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7 Hovedben indeholdt det kun nogle Bruskdannelser; der var saa
godt som ingen Haar paa Hovedet; der fandtes Mund, Nmse, Ojne
og Oren, men ufuldkomne og ikke paa deres rette Plads.
Med venlig Hilsen til alle Lmresestre fra 1878.
Lendum pr. Sindal.

Kathrine Jensen,
(dengang Simonsen),
Distriktsi ordemoder.

Det bar altsaa drejet sig om et Tilfaelde of Vand i Fosterbovedet, og som det synes, bar Vandmmngden vmret usmdvanlig
stor. Det of Fru J. omtalte »Hylstere bar vmret den of Vand
udspilede Hjerneskal, der fortil plejer at hvmlve sig frem over det
lille, dybtsiddende Ansigt. Haarforsyningen paa Hovedet er otte
yderst sparsom, som Fru J. beskriver det. Hjerneskallens Ben er
jmvnlig mangelfuldt forbenede og ved Udspilingen of Hovedet
sprmngte fra hverandre, saa at de ellers smalle Somme kommer
til at danne brede, blede Partier.
Ved en saa stmrk Udspiling som her, er Fedsel i Underkropstilling det absolut heldigste; det lykkes smdvanlig uden sterre
Vanskelighed at bane sig Vej ind til Vandet og skaffe Aflob for
dette ved Hjm1p of et spidst Instrument.
Stiller et saadant Roved sig til Fedsel i Issestilling, udspiles
den nederste Del of Livmoderen overordentlig steerkt, og undertiden er der herved bevirket en Bristning at' Livmoderen. Hurtig
Lmgehjmlp er derfor vigtig.
Vand i Fosterhovedet erkendes ferst og fremmest ved den
udv. Undersegelse, ved hvilken man Toler det usmdvanlig store
Roved. Er Mm. tilstrmkkelig aaben og Hovedet forliggende, kan
man desuden ved Eksplorationen erkende det paa de brede Somme.

Red.

Et Hisfoster.
Den 10de Jan. 1903 blev jeg kaldt til en 41-aarig, 5te Gang
fodende, som de foregaaende Gange havde fedt paa mindre end
en Time. Denne Gang varede det 11 Timer, men naar man tager
Fosterets Sterrelse i Betragtning, maa man snarere forundre sig
over, at det blev fedt naturligt. De andre Bern vejede knap 5 IN
ved Fedslen, dette derimod 113/4 V.

Ved ferste indv. Undersogelse feltes et Ore forliggende, Mm.
lille og stram, Vandet staaende; Veerne var svage og virkningslese.
Da jeg havde felt Sidedelen of Hovedet forliggende, var jeg klar
over, at der var noget i Vejen, og havde forberedt Familien paa,
at vi muligvis fik Brug for Lmge. Veerne tog til, og lidt efter
lidt udvidede Mm. sig, men sely efter at den var fuldstmndig udslettet, traengte Fosteret ikke ned i Beekkenet. Jeg sendte da
Bud efter Lmgen, som hurtigt kom tilstede. Idet ban traadte ind
ad Doren, begyndte Fosteret imidlertid at glide gennem Beekkenet,
og ved en Undersegelse erkendte jeg nu tydeligt, at Hovedet var
misdannet. Da jeg havde meddelt Lmgen det, gav ban hurtigt
Pt. noget Kloroform, og kort Tid efter fodtes det vmldige, misdannede Foster, der til Lmgens og min Raedsel var levende.
Kroppen var meget stor, velskabt; Halsen meget kort. Hovedet
forholdsvis Lille; Ojnene store, fremstaaende og Hjerneskallen flad,
med en Aabning i Isseegnen, bvorigennem Hjernemassen vmltede
frem. Det var en Pige. Lmgen mente ikke, at den vilde leve
mere end en Time, men den levede tvmrtimod mere og mere op.
Aftalen mellem Lmgen og mig blev, at hvis den endnu levede,
r_aar jeg gik, skulde den bringes til hans Klinik, for at Formldrene
ikke skulde se den. Til Formldrene blev der sagt, at Barnet
havde en Fejl, som skulde rettes med det samme, og at det ikke
kunde udfores i Hjemmet; samtidig blev det sagt, at der ikke
kunde loves noget beldigt Resultat, men at det var en Pligt at
forsoge. Jeg pakkede saa Barnet godt ind og bragte det hen paa
Lmgens Klinik, hvor det levede i 13 Timer.
Der kom en anden interessant Historie ud a.f dense Fedsel.
Der opstod nemlig det Spergsmaal, om Fosteret skulde dobes.
Inge❑ var paa det rene dermed. Tilsidst maatte Biskoppen her i
Byen at'gere det; ban sagde nej, idet ban erkherede Fosteret for
en Kodklump udeu arbejdende Hjerne.
Dette er det 3die Misfoster of denne Slags, som jeg bar
truffet paa i min Praksis; de to andre bar vmret dedf'0dte.
Aarhus, den 11. Nosbr. 1903.

Anna Bondesen,
prakt. Jordemoder.

Fru B. bar tilsendt os et Fotografi of Barnet, men da det er
utydeligt, bar vi ikke villet gengive det her. Saadanne Fostre bar
imidlertid et ret typisk Udseende, det ene ligner meget det andet,
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og for at Tidsskriftets Loeserinder kan faa en Forestilling om,
hvorledes de ser ud, bar vi laant et Billede andet Steds fra.
Disse Misdannelser med aabentstaaende Hjerneskal og blottet
Hjerneveev er ikke saerlig sjeldne. Hvor de flndes, er Fostervandsma?ngden nEesten altid foroget, og forholdsvis hyppigt fedes de i
Ansigtstilling. Om disse to Punkter giver Fru B.'s Beretning des-

sognekommunale Skatter og- Af'gifter m. v. at forheje den Distriktsjordemodrene i Seholm og Borsholm tillagte Pengelon med 10 Kr.
aarlig til hver, f'ra 1ste Oktober d. A. at regne.i,

vaerre ingen Oplysninger. Stiller et saadant Foster sig til Fodsel
i Underkropstilling, kan det smdvanlig uden storre Vanskelighed
tra;kkes frem, hvis Naturen ikke hjwlper sig sely. Er det derimod
Hovedet, der ligger for, kan der opstaa, betydelige Besvoerligheder
ved Skuldrenes Fedsel, dels fordi Kroppen ofte er meget stmrkt
udviklet og Skulderbredden stor, dels fordi Fodselsvejen kun er
ufuldste ndigt forberedt ved - Gennemgangen of det forholdsvis lille
Hoved.
Red.

Korrespondance.
Distriktsjordemodrenes Ret til Fritagelse for
Hartkornsskat m, m.
Jeg bar nu igennem Distriktshegen facet Meddelelse fra Frederiksborg Amtsraad saalydende :
Til Distriktsjordemoderen i Seholm.
,,Fra Amtet skal jeg tjenstlig meddele, at Amtsraadet i sit
Mode d. 28de f. M. bar vedtaget som Vederlag for Udgifter til

Det ses altsaa heraf, at det kunde ordnes saaledes, at vedkommende Skatter, m. m. for Fremtiden betales of Amtsrepartitionsfonden, og denne Ordning maa bestemt va;re til Gavn for
flere Jordemodre end dem her i Frederiksborg Amt, som bar vwret
saa heldige at faa et Embede med tilhorende Jordlod. Og vi er
den mrede Bestyrelse for den alm, d. Jordemoderforening megen
Tak skyldig, fordi den igennem den juridiske Konsulent, Hr.Over.
retssagf'orer A. Bang, bar taget saa ivrigt fat paa Sagen, ja ogsaa
en Tak til Hr. Overretssagt'orer A. Bang, som igennem Ministeriet
bar bragt Sagen i Orden.
Vi er altsaa nu paa det rene med, at Skatten skal betales
of Amtet; men jeg bar veeret ansat her fra 14de Januar 1886 og
bar altsaa betalt i ca. 18 Aar, og jeg bar for flere Aar tilbage
sogt Amtet om Fritagelse for nmvnte Skat, men uden Resultat,
og da jeg nu igen sogte Amtet, segte jeg samtidig om at faa de
Penge tilbagebetalte, som jeg i ovenna;vnte Tidsrum havde betalt,
men det bar jeg ikke faaet noget Svar paa. Jeg tillader mig
derfor at sporge, lvorledes jeg bar at forholde mig, om jeg paany
skal soge Amtet eller vente.
Maaske Hr. Overretssagf'orer A. Bang ogsaa bringer den Sag i
Orden. Og i det Tilt'mlde, ban gor det, tjener folgende til yderligere Oplysning.
Da jeg for ca. 18 Aar siden blev ansat her, begyndte jeg med
en Len of 100 Kr., som saa i Folge Lov of 1ste April 1893 om
Jordemodrenes Lonning m. m. i et Amtsraadsmode 27de Maj s. A.
blev forbojet til 130 Kr. med den Bemwrkning, ,at jeg for Fremtiden udreder Prwstetiende til Sogneprmsten i Asminderod 2 Kr.
50 Ore aarlig, forste Gang i indevwrende Aar for 1892.
Det var altsaa ogsaa en Udgift, som ,jeg, i Folge Justitsministeriets Skrivelse til Amtet, ikke behovede at betale, men
forst nu efter 1ste Oktober d. A. faar jeg de 10 Kr. til Deekning
of de forskellige Udgifter; ja i alle Maader er Amtet meget
smaaligt overfor Jordemodrene. Det er jo ligeledes med Boligens
Vedligehold else. Her i Amtet bar A en Vejinspektor og Vejassistent, som bar Tilsyn med Jordemoderboligerne, og de er meget
sparsomme med at koste paa det, hvad der bliver forlangt, som

