KLOGE KONER, KVAKSALVERE
OG KREDSLÆGER
– En fortælling om sundhed og sygdom
på Mors gennem tiden
Der findes ganske få ting i denne verden, der griber mere ind i det
enkelte menneskes liv end sundhed og sygdom. Fra vi bliver født,
til vi en dag skal dø. Samtidig er sundhed et af de mest diskuterede
emner, ikke kun i dag, men også når vi ser tilbage gennem historien. Det er nok de færreste, der i det daglige tænker over, at det system og de muligheder, vi i dag har inden for sundhedsvæsenet, er
resultatet af en lang række revolutionerende udviklinger på sundhedsområdet.
I dag kan vacciner for eksempel virke som det mest naturlige at give
sine børn i de første leveår, men i virkeligheden beskytter de os mod
sygdomme, der for blot hundrede år siden havde tusindvis af dødsfald på samvittigheden, ikke mindst blandt børnene.
Men sundhed er mange ting. Sundhed afspejler mange politiske
diskussioner og systemer, såvel som, hvordan sundhed forstås af
den enkelte, om vi er syge eller raske, om vi lever sundt, og hvad
det rigtige sundhedsideal er. Derudover er vores adgang til læger,
sygehuse og andre sundhedsrelaterede tilbud i høj grad blevet en
del af diskussionen. For mange morsingboere og andre, der bor i
landets yderområder, er adgangen til sundhedsvæsenet i de senere
år blevet forringet. På Mors er der blevet færre læger og sygehuset
på øen lukkede i 2015. Udviklingen har dog samtidig medført nye
initiativer og muligheder.
I særudstillingen fortælles der om morsingboernes lange kamp for
at skabe, udbygge og fastholde et lokalt forankret og nært sundhedssystem på Mors. Et system, som har rødder helt tilbage til middelalderen, hvor der blev etableret et hospitalskloster i Nykøbing,
men som for alvor begyndte at udvikle sig i slutningen af 1800-tallet, hvor de gode råd fra kloge koner og kvaksalvere blev afløst af et
struktureret sundhedsvæsen med kredslæger og sygehus.
Fortællingen om sundhed og sygdom på Mors er samtidig fortællingen om den samlede danske sundhedshistorie. Håbet er, at særudstillingen kan bidrage til at sætte den aktuelle politiske debat om
det fremtidige danske sundhedsvæsen i perspektiv.
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WISE WOMEN, QUACKS, AND DISTRICT DOCTORS
- a story of illness and health on Mors through the ages

I forbindelse med udstillingen
KLOGE KONER, KVAKSALVERE OG KREDSLÆGER
– En fortælling om sundhed og sygdom på Mors gennem tiden
vil Museum Mors takke følgende for hjælp, udlån og støtte:

Few things in life are more invasive than issues of health and disease. These subjects are also widely discussed today and have been
for centuries. The options and possibilities of the public health care
system are the result of revolutionising developments through the
ages. The child vaccination programme is an example of these developments, protecting children from diseases that would cause
thousands of deaths just a century ago.

For help, loans, and support for the exhibition
WISE WOMEN, QUACKS, AND DISTRICT DOCTORS
– a story of illness and health on Mors through the ages,
Museum Mors would like to thank:

Modern discussions of health also focus on the definition of the
term health, as well as on access to the public health care system,
though the latter has deteriorated in recent years. The number of
GPs on Mors has decreased significantly, and the local hospital
closed down in 2015.

Region Nordjylland, Kulturpuljen 2018
Morsø Kommune, De frie kulturmidler
Aalborg Universitetshospital, Thisted
MMEx, Musernes Digitale Videnscenter

This exhibition tells the story of the fight to create, expand, and
maintain a local public health care system on Mors. A system dating
back to the middle ages, when the hospitaller monastery was built
outside Nykøbing, but not really developing until the late 1800s,
when wise women and quacks were replaced by a structured system of district doctors and hospitals.
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The story of illness and health on Mors is also the story of illness
and health in Denmark. The exhibition is created with the hope of
contributing some perspective to the political debate.
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Museum Mors thanks the North Denmark Region and Morsø Municipality for their support for the exhibition. The museum also thanks
every local and staff member of the health care system on Mors and
the hospital in Thisted, who supported the exhibition with stories,
photos, and artefacts.
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Enjoy the exhibition!
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Museum Mors ønsker at takke Region Nordjylland og Morsø Kommune for støtte til udstillingen. Desuden vil museet gerne takke alle
de morsingboere og ansatte i sundhedsvæsenet på Mors og ved sygehuset i Thisted, der har bidraget med gode fortællinger, billeder
og genstande.
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Du kan med fordel følge
sporene i gulvet ud til
de enkelte historier:
The tracks on the floor will
guide you to the individual
themes:
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KVAKSALVERNES GODE RÅD

Åreladning fra højmiddelalderen, hvor lægen har lagt en
nål i armen og blodet løber
ukontrolleret ned i beholderen.
Late medieval bloodletting.
The doctor has inserted a needle and the blood is uncontrollably flowing into the container.

Træerne havde i mange århundreder en nærmest hellig
kraft hos de kloge mænd og
koner. De store prægtige egetræer, der ofte var meget gamle, blev opfattet som symboler
på styrke og holdbarhed, og
blev brugt i mange helbredelsessammenhænge.

Sidst i 1800-tallet vandt en bestemt naturbehandlingsmetode indpas i Danmark. Den
blev kaldt for ansigtsgyd, og
bestod af en vandbadning,
som skulle kunne hjælpe mod
de fleste kendte sygdomme.

Trees were often thought to
have almost sacred power by
the wise men and women. The
old magnificent oak trees were
seen as symbols of strength
and endurance.

Før der var noget, der hed offentligt sundhedsvæsen
Opbygningen af et egentligt embedslægevæsen med offentligt ansatte læger begyndte først at vinde indpas i slutningen af 1700-tallet. Forinden havde det typisk
været præster, barberer og selvudlærte kloge mænd og koner, der fungerede som
læger. Der fandtes ganske få uddannede læger, og dem der var, befandt sig hovedsageligt i de større byer. I 1500-tallet blev der fra statens side gjort flere forsøg på at
ordne forholdene inden for sundhed i Danmark, men det lykkedes aldrig helt.

Kloge mænd og koner
Mange af dem, der blev gjort til kvaksalvere med loven i 1794, gik under betegnelsen kloge mænd og koner. De kloge mænd og koner var specialister inden for folkemedicin, og kunne gennem skriftlige eller mundtlige råd helbrede sygdomme,
og samtidig give en forklaring på, hvorfor en sygdom var opstået. De behandlede
sygdomme med alt fra åreladninger til håndspålæggelser, eliksirer og sågar magnetisme.

Derfor måtte folk blandt andet tage sig til takke med de såkaldte bartskærere. Det
var betegnelsen for en barber, der samtidig tog sig af at behandle sår og knoglebrud. Desuden udførte barberens skarpe kniv mange åreladninger gennem årene. Faktisk var det hans vigtigste indtægtskilde frem til 1900-tallet. Derudover var
der et stort behov for alternative behandlere, som stod på markedspladserne, hvor
folk kunne opsøge dem. I slutningen af 1700-tallet var der flere og flere læger, som
ønskede at få bragt orden i systemet, og i Danmark blev kvaksalverloven fra 1794
skelsættende for udviklingen af det fremtidige lægevæsen.

Gode råd var der nok af
Hos de kloge mænd og koner fandtes der et godt råd til næsten alt, lige fra at få
børns tænder til at vokse ud til at leve længere. De kunne også bekæmpe fedme
og alverdens betændelser og bylder på kroppen. I dag kan vi grine af dem, men rådene virkede for de syge førhen. Faktisk så godt, at de kloge i flere henseender var
bedre til at kurere folk end de uddannede læger. Der findes flere fortællinger om
læger, der har sendt deres patient til den lokale kloge mand eller kone, fordi lægen
ikke selv kunne helbrede patienten.

Kvaksalvere
Med kvaksalverloven blev det ulovligt at behandle sygdomme, hvis ikke man besad en lægelig uddannelse. Det betød, at mange hundrede mennesker landet over
fra den ene dag til den anden blev gjort til forbrydere. Selv tandlægerne måtte indstille arbejdet, men der blev dog hurtigt givet dispensation. Det gjorde der også
for mange af de andre alternative behandlere, da det blev muligt at søge virke som
benbrudslæge, der ikke krævede en reel uddannelse. Desuden fik mange af de kloge mænd og koner lov til at fortsætte deres arbejde, udelukkende fordi der var
behov for det. Myndighederne var dog konstant efter dem. Til gængæld holdt de
lokale læger og patienter hånden over dem, så kvaksalverne ofte kunne nøjes med
en bøde.

Træernes kraft
Foruden en stor viden om og brug af urter, har troen på, at træer, specielt egetræer,
kunne benyttes ved behandling af sygdomme, eksisteret i mange århundreder hos
de kloge. For eksempel dette råd til at opnå en høj alder.

Urter og planter fyldte også meget i behandlingen af sygdomme førhen. Hvidløg kogt med mælk
kunne for eksempel drikkes ved en aftagende måne, hvilket var et udmærket middel mod orm.

Rødbeden havde flere helbredende kræfter. Den kunne blandt andet kurere frostbylder, når den
kogte rod med blade blev lagt på bylden. Derudover virkede den godt mod forstoppelse, hvis
den syge tog roden op til næsen og snusede godt til.

Forekomsten af planten svaleurt er meget almindelig i Danmark. Den indeholder en skarp orangegul, giftfri mælkesaft, der både blev anvendt som farvestof
og i medicinfremstilling. Den skulle blandt andet kunne kurere ringorm.

Beetroot had several healing properties and could be used as a remedy against chilblains and
constipation.

Celandine is a common plant in Denmark. It contains a sharp orangey juice used
both as a dye and in medicine production.

Herbs and plants were important in traditional medicine. Garlic boiled in milk were effective
against worms.

BEFORE PUBLIC HEALTH CARE
Building a proper health care system with public health inspectors began in the late
18th century, though attempts had been made in previous centuries. There were
few educated doctors, and they were mostly found in larger cities. Most people had
to make use of barbers, who could perform medical and surgical procedures, including bloodletting. Others visited alternative practitioners at market places. The
law of unqualified practising, introduced in 1794, became a landmark event for the
developing public health care system. This meant that many practitioners were
now considered criminals, though dispensations were often reluctantly given, out
of the sheer need for medical practitioners.

Det værste man kunne gøre, var at opsøge læge
En af de mest anvendte behandlingsformer gennem tiden har været åreladning.
Det var lægens bedste kur. I dag vil vi sige, at kuren er direkte sundhedsskadelig,
og den har da også kostet mange tusinde menneskeliv. Lægerne mente, at hvis en
person blev syg, var det fordi forholdet mellem de fire kropsvæsker, blod, slim, gul
og sort galde, var ude af balance. Dette kunne rettes op med åreladning, hvorved
den syge kom af med væskerne. Ofte var der tale om et snit i patientens arm, hvorefter blodet kunne løbe ned i en beholder, og behandleren stoppede først, når han
mente, at sygdommen var kureret.
Antikkens læger mente, at alle sygdomme udsprang af en ubalance i kropsvæskerne, så åreladning måtte være kuren mod alt, og jo mere alvorlig sygdommen var,
desto mere blod skulle der drænes fra patienten. I 1600-tallet var denne forestilling
om kropsvæskerne på tilbagetog, men alligevel er der flere lægebøger fra perioden, som beskriver, hvordan sygdomme som kræft, kolera, lungebetændelse, astma og sindssyge kan kureres med åreladning. Faktisk skal vi helt op til begyndelsen
af 1800-tallet, før lægernes brug af åreladning aftog, mens flere barberer fortsatte
denne praksis igennem hele 1800-tallet.

In the late 19th century a new
natural remedy against most
illnesses became popular in
Denmark. The purpose of the
remedy was to remove excessive bodily fluids by pouring
water over the face of the sick
person.

Alternativ behandling i dag
I slutningen af 1800-tallet og op igennem 1900-tallet blev lægefaget professionaliseret, og de alternative behandlingsformer blev mere og mere ilde set. Dermed ikke
sagt, at den alternative behandling ikke kunne helbrede. Det var dog først i 1935, at
det ved lov blev muligt for læger uden uddannelse at behandle syge, og den alternative behandling blev officielt accepteret. De måtte dog stadig ikke foretage operationer og behandle smitsomme sygdomme. Med et efterhånden velfungerende
sundhedssystem i midten af 1900-tallet, var det kun i de tilfælde, hvor lægen ikke
kunne hjælpe, at patienten opsøgte alternativ behandling. Det var ofte ved kroniske lidelser såsom migræne, allergi og gigt.
I dag er den alternative behandling langt mere udbredt og accepteret. Blandt andet brugen af kiropraktorer, der i 1994 fik sin egen uddannelse på Syddansk Universitet.

En høj Alder at opnaa
Sent om Efteraaret opgraver du Jorden omkring en frisk Eg, saa nogle Rødder blotes. Du borer nu i disse og anbringer smaa Rør, hvorunder skal stilles skjulte Krukker og Jorden atter jævnes ovenpaa. Om Foraaret skulle
Krukkerne graves op, og ville da findes fyldte med Egesaft; denne afsies for
at blive renset, og hver Morgen skal du da fastende indtage en Skefuld af
denne Saft, som vil gjøre dig stærk, sund og sætte dig i stand til at opnaa
en høj Alder. Træet derimod visner hen.

Askeskud var en effektiv urt mod bekæmpelse af stærk fedme. Den overvægtige
skulle dagligt indtage tre askeblade blandet i vin.
Ash shoot was an effective herb against obesity, when the leaves were mixed
with wine.

WISE MEN AND WOMEN

THE HORROR OF DOCTOR’S VISITS

ALTERNATIVE TREATMENTS TODAY

Wise men and women were practitioners of traditional medicine and were among
those who were affected by the law of unqualified practising in 1794. Their treatments often consisted of bloodletting, touching, elixirs, or even magnetism. Some
of the advice given by these wise men and women may seem ridiculous today, but
they were effective then, even to the extent that these people were more successful at curing illnesses than educated doctors. Several stories reference doctors
advising patients to seek out a wise man or woman, who had extensive knowledge of the medicinal uses of herbs and plants. Besides this, the belief in the healing
properties of trees, particularly oak trees, were prevalent with the wise men and
women.

Through the ages, one of the most used treatments has been bloodletting. It was based on the ancient belief that the body consisted of four humours. People thought
illness was caused by the humours being out of balance, and that the only way to
correct the imbalance was through bloodletting. The more severe the illness, the
more blood needed to be drawn. In the 17th century this belief was reconsidered,
but some medical books from the period describes bloodletting as the cure against
several illnesses. Bloodletting was still used by doctors until the 19th century, and
even longer by barbers.

During the 19th and 20th centuries, the medical profession was organised. Alternative and traditional treatments were increasingly disregarded. In 1935 it became
legal and accepted for non-medical professionals to offer treatments, but not surgical procedures or treatments for infectious diseases.
These days, alternative treatments are common, for example chiropractic.

