

— uden derfor just at skulleBræk= og Purgeermidler
anfees for, eller straffes som Qvaksalver.

At reengjøre en gammel forsømt Beenskade, og rense

samme for en stor Mængde Orme, og det uden at der,
— som de optagne Forhører bevidne — er kommet

een eneste Draabe Blod, eller har været

foraarsaget ringeste Følelse af Smerte,

er dog Noget som vist ikke, uden af en Feiltagelse

her er kommet til at kaldes en Operation.

thi naarDet vil sige: ogsaa en Operation derefter;

alle de Personer, som have gjort lignende Operationer,

flere Ope¬skal kaldes Operateurer, saa er der mange
Besyn¬rateurer i Danmark end jeg har troet.

derligt nokt hvorfor her likke i Dommen tales om,

paa Fruebvori den saakaldte Operation

Jørgensen bestod.
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end autoriserede Personer dermed maa befatte sig.*)

Naar Underdommeren ikke desto mindre formener,

at Forvedningen 5 Septbr. 1794 S. 5 ikke skulde

væxe anvendelig paa den Tiltalte, af den Grund,

at han ved den ovenanførte Cancellieskrivelse af

5te Marts 1819 er erkjendt at være ikke uden al

Kyndighed i Lægevidenskaben, saa kan dette ikke

billiges, da i Særdeleshed Instruxen af 4 Märts

1818 H. 32 viser, at Enhver, der, uden at være i

Besiddelse af lovmæssig Adgang og Tilladelse til

medicinsk og chirurgisk Praxis**), befatter sig med

samme er Tiltale undergiven efter den nævnte

Forordning, uden at komme i Betragtning, hvad

Kundskaber han i øvrigt er i Besiddelse af. Ifølge

*), Sundhedscollegiet har i denne Anledning, hverken sagt
meer eller mindre, end det som jeg selv har beyidnet,
nemlig: at jeg éuden autoriseret Læges Til¬

syn“ har foretaget de saakaldte Curer j Ha¬

derslev. Og har Sundhedscollegiet tillige sammesteds

bogstavelig sagt det samme om min Operation paa

Birthe Jensdatter i Søllested, og kunde da den

ærede Ret, — i saa Henseende — ogsaa have lagt mig
denne Operation til Last; thi at blive gjort til Qvak¬

salver for en saadan Operation, vilde dog sige Noget¬

og kunde gavne, om ikke til Andet, saa dog til at

skaffe endnu langt høiere Begreber, end man i Al¬

mindelig har om Chirurgiens Tilstand i Danmark; —

thi naar en Fusker med Held kan foretage en saa høist
betydelig Operatiøn — som. jeg, maaskee inden kort

Tid finder mig beføiet til, videnskabelig at bevise at

samme var — hvad maae da ikke Mesteren kunne gjøre.

Dog troer jeg — og det ikke uden Grund, — at denne

min hele Sag, ja maaskee denne foreløbige Anke alene,

naar samme først bliver offentliggjort i et Sprog, som

kan forstaaes af den videnskabelige Verden, ville være

til lignende Nytte.
Man det kan vel heller ikke nægtes, at jeg har havt
toslig Adgang til Praxis, da de omhandlede Curer

bleve fövetagne.

(6
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de Oplysninger, somøre blevne Retten meddeelte fra

det Kongelige Schleswigholsten=lauenborgske Cancel¬

lie, kan den Omstændighed at den Tiltalte er i Besid¬

delse af nogen Kyndighed i Lægevidenskaben, ikke bel¬

ler efter den for Hertugdømmet Schlesvig gjeldende

Lovgivning, hvilken, hvad den Tiltaltes Forhøld med

de her omhandlede Curer betræffer bliver at tage

i Betragtning, befrie ham for at straffes som

Qvaksalver, forsaavidt som han, uden at være exa¬

mineret, har practiseret anderledes, end den ham

meddeelte Tilladelse tilstæder; og da i øvrigt be¬

meldte Cancellie har oplyst, at der i nysnævnte

Lovgivning ikke udtrykkelig er fastsat nogen Straf

for Qvaksalverie, hvilken Straf derfor er arbi¬

trair, og efter Collegiets Formening i det omhand¬

lede Tilfækde, hvox Omstændighederne tale

til Førdeel for ham, passende kunde bestemmes

til en Mulkt fra 16til 50 Rbd. Sølv, saa findes det,

at den Tiltalte for ovenmeldte Curer bør ansees

med en Mulkt af 20 Rbd. Sølv*) hvilket er den

samme Straf som i Forordningen 5 Sepbr. 1794

S. 5 er anordnet for første Gang begaaet Qvak¬

falverie.**) At den Tiltalte, efterat al Ret til

-

*) I Sandhed1 Mine ærede Læseret Een skjønne

Fordeel2t —Skjøndt Omstændighederne som det

hedder i Dømmen selv, tale til Fordel for mig¬

er døg Bestemmelsen af Straffen — i det der

jusk er fa st sat 20 R b d. med He n¬

vi isn in g t i l Forordningen af 5
S eptbr. 1 7 94 §. 5 — af ligne med hvis en

Dommer, naar Nogen fortjente en Mulkt fra t kil 2º

Mark vilde erklære: han har at bøde sine ⅗
Mark.

**) Var jeg end gaaet lidet uden for min Xilladelse,

burde dette dog vel ikke for første Gang medføre baade
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Peaxis ved det Kongelige Danske Cancellies Skri¬

velse af 29 Mai 1824 var bleven ham betaget,

skulde være vedbleven at have Patienter under

Eunr, et ikke imod hans Benægtelse godtgjort

og Underdommeren har derfor retteligen frifundet

ham, hvad denne Deel af Actionen angaaer.

Bataillonschirurg Finck tiltales i Anledning

af en Operation for Kræft, ved hvilken førnævnte

Lassen, efter Overlæg med ham og under hans

Tilsyn, har amputeret begge Bryster paa Degnen

Infamia og Levebrøds Forliis, saameget

desko mindre da beviisligen ingen Feil ere af mig be¬

gaaede i de Dele hvori jeg partout skal have gaaet
uden fok min Tilladelse; — t hi var Sligt bil¬

ligt og Ret, Ol da havde jeg hidtil havt ganske

yrange Begreber og Forestillinger om de danske
Loves Villighed og Retskaffenhed. Fuld¬

kommen forvisset er jeg og derom: at det saa langt

fra ex Meningen af, og Hensigten ved hiin ommeldte

Tilladekse — som sagt, ordlydende med den som

gives Candidater med. 3die Characteer —
gt forbyde mig det, som saa at sige er ethvert ellers
noksaa ukyndig Menneske i Lægekunsten tilladt; at bet

deri indeholdte Forbud for mig, tvertimod

blot indskrænker sig til betydelige Operationer eller

Hjælp sotn bæge ved faelige Sygdomme, hvikket jeg ikke

maa paatage mig uden Tilsyn af en autoriseret

Læge; — Et Forhud, hvilket Sagens Actor ogsaa stad¬

fæste, at jeg har holdt mig efterrettelig. Underligt

nokt hvorledes en Justitssag som jeg fik i Aaret 182º,
— grundet paa lignende Beskyldninger — og hvor det

ogsaa under Sagen blev beviist, at jeg havde foretaget

chirurgiske Operationer, (som jeg videnskabelig vil be¬

vile vare af langt betydeligere Slags) uden auto¬

riseret Læges Tilsyn; dengang mere end nu,
kunde blive aldeles frikjendt for Actors Tiltale, efter

den Høi Kongelige Lands=Overret samt Hof= og Stads¬

rets Dom af 12te Juni 1821; og det saameget mere,

da jeg havde erklæret mig villig til at betale den mig
ved Underretten idømte Mulkt.

(5*)
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Schades Datter, som døde 5 Dage efter. Vel

har denne Tiltalte formenet at den over Liget

afboldte Obductionsforretning, da han ikke har

været kaldet til at overvære samme, og derhos en

af Distriktschirurg Baumann efter Tilladelse af

den Afdødes Fader, anstillet foreløbig=Undersøgelse,

kan have havt Indflydelse paa Ligets ved Obduc¬

tjonen befundne Tilstand, intet Beviis kan afgive

imod ham; men da det Kongelige Sundhedscolle¬

gium, efter fra Retten at have været meddeelt

Sagens samtlige Acter, har afgivet den Erklæring,

at her ved de øvrige tilveiebragte Oplysninger*)

er givet tilstrækkelig Anledning til, uden Hensyn

til Obductionsforretningen og Visum repertum,

at erklære Operationen for baade dumdristig be¬

sluttet og slet udført, saa maa det ansees at

være uden Indflydelse, at han ikke har været kaldet

til Obductionsforretningen, ligesom han ikke kan

undgaae Ansvar for den foretagne Operation i

Hensyn til hvilken han, der havde paataget sig

Tilsyn med fornævnte Lassen, som ikke var be¬

rettiget til paa egen Haand at iværksætte samme¬

maa ansees for den egentlige Paagjeldende. Det

maa imidlertid, ifølge Indholdet af Sundhedscol¬

*) Da Obductionsforretningen og det derpaa grundede
Visum répertum bestandig pleie at være de Docu¬

menter, hvorpaa man i slige Sager bygger sin. Dom;

men det er lovlig stadfæstet at begge Dele i denne

Sag ere op digtede, saa kunde det vist nok have

været eragtet billigt, da de saakaldte øvrige Oplysnin¬

—ger vare blevne bestemt opgivne — hvilke og gf hvem:

thi skyldes disse Oplysninger mit Modparti, da maatte

jo befrygte at den samme Animositet vistz nok udlader

sig her som i Alt det Øvrige.
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legii Skrivelse antages, at bemeldte Tiltaltes

Forhold dog ikke er af den Beskaffenhed at han

bør have forbrudt sin Ret som Læge, og det fin¬

des derfor, at Straffen for ham kan være at fast¬

sætte til en Pengemulct, som efter Omstændighe¬

derne bestemmes til 100 Rbd. Sølv. Begge de

Tiltakte ville derhos have at udrede de af Actio¬

nen lovligt flydende Omkostninger, derunder ind¬

befattet de, de befalede Sagførere ved Underrets¬

dommen tillagte Salarier, paa den Maade at Til¬

talte Lassen deraf udreder ⅖ Dele og Bataillons¬

chirurg Finck ⅓ Deel.

Behandlingen i første Instants har ikke været

forbunden med Forsømmelse, som efter Omstæn¬

dighederne findes at burde virke til Ansvar, og un¬

der Sagførelsen sammesteds har intet ulovligt Op¬

hold fundet Sted.

De befalede Sagførere her for Retten have

opfyldt deres Pligter.

Thi kjendes for Ret.

De Tiltalte Axel Frederik Lassen og

SBatailkonschirurg Finck bør bøde til Odense

''Amts Fattigkasse, den= første 20 Rbd. Sølv og

eden sidste eet hundredé Rigsbankdaler Sølv.

Saa bør de og udrede de af Actionen lovligt

†flydende Omkostninger derunder indbefattet i

Salarier til Procuratorerne S. Hansen og

SSelmer hver 20 Rigsbankdaler Sølv paa den

Maade at førsknævnte deraf tilsvarer ⅔ Dele og

esidstnævnte ⅓ Deel.
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Det Idømte at udredes inden otte Uger efter

denne Doms lovlige Forkyndelse, og det Øvrige

at efterkommes under Adfærd efter Loven.

Saavidt Dommene, hvormed min Anke over

benævnte tre Herrer Embedsmænd i Fyen

være indtil videre sluttet. At Anken er grundet,

troer jeg enhver upartisk Læser vil have følt. Alt

hvad der endnu kunde synes at mangle, er en

teknisk Kritik af den ulovlige Obductionsforretning

med det derpaa grundede Visum repertum. Men

da Alt, som i saa Henseende er frembragt, og

hvorpaa Sundhedscollegiets Betænkning af 13de

Septbr. 1824 var grundet, er løvlig bepiist, at være

in toto Usandhed, som ydermere tydelig sees

deraf, at hverken Retten eller Sundhedscollegiet

senere har podet at tage ringeste Hensyn til

ofte omtalte Herrer Embedsmænds opdig¬

tede Producter; og samme desforuden ikke

vilde være saa ganske passende for den Kreds af

Læsere hvem dette Skrifts Indhold nærmest er

bestemt; saa anseer jeg mig heller ikke beføiet,

ved denne Leilighed at indlade mig videre herpaa.

Dog finder jog det, — fra videnskabelig Syns¬

punkt betragtet — endnu nødvendigt som Bilag

under Litr. H, ordlydende at meddele mit Visum

xepertum, som jeg i Vidners Overværelse optog

over Hr. Schades afdøde Datters Liig, strax

efter de Herrer Stiftsphysicus Guldbrand og

Krigsraad Baumann havde obduceret hende.

Alene dette Document, hvis Rigtighed er eedelig

beviist, turde overtyde den i Lægekunsten kyndige

Læser om, at jeg ikke er saa uvidende og uviden¬
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skabelig, som Misundere søge at gjøre mig til;

men at jeg forstaaer teknisk at gaae frem i mine

Curex og videnskabelig at forsvare min Fremgang.

Der er derfor Intet som i denne Sag smerter

mig mere, end at et Kongeligt Sundhedscollegium,

for hvis Videnskabelighed jeg har al Agtelse, kan

forledet af en Guldbrand, Baumann og de¬

res ligefindede Consorter, fordømme mig som en

Fusker, raae Empiriker og Qvaksalver, og det

uden at have fremført ringeste Grund her

for eller endog villet høre af mig selv, hvad jeg

videnskabelig kunde fremføre til mit Forsvar. Kun

faadant et Collegiums, ei hine Fyens medicinske

Autoritæters, Ringeagt har aftvunget mig nærvæ¬

rende Anke, som i mine og i alle Upartiskes Øine

kun maa ansees som et foreløbig Nødværge, hpor¬

til Følelse af Pligt og en billig Harme

drev mig. Dixi et liberavi animam meam.

Bila g.

Litr. A.

Auf Befehl Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen

von Schweden Generallissimius.
Wird Nachstehender ats Verdächtig arretirt, aber

nichts überführten Axel Frederik Lassen,

Prosector der Universität zu Kiel, seines Arreskes

entkedigt, mit der ausdrücklichen Weisung, sich 10

Meile von der Königl. Schwedischen Armee entfernt
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zu halten; weil in näherer Betretungsfall als. Spion

angesehen werde.

Alle Civil und Militajr Behörden werden dem¬

nach Dienstfreundlichst ersucht, genannten Herrn Las¬

sen, frey und ungehindert seinem Weg nach Kiel ver¬

harren zu lassen, auf die Route, von hier nach Dam¬

garten, Rostock, Wismar über Lübeck; — Ferner da

derselbe ohne Hülfsmittel zu dieser Reise ist, ihm nach

Bedürfniß mit Qvartier und Bekostigung, als auch

mit einer Fahre gefälligst zu versehen.
Ihm auch den Aufenthalt in Rostock oder Wis¬

mar nicht zu versagen, im Fall die Köngl. Schwedi¬

sche Armee noch in der angezeigten Nähe sich befindet.

Stralsund den 19 Febr. 1814.

Carl-v. Gerber.

Commandant.

(L. S.)

Litr. B.

Ich Endesgenannter bezeuge hiemit den Heren

Axel Frid. Lassen, als Prosector Anatomie der

Universität in Kiel, vom Jahre 181x bis in Febr.

1813 gekannt zu haben, in welcher Zeit derselbe sehr

oft mein Gesellschafter gewesen und mich besucht hat,

ich habe Ihm als einen eifrigen dänischen Patrioten

kennen gelerne. Sein Feuer. — Eifer und Patriotis¬

mus führte Ihn oft zu weit, so daß er sich den Haß

mehrerer Nicht=Patrioten in Kiel zugezogen.

Derselbe würde ohne Verhör und ohne überbewvi¬

sen zu seyn in der Mitte Decemther voriges Jahr,

als Spjon nach Stralsund abgeführt, wo er unzählige
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Leiden erduldet, und erst am 1o Februar h. a. wieder

auf freien Fuß gestellt worden, ohne die mindeste Ent¬

schädigung zu erhalten. Ich kann als rechtlicher Mann

bezeugen, daß Ihm zu viel geschehen und daß, was

Er sollte etwa gesagt haben, aus reinem Patriotismus

für semen König geschehen ist.

Osnabrück den 4 May 1814.

B. Klett.

Oberkrigscommissair und Intendatur,

Commissair d. Köngl. Dänischen

Contingents.

Litr. C.

Hr. Axel Fred. Lassen, aus Fühnen, hat

sich immerwährend mehrere Jahre, weiche er hier den

Studien widmete und Prosector am hiesigen anato¬

mischen Theater war, nicht nur als einen thätigen und

fleißigen, sondern auch als einen besonders im chirur¬

gischen Fache sehr kündigen und geschickten Mann ge¬

zeigt. Bei vielen Operationen, welche ich vorgenom¬

men habe, ist er zugegen gewesen, und mehrere Kranke

habe ich seine speciellen chirurgischen Hülfe überkafsen.

Ich glaube, daß Herr Lassen sich geschicke genug

gemacht hat, in einem größerm Wirkungskreise vielen

Hülfsbedürftigen von ungemeinen Nutzen seyn zu kön¬

nen; welches ich mit Vergnügen hiemit habe bezeugen

tvollen.

Kiel den 14 Martz 1814.

Dr. Johann Leonhardt Fischer.

Etasrath, Ritter, Archiater und Professor

der Anatomié und Chirurgie.
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Litr. D.

Nr. 19.

Jeg har ofte hørt Hr. Chirurg Lassen meget

fordeelagtig omtalt, saavel for sin sjældne Duelighed,

som for sit menneskekjerlige Forhold imod trængende

Datienter. Af de Samtaler, jeg tilfældigviis har

havt med He. Lassen, maa jeg dømme, at han

besidder mangehaande Kundskaber, ja endog megen

Færdighed i det latinske Sprog. Tillige røber hans

Tale udmærkede Sjæleevner, hvis Brug han synes

ganske at have i sin Magt. Jøvrigt fremlyser Sæ¬

delighed ligesaameget af hans Tale, som af hans Forhold.

Gamtofte den 13de Marts 1820.

J. Brandt.

Sognepræst i Gamtofte.

(L. S.)

Nr. 5.

Dersom hin Engellænder, der krøb om i alle

Londons Fængsler, og bragte den førtabte Slægt der

Trøst og Hjelp, fortjente sin Nations Tak — og

Europas Agtelse; saa har og Hr. Chirurgus Lassen

af Qverndrup billigt Krav paa Landsmænds Velvillie,

som han har det paa Manges Tak — hvilke han ved

sin ppperlige Videnskab har frelst fra langvarige Li¬

delser. Tarvelig i alle sine Nydelser — uegennyttig i

alle sine Bestræbelser — tilbringer han ofte hele Næt¬

ter i fattige Bønderhuse, som oftest uden anden Ud¬

sigt lil Betaling for den Frelse, han bringer, end den,

Bevidstheden om en god Handling giver. Mange ere

de, som lide, faae ere de, søm frelse — Fordom eller
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et afidet Uvæsen tillader ofte ikke den autoriserede

Læge at nærme fig Almuens Sygeleie; den fattige

Dagleier, den arme Huusmand tier og lider heller,

end søger Hjelp; sager derimod ligesom Lægen ham,

saa tænker han Frelsens Time er kommen; — derfor

være Hæder og Velvillie blandt Landsmænd hver dens

Arpedeel, som kan og vil lindre Brødres Nød. Dette

attesteres hørved efter Forlangende af

Frisenberg Thorup.

Sognepræst.

Asperup Præstegaard den 10 Marti 1826.

Nr. 21.

At Hr. Chirurg Lassen fra Qverndrup, hvis

nøie Bekjendskab jeg har havt den Ære, at gjøre ved

hans Besøg — ofte i flere Dage — har stedse, ved

sit Ophold hos mig, viisk sig fra den Side af, der

fortjener uskrømtet Agtelse; viist den Beskedenhed i

Tale og Adfærd, den Sædelighed i Opførsel, som er

det fornuftige, veldannede Menneske saa egen, den

retskafne Kristen værdig. At han her i Sognet og

paa Omegnen har med største Held forrettet adskillige

chirurgiske Operationer, blandt hvilke jeg, selv hosvæ¬

rende, nævner en betydelig Kræftskade paa Hr. Over¬

krigscommissair Sommers ene Øie, hvilken han

med udmærket Lethed og Behændighed borttog, saavel

indvendig som udvendig ved Øiet, uden dets mindste

Antændelse og Afbræk paa Synet, saa at Hr. Over¬

krigskommissairen var særdekes vel tilfreds med denne

hans foretagne Øie=Operation. At han viser sig søm

een medlidende Menneskeven, der iler Enhver til Hjelp¬
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som tillidsfuld søger ham, samt uegennyttig for an¬

vendt Umage og meddeelte Medicamenter hjelper den

Uformuende uden nogen (Godtgjørelses Krav;

Dette er almindelig bekjendt og trænger ingenlunde

til Bevidnelse af

J. M. Hviid.

Præst i Ørsted.

(L. S.)

Ørsted d. 14 December 1825.

Nr. 15.

Hr. Chirurg Lassen fra Qverndrup er mig

Undertegnede békjendt som en Mand af fortrinlige

Sjele=Evner, og hans meget gode chirurgiske og medi¬

cinske Kundskaber har han aflagt Prøver paa, ved

mange heldige Curer her paa Egnen. Paa Grund af

et gammelt Bekjendtskab med hans salig Fader, har

jeg i over 6 Aar kjendt ham, og har han ofte i flere

Dage opholdt sig i mit Huus, og stedse viist sig som

et meget ordentligt, i Mad og Drikke afholdent, og

i ganske Forhold sædeligt Menneske. . Utrættelig har

han viist sig i at sørge for og tage sig dem an, som

kunne trænge til hans Hjelp; ikke agtet paa nogen

Uleilighed, uden at see paa Betaling derfor, da han

villig har taget sig dem an, han intet kunde vente

af, og hos dem, som havde Evne, har han stedse viist

sig høist billig i sine Fordringer. . Dette kan jeg paa

Forlangende, som Sandhed bevidne.

Flemløse Præstegaard d. 6 Octbr. 1825.

P. C. Clausen.

Sognepræst ved Menigheden Flemløse.

(L. S.)
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Nr. 25.

Hr. Chirurg A. F. Lassen, har jeg kjendt

i adskillige Aar; hans Forhold som Læge har udmær¬

ket sig derved, at han i Sognet har helhredet dem,

som forgjeves have søgt Hjelp hos autoriserede Læger,

ligesom han og med den største Ømhed har behandlet

de Syge, og i sine Fordringer været meget moderat;

i sit moralske Forhold har han ikke mindre viisk sig

høist sædelig og afholden, saa Enhver, der kjender

ham, hjertelig maa ønske Velbemeldtes Lykkes Fremme

til Lidendes Hjelp. Dette sandfærdige Vidnesbyrd

meddeles her ved efter Forlangende.

Werninge Præstegaard d. 20 Octbr. 1825.

Schjødt.

Sognepræst for Werninge Menighed.

(L. S.)

Nr. 7.

Som Selvfølge af den meest venskabelige Om¬

gang med min Naboe=Præst, afgangne Pastor Lassen

i Overndrup, har jeg i en Tid af 7 til 8 Aar havt

fuld Leilighed til, fra fleer end en fordeelagtig Syns¬

punkt, at kjende hans Søn S. T. Hr. Chirurg A.

F. Lasssen. I anførte Tidsrum har han ikke alene

i mit lille Pastorat, men og i de tilgrændsende størke

Naboe=Pastorater heldigen udført mange Curer, der

vidne om. hans videnskabelige Dannelse. og Duelighed

baade, som Læge og som Operateur.. Fra hvilken

sidste Synspunkt jeg selv har kjendt hans udmærkede
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Færdighed og Lethed i at bruge sine chirurgiske skjæ¬

rende Instrumenter. Overalt hvor han kommer, til¬

vender han sig Yndesk, baade som den civiliserede og

maadeholdne i Nydelse, saa og som den ædle af Tæn¬

kemaade. Hans velbekjendte uegennyttige Opoffrelse

for den lidende Menneskehed, der forgjeves har søge

Hjelp andensteds fra, saavelsom hans omhyggelige

Tilsyn med sine Patienter, uden at see paa Betaling,

har erhvervet ham offentlig Roes, og kunde uden

Fornærmelse for Andre, bringe Enhver til det Ønske,

at hans prøvede Forfølgelses Tid snart ved Domsto¬

lenes Retfærdighed maatte tilkjendes sin Ende, og

han ligesaa frit, uden Frygt for Ubehagelighed kunde

bruges, som han længselsfuld ønskes og ventes af

Mange, der lide af Skader, som af Andre dømmes

incurable.

Venskabtlig Opfordring gjør mig det til Plige,

med Fornøielse at meddele ovenstaaende, til Sandhed

og Samvittighed svarende velfortjente Vidnesbyrd.

Ryslinge Præstegaard d. 17 Octbr. 1825¬

And. Phil. Sevel.

Sognepræst for Ryslinge Menighed.

(L. S.)

Nr. 27.

I Pastoratet Fjelsked og Haerendrup har He.

Lassen fra Qverndrup hetbredet Adskillige sam havde

forældede, og som det syntes ulægelige Skader, og det

med megen Færdighed; hvorved han har erhvervet sig
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ligesaamegen Tillid, som Agtelse for sin Uegennyttig=

hed, og sit moralske Forhold.
Attesterer

P. J. Junge.

Sognepræst.

(L. 5)

Fjellerup Præstegaard d. 3i Jan. 1826.

Ne. 22.

Uagtet jeg ikke selv personlig har brugk He.

Chirurg Axel Frederik Lassen har jeg dog

med paalidelig Vished erfaret hans udmærkede Due¬

lighed som Læge og især som Operateur. Flere Syge

i mit Pastorat have hos ham fundet den Hjelp, de

forgjæves søgte hos Andre, og adskillige længes hjerte¬

ligen efter hans Bistand; da han er en videnskabslig

dannet Mand, hvis Liv og Vandel tillige er saare

exemplarisk, var det meget at ønske, at enhver Hin¬

dring for Udøvelsen af hans ualmindelige Kundskaber

og Færdigheder i sit Fag, til Gavn for Almeenheden,

maatte bortryddes.

Assens d. 7 Octbr. 1825.

J. R. Tilemann.

Amtsprovst,

Sognepræst til Assens og Kjerum.

(L. S.)

Nr. 16.

Da Hr. Chirurg Lassen fra Qvernbrup, i

nogen Tid har opholdt sig i Huusbye Pastorat, som

practiferende Læge, — har jeg havt Leilighed til at
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gjøre hans Bekjendtskab, og paa Grund deraf ikke

kan nægte at meddele paa Forlangende dette sandfær¬

dige Vidnesbyrd: at han, som en øvet Læge og færdig

Operatenr, har med den bedste Villie, og paa den

meest uegennyttige Maade ydet flere Lidende her i

Egnen sin Hjelp af deres Elendighed; samt at han

med et lyst omfattende Blik og mangesidige Kundska¬

ber forener et sædeligt, maadeholdent og retskaffent

Forhold, der har i denne Kreds erhvervet ham Alles

fulde Agtelse og Tillid, som have havt Leilighed til
at kjende ham. Efter denne min erhvervede Overbe¬

viisning er det mit hjertelige Ønske, som det vist er

Fleres, at denne brave og retsindige Mands ædle og

uegennyttige Virksomhed maatte finde fri og ube¬

hindret Løb, til Hjelp for Lidende.

Sondraabye Præstegaard d. 12 Marts 1826.

N. Müller.

Sognepræst for Huusbye Menighed.

Nr. 3.

Hr. Chirurg Lassen er Undertegnede bekjendt

som en Mand af lyst Hoved, gode Kundskaber, og

retskaffen Characteer. Som praktisk Læge og due¬

lig Operateur tale saamange med Held udførte Curer

fuldkommen til hans Roes. Ligesom han baade her

og i Omegnen har antaget sig Fleres lykkelige Hel¬

bredelse, saajedes har han og med største Ædelmodig¬

hed opoffret Lønnen for sin Møie hos den Fattige,

som manglede Evne til at vise sin Erkjendtlighed.

Hans retskafne Vandel og tarvelig nøisomme Livsny¬
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delse forbunden med hans videnskabelige Dannelse,

har forskaffet ham mange Venner heri Amtsprovstiet,

blandt hvis Tal jeg ogsaa, smigrer mig at være.

Sandager d. 5 Decbr. 1825.

Ho l m.

Amtsprovst.

(L. S.)

Nr. 2.

Da Hr. Chirurg A. F. Lassen af Qverndrup,

der i flere Aar med udmærket Held har practiseret i

mit Pastorat snavelsom her i Omegnen og er mig

bekjendt som en sielden duelig Mand i sit Fag, har

forlangt mit, Vidnesbyrd; bør jeg ikke undlade paa

Ære og Samvittighed at bevidne: at han har aflagt

de umiskjendeligste Prøver paa hans sieldne chirurgiske

og medicinske Kundskaber, der gjør ham meget fortjent

af Staten, og hæver ham langt over mange

autoriserede Læger, hvis Hjelp mange Lidende

forgjeves har anraabt, men ved ham alene fundet dem

hjulpne. Den Lethed og Færdighed, hvormed han sam¬

vittighedsfuld udfører sine chirurgiske Operationer, og

hans veludtænkte Lægemidler for indvortes Sygdomme,

giver ham Fortrinnet for mangen en anden Læge.

Hans moralske gode Forhold i saavelsom uden for mit

Huus fritager ham ganske for den Tanke, hvormed

uden Grund et og andet ondskabsfuldt og skadefroe

Menneske søger at besmitte hans gode Navn og Rygte,

Intet skulde være mig kjærere; end at han ubehindret

maatte fortsækte sin Praxis, og derved redde endnu

(7)
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flere Menneskers Liv som daglig længes efter hans

Hjelp, hvilket sikkert vil skee, naar han maatte for¬

undes en uindskrænket Fuldmagt til Udøvelsen af sine

ualmindelige Indsigter i sit Fag, hvorfor hans mange

Curer ere talende Beviser, og som aldrig bliver mis¬

kjendt for Billighedens og Retfærdighedens Domstoel.

Søllested d. 13de Octbr. 1825.

C. F. Rieffestahl.

Sognepræst for Søllested og Wedtofte

Menigheder.

(L. S.)

Nr. 13.

Hr. Chirurg Lassen, — hvis Fader, den vær¬

dige og elskelige, nu afdøde Pastor Lassen i Qvern¬

drup, var min Velynder og Ven, — har jeg havt

Leilighed til at gjøre Bekjendtskab med saaledes, at

jeg med Sandhed kan og tør bevidne: at hav med

lyst og tænkende Hoved forener mangesidige Kundska¬

ber, og en saare agtværdig Charakter. Beskeden, og

nøisom i sine Fordringer saare afholdende i sine Ny¬

delser, saaledes stræng mod=sig selv, som han er inder¬

lig velvillig og mildt dømmende med Hensyn til Andre,

maa han erhverve sig Agtelse og Venskab i enhver

Kreds, hvor han bliver kjendt. At han tillige er den

øvede og tænkende. Læge den færdige Operateur, at

han ogsaa i min Kreds haver ved sine Kundskaber og

Færdigheder hjulpet Flere af Elendighed og dette paa

den medst uegennyttige Maade, derom haver jeg ogsaa

have Leilighed til at overbevise mig, saa at jeg, som
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saa mange Flere, vel maa ønske, at snarlig og ganske

enhver Hindring maatte ryddes afveien for denne due¬

lige og retfindige Mands Virksomhed.

Særslev Præstegaard d. 28 Jan. 1826.

Sidenius.

Sognepræst for Særslev Menigheb.

(L. S.)

Litr. E.

Fremstillede Johanne Cathrine Axeldat¬

Xer der lovede Sandhed og forklarede paa given

Anledning, at hun kom til Kjøbenhavn at tjene i sit

15de Aar, at hun der strax blev syg af Beenkræft i

Fødderne, hvilken Sygdom bestod deri, at der paa

forskjellige Steder af hendes Legeme opbrød Huller,

hvoraf der udflød Materie, og hvoraf udgik Been af

forskjellige Dele af hendes Legeme. Saaledes erin¬

vrede hun, at der af hendes Fødder, og af hendes

Anfigt tæt oppe under Øiet, udgik Beenstykker. Un¬

der Fremstilledes Ophold i Kjøbenhavn blev hun ind¬

lagt paa almindelig Hospital, men uagtet den der

paa hende anvendte Cuur., tiltog Sygdommen dog

stedse. Hun blev derfor af hendes Fader hentet her

Hjem til Faaborg, hvor hun Tid efter anden har

været taget under Cuur af Distriktslæge Ortmann,

practiserende Læge Figat paa Brahetrolleborg, og

Cancellieraad og Doctor Medicinæ Evald i Svend¬

borg; men ved de af disse Læger ordinerede Lægemid¬

ler fandt Fremstillede ingen Lindring, da Sygdommen

7*
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bestandig tiltog i høi Grad. Fremstillede søgte nu

Stiftsphysicus Bøisen i Odense, af hvem hun

blev anordnet Sultecuur; de i Forbindelse med denne

Cuur anordnede Lægemidler, som brugtes i Aaret

1822, kostede Fremstillede 130 Rigsbankdaler, og da

hun desuagtet ei spørede nogen synderlig Virkning af

Curen, ophørte hundermed*). Fremstillede søgte nu prac¬

tiserende Læge Kongsted paa Brahetrolleborg, men

de af ham ordinerede Lægemidler hvilke hun brugte i

omtrent et halvt Aar, vare som de forrige uden Virk¬

ning, hvorfor hun ophørte med at bruge ham. I

forrige Aars Foraar**) blev hun raadet at bruge

Lassen i Qverndrup, om hvem man sagde, at han

practiserede med Held.. Hun henvendte sig***) altsaa

til ham, men da han hørte at Comparentinden, der nu

var 3o Aar gammel, fra sit 15 Aar havde havt Syg¬

dommen, vægrede han sig ved at tage hende under

Cuur. Da han imidlertid nogen Tid efter atter kom

her til Byen henvendte Comp. sig igjen til ham og

anmodede ham om hans Hjelp; han lovede da, efterat

Fremstillede længe havde overhængt ham, at han nær¬

mere vilde betænke sig derpaa. Der hengik nu atter

en kort Tid forinden han tog Comp. under Cuur;

men strax efterat hun havde begyndt med den af

Lassen ordinerede Medicin, som han selv leverede.

hende, fandt hun sig bedre, da Smerterne begyndte at

aftage og Hullerne paa hendes Legéme Tid efter an¬

*) De omtalte Læger have hver især havt hende under
Behandling i over Aar og Dag¬

**) Dette Forhør blev optaget den 14de Juli 1824.

***) Faderen nemlig for hende.
*
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den begyndte at læges. Efterat hun i circa 5 eller 6

Uger havde. brugt den af Lassen foreskrevne Medi¬

cin, opererede han hende i Ansigtet hvor hun var.

meget tilredt af Saar, som ikke vilde læges; og nu

maatte Fremstillede atter holde Sengen og bruge Me¬

dicin vel en 14 Dages Tid, og hun var da ganske

helbredet, dog maatte hun i nogen Tid endnu bruge

Medicin, for aldeles at rense Blodet for Sygdommen.*)

Uagtet Lassen ved at foretage denne Cuur paa

Comp. opholdt sig engang i 10 Dage og engang i 6

Dage uafbrudt her i Byen, uden Udgift enten med

Løgie eller Bespisning, eller noget andet for Comp.

eller Forældre, og uagtet han selv leverede alle ud¬

vortes og indvortes Medicamenter som Fremstillede

brugte, uden Bekostning for hende, samt stedse befor¬

drede sig selv hertil Byen, har han dog paa Grund.

af Comp. mangeaarige Lidelser og hendes samt For¬

ældrenes daarlige Forfatning erklæret: ikke at ville

modtage nogen Betaling enten i Penge eller Penges

Værd for hendes Helbredelse, og at han ei heller der¬

for erholder Noget, da han stedse selv har erklæret,

at han vilde ansee sin anvendte Uleilighed og Bekost¬

ning rigelig belønnet ved at have skaffet Fremstillede

sit Helbred. Oplæst og vedgaaet. Fremstillede erklæ¬

rede, at hun, naar forlanges, er villig at beedige

denne Forkkaring. Divitteret.

Igjen blev fremstillet Væver Rasmus. Iver,
V

sen, der ligesom forige Fremstillede blev formanet til

Sandhed, og udsagde, at han for omtrent 34 Aar

*) Denne Patientindes videnskabelige Behandlingsmaade
finder jeg mig maaskee i sin Tid beføiet til nærmere

at offentliggjøre.
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siden bemærkede et Slags Udslæt i Ansigtet, hvilkec

han dog i Førstningen ikke ændsede, men da denne

Udslæt tog mere og mere Overhaand, talede han des¬

angaaende med Distriktslæge Ortmann, hvilket vel

kan være to Aar siden. Ortmann raadte først

Fremstillede at vaske sig i lunket usiet Melk, men da

dette slet ikke hjalp, ordinerede Ortmann Svovl¬

blomme hvilket Fremstillede døels maatte tage ind,

deels udrørt i Madsidt smøre sig med. Dette hjalp

imidlertid heller ikke. Da Fremstillede nu saaledes

havde brugt Ortmann i omtrent et halvt Aar, hen¬

vendte han sig til Doctor Medicinæ Evald i Svend¬

borg, der ordinerede et Slags Rødder, som Fremstil¬

lede kogte, og drak Decokten af; da dette ei heller

hjalp, ophørte Fremstillede dermed, og brugte nu i

lang Tid ingen Læge. Da Fremstillede nu fik at

høre, at Lassen i Qverndrup med Held havde cureret

forrige Fremstillede, søgte han ham med Anmodning

at paatage sig Fremstilledes Cuur. Den første Gang

Fremstillede talte med Lassen derom, vægrede han

sig ved at paatage sig Curen, paa Grund af, at

Sygdommen var for gammel og indgroet, dog lovede

han nærmere at betænke sig derpaa. Fremstillede

hørte nogen Tid derester, at Lassen var i Aarstrup,

og søgte derfor til ham, og blev strax taget under

Cuur. Lassen erklærede, at Sygdommen bestod i et

Slags Ringorme, der havde taget Sæde i Skjægget.

Han indsmurte derpaa Fremstilledes Ansigt, der, med

Undragelse af Øinene, Næsen og Hagen, sad i et

Saar, hvoraf der udflød Materie, med en tynd Olie,

og afkradsede med et Instrument Forboldnelsen, hvor¬
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paa Fremstilledes Ansigt blev belagt med Plaster.

Disse Plastere laae i tre Dage, og Fremstillede blev

strax da han blev taget under Cuur, sat en Snoer

i Nakken og denne blev trukket 2 Gange daglig.

Efterat Plasterne vare aftagne erholdt Fremstillede

af Lassen en Olie, hvormed han badede Ansigtet,

som da strax kom sig. Snoren, som blev sat i Frem¬

stilledes Nakke, borttog Lassen selv efter 4 Ugers

Forløb. Noget efter, nemlig sidste Vinter, begyndte

Udslættet atter at bryde frem og Fremstillede søgte

da igjen Lassen, der paa samme Maade som forhen

tog Fremstillede under. Cuur, dog med Undtagelse, at

der ingen Snoer blev sat i Fremstilledes Nakke.

Denne sidste Cuur varede i omtrent 14 Dage, og

efter den Tid har Fremstillede aldeles ingen Meen

havt af Sygdommen, ligesom denne ei heller har efter¬

ladt sig kjendelige Spoer i Ansigtet. Fremstillede be¬

mærker, at han saavel ved første som sidste Cuue

blev aareladt og fik blodrensende Pulver. Lassen

tillagde selv den største Deel af Medicamenterne, og

forlangte, efterat Curen var aldeles fuldendt for de

tillagde Medicamenter og den anvendte Umage 7 a 8

Rbd., men da Fremstillede forestillede ham Tidernes

Besværlighed, nedsatte han selv Fordringen til 5 Rbd.,

hvilken Fremstillede betalte ham. Efterat denne For¬

klaring for Fremstillede var oplæst og af ham ved¬

gaaet,, erklærede han at han var villig til, naar

forlanges, at beedige samme, hvorefter han blev

dimiteret.
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Litr. F.

Ved min Nærværelse i Haderslev i December f.

A. (i Anledning som forklaret*) blev jeg af flere

derværende Personer underrettet om den gamle Frue

Jørgensens=høist pinefulde Tilstand, samt af Ad¬

skillige blandt disse paa det indstændigste anmodet om:

at jeg dog vilde gaae til hende, for — om det var

muligt — at forskaffe denne beklagelsesværdige Pati¬

entinde nogen Hjelp eller Lindring i hendes store

Smerter. Jeg lod mig overtale til at besøge hende,

og var virkelig og saa heldig at tilveiebringe den ønskte

Lindring, som fuldkommen kan erfares af de Forhør,

som desangaaende ere optagne baade den 16de Febr.

og den 25de August,**) sidstafvigte sammesteds. Un¬

der Ledsagning af en Bekjendter og god Ven af Huset

bragtes jeg til' bemeldte bedagede Frue, og fandt hende

siddende i en Lænestoel og lydelig at vaande sig over

de gyseligste Smerter, hun uophørlig maatte udstaae,

hvilke ikke tillode hende ringeste Roe enten Nat eller

Dag. Angaaende Sygdommens Oprindelse og Be¬

skaffenhed gav hun følgende Forklaring: at Tilfældet

begyndte med en aaben Beenskade, der i de sidste Aar

idelig tiltog i høi Grad forbunden med ubeskrivelige

*) Paa Grund af et Brev fra Hr. Skovrider Bredall

fremlagt den 26de Juli 1824 i Sunds Gudme

Herreds=Ret — som paa Hr. Göhlmanns og Krigsraad

Gyrstings Vegne anmoder mig om at komme til Ha¬

derslev, da de begge ønskede at consulere mig angaa¬

ende deres Sygdomstilstand.

**) Min Actor ved underretten fik førsi Extentions=Orde¬

ren i denne Anledning den 1ode October 1824,hvor¬

længe han altsaa har ageret mod mig paa egen Haand,
sees deraf.
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Smerter, og i seneste Tid med en Stank, saa skræk¬

kelig gjennemtrængende, at den endøg mødte mig og

enhver i Huset Indtrædende allerede i Forstuen. Hun

havde i mange Uger — klagede hun — derhos ikke

været i Sengen, da det var hende aldeles umuligt at

forandre hendes nuværende Stilling uden Smerternes

Forøgelse i alt se høi Grad. Dog før jeg endnu

eftersaae Skaden, erkyndigede jeg mig om, hvad Læge

hun hidtil havde brugt, og da man svarede mig at

det var Regimentschirurg Holkzkamm, vilde jeg, —

uagtet hun meget bad mig derom — ikke paatage

mig Undersøgelsen eller Curen, førend jeg først havde

talt med bemeldte Læge desangaaende. Jeg begav

mig desaarsag og strax til ham, som viste sig da me¬

get human imod mig, og gav mig det Svar, at det

vilde fornøie ham, dersom jeg kunde, som jeg yttrede

Haab om, skaffe den arme og saa beklagelsesværdige

Patientinde nogen Lindring, samt forsikkrede mig des¬

foruden, at hendes Død ikke var langt borte. Nu

begav jeg mig strax derpaa igjen til hende, og under¬

søgte uden videre Betænkning hendes Beenskade. Akl

Himmel1 hvilket skrækkeligt Syn fremstilledes for

mig, da jeg saae hele Benet. i høi Grad ophovnet

langt over Knæet, flere meget store urene Huller paa

Benet, hvilke tjente til Spadseregang og Føde for

utallige Orme; enkelte smaae brandagtige Pletter paa

Tæerne, og ligeledes en betydelig brandagtig Plæt paa

Hælen, i Særdeleshed paa det Sted hvor den i saa

lang Tid*) havde hvilet paa underlagte Puder samt

*) Fruen sagde, saavidt jeg erindrer, at hun næsten i o
Uger baade Nat og Dag havde siddet i omtalte Stil¬
ling.
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flere større og mindre Hudforhøininger omkring Hælen

øg hele Foden samt paa Benet, hvilke vare opfyldte

med en stor Mængde Orme af forskjellig Størrelse.

Til alt dette Skrækkelige kom endnu den utaaleligste

Stank, som ikke kunde andet end friste mig og En¬

hver der var upartisk Øienvidne til at udraabe: □

hvilken utilgivelig Forsømmelset Saasnart

jeg derpaa havde ordnet den nødvendige Forbinding,

foretog jeg, — dog vist uden Haab om Helbredelse,*)

men alene for at lindre Smerterne — den saakaldte

Operation, der bestød hverken i mere eller mindre,

end at bortskjære og bortklippe en Deel af Hælens

Overhud, og at rense Underlaget deraf, hvorved en

saa talrjg Colonie af Orme faldt ud af deres Boe¬

lig. At den skakkels Patientinde — som omtalte

Forhører gødtgjøre tilfulde — strax fandt en miraku¬

løs Lettelse i Henseende til Smerterne efterat hele

Benet samt Foden paa lignende Maade var bleven

efterseet, er saare begribeligt. Denne Lettelse søgte

jeg nu efterhaanden at forøge ved passende Midiers

nøiagtige Anvendelse; — f. Ex. en af mig selv til¬

lavet Decokt af raspet Egebark med Allun til at

fomentere med — Charpie med lindrende Ungvent,

paa de urene og de for Huden aldeles blottede Huller,

samt varme Omslag over hele Forbindingen. Ind¬

vendig gav jeg Chinapulver (cort. peruv. opt. pulv*

samt Hofmandsdraaber, (Spir sulphur. alther.)

forbunden med den af Hr. Holtzkamm forud ordi¬

nerede Medicin som i alle Henseender var meget

*) Som jeg strax ved første Besøg forsikkrede Familien,
og som ved de optagne Forhører er bleven fuldkommen

stadfæstet.
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passende, men især hvad de udvortes Midler an¬

gaaer, af Vedkommende iikke anvendt paa behørig

Maade, og som jeg saameget mere benyttede mig af,

da man nægtede paa Apothekerne sammesteds at ud¬

levere Medicamenter efter min Ordination, ifølge

Physicusses Forbud. Jeg lod mig fremdeles overtale

til at besøge Patientinden flere Gange daglig, og gav

hende Medicin, samt forbandt hende bestandig selv;

dog stedse, som sagt, blot til hendes Lindring, og

uden Haab at kunde frelse hende fra den nærfore¬

staaende og af mig selv saavelsom af Hr. Holk¬

kamm forudsagde Død. Denne indfandt sig ogsaa

1ode Dagen efter min forrettede, af mine Forfølgere

saakaldte Operation, et Navn, hvoxmed den, ligesaali¬

det med Føie kan betitles, som om jeg blot havde

klippet Fruens Negle.*)

Omtalte 85 Aar gamle Patientinde, der efter

hendes eget Udsagn havde født 18 levende Børn til

Verden, var naturligviis formedelst Ælde og Smer¬

ter saaledes udtæret, og havde især ved sin omtalte

langvarige overhaandtagende Beenskade, — hvo veed

hvorlænge, — seet den meest smertelige Død imøde,

hun selv, saavelsom hendes Paarørende, kunde derfor

ikke andet end glæde sig derover, at jeg skaffede hende

Lindring i hendes sidste Tid, og med Taknemmelighed

erkjende Forsynets Bestyrelse herudi, at hun blidelig

hensov, efter at Aarsagen til de føregaaende græsselige

Smerter var heldig bortryddet ved min omhyggelige

*) Vidnerne ved Forhørene have desforuden eenstemmigen

beediget, at der ved min saakaldte Operation, hverken

viste sig ringeste Spor til Blod, eiheller foraarsagede

hende ringeste Følelse af Smerte.
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Bestræbelse. „Ja, Hvem maa ikke gyse ved den blotte

Tanke om denne salig Hensovedes forud udstandne

skrækkelige Piinsler naar jeg her siger hvilket jeg

med største Sandhed kan: at mærtede Orme, — efter

at jeg havde befriet hende fra omtalte Smarotzere —

krøbe omkring ved Væggene i Stuen, for der at for¬

pippe sig, ligesom og en utallig Mængde Fluer svær¬

mede omkring hende, og vare næsevife nok, til at

lægge deres Æg — ligefor mine Øine, i det jeg kom

hende til Hjelp, — deels paa det aftagne Bind, deels

paa de Dele af det syge Been, hvilke Iikke vare til¬

dækkede, og oven i Kjøbet ved alt dette, den utaake¬

ligste Stank at omgive en levende Person, hvis Dage

vist nok kunde have været forlængede, hvis man i

Tide med større Omhyggelighed havde anvendt de or¬

dinerede Medicamanter til denne Skades Helbredelse.*)

Litr. G.

Nr. 1.

Da min Kone var i hendes 21 Aar, kom der

efter foregaaende Smerter tvende haarde Knuder paa

hendes venstre Been, hvilke, efter etahalv Aars For¬

løb, brøde op i en aaben Skade, hvoraf der flød en

tynd, Materie, forbunden med afvexlende større og

mindre Smerter. Vel søgte jeg, ikke alene strax, men

og i en Tid af 5 til 6 Aar, Hjelp. hos flere autori¬

serede Læger, men stedse til ingen Nytte da Smer¬

*) Blandt over z0 af mig med Held fuldkommen helbre¬

dede Sygdoms=Tilfælde af lignende Slags, vil jeg

blot anføre til Exempel et Par lovlig godtgjorte Vid¬

nesbyrd i saa Henseende. See Litr. G, som Bilag.
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terne tilligemed Hullernes Forstørrelse bestandig tiltoge,

og voxte der desforudeu i de tvende sidste Aar, da

hun bestandig var sengeliggende, i Nærheden af Hæ¬

len og paa Skinnebenet, Noget ud af Størrelse som

et stort Gaaseæg, der havde Udseende som om det

kunde være en Svamp. Hendes Been var desforuden

lige til Knæet ligesaa tykt som tre andre Been, og

var der i samme de grueligste Smerter som man no¬

gensinde kan forestille sig, og kunde hun desformedelst

ikke have ringeste Roe eller Hvile i det sidste halvan¬

det Aar, og var der desforuden den utaaleligste Stank

derved, at man neppe kunde udholde at være i Stuen

derfor. I denne min Kones saa høist bedrøvelige

Forfatning, tog jeg min Tilflugt til Hr. Lassen i

Qverndrup, om hvem jeg havde hørt, at han nok

kunde hjelpe mig, dersom han blot vilde paatage sig

det. Vel nægtede Hr. Lassen at hjelpe, men lod

sig dog endelig ved min Kones og mine Taarer, samt

flere Tilstædeværendes Bønner, bevæge til at love sin

Og kan jeg med Sandhed bevidne: at derHjelp.

neppe var forgaaet en Time, efterat han havde af¬

skaaret Svampene og renfet Hullerne, og lagt varme

Omslag tilligemed Forbindingen paa Benet, førend

de grusomme Piner vare stillede, og sov hun næsten

hele Natten hvilket i de tvende sidste Aar ingensinde

havde været hende muligt. At beskrive al den Kunst

og store Umage, som Hr. Lassen i over 2½ Aar

anvendte for at faae den bestandig paa nye udvoxede

Svamp dempet, formaaer jeg ikke. Dette alene kan

jeg, som een i hele Egnen bekjendt Sandhed bevidne:

at hun, efter at han havde taget hende under Cuur,

ikke har følt Smerter af stor Betydenhed siden, samt
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at hun nu i over 4 Aar har havt et aldeles sundt

Been, der er ligesaa godt som det andet. Endvidere

har Hr. Lassen været yderst billig med Betalingen;

omendskjøndt han har gjort over 4º lange Reiser for

hendes Skyld. Mit afgivne Vidnesbyrd vil jeg med

største Fornøielse beedige for Retten, naar forlanges.

Gummerup den 9 Martz 1826.

Jørgen Petersen.

(L. S.)

Nr. 2.

Vel maa jeg høiligen beklage, at min Pen er

saa ringe til efter Ønske at tilkjendegive de billige og

taknemmelige Følelser, der ved Tanken om min gode

Kones lykkelige og varige Helbredelse for Øieblikket

opfylder mit Hjerte. Dog da De, Høistærede Hr.

Lassenl har ønsket min egenhændige Beskrivelse,

deels med Hensyn til Beskaffenheden af min Kones

mangeaarige haarde Lidelser, deels med hvad Held, de

af flere Læger i hendes Sygdom befalede Medicamen¬

ter har været anvendte, saa kan jeg ikke nægte, over¬

eensstemmende med Pligt og Samvittighed, at meddele

samme. I over 6 Aar havde min Kone lidt utrolige

Smerter formedelst en aaben Beenskade, der især i

de tvende sidste Aar, da hun stedse laae til Sengs,

havde med et rædsomt Udvortes og en utaalelig Stank

i Førening med de skrækkeligste Pinsler, tiltaget saa¬

ledes: at der næsten aldrig nogen Time, enten Nat

eller Dag, blev hende forundt ringeste Roe eller Hvile,

og var tillige mit hele Huus, formedelst hendes idelige

og høist ynkelige Jamren og Raaben, hvorfor man
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Ingensteds var sikker, forvandlet til en sand Forstyr¬

relsens og Elendighedens Boelig. Vel har jeg, og

det endog ved Sygdommens Begyndelse, ikke sparet

nogen Bekostning, baade med at søge som og at hente

Læger til hende; thi hun har i omtalte Tid, ikke

alene brugt, saavel ind= som udvortes Medicamenter

efter følgende Lægers Befaling; nemlig: Hr. Krigs¬

raad Baumann i Assens, Hr. Justitsraad Bøi¬

sen i Odense, Hr. Regimentschirurg Jacobsen i

Odense, Hr. Chirurg Bucholt i Assens, Hr. Doc¬

tor Schumacher i Haderslev, Hr. Doctor Medicinæ

Møller og Widiger paa Christiansfeldt; men og

efter Fleres, som jeg for Øieblikket ikke erindrer. Dog

alligevel har det ikke engang været dem mulig at for¬

skaffe hende nogensinde nogle Timers vedvarende Roe,

end sige Forbedring, da Skadens Forfremmelse til¬

ligemed Pinernes Forøgelse meget mere tiltog i den

Grad, at Alle vare af den Formening, at hendes

Been skulde sættes af. Alt dette uagtet, vare vist

neppe to Timer forsvundne efterat Hr. Lassen fra

Qverndrup havde paataget sig hendes Helbredelse og

renset Hullerne, paa hendes Been, samt forbunden

samme, førend alle Smerter vare saaledes jagede paa

Flugten, at de under hele Curen ikke oftere har for¬

uroliget hende, og efter 11 til 12 Ugers Behandling

var Benet fuldkommen tillægt, og hae samme nu i

over 5 Aar bestandig vedligeholdt sig; desforuden blev

der sat en Fontanelle paa Benet, og fik hun under

Curen Medicamenter til indvortes Brug. For den

megen Umage og Omhyggelighed Hr. Lassen har

udvist i min Kones Sygdom, samt Billighed hvad

Betalingen angaaer, kan jeg aldrig noksom takke ham.
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Dette Vidnesburd er jeg villig at beedige for Retten

saasnart det paafordres.*)

Sønderbye d. 23de Nov. 1825.

C. Jacobsen.

(L. 5.)

Litr. H.

Visum repertum.

Mortuæ virginis externum habitum con¬

templans hæc inveni pårvum, macrum et te¬

merum corpas kuit; in pectore et in suporioxi

abdominis parte vestigia haud magna observavi

macularum, dvas papulas voco; ahdominis co¬

Jor externus subcæruleus erat. In cavo abdo¬

minis omnia vasa sangvikera sangvine rigida

apparuerunt; præterea omnja viscera chylopoe¬

tica et omentum majus (præsertim pars .gastro¬

colica) sicut etiam peritonæum talem habuerunt

coloxem, ut plures partes sphacelozæ naturæ

esse videxentur; porro cavum abdominis er

parte Huido qvodam coloris russei, (brunligrødt)

impletum erat, cujus signa in veste kunebri.

sicut etiam in mensa, et in pavimento, plus

quam necessaria videbantur. In pectore vul¬

mexa duo, fere ser pollices oblonga, ah humero

versus inferioxem sterni partem se extendebant,

*) Disse tvende Attester, som ere lovlig godtgjarte, vare

forud stadfæstede af Sognepræsten og tvende troevær¬

dige Mænd¬
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in qvibus vulneribus nec in erternis nee in

internis partibus ullum non naturalem aut ru¬

boxem aut tumorem aut duritatem observavi; e

contrario accuratissime vidi, nullam ibi fuisse

Intlammationem, nisi in cuxatione necessariam.

In cavo thoracis videri potuit, convexam pul¬

monum superficiem (parvis tamen adhæsioni¬

bus) cum pleura conjunctam tuisse; in sacco

pleuxæ sinistro plus humoris solito repertum

est, qvem humorem statim tamen observavi,

esse aqvam pericar’dii incisione non necessaria,

nee recto loco ab obdücentibus facta eldluxam.

Cavitatem cranii hon examinavi, cum ex ab¬

normitatibus supra allatis, qvas in abdomine

observaveram, omnino persvasum mihi esset,

causam mortis esse eam, qvam, antegvam ca¬

daver exploraveram, jam certo existere statui.

Söllested in ædibus cantoris, Calendis

Februaxii 1824.

Litr. I.

Nr. 39.

Caroline Andersdatter, Indsidder An¬

ders Jensens Datter af Sønderaabye, som blev

formanet at sige Sandhed, og derunder forklarede: at

hun for omtrent 3 Aar siden fik en Koldfeber, som

rigtig nok gik bort efter nogen Tids Forløb; men

hvorefter der satte sig en Sygdom i hendes Skulder,

hvor hun først fik ondt, og hvilken Sygdom endte sig

med en Slaphed i den høire Arm og Haand. Deels

(8
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med Fattigvæsenets Understøttelse og deels med egen

ringe Formue, søgte hendes Fader Hjelp for. Syg¬

dommen hos Distriktschirurg Bøisen i Middelfart,

under hvis Cuur Fremstillede var et heelt Aar igjen¬

nem; men tilsidst blev Armen som henvisnet og tør,

og Fingrene paa Haanden ubøielige, saa at hun hver¬

ken kunde bruge Armen eller Fingrene formedelst Ube¬

vægelighed og Vissenhed i begge Deele. Det varede

derefter nogen Tid inden Lassen blev opsøgt, og

efter dette var skeet, tog han hende under Behand¬

ling ved Juletider sidstafvigte Aar. Lassen gav

hende indvortes Midicin samt Noget at bade eller

smøre den syge Arm med, hvorefter hun snart bemær¬

kede at baade Armen og Haanden i det Hele blev

bedre og bedre dog er hun først for nogen Tid siden

kommen sig aldeles, og har hun nu ligesaa god Før¬

lighed og ligesaa megen Kraft i den Arm og Haand,

som i den anden, der aldrig har feilet noget. La s¬

sens Cuur paa hende varede omtrent ⅔ Aar. Dom¬

meren bemærkede ogsaa ved derom at anstille Prøve,

at hun var meget kraftfuld i den omforklarede Arm

og Haand. Lassen har intet villet havt enten for

tillagte Medicamenter, eller fordi han har helbredet

Fremstillede.*)

* Nr. 41.

Huusmand A ugustin Michelsen i Hjerup,

som under Formäning om at følge Sandhed depone¬

*) Paa Grund af Fattigdom. Hun var erklæret incura¬

bet af Vedkommende.
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rede: at han i mange Aar har havt Tilfælde af

Trykning i Maven; der første Gang yttrede sig i

Aaret 1811 og siden efter tog mere og mere over¬

haand, saa at han for Sygdommen var nødsaget at

søge en Læge, hvilket han kunde saameget lettere, som

hans Herskab gjerne betalte Medicin og Doctorløn

for ham. Krigsraad Baumann i Assens curerede

paa Deponenten den længste Tid, i 11 til 1s Aar,

og skjøndt han vel strax efter Nydelsen af de af

Krigsraad Baumann ordinerede Medicamenter syn¬

tes at kunne finde Lindring, tog dog alligevel Svag¬

heder immer til, og Deponenten var i det sidste halve

Aar, før Hr. Lassen tog ham under Cuuk, saa

daarlig, at han tilsidst neppe kunde gaae eller staae,

ingen Ting kunde taale at spise, men led immer af

Tørst og maatte desaarsag drikke baade Nat og Dag.

og Deponenten siger; at dersom han ikke dengang

havde faaet Hjelp, havde han vist nu ligget i Gra¬

ven. Da Lassen i dette Foraar var bleven almin¬

delig bekjendt af Almuen her i Omegnen for sin

Duelighed, besluttede Deponenten at søge Raad hos

ham for sin Svaghed, og søgte til den Ende til Øre¬

lund; men Lassen erklærede, ikke at ville befatte sig

med Deponenten, formedelst eu Proces han havde, og
fordi tillige Krigsraad Baumann havde Deponen¬

ten under Cuur. Ved mange indstændige Bønner

lod Lassen sig senere overtale, og gav da Deponen¬

ten 2 Flasker med Medicin som skulde tages ind, og

efterat have brugt disse Midler i nogle Dage, kunde

Deponenten strax mærke Lindring, kunde begynde at

spise, og mærkede de aftagne Kræfters Tilbagevendelse,

(8
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og nu er Fremstillede ligesaa rask og frisk, som førend

han blev angrebet af Sygdommen. Fremstillede har

tilbuden Lassen Bitaling saavel for sine tillagte Me¬

dicamenter som Cuur; men denne vilde. ingen Beta¬

ling have, sigende; at han ikkun har helbredet Frem¬

stillede for sin egen Fornøielse. Under den omforkla¬

rede Sygdom spyttede Fremstillede tillige Blod, og

blev han af Lassen, foruden de omforklarede Mid¬

ler, desuden nareladt. Deponenten tilføier, at uagtet

Lassen erklærede ingen Betaling at ville have, gav

Deponenten ham af egen Drift ½ Spccie som Præ¬

sent, fordi han var bleven hjulpen saa godt. Forkla¬

ringen oplæst og vedgaaet.

Nr. 34.

Det kan vel være en 6 Aar siden, at jeg Under¬

tegnede efter i længere Tid at have følt Smerter i

Ryggen, tilligemed Vandets Skjæren ved Urineringen,

at jeg pludselig blev overfaldet af en, efter Doctorens

Sigende vattersottig Ophovning i hele Kroppen, An¬

sigt og Hænder undtagen. Vel søgte jeg strax, og

det i lang Tid, først Hjelp hos Distriktslæge Ort¬

man i Faaborg, og dernæst, da hans Medicin ikke

vilde hjelpe, hos Hr. Justitsraad Jørgensen i

Odense, men var hans Medicin mig heller ikke til

ringeste Nytte; thi Hævelsen i Livet tiltog i den

Grad, at jeg tilsidst neppe kunde trække Veiret, og

vare desforuden Smerterne ved Urineringen saa store,

at jeg ikke kan beskrive samme, og meget ofte kunde

jeg ikke engang urinere, hvilket imellem varede hele

Dage, at jeg blev pinet saaledes. Efterat jeg nu hen¬
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ved en fem Maaneders Tid havde brugt Hr. Justits¬

raad Jørgensens Medicin og, som sagt, daglig

blev slettere, og det i den Grad, at hverken jeg selv

eller min Familie troede at jeg skulde leve længere.

En god Ven af min Familie fortalte mig da: at

han bestemt vidske at Hr. Lassen fra Qverndrup

havde hjulpet Flere i samme Sygdom, om hvem man

ogsaa havde opgivet alt Haab til Rædning. Jeg fik

derefter Hr. Lassen til at tage mig under Cuur,

og kan jeg med den bedste Samvittighed bevidne: at

neppe 10 til 12 Timer havde jeg brugt de Medicamenter,

som han selv tillavede og indgav mig, førend jeg for¬

nam en stor Forandring til det Bedre, da han tillige

bragte det dertil, at jeg, og det uden synderlig Smerte

kunde urinere og det ofte en næsten utroelig Mæng¬

de; der gik desforuden smaae kantede Stene fra mig,

naar jeg urinerede, og det uden store Smerter. Efter

en 7 til 8 Ugers Behandling, var jeg fuldkommen

helbredet, og har siden Curen været ved ønskeligt

Sundhedstilstand. Hr. Lassens store Umage og

Omsorg for mig i denne haarde Sygdom tilligemed

Billigheden hvad Betalingen for Medicin og Curen

angaaer, kan jeg ikke noksom rose ham for. Fore¬

staaende min sandfærdige Forklaring er jeg villig at

bekræfte ved Retten naar paafordres.

Tommerup den 10 Marts 1825.

Jørgen Andersen.

(L. S.)
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Nr. 52.

I Følge Indkaldelse, fremstod Skolelærer Niel¬

sen paa Baagøe, som forklarede: at han i sin Ung¬

dom var meget plaget af Hovedpine som vedvarede

bestandig indtil han kom paa Seminariet ved Skaa¬

rup, hvor han i Aaret 1815 blev syg af Koldfeberen,

der dog blev standset ved Huusraad, men efter den

Tid fik Deponenten Forstoppelse i Maven som siden

gik over til den gyldne Aare, der voldte ham ofte de

ulideligste Smerter. For denne Sygdom søgte De¬

ponenten Regimentschirurg Jacobsen i Odense,

Doctor Medicinæ Evald i Svendborg, og Doctor

Widiger i Christiansfeldt. Men de af disse be¬

nævnte Læger foreskrevne Medicamenter fandt Depo¬

nenten ikke virkede Noget til Forbedring, hvorfor han

blev kied af at søge den Hjelp han kunde finde, deels

var hans Evne heller ikke til at udholde bestandig at

bruge autoriserede Læger. I Foraaret 1816 var denne

Sygdom ikke stræng, men tiltog i Aaret 1817 og føl¬

gende to Aar, i hvilket Tidsrum det var, at Deponenten

søgte de anførte Læger. Nogen Tid derefter begyndte

Sygdommen at mindske eller lindre, hvorimod den om¬

talte Hovedpine, Deponenten havde fra Barndommen,

tiltog i Forening med Gigt og Trykning i Underlivet,

af hvilken Sygdom Deponenten laae af og til i om¬

trent 30 Uger, da han søgte Hjelp mod samme hos

Doctor Møller i Christianfeldt, og Chirurg Buck¬

holtz i Assens; men mærkede ikkun at sidstnævntes

ordinerede Medicamenter gave lidt Lettelse i Underlivet

eller Maven, da derimod Møllers Mediein intet hjalp.

Hovedpinen og Gigten vedblev at plage Deponenten
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saaledes; at den for en Deel har gjort ham mindre

skikket for de daglige Sysler i 4 til 5 Aar, indtil han

for disse Sygdomstilfælde consulerede, og efter me¬

gen Overtalelse fik Hr. Lassen til at hjelpe, og til

den Ende talte første Gang med ham i Januari Maa¬

ned. Lassen kom derefter til Deponenten i Februar,

og gav ham da nogle Medicamenter, og derefter er han

bleven fuldkommen helbredet. Medicinen kjendte De¬

ponenten ikke; men samme indeholdtes i to smaae Fla¬

sker og et Pulver til 2 Gange. Medicamenterne i den

ene Flaske foraarsagede Brækning, den anden Flaske Me¬

dicin var et Slags Mixtur, hvoraf han nød hver 3die eller

4de Dag, eftersom han befandt sig vel eller ilde til.

Sygdommen som stedse paakom Deponenten meget hæf¬

tig engang hver 4de Uge, og som voldte at han var som

rasende; men ellers var den mindre hæftig. Dog efter¬

at Deponenten havde brugt den af Lassen leverede

Medicin, kom Sygdommen ikke mere til nogen bestemt

Tid, og nu befinder han sig fuldkommen helbredet,

saavel for Hovedpine som for Gigten og Trykningen i

Underlivet. Deponenten befinder sig meget tilfreds med

Lassens Duelighed og anvendte Umage paa sig i

denne hans langvarige Sygdom. Lassen har ogsaa

befriet Deponentens Børn for en farlig Kighoste, (thi

der døde pludselig i nogle faae Dage flere Børn af

samme) og har hverken herfor eller for Curen paa

Fremstillede villet modtage nogen Betaling enten for

Medicinen eller Reiser. Deponenten har tilbudet

L.assen Betaling, men denne undslog han sig for at

modtage med den Erklæring, at hvo der har kostet

paa saa mange Doctorer forud dem tog han ingen Be¬
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taling af; men foretog saadanne Curer for sin For¬

nøielse. Forklaringen oplæst og vedkjendt.

Nr. 29.

For omtrent tre og et halvt Aar siden, kom der

af sig selv et lille Saar paa min Næse, som jeg ikke

regnede for Noget. Paa Sessionen i Odense fik Doc¬

tor Helvig Øie derpaa, han sagde da: at han let

kunde helbrede mig derfor, desaarsag jeg og søgte ham

strax og vedblev bestandig i over fem Fierbingaar at

bruge efter hans Recepter en utrolig Mængde forskjel¬

lige Slags baade ud og indvortes Medicamenter men

i Stedet for Bedring kom der Smerte og Svie i min

Næse, som tillige hovnede gyselig op, der brød ind og

udvendig flere Huller op paa den, og især var der et

skort Hul tæt oppe under Øiet, som gik heelt igjennem

Næsen; hvilket smertede mig meest, og desforuden

kunde jeg ikke faae Luft igjennem Næsen. Da jeg

nu saaledes blev stedse slettere, vilde jeg ikke længer

bruge hans Medicin, og søgte derpaa Lassen i Qvern¬

drup, om hvem jeg havde hørt, at han nok kunde hel¬

brede mig, dersom han bløt vilde paatage sig det. Vel

nægtede han i Begyndelsen at hjelpe; men efter megen

Overtalelse lovede han tilsidst at curere mig. Og fandt

jeg, Gud være lovet ; ved ham den Hjelp jeg saa in¬

derlig ønskede; thi efterat han i nogle Dage med varme

Omslag havde bortskaffet Hævelse fra Næsen, og der¬

næst med Kniven renset Hullerne baade ud og indvendig,

saa stillede Smerterne sig snart, og Næsen forbedrede

sig daglig; og nu har jeg, nogle meget ubetydelige Ar

undtagen, en fuldkommen sund Næse igjen. Fore¬
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staaende mit Vidnesbyrds Rigtighed, vil jeg med For¬

nøielse beedige for Retten, om forlanges.

Hjelmerup d. 20 Novbr. 1825.

Ciaus Rasmussen.

(L. S.)

Nr. 44.

Fremstillede Birthe Jensdatter, Almisselem

i Huusbye Sogn, der har sit Ophold i Eskiør Bye,

som blev formanet til at sige Sandhed, og derunder

forklarede; at hun har en Søn der nu omtrent er 8

Aar, som heder Peter der næsten i 6 Aar har havt

meget daarlige Øine, for hvilken Sygdom hun med

Fattigcommissionens Samtykke søgte Raad hos Di¬

striktschirurg Bøisen i Middelfardt et heelt Aar

igjennem; men som intet hjalp, hvorved Drengen blev

saa daarlig, at han tilsidst ikke kunde veilede sig selv,

og ei heller faae Øinene op, og derfor blev af Fattig¬

kassen udbetalt til Bøisen 13 Rbd. Sedler. I

Sommer tog Lassen sig for efter hendes Anmod¬

ning at helbrede Drengen; trak ham en Sime i Nak¬

ken, aarelod ham tvende Gange, og gav ham Medicin

til indvortes Brug, og til at bade Øinene med. Det

varede ikke over 3 Dage efter denne Cuurs Anvendelse,

inden Drengen kunde lukke sine Øine op, og derpaa

efterhaanden kom til at see med samme. Øinene. kunde

vel endnu blive bedre, men da Lassen er forbudt

at practisere, vil han ikke befatte sig med Drengen,

som han derimod har lovet at ville, om han nogensinde

skulde faae Tilladelse til „at udøve Lægekunsten igjen.

Lassen leverede selv alle de brugte Medicamenter,
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men vilde ingen Betaling modtage enten for Medicinen

eller for sin Umage. Forklaringen oplæst og vedgaaet.

Nr. 83.

Huusmand Mads Jeppesen fra Stupperup,

som blev formanet at sige Sandhed, og derunder depo¬

nerede: i Foraaret 1819 blev Deponenten. pludselig syg

af et Tilfælde, som han troer var en hidsig Feber, af

hvilken Sygdom han var sengeliggende i 14 Dage, var

tildeels for det meste rasende og ude af sig selv. Da

Sygdommen efter benævnte 14 Dages Forløb havde

sat sig, bemærkede Fremstillede først at han havde

tabt Synet paa det ene Øie, dog uden at han fornam

mindste Smerte i samme, og bekymrede sig derfor ikke

at søge Raad herfor, men brugte selv nogle Huusmid¬

ler, der dog ikke vilde give ham sit Syn tilbage. I

denne Tilstand gik Deponenten indtil henimod Aarets

Ende, eller til Efteraaret, da hans omforklarede venstre

Øie tog til at pine og smerte ham ubeskrivelig, at han

ikke kunde være til. En Familie som Deponenten hav¬

de i Gummerup, og som var underrettet om hans Li¬

delser og Øiensvaghed, lod ham vide, at Doctor Las¬

sen kom til dem paa en bestemt Dag i Efteraaret

1819, hvorfor Deponenten begav sig derhen, for at søge

Raad mod sine Lidelser. Her var Deponenten Natten

over. Da Lassen indfandt sig næste Morgen, saa

anmodede han ham om at helbrede sig, hvortil Lassen

svarede, at han jo kunde søge Hjelp og Raad hos Doc¬

tor Jacobsen i Odense, eller Baumann i

Assens. Dog da Deponenten forsikkrede at have stor

Fortroelighed til Lassen, og hans Familie i Gum¬
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merup, Gaardmand Jørgen Petersen og Kone,

ogsaa trængte paa Lassen, lod han sig bevæge, og

tog Fremstillede under Behandling strax samme Dag.

Lassen aarelod ham da først derefter trak han ham

en Sime gjennem Hud og Kjød bag i Nakken, satte

ham derpaa et Instrument paa det daarlige Øie, hvor¬

ved Deponenten mærkede at en Deel Materie flød ud

af samme. Efterat disse Foretagender af Lassen

vare tilende, fik han strax Roe for sine forud havende

store Smerter i Øiet, og begav sig derfor glad og for¬

nøit til sit Hjem. Deponenten fik to Flasker Medicin

med sig, som Lassen gav ham, og befalede, at han

skulde bruge det i den ene Flaske til selve Øiet, og det

i den anden til at smøre den i Nakken indtrukne Sime

med. Efterat Deponenten havde brugt de af Lassen

ordinerede Medicamenter, hvoraf nogle ogsaa vare til ind¬

vortes Brug, i nogen Tid, kunde han begynde at skimte

med det daarlige Øie, og da 5 Uger vare forløbne, var

Synet i Øiet ligesaagodt som det er endnu, og Øiet

seer Deponenten nu godt med dog er Synet i samme

en ringe og ubetydelig Deel dunklere end i det andet,

hvilket dog ikke er kjendelig paa samme. Deponenten

er særdeles glad, at Lassen har hjulpet ham saa godt

til sit Syn igjen, og befriet ham for saamange Smer¬

ter. For denne Cuur gav Fremstillede Lassen 20

Rbd. Sedler som denne. selv forlangte for samme;

men Lassen befordrede sig selv 5 Gange til ham,

og tillagde de nødvendige Medicamenter, Forklaringen

oplæst og vedkjendt.
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Nr. 71.

Karen Rasmusdatter af Huusbye, som

under Formaning om at sige Sandhed deponerede:

Hun har i omtrent 20 Aar været daarlig i hele Lege¬

met, og havt Trykning for Hjertet, samt stedse været

beladt med Mathed. For 3 Aar siden blev hun, foruden

omtalte Sygdomme daarlig. i Hovedet, hvor det be¬

standig surrede og tumlede, og gav hende hverken Roe

Nat eller Dag. Sygdommen i Legemet var ogsaa

forenet med en bestandig Uroe. For mange Aar siden

søgte hun Hjelp hos Krigsraad Baumann i Assens

for Sygdømmen i Legemet: men de Medicamenter, som

hun fik af ham, hjalp hende ikke noget. Derefter har

hun hos en Mand i Assens, som hun troer var Bar¬

beer Henningsen, faaet noget Olie for Sygdommen

i Hovedet, hvormed hun skulde smøre sig i Tindingerne

og Hovedet, ligesom han raadede hende til Aareladning

paa Fødderne som ogsaa blev efterkommet; men in¬

gen af Delene hjalp hende. Først i Fasten indeværende

Aar søgte Deponenten Hjekp hos Lassen, som gav¬

hende Medicin med sig hjem ien Flaske, som hun skulde

tage ind af i Vand, Morgen og Aften; tillige aarelod han

hende, og denne Cuur har hjulpet hende saa godk, at

hun aldrig har været saa frisk og rask som nu, -ligesom

hun i Sommer har kunnet forrettet Høstarbeide som

hun i Sygdømmen ikke kunde, da hun ei engang kun¬

de taale at spinde paa sin Rok, og hun troer, at der¬

som hun ikke havde faaet Lassen til at hjelpe sig.

var hun aldrig bleven rask eller karsk. Hun tilbød

Lassen Betaling for tillagte Medicamenter og havde

Uleilighed, men han vilde paa Grund af hendes Fat¬
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tigdom, Intet modtage af hende. Oplæst og ved¬

kjendt.

Nr. 10.

Da min Datter var i hendes 11 Aar, blev hun

pludselig og meget heftig angrebet af Krampe i Ansigt,

Arm, Laar og Been, der, efter at have raset en 8 til 9

Dage, gik over til et Krampeslag, som gjorde hende al¬

deles bevidstløs for Alt hun sik det vel 8 til 1o Gange

daglig, dog ogsaa vel over 20 Gange, og varede samme

som oftest kun i 8 til 9 Minutter, men ogsaa imellem

en god halv Time, førend hun kunde besinde sig sigjen

og kjende de tilstedeværende Bekjendtere eller hendes

Forældre; hun fik ogsaa Slaget meget. ofte om Natten.

Vel søgte jeg efter mine fattige Omstændigheder flere

Raad for hende, men vare samme stedse uden Nytte, da

Sygdømmen meget mere tiltog, og var hun tilsidst heel

mager og ussel. Efterat hun nu havde have Sygdom¬

men henved 20 Uger, tog jeg min Tilflugt til Hr. Las¬

sen i Qverndrup, der ogsaa lovede at hjelpe mig, og

det paa Grund af min Fattigdom uden Betaling,

enten for. Sygebesøg eller Medicamenter. Og havde

Hr. Lassen neppe havt min Datter en 8te Dage

under Behandling, førend Krampeslager kom yderst siæl¬

den, og varede kuns meget kort, og efter 6 Ugers Cuur

var min Datter ganske helbredet; og det saa fuldkom¬

men, at hun i over 6 Aar har været ved et sundt og

høist ønskeligt Helbred. Hr. Lassen udviiste den

største Omhyggelighed for hende, og gav hende selv

Medicin og forblev flere Gange 4 til 5 Timer hos

hende, indtil han fik Medicamenterne til at virke som

han ønskede, desforuden tog han, som han forud havde
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lovet, ingen Betaling, enten for sine Medicamenter,

eller Sygebesøg; omendskjøndt han befordrede sig

selv. Denne min givne Forklaring, vil jeg med sand

Glæde beedige til Tinge, naar og hvor forlanges.

Haarbye d. 13 Marts 1826.

Hans Hansen.

(L. S.)

Nr. 85.

Pigen Anne Katharine Jensdatter paa

Baagøe, som under Formaning forklarede: for 5 Aar

siden havde Deponentinden Halssygen, hvoraf hun laae

i 6 Uger, hvorefter hun, som dengang tjente for sit

Brød fik ondt i sine Øine, saa at hun hverken kunde

taale Soel eller Veiret, og derfor maatte forlade sin

Tjeneste, og drage hjem til sin Moder, da hun af

Mangel paa Synet var aldeles uskikket til Bondear¬

beide. Fra den Tid af indtil indeværende Aars For¬

aar, da Chirurg Lassen tog hende under Cuur, har

hun ikke kunnet seet, hende til nogen Nytte, ligesom

hun ogsaa var fuld af Smerter og Pine i Øinene næ¬

sten bestandig, at hun mange Gange desformedelst

neppe kunde nyde sin Mad. For denne Svaghed søgte

Deponenten Raad og Hjelp hos Doctor Møller paa

Christiansfeldt, men de af ham ordinerede Lægemidler

foraarsagede vel, at hun efter Brugen kunde see lidt

hedre, men som kun varede kort, og Smerterne og

Pinen varede ligefuldt ved. Da Lassen tog hende

under Cuur, väre Øienlaagene saa tilgroede, at han

maatte med Magt lukke dem op, især det venstre, da

Deponentinden ikke ved egen Hjelp kunde gjøre det.
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Lassen vilde nødig paatage sig Curen men lod sig

endelig overtale, og aarelod derpaa Deponentinden, samt

gav hende en Deel Medicin, efter hvis Brug hun strax

fik Roe for Pinen den første Gang det blev anvendt,

ligesom hun bestandig mærkede mere og mere Forbedring

i Øinene, og nu er hun saa fuldkommen helbredet, at

hun baade kan sye og spinde, samt forrette alt Fruen¬

timmerarbeide, saa at hun er særdeles vel tilfreds med

den af Lassen paa hende anvendte Flid, hvorfor han,

da hun var fattig, ingen Betaling har villet modtage,

uagtet han selv tillagde alle Medicamenterne. Forkla¬

ringen oplæst og vedgaaet.

Nr. 3.

Kort efter en pludselig Forkjølelse, jeg som Ba¬

gersvend i Nyeborg havde paadraget mig, følte jeg en

tiltagende og som oftest smertelig Pinen og Bryden i

Hænder og Fødder, der ei engang vilde tillade mig den

nødvendige Roe om Natten; hvis Aarsag jeg da strax

søgte Raad hos Distriktslæge Fryd samm=steds; men

var aligevel, omendskjøudt jeg i lang Tid, og det me¬

get nøiagtig, brugte de af ham ordinerede Medicamenter,

dog ikke saa lykkelig at finde ringeste Forbedring, da

Sygdommen meget mere tiltog, tillige med en betydelig

Svækkelse i Laar og Been. Da jeg derpaa kom i Con¬

dition hos en Bager i Assens, og min omtalte Sygdom

stedse tiltog, især med Hensyn til Svækkelsen i mine

Been, saa søgte jeg sammesteds, og det i lang Tid,

først Hjelp hos Hr. Krigsraad Bauman og dernæst

hos Hr. Chirurg Riber, men blev jeg aligevel dag¬

lig daarligere, og det tilsidst saaledes; at Underkroppen
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blev ligesom følesløs paa mig, da Laar og Lægge

svandt ind i den Grad, at jeg, skjøndt aldeles usikkert,

neppe ved egen Kraft kunde komme over Gulvet. I

denne min, som et unge Menneske paa 24 Aar, saa.

høist ynkværdige Tilstand, fik jeg Vished om, at en

Læge fra Qverndrup ved Navn Lassen, (som jeg af

troværdige Mænd ofte forud har hørt rose for hans

mange, store og heldige Curer paa Syge) skulde i Nye¬

borg Egnen have helbredet en Person for en lignende

Sygdom som min daværende, hvorfor jeg naturligviis

og rog min Tilflugt til ham. Og kan jeg i Sandhed

forsikkre: at jeg neppe en Uge havde benyttet mig af de

af ham befalede ud og indvortes Medicamenter førend

jeg daglig fornam en høist mærkelig Forandring til det

bedre, da ikke alene Kulden, men og den sovende Fø¬

lelse i Underkroppen forsvandt, ja min i over Aar og

Dag manglede Appetit samt forrige Munterhed ind¬

fandt sig med Kjempeskridt, og efter en 10 til 12 Ugers

Behandling, havde Hr. Lassen fuldkommen tilbage¬

skaffet mig min forrige gode Sundheds=Tilstand igjen,

Atsom jeg siden Curen bestandig har beholdt.

ovenstaaende min skriftlige Forklaring, angaaende den

Sygdom jeg for nogle Aar siden har været hjemsøgt

af, er overeensstemmende med den rene Sandhed,

vil jeg med sand Fornøielse beedige for Retten, om

forlanges.

Assens d. 24 October 1826.

H. P. Østerbye.

Bagermester i Assens¬

L. S.)
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Nr. 38.

Et 12 Aars gammelt Pigebarn Dorthe Niels¬

datter, Gaardmand Niels Rasmussens Dat¬

ter i Huusbye, som under Formaning til Sandhed

forklarede: at hun fra Barnsbeen af har havt en Ge¬

væxt paa fit venstre Laar ret oven for Knæeskallen,

som strakte sig indtil midt paa Laaret, og fra den for¬

reste Deel af Laaret, indtil om eller ned i Knæebøinin¬

gen. Fra Førstningen af var Gevæxten kuns liden,

men den voxte Aar fra Aar, indtil den fik den beskrev¬

ne Størrelse, og da Deponentindens Forældre fryg¬

tede, at den kunde voxe hende til Skade, anmodede

de Lassen om at aftage Gevæxten, som han ogsaa

gjorde saaledes: at denmnu er aldeles borte, og blot

kjendt hvoe ven har siddet: og det varede ikke uden 5

Uger efter Operationen, inden Deponentinden var fuld¬

kommen helbredet. De første Dage, efterat Deponentinden

var opereret, var Lassen bestandig i Huuset og om

hende, for at passe hende, og, da de ingen anden Lei¬

lighed havde i Huuset, blev der lagt nogle Sengeklæder

i noget Halm i et Udhuus, hvor Lassen lagde sig til

at sove. Lassen kom dereftee af og til til Deponent¬

inden, fom laae til Sengs i 4 Uger, indtil hun var fuld¬

kommen helbredet. ½ Hendes Forældee har tilbudet

Lassen Betaling, saavel for Medicamenter som

sin Uleilighed, men han hae Intet villet modtage.*)

Gevexten, som blev afskaaren, var af omtrent et og

ethalvt Punds Vægt. Forklaringen oplæst og vedgaaet.

*) Paa Grugd af Forælbrenes Fattigdom.

(9)
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Nr. 69.

I Sommeren 1823 var min Datter, navnlig:

Anne Marie Nielsdatter, saa ulvkkelig ved et

voldsomt Fald ei alene paa det ynkeligste at brække

Armen lige over Albuen men og at faae Skulderen

ud af Ledet, og da Hr. Lassen fra Qverndrup var

i Faaborg søgte jeg ham der. Vel nægtede han aldeles

at hjelpe, og henviiste mig til Distriktschirurg Ort¬

mann men da han ikke var hjemme og ei med Vis¬

hed kunde ventes, førend sildig ud paa Aftenen, saa

lod Lassen sig dog bevæge, saasnart han ved Undersø¬

gelse havde overbeviist sig om Pigens høisttrængende

Forfatning, til at paatage sig hendes Helbredelse, som

han ogsaa udførte til største Fuldkommenhed. For

min Pligt anseer jeg det endnu ved denne Leilighed

at anføre, som Exempel paa Hr. Lassens bekjendte

ædle Sindelag mod sine fattige Patienter, følgende

store, og for mig stedse uforglemmelige Godhed, som

han dengang udviste mod mig. Thi da jeg nogen

Tid efter Helbredelsen spurgte om Betalingen, for¬

langte han femten Rigsbankdaler, som ikke kunde an¬

sees for ubillig, ei alene, i Sammenligning med den

almindelige Betaling for en lignende Hjelp, men især,

da Hr. Lassen efter min Begjering, med egen Be¬

fordring havde gjort 5 lange Reiser og tillagt de

nødvendige Medicamenter. Dog havde jeg neppe med

Taknemmelighed tilstaaet Betalingen,, og alene ønsket

et Par Dages Henstand med samme, førend han, al¬

deles uopfordret nedsatte den forlangte Summa til

femten Rigsbankmark, og det, som han sagde, paa¬

Grund af, at han ansaae mig for en fattig men
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stræbsom Mand, der tillige ved sin fornuftige Hjelp i

Datterens Sygdom havde bidraget meget til, at hun

var bleven helbredet saa fuldkommen. At forestaaende

mit Vidnesbyrd er overeensstemmende med den stræn¬

geste Sandhed vil jeg med Glæde beedige til Tinge,

naar forlanges.

Marienlundshuset ved Faaborg,

d. 21 November 1825.

Niels Nielsen Staudgaard.

(L. S.)

Nr. 51.

For omtrent 6 Aar siden var jeg saa ulykkelig,

at falde paa en glat Steenbroe og blev mit venstre

Been da ved denne Leilighed knuset af en med Tømmer

svært belæsset Vogn, der kjørte over samme, og det

saaledes, at Benet under de gyseligste Smerter hov¬

nede skrækkelig op, og blev tillige kulsort, næsten lige

op til Knæet. Jeg henvendte mig naturligviis til Hr
Lassen i Qverndrup som den nærmeste Læge, der

ogsaa strax indfandt sig, dog ønskede han, efter at

have undersøgt Benet, at blive befriet fra at paatage

sig Curen, hvortil han først efter mange Overtalelser

tilsidst beqvemmede sig. Han spendte da først et In¬

strument paa Laaret, for, som han sagde; at standse

Blodet, hvilket tillige foraarsagede at hele Benet blev

som om det kunde sove; derpaa skar han, ved et rask

Snidt, en stor Aabning dybt ind i Benet, hvoraf

der udflød en utroelig Mængde Blod, som havde sam¬

(9*
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let sig mellem Huden og Kjødet, foranlediget af en

Beensplinter, som havde stukket en Aare igjennem.

Det kostede Hr. Lassen megen Umage at faae

Splinten ud, og tillige at standse Blodet. Derpaa

blev Benet forbunden, samt daglig efterseet, og efter

omtrent 10 Ugers Behandling var samme helbredet,

og det saaledes, at jeg siden Helbredelsen ikke har

havt mindste Meen af Faldet. Den store Omhyg¬

gelighed, som Hr. Lassen udviiste under hele Be¬

handlingen, formaaer jeg ikke at beskrive. Jeg har

desforuden i en 10 til 12 Aar været plaget af en mig

meget foruroeligende Tungsindighed, der især om

Sommeren, og det ofte 2 til 3 Uger af Gangen,

gjorde mig aldeles uskikket til at arbeide og fortjene

Noget. Ogsaa for dette sidste Tilfælde har Hr. Las¬

sen helbredet mig, og har han, i Betragtning af min

Uformuenhed, ikke villet modtage ringeste Betaling,

hverken for første eller sidste Cuur, omendskjøndt jeg

dog paa hans Regning har taget Medicamenter paa

Apotheket. Min afgivne Forklaring er jeg villig at

beedige, naar og hvor forlanges.

Trunderup d. 10 Marts 1826.

Hans Sørensen.

(L. 8)

Nr. 31.

Fremstillede Huusmand, Mads Andersens

Kone, Anne Elisabeth Sørensdatter af

Ørslev, som blev formanet til at sige Sandhed, og

derunder forklarede -or circa 7 Aar siden, fik De¬
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ponentinden et Saar paa den venstre Side af Næ¬

sen, som satte sig op til Næsens Lufthul ind imod

Kinden, dette Saar køm af sig selv, og uden at hun

dertil veed nogen Aarsag ellee Anledning, var bestandig

vædskende, men foraarsagede hende dog ingen Smerte¬

Hun søgte for dette Tilfælde først Krigsraad Ba u¬

mann i Assens, men uden Virkning til Forbedring¬

hun consulerede derpaa Chirurg Riber forhen i

Assens, derom, men han erklærede: at da hun var

en fattig Huuskone kunde hun ikke betale Omkostnin¬

gerne, som vilde beløbe sig til over 20 Rbdlr. Krigs¬

raad Baumann havde hende ikkun en føie Tid un¬

der sin Behandling, og da Tilfældet efterhaanden blev

mere og mere betænkelig, og der imidlertid, foruden det

omforklarede Saar, viste sig nok et lignende Saar høire

oppe paa Næsen mod Øiet. fik hun, med Sognepræstens

Minde, Distrikischirurg Bøisen i Middelfart til at

tage hende under Cuur paa Fattigkassens Regning.

Denne Læge curerede paa hende i 24 Aar. Efterat

have behandlet hende i ⅕ Aar, voxte det øverste Saar

paa Næsen saaledes ud, at det var af Størrelse som en

Valnød, hvilken Udvæxt Bøisen skar af, og som da

og siden blev saa temmelig borte. Det andet eller ne¬

derste Saar paa Næsen derimod blev immer værre,

og udbredte sig efterhaanden mere og mere, og da

Bøisen, efterat have cureret paa hende i 2¼ Aar,

sagde: at han ikke kunde læge det, uden ved at skjære,

og endda ikke vilde indestaae for at kunne helbrede De¬

ponentinden blev hun meget bekymret for sit Helbred.

Hun henvendte sig derfor i denne Sommer til Chirurg

Lassen, om hvis Duelighed hun havde hørt saa me¬

get tale. Lassen lovede ogsaa at helbrede hende, og
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for at hun kunde være ham desnærmere, og han kun¬

de have fornødent Opsigt med hende, drog hun til sin

Broder Smeden i Emtekier, hvor da Lassen ope¬

rerede hende og afskar Alt hvad som var fordærvet

ved begge Saarene saaledes: at han ogsaa tog noget

bort paa den anden Side af Næsen, og ud paa den

venstre Kind indtil Saarene vare fuldkommen rense¬

de. Derpaa blev hun forbunden, uden at hun veed,

at der kom andet paa Saarene end Trævler, og efter

3 Dages Forløb blev der lagt Salve paa Saarene.

Deponentinden fik ogsaa Medicamenter til indvortes

Brug. Paa Saarene blev der lagt Salve to Gange

hver Dag. Deponentinden holdt Sengen til Bestan¬

dighed i 4 Uger, efter hvilken Tid hun var lægt og

cureret, og 14 Dage derefter tog Fremstillede som

fuldkommen helbredet hjem til sin Boepæl. Lassen

leverede selv Medicamenter saavel til ind= som ud¬

vortes Brug, og skjøndt Fremstillede nu er fuldkom¬

men helbredet, har han dog ingen Betaling villet

modtage enten for Medicin eller for sin Umage. I

Begyndelsen af Curen var Lassen hos Deponentin¬

den hver Dag, men siden efter kom han ikkun til

hende hver 3 eller 4 Dag, og tilføier hun, at omfor¬

klarede Cuur ikke har foraarsaget hende Smerter, naar

undtages selve Operationen. Politiemesteren, som tog

Fremstillede i Øiesyn, bemærkede at det var endnu

tydelig kjendt af Ar, hvor Saarene havde været, samt

at det venstre Næsebor formedelst Svagheden og Ope¬

rationen, er kommet til at sidde noget høire oppe paa

Næsen, end sædvanlig, men at det Hele seer fuldkom¬

men lægt og helbredet ud. Deponentinden= er og til

samme Tid bleven opereret af Lassen paa Undetlæ¬
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ben hvor der var et Saar af samme Udseende, som

de paa Næsen, og som nu ogsaa er lægt. Saavel

Distriktschirurg Bøisen som Hr. Lassen sagde

begge at det var Kræft, hvormed Deponentiden var

beladt. Fire Uger efter Operationen blev hun aare¬

ladt af Lassen. Forklaringen oplæst og vedkjendt.*)

Endnu staae tilbage Bilaget Litr. K, med et Par

Ord om en i Faaborg bekjendt Læges Opførsel mod

mig. Men jeg holder efter Venners Raad disse Bilag

til videre tilbage og slutter min Anke, som er begyndt

med et Motto af en græsk Læge, med et Motto af en

romersk Læge.

IIIa — moderatius subjiciam: conjecturalem ar¬

tem esse medicinam, rationemque conjecturæ talem

esse, nt cum sæpius aliqvanto responderit, interdum

tamen Iallat nos.

A. Corn. Celsus.

—

*) Attesten Nummer 34, rg, 10, 3' 69, og 51, sem i

optagne Forhører ere lovlig godtgjorte, findes tillige

stadfæstede af Sognepræsten og tvende troværdige Mænd.

Og kan jeg med en frælst Samvittighed forsikkre, at jeg

foruden de anførte har helbredet over 500 Patienter,

som alle have været plagede af ligesaa betydelige Syg¬

domme som de omtalte; — tilligemed 3º Patienter,

som have havt langt betydeligere Tilfælde end de for¬

omforklarede hvilket jeg paa det fuldkomneste i sin

Tid skal overbevise Læserne om.



Trykfe i l.

Pag= 20, Linie ro fra Enden j læs: ½I

Decoet læs: Decoct— 21, — 5 ovenfra

—— — — 12 sulphue læs: sulphox

pus læs: puri— 22, — næstsidste

æyal læs: ægval— 23, — 5 overfra

Extremitæten læs: Extremi¬— 25° — * —

tæterne.






