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WECKOSKRIFT
For

LÄKARE och NATURFORSKARE.

För fl a Bandet,

!enom den Plan, fom icke långefedan St-

fölgt Svenska Tidningarne, år redan be-

kant, i hvad affigt denna Weckofkrift utgifves,

och livad af den famma i almänhet kan vara

at förvänta. Icke defs mindre torde man få

något närmare underråtta om en och annan

fårfkild omftåndighet, fom nu eller framdeles

kunde på detta arbete hafva oväntade fölgder,

i fall Forfattarne underlåtit, at dSrofver från

början göra fina århindringar och forbehålh

Bland defla far man förft och ftlttift råkna

den friheten, at, hvad Recenfioner m. m. an-

.gar, icke vara bunden til vifs tid i) eller

ordning; fm mindre fkyldig at recenfera alt

hvad i Journaler, Tidningar och andra hit ho-

rande arbeten utkommer. Man vil, i famråd

med flere kunnige Mån, få mycket mojeligt är,

pröfva alt och utvälja det bäfta, förat hår infora.

Anftalt år redan fogad, at direäe med poften

få de Utlåndfke Journaler och Tidningar, fom den
vågen kunna komma; men innan de hinna hit3

förbehåller man fig , at til en början fa med-
dela något ur dem, hvilka förut åro til hands,

fåfom i fynneihet : Kongh Svevjka IVetenJkaps

N& i. A Ac*~

r) Dock lår man fällan komma at dar med ftnicka

fig; framom av 1771g,
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Acaåemiens Handlingar, a). Avg. Gottl. Rich-
ter (Königl. Gr, Britt» Leib-Med. Der Arzney-
gelartheit offentl. Lehrers &c. zu Gottingen)

Chirurgifche Bibliothek 3), Joh, Andr. Murray
(R. d. Konigl.W.O. Ordentl. Prof. der Medicin und
Botanick in Gottingen &c.) Medicinifch-Pra&ifchc

Bibliothek 4)Joh.Clem.Tode (Der Arzneygelahrt-

heit Doftors und offent! Lehrers &c. Mitglied.

&c* Correfpondent &c. Secretarii &c. Mitvorfte-

hers &c). Medicinifchchirurgifce Bibliothek $) m. n\

Men framfor alt vil man hafva affeende på
at lemna rum åt de ron och avhandlingar, fom
Svenfke Låkare och Naturforskare behaga med-
dela. Håldre fkal någon mindre betydande Re-

cenfion utelemnas ; håldre et ark mer i veckan

tryckas, an at man fkulle fatta Låfaren i miftning

afnågot inhémfkt kunfkaps-och årfarenhets-prof,

fom defs Au&or vil rikta denna Weckofkrift med.

For öfrigt tanker man (a inråtta detta Arbete,

at defs nytta och förnöjande ej blott inom Låkare-

och Naturforfkare-Corpfen fkal infkrånckas, utan

ftråcka fig til de allmänna dcifa vetenfkapers fore-

mål , fom hvar och en uplyfl Medborgare , ej

allenaft bor, utan ock med nöje, til egen och med-

mennifkjors båtnad , kan kanna och anvånda.

At denna Weckofkrift, under fådane forbin-

delfer, måtte vara {a välkommen och nyttig,

fom den år i god affigt inrättad, det 6n/ka

FORFATTARNE.

2) F« ån borjnn af forledit ar 1780.

3) Detta började utgifVas år 1771.

4) Hvarmed början fkedde Sr 1774.

5) Har från år 1775 utkommit.'
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Kongl. Vetcnjkaps Academtens

NYA HANDLINGAR Tom.ujta i78oQvan.i:fla.

i^ongl. Svenfka Vetenflcips Academien har

funnit nådigt at börja en ny Omgång af fina

Handlingar, hvartil orfakerna angifvas i et

kort foretal , fom följer nåft efter forteknin-

gen på Kongl. Academiens In- och Utlåndflce

Ledarnoter,

Hvad fom af defla Handlingar kan hora

til vårt åmne, fkal, med all den aktning man
år Kongl. Academien fkyldig, alt framgent hår

recenferas.

Uti i:fta Tornen p. 44. ar af Herr Antok
Martin Rolands90N införd Bejkrifning på en

fdråeles Majh , fom liknar fprutor , och gjör

Hydatides eller vattublåfor i Norfens indlfvor.

Och p. 49. låfas Anmärkningar vid famma Rön
af E. Acharius, fom kallar Mafken Acanthrus

fpicunculoides , Corpus fufiforme, laeve, fubru-

gofum: pone attenuatum, obtufiufculum , per-

vium. Rojlrwn cylindricumi, ab apice retraftile:

hamtilis per feries alternatim digeftis , recurvis,

obfitum. Han år aftagen Tab. 2. {a val i na-

turlig ftorlek fom genom microfcop fedd.

Detta Herrars Anmärkningar åro något ftri-

diga : Herr Martin har funnit den gjöra vattu-

blåfor famt en fort vattufot i Norfens inålf-

vor, och tror den vara orfaken til denna fi/kens

vidriga lukt. Herr Acharius åter har ej fcdt

deffa vattublåfor, och tycker % finna denna

A a lukten
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lukfén ftarkaft under lektiden , Sfven fom hos

viffa andra djur under deras brunft. På {am-

ma Tabell åro ock andra Mafkar, fom Herr
A. funnit i Nors, aftagne.

Pag» 55. Anmärkningar vid Canelen gjorde jjä

Ceylon af Herr Carl P. Thunberg.

Ej allenaft Ceylon, utan åfven Martinique,

Java med flera flällen, frambringa denna läckra

krydda. Den båfta kommer dock från Ceylon

och tages af Laurus Cinnamomiim ; den grofre

tages af Laurus Cajjia, fom endaft tyckes vara

en varietet af den förra. Den båfta Canelen

har fpljande egenfkaper: 1:0 år den något bo-

jelig och tunn, ofta ej tjockare ån Regalpapper.

2:o år den något ljus eller gulaktig, ibland

ftotande på brunt. 3:0 Har den på tungan en

fotaktig fmak, fom ej Ir ftarkare, ån att den

utan fveda kan tålas; utan någon efterfmak.

Tio (lags Canel upråkqas, hvaraf de 4 forfta,

(fom alla tagas af Laurus Cinnamomum) åro

de båfta; de 3 dårpå följande aflkalas ej på
Ceylon; fedan åro 3 ånnu fåmre forter, fom
ej böra raknäs til den åkta. Canelens fkjorde-

tid bejfkrifves fåfom infallande 2:ne gånger om
aret; den forfta från Aprill til Auguftus; den

andra från November til Januarius. Den mö-
da man gjort fig at plantera Canel -Tråd på
Ceylon omtalas, famt defs lefverering til Hol-

lendfka Oftindifka Compagniet, och Canel-

Qljan* deitilleran.de, fom vift ej lönar niodan,

at



åt hos ofs eftergjora , hälft den dSr pa ftallet

blott deftilleras af fåndergångne Canel- bitar,

efter hoppackningen, och ändock koftar i Cey-

lon 9| Hollåndfke Riksdaler hvarje unce> famt

i Europa 30 a 40 floriner Hollands,

Bladen af Canel lukta fom Kryddneglikor,

och roten fom Saflafras*

Pag. 67. Rån om Angina Pefforis af H. JoH;

de Be^ghf.. KongL Danfk Conference-Råd

och forfta Lifmcdicus.

Någre EngeMkc^Medici hafva tilforene be«
!

flcrifvit denna , fom de tro , nya Andetappa.

De fom forft angripas dåraf, plågas, i fynner-

het då de gå ftraxt efter måltiden, af en fildan

vSrk i broftet, likfom lifvet vore i fara, om
det onda aldrig få litet fkulle tiltaga; men alla

plågor forfvinna få fnart de flå (tillä. Efte*

några månaders forlopp tiltager fjukdomen

,

få at den ej allenaft upretas då de fjuke gå,

utan äTven då de åka, rida, fvSlja, hofta eller

gå til ftols; om nätterna påkomma ofta an-

fall , fom vara 1 til 2 timar och ofta tvinga

patienten att låmna fangen. De fjuke fåga at

varken fitter uti broft- benet, nu högre up,
nu lägre ned, men mer åt vånftra fidan, famt

klaga då och då öfver en vårk midt uti van-

ftra axelbenet. Sjukdomen infinner fig meren-
dels efter det 5o:de ålders året, och faft den
kan vara flere år, do likväl de fjuke til flut

häftigt. Under anfallen, kan hjertats rarelfe

A 3 ^ofo,
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ofta under 3 a 4 pulsflag vara afftadnad. Ef-

ter döden finnes intet ovanligt. Doctor He-
berdens och Fothergills anmärkningar om
denna fjukdom anföras. Herr de Berger tror

den vara Afihma ConvuIJivum, upkommen ge-

nom en giktaktig eller Rheumatifk blodets

och våtfkornas fammanfåtrning. Trenne egne

håndelfer anföras > hvaraf följande flutfatfer

dragas: 1:0 At Arthma Convulf. ej ar någon

obotelig fjukdom , fåfom Engelfke Medici fy-

xias påftå. 2:0 At tillfälliga orfaken til den

famma merendels beftår uti et Rheumatiikt

eller gikt-åmne. 3:0 At Guajac-folution i

vattn, lofvar mycket til denna fjukdoms bo-

tande. 4:0 At fontaneller på benen, uti de

flafta fådanc åkommor åro nyttiga , ja nåfkn

nodvångiga* Guajac-folution, fom åfven i Gikt

och Rheumatifka åkommor, år ett det förmån-

ligafte medel, tilredes på följande fått: Et

hälft unce Refina Guajaci rifves val tiifammans

med 2 qvintin Gummi Arabicum, detta nplofes

ledan i 9 unce Ifops - eller annat deftilleradt

vattn , hvartil lågges et lod fåcker. Håraf
tages morgon och afton en eller 2 matfkedar,

och ofvanuppå drickes et qvarter perlgryns-

foppa eller hafver-decoct. Om detta ej afforer
'

2 a 3 gånger, okes dofis. Det befordrar utr

dunftningen, och verkar ftundom en lindrig
,

fpottning. Denna folution , hvars förefkrift

Auäor fatt från Berlin, har mycket före-

träde för fpiritueufa utredningar af Guajacum.

(Recen-
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(Rccenfenten har flere gånger, fedan KongL
Academicns Handlingar utkommo, med nytta

brukat denna folution mot inrotade och fixe-

rade Gikt-plågor).

0?n kalt vattns utvärtes bruk i

Httfvudjlador.

Efter gammal vana , och alla äldre Au flo-

rers utfago, harva hufvud-fkador altid blifvit s

handterade med varma omflag, dels i torr dels

i våt form» Ja man anfåg for angeläget, at

ftraxt ombyta omflaget , då det kalnade , och

trodde at hufvudet vid deiTa tilfållen näppe-

ligen kunde hållas nog varmt. I fenare tider

har kall regime blifvit nyttjad vid hvarjchan-

da hetiiga fjukdomar; men då blodet, af en ^
utvårtes foritörande orfak, blifvit ftockadt MV^m
hjernan och defs hinnor , har man åndock ej

fordriftat (ig nyttja andre utvårtes medel, ån

vlrmande. De tilfållen fom upkomma vid huf-

vudflcador vifa fig antingen ftraxt efter larfion,

eller yppas de forft flere dagar därefter, och

plåga då vara få mycket farligare. Orfaken

til deffa fvåra påföljder kunna vara hvarje-

handa. Herr Pott a) håller Durae matris los-

fande från Hufvudfkålen, famt defs inflamma-

tion och fmåltning for orfak dårtil. Herr
Schmucker b) tror att lymphatifka rören i

A 4 hjer-

n) The Chir. Works. Lond. 1771.
ii) Chirurg. Walnncm, Berlin, 1774.
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hjernän blifvit forftoppade och fprångde, livar»

afLympha utgjutit fig och blifvit ikarp. Herr
Dease a) menar felet beftå i fjclfva Hjernan
och inre hjernhinnan , hvars blodkärl blifvit

forftoppade, flappe, bruftit och fm ål t til ma-
teria, hvilken då finnes utfiprad ofver hela

hjern-ytan. I alla fall behofves et medel mot
defla anftoter, fom fordelar och bortdrifver

det flockade , ftyrker karlen och fjelfva hjer-

nan, famt flår emot den rota , fom af den in^

nom hufvudfkålen utgjutna våtfkan kunde for-

örfakas. Herr GetuTal C/iiriirgns Schmucker

tycket påfunnit det bStr paffande medel och

tillika det fimplafte' kalt vattn, hvartjl han,

for at gjora det ännu kallare , blandar vin»

§ttika, faltpetter och (almiäe. Vinättika och kalt

vattn torde vara nog , om man ej vil noj»

fig med blotta kalla vatnet. Sedan håret blif-

vit afrakadt, torde lårfts-dukar vara de tjenli*

gafte, fom i kalla vattnet val blötte, något ut*

vridne flås om hufvudet. Så vid (torre, fom
mindre hufvudlkador , år all orfak at nyttja

detta kalla omflag, fåfom fordelande och ftar-

kande; då däremot varma omflag upmjuka

,

draga våtfkorne til flallet och förändra dem
til materia; en verkan fom hår vift ej åftun-

das. Om en ftot i hufvudet ej fkulle vara af

fvåra fålgder, få fkadar dock ej kalla vatnet;

men gjor fåkerligen god hjelp, om fkadan har

en förborgad eller uppenbar fara med fig.

1*

d) Qbfervations on the Wounds ot the Head, Lond. i 77<w
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$å fnart man gjort en tilråckelig adÄatning,

appliceras, ftrnxt efter åkommans jÄf^ande,
kalla om/laget, hvareftcr ådcrlatnin^^ni fym-

ptomcrna det fordra , åter ^lere gånger kan

itereras; famt anftalles ofta med fordel på fraE

fen och på tinninge -pulsådern. Omflagct 6nv-

fas iå fnart det mift fin kyla. Laxativer for-

fummas ej. Men fkulle detta oiktadt ingen

lindring i fymptomerne blifva, få måtte mail

trepanera , i den tankan at materia til ftörré

myckenhet famlat % pa något vift Mlle, hvar-

efter man åter med kalla omilag fortfar til

fullkomlig läkning fkedt. Herr Schmucker.

förfåkrar at de fom haft fiffurer , fraäurcr

,

fomnfjuka och förlamningar, härigenom blifvit

til hålfan återMlde.

CAROU STRÄCK. M. D. & Univerfit. Mo-
guntina Inftit. Med. Prof. 6Vc. De Crnfia

La&ea infantum ejusdemque fpecifico re-

medio Differtatio. Francofurti ad Mcenum
1779. 8-o 61 Sid*

Denna Skrift har århåjlit den dubla be-

löning, fom i Lyon var utfått for upfinnandet

af Inhemfke Växter, fom kunde företräda ftål-

let af Chiua, Senna och fpccacuanha,

Spccificum mot Crufta Laäea är en Inhemffc
ort: Jacea,flos trinitath offic. Jacea tricolor,

{Viola tricolor, Linn» Fl» Sv. 791)»

A 5 Dej»
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DcÄpamdc fjuk domen angriper vål egen-

teligen^tn , fom ligga vid broftet och ännu

inga tåmPF fart; men fkonar ock icke altid de

äldre. Äuftor hil funnit den hos barn af 4
til 6 år.

Gemcnligcn vifar den % forft ofverfi: på
kinbenet I början ila up fmå blåfor, fom åro

fpetfiga eller breda och innehålla en klar ih-

mig våt/ka. Sluteligen brifla de fonder och ut-

gjuta en gul kltbrig materia, fom Ir mycket

{^g, och förvandlar fig fnart i en gulrod fkor-

pa, hvilken får åtfkilliga remnor, fom åter ut-

gjuta en dylik v åt(ka, hvilken åfven hårdnar,

hvarigenom fkorpan blir efter hand tjockare

och hårdare , och fjelfva huden blir fluteligen

fom låder. Gemenligen åro åfven hals-kjort-

larne fvulna.

Detta utilag håller fig ibland blott på kin-

benen; ibland flråcker det fig vidare och an-

griper hakan, öronen, pannan, ja hela anfiktet;

ftundom ock ögonen , hvarigenom en befyn-

nerlig Ophthalmie förorfakas ; ibland åftadkom-

mer det en vahr-flytning ur öronen. Stun-

jdom ftråcker det fig åfven till de ofrige kropps-

delarne , (a at intet flålle på huden finnes >

hvareft man icke blifver det varfe.

Au&or tiltror fig ej at afgora orfaken til

detta utflag; dock förmodar han den vara en

befynnerlig Miafma, emedan endaft de barnen

bekomma denna fjukdom, hvilkas Moder eller

Amma förut haft den. Man tror gemenligen.

denna



q ) » c e
denna fjukdom icke vara faslig ; men dåruti

felas : det häftiga kliandet fiörar fömneh och

fåtter barnet i en fa itåndig oro, at det gemen-

liscn fnart blir aldcles aftårdt. Ibland käftar

milaget fig på invårtes delar, och upvåcker

hoita, afthma, vattufot, förhoppningar uti mc-

femerii kjortlar, och Atrophie.

Crufta la£tea botas antingen af naturen eller

konften. Af naturen i fynnerhet genom en kri-

tifk urin , fom har fullkomlig ftanck af katt-

urin. (Et nytt bevis, huru angelaget det ar,

att vid hudens fjukdomar gifva akt på urinens

beikaffenhet )* Ju iednare denna urinen viiar

fig, defto longvarigare blir fjukdomen. Kon-

ften uträttar kuren genom ofvannamde Ört.

Man _kokar en njupa af defs farika grås ^
utan rötter och blommor , med mjölk , och

låter barnet dricka denna portion morgon och

afton. Eller ock torkas Örten i fkugga, och

fedan den blifvit pulveriferad , låter man et

hälft qvintin dåraf blötas uti mjölk en half ti-

ma, fedan kokas, filas och drickes. Detta måftc

ike morgon och afton.

Når medlet blifvit rrytjat 8 dagar , ökar

fig gemenligen utflaget, urinen börjar på före-

nåmde fått at ftincka , fkorpan at torka och
afralla, hvilket ofta inom 14 dagar går för fig.

AfFörande medel åro under kuren icke nöd-

våndige, med mindre dar finnas orenlighetcr.

Medlet måfte nytjas ånnu någon tid, fedaa

utflaget redan år förfvunnit, på det, i fall något

af
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af fjukdoms - materien ånnu invårtes ar qvar,
det då matte blifva bort/kafTadt. Man flutar,

ar intet mera dåraf år ofrigt, nar urinen, lika

med den frifka , icke har någon elak lukt,

aniiktet blir aldeles mjukt och huden tunn,

flat och utan fjäll.

Någon gång , men likväl hogft fållan , år

fjukdomen ftarkare ån medlet. I fådan hån-

delfe ligger fkulden hos Läkaren eller hos

Amman. Hos Läkaren, om någon annan fjuk-

dom år inblandad , fom han icke uptåckt och

botat. Til exempel: orenligheter i iorih vå-

garne hindra medlets vårkan, och måfte nöd-

vändigt afforas. Hos Amman, nar hon for-

dom haft fjukdomen , famt under och efter

kuren fortfar at gifva barnet bröflet, hvar-

igenom det ftåndigt å nyo fmittas, och fjuk-

domen uphorer ej förr, ån antingen en annan

Amma fkafras, eller barnet afvånjes.

At Amman förut haft fjukdomen, uptåckes

af följande tecken: Huden i anfiktet år ovan-

ligen glatt, glåntfande, polerad och aldeles be-

rofvad de fina håren, fom hon eljeft plågar

hafva; åfven år hon i anfiktet mycket hvita-

re, ån på den åfriga kroppen. Når perfonen

rodnar i aniiktet, få kinbenen icke den vanliga

rofen- utan en mörk Skarlakans - fårg, och ro-

dnaden år icke på alla ftållen lika , utan me-

delft hvita mellanrum, likfom afdelad i åtfkil-

liga flackar.

Åmnct
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Åmnct til Crufta La&ea kan långe ligga 1

blodcn förborgadt. Auftor har iedt at barn, fom

fnart efter fodclfen fatt henne , och åter där-

ifrån blirvit befriade, hafva å nyo på 4:dc året

därmed blifvit behäftade. En moder, fom for

monga år fedan haft fjukdomen, foder barn,

fom åfven bekomma den.

Når fjukdomen på ofvarinåmde fatt vifar

(ig, år den lått igenkänd j men ftundom blir

den icke utvårtes fynligj den angriper invSrw

tes delar och förorfakar åtfkilliga fjukdomars

fom eljeft blott af en tilbaka drefven Mjölk-

Skorf plåga upkomma: Atrophie, Ophthalmie,

Öronbulnader o. f. v.

Råtta grunden til fjukdomen år i fådant

fall fvår at uptåcka, och likväl måfte han kannas,

emedan ingen kur, äger rum, utom det namdc
ipeciflka medlet. Dock kan man af följande

omftåndigheter fluta, at fymptomerna härröra

af mjolkfkorfs - materia : Huden i anfiktet år

tjock j kinbenen åro trinda , upblåfte och icke

rofen-utan mörkröda, och denna rodna ftråc-

ker fig anda til nedra kjåken; Huden i anfik-

tet år fa hård, at hon fvårligen kan dragas i

fållor j På de röda flållen år epidermis ikråflig,

betåkt med fmå fjäll: barnet rifver anfiktet

ofta på Ammans kläder eller på hufvudkudden,

och urinen, fåfom vhTafte kånnetecknet, luktar

aldeles fåfom katt-urin. Åfven lättas fjukdo-

mens igenkännande, når man horer at Modren
elUr Amman fordom haft mjolkfkorfven, hvil-

kem
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ken omftåndighet man i flikt fall noga bor
efterfråga.

Skulle man ock i diagnofis irra fig, få kan
man likväl icke lärteligcn förgå fig i kuren
til nf;gon farlig påfölgd , emedan Viola tricolor

icke fkadar, om ock fjukdomen ej härrörde

af mjoikfkorfs-materien.

(Månne detta medel ock icke med nytta kunde
brukas vid andra hudens utflags - fjukdomar ?

frågar Herr Ricftter Chirurg. Biblioth. 5 B.

2 St. p. 193). Det bor åtminftone forfokas.

ODIER om Oleum Ricini (Journ. de Medecins
T. 49. Aprill.

En observation gifver anledning at foreflå

denna olja emot corrofiva gitter. Hon /kall

därvid upfylla alla indicationer j obvolvera och

lindrigt aiföra. Den fiuke , hos hvilken hon
blifvit fårfokt, hade fatt arfenik uti fig* Han
tog hvar § tima -*unce 01. Ricini, och blef

räddad , fedan han inalles fortärt 1 2 unce.

Andra Kråk- och Purger- medel förvärra ofta

fymptomerna genom fin retning.

Uti Bly-Coliken (Colica Piflonum) gjör

denna olja åfven härlig tjenft, fom några a£

Auöor anförde håndelfer bevifa.

Et par gånger, då en half unce hvar \ ti-

ma intogs , dref den hel allena en Binnicke-

mafk få lyckligen bort, at den fjuke aldrig

mer
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mer känt % af denna gåften befvårad. Madame
Nuffrrs medel i) verkar ganfka häftigt. Auftor

gifver en dofis Filix Mas, och 2 timar där-

efter 01. Ricini. Denna methoden år gan(ka

lindrig och felar aldrig om ändamålet. Vid 30
händelfer har Auftor med den ön(keligaftc ver-

kan nyttjar den. Om Filix upvåcker oro, få (til-

läs den åter af 01. Ricini. (Cfr. Richter Ch.

Bibi. 5 B. 2 St. p. 199 feq)

Botemedel mot Bråck uiur SEANCES
PUBLIQUES de rJcademie Royale de Chi-

rurgie. Paris 1779.

Herr Desessarts har meddelat Academien

detta medel , beitående af det fina mjöl , fom
lägger (ig på bjälkar , vaggar och vårktyg , i

de qvarnar och (tampar, fom Låderberedare

nyttja til ekbarks föndermalning; och år fåle-

des det aldrafinafte pulver af ekbarken. Auftor

har med nytta brukat det ganfka ofta, och de

förfök, Kongl. Academien dårmed anftålt, haf-

va åfven vål utdagit. Det kan åtminitone al-

drig gjora någon (kåda. Man gjor en liten

lårftspofla fom fyllcs med detta mjöl , blöter

den i varmt rodt vin , fa att pulret blir vll

genomfuktadt , och, fedan Bråcket år repone-

radt, lågges denna poffa på bara huden, under

pelottcn af bråckbandet. Hvarje morgon och

afton biotes poffen å nyo och pålägges. Får-

fatta-

X) Se nåda Aik.



fdti.r<cn forfåkrar, ar, for -af fulleligen kurera

et Barn, bchofves ej mer ån 14 dagar, och
fyra veckor for en fullvuxen. Pollen fy lies

ej mer ån til 3 fjärdedelar, emedan pulvret

fvåller mycket da det blir genomblödt. Detta,

medel verkar genom fin fammandragande e-

genfkap, hvilken Sr ganfka kraftig at ftyrka

de utdåntc och förflappade delar , och återge

dem fin fpånflighet.

Vid flora Bråck åro ofta delarne fa flap-

pa , utdånta och förlängde , at näppeligen de.

båda Bråck -band kunna hålla dem inne. Om
detta medel endaft fMrckte och fammandroge

delarne til den grad , at bandet fedan holt

Bråcket lättare tilbaka, fa gjorde det redan gan-

fka mycken tjenft.

(Hos barn och dem fom hafva en tunn

och lått genomtrångelig hud, gjor detta medel

utan tvifvei fnarafte verkan. Vid infprSrra-

de Bråck åter, fkulle detta medel , genom de-

larnes ånnu ftarkare fammandragande > vara

ganfka fkadeligit).

Nyheter.

I Leiden år Arf • Stathollarens Lif-Medicus ; Doft,

Hieron. Dav. Gaubius i Nov. månad for I. Sr med
döden afgängen, i en ålder of 76 år. Han 1iade fedan

Sr 1734 varit Medicins Profetior vid denna Academie,

efter iin berömde Lärare Boerhaave, och har til fenafta

öldren haft et ftort tillopp, få val af largirig ungdom,
fom rådfrågahde fjuklingar. från både In-och Umkes
Orter. Genom fina grundelign Arbeten har han gjordt.

fit namn odödeligt ibland Läkare.
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Ny meihode at nyttja Mercure eller Qvickjilfver,

bejkrefven hos Clare (An EJfay on the Cure

of dbfcejfes by Canfik. Lond. 1779 )

Saliv tyckes aga en egen kraft at uplöfa

qvicklilfver, och bringa det til abforptton;

Den tunna huden , fom bekläder hela mun-
cavitctcn inuti > abforberar ganika lått 5 vid

bruket af fnus fom med en del Calomel blif-

vit blandad, har Auftor fedt en ordentelig fa-

livatiön; Detta alt har gifvit honom anledning

at nyttja Calomel til friQioner inuti munnen;
och at Calomel, efter defs fatt nyttjad, hår vår-

keligen infuges, bevifes af den fpottning fom
håraf förorfakas. At intet Calomel härvid

nedkommer i magen, fes dåraf at den ej laxe-

rar eller gör Colique, fom fåkert hånde om
3 a 4 gran nedfvåljdes.

Denna nya methode at ge qvickfilfver, har

företräde for alla förr brukeliga fått at nyttja

det invårtes. Merendels har mage och tar-

mar dåraf blifvit retade och förflappade, utan

at man ändock blifvit förvillad om huru myc-
ket mercure til bloden blifvit abforberad ; ty

ftörfta delen plågar genom taxering gå bort
5

men inre huden af munnen år ej fa retlig fom
magen och tarmarne , och abforberar mercu-
ren fakrare. Åfven år den mycket beqvämli-

gare an de vanlige friftionerna, hvarvid pa-
tienterne nödgas lefva ganfka ofnyggt; utom
det at månge hafva en födan hud, at de ej

N% 2, B tik
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ttlt åtn feta falfvan, hvarpå författaren fedt

•tempel, då dåraf fårorfakats en få fvår Ros-
fvulnad, at man varit nodfakad afftå med fri-

Gioncrne och nyttja en annan kur-methode.
I fynnerhet tyckes vid denna methode Calo-

tnels förening med fpotten vara ganfka for-

manlig , emedan den dåraf på et fynnerligit

fått uplofes , och gjores tjenlig til abforption

och blandning med våra våtfkor. Saliv tyc-

kes åga en helt egen kraft at uplofa metallen

Rent guld j lagt på tungan , lämnar långe en
tnetall-fmak efter fig, til bevis at något dåraf

blifvit uploft. Calomel med fpotten blandad

kommer fiiledes uploft och mycket verkande

in til blodet.

Auftor tror at Qvickfilfver , genom hvai
vig, i hvad blandning och form fom hålft den

i kroppen kommer, utdunftar altid åter fom
kfvande Qvickfilfver, och {aledes altid i krop-

pen lofes, decomponeras och lefvande gjores.

Ofta har han anmårkt, at ringar, Ur af guld

eller guldmynt, fom baras af dem, fom nyttja

fublimat eller Calomel, blifva hvita. Men,
fager han, det ar bekant, at hvarken Calomel

eller fublimat , utan endaft rent Qvickfilfver ,

meddelar guldet denna fårgen ; hvaraf tydeli-

gen flutes, at de utdunfta vårkeligen Qvickfilf-

ver, ehuru de tagit fublimat eller Calomel.

Spottcn btfordrar denna decornpofition , och

gjor {aledes Qvickfilfret fnarare och ftarkare

verkande» ÅtfkilUge forfok vifa ock at denna

nya
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nya methode verkar mycket fortare Sn alla

andra. Vid et af defla fortök inföll ert få

ftark och långfam fpottning, efter 3 gran Ca-

lomcis ingnidning i munnen, at man innom

4 veckor entkft kunde anftålla 4 friftioner

,

hVarje af 3 gran Calomel, och ändock var pa-

tienten uppä denna tid fullkorn meligen kure-

rad. Således fordras til hela kuren ej mer an

tolf gran Calomel, och patienten ar altid där-

under mycket benagen til fpottning. Vid alla

andra methoder fordras mer mercure til ful-

komlig kur. Detta år, fager författaren, en-

dnft några håndelfer, fom vål ej mycket be-

vifa, men om denna methode altid få förhåller

fig, la kan man tåmmeligen fakert fluta , at*

vid Venerifka fjukdomars botande, kommer ej

fa mycket an på mängden af Qvickfilfverj fom
faft mer på den verkan den gjor på fpott-

körtlarne: at fåledes den år den båfta methode
fom fnaraft verkar fpotming , och at den me-
thode verkar tydeligen fnaraft, hvarigenom
Qvickfilfret omedelbart i fjelfva munnen ap-

pliceras, fåfom i denna. Calomels ingnidning

iker båfl genom tungfpetfen. Nyttjar man
fingret dårtil få til flyter ftraxt for mycken fa-

liv, til olågenhet for patienten, fom under in-

gnidnirtgen hvarken bor utfpotta eller ned-

fvålja fpottert.

Til hvarje ingnidning behfirves 3 gran
Calomel; hvarmed hela inre ytan af munnea

M 2 gm-
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gmdec. (Richters Chirurg. Bibliothek 5 B.

3 ^ p. 397-)

(Någre Läkare hafva redan har i Stockholm
tnvåndt denna methode, hvilken vifat en ganfka

fnar verkan på fpått-kortlarne, åfven hos dem
fom långe förut nyttjat mercure både in- och
tjtvårtes utan någon verkan).

Utdra? af Hrrr DccJor WIICHAELIS Bnf
jrån New-York, injördt uti Richters Chirurg»

Biblioth. f B. f St p. 73f.

En Piga föll på bakre dekn af Hufvudet

;

blef en ftund liggande på jorden, men hjelpte

Cg up och geck utan hjelp, hem, famt mådde
helt val. Den fjunde , 8 : de och ptde dagen

fant hon % mindre vål; feck den io:de da-

gen en hiftig feber, med ftarrande upfyn och

mycken oro. Hon kaflade fig häftigt i fån-

gen och yrade. Pupillerne voro mycket ut-

vidgade, Excrementerne gingo utan dels veten-

(kap, och urin luktade ganfka ftarkt. Samma
tilfållen varade til den I3:de dagen, då årfkil-

lige bulningar på hufvudet, ryggen, armar

och länder vifade fig, och då detta varfamlin-

gar opnades, båttrades patienten ogonflcenli*

gen Uti 14 dagar framkommo alt nya bulnin-

gar, och et Emphyfeme på hufvudet, fom

likvål efter hand forgeck, hvarefter Pigan blef

frifk* Herr M. frågar om orkke» til defla

buk
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.lutningar kunde vara en varfamling inncrtn

hufvudfkålen? Utan tvifvel fororfakade varet

genom fin tryckning" de paralytifka tilfailen

fom i bårjan vifade (ig, och trolig n, då det

reforberades , den flinkande urin och många
bulningarne*

Doäor Johns, en gammal Pra&icus i New-
York har fårfåkrat D. M. det han ganfka of»

ta, vid infpdrrade Bräck, med lycklig följd

gifvit opium* D Bayley dårfamnaftådes har

Sfven fagt, at han brukade vid infnåVie Bråck,

efter en flark åderlåtning, gifva opium, och

forfåkrar, at denna methode aldrig flagit honom
fel Dock nekar han ej , at det ju kan ges

tilfailen, hvarefl detta mediet ej kan gjora til-

fylleft. Den flora myckenhet opium, han vid

fådane tilfailen brukade, gjorde aldrig fomn.

En cafus anfores fom gifvit D. B. tilkSnna

detta medels varde : En Arbetskarl hade et

gammalt pung -Bråck, fom, då han lade fig

geck tilbakas , men nedföll då han äter flod

up. Nlr Bråcket en morgon föll ned, klnde
han en häftig fmirta. D. B. fant det fa fmSr-

tände at det ej talte vidröras. Pulfen var hård

och flark. Ådern opnades på armen til den

tjuke fåll i vanmakt. Straxt dårefter gaf man
honom 2 gran opium; efter halfannan tima

Iter en fadan dofis, och trcfjlrdedels tima där-

efter ånnu et gran. Då D. B. återkom i tanka

at nu kunna reponera Bråcket , fant han at

Naturen redan förekommit honom.
B 3 (Hvad
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(Hvad fjelfva Naturen, utan opium, vid in-

fhårde Bråck, åfven i de måft fortviflade handel-

fer, ftundom kan uträtta,- fes af Herr Geneial

Direäeuren m. m. Af Acrels Chirurgifka Hån-
delf. 1775, p. 273» Opium åger en dofvande

och forflapppande egenfkap, hvarfore det, ef-

ter tilrackelig åderlåtning , med a|t fkjSl vid

infnårde Bråck bor forfokas. Vid denna, af

D. Bayley berättade handelfen , var anulus

vanjigen mycket utvidgad, efter tarmarne fritt

utfollo och gingo tilbakas; var fåledes Bråckets

infpårrande hår en följd af anuli ovanliga hop^»

dragning, hvilken af åderlåtningen o^h oprum
latteligen hafdes. Men pm opium gor famnya

nytta, då et Bråck för forfta. gången häftigt

utfallit -och blifvit infnart, det made flere ron

bekräfta. Sakraft torde vara , at oj for långe

utdraga tiden med forfök ti Is det enda fåkra

men fvåra medel, Operation, åfven blir frukt-

loft , hyarpå man fedt åtfkillige bedrofvelige

hSnd^lfer).

Samma Doöor Bayley nyttjar åfven, med
lyckligafte framgång , Opium vid fiörre f#r

,

benbrått , ledvridningar och andra jfkador til at

förhindra inflammation. Han ger då Opium
til den mängd, och fa länge, til defs den fjukc

t] mera klnner någon fmårta af fin åkomma.

Han hår genom detta medel bibehållit lemmar

fom for får i Lederne redan varit domde til

tmputation* En Neger bekom et hugg i hand-

leden, fi:ne ikickelige Läkare rådde til an>

puta^
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putation, Hugget geck ofver handleden genom
Ulna, Pulsådror, ligamentum interoffeum och

in i Radius. Genom utvårtes tryckning dilla-

de Doft. B blodandet, opnade ådern och gaf

Opium efter fin methode. Hvarken vårk eller in-

flammation infant %. På fjette dagen aftogs fårftt

forbandet, och fåret helades på ganfka kort tid.

Herr Letts om har berömt Qvickfilf»

ver vid Rgtaktiga fjukdomar, i iynnerhet

vid koppor,. Uti New-York har redan langa

varit brukeligit at gifva Calomel mot ganqrce-

nerad Halsfjuka ; Herr Q. M. har fedt prof pl

defs nytta och anför Cafiis därpå. Flsre Me-
dici nyttja detta medel med fårdeles fårdel

;

pch H* D. Bayley har därmed räddat flerc

hundrade från nåmde fjukdom. Defto flÄrkarc

rötan år, defto mer Calomel ger han til fpott-

ning fqljer, då patienten merendels altid kom-
mer fig. Stundom förbindes Calomel med O-
pium at hindra laxering. D* Douglas har i

Bofton utgitvit en afhandling om Gangrame-
rad Halsfjuka, hvaruti tonutgifverQvicldilfver

for Spccificum mot denna fjuka, och fager at

det befordrar det brandaktig$s afflciljande, och
hindrar fårets vidare kringfratande. Calomel har

bland alla mercurialier giordt honom måft nytta.

Strypfjukan ar i N^w • York ingen fåi-

fam fjukdom; man \&r aldrig fedt barn ofver

10 år dåraf angrepne. Tecknen til denna far-

liga fjuka anföres. Hälften do merendels. 2:ne

håndelfer anföras af Doäor Barp, tiLika med
B 4 d;Ur.
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delarnas befkaffenhet efter döden. Doft. Bard
tror denna fjuka beftå uti kjortlarne, Qvick-

flfver Sr defs hufvudmedel, fom hindrar flem-

mets coagulerande och den i luftroret befmte-
liga hinnans affondring. Spottning, fom af lig

fjelf en gång inföll, och fralfte barnet, gaf
honom forft anledning at nyttja detta medel.

Barn om 3 a 4 år plågar han, innom 5 a 6
dagar, gifva 30 til 40 gran Calomel. Ande-
dragten blef altid härefter lättare och den fjuka

hinnan uphoftadcs. I början fårfatte han Ca-
lomel med litet Opium. Underligit var , at

£L mycket Calomel, likvål fållan gjorde fpon>
ning, hvilket han ej ogjarna fedt. Han nyttja-

de Sfven kräkmedel och Expe&orantia. Sjuk-

domen var merendels inflammatorHk ö*ch of-

vergeck åfven flundom i kallbrand. Spanfka

flugor och ångan af åttika fant han ganfka nyt-

tige, men icke åderlåtning. Denna methode
har dock ej blifvit allmänt godkänd. Doftor

Baylry har frålft flera barn på följande fått:

Han opnar vena jugularis , fom altid år up~

drifven, och hvarutur bloden fprutar hoppvis

fom ur en pulsåder ; han låter rinna til vanmakt
följer* Dirpå applicerar han en Spanfk fluga från

ena til andra 6rat4 (på halfen.) På åderlåtnin-

gen följer gemenligen kråkning, fom han med
tartarus antimonialis underhjelper. Denna kråk-

ning befriade Lungan flundom från mycket fegt

ftmkande, varlikt flem, då merendels fjukdo-

men innom 6 timar geek ofver. Genom den-

na
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na methode har han hulpit all* fom tillitat ho- :

nom. Ar fjukdomen vårkcligen varit ftryp*

fjiikan, det bevifes tydeligen af defs tilfållig-#

heter, ehuru ej någon hinna blifvit uphoftad ,

fom kommit dåraf, at han innom 12 timar från

fjukdomens början blifvit påkallad. Inflam-

mation och far i halfen har han aldrig fedt.

Madame Nuffers Medel mot Bimiike-mafken.

Befkrifning på detta medel finnes val uti

Dagligt Allehanda for den 4 Sept. 1775. N^
201} men torde dock har, med få mycket
mera {kål, få inflyta , fom denna Weckofkrift

formodeligen fåkrare bibehåller minnet af et

medel, hvars uptakt koftat en anfenlig fumma
penningar, och hvars fortråfFeliga verkan , åt-

minftone i bårjan , blifvit få mycket utropad.

Annoncen dårom i den nåmde Tidning
lyder få hår:

Hans Maj:t Konungen i Frankrike har af

Nuffers Enka i Morat uti Schveitz köpt 1)
och låtit göra almånt bekant följande • Läke-
medel, det hon i 20 års tid brukat at for-

drifva Binnike - mafken. Detta medel år ock
hår i Sverige nyttjadt med lyckelig framgång,

och varder på Kongl. Majcftåts nådiga befall-

ning allmänt bekant gjordt.

Nar någon fkall nyttja detta medel, tager

han om aftonen allenaft litet Bröd-foppa, och

"B 5 i &U
i) For 18000 Livrés. ,
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i fall han den dagen icke haft någon affSring,

fodkaffar han dg öppet lif med et ordinairt

Javement Dagen därefter tages. om morgo-
nen 3 qvintin af Roten Filix Mas (Potypo-

dium Filix Mas, Linn.) flott til fint pulver

och blandat med 4 til 6 uns deftillerat vattn

af famma rot eller af Lindblommor; altfam-

mans fkal tagas på en gång in; for barn be-

höfves ej mera an 2 qvintin, I fal den fjuke

fkulle kanna någon åckel hårefrer , kan han

tugga infyltade Citron -ikal eller något annat,

fom år behagligt , eller ock {kolja munnen
med något; allenaft han ej nédfvåljer något

dåraf. Om han, det oaktat, nödgas gifva til-

baka hvad han intagit , måfte han en ftund

därefter å nyo intaga en lika ftor dofis. Två
timar efter Fujfrets intagning gifves en Bolus

af Panacea Mcrcurialis , Refma Scammonii , af

hvardera 12 Gran: Gummi Gutta 5 Gran,

hvilka, fint fonderftötte, blandas med Confeföio

Hyofinthh {a mycket fom behofs. For mycket

fvaga perfoner och för barn år nådigt, at detta

laxativc jämkas af någon Läkare, åfv^n fora

det gores ftarkare för dem fom tåla ftarka

afforingsmedel. Straxt efter man tagit denna

Bolus, drickes en eller 2 koppar grönt Thee,

och få fnart afföringen begynner, drickes då

och då en kopp , anda til defs Maflcen gått

aldeles ifrån den fjuke , och då forft far litet

bouillon drickas. Den fjuke åter litet til mid-

dagen och] förhåller fig hela dagen la, fom

man



man bor vid någon medicincs nyttjande. Ont

den afförande Bolus ej gjordt nog verkan in-

om 4 timar { tager den fjuke 2 qvintin ell^r

anda til et uns Éngelflct Salt uplöit i et glas

varmt vattn. Det {amma göres ock, i fall ma-

fken hänger ute, utan at vilja falla ifrån den

fjuka. Man far ej draga på honom. Om ma-

fken ej kommer ut til middagen, oaktadt den

fjuke hvarken gifvit tilbaka pulfret eller den

affprande Bolus, bpr den fjuke åta middag,

och, i fall mafken ej kommer fram eftermid-

dagen, bor aftonmåltiden blifva fådan, fom den

foregående dagen ; pch om mafken ändock ej

fynes i\\ under hela den följande natten, bor

idet fårftnåmde pulfret åter tagas om morgo-

nen därpå, pch 2 timar därefter 6 xi\ 8 qvin-

tin Jmgelfkt Salt, famt den fjuke förhålla fig

fom den foregående (Jagen* Om mafken kom-

mer ut fclottt genom pulvrets verkap , innan

Laxer-medlet blifvit tagit, bor allenaft hälften

dåraf tagas, eller ock Engelfka Saltet enfamt

nyttjas. Skulle det hända, at, fedan Binnike-

mafken på detta fatt blifvit utdrifven, man
blir varfe , det en eller annan år qvar , bor

den fjuke, efter några dagars forlopp, å nyo
och på famma fått nyttja åfvanbefkrefne me-
del, hvilket merendels inom några timar plå-

gar vifa den onfkade verkan, i fynnerhet mot
det flaget af Binnike-mafk, fom har korta le-

der, men emot det flaget, fom har långa leder,

år defs verkan ej fa aldeles vifs.

PraSU
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Pra&ijke Anmärkningar vid detta Medel af J. K*

At Roten af Filix Mas ar tjenlig mot Bin-

nike-mafken, det har från äldre tider varit be-

kant 2\ ehuru hon åter blifvit urmodig ; men
erfarenheten har ock lårt, at detta af Madame
Nuffer, i Mnfeende til itorre dofis af Filix

och den purgerande Bodus , något förändrade

medel , ej altid år nog kraftigt at bortdnfva,

åfven den Binnikc-malken , fom har korta le*

der. Felet ligger vål icke uti Radix Filieis

;

ty den Ir formodeligen altid i affeende på ma-*

iken, den famma obehageliga kryddan, fa framt

Apothekaren haft af råtta flaget, och den icke

varit i obehörig tid famlad, for gammal eller

bortfkåmd; Men fom hon, flump-håndelfer un-

dantagne, icke formar at både afmatta och bort-

drifva
"' ii ' ' m 'i»i'i . . '» ' p m —mm» >

3) Se framledne Herr Arch. och Eidd. Rosen von

Rosensteins Underrättelfe om Barns Sjukdomar gt-dje

Uplagan p. 377. 378. Hela Afhandlingen bor ock

lafas, fåfom (in vördade Au£tor värdig, och den

båfta vi tilafventyrs kunna vänta, Jamfor afven

defs Rån angående Binnikt -wa/ken uti Kongl. Wet,

Acad. Handl. 1747. p. H3, följ. hvareft, (p J26).

då varande Do&or, federmera Lif-Medici Herren-

tcHVANDS 4 pulver omtalas fåfom fällan felande, at

utdrifva mafken; men ock fåfom et Arcanum, hvil*

ket Agaren då ännu icke velat uptåcka. Han gjor*

de det likvål fedan kunnigt bland Medici, och

fants då beftå, icke af 4, utan af 3 Pulver, hvilka

fivardcra, til deth6gfta, innehålla 30 Gran Radix

Filieis » 5 gran Gummi Gutta och 12 gran Qratiola

(Se Under, om Barns Sjukd. c, l)
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drifW mafken, utan har til fordras et Purger-

medel; fa torde på befkafFenheten af detta

fednare mycket ankomma. Nog tyckes Mad*
Kuffers Bolus , fafom componerad af draftica

och mercurc, vara både häftigt verkande och

vidrig for maflcen; men fom den likvål ritt

ofta flår fel om mafkens hela utdrifvande, få

4r den nSftan icke af fåkrare verkan, ån En-

gelfka Saltet eller något annat Laxer- medel.

Mig har en håndelfe ej allcnaft hlrom ofver-

tygat , utan ock gifvit anledning at tro , de;

något annat afforand« , ån den nåmdc Bolus,

torde vara påliteligare.

Någon tid innan Madame Nuffers medel

kom i rop, berättade mig Herr Aflefforen Doft.

Lund, at altid åtminftone et anfcnligt ftycke

af mafken bortgått, få ofta han låtit en fådaa

patient laxera med ^falappap-kåda och Oxgalla*

Jag forfökte det ftraxt på en GåfTe om 15 ars

ålder , fom af denna elaka gåftcn befvårades*

Han tog i början af Nedanet 6 gran ^falappce-

käda, fom refs tilhopa med 1 fcrupel infpifle-

rad Oxgalla och formerades til piller. Når
detta, efter 3:ne timar gjorde fin verkan, vi-

lade % ma/ken, då jag låt Patienten dricka

en myckenhet kalt vattn. Sedan några fa al-

nar af malken utkommit, gick den af, oaktade

all forfiktighet nyttjades at förekomma det.

Vid flutet af Nedanet itererades forfoket, med
•famma verkan. Jag låt honom fedan hela Nyet
hvar morgon, och afton taga io gran Pilulce

' F&tiåm
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Fcetidce Ph. Sv, , och i början äf Ncdanet re-

petera med en dofis af de nåmde laxer-piller.

Mafkcn började åter komma ut , och jag gaf

Patienten \ fkålp. qvicklilfver, i tanka, ät det ej

allenaft genom fin vidrighet for mafken , utan

ock medelft firt tyngd, fkulle påfkynda défs

mdrifvande; men fåfängt: efter 3 eller 4 al-

nars utfallande, gick han åter af; cjvickfilfvret

folgde til ftårre delen med , och af det fbm
tjvarblifvit, kom fedan några dagar å rad litet

i fånder ifrån honom, dels med> dels litan ex-

cremcnter. Något därefter blef Mad. Nuffers

Medel bekant, Och *män fick knapt hvarken

hora eller låfa om annat; an detta och Binnike-

mafkan En vanlig folgd af Specifika medel i

at de i början göra den fjukdomen alman,

mot hvilken de utgifvas får verkande; men
oftaft gor tiden , at medlet förlorar af fit fpe-

cifika anfeende, och i fammä mån blifver fjuk-

domen mindre gångfe , tils åndteligcn bagge

likfom råka i forgåtenhet.

Både Patienten och jag, intagne äf forno-

jelfe ofver kunfkapen om denna remede, fkyn-

dade med defs forfokande. Jag låt obfervera

alt hvad i Annoncen ar forefkrifvit. Pulvret

af Filix fick Patienten behålla, åfven få Bolus,

hvars verkan var tilråckelig, och maflcen bör-

jade vifa fig; men emedan nu, fom förra gån-

gerna, endaft et ftycke dåraf blef utehånganda

och ej vidare ville avancera , gaf jag | unce

Engelfkt Salt; men lika fåfängt: maiken gick

rf
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*f och blef ej mera Yynlig. Nåfta morgon gaf

Jag åter 3 qvintin Radix Filicis, och 2 timar

därefter et tmce Engehkt Salt, hvars goda

erkan oaktadt, ingen mafk denna gången vi-

lade fig. Patienten fick nu hvila 8 dagar, då

jag åter gaf honom Filix; men i ftållet for

Madamc Nuffers Bolus, fick han pillerna af 6
gran Jalappae-kåda och i fcrupel inkokad Ox-
galla , med den lyckeliga påfolgd, at maiken>

vid förfta opningen, på en gång, hel och hål-

len framkom. Den var af det flaget, fom har

korta leder 3, 5 men defs längd, fom var an-

fenlig, har jag förgätit at tekna mig til minnes.

Denna håndelfe torde få gifva anledning til

följande, dels fåkre , dels fonnolike flutfatfer:

_

1:0

3) Tania Vulgaris. (Linn. Syft. Nar. T. I. P. II.

EJ. XII. p, 1323. Faun, Sv. 2262. Auicenir. Acad.
Vol. 2. p. 7g. Tab. 1. fig. 2.) \ihx Prof. Murray
i Upfala, fom fjelf tält med Mad Nuffer, har be-

rättat mig , at hon upriktigt tilftårt , det hennes

medel ingalunda vore vei kände inot nä^on annan
ma(k, an denna; det bl*fve fäledes inveket uply-

fande at få veta, om mnn daraf någon fin fett iW\\

mafken utdrifvas, (om har länga leder, eller T<enia

Solium (Ljnn. S. N. c. 1. Fn. Sv 2264. Am. Ac.

C 1. p. 74. f. i)? Afvenia, om detta medel varit

kraftigt mot Värmes Cucurbitini (Gfurkmaikar),
fom vår faknade ftore Naturforfkare , Herr Arch.
och RHd. v. Linné, velat w& (månne med ratta?)

for aflfalne leder från Tamia Solium, hvars förökan-
de härigenom (kulle vä~rkftalins, få at af h varje från.

fallen led eller Vermis Cucurbitinus, fedan blefv«

en Tfcnia Solium? (Cfr. S. N. c, 1. in not. Amoenit,
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i:o At pillerna af Jalapp£-kåda och Ox-

galla ej cnfamme forflå til maikens hela ut-

drifvande; men dock åro mot honom et verk-

ftmt medel , efter deras brukande altid fram-

ikafTade et {tycke af honom.

2:o At Mad. Nuffers Bolus ej ar et {pe-

cifikt purger - medel vid detta tilfållc , fom ej

allenait denna> utan många af flera Läkare få-

fängt gjorde forfok bevifa; ehuru det med-
gifves, at de lyckeligas antal torde vara {torre.

3:0 At roten af Filix Mas , i få {tor dofis

tagen , är et kraftigt medel at afmatta eller

dofva Binnike-maflcen; men ock, at den måftc

blifva underftodd af et mera fpecifikt purger-

medel, än det Nufferska , fa framt man icke

ofta {kal fela om maikens hela utdrifvande.

4:0 At pillerna af Jalappae-kåda (hvars dofis

bor ökas eller minflcas efter omftändigheterna)

och Oxgalla , troligen äro i delTa fall af mera
pålitclig verkan , ån den ofta namde Bolus ,

hvilket jag ej allenaft flutar af denna, utan ock

af en lika beflcaffad håndelfe, fom Herr Affes-

foren Lund haft och benäget meddelat mig.

5:0 At om maflcen ej går bort genom medlets

brukande forfta dagen, bor man ej den påföljande

iterera forfoket; emedan maflcen, fom få nyligen

blifvit oroad ; förmodeligen tagit ftarkare fafte;

hvilket tyckes vara bevifligt dåraf, at då jag an-

dra dagen gaf remeden, blef maflcen icke en

gång fynlig, fom likväl fleedde dagen förut.

År Patienten fvag, fa kommer ock några da-

gars hvila honom ganjtka väl ril pafs.

Til
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Til. vidare forfok recommcndcras ej alle-

naft: de nu omtalte pillerna, utan ock oleum

Kicini, fom Hr. Odier altid med få fåker ver-

kan fager Mg hafva nytjat i flallet for Mad.

Nuffers Eolus» (Se hår p. 14 och 15.) Mån-

ne icke 1 unce ol Ricini, nedfvålgd mellan in-

tagningen aLv rad Filicis och pillerna, (kulle

göra dclle fednares verkan ännu på litligare?

KongL Wetenfiaps Academiens NYA HAND-
LINGAR It 1 Qvart. 2 Pag. 116. Om

mjölk och dej fyra; af C. W. SCHEELE.

Ford betraktas den oftaktiga delens aflkil*

jande från vaflan, och de medel fom verka den-

na fkilnad; fafom fyror, (a val mineraliika fom
vegetabilifka, medelfalter, med mera* Orfa-

ken hvarfore fyror yfta mjölken ar den, at

det oftaktiga attraherar en viff mångd fyra,

och denna förening fordrar långt mer vattn,

for at hålla fjg uplöfd, ån mjölken med fig

forer. Medcllalter åter famt Gummi och foc*

ker yfta mjölk i följe af den närmare för-

ening, fom det vattnaktigå hafver til dem, ån

til often. Alla adftringerande växter yfta åf-

ven mjölk, hvarfore China-Decoct med E-
. murfioner gjarna fkjår %. Ägg-hvita kokad,

liknar oft aldranårmaft. Syran af mjölk af-

fldljer Herr S. på följande fått: Vaxlan af

NS 3. C mjölk,
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mjölk, fom om fommaren ftådt i 14 dagar

at furna, bortrokes til vid pa& en ottondel

aterftår, hvarunder alt oftåmnet fkiljer fig der-

ifrån, hvarpå fyran filtreras; For at fa Terra

•nimalis aftkild, måttas fyran med kalk , uplos-

ningen filtreras, utfpådes med 3 gånger la

mycket vatn; kalken prcecipteras med Acidum
Sacchari, til ingen Calx Saccharata mera folies.

Syran cvaporeras fedan til den blir tjock

fom honung, och uplofes åter uti fpiritu vini

re&ificatiflimo , hvarigenom mjolkfockret, och

ofrige främmande åmnen, från fyran /kiljas,

fom filtreras. Til denna fura folution blandas

något rent vattn , och Spiritus afdeftilleräs , då

mjolkfyran ren i Retorten qvarblifver.

Sedan följa flere forfok, huru denna fy.

ra förhåller (\g i åtfkilligs andre tilblandnin-

gar; hvaraf flutas, at mjolkfyran år af en al-

deles fårfkild Natur , hvilken, ehuru den utdrif-

ver åttikan utur Alkali vegetabil. acetatum,

tyckes den dock vara Smnad at blifva åmka,
fom i brift af något fpirituofum , ej år blefven

volatiliferad ; men om til en kanna mjölk, blan-

das fex fkeblad godt brånvin fettes i vår-

man tiltåpt, dock få at gjåsningsluften utflip-

per, få finner man, at, efter vid pafs en må-

nad, vaflan år förvandlad i god ättika, fom

genom duk kan filas, och på Bouteiller for*

varas.

Pa%. 12J Bejhrifning på dricka fom titredef af
Tall-qvijlar; af ARK FÅXE.

$ex<.
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Sexton kannor fönckrhackadé Tall-qviftari

hvaraf ftmnren bortplockas, kokas i 96 kan-

nor vattn, roftas, vörten påöfes några gånger,

lilas och kokas i 2:ne timar, hvarunder kådan af-

ikummas: En och J kanna brun Sirap flås til

vörten, foin äter upkokas, 6fes i kar, famt>

da den fvalnat, tililas galt, hvaruppa det tun-

nas. Detta dricka {makar val, fager Herr F.

haller flg långe utan at furna, och år godt

mot fkjorbjugg, faft det ej år mycket födan-»

de. Herr FAXE har arven tilredt et Extraä
af Tallcjviftar, hvilket fylles i flafkor och kan
forvaras 2 a 3 år. Tvenne kannor håraf ko-

kas med 72 kannor vattn i 2:ne timar, jåfes

och tunnas. Detta ExtraO: tros i fynrierhet

vara tj enligt vid långa (jo-refon Man har ££•

ven håraf gjordt et fmakeligit Örkka under
fifta Expedition med Kongl, Örlogs -Efcadern.

(Man torde val endaft affyriip, hett vattn och
litet humla j ordenteligen jålt och handterädt,

få åfven få fmakeligit, om ej bittre dricka;

men det blir då ej få nyttigt mot /kjörbjugg.)

Pag. 130 BIom/Ier-Almanack i IVefter-Götaland
för är 1719. af CLAS BJERKANDER

Håraf kan utdrag ej gjoras* men fortjenar ät

låfas.

Pag. 13% Bejhrifning på ffieigeta Japonica,

en fijmicrlig och fdffi/jit ört frän ^jfapan

af CARL P. THUNBERG.
På denna fynnerliga ort går ftylus ned åt

C 2 hek
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hela fidan af fro-hufet, och fåflcr % nSflan

midt under det famma, tvert emot vanlighe-

ten. Växten år en liten bufke, finnes inne i

landet på Japan , och år af KaeMPFER redan

,

fafl ofullkomligt, befkrefven. År en Pentan-

drifl, dar defs rum blir nåd for Plumbago.

Sedan följer defs defcription och flgurTab.V,

$:dje. Qvartatet pag. 188. Be/krifninq pä et Em-
pyema PeBoris med fifilar och Benröta, ef-

ter en 30 år fornt Jkedd kroffninir pä Ref*

benen, af AND. MAG. WÅHLIN,

Den fiuke började 1773 om fommaren kla-

ga ofvcr trög flolgång och någon flum vårk

i högra fidan, under nederfla hårda ref benen,

ftundom med fpasmodifka trykningar åt bro-

ftet, fåfom hos hypochondriaci. Som man hok
fiukdomen for blinda gyllenådern, blefvo åt-

fkillige medel deremot nyttjade utan lindring.

Nätterna voro befvårligaft, och patienten kun-

de ej ligga på vånflra fidan. Följande året

började åfven vånflra axeln at fkjuta up, famt

broflet blifva fnedt, fa at högra fidan indrogs,

och vid årets flut måfle han intaga fången*

Man hade likväl orfak at hålla bröftet for

fridt pch miflro i det flallet Lefren; hvarfore

foril nyttjades Pyrmonter-vattn ; famt år 1775
Mcdevi hålfobrunn. Under vågen dit, kom
Patienten af et tilfålle at berätta H. W. fom

refte med honom, at han for 30 år fedan

fadc
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fadt en häftig ftot på broftet, hvaraf han lin-

ge varit eländig, men har, efter tjenliga me-
dels bruk, ej vidare haft någon olägenhet dår-

a£ Sedan man fått denna uplysnmg, hvaraf

fiukdamens rätta befkaffenhet fågs, nyttjades

Bruns-vattnet fparfamt och med mjölk, men
utan någon nytta. Paracentefis Thoracis på-

tänktes , men afflogs , i anfeende til der (låta

hopp, man ändock kunde gjora Cig om fiuk-

domens utgång; och patienten affomnade forft

i Augufti månad 1776. Vid Obduclion fants

högra lungan och en del af vandra i materia

bortfmålte, mediafHnum trafigt , Caviteten full

af ftinkande materia; Lungan, hjertat och me-
diafHnum updrefne i et horn af vånftta Cavi-

teten» Andra hårda Ref-benet på högra fidan

var en god tvärhand från fternum inbojt och
carieuft, det 3:dje var något närmare åt ryg-

gen på 2:ne (tallen carieradt. Åtfkillige var-

famlingar voro mellan mufeuli intercoftales

,

famt under ferratus , peftoralis och deltoides.

Denna händelfe påminner Läkare, at noga ut-

forfka fiukdomarnes orfak, famt de fiuka at

ej fortiga något fom qlerom kan gifva uplysning.

Pag. ij>{. Be/krifning på 2\ne Jlags majkar ,

fom dro Larver, af Uttils okande Jnfefter,
och funnits på Rot-kål, Napo Brafjlca , af
CLAS BIERKANDER.
År 1779 blommade Rotkalenpå de fläfta

C 5 ftäl-
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fMHen. Orfaken tror Herr B. vara maficar,

fom inkrupit genom hål på ftjelkarne vid för-

fta, 2:dra och 3:dje bladet, och förtärde alt det

kottaktiga af ftjelken. Efter förvandlingen

fagos detta vara Curculiones och béfkrifvås af

auÖor under namn af Curcvdio nc.po - brajjiccr.

Hvitlåk, eller malort tros fralla denna ohyra

från bånkarne.

En annan Larv genomftinger om höften

fjelfva roten på Rot-kål, hvaraf fodes en

fluga, fom auftor kallar Mufea väpo-brajficcr^

och liknar nog mufca roralis. Så val Larv, fom

fluga, beflsrifvas. Den finnes måft i mager

fandblandad jord, få at ro; kål lårer båft frias

från denna ohyra, då den fattcs i god fvart*

inylla.

Pag. /p7 Antiiope Sykat ica, et aldeles nytt djur,

af Gazell-Jldgtet, från goda Hopps Udden

med bejhrifning ock ritning, af A. SPARR-
MAN.
Kallas af Coloniflerne Bosh-Bock , emedan

flen uppehåller fig uti ikogarne; ar 3 fot hög,

något maflivare ån de. andra Gazellerne, i jem-

forelfe rned benen och deras höjd. Hornen aro

10 och § tum långa; (H. Thunberg har med-
bragt et par af 13 tums långd, berättar H.
5. p. 198.) Öronen åro fem tum. Helafkinnet

Ir 2 alnar långt* Detta djur håller Hg uti mo-

flogamie. Honan år utan horn» Hornen åro

fvar-^
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fvarta, nåftan 3 Tidiga, vridna i fpiral. HI-

ren likna mer get-hår In antilops hår. Huf-

vudet år likvål mera flnhårigt. Frampå hal-

fen, broftet, iidorne och buken åro håren en

til 2 tum långa; på öfverfta kanten af halfea

och ryggen utåt, år en mahn af 3 a 4 tum»

långa hår, hvilken flutar (ig i en fingers lång

fvants. Ben och fötter åro fpenflige och kort-

hårige , fpårrarne fnj|. Murr-håren på nos och

under -lapp åro fvarta, en tum långa. Måft

rådande fårgen år mörkbrun. Djuret löper

tungt, famt jagas och fångas med hundar, hyilka

det likväl ofta med hornen dödar. Då det lo-

per, fåtter det up nofen och lågger hornen

långs efter halfen, at de ej fkola hindra det

i loppet genom fkogen. År illiftigt, och til—

fogar Tråd-och Vin-gårdar famt fkogar myc-
ken fkada. Til Jåtet liknar det et kort och

Jieft hundfkållande. Ritningen ir gjord efter

en upftoppad hud fom Ji. S. fort hem med (ig.

Pag. 237. Zoologijk Anmärkning om Mergus

Albellus af SAMUEL QDMAN.

Hos anferes åro kjonen ofta ganfka olikt

hvarannan, hvaraf lått kan hånda, at de fom
böra foras tilfammans, blifva åt/kilde, och
tvårtom , de fom åro åtfkilde giftas af ornitho-

logi med orått tilfammans, hvilkct H» Ö. vi-

far håndt Herr Prof. Pallas, då han i Kongl,

Vetenik. Academ, HandL for år 1779 gjordt

C 4 merg.
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i merg. albellus til mergi merganferis hona, hvil-

'ken i Sverige år ganlka alman, då merg. al-

bellus däremot år nog fålifynt. H. Ö. har fjelf

haft tilfålle at fe och examinera en mergus
albellus /och anför alla fkiljemårken han fW-i

nit mellan den, fom vårkeUgen ar mergi mer?
ganferis hona och denna»

Pag. 240. Anmärkning o§^ Acari Reduvii dö-

dande med brånvin af PEHR ZETZELL
Feftingcn (acarus reduvius) fes ofta på

bofkap och hundar, och tros från dem komma
på menniflcor. H. Z. har nyligen fedt en, fo ni

taft fig i bukflvinnet, en tvär hand ofver naf-.

velen, med hela hufvudet. ReSinxeradt brån-

vin dödade ftraxt djuret, och med en korntång

fattades det v in på bråftikjoiden famt borttogs,

Litet talg på en linnelapp helade denna crve-

fa på 8 timar,

For detta djurets flågtfkap med ktådmajken

(acarus firo) fortjenar forfokas, om några an-*

dra medel döda detta. Den lilla olågen-

heten fåftingen gjor, kallar H. Zetzell Phfij-

dracia ab Åtaro Rednvio* Theorien dåraf år,

at, fedan infe£tet genom huden inftuckit fin

hvaffa hornaktiga (habel , håller det fig qvar

genom de fju på hvar fida fnedt upåt utfpån-

de hullingar, opnar få fnabeln, fom vid ån-

dan år til en 3:dje del klufven, då blodvattn

utnr den fårade under huden flyter i den to-

rna
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ma fnabelen til djurets föda; af denna retning

blir en qvefa, midt i hvilken yttre huden af-

ikiljer fig»
^

>

Reflexioner vid en Splenalgia Scirrhofa etter

Jlor och hård Mjälte , inlämnade af G, L.

At fråflan, då den blifver illa, med otjehli*

ge medel, eller ock for häftigt botad, innan

kroppen val år renad, lägger grund til åtfkil-

Jige långvarige fjukdomar, fom i fynnerhet

taga fit late i underlifvets innanmaten, derom

Jiar man långe af årfarenhet varit ofverrygad.

Barn, fom hafva Fråffan, eller den få kallade

Altan , då de for tidigt med {toppande medel

cureras , fa gemenligen et hårdt och updrifvit

underlif, hvaraf fjukdomar redan åro eller

framdeles upkomma, hvilka blifva fvåre, om
icke aldeles omojelige at bota.

Det år derfore en underlig, och, jag vågar

faga, en fkadelig fed, fom gan/ka mycket in*

ritat fig i defla tider, at låta lina barn, vid

ofvannåmde fjukdom, botas af ålthuftrur. De-
ras invårtes medel, åro gemenl. mifstånkte,

{toppande och illa applicerade. De utvårtes

kunde til någon del tillåtas; men fom genom
de utvårtes medel allena nyttjade, kroppen
ingalunda befrias ifrån de ämnen, fom föror-

faka en dylik fråfta, fa fes tydel., huru nö-

digt det ir 3 at medelft tjenlige invärtes me-
del, lämpade efter omftåndigheterna , komma

C 5 et
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Ct fåledes fjukt barn til hjelp , och at Hdant
ingalunda kan falla en gammal huitru til lotr.

Det år vål fant, at hirvid kan invandas,

huru fom många harn på detta fått af dylika

hufirur botas; men då man- noga efterfer, lår

det blifva oftridigt, at de flåfte lycklige curer

af naturen Ijelf åftadkommas, då deremot de

mifflyckade fnaraft il fkrifvas på flikc i Läka-

re konften aldeles okunnoge perfoners rakning.

Til bevis af hvad jag anfårdt, vil jag hår

nåmna en håndelfe, fom fig for några år fedan

tildragit;

En GålTc N. N. hade på dt 3:dje ålders

år en lång tid bortåt befvårats af Altan , for

hvilken foktes bot hos åtfkdligt folk, men i

fynnerhet och flutcl. hos de få kallade klo-

ka Gummor. Sedan han åntel genom des.

fas åtgård ofvervunnit fråffan (genom hvilka

medel, Ir mig obekant) plågades han ftåndigt

af en obtus värk i vånftra hypoehondrio , hade

hård mage och gick lutad med kroppen åt

vånftra fidan. I anfigtet fag han rådlått ut

,

ock tycktes detta fidfta år blifva frodigare.

Vårtiden 1760, hade han den då gångbara

Måsflingen, hvilken han val genomgick, men
var derefter långe fangliggande och dålig. I

Oftober famma år fick han kopporna ; de vo-

ro af elakt flag, ymniga, fammanflytande och

Jkåliga; han dog ock i dem på I2:te dygnet;

varandes då vid paff 6 år gammal.
I tvån-
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I tvSnnc Medicorum närvaro opnades li-

ket af dä varande Provincial-Chirurgus Su-

pov. Fethinnan var liten, Lefren god, ma-

gen utan och innantil i naturligt tilftånd, åf-

venfa tarmarne , undantagandes fmå inflamma-

tioner, fom har och dar fyntes ? de voro defs-

utom nog utfpände af vader, I mefenterium

och njurarna marktes ej fel; men Mjälten var

aldeles förändrad, tjock och ftor, fa at den

vägde 2 marker, var derhos mycket hård,

famt )*tre och främre Superflcies til en tums

tjocklek bråfkaktig, få at man med möda kun-

de (kära den igenom. Jnga koppor fyntes in-

värtes, ej eller fants hos honom någon mafk»

For anhörigas fkull , ville jag ej mer röra

den döde kroppen, hälft jag redan härigenom

vann mit andamål, fom var, at utfor/ka or-

faken til hans ftåndiga värk i vanftra fidan.

Sådane , fom den nu anförda håndelfe, åro väl

icke fållfanime: Blancard har fedt en dylik

mjälte, hvilken vägde Sex 1£, men den var

upfyld med en fvart och beckaktig våtfka. Om
en dubbelt ftorre mjälte talar Helviggius hos
Riverius, Den berömde Ruysch har uti et

qvinno-lik funnit Mjälten åtta gånger ftorre

an uti naturliga tilftåndet, fom dåden vägdes,
fans hålla fyra få, och fteg ända ned i bäcke-
net; äfvénfom van Swieten 2:ne gånger fedt

fcirrhos mjälte hos döda kroppar ganfka ftor

pch nedftigen til nämde ftåilc.

Den fom åftundar låfa flere dylik* håndel-
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fer, finner dem hos Drelincurt , Vesalius,

SCKECKJUS , BaRTHOLINUS 111. fl.

Hos denne GåfTe bor märkas

:

l:o At mjälten blifver flor efter fråflan,

och at derforc denne fjukdom icke bor vard-

jQoft eller obehorigen handteras, hvarken hos

barn eller fullvuxne perfoner.

2:0 At mjältens fjuklighet åfven bidragit

til döden, emedan defs något äldre broder pä
famma tid hade (amma flags koppor, men
gick dem likväl lyckeligen igenom, T>ch at

derfore en dylik inflammations -feber år farli-

gare hos dem , fom hafva något förut fjukligt

innanmate , ån hos frifka.

3*0 At han fåg rodlått och frodig ut, då

Lienofi annars plåga hafva en colorem plurn^

beum och mårgla af.

4:0 At mjälten var Cartilagineus eller bråfk-

aktig, då Sauvages fager : raro Cartilaginea

crufta tegitur.

Månne en dylik mjältens beskaffenhet år

den fjukdom j man egenteligen kallar : Placen-

ta Febrilis?

UturMr. L
f
ABBÉ ROZIERS Obfervation

fur la Phijjiqve^ fur 1'HiJlorie Naturelk etc.

Tom. XIV. Jul nis>. (a)

Injlru&ion fopre el modo mas feguro y eco-

nomico de transportar Plantas vivas etc. CAS*

(a) Deuna nyttiga och dyrbara Journal fora börjades
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GOMEZ ORTEGA. Det år Underråttelfe

om et fåkert och hushålsaktigt fått at ofverfö-

ra Naturliga växter och befadde kiftor, från

aflågsne länder, famt om fåttet at torka väx-

ter, for at inlägga Herbarier. På Kongl. be-

fallning upfatt af H. Ort ega, Botanhes Pro-

fejjor vid Kongl. Trägården i Madrid. Denna
boken, på 70 fidor in 4:0 med nödiga koppar-

ftick, år aflkicKad til alla Vice-Rois, Gouver-

neurer och fornåmfta Officerare i Spanfka A-
merica, tillika med uttryckeTiga bref om Ko-

nungens vilja och befallning Man kan hop-

pas at vi omfider kunna blifvä' underrättade y

om växterna i detta vidftråkta Land , utan

tvifvél lika rikt på nyttiga växter , fom pa me-
taller. Regeringen har fandt trenne Spanfka

Botanici med H. Dombay, (Franfk Botanicus)

for at börja denna rika famling; och H. Or-
tegas omforg, ifver och inlikt lofvar, at Bo-

tanifka Trägården 1 Madrid , /kal innan kort

vinna rum bland de maft berömde Botanifka

trägårdar i Europa»

Hijlorie & Memoires de la Societé Royate de

Medicine , Anne i*jq6
'
, avec tes memoires de

medicine & de Phyfiqve medicak pour la me-

me Année* Paris 177$ in ^:o yj2 pag.

Det-

1771 i Ju ii, r.ch ges ut et h.ifr, om ungefar 12
flik, in 4:0 hvaij" månad, Iivnrnf 6 urrjnra en
Tom, hwj en varlig Vetenfknpernrs B foHrare
gifvir Foifnttarne af denna Tidning tilfalle at be-
gagna lig af.
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Detta fållfkapets häftiga framfteg råttfårdi^

gar defs inftiktandc. Det har > lika fom Col-

lege de Chirurgie , utftadt de fvårafte tviftig-

heter och, man kan tillägga, de ftrångafte cri-

tiqver öcli de nefligafte motfågelfer af några

medbroder, hvilkas namn ej kunnat infkrifvas

bland fålfkapets Ledamöter. Detta öfvertygar

om det ordfpråkets grund: NuiLa invidia pejöf

Mcdicornm. Emcdlertié år det midt under des-

fa motfågelfer, fom detta Sållfkap, redan up*

refer (ig fom et Majeftåteligt Tråd* hvilket gifver

fkugga åt hela orrikretfenj och under hvilket,

alla In-och Ut-låndfke Låkäre , komma åt for-

ena fina anmärkningar och arbeten» Håraf

händer utan tvifvel at Medicinfka Faculteten

i Paris, omfider måtte öpna fitt forråd, och

utvälja af fine oräkneliga anmärkningar, gjor^

de under flera Secler, ämnen til många drå-

peliga verk, hvarmed de fkola rikta almånhe-

ten. Defle 2: ne Corpfer åro fvartfjuke at

Vinna bifall genom at ofvergå hvarannan. Den*

na delen , a£ Kongl. Franfka Medicinfka Socie-

tetens Handlingar, beftår af 2:ne afdelrlirigar

,

lika fom Kongl. Franfka Vetenfkaps-Acade-

miens Handlingar; den innehåller tiemligen

:

UHiftoire och Les Memoires. Mr. Vicq^azyr,
Secretair perpetuel, har i ordning fatt den

Hiitorifka delen, fom år 360 fidor, och memoi-

rerne, fördelade i vifta Clafler, åro 592 fidon

Klemens de Chymie, rediges &apres lef dicou-

ver*
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vettet modemet etc. par M. MICHEL Du
TENNETAR, Conceillcr & Mcdecin or-

dinair du Roi, ProfefTeur Royal en Nancy etc*

Academien i Metz låter en af defs Leda-

möter låfa publice om Chymien. Detra år en

Precis de cesv Lecons. Denna afhandling ar

delad i 3:ne partier, den forfta inbegriper Sten-

Riket. Den 2:dre växt- Riket och den 3:dje

Djur-Rikets Subfkription var 4 Livrés.

Den Sr utgifven i Metz in i2;o 180 pag.

fom fes af Journal. PhyC Dec. 1779 p. 508-

Flora Parijlenfis , ou Deferiptions &* figur'es

des toutes les plantes qvi croiffent aux envi-

rons de Paris , fvwant la Methode fexuelle

de Linné etc. Paris 177Ö etc. in 8-ö

Af detta verk utkommer en famling af 20

plancher, ritade och målade efter naturen på
Hollåndfkt papper. Hvarje fådan famling kottar

7 Liv» 10 fe. Detta finnes infordt i Abbe Ro-

2iers Journal, Phyfiqve for Oftob. 1779.

Uti famma Journal for famma månad och

ar p. 332; år annoncerat et ganflca nyttigt och

vackert arbete kalladt: Plantes vénéneufes £f
Jyfpe&es de la France , avec leur antidotes, par
Mr. Bulliard Alla växter utgifvas gravera-

de in 4:0 på det vakrafte Hollåndfka papper,

med
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med deras namn, fa val pä latin, efter vår fto

re von Linnees fpecies Plantarum, fom på
Franfyfka. Deras blomningstid och de Mallen

de måft växa på utfåttas; åfven , om de delar,

fom caraftericera blomman, ej åro nog fynba-

ra och tydeliga , få exprimeras de fårfkildt och

en del fedde med microfcop, Hvar 3:dje månad
fkulle håraf utgifvas et häfte af 10 graverade

växter, och fkal ej blifva mer ån 10 a n
häften, fom hvarje kortar 5 Liv. 12 fous.

(Det vore ganfka nyttigt at bvarje land ha-

de fine forgiftige och fkadehge växter vål be-

fkrefne, och få mycket lyckeligare, om man ha-

de fig bekant något hjelpemedel mot hvar och

ens elaka verkan.)

Ny heter.

Hans Kongl. Maj:ts af Frankrike Forfta

Lif-Medicus Herr Joseph Lieutaud, fom dog

i Verfailles d. 6 Decemb. 1780 i fit 7frde

ålders år, år nu faknad til fin perfon; men
hågkommen och högaktad af efterverlden i fi~

ne arbeten.
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Utdra* af et bref frän Herr Ltf-Med. DAL-
BERG til Herr Prof. och Ridd. MURRA?
i Göttingen. (& Hr. MURRATS BibliotL

3 B. 2% p. '320. jölj.)

Sanningen af Linds forfåkrari om nyttan af

Opium, gifvit under hettan i intermittente fe-

brar, har jag flere gånger haft tilfåtle at be-,

kräfta. Det öfvertråfrar alt hvad jag hittils

kant, at lindra den häftiga huvudvärken, och

går för åfrigit anfallet drigeligare,

Colambo-Roten har jag uti gailaktige diar-

rheer och kräkningar i år funnit af få god ver-

kan , at jag låtteligen inftåmmér til hennes be-

röm med Hr. Percival och andr6.

£å en lon af F. ** blef , jemte defs fyfkon,

for några år fedan kopporne ympade af en be-

kant ftor kopp-Ymparejhvarigenom goda och di-

ftinäa koppor flogo ät3 åtminftone anfågos de

£l af flere Läkare. Men i år blef han ånyo

åf verkeliga koppor anfallen, hvilkå icke kun-

de mifskånnas, och blefvo ^fveri for fådanne

hållne af N; och N. (ödda forfarne Läkare}»

Skulle intet de fi kallade vattnkopporntt

kunna blifva mifskånde får de akta> och til

ympning använde? och Vore det intet lakraft,

at taga ymp - materien af de fvåraiie och kån-

barafte kopporne, på det aldrig något tvifvel

fnåtte upkomma om deras åktailag? Om kop-

por flå på nytt ut; fa måite mantilftå, at man
mer ån en gång kan fa koppor.

m 4. D OWi
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Om Dubbelt kopp - uf/lag , af G, L,

Ehuru det har långe ibland Herrar Läkare
varit en afgjord och vedertagen fanning, ac

ingen kan af riktige vahr-koppor mer ån en

gång blifva fmittad: ingen mer ån en gång
genomgå denna fjukdom > och fåledes altid nå-

got annat ilag af koppor varit å farde, når

någon af denna fjukdom mer ån en gång blif-

vit angrepen; få vil likväl årfarenhéten ofver-

tyga ofs om annat 3 och en del Läkare af bå-

fta vitsord påftå med fåkerhet i iine fkrifter,

at de iakttagit defle koppor tvånne (2!he) gånger.

At undvika vidlyftighet vil jag icke nämna
dem; likafom jag vil mifstro min egen fkic-

kelighet uti obfcrverande, och i följe deraf

fortiga 2:ne håndelfer, i hvilka jag funnit mig
foi villad, at riktige vahr- koppor 2.ne gånger

angripit en och famma perfon.

År nu fådant mojeligit vid naturliga, jivar-

före icke åfvén vid ympade koppor? Jag har

åtminftonc en gång fedt, at ympade koppor ,

emot all förmodan > återkommit och varit af rik-

tiga flaget; och lår det tvifvels utan vara famma
handelfe, fom Herr Lif-medicus Dalberg uti

bref til Herr Prof, och Ridd. Morray i Got*

tingen berättat (Se den fenares Bibliothek 3.

B. 2. ft. pag. 321). At mindre forfiktighet

blifvit brukad vid valet af koppmateria , kan

vara at förmoda ; och år det fåledes med ftor-

fta ikål, at bemålte Ha Lif-medicus yrkar,

det
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det kopp-vahr bor tagas af confluenta eller

lammanflytande koppor, til mera fåkerhets vin-

nande vid ympningen.

Det år troligt, ät fédatié , fom de åfvannåm-

de håndelfer icke ofta förefalla; åfvcnfom jag

haller före, at den håndelfe jag nu utbeder

hiig få nåmna, torde vara eri ibland de iåll-

fammare.

Vid den kopp-frriitta, fom för 2:ne år fe-

dan var om fommaren gangfe har i Stockholm ,

hade jag tilfålc at fe en literi gåffe , 3 år gam-

mal, fom icke haft kopporna tilforene, hvil-

ken umgick med andre i hufet varande kopp-

fjuka burn , och åf dem åndtcligcn blef fmit-

tad med riktiga vahr-kopport Han fick de

vanlige fymptoniér fom piåga föregå köpp-ut-

flaget, och åfven koppor, fom ilogo ut hår

och dar på kroppen och i anfiktet, af fa god
art, at han ej d<zt fingalte af dem befvårades,

utan gick omkring hvart han ville. Då deffa

koppor voro i lin båfta mognad vid 6:te eller

7:de dygnet, angreps han å nyo af en häftig

feber, med Somnfjuka, yra, ftarka rycknin-

gar och iipkåftning
;
hvarefrer kopporna å nyo

flogo ut, blcfvo aldcles fammanflyttande ; och
af få elak art, at han nied plats och efter eri

läng fjukdom omfider räddades.

I anledning af et få oordenteligt koppor-
nas utbrytande, hade jag varit benägen at hål-

la det forfta utflaget 'får nå^ot annat an kop-
por, om jag icke fedt en a; lik håndelfe, fä-

D 2 fom
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fom märkvärdig anförd af John Mudge (a du
fertation on the inoculated Small- Fox ,) hämtad

af Suttons praxis. For deras beqvamlighcr^

fom icke hafva tilfalle at forfkaffa fig denna

bok, vil jag hår infora hela cafus:

Madame H - - - «, en- Dame i vårt gran-

fkap, låt for några år fedan ympa fig med
kopporna af Herr Sutton. Som hon var rik

och fruktade mycket, förmådde hon Hr. Sut-

ton, for hederligt arfvode , at blifva hos fig i

hufet hela fjukdomen igenom. Smittan lyc-

kades val; kopp -febern kom; var lindrig, va-

rade den vanliga tiden, och et måtteligt antal

koppor flög ut. Efter et fullkomligt utflag.,

hörde ock febern fullkomligen up , och alt be-

kymmer om påfolgden , var nu mera forfvun-

nit. Kopporna voro fkona och flora; men gan-

fka fa , och frun tviflade, at detta ringa utflag,

kunde framdeles fatta henne i fåkcrhet for ny

fmitta. Trenne dagar voro forflutne, fedan

kopporna utflagit, och febern hade, efter alt

utfeende, aldeles uphordt; då hon, fittande til

bords med Hr. Sutton, uptåkte for honom
detta {it bekymmer , med onfkan at fa flera

koppor, på det hon i tilkommande tider måtte

vara få mycket fåkrare. Hr, Sutton fvarade:

om hon fa mycket onfkade at fa flera koppor,

fa kunde hon fnart forfkaffa fig dem: Hon
kunde endaft åta fig mått af den hare-ftek,

fom var på bordet och. dricka et glas vin ef-

ter» Frun gjorde det; och några timar der-

efter,
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efter, fick hon hetta och feber, med en ftark

toch bultande hufvudvårk. Efter en orolig och

fomnlos natt, fann hon fin hela kropp med
i oooo koppor fa tätt befatt, at näppeligen

något mellanrum var ofrigt,

Jcke allena den fjuka, utan afven H. Sut-

ton fjclf forfkråktcs. Han anhöll fordenflcull,

at en Läkare måtte efter/kickas, emedan han

icke kunde åtaga fig curen af en få farlig fiuk-

dom. Doft. Calvell blef fåledes kallad , for

hvilken Sutton gaf tilkånna fin oro och fit

bekymmer om fjukdomens utgång; ja fa alde-

les, at han åfven for den förre uptåkte det

hemliga medel han gifvit den fjuka, faforn

forberedning til ympningen; menande detta up-

penbarande vara nödigt, til at fatta Doftorn i

itånd , at rådda den fjuka. Han bekände , at

han icke gifvit annat ån Calomel och Frcepa-

rata Antimonialia ; berättade honom orfaken til

handelfen, och tilftod, at faftån han vål vifte,

huru en fjuk under ympningen borde hand-

teras, få kunde han dock ej lita på fin infikt

i naturliga koppors fkotande, och ån mindre
vid få farliga omfMndigheter,

Kopporna, ehuru ymnoga, voro dock ej

fammanflytande ; febern blef öillad mot nat-

ten medelft anodyna. Jngen Suppurations-fe-

ber flög til, och den fjuka gick lyckeligare

igenom fjukdomen, an man af omftåndighc-

terna hade kunnat förmoda.

At et dylikt fel i regimen forelupit med
D 3 den
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den Gåffe jag omtalat , ar otvifvelaktigt; eme-
dan foraldrarne påftodo, at han borde åra all

flags mat, och icke vänja % at kinka under
fjukdomen; hvarföre han ock under förfta

utflagstiden , måfte fom oftaft lata fig nöja med
faltkott och lax, ölfupa och ftarkt dricka, hvil-

ket alt ganfka yål och af vanan föll honom
i fmaken.

Som nu Hr. Mudge och många flere , til-

fkrifva kalla regimen fornåmfta orfaken til ymp-
ningens lyckeliga utgång, *) och man åfven i

fenare tider håller en dylik regimc for den
fåkrafte och båfta uti naturliga koppor, då den
fal och med urikilning användes , fa tordeden

frågan förfalla af {ig fjelf: Om denne GMz
ådragit fig en ny och häftig feber; et nytt och

förvärrat utflag, genom en het och oordente-

lig regime, eller fadt fmittan från 2:ne ftållen

på olika tider?

JOH.ANDR. MURRAT, Programmata 05-

fervatiomim & animadverjionum fuper Vcl-

riolarum injitione Satura Sefå. /. 2. jt
Got-

tinga? i~}~]9 in
<f*

Man yil hår ord ifrån ord intaga den recen-

fion

,

*) Herr Prof. och Ridd» Murray rader likval til nL--

gon måtta vid kalla regimen, och st den bor lam-

pas efter omftandigheterna. (Se defs Programmata

obfervationum fuper variolarum infitione fatura.

Gottin^. 1779.) hvilket en hvar foi fiktig koppyn>
pare lä*r böra i akttaga.
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Hon, fom vår lärde Hr. Au ftor fjelfhåraf gjort

uti lit Bibliotheks 3 B. 3 ft. p. 470.

I desfa Skrifter har jag ofvervågat några

pun&er, fom ån i denna ftund upvåcka be-

tånkelighcter vid koppympningen, AWedning
dårtil har jag fatt af min egen årfarenhet, form

hittils efter onfkan aflupit, åfven år 1777? dS

ympningens goda fak härdades fkakades af åt-

fkillige dödsfall. Nagre ympnings-håndelfer

utreder jag hår omftårideligen. Utan tvifvel

har den nuvarande iimpliciteten vid koppymp-
ningen anfenlig fordel for det fordom bruka-

de fåttet- med tråar , djupa lar, charpie, Salva,

pfverdrefven beredelfe, konftiga verktyg o. f.

yt
Denna fordel ligger i fynnerhet i det fly-

tande vahret, den fria och kylan4e luften, det

flitiga drickandet*

Seffi. 1 . Hvaruti det flytande vahrets for-

mån beflår, det utreder Friherre Dimsdale.

ej tilråckeligen. Men det år vilt, at kopp-

giftet dymedelft få mycket viflare hänger vid,

och läkaren altfå blir fåker for omdömet om
en uteblefven fmitta, famt den perfonen , fom
fkal ympas, for faran, at emedlertid naturli-

gen (mittås, eller råka ut i en obeqvåm vä-

derlek. Vidare, at den påföljande ijukdomen

låttare afloper, och at låret lider få mycket
mindre retning,

Ehuru talande fordelar den fria luftens ver-

kan ockfa har, kan j.ag likväl ej annat ån an-

fe det for ofåfrvåget, at använda den utan un-

D 4 dan-
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dantag och affeende på årstid, kröps befkaf-

fenhet, foregången lefnads-art och fjukdomens

ftadium. Öfver hufvud måfte man få afmåra

fria luftens nyttjande, at det kan tjena til at

minfka^men ingalunda at qvåfva febern , fom,

efter min tanka, jr vid kopporna aldeles va-

fentelig. I annor Mndelfe följer endaft et feber-,

anfall och , i ftållet for ratta koppor, flå endaft ut

flackar j eller icke nog långe rackande, och ej,

behorigen fuppurerande koppor. Afven hårleder

jag efter-utflaget af nya koppor, fom vid den nya

methoden icke fållan händer, ofta endaft ifrån

den altfor ftarka kölden. I början af kappornas

utbrått håller jag gerna den fjuke nagtft var-;

jnare , ån for och efteråt.

Men huru vet man, at en, fom lindrigt

©ch fort ofvervunnit- kopporna i håg grad,

efter forenandet af alla ympningens fördelar,

fedan kan vara fåker for tilkommande fmitta;

och huru vet man det, å£ven innan man un-

dcrkaftat patienten ny ympning eller umgån-

ge med kopp-fjuke? En fråga, fom Ymp-Låka-

ren ej fållan gjor fig fjelf , och fom ej mindre

ofta forelågges honom af ympade perforjer el-

ler deras anhörige, och år af ytterfta vigt.

Så mycket jag årfarit, ar febrens nårvarelfe

,
det viflafte teknet; men kan likväl hos barn

ej fa lått matas efter antalet af pulsflagen och

graden af hetta» Bagge delarne åro vid den

kylande regimen ofta endaft om nåtterne mår-

Jtelige
3

når den fjuke år i fången; och måfte

31
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då den kunfkap man £k om febrens nårvarel-

fe, gcmcnligen grunda fig pä en vakhuftrus

beråttelfe. De omftandighetcr , fom åtfölja fe-

bern }
gifva nägot mera ljus. Dårfore har jag

pfta, utanat taga fel, fom dagarnas berä-

knande fedan vifat, dömt a t feber-fhdium in~

trådt, nar man, utan at jag frågat derefter,

berättat mig , at patienten , fom förut haft hvil-

famma nätter med ftil 1 a. famn, nu fåfvit gan*

fkn oroligt: och detta har fedan blifvit beftyrkt

af patientens håglöshet , benägenhet at ligga i

fången, hufvudvark, rodna på kinbencn, äc-

kel eller kråkningar, rygg och låndvårk, oren

tunga och fHnkande andedräkt, af det flaget

,

fom talrika fuppurerande koppor gifva ifrån fig.

Så mycket fåkrare- kan man då vårkeligen v<u

ra, om kopporna, ehuru til antalet ganfka få,

ordenteligen fuppurera. Men denna omftån-

digheten blir, vid et ringa antal koppor, ofta

därigenom ofynlig, at af de i början fig vi-

fade koppor, många forfvinna af fig fjelfve

och andra, fom val hade höjt lig och fuppu-

rerat , blifva genom patientens otålighet i for-

tid fonderrefne,

Mennuom ympfären.-DefTa, når de blott gq-
ras med et ftick, fatta gemenligen endaft en
liten blåfa, hvilken, fedan litet vahr dårunder
famlat %, torkar och britter fonden

Seffi. 2. Men emedan man, ehuru långt

man ock hunnit uti ympnings - konften , och
ehuru oandeligen mycket ftaten därigenom vin-

D s ner,
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ner, likväl icke ar i ftånd at gå i borgen for

en enda ympad perfons lif; £i ar det en gan-

fka hetydelig underfokning: hvad fom val ian-

nojikt måtte vara orfaken til elaka påfolgder

af ympningen? Lyckligtvis åro dödsfall gan-

jfka fålfynte, når man allenaft räknar efter Ho-

ra almånna fummor, och icke efter fmå ifrån en-

fkildte orter och år. Men detta år likväl ej

få lått : ty man kan hvarken förlita fig på den,

vid ympningeris början i England, upgifvna flo-

ra dods-nummern, ej eller på den mycket lil-

la, fom blir anmärkt af omkringrefande ym-
pare, efter nyafle förbättringen af detta ymp-
ningsfått. Ganfka lårorika "plysningar' hår-

utinnan fkulle de Läkare gifva, fom råkat

ut for den olyckan, at, utan fin fkuld, mi-

fla ympade perfoner, få framt de noga gran-

fkat alla forelupna omfiåndigheter, hVaruti

Herr Ludvig, Locher , Dimsdale fortjena at

berömmas. En altfor ftor fvaghet i nervfy-

{temet anfer jag for en hufvudorfak til de

handelfer , fom, alt godt utfcende oaktadt, do-

deligen eller cljeft icke aldeles lyckligt aflupit.

Denna fvaghet gifver fig tidigt tilkånna genom

det bleka, platta, hvarken kliande eller fmarr

tände fåret, och fedan genom brift på höjning

och fuppuration i kopporna. Et par dodeliga

handelfer af det flager, har jag fedt på barn,

fom varit ympade af andre Läkare. Jag fjelf

hade en ånnu icke årsgammal gåffe i kur, iom

jag nödgades ympa kopporna på, at han icke

af

\
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af finc andre af mig ympade Ty/kon måtte blif-

va fmittad (i). Det föll mig ftraxt mifstånkt

före at Gret ia långfamt inflammerades, och

han fick fedan ganfka talrika, oordenteligt ut-

flående koppor med många elaka fymptomer;

men jag räddade honom genom klyflirer, kin-

kina, Vitriolipiritus och tidiga avföringar. Äf-

ven fullvuxne åro denna oförmodade nervfvag-

heten underkaftade. Vid fadane omftåndighe-

ter, år inflammations ökande i iaret jemte den

retningens , fom fordras til febern , aldeles nöd-

vändigt, Til vinnande af deffe ändamål, fö-

redår Dimsdale verkfanimc purgeniiedel : men
jag håller et kräkmedel för fåkrare, emedan
detta, fom {käkar nervfyftemet och kårlena,

lemnar långt mindre fvaghet efter {ig, och drif-

yer våtikorna til huden» Mycket godt kan

man ock i detta fall vänta fig' af kottfoppor

,

Rhenfkt vin, mofcus, Campher och i fynner-

het af Feberbarken. Dock uträttas vål det

måfta, hos barn, med Senapsdegar, och hos

fullvuxne, med Spanfka flugor.

Utom denna orlaken , kan ock fkulden af

dödshåndelfer, fom jämförde ohfervationer in-

tyga, tilråknas en rotaktig difpofition, malkar

och, efter Dimsdales tanka, gallaktigheter,

Altfamman bevifar faledes at ympningens

lyck-

(i) Månne naturliga imittan af koppor verkeligen åt

farligare, a'n den, fom bibringas genom ympning,
nar patienten forer (amma regime, fom de, hyilk^

ympas? J. K.
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lyckliga utgång beror ej endaft och allenaft pa

methodens iimplicitct och den fria kalla luften.

Sedan talar jag om efter- utflagct af koppor

efter ympningen, hvilket likväl la vida ej Jr

at anfe for et verkeligit kopp-relidiv , fom det

infinner % inom den for kopporna beftåmde

tidens til anda löpande» Det upkommer af en

for långt drefven kall regime, en for mycket

födande diaet, häftiga kropps-rorelfer och brift

på öppet li£ Det fednare inträffade hos en

8 års gåiTe, fom jag ympade. Hos denne vi-

fade tig 6:te dagen efter den forfta febern en

ny och mycket häftigare , och , det fom år be-

fynnerligt, ehuru ganfka få koppor utflagit,

rakade patienten likväl uti en rätt aplenlig

fpåttning, hvar pa et nytt kopp-utflag folgde

4:de dagen efter den andra feberns början.

Man kan fa mycket mindre härvid mifstänka

en for kall luft, fom defs värma den gången,

midt uti Maji månad, varftarkare, ån man el-

jeft önikar. Genom en lappris omftåndighet

råkade gaffen vid ympningen i få häftig for-

feråckelfe, at han dånade, men utan vidare

elaka påfolgder; hvaraf åter år klart, at får-

flcråckelfe hos barn, fom man ympar, ej har

ftort at betyda , och altfa konftlande med verk-

tyg, til förekommande håraf, förlorar en fto<r

merite.

Sefö, 3. Vidare ar det elakt, at tiden mel-

lan ympningen och feberns infallande år fl

ganfka olika. Enligt trovärdige obfervationer,

ka«
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kan febern ifrån den yté til den 23;djé dagen

infinna %. Dimsdale har ännu förr märkt den

,

och andre åter fednare. Det tidigafte anfall ,

fom mig förekommit, har varit 14 timar före

flutet af 6:te dagen. I hånfeende hår til kan

man ej altid med vifshet fåga, antingen fjuk-

domen år en verkan af ympningen eller af na-

turlig fmitta. År utgången icke lycklig T fa

har läkaren la mycket fvårare vid at råttfårdi-

ga % Sårets befkaffenhet fåtter faken icke

i full dager. Imedlertid år ofåkerheten min-

dre vid ympningen med farfkt vahr, emedan

det ej verkar (a långfamt.

Det gifvas ock perfoner, hvikas difpofirioa

år af den befkaffenhet, at den allenaft gifv.er

hälft utrymme åt ympningens verkfamhet. Så

var det med en 3 årig flicka, hos hvfiken

det influtna vahret upvåkte en rodna i fåren,

kliande, fmårta, jemte någon bulning, flackar,

och fmå blåfor omkring fåren, rofen, några

obetydelige feber-fymptomer i otid, och flu~

teligen anfenlige fkorpnader på fåren; men
utan vidare påfolgder, åfven fedan jag for-

jiyat ympningen. Såren årrade fig hos henne

mycket långfammare, an vanligt. Kölden var

hår vilt icke ofverdrefven , åfven fom jag ic-

ke vet, at cljeft angifva någon orfak dårtil.

Ymp-fårens långfamma lakande, år ock en

omftåndighet , fom man garna fkulle önfka

ympningen befriad ifrån , hålft det fkafFar LS-

karen myckel at géra ?
e^uru ock ak annat

lita»



utan möda aflupit. Orfakcrne årö mångsidige:

fordårfvade våtikor, en for ftor kånfloomhct;

de fafte delarnes flapphet (2). Denna iediuie

orfaken träffades hos en 15 årig flicka ,hoshvii-

ken faret redan luppurerade vid flutet af andra

dä-

(2) Samma llnitta (naturlig eller ympa.i) föroriakör

hos olika iul>jc6ler olika koppor: flört eller

'

-licsjt

antal, goda. illa artade, (kilda, täta eller fammdn-
flytande, med eller utan metafrafer och elaka bul-

fiingar; foljakteligen beror ej koppornas art på be-

skaffenheten af {'mittan (endaft den a
c

r af riktiga vahr-

koppor och nog; verkfam); utan på dm perfonené

tilffåndj fdm fmittas. Dåitoré fer man j at vnhr,

taget af fammnnrlytande koppor, ( fåfom fa k raA i

hanfeende til fin verkfariihet) icke fatter den fom
ympas i fara i at afven få dem» i Rbrf antal och
iammanfiytande; afven fom ympning med vahr .frän

diftinch koppor, icke fatter honom t fäkerhét for

at få dem famman Bytande. Örri nqturliga- fmirtnn

galler åai famma. Söm altfå patientens befkafferi-

het, i hårfVende til de frffa eller flytande delarne,

determinerar koppornas art; få torde praeparatiönen

icke b6ra anfes for få indifFerent, fom en del kopp-

ympare tyckns mclinera til* Men den lar ock li«

ka få litet kunna blifva en och åen famma hos al-

la lubieSer. Hos en del behofva endaft de fafta

delarne ftirkss.; hos andra måtte en egen (karpa i

vatfkorna conigeras o. f. v. Detta låter ock v al ic-

ke altid göra fig på några få dagar. Myckenhe-

ten af kopp-ämne i kroppen, kan val fororfaka

många, men icke illa artade koppor; och om ej

regimen vid ympilingeri kunde moderera ut/laget

och fknffa en hop af kopp-amnet bort genom an-

öra vågar an huden , få vore aefs fördelar icke be-

ty'ande. Jav; ar elad , at liafva funnit Hr. Affijf.-

Lund afven af mina tankar i detta arrfnet. J.
K#
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dagen efter ympningen. Den dar på följande in-

flammation matte jag lindra medelft Camphert,

hoprifven med åggesgula. Vid der ringa anta-

let af koppor i ungefår 70, aflöpp alt val ; men
ynip-fårcn blefvo vidloftige och kringfråtan-

de, lamt fuppurerade ftarkt, åfven til den

4 nfta dagiin efter ympningen. Genom kin-

kinans invärtes bruk lakte^ låret på ena armen.

Fårat åfven åftadkornma detta på andra armen,

måtte jag tillika flere gånger affora med Ja-

lappa och betåka fåret med Elyplåfler.

Uv.derrättelfe:

Samling ofRÖN ocb UPTAKTER , gjorde i fenare ti.

der j uti Phyjik, Medccin, Chirurgie , Natitral-Hifto.

ria i
Chemie, Hushållning , Åkerbruk , Handel, Sjö.

fart) SiSgefer.) etc. Jämte Bioyraphiér öfvér de mä(l

'betydande hårde Män, ar Tituin på en Månads-

journal, foin* lika med vår Wcckofkrift har, frän

innevarande års borjaii, ittgifves i Grétheborg,

Genom annoncer i tidningarne år fåttet af defs fot''

f.sttatlde ocb utgifvande bekant. Pri/et
, Ja valför års-

Prenumeranter , (om för dem, hvilka köpa hvarje månad

fårjkildt, kunde fynas något högt tiltagit; men myckenhet

ten och urvalet af ämnen
,
jemte många vackra tabeller

,

lära fåkert våfa kojinaden vål använd. Vi bafve redan

med nöje låft de för Januarius hitkomne 4 ark, fom, häf-

tade i blått papper med hela rubriken utanpå, förfålja s uti

Directeuren FYRBERGS Boklåda vid flora Nygatan*

Af de ämnen, fom i de(fa ark förekomma , kunde vår Tid-

ning riktas med l äreminne ofver Arch. och Ridd. v.

LiK>:é, af Vet Acad. Secreterare i Paris , Marqvis de

CONDORCET, p. 3. Afhandling om (tjemitråJigBrun-

ften, beredd genc*n kortft. p, 24 Om faran af ofor-

fik-
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flktigt brukad Meloe Majalis uti^abies. p. 2g. Oiri

eij amputatiou af en ann, gjord ufan ligatur, p. 29*
Öm faran af na

f

sblods dammande genom lindning

kring armar och ben. p. 34. Anmärkning vid metal-

lers cryfhllifation. p. 36. Om naturligt Sedativ-falt *

funnit i Tofcana, af Hoeffer. p, 39. Om de i ieå'-

nare tider uptakfs Luft- arter, af Sigaud De La
Fond, p« 47. UncTerfattelfe om Turmalin, funnen i

Tyrol, af Muller. p.„53; Mullvadans hiftoria och

medel at utrota den. p 55. Men at antingen recenfird

eller copiern Svenjka recenfioner , det vore ä ena ftdan et

vfverfluds-och a andra fiäan et lathets-arbete. Urjjelfvd

orginihrne til de upräknade ämnen, fom antingen ära el-

ler kunna komma pfs i hinder, /kola vi likväl hke^under»

lata, at hår meddela det mäjt interejfanta , och därvid ,<

efter var antagna/ed, tydeligen utmärka de källor , frän

hvilka vi hämtat dem; en omfländighet , fom man uti

det af Göthcbörgfka Journalen redan utkomna ,
ogärna

fiknät pä åijkilliga ftalléri, hälft man der igenom fät-

tes i vilrädighet , hvem fom hur fa /kullen fur några

ctydcligheter
, fom pä et och annat fiälle muta Läfa-

ren; til ex : hvad.menas med coronalis? (p. 31.) vaf

det futura coronalis eller os coronale feu fiontis? —

'

Hvad vil det fdga, at ofra delen af mufclarne gjor-

de tryckning på pulsådrorne? (p. 55.) m. mAt fur*

tiga några hcfynnerliga ord, uttryck och eonftruetioner ,

fom amingen fl uta örat eller göra meningen något tvety*

dig. Sä litet
, fom vi vänte , at defse ärhindt ingår hlif-

va illa uptagne' , fä gärna fkole vi äfven fé ofs anfländigt

påmint e om det
, fom i var Weckofkrift kan vara ellerJy-

nas felaktigt , och med nöje rätta det ,fom rättas hur. V*

fkrifva ickefur q/5, utan fur andra, och Läfarens rättig-

het är , at fä det efter fin fmak , om den är bättre än

vår. Tryckfel, fom i denna Wtckofkrift kunna infmyga

4ig (formodeligen icke många) hoppas man urfaktas. Ds

ItctydeUgnfie/kula vid hvarje Bands /lut (inforas.
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DZSPRIT des JOURNAUX, Decemhr. qfa
T. XII. j>:me année. p. 328. Befynnerlig

kur , gjord medelft ympande af Skabb.

En karl, 28 år gammal, och af melan-

cholifkt temperament, lemnade Hg It en djup

forg ofver viffa ledfamheter i fin fläkt. Han
uphorde at arbeta; en envis tyftlåtenhet , en

vild upfyn, låto defs vinner forftå, at hans

hufvud var oredigt. De togo fin i/flyckt til

Charlataner, fom långt ifrån at botat honom,
gjorde defs tilftånd ånnu fåmre. Hans hud
blef gul och hela kroppen afmagrade fafeligen.

Ford til Kongl. Hofpetalet i Berlin, föll han

dar i en flags kånflolos-och orörlighet. Hotel-

fer, pifkflangar, ftickningar med knappnålar,

kunde med mycken fyårighet forma honom at

gå ut; han åt icke utan at häftigt tvingas dåc

til, och 4 eller 5 dagars hunger fåranlåt ho-

nom icke at begära någon föda: altid orörlig

och med nedflagna 6gon
?

fvarade han aldrig

på någon fråga; hans puls var longfam ochv

iVag. Under 2:ne år, fom han varit fadan,

hade Hr. Mutzell fafångt forfokt all fin konft

;

åderlåtningar, flyktiga falter, Camphert, de-

ftillerade oljor, Spanfka flugor, körtel, all»

de måft retande medel, hade ingen verkan pl

den fjuke. Tartarus Emeticus til 2.5 gran,

gjorde honom en enda kråkning. Doppad i

kalt vattn och qvarhållen där tils han ville

gvåfvas, förmådde honom, at *6ra % litet ;

N* g. f

'

dröp-
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tlroppar af iskalt vattn, fom man låt falla per-

pendiculairt på defs rakade hufvud, uttvinga*

de af honom något jåmrande; men få fnart

man uphårde at plåga honom, återföll han i

en flags fomnfjuka. Hr. Mutzell Hutade då

med Hippocrates : af fvära fjukdomar fordra

fvära medel. Han fåll på det forflaget, at ym-
pa fkabb på den fjuke, ech vårkftålte det få*

lunda : Han låt gjöra djupa incifioner på armar

och ben, dem han upfylde med materia, tagen

ur fkabblemmor, och forbandt fedan med
hårdt åtdragne bindor. Andra dagen efter ope-

rationen, begynte den fjukes puls at bli hä-

ftigare; 3:dje dagen infant fig feber; 4:de da-

gen (log pulfen fafeligen fort och bibehåll Hg
fådan i 6 dagar, hvarunder patienten hade myc-

ken oro , ångflan , tvungen andedrågt och bena-

genhet at ofta fucka. Sjunde dagen blef feber-

hettan lindrigare, han fvettades och man fig

tndteligen råda blemmor flå ut på huden. Ni-

onde dagen återfick han forftånd och målfårej

han forfåkrade fig ingen ting hafva hvarken

fedt eller hordt under all den tiden han varit

i Hofpetalet . hvarifrån han då utgick fullkorn-

ligen botad.

Hr. Toggenburger har låtit trycka en dif-

fertation om denne mannens fjukdom, til hvil-

ken han angifver följande phyfiflce orfaker

:

Sorg och bedrofvelfe forflappa och fårfvaga

nerverna och alla de fafta delarne, hvilka folj-

akteligen göra et mindre ftajrkt intryck J?å
de

fly-



flytande, fom af dem innehållas. WStfkornas

rorelfe uppehållen, hindrar Lifsandarne , at

med nog häftighet foras ofver alt; däraf håro-

rer den dufvenhet, kånfloloshet, pulfens lång-

famma rorelfe, faknad af matluft, blek -och
magerheten , fom marktes hos denna karlen.

For at bota honom, var då fråga om, at kun*

na ftårka de fafta delarne och nerverna, och

at upvåcka lifsandarnas rorelfe. De medel fom
i början nyttjades, hade ej kunnat trånga fig

til fjukdomens nåfte; det fordrades et, fom
vore mera verkfamt och nog fint , fårat kunna

gå in uti de fmå klrlen. Skabb-materien gjor-

de verkan: bragt i kroppen genom ympning,
utveklades defs delar och fördes til hjertat*

fom retat til häftiga rorelfer, påfkyndade blo-

dens omlopp och upvåckte feber* Bioden up-

rord af febrens häftighet, löfte delarnes for-

ftoppningar , och genom fit häftiga omlopp be-

friade nerveufa fibrerne från den matieren,

fom trykte dem* Genom kårlenas återverkan

på bioden och defs kulors motftötande, blc£

den fega våtfkan uploft, fom melancholien

alftrat; fvettningarne lättade vatfkornas rorel-

fe; matluften infant %, och machinea blef

itcrftild.

Anmärkning. Vo

Herr Lif-Medicus J* G. Hallman har utt

Kongl. Vet. Acad. Handlingar f3r Ir iyj6. p*.

SiQ infort et vackert Rön om en gemtm-ym*
E a f*d
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andra medel, mercurialia icke uteflutne , fl-

fångt blifvit nyttjade. Håndelfevis underrät-

tad, at patienten, fom var en 12 års flicka,

under hela barndomen plågats af et ftarkt fkabb-

utflag på benen med flora far i knävecken,

fom aldeles uphort efter illa artade och Sam-

manflytande koppor, i hvilka hon legat och

blifvit vanfkött 2 år förut, fåll Herr. H. ge-

naft på den tankan, at kopp-giftet dragit fig

til Skabb-materien , och deffe gift famfaldt ka-

ftat fig på- ögonen och förorfakat denna envifa I

ophtaimie. Efter fattadt beflut, at genom ny
fmitta befordra fkabbens utbrott på de delar,

fom dåraf tilforene vant anfatte, uphordes med>
alla medicameniers bruk, krafterne återftåldes

genom tilråckelig föda, några ljuma karbad

nyttjades, och, då hon en afton ftigit ur et

fadant, famt bagge benen blifvit vål gnidne,

pådrogs et par ylle-ftrumpor; fom et med
fkabb befvåradt barn burit några dagar, debe-

hollos natt och dag i 3 dygn; då infunno fig

aryfning, hufvud-och ledvärk, feber med ftark

hetta, hog och tät puls, fpånningar i broflet,

famt torr hofta, liktom före måsflings-utflaget,

Frifel, m. m. plågar vifa fig. — Fläder-The
och några droppar Mixtura Simplex nyttjades

och, i anledning af benägenhet til kråkning,

gafs Tartarus emeticus uplöft i kornvattn, fom
gjorde fnåll verkan. — Efter et dygns för-

lopp minfkades all>a de, beiVårlige fymptomcr*

ne,„
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ne, utdunftningen okades, och på bagge benefl

vifade fig en vidlåftig ros -rodnad, fom pl

2: dra dygnet fkilde fig och drogs tilfamman i

runda kulor, til ordentelig fkabb, fom okades

och knapt hade varat R dagar, fåran ögonen

båttrades. Utflaget underhois med ljuma kar-

bad och pulfver af fvafvelblomma och Cam-
phert, famt Infuium Ligni Guajaci til dryck.

På ögonen nyttjades utvartes endaft tara be-

fuktningar af kalt vattn med några droppar

Elyättika och Franfkt brånvin» Efter 6 vec-

kors forlopp hade hon ingen annan olagenhet >

an allenaft någon matthet i ögonlocken, fom
Htt ville falla tilfamman, hvilket Hr. H» an-

lag fom en påfolgd af varma emollierande om-
flags -grötar , fom nyttjades innan patienten kom
under defs hand. Ögonhåren voro åfven i

det måfta förlorade , hvarföre hon ock ej kun-

de vål lida ftark dag. Sluteligen affordes of-

ta med laxantia mercurialia , och kroppen tvät-

tades for lågeld med Aqua Saturnina, fom al-

cid vårmdes nSr det fkulle brukas. Alt utfla-

get torkade och forfvann; ogonlåcken återfin-

go fin ftyrka med krafternas tiltagande, och
hon låmnadcs med. det råd, at nåfta år dritr

ka brunn.

Korta anmärkningar vid et Bak- eller NafveU
Bräck , Entero-Hepatocele vcntralis vel umbi-

licalu, Inlämnade af G. L%

E 3 DS
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Da en orgelbyggare Gefllls huftru N. N.

på Soder-malm , bief for någon tid fedan för-

låd: med et fullgångit Gåffe-barn, befants up-

på barnets buk en fack, flor fom et fullkom-

ligt barnhufvud. Defs ofra fuperficies var

nog utvidgad, men vid defs bafis eller hals

anfenligen fmalare, hvarmedelfl: denna fack al-

deles liknade et infpårradt bråck, hvars ofin och

medlerfta del emottog nafvelftrången.

Herr Affeflbr Sparschuch, fom ftraxt ef-

ter forlofsningen tilkallades, fant denna fack

eller uphogning i början likfom genomfkinan-

de, uti hvilken ock fyntes hår och dir en mafk-

lik rorelfe (motus vermicutaris) ; och faftån fac-

ken ftundeligeu mer och mer gulnade och bör-

jade lukta illa, famt åndteligen fvartnade, och

gaf igenom en liten opning, ifrån lig et ftin-

kande blodblandadt vattn ; få kunde man ej dra-

ga i tvifvelsmål , at ju denna rorelfe varit wio-

tus intiftinorum periftalticus , och (aledes fac-

ken et ftort infpårradt Buk- eller Nafvel-bråck.

Det befynnerligaftc härvid var, at barnet

djade val, hade jåmn och ordinair opning;

men fom det likväl mer och mer afmårglade;

mjuknande baddningar ej kunde något uträtta

och repofitionen var omojelig, få låmnades

det til lit ode, hvilket ock, efter njo dygn,

Sndade defs lif.

Så val medan barnet Snnu lefde, fom 5n-

nu mer efter döden, kändes detta bråck vid

påröraödat ej olikt en hårdhet, hvilken gådt

til
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til bulning med tydelig fluöuation; til hvilken

tanka man få mycket lättare kunde ledas , fom
bukens fidor, famt ofra och nedra del kring

bråcket, icke voro få flappa och torna, fom
man naturligen borde foreftalla fig, om tarmar

eller något annat innanmåte upfyldt denna fack,

men håndelfen var dock tvårtom; ty då bråc-

ket efter barnets dod , från nedan til upåt op*

nades, voro fmåtarmarne utftigne i facken;

och upfylde en tredjedel af defs vidd nedantil,

famt til fin ofra del faftvuxne med integumen-

ta abdominis, och fom gangren redan intagit

deffa fenare , få voro ock de förra , neml. tar-

marna, til en del deraf angrepna, hvarfore

de ock låtteligen med inftrumentet kunde fe-

pareras*

De ofrige två tredjedelar af bråckets ofra

del upfyldes af Lefren, hvilken aldeles ftigit

utur fit naturliga ftålle fåledes, at defs Convexa
del, fom annars fvarar emot Diaphragma, fva-

rade hår emot integumenta abdominis* uti bråc-

ket; varandes ock få faft med deffa fenare fam-

manvuxen, at de ej utan möda kunde jfkiljas.

Integumenta voro åfvenvål hår gangrenerade,

och den underliggande Lefren på fina MUen
likfom hård och fcirrhos.

Under lefrens motfvarande fida, lågo en
del af tarmarna \ men emellan dem och lefren

åter mjålten, få at denna fenare ingalunda var

at finna på fit vanliga ftålle; hångde ej eller

frft vid Hiagcn, krofan &c fom naturligen

£ 4 J*
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plägat /ke, utan Sfté % tvärtom vid Lefren,
medelft några fina trådar, hvilka formodeligen
hår fkulle foreftålla vafä brevia. Njurårne,
fom voro faccenturierade och inbäddade i nog
fett, lågo något högt uppe i caviteten, dock,
fom vanligt år, vid ryggen. Uretrerne voro
vida och flora, och vid Lefren hängde Gäll-

fclåfan, fom var nog flor, på hvilken i ofrigt

ej något onaturligt kunde iakttagas, icke hel-

ler vid krofan eller tarmkåxet.

I broft caviteten marktes ingen oordning;

men Lungans lober voro til utfeende och fårg

,

dels morke, dels mycket ljufarc

Om modren, fom år hjelphuftru, och un-

der geflations-tiden gådt i fvårt och ftarkt ar-

bete, famt under famma tid fedt åtflcillige 6-

pnade kreatur i flagtar-hufet , eller ock forargel-

fer och alterationer , medelft en mindre väl-

menande oians åtgärd , kunnat gifva anledning

til detta naturens mifsbildande , vågar jag ej

påftå, ehuru hon fjelf ingen annan orfak vet

at angifva; men jag har trodt mig ej böra

fcortlågga denna hlndelfe, fåfom jag icke fun-

nit någon til alla delar lika tilforne vara an-

tnårkt (*). Den torde åtminftone tjena til var-

ning for mindre ofvade, men tiltagfne Chir-

Urgi, at icke foretaga dylika fåckars opnan-

de,

(*) Någon likhet |~har val denna med den handelie

Herr Franc. Henr. Buchiiolx omtalar, Diflert, de

Hepatompbalocek , Argent 1768 J mea de aro likväl

i nere affeenden ikilja,ktigev
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de, innan de dem val underfokt, ty i denna

håndclie, hade en fådjn oförfiktighet ofelbart

ftraxt kodat barnets lif.

Foråldrarnas ömtålighet; eller, om jag ml
kalla der, fördom och genftråfvöghct mot 6-

pnandet, hindrade mig och Hr. AiTeflbr Spar-

schuch, fom åfven var närvarande, från alt

närmare underfökande ; en olågenhet, fom gar-

na möter hos det enfaldigare folket , och tillika

qvåfver den forman och nytta, fom månnifko-

flågtet, åtminftone i 'framtiden, genom dylika

håndelfers nogare uptåckande kunde tilfkyndas*

NOVA ACTA Regice Societatis Scientiarum f

Upfalienjis. Vol. TIL Zlpf. 1780. inf. (i).

E 5 Den.

(1) D«t var Archiat. och Profef. Ou Rudbeck Juni-
ort f°»n jemte da varande Bibliothekarien. feder-

mera Årke-Bifkopen Doft. Eric Benzelius , ar

1720 bragte Vetenfkaps Societeren i Upftla i gång.

(Se Hr.. Profef. Bergh Intrades -Tal om Stockholm

fur 200 år fen. och Stockholm nu fur tiden > hållit

for K. Vet. Acad. d. 20 Aug. 1758 , p. 165. not. *)

Af denna Societetens Handlingar utkommo från

- 17^0 til 1730 2:ne Volumer, under namn af

/icta Lhteraria Svecia. Från 1 730 til 1743 äter

2*.ne Volumer, kallade Acta Littiraria & Scien-

tiarum Svecia, Den 5;te Voiumen innehåller åren

1744 til 1750» under namn af Acta Regi<t Socie-

tatis Scientiarum UpfaL SeJan utgnfs intet for ån
den i:(ta Vol af Nova Acta Reg Societ. Scientiar.

Upfal. år 1773 lemnade pråflen. Den 2;Jra Vol.

fölgde 1775 , och den 3:dje, ur hvilken vi har re-
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Denna Volumc utgör 300 fidor, utom, en

forutfatt fortekning på Kongl. Sålfkapets Le-
damöter och et kort foretal, famt efteråt en
fortekning på Au£fcorerne och 14 ft. Tabeller*

Deffa handlingar kunna liknas vid de våx-

ter, hvilka gifva fållan, men defto fkonare
blommor.

Man fkall ur dem pryda vår Weckofkrift

med recenfioner i de ämnen, fom åro defs fo-

remål , och af detta flaget låfes

:

Pag. 32. Om Renes Connati fpinoeque dorfi

incumbentes, af Hr. Archiat. och Ridd. Abr. Back*,

Da Hr. B. for 30 år fedan i Paris arbe-

tade uti Anatomien, examinerade han döda
kroppen af en Neger-yngling, fom aflidit uti

Charité-Lazarettet af en fkada i hufvudet och

dångenom upkommen bulning i hjernan.

Njurarne funnos aldeles fammanvåxte och

liggande på ryggraden.

Hr. B. anfåg denna obfervation då for ti-

den få mycket ovanligare, fom ingen mer hk

Bartholinus, bland fina Centnr. Obfervatio-

mum, anfordt en af det flaget, åfven obferve-

rad hos en Neger ; men nog ofullkomligt be-

ikrefven och genom en mindre flcickelig figur

foreftåld, ar ock i många delar olik denna.

Hr. B. har fedan omtalt famma obferva-

tion uti et Praefidii-Tal, hållit for Kongl. Veten-

fkaps

•enfera, utkom forledit år 1780. Sålfkapet har den

nåden, 0: aga Hans Kongl. Höghet, Hertig Carä
tf Södermanland til fin Höga Proteftor.
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flcnps Academien hSrftådes: Om nyttan % fom
tilflyter Läkare-Konften af et väl inrdttadt La-

zaret eller Sjukhus i Stockholm (2). Och
detta har gifvit Hr. v. Haller anledning, at

bland andra exempel af fammanvåxte njurar,

åTven anföra denna, Phyfiol. Tom. VII. Lib.

0,6. §. I. Lit. f.

Hr. B. finner fin obfervation fkild från an-

dra af det flaget, och tjenlig at vifa fåttet,

huru den välgörande naturen vet utvågar at

hjelpa fig i de omftåndigheter , fom hora til

kroppens nodvåndigafte fun£Honer, når den.

någon gång afviker från vanliga vågen* For

den fkull har Hr. B. icke velat underlåta at

meddela denna håndelfen, och t fynnerhet de

vackra figurer hårofver, fom defs då i Paris

varande vån, Lieutenanten , numera Hovinten-

denten och Ridd. Hr. Johan Rhen, efter na-

turen afritat, och fes Tab. V. VI. och VII.,

3 :nc

(2; År 1746 den II O&obr. - Somina år upfatte,

på Kongl. Vetenfkaps Academiens befallning , Hr.

General Dhe&euren och Ridd. Af Acrel et tordag

til gennfte fattet at inrätta och underhålla et Laza-

»et eller Sjukhus. Deffe Herrars prisvärda bemö-

dande har ock icke varit fåfängt : vi age på Kongs-

holmen har i Stockholm et Lagaret, fom fedan år

1752 varit öppet for fattige f,ju klingar. (Se Hr.

A (Te (To ren Odhelii for Kongl. Vet. Acad. vid prc-

(idii nedHggande d. 2 Nov. 1776) hållne vackra

Tal om K, Lazarettet i Stockholm). Flere fmarre

fjukhus hafva fedan den tiden i Rikets Provincer

blifvit inrattade, och et i Åbo redan år 1756»
(Odhelius i nyisnamde Tal p. 11. not. k).

>



o ) 76 c m
3:ne ftycken til antalet, hvilka Hr. B. p. 33.

34» och 35. fulkomligen uttyder. (3).

P. 36. De Sede Ap.htlmrum Obfervationes af

Hr. Profejf, JOK SIDRéN.

Med Hippocrates och Galenus hafva Mc-
dici aniedt Torfken fåfom fnperficiella ul*

cera, hvilka angripna mun-caviteten , intil defs

Vincent Ketelaer (2) uptåkte deras råtta be-

skaffenhet, och af mycken årfarenhet bevifade,

at aphthae e) vore ulcera, uran papulas, elle»

rättare cruftula? , eller pelliculse , och at de i

febrar vore en flags crifis , ehuru ofulkomlig

och mindre pålitelig; han vil ock, at man med
emollierande och detergerande medel fkulle be-

fordra deras arrallande och de til munnen kom-
mande våtfkors excretion.

Han anfåg for troligt, at Tor/ken äfven

intog tarmarne; men i brift på tilfålle, at få

opna dem, fom dodt angrepne af Torfken,

lemnade han denna faken til praäicorum yt>

terligare efterforfkande.

Me-

(3) Samma befynnerliga Njure hade ock Hr. Arch*

och Ridd. B, at for Kongl, Vet. Acad, upvifa in-

fprutod och preparerad jemte ure teres, Vafa fper-

matica och Blodkärl, med några ryggkotor, hvar»

uppå han fatt. (Se defs åberopade Tal p« 10).

(a) De aphtbis niftratibus fen Belgarum fprouw. Leid*

-1672. - 12. &. cum. Harrisii L. de morbis acv,

tis infmtum,
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Medici efter hans tid, hafva likväl, fa vi-

da Hr. S. har fig bekant , utan vunnen fåker-

het genom Anatomifke difTe&ioner, tagit for

afgjordt, at Torfken ftråcker iig ej allenaft til

munnen och fvalget, utan intager afven magen
och hela tarm-canalen , hvarfore ock den ftorc

Boerhaaven hårledt monga elaka påfölgder dår-

af, at mynningarne af vafa reforhentia och la-

Qea i tarmarne, jemte du£fcus hepatis och pan-

creatis tiltappas af Torfk-fkorpor , hvilkas af-

fallande han afven tilfkrifver den diarrhée, fom
upkommer.

Hr. S. har haft tilfåile, at opna 3:nc kar-

lar, fom dodt aphthofi. Han ger en kort hi-

ftoria morbi for hvar och en, hvaraf det mår-
keligafte år uti

Caf. i. At patienten var en 60 års man,
fom flere år förut klagat ofver en befvårlig

kånning då han fkulle fvålja , i fynnerhet på
vånftra fidan, hvilken olagenhet med mycken
rnåda tillät honom at fa ned något (torre bi-

tar. — Ar 1765 fick han en hetfig feber, och

på ^ide dagen en ftor myckenhet torfk, fom
gjorde deglutition aldeles omojelig. Han dog

på fjukdomens inte. dygn, eller det 4:de fe-

dan torfken blifvit fynlig.

Hr. S. var få mycket fåkrare , at intet tjen-

ligare fubjeä, ån detta, kunde gifvas honom
til håfvande af defs tvifvelsmål om torfken*

fåte i tarmarne, fom hos denna mannen ej al-

kna,ft munnen» hek cavitet, utan åfven det
e

ro*
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röda på låpparne, voro aldeles betåkte med en

fammanhångande, tjock torflc fkorpa; men da

liket dagen efter dåden öpnades, var ingen

torfk fynlig nedom fvalger ; följakteligen hvar-

ken uti matftrupen , magen eller tarmarne* —

•

Orfaken til fvårigheten at fvalja, fant Hr. S.

vara et onaturligt ben, af en tums längd och

en fmal gåspennas tjocklek, fom var faftvuxit

vid ofra delen af ocfophagus , långs efter defs

vånftra och yttre (Ida.

Aldrig hade Hr. S. tydeligare , ån i detta

cadaver, fedt polyper, fom finnas
v
iu corde

dextro formeras af den famma blodens del,

iom crufta pleuritica, med hvilken de åfven

både til färg och feghet voro aldeles lika*

Caf4 2. At det var en man af 58 års ål-

der, fom år 1771 vid pafs 2:ne månader plå-

gats af trög ftolgång , bukens fpånning , med
en omfom lindrigare och fvårare vårk i högra

hypochondrio , ftrackande fig til ryggen och

ftandom til högra axelen.

Under de 3-ne fidfta veckorna, fom Hr.

S. vårdade honom, fkaffade väl de använde

medlen någon lindring ; men utan beftånd. En
liten feber, fom fkåftals låtit märka fig, blef

7 dagar före döden fvårare, cch andra da-

gen därefter vifade fig toriken i mun och

{valget.

Når buken Spnades dagen efter döden,

fants endaft det onaturligt, at magen fyntes

»Igot (tor och kändes mera tjock ån vanligt>

får*
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fårdelés vid pylorus, Öpnad, fants tydeligare,

at defs hinnor, nårmaft pylorus, hade mer ån

naturlig tjocklek, åfven fom valviila pylori,

la at defs opning åt duodenum var ganfka li-

ten. Håra? hade troligen magens fpånning

och värk härrört, emedan det fom förtärdes

ej kunde med den lltthet, fom naturen for-

drar, flippa igenom til duodenum.

Men hvad torlken, angår, fl var därtil in-

tet foår at finna nedom fvalget.

Caf. 3. At patienten var ofver 60 år, ha-

de genom förkylningar ådragit fig vårk i ar-

mar och ben, fom likvål hvarken var fvår

eller ordentelig; drågeliga podagerlika kän-

ningar befvårade honom de fidfta åren, och

vid pafs 6 månader före fin dåd, började han

klaga ofver en ganflca fvår torka i fvalget t

fom aktade inga botemedel, matluften tog af*

ftolgången blef trög och fnart derpå fölgde

feberaktighet, fårdelés mot qvållarne, och å-

terköm, ju nårmare döden, ju tåtare, få at

den til flut blef continua, men likvål lindrig

och med tydeliga exacerbationer om 'qvållarne.

Efter vanlige forebud til torfken, vifade den
fig på 8-de dygnet fåre dåden uti mun och
fvalget, och tycktes medföra någon lindring

och båttre mående, men bedrlgeligt-j ty kraf-

terna forfvunno fnart, och patienten dog.

Åfven hos denne , då han åpnades , fants in*

tet tecken til torfk nedom fvalget. —• Mcfenterii

kiortlar voro nog ftora och mjåitep af en be-

fyn-
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fynncrlig blothet, fa at han icke var mycket
fciftare, Sn coagulerad blod.» hvilket ock vid

Chromfka fjukdomar ej ar fa ovanligt. Cor-

nua cartilagmis thyreoidca? voro ovanligt longa,

benaktiga och tillika inkrokta, få at de ej annat

kunde ån hindra oefophagi tilborliga exten-

fion, och dåraf har den trångfel i fvalget här-

rört, fom patienten lång tid tijbaka< klagat oF-

ver,-och fom gjordt honom deglutition gan-

fka fvår.

Hr, S. flutar med defTa reflexioner:

Den fom ofvervågar de fymptomer, hvil-

ka förebåda torfken , i fynnerhet p
1

raecordiorum

oppreffion och hickningen , Hr knapt kunna

neka, at ju torfk- materien forft angriper ma-

ge och tarmar, innan den flår ut i munnen;
men emedan denna materia år en fiende for

kroppen , få bemödar fig naturen, efter fina

afpafladc, ehuru ofs obekante lagar, it drift

va den ut genom munnens ock fvalgets kiort-

lar och vafa exhalantia , och då forft upkom-

ma deraf cruftae och pelliculje, fom af de an-

förde cafus år klart.

%0^ v *^0P

Mt*
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Memohe fur la méthode Jlnguliére de gaérir ptu»

jieurs maladies par PEmphyféme artificiel; par

Mr. GALLANDA T, dephpnrs Academies

,

Demonjirateur £Anatomie^ de Chirurgie &*

de fart des accuocL å Ftejingue.

Det vore önfkeligit , atuplyft folk, fom ic*

fa uti främmande Linder, och i fynnerhet de

fom refa for at utofva Läkare konften, fålla-

de en noga upmårkfamhet på de fått, fom
Landets folk använda , at håfva de dar rådande

fjukdomar, och at de, fedan de dåruti fkaf-

fat fig en noga kundflcap , underrättade allmän-

heten därom. Det vore at följa Läkarekon-

stens ftamfaders råd, fom formanat ofs at ej

fkjammas vid at underrätta ofs af almanheten om
de läker, fom , ehuru til anfcende ganfka obe-

tydeliga, likväl kunna gifva anledning til be-

tydelige uptåkter. Koppympningen fom vi

lärt af Circassierna , och kina- barkens bruk,

hvarom de vilda i Peru farit undervift ofs

,

aro ganfka intagande bevis på nyttan af den-

na itora mannens råd I fanning åro ftorfta

delen af de båfte Läkemedel uptåkte af folk,

fom varit aldeles okunnoga om konftens re-

glor och lårande. Man må ej förundra fig der-

ofver, ty förfarenheten har alti<J varit och blir,

hos alla folk-flag , den båfta låromåftare.

Den fanna kunfkapen i Läkare - konften år,

i många tilfållen , ej annat ån en folgd af för-

farenheten; och det Ir ganfka fållan fom Theo-
N* 6. F rien,
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rien, utan tilhjelp af någon föregående forfa-

renhet, fvarar til alla delar mot prafliqven»

Jag har förefatt mig at uti denna äfhandling vi-

fa , det man ej altid får forkarta de boteme-

del, hvilka nyttjas af folk, fom lefvai enfal-

dighet och ringhet. Innebyggarena i Guinea

åro altid hållne bland de vilda folkflag. Icke

defto mindre intyga de flåfte refande, fom um-
gåts med dem , at de aga ådkilliga hllfofamma

medels fom hos ofs åro okande; och Che-
valier des Marchais berättar, at de hafva

bland fig Mcdici och Chirurgi,, hvilka, utan at

vara lärde ellet graduerade, genom ganfka

enfaldiga medel, fom de hålla hemliga, gjora

kurer, fom kunde hedra våra ftorfte Europeifke

Läkare, (a)»

Under mina refor til Guinea fom fkepps-

Öfver-Fåltfkår, har jag haft tilfålle (fager Hr.

Gallandat) at fe åtfkillige fjukdomar botas

med obekante medel. — Det fom jag år 1759
fåg vid Cap la Hou, år fäkert et däribland,

och fortjenar, fa väl förfin fårdeles befkafFen-

het, fom ovanliga bruk, Läkares upmårkfamhet*

Detta medel år följande: I Tvinfot, Hypo-
condric, Gickt etc. då Chirurgi på Cap la Hou
utan nytta anvåndt de vanliga medel , gjöra

de, fårat hjelpa- den fjuka, en operation, fom

_ ,
m

(a) Se defs voynges en Guinée publus par le P Laba*

T. 1. }>ag. 132 Bosmans Bej cbryflitige vem Guinea

D. p. 7. ger liiillan famuia uudeirattelie, och ie:oin-

intiidtrar at underioka iidawe medel.
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jag kallar Upbläsning [Emphyfema miverfalé)^

Den fårtjenar verkeligen det namnet, emedan
de fhindom på et , och ibland på bagge Patien-

tens ben , gjora en infkjårning genom huden til

fettet, och i detta far infora et ror i fethin-

nan, hvarigenom blåfes in fa mycken luft,

fom Patienten kan tåla, eller man tycker bc-

hofvas. Den faledes inblåftc luften, gjor fnart

en alman hela kroppens upfvållning. Sluteli*

gen drager man röret ur faret, och betåcker

det med et häftande plåfter, fammanfatt af åt-

(killiga kådor , och förbinder med tjenlig ban-

dage. Straxt efter denna operation gifva de den

fjuke en ftark fats af en dryck, fammanfatt

af vifla växters fafter, limon faft och Guine-

fiflc peppar famt brånvin: hvarefter de låta

patienten fpringa fa fort han förmår, och då

han ar på det hogfta uttröttad, lägga de honom
til fångs, hvareft följer en anfenlig fvcttning.

De fortfara at gifva honom, 3 a 4 gånger

om dagen, en god dofis af namde dryck, til

defs upblåsningen år förfvunnen och fjukdo-

men botad» Utfpånningen af luften i Cellu-

lofa börjar gemenligen minfkas 3-*dje dagen,

och år aldeles fördelad, mot den o,:de io:de

och il:te. Stundom måfte Chirurgi , for at ful-

leligen bota den fjuke, gjora denna operation

for andra gången ; men det fordras ganlka

fållan.

Om denna fynnerliga operation Sr mig nå-

got meddeladt af en bland Landets Chirurgi,

F 2 fom
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fom ofta utofvat den med framgång» Jag har

fedt en Morianflca dagen efter, fedan man på
henne förrättat denna operation. Hela krop-

pen, undantagande under fotterne och in uti

hånderne, var ännu upfvullen af luften, och,

då jag trykte på någon del, hördes vädrets

forlande, likfom då man trycker på et tort

pergament. Jag har tak med många Negrer,

på hvilka man lång tid förut gjort denna o-

peration , och jag har ej fedt mer ån en enda,

på hvilken man nödgats 2:ne gånger anftål-

la den.

Jag tror denna operation hittils varit i Eu-
ropa okänd, eller åtminftone ej förrättad i af-

figt, at förekomma eller bota någon fjukdom.

Den fjukas fkjotfel efter operation har nå-

gon likhet med den fedvånja hos Tartarerne,

at låta den fjuka i alla fjukdomar fpringa och
blifva uttröttad* Då Tartarerne finna fig illa

mående (fager Chevalier de Polignac.) öp-

nar man ådern på en haft, och låter den fju-

ka dricka blodÄ hel varmt, fedan fatiguerar

man honom mycket, antingen genom det man
låter honom fpringa det måfta han förmår, el-

ler rida i galopp, Då Konung CARL den
XII. var i Bendcrj måfte de Svenfke fom ej

hade någon Läkare, nyttja vid åkommande
fjukdomar detta medel, och funno fig v ål

dcraf. (a). . Den

(fl) Hvad grund detta kan aga, har mon fig ej få no-

ga bekant; men har vet man likväl, at Kongl. Lif-Me»
dicus D. Sam» Skragoi var Hö»ft Salig Konung
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Den operation fom Schyterne gjöra p a fi-

na kor , for at fa mycken mjölk , har ftor

likhet med Negrerncs upblåsning. Herodotus

berättar vid början af fin 4:de Bok, Melpo-

mene kallad, at de togo blåsrör, införde dem
i kreaturets födflodelar, och blåfte luft deruti.

Denna upblåsning, fågade, gjör at mjölkådror-

na fvålla och afföndra mycken mjölk.

At man kan utifrån upblåfa hela fethinnan

år alt for v£l bekant. Många tiggare gjora

fig fåledes tilutfeendet forfkrackeligen fjuklige,

i tanka at tildraga fig almofor. Hildanus, bland

andra, anför et befynnerligit exempel därpå

Cent. III, Obf. It.

Slagtare bruka famma konft at gjöra kjot-

tet vid förfta påfeendet vackert.

Landt-brukare, efter Hr. Maucharts ut-

fago (£), bruka ftundom famma medel, för

at gjöra fin boflcap på kort tid fet, då de

vilja fålja den; eller för at få fina kor at

gifva mer mjölk. De gjöra , fom han låtit (ig

berätta, en öpning på huden til fettet, och,

fedan de därigenom inblåft litet luft, tiltåppes

F 3 den.

CARL d. XII. fåljaktig, afven til Bender, och la«

rer varit dar under hela tiden Konungen da
c

r vifta-

des. Se Prof. Bergii Intr. Tal i Kongl. Vetenjk.

Academ. år 175 8 Om Stockholm fur 200 dr fedan
och Stockholm nu fur tiden p. 156. (A. J. H.)

(Jj) Di/fertat. Med, de Emphyf Praf. Schultze refp.

Pusch. Halae 1773, fom finnes i Hallers Collcct.^

Tbefaur.
t
Med. Chir, T, 2, *
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den. Andra och 3:dje dagen ar kreaturet

modftulit och likfom fjukt, men defs munter-

het och matluft återkommer {hart, och inom
6 veckor år. det ganfka fett. (a) t

Efter denna operation, fårråttad pa en ko,

gjor at den mjölkar myckety år all anledning

at tro, fager Hr. Mauchart, at luften, på
detta fått inbi åsd , genom un fpånftighet, up-

våcker och forthjelper fecretionerna.

Af hvad fom anfordt år flutar jag:

1:0 At, ehuru Au£to*£rne ej tala om Em-
phyfema Univerfale uti fine avhandlingar om
Chirurgifka operationerna, ia år den dock ej

aldeles obekant.

2:0 At denna operation ej år mycket plåg-

fam (b) , emedan det ej år troligt at tiggare ,

fom nyttja denna konft , ville derfore underka-

fta fig ftora plågor; ej eller år den farlig, e-

m£dan Landtfolket då fåkerligen ej anftålre

den på fin Bofkap.

(a) En af mina vänner» fom hvarken är Medicus eller

Chirurg., har afven férfakrat mig, det famina fatt

at gjoda bofkap, brukas afvcn i vifla orter af Dan*
nemark.*

G) Den ar åtminftone mycket mindre plågfam , an

brännande och application af moxa , berömd mot
gammal vårk och gickt, hvilken kur många under,

kaftat fig. Mr. Pouteau, uti defs Melanges de CIA-

rurgie, har mycket berömt detta fått at brå"nna, fom
han yil gjora almånt, men fikejL-ligen har Emph.
Univ. ej de fvårigheter»
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3:0 At den ar af ftor nytta for at fa kre-

aturen fnart feta och mjölken okad.

4:0 At, om operation i deffa håndelfer år

nyttig, dårfore, at luften, fåledes inblåfd, ge-

nom fin fpånftighet upvåcker och ökar fecre-

tionerna , har man all orfak at tro , det der*

kan vara nyttig i åtfldllige fjukdomar, och

at den fåledes fårtjenar upmårkfamhet af dem

,

fom utofva Låkarekonften.

Man invänder häremot , torde hånda : at

,

ehuru det Ir ganfka lått , at bringa den inblå-

fte luften i de fmårfta kroppens delar, genom
blåforne i fethinnan, fom communicera med
hvarannan, få hlir det dock ganfka fvårt at

uttyda, huru denna inblålle luften kan bota

fjukdomar; få mycket mer, fom defjuka, hvil-

ka af et får i lungan fatt Emphyfema univerfale

,

merendels dåraf do» Den inblåfte luften , i

v

ftål-

let for at befordra fecretionerna , tyckes tvärt-

om kunna förhindra dem. Luften, inbragt i

de minfta blåfor af fethinnan, år en främman-
de ting, fom nödvändigt måfte minika affön-

dringarne, uppehålla blodets omlopp och hin-

dra kroppens förrättningar (funftiones) ; fåle-

des fororfaka döden, fom man fer af Mr.
Littre's håndelfe, anförd uti Memolres de l

1

jtcademie Roy. des fciences i Paris; af Bartho-
uni i defs Hijloria Anat. rar. och hos flere

berömde Au£torer#

Jag fvarar til denna betydande invändning:

At, om man fig.er, det Emphyf* univerf. år or-

F 4 faken
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faken til döden , vid lungans får fa förblandar

man, om jag ej bedrager mig, verkan med orfa-

ken (Effeäus cum Cauffa); ty den luftfvulnad,

fom upkommer vid lungans får , år ej annat ån

et fymptome fororfakadt af denna delens fkada.

Om man vil gjora fig möda at efterfe

hos Auftorerne, fkal man finna åtfkilliga hån-

delfer af botadt Emphyf. univerf. då det varit

en följd af en ringa fkada i lungan; och det

Sr fa Fålt-Chirurgi , fom ej fedt fådane kurer

:

hvaraf flutas at deffa fjuka ej dodt afEmphyf.
univerf. utan af får i lungan. Den kunnige

Van Svieten fager ockfå i defs Comtnentarier

ofver BoerhAAves Aphorismer : då en fjuk dör

af et får i broftet , och man vid defs öpnandz

finner lungan fårad, har man jkål at för Do-
maren intyga, det detta får varit orfaken til

döden, fajlån lungans fxador flunåom blifvit

hotade.

At Emphyf. univerfilc och artificiale, gjordt

efter Negrernes fått, icke år dodeligt, det år

en fanning, hvarom hvarje mennifkja kan blif-

va ofvertygad, genom ofvikeliga bevis på
kreatur: jag har mer ån en gång gjordt det,

fa vål for mig fjelf , fom i nårvaro af flera

Läkare, och jag år ej den enda, fom forfokt

det; En af mina vånner Mr. Negre (Chirur-

gien et Accoucheur å Middelbourg) fom icke

var aldeles' af famma tanka fom jag, om den-

na operation, har ockfå gjordt åtfkilliga forfok

på hundar, och det år ej förr ån efter många
vål
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vJi ftadfåftade handelfef, fom han blifvit ofver-

tygad och tilfkrifvit mig derom, (Hr. Negres

bref bevifar at operation ej år plågfam , eme-

dan hunden därunder ej vifat någon fmårta famt

ftraxt derefter ätit och hoppat).

Vid alla 'de förfök fom Hr. Negre och

jag anitålt på hundar, har al tid den fvulnad

fom luften fororfakat kring hela kroppen, bör-

jat aftaga på 3:dje dagen , och varit aldcles

forfvunnen på den ellofte efter operation. —
Svårigheten at uttyda huru luften, efter Ne-

grernes fatt inblåsd, kan botafjukdomar, tyc-

kes mig ej vara ftor. Jag uttyder det på föl-

jande fått : Den fpånftiga luften , inbringad i

fethinnan , trycker, retar och okar rörens fpån-

ning, dels emedan det år en främmande kropp,

dels emedan den raréfieras af vårman och tryc-

ker då ånnu mer, hvilket måfte återftålla och

oka rörens förlorade kraft, och faledes påfkyn-

da blodets hindrade omlopp , hvilket ockfå må-
fle oka och upvåcka fecretionerna. Denna ut-

tydning tyckes mig vara fa enfaldig och påta-

gelig, at den fåkert år den råtta.

Jag har ej dragit i tvifvelsmål, efter detta

omdöme och deffa forfok, at råda flera Chir-

urgi på de fkepp, fom gå til Africa, at for-

ioka detta medel på Negrer, dl tilfålle dertil

yppade- fig; och jag har haft den hugnaden
at håra, det denna operation med all fram-

gång blifvit anftåld på en Neger år 1763 af

Hr# Takkember (Öfver-Fåltfldr på ikeppet

F 5 Chri.
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Chriftopher) -på kuften af Malembo vid Aagolt

i Africa. Defs obfervation år trykt uti Har-
temjka Vetcnjhaps Societetens handlingar T. VIII.

p. ii. En ung Neger, ungefår 10 år gammal,
klagade fig den 16 April 1763. om hufvud-

värk, med hofta, feber och tvungen andedrågt.

Hr. Takkember trodde, at denna fjukdom var,

Om ej en Pleuritis vera, dock åtminftone fpu-
ria. Han épnadc honom åder 2.ne gånger,

och nyttjade de medel, fom vanligen mot des-'

fa fjukdomar brukas, for at min/ka febern

^

ftynget och brödets plågor; men den fjuke

klagade (ig därefter, at varken fpridde fig kring

hela kroppen; han nyttjade åtfkilliga medel

däremot. På 3:dje dagen anfattes patienten af

en onaturlig ftyfliet i hela kroppen; tjeniige,

fl val invårtes, fom utvårtes medel nyttjades

:

Bader; Spanfka flugor, frotteringar och fmörj-

ningar, blefvo ej glömde; men utan at fkafTk

den minfta lindring ; tvärtom, ftyfiieten okades,

få at patienten ej kunde taga invertes medel;

näppeligen kunde han fuga litet vattn mellan

de iammanbitne tånderne. Hela kroppen blef

ftel och orörlig fom en frufen död kropp;

man förftod ej hvad han bod til at tala, låp-

parne voro betakte med en brun fkorpa, och

det fom flöt utur defs mun , var af en ruten

Cadavereus lukt.

Sådant var denna Negers tilftånd d. 29
April, I3:de dagen af defs fjukdom; man trod-

de honom förlorad, och Capitain på ikeppet

fcmt
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fant det ganlka lojeligit, då Fåltfkåren begjS-

rade tilftånd at förfoka Emphyfema univerfa-

le på denna, fom låg i dodfens käftar, Emed-
lertid, fedan han föreftålt, at därvid var alde-

les ingen fara, och at det vore båttre forfoka

et ovift medel, ån intet, få vardt hans begä-

ran tillåten. Han låt förfärdiga (ig et ror. Se-

dan han lagt patienten (fom i 5 dagar ej nju-

tit annat ån litet vattn) i tjenligit låge, gjorde

han en infkårning efter rörets vidd, på med-
ierna och inre delen af benet; och, fedan han

intrådt röret vid pafs 2 tvårfinger under hu-

den i Cellulofa, började han blåfa, i det han

holt til huden med flngrarne rundt om fåret,

for at hindra laften at åter gå ut.

Man fåg luften , fom ingeck, i det den gjor-

de fmå knölar i hvilka man kånde den rö-

ras. Han blåfle fåledes tils ej allenaft ben

och" lår, utan åfven hela kroppen blef upfvul-

len. Sedan röret var utdragit lades en plu-

maceau af linnefkaf, med litet Balfamum Pe-

ruvianum på fåret och dåruppå Plåfter famt

Comprefs och en binda, få åtdragen, at luften ej

kunde åter gå ut. En tim a efter operation

började den fjuka cjvckna vid, och begårade

en frukt, kallad Bananas, fom han fog mellan

fina tänder, och dagen dårpå kunde han opna
munnen. Som han klagade ofver någon fvå-

righet i broftet, (a tog han flera dagar å rad

en bråftfaft. Matluften återkom, ftyfheten i

lederne minfkades altfom upblåsningen aftog,

och,
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•ch, til alt ilccpps-folkets forundran, började

den fjuka taga til i krafter och hålla. Han
har blifvit fåld i Surinam frifk och til godt

varde. Jag har hört at han lcfde ånnu år 1769.
Detra ar en händelfe, ftadfåftad af en god

utgång, fom aldeles ej år tvetydig. Jag har

originalet af den i mina hånder, underfkrif-

vit af Capitain och Chirurgus , fom förrättat

operation; och jag har åfven tält vid åtfkilli-

ga af ikepps- folket, fom voro dåitil åfyna

vittnen.

Jag vet åfven helt vift, at denna operation

,

federmera blifvit anftald på 2:ne Negrer , om-
bord på det fkepp, fom hitkom 1771 ; men
jag har ej kunnat få någon befkrifning därom

,

emedan Chirurgus dodt någon tid innan fkep-

pets hitkomft. Alt det jag af fkepps - folket

fatt hora, år, at den val utflagithos en Neger
fom hade tvinfot, och at den 2:dra hade myc-
ken fkjorbjugg, och dodt några dagar efter

upblåsningen.

Defla håndelfer, fom vitna om operations mo-
jelighet, böra dock icke anfes annorledes an fom
råa ämnen eller oformeliga famlingar, Fler-

faldige forfok kunna endaft fortaga de tvif-

velsmål vi hafve om denna nya kur. Tiden

kan allenaft gifva den kunfkap, fom dar om
felar ofs; fåiom : at upgifva huru mycket luft

bör i fethinnan inblåfas, emedan det tycke»

komma an på fjukdomen, defs häftighet, til*

ftånd,, kroppsbeikaffenheten och åldern; på den

em
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ena kan luften lättare inblåfas an på en annan

;

om motion ftraxt efter operation år hogft nö-

dig, och, dä den ej kan tagas, om man i det

ftållet kan bruka varma gnidningar m. m. Oak-

tadt deifa tvifvelsmål tyckes mig, at man kan

fluta af det jag fagt i denna afhandling, -at

Emphyf. Univerf. år
1

en Chirurgifk operation,

fom fortjenar Läkares aktning. Det år en ny

tilflykt, fom man. i Europa kan bruka vid Åt-

fkilliga långfamma (Chronifka) fjukdomar, och

vid de krämpor, fom hafva fit fäte i ifterhin-

nan* Dels verkan i tvinfot tyckes vara god-

känd, få väl af kreaturs gjödande genom den-

na konft, fom af defs framgång hos Negrer»

ne. Det är äfven alt (Ml at tro, at den år gan-

fka nyttig vid Rheumatismer , i fynnerhet i

värk afver lånderne (Sciatiqve) , och då gickt

fkjårpan taft lig på något vill ftålle ; falt den-

na fkjårpa år en obekant våtfka, få kunna vi

dock foreftålla ofs, fom Mr. Pouteau anmärkt,

at den år af (karp natur, och ftundom frätan-

de; det år ej at tvifla , at den ju år utom cir-

culations- vågarne, emedan den altid blir faft.

fittande på famma ftålle; ialedes år den, ej i

blodroren utan i fethinnan, utguten. Denna
våtfka blir genom det, at den fåft lig, ännu fkar-

pare , få väl af fitt ftilla ftaende ,fom af fit lam-

manpackande på et ftålle; faledes måfte defs

fkjårpa reta nervtrådarne och förorfaka häfti-

ga plågor. Denna ftockning, tryckande blå-

ibrne i fethinnan , forfvagar defs byggnad , och

gj<k
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gjcft dem vanmåktige at bortdrifva denna främ-

mande våtfkan. Men uti deffa handelfer tyc-

kes mig Emphyfema Univerfale artiflciale vara

et kraftigt medel at hjelpa naturen bortdrifva

den Rheumatifka våtfkan, i det den befordrar

fecretionerna, på det fatt jag förut vifat ; och

det forfok Mr. Takkember gjort på Morian

,

hvareft alla andra medel voro fafånga-, tyckes

mig bevifa det. Måtte förnyade forfok for-

taga våra tvifvelsmål, och lära ofs forftl all

den verkan denna nya method kan aga. (Utur

Abbc Rozier's Journal de Phyfiqve etc. Tom.
XIV. Sept. p. 229 etc,)

Underråttelfe:

Kdjferliga JVetenfkaps Academien i PETERS-
BURG har utfått efterföljande tåflings-dmne.

De lärde hafva haft åtfkilliga tankar om
fortplantningen af de växter, fora Linnc kal-

lat longifte (cryptogamia), nemligen ormbun-

kar (filices), måffor (mufei), ftenmåffor (algs)

och fvarnpar (fungi). En del påftå, at de en-

daft fortplantas genom knoppar (gemmae); at

de ftå år från år och hafva aldeles inga frön*

Andra åter, at de hafva råtta frön, hvaraf up-

komma växter, lika dem, fom alftrat deffa frön;

men de komma åter ej ofverens huru defla

från blifvit alftrade» En del faga at frored-

ningen, ifynnerhet hos ormbunkar och måffor,

iker fåledes, at från den inre fidan af den va-

fculofa hinnan, fom omger deffa frön, utdunftar

en
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tn (a kallad aura feminalis ; Andra, at det fker

genom ordenteliga Han-vårktyg, lika fom hos

de fullkomlige våxternc, hvilka gifva et frö-

mjöl ifrån fig, i fynnerhet hos måffor och fvam-

par mårkeligit.

Botanici aro ej eller enfe om de delars

namn och nytta , fom vifTa tider på måffor vi-

fa fig- En del hålla det for knapparnes frö-

mjöl (Pollen antherarum); andra for fjelfva

fro«€j och famma del kallas af någre for an-

thera, och af andra fröets hus (capfula feminis )

Somlige hålla den delen afrnåffar, fom kal-

las hufvan (calyptra), for en vafculös hinna,

fom tjente i ftållct för antherae; andra, at dot

vore en ofkyldig hinna, fom endaft tjente for

Blomfoder (Calyx), På famma fått åro deras

meningar fkiljaktige om fvamparnes foder, vol-

va kaliadt.

Til at gjöra flut på deffa tviftigheter , up-

manar Kejferl. Academien de Lårde bland alla

folkflag, at, genom tilokade Ron och ytter-

ligare forfok , ånteligen ftadfåfta någon af deffa

meningar , eller bevifa någon annan mera en-

lig med fakens natur; korteligen: Gifva den

fdkrafte hinjkap om de få kallade Löngifta väx-

ters {Plantce Chryptogmice) alftring och fort-

plantning; och at genom anmärkningar > anftåU

de på deftåfte, om ej på alla, efter LINNÉS
methode hithörande genera och fpecies* och pä
deras Frnclijications-delar , Jämt genom afritnin-

gar i nplyfte af bejkrifningar , tydeligm bevifa

:

Om
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öm frö-rednings - och fortplantnings -fattet hos

alla växter , fom hittils blifuit räknade til den

Löngifte Clajfen, dr enahanda) eller om de åt"

Jkilja Jig pd förutnämde fatt.

Academien önikar åfven at de Långifta

växter, hvarpå anmårkningarne blifva gjorde,

antingen nämnas , hos hvilken Au£fcor man kan
fe dem afteknade, eller flcall med granlagen-

liet gjorde aftekningar, åtfölja fjelfva fvaret.

Academien väntar fvar på denna fråga in-

nan den 1 Januar. 1782 då det fom efter K.

Academ, godtycke år baft , belones med ethnn-

drade Hållånfke Ducater. Afhandlingarne kun-

na vara fkrefne på Ryflca, Latin, Tyfka eller

Franfyfka, med divife uppå, famt en forfeglad

fedel med famma divife utanpå, och Auäorens
namn inuti. Svaren fåndas til Hr» Jo. A. Eu-
ler, KejferL Academiéns Secreterare. Vid för-

fta fammankomften år 1782 , fkall dömas om be-

löningen. (Se Commentaria de Reb. in Se. Nat*

& Medie. ge/tis V. XXIII Par. IV. p. 712.)

Ny heter.

Det forljudes at en ofverfåttning på Svenfka af vår

Pbarmacopoea Svecica, Ed. Alt, Emedat. (kal komma un-
der pråffen. Om få vore lår den blifva lika få klapig

fom dels företagande varit obetankfarnt med et arbete,

fom på Svenska, ej utan fkam kan finnas i någon Lä-

kares eller Apothekares hand, och i koks-Bibliotheken

,

bredevid M:elle Wargs Kok-Bok^ lar det ock icke kun-

na gjora gagn, med mindre Auftor fjelf refer omkriijg,

at darofver hå41a förfläTningar for kokerfkorna.
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Något om Ftores (Calx) Zinci, af G. 7>.

Flores Zinci, hafva vål långe varit bruka-

de fom et utvårtes medel, i fynnerhet i hud-

löshet och ögonfjukdomar, fom från flcarpa

vårfkor hårleda lig; men om någon for Clau-

derus vågat råda til deras invärtes bruk, lår

vara obekant. Man har åtminftone icke fedt

nämnas hårom; och ProfefTor Carthbuser i fin

Pharmacolog. Theoret. Pratl. tyckes icke eller

gjöra något våfend af dem; intil defs Prof*

Gaubius i Leiden omiider uptåkte, at detta vo-

re famma medel, fom den berömde Empiri-

cus Ludemann under namn af Luna fixata

utgaf. Sedermera har Hr. Gaubius med myc-
ken nytta brukat dem uti fallande - fjukan

,

krampe och ryckningar: åfven hos barn, ifrån

J:dels til J gran, då de belvårats af rycknin-

gar, med och utan fyra i mage och tarmar,

famt vid tändernas frambrytande. Han anmär-

ker vidare, at flores Zinci af honom blifvit

brukade uti kikhofta , hyrterifk hicka och fpas-

mus cynicus: de uträtta, fager han, ofta mer
ån något annat medel; men fkaffa ingalunda

bot i alla fall.

I Holland hafva vidare Herrar Hart, van
Doeveren och Stolte ick&^eller underlåtit,

at med framgång nyttja detta medel, uti eo

lindrig Chorea S:ti Viti, ryckningar och kram-
pe; hvarvid Hr. Hart håller före , at det ver-

kar på tvånnehanda fått; antingen , nåmL, fom
N£ 7 G tt
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et abforberande medel, eller genom en befyn-

nerlig fpecifik kraft.

Men härmed må vara hurufom hälft, få

hafva åfven Herrar Bell, (fom tycks gådt

långft i dofi, och åfven ftundom tillagt Ex-
tra£tum Gentianee) Goodsir och Percival i

Skottland, med nytta brukat detta medel uti

fallande-fjukan, chorea viti, hyfterifk krampe
och ryckningar ; åfvenfom Hr. Vhite härmed
botat en långfam convulfivifk fjukdom; dock
brukade den fjuke tillika Spanfk fluga i nac-

ken, hvaraf han tilforene funnit fig väl.

Herr ArTefforen Doäor Gahn , har ock, un-

der defs viftande i Skottland, fedt god verkan

af detta medel uti Convulfioner och Chorea

Viti, och Hr. Rush i Philadelphia , har varit

iå lyckelig, at härmed hjelpa en man, fom i

IO eller 12 år varit plågad af fallande-fjukan *

Han/tilftår likväl, at, i anfeende til denna fjuk-

doms åtfkilliga orlaker, kan man icke med råt-

ta vänta deraf en allmän hjelp ; och finner man
åfven , at Hr. Hirschel i Tyfkland några gån-

ger med lyckelig verkan brukat Flores Zinci

uti Epilepfie; famt at Hr. Muzel förfåkrat ho-

nom, at han redan for 30 år fedan på fina

refor lardt nyttan häraf; icke förtigande , huru

detta medel, åfven i convulfivifke fjukdomar,

kraftigt biflådt Hr. Pallas i Berlin»

I Tyfkland, infva vidare* Herrar Bfireis,

Crell och Martini brukat detta medel med
fårdel uti Epileptifke och convulfivifke fjukdo-

mar,
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mar, då åfven Hr. Hagen varit lyckelig här-

med uti kikhofta; och faftån Hr. Pott markte

,

at det onda altid tiltog, då detta medel gafs

en epileptifk fru, fom icke eller af något an-

nat medel lindrades; fa har han likvål varit

lyckeligare dermed uti hyfterifke ryckningar

och fallande-fjukan , fom följde på en qvartan,

då det förenades med Qvaflia. (*)

Om Hr. Fouqvet i Frankrike fedt god ver-

kan af detta medel hos en epileptifk gåffe,

få har man i Rouillac gifvit det åt flere fall-

fyktige, utan at finna deraf någon vifs rycta.

Anda til 20 f£ af detta medel fkola darftädes

vara upbrukade; hvarvid Hr. Prof. Tode i

Köpenhamn gor den befynnerliga anmärkning,

at detta ftålle måtte vara en Plantftad (Pflanz-

ftadtj af epiieptifke fjuke.

Det vore formatit, at på ringafle fått vil-

ja draga deflfe berömde måns årfarenheter uti

tvifvelsmål ; men något af detta medlets beröm
torde likvål kunna afprutas , då man låfer , hu-

rufom Hr. Odier i Geneve klagar, at han of-

G a tare—
f ..i, —_—.—,—

.

(*) G. L, Hurlebusch. DifTeit. Zincnm medicum inqvi-

rensy apud Murray Medicinifch-pra^ifche Bibi. B#

2. ft. 4. pag. 582. 583. '

Denna Difputation har jas: icke kunnat 6fver-

komma; och ar det val moieligit, at Hr. Hurle-
busch anfordt en hop mig a'nnu obekanta ha

c

ndel-

fer; men få har man ock endaft velat lämna et li-

tet utkaft, och ingalunda en fiillfråudig hiöoria
•111 detta medlets bruk i fednare tider.
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tare gifvit Flores Zinci utan, an med nytta : I

allmänhet? fager han, gifva de i början lin-

dring, men fedan befinnas de ofta vara utan

kraft» De komma i fin verkan ofverens med
cuprum ammoniacate > hvarfore ock Hr. Odier
forbundit deffa bagge medel, och på detta

lått hafva de fjuke kunnat båttre fördraga

dofis håraf.

Utom Hr. Doöor Ribben i Gotheborg» fom
ofta funnit detta medel göra en verkelig nyt-

ta i convulfioner, hafva de i Sverige anftåltc

bekanta forfåk, icke eller med fynnerlig nyt-

ta aflupit. Hr. Pro£ von Schulzenheim, har

gifvit det ifrån i til 15 gran 2:ne gånger om
dagen utan nytta, och fordenfkull håller detta

medel for ofåkert och fent verkande. Jag må-

fte åfven upriktigt tilftå, at jag uti 3:ne epi-

leptifke håndelfer (dem jag ej vil befkrifva,

emedan ingen fynnerlig förändring under detta

medlets brukande fig tildragit), gifvit Flores

Zinci ifrån 1 til 10 a 12 gran 3 gånger om
dagen hela tiden bortåt, utan at deraf finna

ringafte verkan, hvaraf åfven jag åtfkilliga gån-

ger velat ledas til den tankan, at detta vore

et ofåkert och aldeles kraftloft medel, om jag

icke af Hr. Prof. Rosenblads årfarenhet fedt,

at det uti blpdhoftningar åtminftone kan {kå-

da: Mårkeligt Sr, at en del Herrar Läkare,

vid forfta dofis af et gran, funnit fjukdomen

lindras, då andre vid en vida ftorre, trodt fig

ftana ingen ting, om icke en liten och obe-

ftått-
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ftandig lindring i början: Månne orfakerné til

epileptifke och convulfivifke fjukdomar, fom

åro få hvarjehanda, kunna gifva få olika utflag?

och månne detta medel hålft hjelper då orfa-

ken årj en for (tor fenfibilité i nerverne? el-

ler månne denna olikhet hirror af et olika det-

ta medlets pra?parations-fått ? åtminftone tycks

Hr. Prof. Blak haft hårvid någon farhåga, då

han fjelf med mycken forgfållighet tillagat,

och federmera.tilfåndt Drogue-handlaren Dou-

glas i Edinburgh en mångd håraf, på det de

Läkare j fom dermed ville göra forfok, måtte

på et beqvåmligt fatt kunna fa Flores Zinci af

god befkaffenhet; och låfer man åfven uti

Medical and philofophical Comtnentaries by a

Society of Phyficians in Edinburgh. Vol. III. pag.

•212. at någre forfok blifvit anftålte mejd Flo-

res Zinci uti convulfivi/ke fjukdomar, hvilka

på 2:ne Milen blifvit tillagade , då den ena for*

ten var aldeles utan kraft, få at CO gran utan

merkelig verkan kunde gifvas; då åter de från

andra ftållet forordfakade våmjelfe och affo-

iyng, då de gåfvos från i til 2 gran, famt

vifade god verkan uti hufvudfjukdomen.

I bref til Doft. Duncan, berättar vidare

Doft. Percival, at de Apothekare, fom icke

fjelfve tilreda detta Läkemedel, kunna ganfka

lått dermed blifva bedragne. Jag lag forleden

Flores Zinci, fager han, fom blifvit hämtade
från en köpmans bod ; de voro endaft forftord

Zink, och dem man med fa liten forgfållig-

G '3 het
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het hade tilredt, at de icke en gång voro be-

friade ifrån fin fyra eller edulcorcrade. Detta

/kulle verkeligen varit et häftigt medel. Hvar-
til jag torde få lägga den anmärkning, det en

årfaren och ganfka trovärdig Apothekare (fom
forfedt mig med riktige och med flit tillagade

Flores Zinci efter Pharm. Svec, til fårfokcns

anftallande) berättat mig, at man fom oftait på
Apotheken brukar taga Nihilum album i ftållet

for defle flores. Detta torde likväl icke vara

få farligt , om Hr. Harts mening äger (\\\

riktighet, at Pompholyx eller Nihilum album

på intet fått jfkiljer fig från Flores Zinci, men
råder dock, at man til invårtes bruk tager de

fednare, emedan man fållan finner den förra

oförfalfkad på Apotheken.

Hr. Haygårth har funnit, at Flores Zin-

ci altid vifa mer verkan, når de åro åkta, det år,

når de icke gåfa med Vi&riol-fyra ; når de gul-

na i elden och blifva åter hvita når de kälriaj

och Hr. Hart fager, når detfa flores åro be-

horigen tilredde, hafva de en hvitaktig fårg,

kannas lena och likfom fapaktiga, hafva hv ar-

ken lukt eller fmat och åro Specifice lättare

an fjelfva Zinken. De uplofas af 'all flags fy-

ra, men ej af vattn eller olja, £

Fordenfkul, lika få intereflant det fkulle

vara at få veta, om flere Svånfke Läkare for-

fokt och] funnit någon nytta af detta medel,

uti de ofvannåmde fjukdomar; lika få nödigt

blifver det at tilfe > huru detta medicament tillä-

gas,
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gas , på det man må kunna vara fåker om ut-

gången och forfåkens riktighet. I almånhet

har man eljeft brukat gifva det med kråfrfte-

nar, eller focker, eller ock bagge tillika.

Hr. Grill har ifrån China medbragt na-

turlige Flores Zinci, hvilka Hr. Bergs-Rådet

von Engestrom chemice underfokt; och lår

det til åfventyrs vara defle flores, fom Herr

Rutty menar, då han under artikeln Zincum,

kallar dem Indiet flores , famt gifver lof at bru-

ka dem i början ifrån 1 eller 2 gran och (ti-

ga til Scrup. I, Drachm. I, ja, anda til Dr. III.

Defcriptio Anatomien, canalis cujusdam in infe-

riore fubftantia corporum ciliarium oculi , nu-

per obfervati; exhihita ab ADOLPHO MUR-
RÄT M. D. Anat. & Chir. Prof. Acad.

Upf etc. etc. (Finnes uti Nova Acla Regioe

Societ. Upf. V. IIL p. 41.)

Forran Hr. M. kommer til denna nya ca-

nals befkrifning, gjer han en noga afhandlinj

om Choroidea, vifar huru den vid Sclerotica

år faftad, famt ligger intil Retina, utan at med
den vara förbunden; åtfkiljer den fvarta får-

gen, fom ar på yttre fuperflcies af denna hin-

na , från den fom år på den inre , hvilken fvår-

tar ifrån {ig, och blir ömnigare famt fegare

åt främre delen af procefTus ciliares och bakre

fidan af Iris , få at ofta vid fhrr-operation , ef-

ter Cryftallens uttagande, fynes en fvart hin-

na i fåret^ hvilken, då den uttages har /ka-

G 4] pnad
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pnad af fjelfva Iris ; men år ej annat an den

ivarta fårg fom hår, likfom en fammånnån-
gandering, affkildt fig. Denna fv artans tjock-

het, tros åfven vara orfak til mörkare eller

ljufare fårg på Iris. Auftor anför den me-
ning Hr. Klinkosch har, angående Morianer-

nes fvarta (uti Difertatio de generations Cuti-

tulce) at nämligen : det fvart- färgande Sinnet

af blodet, låttaft affondras uti Cellulofa, och

dårföre hos Morianerne deponeras i det få kal-

lade rete Malpighianum , fom ej annat år, ån

den filamentofa ytan af Epidermis, och icke

någon egen kropp.

På famma fått tros at i Choroidea, fom år

en los, blöt och tun hinna, genomvåfd af o-

raliga blodror, fvarta fårgen från blodet tf-

föndras. Denna fvarta år hos lcfvande inne.

fluten 1 fmå'blåddror.

De (a kallade Villi Chorioides vafculofi,

tror Auftor näppeligen vara vcrkelige; ej el-

ler b eftår Choroidea af 2:ne lameller. — Hår
anföras åfven fkål, at fkilja Corpus Ciliare &h\
Choroidea , och råkna det for en färfkild

hinna.

Pag.
<f~j

befkrifves åfven Annulus feu Orbicu-

his ciliaris. Mot den fråmrc delen af Choroidea

,

vid pafs en linea från Cornea, famlar % den

cellulaira våfnaden , fom med vafa blifvit förd i

ögats Cavitet, och fammanbindes på detta fåt-

tct
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tet Choroidea med Sclerotica. Rörens antal

aftager hår ockfa, hvaraf fjelfva våfnaden blir

få mycket hvitare. Den formerar likfom en

ring rundt omkring Cornea, och lutar inåt

mot Cryrtall-våtfkan; år hos mennifkjor ej mer
fn en*half linea bred; hos djuren åter ofta

wfver en linea. Men Annulus Ciliaris upkom-
mer ej allenafr af Cellulofa arteriaruni Choroi-

dea:, utan ock af defs förening med Cellulofa

Sclerotica, famt af fjelfva Sclerotica,

Pag. 48 betraktas Corpus Ciliare och defs

jPrqcéjfuf. Den delen af ögats vafculola hin-

na, fom år faflvuxen vid Annulus Ciliaris, går

tvårr fram til Humor vitreus ochgjor dar, om-
kring lentis yttre brådd, fållar (pliea?) , kallas^

Corpus Ciliare; men fjelfva fållarne fom lig-

ga på glas-våtfkan, och förblandar fig med
defs hinna, nämnas ProcefTus Ciliares. Forfta

början til Corpus ciliare, år icke enkel, fåfonr

ZiNN och några flera tyckas påftå, utan tvag-

gchanda; ty defs ena och nedre rot ar fåflad

vid Annulus ciliaris; men den andra och of-

re roten, fom år bunden vid Iris , fåftes vid

Sclerotica, en half linea från kanten af Cornea

Transparens. Emellan defla 2:ne, i början åt-

fkildc, rötter til Corpus ciliare, formeras et

mellanrum, fom går rundt omkring Cornea,

och utgjor denna nya Canal, hvilken längre

fram befkrifves. Vil man , om deifa rötters

inbördes forhållande, få et redige begrep , /kal

G 5 alt
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alt uti ögat vara i naturligit läge, famt defs

våtfkor i behäll. Sedan defle bagge råtter for-

enat fig, går Corpus ciliare fridt til kanten af
Lens, och Sr hos menniflejor en och ~ linea

bredt vid yttre hornet af ögat, men (målare

vid fidan åt nåfan. Då detta Corpus ciliare

(kal lägga % omkring Lens, och fåledes från.

en vidare omkrets fammandragas , måfte det

nödvändigt formera fållar (plicae), hvilka åro

något hvitare ån groparnc emellan dem, fom
däremot åro mycket fvarta. Defla veck, mel-

lan fållarne,, låmna åfven en (vart afmålning

efter (ig på Humor vitreus fom kallas Corona
ciliaris. Sedan (luta (ig deifa plicae hängande

på Lentis ytterfta kant. Corpus ciliare beftår

fåledes af idel ror, och hafva aldrig någre mu-
fculofe trådar dåruti blifvit uptåkte.

Pag;, jv. Gifves befkrifning på Iris. Denna
ring fom år membranaceo-vafculofus, år alde-

les diftinä från Choroidea, med hvilken den

vål fåftes genom blodror, fom gå genom An-
nuius Ciliaris, och fåledes af dem kan fagas

upkomma, men år åndock en fårfkild hinna,

hvilken midtpå år genombårad af et hål fom
pupilla kallas. Denna ring år åfven något

bredare åt tinningarne, ån åt nåfan; år hos men-

nifkjor platt, flyter i vattn-våtfkan, år fram-

til färgad , men på bakre fidan fvårtad. «— Mån.

ga Auåorer hafva crodt fig uti Iris finna fi-

brer, men åtfkillige nyare hafva nekat det,

och Hr, Fontäna i defs Bok dei moti delt

Iri-
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Iride., gjer til denna rorclfe helt andra orfa-

ker , ån fibrer, dem han ej eller funnit.

Pag. f3- Börjas befkrifning på denna nya

Canal , hvilken Hr. M. kallar Canalis Fontance ,

emedan Stor- Hertigens af Tofcana Peter
Leopold's Phyficus Hr. Felix Fontana förft

upfunnit denna Canal i Florents år 1774, och

då anmodat Hr. M» at belkrifva den. — Den-

na Canal löper omkring ogät mellan Annulus

Ciliaris, Corneae kant och bagge rotterne ni

Corpus ciliare, lamt år trekantig, fa at bafis

rf triangeln år åt fclerotica, men defs fpets

inåt föreningen af rotterne til Corpus ciliare.

Defs yttre lida utgjores af Scleroticae concava

lida; den bakre af annulus ciliaris och långa

roten til Corpus ciliare, den främre fidan af

den korta roten forent med Iris» Hvarje af

defTa Facies befkrifves fedan nogare Inuti

Canalen år åfvcn Cellulofa, famt mer i men-

niikjo - ögon an hos djur. Auftor år vål ej

forviffad , men tror dock på goda fkjål, at den-

na Canal år hos djuren, åfven medan de Ief-

va, öppen, emedan dåruti altid finnes någon

våtfka , och ftundom år den dårmed aldeles

upfyld; man kan ej veta denna vårfkas, ej

eller hela Canalens, nytta. Om ögat macere-

ras i Spiritu vini, och genom et fint ror blå-

fes luft i canalen , fa utfpånnes han rundtorn. Då
man vil vifa denna Canals låge och hefkaffenhet,

måfte man uttaga ögats våtfkor , och fkåra Scle-

rotica tvårs af, ia at vid Cornea kommer at

qvar-
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^varblifva en tredjedel af Sclerotica; fedanaf-

tvåttas våt den fvarta färgen, och gjöres en

incifion midrpå Corpus Ciliare, med et fkarpt

inftrument, tils en droppa vattn vilar lig, fom
ar et tecken at Canalen ar opnad; federmera op-

nas den låtteligen , med en fin fax , rundt-

orn , i fall fa åfhindas. Man kan tråda en fin

fonde inuti Canalen, fom år hel, och har

ingen gemenfkap med ögats håla» — Men
om man från yttre fidan vil opna Canalen , bort-

tages förft Tunica adnata , och den fenaktiga

utbredningen \ Sclerotica bortfkåres lamellvis,,

öfver denna Canal, och fluteligen genomftin-

ges med en lancette-udd ganfka varfamt f:dels

linca från Corneae brådd» Hos flora kreatur

fynes denna Canal ganfka vål, men hos men-
nifkjor, hvilkas hinnor i ögat aro blötare och

fladdrigare, år den ofta fvår at finna. — Til

denna afhandling bifogas åfven , på Tab. VIII.

2:ne vackra figurer af famma Canal ,i et ox-6ga #

Utdrag af en Afhandling uti ROZIER' S
Journal de Phyf for Nov. 1779 p. 384
etc* Om en fjukdom förorfakad af Jkadeliga

teusflo rs (a) dtands afMr. J.Ä de BEUNIE.
WERL-

(«) Auaor lar utan tvifvel foiftå Mytilus edulis ,
(om

hvilken von Linn6, Syft, natur. Ed. XII. T. 1 part.

li:&p. 1 159, fager frequen.tius devoratusnocet— in-

terdum venenatus.) Ehuru man for defs likhet låt-

teligen kan förblanda Mytilus barbarns , edulis och
ungulinus.
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ffrERLHOF>MENTZEL>MEIBO-
Jlfl USmzå flere, anföra exempel på atflcil-

liga plågor och fjukdomar, upkomnc af

det man fortärt fkadelige, om ej förgifti-

ge, musflor.

Man har fåledes länge vetat, at defTa mus-

flor varit farlige, men giftets befkaffen-

het har ännu til vår tid varit obekandt. En
del hafva trodt, at fjelfva musflans iubftans

vore forgiftig- andra, at den innehöll fmå rå-

kor , Spindlar etc. Anteligen markte man , at

defla musflor endaft fkadade VifTa årstider, fa-

fom i Maij , Junii, Julii och Augufli månader.

Hr. B. har denna tiden underfokt dem ganfka

noga , utan at finna något uti dem. Sluteligen

kallades han i Augufti månad 1769 til en af

defs medb roder, fom blifvit fjuk af denna fö-

da och var nåra döden. Hr. B. gaf honom
et kråk-medel, hvaraf han upkaftade et litet

kräk fom kallas Sjö-Jljerna (ajlerias) (b) af 3
liniers ftorlek, och rtraxt forgingo de forflcråc-

keliga fymptomerne. Förefallande flg at det-

ta kräket llledes varit orfaken til hela fjuk-

domen, förfogade han fig. til de ftållen dar

defla musflor fångades, och flint, at dår var

nållan få många fmå Sjo-ftjernor fom musflor.

Han

(/>) A t den befkrifning Auclor gj6r pa denna Afte-
ri:iS, knn man dock ej fe hvilket Speeies han me-
nar; formodeligen ar det rubens, ophiura eller a-

tulears.
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Han famlade en hel hop, for at gjora några

forfok. Sjå-folket berättade at for Augufti må-

nad fes ej andra ån flora Sjo-ftjernor, men i

denna månad framkomma deffa fmå kråk, fe-

dan de blifvit alftrade af det flem, fom de

(torre Sjo-fljernorne flåpt vid Maij , liknande

grodråm, hvilket åfven ar ganfka fkarpt och

förgiftigt, £i at det inflammerar och fräter, u-

tanpå huden applicerat. I Oftober månad å-

to de fullvuxne. Då Hr. B. handterade defla

kräk, fvulnade och inflamerades hans hånder.

Han gaf deffa Sjo-ftjernor uti litet kött åt

en medelmåttig flor hund, fom 10 timar där-

efter dog; åt en annan hund gafs åfven, fom

blef ganfka fjuk; man hålide i honom mycket

ättika, hvaraf han ftraxt hjelptes. Deffa forfok

fkedde flera gånger; altid, då de ej kräkte»

up deffa kråk, blefvo hundarne fjuka; men
om Sjö-ftjernorne forft kokades, upvåktes inga

fvårigheter. Sjukdomen, fom angriper de men-

nifkjor, fom åta defla musflor, hvilka blifvit af

Sjo-ftjernornas ungar och råm förgiftade, for-

håller dg faledes: några minuter efter, fedan

de giftiga musflorne blifvit fortårde , kånnes en

brinnande hetta i fvalget. Strupe, mage, lap-

par, tunga ochfvalg, fvulna fa håftigt at, ef-

ter en kort ftund, har man fvårighet at tala,

och hela hufvudet fvåller. Ögonen bli rode,

fvålde och brinnande fom vid raferie. Ante-

ligen fvåller och inflammeras hela kroppen,

fom blir rödare ån vid Rofen, hvartil kom-
mer
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mer et olideligt kliande och en hifkelig fty£-

het, fåfom i Catalcpfis, med hindrad andedrågt,

mycken oro , itundom convulfioner och en for-

fmåktande vårk.

Orfaken til denna fjukdom Är, fom fagt,

defla Sj6-ftjernors ram och ungar , fom fes

deraf, at de inflamera hiiden utyåVtesr, och,

gifne åt hundar, hafva iamma (kadeliga verkan,

fom om man denna tiden forrår hela musflan.

Ehuru fjukdomens tilfallen aro häftiga, do

likval fållan några deraf, då tilborlig hjelp an-

Vandes, och botas ofta inom några timar, om
den fjuke flraxt gifves et kråk-medel; men
om flera timar voro forflutne, fedan den

fjuke fortärt musfiorne, och med dem defla

fkadeliga kråk, få måfle forft åderlåtning fke,

for inflamations fkull, eljeft anftålles den efter,

fedan kråk-medlet gjordt fin verkan ; man låter

den fjuke lägga fig och dricka någon låfkande

dryck, famt 3 unce vinättika i timan, upfpådd

med vattn; altfom patienten börjar fvettas min-

fkas fymptomcrna. Man förvarar fig baft for

denna fjukdom, om man ej fortår defTa mus-

flor under de månader de plåga fkada, eller

at man åter dem kokade, med åttika och pep-

par til, hvilket brukas i Holland, da de ej

låtteligen (kåda.

(Jag har trodt denna underrattelfe ej va-

ra aldelss onyttig for ofs i Sverige, emedan
bland våra vanlige oftron merendels fångas

•ch åtes dsn nåmde musflan (både mytil. Edu-

Us



lis och barbat:), och bland dem finnes åfven
Sjo-ftjernor (aiterias rubens) famt en mindre
fort (afterias minuta) , fom jag på många o(kon,
förde til Stockholm, funnit. A.

J.
H)

Utdrag af et bref från Hr* Probfien Docl. P.

OSlBECK til Kougl. Patriotifka Sdijkapets

Fårjia Secret. Hr. AD. MODéER.
,

Min Refe-befkrifning har jag i år fått på
Angelika, tryckt i London, 2 Tomer in 8'o.

Dar år tillagt Ekebergs om Chinefi/ka hushål-

lningen och en liren Faunula & Flora Chinen-

fis, famt mit Intr. Tal. for Kongl Vet, Aca-

demien*
Et befynnerligt fatt at fånga infe£ter har oform o-

deligen blifvit mig bekant, genom en handelfe, fom
kanfke ar fa ny, fom befynnerlig : Nar vintren be-

gyntes, blefvo en hop rutne åpjen utkaflade i Trä-

gården, i tanka at nedgråfvas; men innan det Mef
verkftaldt, lag man ioottals Pbalaner fvårma omkring,

och en myckenhet fitta på och in emellan åplen
, ja

under fno-yra och hagel funnos de afvren famlade. Den-

na leken begyntes i mörkningen och continuerade

ilera timar in på natten i flera veckors tid. Såiom

fjuklig hindrade mig kölden at efterle, om de fatt

några agg på aplen ; men parning blef jng icke varfe.

Alle defle infeöer voro Noclun, och ibland dem en

mängd af mmtyhfa, fom jag här aldrig tiiforene

funnit.

Om
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Öm Botemedel mot Rafanäe hundars bett af

A. J. H.

Från ildfte tider harva. Läkare varit forg-

fåHige, at finna fåkre medel mot den grym-

ma fjukdom , fom af rafande hundars och andra

kreaturs bett och fleckande fortplantas, ofta

på fjelfve mennifkjorne, och gjor dem lika.

grymme och galne.

Celsus (Lib. 5 Cap. 27.) nyttjade mot den*

na fjukdom koppning ofver fåret, Cauteria,

både aftualia och potentialia, åderlåtningar,

bader och fvettdrifvande medel famt hafsvattn ,

både in-och utvårtes , hvilket i fenare tider åfven

blifvit utgifvit for Specifiä. Samma medel nyttja-

des af alla de fordna Medici, ftundom med nå-

gon obetydelig tillåggning, fom kan fes hos

Mercurialis (a),
J*

Bauhinus (£), J» Caran-
TA (f), J. DE AROMATARIIS^ (d) , E, GOEKEL (é) ,

m. £ hvilka alla farfkilt afhandlat denna fjuk-

r>f£ 8 H dom;

(rt) Tractatus de matulis peftiferis & de Hydropbobia.
Patav. ij£o.

(£) Detikvärdige Hiftoria der vfitenden rafenden Vdtfe>

tmdfchadenfofie um Mumpelgard getbatuMumpetg: i$pt.

(c) De mörfucante rabidi. Savigliani 1623, Han nyt-

tjar, utom Canteria a&ualia på låret,' i fynnerliet

veratrum.

(<J) Difputatio de rabie contagiofa. venet. 1625. nyttjat

cauteria och helleborus.

(*) Kurzer bericht von vutenden hundsbijfen etc. if-jp.

brukade fearificationer, cauftica och Ung v, i£.

gyptiac.
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dom. Hr* R. Mead (a) har federmera trodt

{ig, uti Dampieri medel, eller det i Engelfka

Pharmacopoen få kallade pulvis antilyjfns, af

Lichen caniru och peppar , finna et fpecificum
;

men man har efteråt årfarit huru otilråcke-

ligit detta medel varit. Bomolja har ågt fin

periode at blifva berömd mot alla gifter, åf-

ven mot detta, men den har ock varit be-

drlgelig.

Åtfkilliga andra medel hafvå tid efter an-

nan blifvit uptikte, nyttjade, berömde, fund-

ne odugeiige och forglömde* Ibland dem kan

Sfven raknäs det medel, en pråft vid namn
Joyant i Frankrike, 'redan år 1 757 gjorde

allmänt (£), och hvar om han 1780 utgif.

vit en liten traftat i Mans, kallad Les grands-

Remedes contre la Råge etc. Ulmaria, Abfin-

thium, Artemifia, Hyperkum, Ruta, Salvia,

Mentha och brände ohron-fkal, utgjöra knapt

hälften af de delar
?
af hvilka detta medel be-

ftår, och hvarmed han fager {ig botadt nijo-

hundrade mennifkjor.

Hr. Robert James (c) var , mig vetterli-

git, den forfte* fom mot denna fjnkdom nyt^

tjade Mercure; (ehuru uti Indien länge förut

blifvit nyttjat et medel häremot, fom beftod

af

(a) Mecbamcnl account ofpoijfons Lonä- 1702.

(Å) Uti Recueil periodiqve d^bfervations de Med. Chir.

Pharm. etc. par Mr. de Vandermonde,T. VI. p. 151.

(c) Metbod ofpreferving and curing the mddtiefi caufed

by the bue of a mod dog. Lond. 1735*
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af cinober och mofchus^ och kallades hår Speci

Jléum Tunkinenje. Uti Mcmoires de l'Academié

des Scienc. i Paris for år 1699, foreflas åfveri

mercurii bruk häremot, men endaft forflags-

vis.) Hr. James botade i England både folk

och hundar med Turpethum minerah , och anför

lyckeliga handelfer, åfven då Hydrophobien re-

dan påkommit. Han anftålte åfven fri&ioricri

och låt de fjuka ordenteligen falivera*

Sedårt den tiden här denna methode bibe-

hållit fig måft i bruk, och har åfven ofta fla-

git an j då den ftraxt blifvit nyttjad > innan Hy-
drophob. vifat fig.

Hr. Nugent (a) har val fedérmera mot
denna fjuka mycket berömt opium , famt i fyn-

nerhet mofch-ns) men man har ej funnit derri

fortjena defs låford. I fcnaré tider har et af

ålder berömt , men i glomfka kommit me-
del, blifvit åter fatt i bruk, famt et annat

helt nytt uptåkt, hvilkå bagge torde! vara ga-

gneligit at kanna.

Det genus bland Infeäer, fom af von
LiNNe Meloe kallas, har från åldfte tider va-

rit berömt mot denna fjukdom. Rhäzes rå-

der ät intaga hela canthärides-, (utan tvifvel

Meloe cichöriiy fom man vet vara de gamle
öfterlåndfke Låkarés cantharides) , och det i

flera dagar å rad.

And. Baccius {b) följer denna methode,

H 2 \ och

(rt) Ejffty on the Hydrophobin etc. Lotid ijji.

(^ De venenis & antidotis , & dt Canis rabidi morfit

d?* ejus turatiotH. Roma, ij8f;
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©ch P. Boccone, de Sylvius kallad (fl), fager,

at i Ungern ger man til g cantharides på en
gång» Veficatorier hafva afven från åldre

tider blifvit nyttjade utanpå fåret, at bringa

det til fuppuration*

Meloe majalis har och länge blifvit brukad

invårtes mot denna fjuka, fom man fer af

Ephemer. Medic* Phyf. i6§i Obf. 302, hvareft

berättas , at man gifvit åt 2:ne goflar , fom hade

Rabies, hvarje envermis majalis , hufvudet bort-

tagit, famt at de dåraf blifvit nåra dåden, men
fedan de urinerat blod, hafva de om några timar

blifvit aldeles frifke
J
dar berättas åfven at en pi-

ga med förmån nyttjat detta medel. Hr. de Sau-

vages, i Nofologia Methodica , anför vid kuren

af Hydrophobia meloe majalis fåfom nyttig.

Den har likväl kommit i forgåtenhet, til

defs H:s Ma:jt Konungen af Preufen kjopte

for några år fedan et medel mot galne hun-

dars bett af en landtman i Schlefien, hvilket

fornåmligaft beftod af denna meloe majalis ; och

Kongl. Preuftfke ofver-Collegium Medicum har

underrättat det almånna , om detta medel , famt

defs råtta bruk, igenom en tryckt beråttelfe

dårom, utgifven i Berlin d. 23 Junii 1777.
Utaf denna underråttelfe fer man, at fa val

Meloe profcarabaeus , (hvilken finnes hår i Sve-

rige. Se Faun. Svec. Ed, 2:a N\o §26',) fom
M. majalis (hvilken finnes i Tyfkland ) , kunna

nyt-

(n) Miifco di Fifica e åtes^emnze etc. Feltet ify7+
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nyttjas mot denna fjukdom. Deffa infeSer bö-

ra famlas i et glas, utan a*t man ror dem med
fingrarne, emedan de då förlora den tjocka,

feta, gulaktiga våtfkan, fom de utgiuta ur al-

la leder, hvilken år juft det fom verkar mor
fjukdomen; hufvudet afklippes, medan de lef-

va (utan at kroppen vidrores), ofver et glas,

med honing uti, och bortkaftas, men kroppen
lågges i honings-glafet, fom federmera tiltap-

pes och forvaras i tempererad luft; fkulle hå-

ningen intorka, kan litet ny påflås, och pa

det fåttet kunna de forvaras 2 a 3 år* På et

fkålpund honing lagges 200 Mycken af M~
profcarab. men 175 af M. maj. Då detta fkal

nyttjas åt någon fom blifvit biten, blandas

åtfkillige andra medel til defla kråk och den
honing hvaruti de ligga ; men bland dem åro

theriac eller i defs ftålle flader-mos famt Ra-

dix ferpentariae virginicae de fornåmftc och en-

daft verkande medel. Man må val förun-

dra {ig, at Kongl. Preufifke ofver-Collegium

medicum utgifvit denna underrattelfe , (a no-
ga efter detta medlets ägares forefkrift, at

ej den farliga filfpån af bly, ej eller den
kraftlofa Ebenholtzen en gång blifvit ute-

flutne. Efter tabellen ofver dofes af denna

blandning, fom åfven finnes i bemålte Kongl.

Öfver-Collegii beråttelfe, fer man, at åt en full-

vuxen gifves från et til 2 qvintin dåraf, och

åt barn från tjugu til 40 gran. Denna bland-

ning innehåller ungefår lika mycket af detfa

H 3 In-
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Jnfe&er och den håning de legat uti, fom af

de andra fakerne. Åt kreatur ges af famma
medel. En ko, oxe eller haft, får från et til

3 qvintin, alt efter defs ålder ; et fvin-kre-

^tur, från et qyint. til 2 qv ? 30 gran; et far

och get, från 50 gran til 1 qv, 50 gran.

fen hund
a från * qv. 10 gr. til 2 qv. Fjå-<

derfä ger man från 35 gran til 1 qv ; hälften

af denna portion ges om morgonen och an-

dra hålften om aftonen. Sedan man tagit det-

ta medel, bår man ej åta på 24 timar, ej el-

ler dricka på åtminftone 12 timar; /kulle tor-

ften efter denna tid bli ftark, får man ej dric-

ka något annat an Flader~thé. De forfta 12,

timar bor den fjuke hålla lig i fången at fvet-

tas, famt får ej, under hela kuren gå ut i

luften- Sedan man efter 24 timar har fyet-^

täts, pmiar man fkjorta, och den aftagna bor

upbrånnas eller åtminftone långe hånga ute i fria

luften och tvättas; fångkläderna böra åfven tv åt-

tas och vädras. Såret tvättas med vinättika eller

phl-åttika, hvaruti man fmalt något kok -falt,

hvilket åfven flera gånger om dagen varmt flås

omkring , peh fjelfva fåret förbindes med
Bafilic-falfva eller med bomolja, hvari man
lagt Mel. majal. och ofverdeftillerat. Under

kuren aktar man % for alla hetfande dryc-

Jcer och finnes-rorelier.

Denna IfangL Preuflfka Öfver-Collegii Me-
dici beråttelfe finnes tryckt, tillika med va-

ckre beiktifningar och bifogade illuminera-

de
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de afritningar på meloe profcarab* och jnaja-

lis uti Hr. Doft. etc.
J. C. Schaffers Abbil-

dung und Befchrcibung des Maymwurmkdfers

Regensb. 1778 4.0.

Man vil ej tvifla, at ju detta medel öftl

gjordt god verkan , men defs nyttjande har

ock ftundom medfört olyckor; Exempel der-

på fes af den Mndelfe , fom finnes uti Gåthe*

borpJJca Journalen for Jan. fiftlcdne pag. 28 >

öfverfatt utur ABBé* Rozier^s Journal Phyfiqve.

Men utom det, at detta medel, oforfiktigt

brukadt, kan förorfaka döden, och aldrig utan

mycken olågenhet nyttjas; få år det åfven et

ganfka ofnyggt medicament.

Det andra medlet, fom år aldeles nytt mot

denna fjukdom , lår fåledes fnarare böra re-

commenderas. Det omtalas uti Hr. Lif Med.

m. m. Dr. Richters Chirurgifche Bibi. f

B. 2 fi. pag. 377 och 3 fi. pag. $}% hvareft

detta medlets upfinnare Hr. Superintendenten

MiiNCH dår om lemnar befkrifning, famt åtfkil-

lige lycklige cafus. Belladonna (Atropa Bel-

ladona Linn :) år det medel Herr Munch
nyttjar, och det utan någon tilfats. Roten ar

mot denna fjukdom i fynnerhet verkfam , få

at Auftor forfakrar det två gran af henne

,

gjor få flor nytta fom 3 och § til 4 gran af
bladerna. De rötter fom åro 2 a 3 år gam-
la, och intet trå-aktiga, åro de båita , och lam-

las innan bladen om våren flå ut, tvättas, de

fmårre rötter bortfkåras , de ftorre klyfvas och

H 4 tor-
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torkas på en vind eller i en något fvalnad ugn.

Då rotterne åro fullkomligt torkade, rafpas de

forft til pulver, fom fedan i mortel rifves

finare. Detta medel kan nyttjas fa val ftraxt

efter, då bettet år fkedt, fom fedan Ra-

bies vifat %, Det verkar i fynnerhet ge-

nom fvetten. Somlige fvettas dock. ej der-

af, ehuru mycket ån gifves, och då fvulnar

gemenligen den delen, fom blifvit biten, den-

na fvulft vifar fig ftraxt vid forfta åods, gjer

iig något efter den andra, och förgår aldeles

efter den 3 : dj e. Man fortfar at gifva Belladon-

51a få långe det kliar i bitna delen, och til defs

ikorpan på fåret aldeles torkar och affaller.

Så fnart efter fkadans tilfogande, fom mojeli-

git år, ger man den fjuka et pulver af Bella-

donna? rot, efter 48 timar det andra, och 48
timar därefter det tredje; flculle efter den 3:e

dofis ånnu någon fvulnad, kliande och fuk-

tighet i faret vifa %, fa gifves efter 72 timar

åter af detta medel, men då tages hvar 48:de

tima et pulver, tils 5 blilvit intagne. Skulle

det angripa patienten for ftarkt, kan man,
ehuru ej utan i nodfall , gifva et pulver hvar

g:e dag. Pulvret tages i tunn hafverfoppa,

hvarpå den fjuke lägger iig; blir han mycket

torftig , drickes litet kalt vattn eller mjölk ; in-

faller fomn, låter man honom fofva. Om pul-

vret blifvit gifvit om aftonen, dricker patien-

ten om morgonen på fången et par koppar

varmt thé eller hafverfoppa, och ligger ånnu

nå-



O ) »« ( o
någoc, for at val afbida fvettningen. I fall det

forfta pulvret laxerar, bor man ej gifva det

andra innan Diarrheeri ftajanat* Marker den

fjuke fvaghet i ögonen och at han fer obje-

Öerne dubbelt, få håller han ögonen igån*

Är det bitne faret ftort och djupt, lagges

tort linnefkaf darofver. Om Råmes utbryter

under detta medlets nyttjande , eller redan för-

ut vift fig, fa /kal patienten dricka fot mjölk,

och låggas til fångs; kommer han i fvettning

få går paroxyfmen ofver. Skulle fjukdomen,
redan, innan man börjat gifva detta medel, bru-

tit ut, och det forfta och andra pulvret ej

minfkar den, eller om den därunder tiltager,

få opnas åder på foten , och Belladonna gifves

i ftårre dofis, efter den fjukas ålder, krafter

och fjukdomens häftighet; åt en fvag måfte

man ofta gifva et par gran mindre.

Et års gammalt barn gifves uti modersmjöl-
ken Rad. Belladonna? pulveriferad til et gran

i fårfta pulvret, men i c:a och 3:e halftan-

nat, och låter det fl brottet når det vil. Et barqt

om 2 år, gifves hvarje gång 2 gran. Tre
års gammalt barn, far i fårfta pulvret 2 gran,

men i 2: dra och 3:dje två och § til 3 gran;

4 til 5 års barn, ges i:fta gången half 3:dje

men fedan 3,3 och J til 4 gran Från 6
til 7 år gifves forft 4 gran, andra gången 4
och i gran, och 3:dje gången 5 til 5 § gran.

Vid en ålder af8as>år, gifves i forfta pulvret

H S 4%
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4 § gran, i andra och tredje 5 til 6 gran.

Från 10 til 11 år ges forft 5 gran, få 5 och

I och 3:dje gången 6 § gran. Vid 12 a 13
år ges i forfta pulvret 6 gran, i andra 7 och

i tredje åtta gran. 14 til 16 års gamle, gjer

'man i forfta pulvret 6 §, i andra 7 och f

,

famt i 3".dje 8 § gran. Åt dem fom åro från

17 til 50 år, gifves i forfta pulvret tjo gran,

i andra 12 ochidet 3:dje 13 til 14 gran; frun-

timer taga altid något mindre.

Från 50 til 60 år ger mani i:fta pulvret

<5, i 2:dra 8 och i 3:dje 9 gran. Vid 60 til

70 ges forft 4 a 5 gran famt feflan 6 a 7
gran. Åt 70 til 80 år forefkrifves i i:fta pul-

vret 3 , men i 2:dra och 3:dje 4 gran. Frun-

timer, fom amma barn, gifves i:fta gången 3

gran, 2:dra 4 och 3:dje 5 gran.

Om efter forfta pulvret den fjuke fvettas

mycket, eller den bitne delen fvulnur, få år

det tecken at dofis varit titråckelig, i vidrigt

fal! kan den, i aadra pulvret något okas; men
gemenligen verkar det forfta pulvret, ehuru

minft, ftarkaft.

Sedan följer någre utfokte Cafus, fom al-

la bevifå delta medels nytta; det har altid blif*

vit nyttjat innan Hydrophobien påkommit, hvii-

ken ockfå blifvit borta; men ofta hafva de

fjuke rafat, innan man gifvit dem medlet , och

åfven under des bruk* och åndock altid dår-

igenom blifvit hulpne,

é Et-
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Ethundradq trettjo åtta lycklige håndelfer,

på hvilkas fanfårdighet vi ej kunna tvifla, da

J-Ir. Richtbr fvarar darfore, tyckes kunna of-

vertyga, at detta medel år et fpecificum mot

Rabies; och jag vågar fåga det enda ännu be-

kanta , emedan hår ej nyttjas någon ting utan-

på fåret tillika. Vid alla andra methoder åter,

ialivation ej undantagen , måfte på fåret nyt-

tjas retande och iuppurerande medel, for at

på ftållet evacuera giftet, hvilka jag tror gjordt

det matta, då de faker man därunder gifvit

invårtes, ofortjent fått hedern for kuren. Menfk-
ligheten år Hr, Superintendenten Munch for

denna betydeliga uptåkt fåledes ganfka myc-
ket (kyldig, och i fall någon olycka hos ofs , af

galne kreatur (kulle upkomma, bor man vift

ej glömma at forfoka detta medel.

Man kan hkvål hoppas at få ånnu mycken
uplysning om denna grymma fjukdom, fedan

g:e lårde fålfkaper upgifvit frågor därom. KongL
ParifiJJca Medicin/ka Sosieteten har utfått en be-

löning af 1200 Livrés til den 5 fom båft af-

handlar Hydrophobien > och medel däremot,

och fom tiden nu $r #
til fvarens inkomman-

de, förfluten, hoppas man fnart £a hora4

, hvad
nytta man dåraf kan förvänta {a). Det Na-
turforJkande fåljhapet i Berlin har årVen utfått

20 Ducater, åt den fom båft befvarar följande

frågor: i:o FJuru långe kan Rabies, eller gif-

tet

^a) Se Tode's MedecimfchChirurgifcbe liibliotb. 7 B.

2 A p. sst-
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tet fom upvåcker Hydrophobien, varaforbor-

gadt hos djuren, och hvad tid fordras innan

det kan communiceras med våtfkorne? 2:0

Huru länge kan det utan at utbryta, vara

qvar i kroppen? 3:0 Hvilka aro de kraftiga-

fte medel at använda, flraxt man blir fjukdo-

men varfe, innan den i raferi utbrutit, for

at fulleligen bota denfjuka? Hr. Otto, Säll-

skapets Secreterare, mottager fvaren, til mid-

fommar innevarande år 1781* (a).

Väderleken och de mäft gångbara fjnkdomar,

for Jijiforfliitne ^fannarii månad obferverade

i Stockholm.

«1. 1 Jan. 178 1 morgonen 3 grader kalt, om aftonen

tö, lungt.

s . . morg. 1 gr. blidt, Barom. 24, 98. mulet»

fno, aft» 1 gr. kalt.

3 - - morg. 4 gr» kalt. Barom. 25, 05. mulet,

fno och urväder, aft. 6 gr. kalt.

4 . - morg. 11 gr. kalt. Barom 35, 35. mulet,

öft» 11 gr. kalt.

5 . . morg. 4 gr. kalt Barom» 25 , 70. aft. 4. gr. k.

6 - - morg. 5 gr. kalt mulet.

7 . - morg. 2 gr. kalt, mulet, middag 1 gr. blidt

aft. 2 gr. kalt, fno.

g . - morg. 2 gr. kalt, klart. Barom 25, 45. aft.

2 gr. kalt.

9 - - morg. 8 gr» kalt, lugnt» Barom. 26, 14.

aft. 8 g*', kalt, klart.

10 - - morg, 10 gr. kalt, Barom 26, 25. aft. g

gr. kalt, klart»

11

(a) Utur Romer's Journal JPlyf.föt Mars 7*0 p. ip<
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morg. 6 gr. kalt, mulet, Barom 26 > II
middag 4 gr, kalt.

morg. 6 gr. kalt, klart lurigt Barom. 26

>

09. aft. 3 gr. kalt.

morg. 5 gr. kalt, klart, Barom. 25, 93. aft.

4 gr. kalt, mulet.

hela dagen 1 gr» kalt, mulet, afton fno.

morg. 1 gr. kalt, mulet.Barom 25, 70 aft»

2 gr. kalt.

morg. 3 gr. kalt, mulet. Barom. 25, 66. aft,

3 gr. kalt.

morg. 11 gr. kalt, mulet, Barom. 25, 67,
aft. 14 gr. kalt, klart.

morg. 13 gr. kalt, klart. Barom.' 25, 61 aft.

2 gr. kalt, mulet*

morg. 2 gr. kalt, mulet. Barom. 24, 96,
fno, aft. 12 gr. kalt, klart.

morg. 14 gr, kalt, klart. Barom 25; 29, aft»

1 1 gr. kalt , fno.

morg. 8 gr» kalt, fno ochurvåder, aft. 1$
gr. kolt, klart.

morg. 15 gr. kalt, klart Barom. 25, 08.
midd. 10 gr. kalt,

^

morg. 16 gr. kalt, lugnt, dimba. Barom.

25, 26 aft. 16 gr. kalt klart.

morg. 18 gr. kalt, klart, lugnt. Barom. 25,
36, midd. 15 gr. kalt.

morg. 16 § gr. kalt, klart. Barom 25, 33.
mulet, aft 4 gr. kalt, urväder.

morg. 2 gr. kalt mulet, fno. Barom. 241
62. aft. 2 gr. kalt, klart.

morg. 3. gr. kalt mulet, Barom. 24, 90
aft. 4 gr. kolt, klart.

morg. 9 gr. kalt,mul. midd. 2 gr. kalt,aft. fno.

morg. 4 gr. blidt, ftorm , ragn. Barom 25,
1 5. aft 4 gr. blidt.

morg. 4 gr. blidt, mulet. Barom. 25 > 19.

aft. 5 gr. blidt. 31
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31 - - morg. J gr. blidt, mulet* B<tfom- 24-, g*
aft, 5 gr. kalt klarnade.

Har i ftadert hafva inga egånteligen Epide-

mifke fjukdonvar denna Månad vifat fig< Ert

tåmmeligen flrang köld) fom o£ra omfat med
to-våder, har, efter vanligheten, åftadkommit

flufsfebrar, hofta* peripneumonier> Rheumati-

fke krämpor, tandvärk, m. fri. men i allmän-

het icke farlige. -— Qvartaner, fom och icke

varit fållfynte, hafva forehållit flg rått envifa.

Bland båttre folk hafva flere , ån vanligt , haft

anfall af Gulfot , formödeligen af förkylningar

och indigeftioner*

Underrättelfe:

JOH. JAC. FERBER — Neue Beyträgé
' Zur Mineral-gefchichte verfchiedener Länder*

i Band. Mitau f]~]tf. #:o.

Denne ftore Mineralog och Naturkånnare >

fom Sverige alftrat och upammat til fin heder,

men främmandes nytta , har uti detta verck gif-

vit et nytt prof af fin lärdom och upmårkfam-

het. Hr. Prof. Baldinger, i defs Neues maga-

zin fur aerzte t B* 4 fl. /77P p. 303 > nämner

följande afhandlingar utur detta verk, i fyri-

nerhet nyttige for Läkare, fåfom : grön vitriols

tilredning i England; vitriol * fyras deftillation

af grön vitriol; vitrtol-fyras förfärdigande af

fvafvel genom detonation med falpetter ; fvaf-

Vel
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vel -blommas fublimation i Amfterdam; fked-

vattens, faltpcttcr-fpiritus och faltfpiritus de-

ftillerande i Amfterdam, De Europeilka Sal-

miaks fabriqver; Borax's rafinerande , Cinobers

fublimerande, mercurii corrofivi albi eller frä-

tande qvickfilrver-fublimats tilredande i Am-
fterdam; qvickfilfvers uplåfande i fyror af

växtriket ; Caiomels beredande i Amfterdam,
lamt merc. corrofiv. rubr. tilredande dar fam-

maftådes; fpanflegronas tilverkande i MonrpeU
lier; Bly-fockers - fabriqverne 5 Befkrifning på
åtfkilliga oljors och andra Apothek-fakers för-

färdigande i ftora partier uti Holland; Cam-
phers rafinerande, och Lacmus- fabriqverne

i Amfterdam; famt om Romerflc Pomada och

rodt fmincks tilredande.

lnftru&ion fur die bey den Käj/erl. K6'
nig!. Armém und in den Fetdfjpttålern angeJielU

ten Feld-Chirnrgu Vien 1779, Denna nyt-

tiga Bok innehåller ej allenaft huru Fältfkjå-

rcrne i all Clafter, fkola fina fyftor foreftå,

utan och formulairer til alla nödige liftor och
Tabeller ofver medicamenternes användande,

de fjukJs antal, med mera, famt om Kåjfer-

lige Öfterrikifke Filt - Apoteket- Detta år

et bevis på de goda anftalter fom blifvit

vid denna Armée gjorde til $oldaternas for-

plågning, fa hos frifka fom fjuka, famt Fåldt-

Hofpeulets förmånliga inrättning; hvilket alt

kati
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kaii tjena andra Länder til Exempel. (B al-
din ger s neues magaziri i B, ö ft, p. 542,)

Ny heter»

Uti London afled d. 8 fiftl. Januar. Med*

Doäoren Kennedy, något ofver 100 år gam-

mal. Han hade varit Läkare i 60 års tid vid

Engelfka Fa&oriet i Lifabon* Veckan förut

jQutade Med. Doft. Fothergill fina dagar i en

ålder af 70 år. Han var qvåkare, och ha-

de genom vidftråckt praäik famlat både myc-

ken årfarenhet och ftora penningar. Han har

utgifvit åtfkillige vackra fkrifter om koppym*

pningen, och andra prafltfka delar af Läkare-

vetgafkapen.

<%d^ •%</*

Om
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Öm Sijnchondrotomien eller Scclio Symphyfeos

ojjiitm pubis, iniåndt af en Anonyme til
J.

K. (1)*

Nar man jåmfårer Accouehemens- Veten-

Ikapens närvarande tilftånd med dels belägen-

het i forntiden, blir ingen tanke billigare ån

den, at menfkligheten bor vara de Läkare

mycket förbunden, fom, genom det> a t de

tid efter annan upofFrat fig åt en Vetenikap,

hvars utöfning år lika få bef.vårlig, fom den

ar angelägen och nyttig, hafva bragt honom
til den grad af lakerhet, at de håndelfer, fom>

icke många fecler tilbaka, medförde dåds-dom

for moder eller folier, ofta for bagge, kun-

na nu for tiden anfes utan beftörrning, om
icke med kalKinnighet, ehuru en Läkare, fom
vil vinna credit, bor akta fig for at låta mär-

ka det fednare ; ty ju mera beftllfam man kan

vifa fig, antingen det behofs eller icke, defto

mera tros man hafva uträttat til den fjukas

N-^ 9 I Qg
(1) Jag hade fjelf rankt fkrifva något i detta äm-

net; men Hr. Anonyme har förekommit mig*

och ehuru dcfs fkrif-art år något hård, km
man likväl iå mycket mindre vågra denna

afhandling et rum i Vecko-Skriften, fom Au-
ftor icke med fin fkarpa penna tyckes lyfta

på Svenfka accoucheurer , ån mindre på nå-

gon enlkild bland dem. Såfom noter (kal

jag, efcer Auclors åftundan, tillägga några an~

märkningar. J; K<
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fordel, faft ock beftålfamheten fkulle horrorä

af pure vilrådighet.

, Men få fåkert det 5r, at Forlofsnings-kon-

fien, genom ftåndige förbättringar, fom årfa-

renheten och en fund eftertänka gifvit an-

ledning til , har upnått en lyckelig hogd af

pålitelighet, få onekeligt år åfven, at ingen

del af Läkare-Vetenflcapen gifvit et mera be-

qvåmt falt for (jag nämner det ogärna) char-

lataneriet, ån juft denna (2). Fruntimren (den-

na vetenfkapens enda foremål) åro låttrogne

;

de hora garna det fom låter underligt och har

anfeende af mycken konft och beftålfamhet;

det år på deras, ehuru fvaga, omdöme, fom
en Läkares, i fynnerhet en accoucheurs, cre-

dit och anfeende beror ; det år af dem fom
vi måfte promoveras andra gången; och hvad

under då, om en Accöu:heur låter förleda

lig, at, dem til behag, lig fjelf til heder och

inkomft, blifva charlatan, i fynnerhet > ont

han af naturen här dår til boj elfe?

Hår af har håndt , at en del denna kondens

Idkare, drefne af åregirighet och vinnings-

lyftnad, hafva icke kunnat låta fadane förbät-

tringar, fom de eller andre gjordt, eller ment

lig gåra i vhTa delar af vetenfkapen, bero

vid den fimplicitet, fom med fakens natur år

of-

(2) Jag har redan anmärkt, at Au&or icke lår

hafva affeende på Sverige } förmodeligen ock

icke på Dannemark.
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ofverensftåmmande, emedan då ingen ting dår

uti vore, ibm kunde fårta okunnigt folk i för-

undran ofver deras h6gt drefne. kunfkap och

färdighet i kotiden framfor deras medbröder.

Det blefve for vidloftigt at genomgå.; jag

vil ock fåga: det blefve ömöjeligt at kanna

alt hvad i denna vågen pailerat, hälft hvar och

en prafticus af det geniet, både behöfver och

forftar, at aitid prata om något nytt; honom
allena forbehållit påfund, och det for Barn-

morlkor och iina uplyfté patienter, ibm då

lått begripa, at
x
ftaden eller orten (kulle varit

olyckelig, om icke eri ladan man kommit dit;

antingen fåiorh utlänning; eller fedän hån vi-

ftats flera ar utrikes , dåreft han, folgt efter få

inånga lärde mån (3); at han kan forfåkräs om
alla utlänningars högaktning (4>

Af en eller annaii prbf-bit kan mari i den-

na vågen fluta til det ofriga, åfven fom af

Doftor Slops förhållande (5);

]

'

_
* t 2 Se=

(3) Detta år i<ke Svenfkt rale-iått, i den me-
ning, lom det hår bör tagas, neml. at haf-

va begagnat Jig af fååane mäns uiidervifnm-

gar. Au£fcor tyckes fåledes fjelf harva varit

långe utrikes > och glömt något af fit mo-
dersmål.

(4) Lycka, örn egne landsman veta at fatta v£r-
de dår på!

(5) La vie & les opinions de TRISTRAM
SHÄNDTy traditites de ?Anviols de STERNi
par M. FRENAIS.



Sedan Parei tid har man1
icke haft far-

håga for at vånda foftret, når fa behofts,

och taga det fram til verlden med fötterna

förut* Det var en lång tid, fom man gjorde

detta på et ganfka fimpelt fått (6) Men kon-

ften blef for alman. Då fordrade nödvändig-

heten, om man fkulle kunna diflinguera {ig,

at hitta på nya handgrep dar vid , och få up-

kom prceparation , hvilken fedan blef förädlad

genom defs verkftållande efter uträkning af

viffa grader.

Det hjelper icke at fådant aldrig låter gö-

ra tig i en mycket contraherad uterus efter

vattnens bortgång, at det år et ofverflods-ar-

bete , når della åro qvar eller uterus relache-

rad; at man orimmeligt foreftåller fig det boj-

liga foftret, fåfom en ftång, hvars nedra anda

begifver fig ned, når den ofra fkjutes upp, hålft

det uti en hopdragen lif-moder icke ligger le-

digt; nog af, at det gar an med en liten doc-

ka i et tomt backen (7) , och at man for öf-

rigit kan med fannolikhet fåga den accouche-

rade, at faken, utom et fådant handgrep, (det

knapt

(6) Hår röjer Autior någon okunnoghci : oi>

verflodigt konftlande vid vändningar, år få

gammalt, (om fjelfva operationen, ehuru det

mera torde fa tilfkrifvas briftande infigter,

ån någon ovårdig affigt , at (kaffa fig anfeende.

(7) Den åfven få förfarne, fom uprikrige Hr.

Saxtorph ( Theoria de diverfo partu etc) gif-

ver ftyrka åt defla Authors reflexioner, fom

dock torde vara något öfverdrefne.
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knapt någon mer känner), aldrig hade gått

lyckligen for fig.

Forceps {Tången) , det fortråffeliga påfun*

det, hade knapt af Chavman och Giffard hun-

nit framdragas ur Chamhn-loÅrifia egennyttig-

hets mörkret, for an man började difputera

om detta inftrumentets råtta origine: om det

fkulle kallas EngeHkt eller Franfyfkt, emedan
man trodde % åfven finna fpår til det fedna^-

re, ehuru de blifvit något igånfnogade (8)*

Denna lärda och vigtiga fråga torde ock al-

drig blifva afgjord; men det årvift, at kårin-

gen aldrig få jemkade barnfoten, (om man, i

fynnerhet i England och Frankrike, varit be-

iiåliam , at göra förändringar på Forceps : an

fkulle han vara krokig, ån rak; ån lång, ån

kort; ån fkalle defs blad vara hela, ån opna;

ån med, ån utan ofverklådning; ån med en,

ån med en annan charniere, och jag vet icke

alt hvad man funnit nödigt at andra på detta

inftrument ! Hvar och en Accoucheur kunde
likvål göra underverk med fin invention, och

det var nödvändigt at altid hafva en egen, for

at med defs utropande kunna utefluta andra

och fkaffa fig fJeff foretråde i practiquen. (9)
'

I 3 Med

(8) At förftå dstta , bor man låfa Boehmer de

prcrftantia & ufii forcipis anglicance , in Man-
ningham art. obft. compend. och Levrets
af Walbaum på Ty(ka utgifne Vahrnehmnn-

gen etc. T. 1 Abth. 3.

(9) Detta år for mycket fagt, om därmed fyf-
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Med grofva förändringar kunde man lik-

val icke långe komma fort; det blef fåled.s;

nödvändigt , at tanka på fadane , fom gjorde,

fig utmärkte genom fma uträkningar. Hår måt-

te det komma an på fierdedels linier i läng-

den och bredden, hogden och djupheten, tjock-

leken och tunheten, krqkningen och råtheten

af Forceps (1). Inftrument- Makaren år den

forftc, fom, beftori .öfver fådan vifdom och

ktmft, fadane fina uträkningar, gifver opera-

teuren rykte af en man, fom, efter mathefens

och mechanikens fublimafte reglor, kan nyt-

tja fitt inftrument, ehuru han kanfke icke fed$

forfta boken af Euclides.

Så kommer min karl ut på det praftifka

faltet. Hvilka underverk! Så många befyn-

nerliga, få många oårhprt fvåra cafus , hafva

dar på orten knapt exifterat inom flera år , kan-

jfke aldrig tilforene, fom nu mota honom al-

lena en vecka. Man (kulle tro, at han {ka-

pade håndelfer, om icke man bor£e lita på
hans

tas på en SmsUie^ Levret och flere, iom af

verkeligif nit for vetenfkapen arberat på for-

cipis förbättrande*. At hvar och en med fram-:

gäng nyttjat fin invention, bevifar endaft, at

den icke varit oförnuftig, och at naturens

gtåntfor icke infkrånka mojeligheten af inftru-

mentets nytta inom fmå ömftåndigheter, i

hvilka den enas invention kunnat vara olik

den andras.

(1) Hår fkenar Auftor.
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hans ord, ehuru paradoxe defs beråttelfer of-

ta åro, och ehuru mycken bojclfe han vilar

for — Jag vil ej tala om dels färdighet i vän-

dningar; Forceps ar hans vade-mecum. Med
den gjor han underverk; ockfå ar den forme-

rad efter fa granlaga uträkningar, at på den

famma icke finnes någon puncb, fom fkulle

tåla en hårsmåns förändring , utan at göra he-

la inftrumentet forluftigt fin pålitelighet (2)*

Hvad gör han då med fitt fortråffeliga inftru-

ment? Han gor Varmed forlofsningar , och det

vore, i aimånhet fagt, icke fa betydande; men
at med forceps fatta foitrets hufvud* då det

ånnu år helt och hållet uri ofra bäckenet, och fa-

lunda lyckeligen abfolvera partus, d^t år en

konft, med hvilken han utropar fig måftare ofver

alla fina medbroder i orten. Han talar ock icke

om et ringa antal handelfer, fom bevifa den-

na defs färdighet, ehuru inga påliteliga virnen

torde varit med honom vid någon (3). Jag år

I 4 fä

(2) Au£tor lar ijelf dikta et få oförnuftigt på-

flående. Jag har fagt mina tankar dar om
i föregående not. 9. p. 133.

(3) Om någon fådan accoucheur funnes på den
ort jag vore viftande, och han i min och
fleres närvaro vilade några prof af, at kun-
na fatta foftrets hufvud med forceps i ofra

bäckenet, och dymedelft göra förlossningen

lyckelig; (5 ville jag publikr gifva honom den
heder, fom defs mafterlighet billigt kunde
harva förtjent; men defsförinnan tror jag ic-
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fa driftig, at jag vågar anfe alt detta for et

tomt fkryt, och det af ganfka mechanifke prin-*

ciper (4), fom likväl mot en fådan man vore
fruktloft använde.

Men, frågar någon, huru kan han fa no-

ga veta, at forceps ar nödvändig, da foftrets

hufvud ännu ftår 1 ofra bäckenet och orificium

Vteri ej år fulkomligen öppen? Jo, han har

et annat inflrument, med hvilket han måter
bäckenet få noga, at det icke fkal flå honom
fel på en linie; och fedan räknar han ut: om
forlofsningen ilcal blifva naturlig och lått ; om
forfta, andra eller 3:dje graden af enclavement

jfkal hårida; om det år en håndelfe for perfo-

ratorjum , operatio Crefarea eller mim ? For den

ikull: om han blifver i tid kallad, finner han,

.

efter anftåid matning, ftraxt, om bäckenets min--

dre diameter i ofra opningen förebådar en få-

dan graol af enclavement, at forceps blir nöd-

vändig, och då applicerar han honom, utan

vidare drogsmål i ofra bäckenet, hvarigenom

huftrun både cito tiito & jucunde blir forlöft

och flipper långe plågas forgå;fves., — Såg mig

om det icke låter hora fig?

Utan min påminnelfe lar man lått begripa,,

at* en fadan operateur bor åga den nogafte

kunfkap om bäckenets, uteri och fpflrets hela

ke mojeligheten där af , utom i de håndel-

ier, då det kan heta: felix jjulvis 3 qui ve--

nit tempore crifeos.

{$) Af iamma tanka år ock Hrt Saxtorph c, l
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bygnad och deras inbördes forhållande? Den
faknas ock icke; men låfaren torde trötna vid,

at följa mig på fpåren, om jag fkulle gå ige- ..

nom alla defie mathematifke figurer, hvilkas

naturliga fkick och fprhål lande år få noga ut-

ftakadt, at en linies afvikande, knapt fkulle

kunna undfly en kännares upmårkfamhet. Alt

år til pricka utråknadt (g'). Sant år val at-

Do£tor Natur ibland fmyger fig til at utan

någon konft göra forlofsningen , medan ope-

rateuren håller på , at, efter en uträknad mångd

15 af

(5) Man ar all tackfamhet fkyldig en Smellie,

Levret, Saxtorph, Stein m. fl. fom arbe-

tat på at bringa låran och utöfningen af För-

lovnings - konften til mechanifke principer»

hvarvid grunden nödvändigt made låggas med
en redig kunfkap om de hårda och mjuka

,

verkande och lidande delar, lom uti qvinno-

kroppen hora til denna förrättnings deras för-

hållande mot hvarandra och i affeende på fo-

ftret; men at därvid -juft fkulle ankomma på
en linie mer eller mindre, det lar man fa

fatta på räkningen af Auäors diktande ima*

gination. Skaparen har haft mera nåd for

mennifkjan, an at låta defs ingång i verlden,

af en få liten omftåndighet , blifva åfventyr-

lig. Dåi före ler man , at bäckenets dimenfio-

ner nåitan uti alla fubjefler variera, utan at

göra betydande fvårigheter vid förloisningar,

når det icke kommer an på mer ån § tum.
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af linier, determinera hennes omojelighet, an?

norlunda, ån med forceps • men fådane håndel-

fer, om de ock inträffade hvarannan gång, åro

likväl blotta anomalier, fom icke böra bedra-

ga en Inftrumcntarius > at vånta på Do£lor Nat
turs ankomft. Man har ock ingen* fårdeles

hvarken heder eller vinft dåraf, at han gjor

arbetet (6). Det år likväl underligt, at man,
med

(6) Öm Au£br har alfvare mecl detta, få må-
fl e jag (aga, at han anfört et ganfka (vagt

fkål. Hvilken (kulle vara få (amvetslås at nyt-

tja in(trumenter
?

för at antingen fkafTa dg
heder eller vind? Men det ar vi(t, at mån-
gen accoucheur torde tvingas at våldfamt gu-

ra forloisningen, blott darfqre, at den vånr

dande huftrun, hennes man och fägringar

ftåndigt ofver(krika och anmana honom dar

til, ehuru ingen fara år å farde, utan natu-

ren (kulle enfam lyckeligen afgora (åken, om
litet tålamod brukades , och om få^ant folk

trodde Läkaren mer än fig fjelfve. Från dylikt

tvång torde många forceps - cafus forfkrifva

fig; och jag vågar fåfom troligt antaga, at en

accoucheur, (om har (tyrka nog , at emotftå et

ilikt okunnigt folks envifa påftaende , och kan-

fke åfven, at fatta (ig ofver det beröm, (om
andre, på hans bekoftnad, kunna forvårfva,

fkal oftare hafva crochet-ån forceps -håndel-

fer; ty defTe lednafe blifva gemenligen under

hans hand af naturens blotta åtgård, med tå-
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med få mycken mathematik och mechanik,

c) hunnit fatta lig i fåkerhet mot de furprifer

,

fom denna Do&or ofta gor? Jag giflar, at fkul-

den måtte, ligga daruti, ät man dels icke ännu

funnit på konden > at med vifshet taga måtnin-

garne af fodrets hufvud i ofra bäckenet, och

icke eller kunnat determinera til hvad grad

det fkulle låta hopklämma dg; dels ock fa-

Jcnar uplosningen af det problemet : i hvad fori

hållande dyrkan af uteri contra£bioner år ., eller

inom fa minuter kan blifva, emot det motftånd,

fom fodrets hufvud o^h pafTagen genom bäc-

kenet göra hvarannan. Detta tyckes vara få

mycket angelägnare at kunna determinera, fom
eljed blir fvårt at förklara orfaken , hvarfore et

lika don barn-hufvud, i famma backen, den

ena gången enclaveras och kommer icke ur

fläcken; men en annan gång flipper utan myc-
ket ovanliga fvårigheter igenom. Jag giflar,

at våra dore calculateurer och matare val ock-

få leda ofs ur denna labyrinthen. .

Ännu en brift tyeker mig vidlåda veten-

fkapen, och hvars afhjelpande fkulle mycket
bidraga til kondens fullkomnande. Det år näm-

ligen onekeligt, at operationens lätthet måtte

mycket ankomma på befkaffenheten af opera-

teurens hand: om den år liten eller dor, for-

fedd med långa eller korta, fmala eller tjocka

fin-

lamod och förnuftig fkotfel, lyckligen til ån-

$a bragte.
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ffngrar; nödvändigt hafva deffc, fafom verke*
ligen fafla kroppar, fina matningar, fom icke

kunna vara indifferente vid operationen. Jag
vil blott tala om flora, breda och tjocka hän-
der; ty de fmå hora ej til denna calculen,

Jag går ock förbi de ölägenheter, fom grofva
flora händer vid vändningars förrättande med-
föra; ty då kan operateuren låta en väl ofvad
**- draga (ig ur arTairen, görande mine af at

fjelf hålla fig for god til en fadan operation,

eller ock* at hafva forlofvacjt den. Men vid in-»

ltrumenters , och i fynnerhet forcipis bruk , går

denna undfSykten icke an; vil man paffera for

accoucheur, ån mera for flor accoucheur, fa

nodgas man applicera forceps med egna hän-
der, och, fom inflrumentet icke utan fara kan
inforas på hazard , ' fardeles i pfra bäckenet och

når o (s uteri ej år väl öppen , fom vida ope-

rateuren påflå fig kunna) utan finguarne nöd-

vändigt mafle vara defs condu£tores, få år det

helt fimpelt, at grofva och flora fingrar, måt-

te, genom det flera liniers rum, fom de inta-

ga, mer ån fmå och fpentflige fingrar, åflad-

komma en däremot fvarande mifsråkning och

fvårighet vid inftrumentets noga afmåtte ap*

plication. Detta år en fatal omflåndighct. Hän-
derna kunna icke afhyflas, och det vore fka-

da, at en operateur, fom eljefl äger all moje-

lig fkickelighet til accouchemens - konflens ut-

ofning efter de accuratafle calculer och noga-

fte afmåtningar, fkulle, blott for fina ofante -

lige
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lige händers fkul, fattas nr ftånd, at göra

.mcnfkligheten det gagn , fom han fjelf med
ej mindre fåkerhet, än pcrfuafion, gifver löfte

om (7). Et projetl faller mig in, at afhjelpa

denna olågenhet: det vore neml. at hvar och

en lådan accoucheur fkullc låta göra fig en

forceps, hvars blads matningar vore noga ut-

räknade efter defs egen händs ftorlek; et pro-

je£t., fom jag tycker bor vinna alla deffe Her-
rars approbation och göra mig förtjent af de*

ras, jag vil ej fåga aktning, men upmårkfam-
het, åtminftone fa mycket, at jag någon gång

kan få blifva nåmd , fåforn den dar åfven dra-

git en linea til Vetenfkapens förbättring.

Men jag marker mig afvika for långt ifrån

mit råtta åmne, och fruktar åfven at Låfaren

börjar anfe mig for den, fom fkåmfar med he-

la Vetenfkapen ; en tanke , fom fkulle fortryta

mig at hafva gifvit anledning til, och fom
jag hoppas fnart lår förfalla, om man återhäm-

tar, hvad ftraxt i början hårom blifvit fagt.

På

(7) Au£tor lår icke veta , at Smellie hade gan-

fka flora händer, och var likvål få fnåll ac-

coucheur, at få defs likar låra finnas* och

defsurom, emedan endaft et blad i fånder ap-

pliceras ;'f forceps, och dårnl allenait 2:ne fin-

grar behöfva vara conduchores inom orificium >

få kommer val icke iårdeles an på handens

ftorlek. Auclor tyckes vara mindre förfaren

ån fpeculatiVf
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På accouchemens-Veten/kapen och de mån, foni

daruti med nytta arbetat , kan ingen fatta hö-

gre varde, an jag. Det ar éddaft löjligheten

jag velat vifa af
• den otidiga begårelferi, at ly-

fa med fmå-faker, når mail icke kunnat gag-

na; at fkaffa fig anfeende och piaftiqve genom

r

prat for okunnigt folk om konitgrep och in-

ventioner, fom antingen åro barnflige eller

orimlige; at i alla hus fkryta med handelfer,

fom antingen åro allmänna eller diktade; det

år fådant jag kallar charlatanerie , och med hvars

utmärkande jäg icke förebrår mig at hafva gjort

vetenfkapen minda Vänårä. Man må ock icke

iganfoka åmnen til mina reflexioner hos konftens

råtta, måftåre; det arö deras omogne Elever,

fom drifva dårfkaperi långt på fina Lärares be~

koftnad , foregifvande i at taft den eller den

itorä accoucheurén icke i fina fkrifter yppat

någon vifs. fortråfFelig uptinning $ fom de fkry-

ta med, fa har han likväl vid mundtelige un-

dervilnihgar gjort fina difciplar fortroende dar

af, och hvarigenom de kommit til en få lye-

kelig kunfkap och färdighet i konften fram-

for andra»

Bland nyare upflnningär i Jorde -konften,

fom tyckas fårtjena både aktning och upmårk-

famhet, år ingen fårfkare , an fynchondrotomien

eller fe&iofymphyfeos offium pubis. Det år den,

fom jag egenteligen lofvat tala om, och låfaren

måtte benågit forlåta mig det uppehåll, och

kan-
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kanfke ledfnad , fom jag ' förorfjkat med en

altfor lång inledning.

(Fortfåtrning en annan gång).

Någre hinder , hvilka tigga de tagne mtdicinal-

furfattningar i vågen, af G. L.

At gemene mans eller allmogens vidfkepcl-

fer och fordomar, lägga hinder i vågen for

Öfverhetens oma foHorg, om defs och ckfs

barns räddande medelft forfattningar vid på-

kommande i jukdömär, antingen de åro allmänt

gangfe eller ej ^ derom lår ej något tvifvels-

mål vara öfrigt. Sjuknar han , bonden nåmL
hans huftru eller barn någon gång, x fa hafva

de fadt fjukdomen antingen uti luften, eller

uti vattnet, eller af jorden, eller hafva de af

någon elak månnifkja blifvit förtrollade, eller,

fom de på fomlige ftållen kalla det, förgjorde.

Sällan går hans knndikap längre om invårtes

fjukdomars orfaker. Obekymrad fåledes, om
fjukdomens vidare fortgång och fint, eller hvad
medel och utvägar til dels botande böra tagas

,

fager han: at den fom år förelagd atdö, den
dor, och den : fom år ämnad at lefva, den
kommer fig och blir vid lif. Några heta ol-

jor, krut, peppar och brånvin m. m. fom än-

nu mer, befynnerligen i febrar och hetfiga

fjkdomar, gjuta olja i elden, och dem en be-

ftållfam gumma eller klok gubbe räcker ho-

nom , åro gemenligen de enda läkemedel han

åftun-
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Sftundar , kommer då hårtil , at någon kari fpä

om han i denna fjukdom fkall do eller åter

komma fig fore> få år han fulleligen fornogd*

Jag vii icke nämna något om matningar*

ftopningar, fignerier, ofFringar vid källor m. m*
emedan jag håller före, at de nu for tiden

år$ mindre bruklige, ån under Calmare-unions

tiden; då, enligt hiftörifkc beråttelfer> den he-

lige Stapitins botade for Podager, den helige

hiborius för Sten, den heliga Petronella for

feber, den helige Anafiafius for hufvudvårk,

den heliga Appolonia for tandvärk o. f. V.

men otvifvelaktigt år det, åt ibland allmogen

ännu torde finnas de, fom i ftållet at förtro

fig uti Låkäres händer, den de, jag vet icke

af hvad orfak, likafom med någon flags rädd-

håga anfé, håldre låta mata fig, flopa ofver

fig, eller antingen fjelfve, om fjukdomen det

tillåter, eller genom andre, forråtta offring vid

någon kalla, iom en gammal fordom eller

vidfkepelfe, gjordt likafom berättigad, at på

et omedelbart fått bota allehanda fjukdoman

Huru mången moder torde icke ånnu fin-

nas* på landsbygden , föm då defs barn blh>

ver anfatt af Engelfka fjukån, kke ånfer det

for fitt, men tror det fnarare våra ombytt >

och något trollbarn lämnat i det råtta barnets

ftålle? håraf upkommer en mindre omtanka,

at i råttan tid föka bot for fit barn, ty hon

håller före, at det med tiden åter fkall blifva

•mbytt, i lynnerhet öm detta få kallade troll-

barn
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barn handteras illa; och hvad fåfänga konftet

dcrtil nyttjas, åro mera löjlige, ån at de här-

dades (kulle förtjena något rum.

Icke ar min förefats, at härmed vilja kä-

fta ringafte fKugga på en annars fedig, idog

och trefven alimoga, hvars varde jag nogfamt

känner; fanningen och dageliga årtarenheten

hafva varit riiine föremål t kunde derröre deff*

med flera vidfkepelfer och fordomar rödjas ur

vågen, få borde, efter min tanka, tillika et

betydande hinder, åtminftone til en ftor del

förfvinna, hvilket ligger och lågges de tagne

medicinal- forfattningar i vågen. Och faftån

det icke kan vara någon obekant > med hvad
nit och åhåga vare råttfinte Lärare livar och

en på fit ftålle budit til, at medelft allmogens

grundeliga undervifning uti en fann chriften-

dom, forftora de vidfkepelige fordomar, font

et påvifkt mörker med O mycken forgfållig*

het fökt bibehålla, få har det likväl intil den-

na dag varit omöjeligit> at aldeles vinna det

påfyftade ändamålet, hvilket år få mycket mer
befynnerligit , fom hela faken måft och egen-

teligcn pä dem beror, de der til ftorre delen

äga allmänhetens fulla förtroende, och kunna
formodeligen icke nu, fom för långre tid tilba-

'ka, hafva någon fordel af den fenares vid-

{kepeiiga mörker. Fördenfkull, likafom deft

ena fjukdomen ftundom botas genom en an-

nan, få torde ock den ena fördomen genom
en annan, låttaft och utan kofbiad kunna hifvas.

Nä io K D<*
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Det har blifvit mig berättat , at fedan en

vifs Provincial - Medicus i ÖfterGothland vid

den derftådes for fa år fedan gångfe rödfoten,

med all mojelig flit foranftaltat om allmogens

och defs barns räddande ; hafva de dock icke

velat gifva deras fjukdom tilkånna, eller nyt*

tja de forordnade medel, otktat de, enligt for-

fattningarna, fingo dem för intet, innan kyr-

koherden i forfamlingen gaf dem at fårftå,

det alle de, fom icke i rlttan tid och på ve-

derbörligt iHlle gofvo deras fjukdom tilkanna

,

på det de måtte undfå och nyttja de af Pro-

vincial-Medico forordnade medel, fkulle, vid

timande dödsfall , på et affkildt ftålle i kyr-

kogården begrafvas : då, men icke förr, gåf-

vo de fjukdomen tilkanna, åftundade hjelp,

och fingo den på et fått, fom nogfamt öfver-

tygade dem, at läkemedel af naturens Herre

icke blifvit forgålves fkapade. Jag vet icke

hvad folgd en dylik anftalts vidtagande, både

vid gralferande och eljeft forefallande fjukdo-

mar, på andra flållen kunde hafva j men det

lår kunna medgifvas, at allmogen, fom ftun-

dom af en ringa ting kan forvillas, genom
en ringa ting åter ftuntlom torde kunna ftål-

las til råtta.

Kunde åfven et (kåligt och ringa arfvode

beftås den eller de, fom, i Provinaial-Medici

ftålle, bland allmogen utdela frie medicamen-

ter vid forefallande farfoter, få vore formo-

deligen alla tilfålkn til egennytu betagne; eme-

dan
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dan bonden hos ofs, lår vara af famma lynne

fom annorftådes; och vid tilfålle håldre vå-

gar något for fin fjuka haft, fin ko eller far,

ån for f\g fjelf , fin huftru, harn eller tjenfte-

folk, om han icke af obehörigt folk far emot-

taga , eller efter eget begrep och godtycko til-

handla fig Läkemedlen.

(Fortfåttning en annan gång)*

Om 2:ne Medicivfte Doblors-Promotioner , i

Lund och Upfala,forL år i~\8o*

Utom Academierne märkas många vara af

den tankan , at man borde afråda från ftudium

medicum, och det med mera fkål nu, In Do£tor

BtocK hade i fin tid, då han under d. 17 Oä»
1708» uti bref til Hr; Profef. Lars Roberg,
falunda yttrar dg: Jag kan intet underlåta, at

begära af Herr Profejforen underrdttelfe , hvar-

före han ftyrker få många til medierna* ftudium ,

hvarutaf dnteligen hända lärer, at ftårre delen

af elände varda undergående — Songez y je vous

prie. Sal DROSSANDER , MICRÄNDER
och ODELSTIERNA rådde flera af, än til

ihet ftudium och thet icke utan vicktiga Jkähl

;

mig ångrar^ at jag theras råd icke åtlydt haf-

ver (1); Men fom det i vår uplyfta tid Ir at

förmoda, det de, fom utvälja fhidjum medi-
cum, gjora det, mera drefne af håg for ve-

K 2 ten-

(1) Se Hr. Prof* Bergii Tal om Stockholm'

för 200 åi fedaa etc, p. 169+
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/anJkapen, 5n af egennyttig uträkning; få fkul-

le et ilikt afrådande vara et brott mot menfk-

ligheten , fom , m
mera nu , ån i forntiden , år i

behof af många och fkickelige Läkare, hvil-

kas ftårre antal ock icke, mot det mindre i

äldre tider, bor gjora et fa betydande afbråck*

i hoppec om den frukt, fom man billigt van-

tar af fit på vetenfkapens lårande använde ar-

bete, då medicinfke fyflorne åro, genom Re-

geringens vifa forforg, få anfenligen i fedna-

re tider okade och med löner forfedde.

Af fadane grunder härleder man den ange-

näma nödvändigheten, uti hvilken Medicinfke

Faculteterne i Lund och Upfala forl. år fun-

nit fig, at til Medicine Do&orer famfalt pro-

movera 14 flyeken Herrar Licentiater.

Uti Lund fkedde denna hogtideliga A£t d.

6 Maji 1780» til hvars firande Facultetens De-

canus och då varande Promotor, Hr, Lif-Me-

dicus och Chemiae Profefforen m. m, Do£lor

Christian Wollin, dagen förut, efter vanlig-

heten, inviterade genom et vackert Progrämm,

daruti Hr. W. forft upbygger och förnöjer Låfa-

ren med moralifke reflexioner ofver et vär-

digt och ©värdigt, falfkt och påliteligit fått at

befrämja fin lycka. —• Han vifar hyru illa det

måfte tilgå i de Linder, hvareft ungdomen

ieke upmuntras, men hoppet förqvåfves, at

gjora lycka genom blotta fortjenfter, m. m.

Sådant händer icke hos ofs, hvajreft en nyt-

tig
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tig arbetfamhet har motfvarande belöningar at

förvänta.

Sedan kommer Hr. W. til de Herrar , fom
fkulle prydas med Do&ors-Hatten. Deffe vo-

ro 3' ne til antalet: Herrar Johan Henric En-
GELHART, CARL ClEMENS FLODIN Och ANDREAS
Christophersson*

Hr. W. gjor % en /kyldighet af at utmär-

ka defTe Herrars fortjenfter. Sålunda anfores

om Hr. Engelhart, at hanar fon af Hr. Eif-

Medicus Engelhart i Gotheborg; en vördad

man, fom Hr. W. ej känner af blotta ryktet,

utan af långvarig och beprofvad årfarenhet. —
(Man fruktar, at genom ofverfåttnmg mindre
lyckligt träffa behageligheten af hvad här fä-

ges om bemålte Hr. Lif-Med. E. och utbeder

lig fordenfkull tillåtelfe, at fa infora fjelfva

Latinen). Sålunda heter det: Qimnta probitar

in ore ? Quam pari Iibra gråvitas , comitasque ?

Quod Jludium literarum? Qnod judicium? qua
pietate enm fimillimo filio vivit ? lite virtutes

natura exercuit, fcientia ornavit : quamque fi-
bi reconditpe natur a? , fublimitatem felicijfimi in-

genii lumen aperuerat, illius fibi Jidem confir-

mationemque a nervofa Medkorum difciplina pe-

tivit. ~ Sonen, fin Fader värdig och defs ful-

komliga aftryck både å phyfifka och morali-

ika fidan, år mattare uti at tala och fkrifva en
prydelig och angenäm latin,* har defsutom lärt

iig Tyjka , Engelfka och Franfyfka Språken „

hvilkas både grunder och behageligheter han

K 3 med
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med mycken lätthet fattat och i fåkert minne
tehållit. Om defle utlåndfke tungomål , har

han i fynnerhet i den affigt vinlagt tig, at han

fkulle vara i ftånd, at ur flere Språk -kållor

hämta medicinflce och Chemifke Vetenfkaper-

ne. Aret förut hade han redan med almånt

bifall prajfiderat for en difputation de Cceru-

leo Berolinenji , och i anledning dar af funnits

ikickelig at blifvå Chemiae Docens vid denna

Academie.

Hr. Flodin , Son af en vordig och Apo-
ftolifkt finnad Pråftman, under hvars vård han

ej mindre blifvit upfoftrad til dygder, ån be-

fordrad til den mognad i ftudjer, at (Latiner*

blir åter hår behageiigaft) in fritgiferum mufa-

rum campum immiffits , fpatiofa literarum viri-

daria magnis emenfus Jit jjajjibus.

Hr. Christophersson, hvars Fader Ir Råd-

man, har ej gjort häftiga fprång på lårdoms-

vågen, hvareft han ingen ting lemnat orordt,

på det icke lyckan hos honom fkulle finnas i

éfvcrvigt mot defs fkickelighet och fortjenft

(2). m. m.

Pro gradu Doftoris hafva difputerat :*Herr

En-

(2) Mycket fagt i fa ord; men icke mer, ån

hvad alla de, (om kunna pröfva faken, och

fom kanna Hr* Do£L Christophersson, måt-

te fåfom lanning medgifva* Han år ofver

det beröm, at vara fnåll i Latinfka, Ty(ka,

Engclfka och Franiyfka Språken.
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Engelhart de Podagra, d. 15 April 1780.
Hr. Flodin, de Entomologin Medica,. d. 22
Mart. 1780.— H. Christophersson, de Ccr-

to in Medierna acquirendo, d. 16 April 178O (3).

(Om Promotionen i Upfala en annan gång)

Utdraq afProvincial-Medici i Upland Hr. Do&.
JON: P. HALENII til Kongl. Collegium

Medicum infdnde Ambets-Relation för år 17go.

L Väderleken.

Jannar. Mycken fno, och urväder; men
itrång köld har i fynnerhet varit de fju for-

fta dagarne, och ledan dels lindrigare köld,

dels to vader och något rågn. Vinden variera-

de mellan W. och N. utom d. 8 -- 10. 17 — 19,
då den var S. och d, 11 6.

Febr. Sträng koldd, 1. - 6. 15 - 17. 23. 275
'

For öfrigit lindrigare köld och 2:ne dagar tö-

väder. Mycken fno, dels med dels utan ur-

väder, ofta våt. Vinden var lika många dagar

N. och S. utom d. 1. 5. 24, då den var W*
12 dagar ftarkt blåsvåder och 8 dagar en-

daft klare.

Mars. Ömfom, åfven på et och famtna

dygn , blidt vader, to , kalt, klart mulet och rågn.

K 4 d. 28

(3) Om Herrar Auäorer , få val til deile , fora

andre Academifke Lärdoms -prof , i vårt äm-
ne, behaga af dem infanda recenfioner, (ko-

la de med nöje blifva här införde.
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i. 2 g fåll mycken fno med urväder. Vinden

varierade mellan S. SW och N. , dock mall

S. Mycken och ofta häftig blåfi

Aprill. Mulet, kalt, få blida och klara

dagar. 3. 4. 10, urväder, d. 28 råga hela da-

gen. Vmdcn mail: N. och ibland Ö. endaft d,

1 W. och d. 4. 22 S. dock ej hela dagarne,

Stark blåft d, 1-4. 9 - 1 1 och 27.

Maji. D, 1-17. måft ljufligt vader, utom
några kalla aftnar och nåtter. d. 18-22 nog kalt.

Sedan varmare, d. 1 -3. 20 nattfråft och d, 21

mycken fno, ftarkt urväder , häftig och kall

KO. blåft. - d. 6-8 W 18 23-26 28. ragn.

Mulna och klara dagar nåftan lika många. Vin-

den måft S. men ibland Ö. N. NW. NO. och

W. ftark blåft d. 18 - 21. 29.

Jun. D. 1 - 19 nog kalt, måft ftark W»
och N. blåft. Sedan måft vackert och varmt*

d. 5» 7. 8» 21. 22. 24. 25. 28* rågn, litet i fån-

der, fkurvis. Vinden til d. »15 W, utom d. 5 -

8 då den var N, for ofrigit S. utom en eller

annan dag N, d. 28 gick åfkan litet. Få mul-

na dagar.

Jul. Mycket varm och klar väderlek

måft hela månaden. Flera gånger fmå rågn-

fkurar. Åfkan hördes d. 10. II. och 14. Vin-

den S, utom d. 11 - 13. 27. 29. 31'j^då den var

N. och d. 1 W. måft lugnt,

Aug. Måft klart och varmt, utom några

fil kulne aftnar och nätter, Några fmå råga"

fku-
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flctirar. Vinden måft Ö. utom några få S. N.

och NW. måft lugnt.

Sept. d. i - 6 Nog kalt och nattfråft. d. 7 -

17 varma dagar, något kalla nätter, 18 -25
mindre varmt. Sedan kalt. Få mulna dagar,

utom d. 2. 3. 22. 30, då rågn föll. Vinden å.

1 - 12. 23-25 N. men eljeft varierade mel-

lan S. och SO. d. 1-3. 20. 30. ftark blåft.

Oclobr. Ömfom klart och mulet; e} myc-
ket kalt, endaft nattfråft d. 3 -7. 27. Rågn. d.

1. 10. 11. 15. 18. 19- 25.26. Stark dimba mor-
nar och qvållar d. 6. 7. 17 , och hela dagarne

d. 26 28. Vinden måft S. utom 7 dagar W.
och 5 dagar N. Ej mycken blåft, utom d, 1.

12. 18. *9-

Nov. Några rått kalla dagar i början med
ftarkt fråft, och Innu kallare d. 17. 18; eljeft

nog lindrig köld. d. 3 - 5 rågn, fno, urvåder,

häftig kall N. ftorm. <L 10. fno och rågn. d.

13. 19. 20 litet fno. d. 22. 25 mycken fno

och urvåder. d. 26 fnoflafk. Flere mulna ån

klara dagar. Vinden måft N. utom 2 dagar

ftark Ö. blåft och några dagar SW. vind.

Dec. Vackert vader, lindrig köld, utom
d. 2. 10 - 12. 19. 25. 26, då tåmel. ftark köld.

d. 1. 3. 4. 16. 29. 30. töade litet. d. 8-1 13. 23
något fno. Vinden måft varierande mellan W.
NW. och N. utom 4 dagar SW. och 2 dagar

6. Ingen blåft, utom d. 2 med N. d. 9. 27.

28 med W.
K 5 17. Sjuk-
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77. Sjukdomar.

Ingen egåntelig farfot. Flufshoftor, catarr-

her, med eller utan nå£on lindrig feber , voro
tame!, gangfe mot flutet af vintern och vårti-

den, få vål i Upfala, fom omkrig på landet;

men for dem foktes antingen ingen hjelp, el-

ler ock botades de fnart genom afForande, di-

kterande och lindrigt diaphoret» medel ^ jemte

tjenlig regime. — Tertjaner, åfven vårtiden

hår och dar gangfe , håfdes utan mycken fvå-

righet, hålft når chinan blef tilborligen nyt-

tjad. •- Uti Aug. månad började den vanlige

Kemittente febern vifa fig, men fparfamt, och

hjelptes hos fomlige nog lått, men hos en del

ej utan china» Den förvandlades, efter van-

ligheten, måft uti fråffan, i fynnerhet quartan,

fom ock angrep andre, ån dem fom fornt

haft den remittente febern. Hos almogen bo-

tas quartan med mycken ivårighet, dels eme-

dan de ej hafva råd, at beftå % tjenlige me-

dicamenter, dels, och i fynnerhet, i brift på
ordenteligit forhållande: hvarfore de ock ge-

menligen fl behålla den ofver vintern til nåfta

fommar, och råka imedlertid ofta ut for vatt-

fot m. m. — I Tenfta Forfaml. började Rod-

foten medio Aug. häftigt utbreda fig, Hr. H.

utfånde ftraxt tjenlige medicamenter med nö-

dig forefkrift om deras nyttjande efter fjuk-

domens befkaffenhet. — Af 52 perfoner, fom

vetterligen i denna epislemie varit fjuke, haf-

va



e ) i55 c s
va endaft 3 unga pigor och en gåfTe blifvit

döde. -— Några venenfke fjuke har Hr. H»

åfven haft bland allmogen på länder, hvilka

dels blifvit botade hemma under Stads-Fåltfkå-

ren i Enköping , H. Sebarts tilfyn, efter den

forefkrift Hr. H. gifvit, dels fånde til KongL

Lazarettet härdades , dels på fjukhufet i Upfala.

III Befik t n ing ar,.

Sådane har Hr. H. förrättat på et å lon

lagt, nyfodt, men ofulgånget barn, och på en

bonde, fom blifvit med knif illa fkuren i ar-

men af en afikedad Under- Officier. --Et an-

nat å lon lagt barn har Hr. Profcf. Murray
beliktigat, under det Hr, H. varit bortreft (1),

Utdrag af et bref från Petersburg af den ip

Apr. N. St lyfo til Hr. Hof-Råd HET-
NE angående tilvdrhiingen af Beftufcheffifka

eller de la MottiJJca Nerv-TincJuren. (Se MUR-
RÄT Bibi 3 B. 3JI. p. 490)

Denna hemlighet ar åndteligen defTa dagar

blcfven uptäkt, fedan Hennes Kejferliga Maj;t

dårfor til framledne Apothekaren Models fy-

fterfon, Apothekaren Winterberger, behagat

fkanka 3000 Rubler; dock få, at ena hälften

af denna fumma', ikal betalas til den nyligen

döde Apothekaren Durops Enka. Jag

(1) Om något nytt och uplyfande vid defle be-

fikrningar blifvit obferverat, onfkade man dar

af få del, fårat i denna Tidning åfvsn införa.



O ) tS6 ( Qj

tyg vil hår infora hela proceffen med Tin-
fturen, få val den Gula, fom Hvita, nyttjande

famma ord, med hvilka Herr Winterberger
befkrifvit den.

TINCTURA NERFINO.TONICA FLAVA.

Recipe : Pyritis vulgaris fulphnrei vel loco

ejus Snlphuris caballini libras fex , Mercurii fu-
blimati corrojivi Ubras duodecim. Hccc higredi-

entia in mortario jafpideo fubtilijjime Iccviganda

ef trituratione continuata intime commifcenda.

Probe mixta majfa in duos dividatur partes

cequahs, quarum fingula ex alembico vitreo fu-
blimanda. Sublimatio fexies vel oblies iteranda,

ut omnis expellatur mercurius. Priores fnbli-

mationes igne modcratiore inftituendoe ; in fequ-

entibur fublimationibus autem fenjim angenäm
ignis gradas. Sublimatum quavis vice eiiatum

feorfim fervandum, Rtfidua majfa antequam fu-

blimationi iterum fubjiciatur denuo trituranda.

Quumque in pojlerioribus fublimationibus fubli-

tnatum parca tantum quantitate obtineatur, re-

torta jam ultimis laboribus infervire poterit.

Poji omnes illas peratias utrarumque pa-

rtiiim [iiblimationes quce remanet majja in vitreo

vafe ampliore ajfundendo triplum pondus aqua?

puriffvmce eoquenda; intzrimqne fpathula lignea

tontinuo agitanda. Dein decoblum fervidum per

ehartam bibulam Jlatim transcolandum. Duran-

te liquoris filtratione jam cryjlalli falince for-

mantur* Cum reeenti aqua talis operatio co-

Bionis decoclique tranfcolationis bis repetenda.
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Liquores filtrati cum orhni fåle ex rstortå

vitrea lente defillandi ad ficcitatem; quo fafåo

adeo augendus ignis gradus , ut Sal marfis fpe-

cie eryjlalkrum obfcuri coloris in collo retorta
fublimetur.

Qiti Jic ohtinetur Sal martis cieri humidion

exponeudus , donec usque delicuerit. Liquati

drachmcz tres admifeendce fmgulis libris, unciarum

dnodecim ponderis mcdicinalis , fpiritus vini Gal-

lici opthni reclificatijfimi.

Pojl aliquam moram hccc mixtura riibrum

induit colorcm; verum enim vero in obturatis

phialis foli expofita fenfim evadit Hmpidijfima al-

ba. Qiwnpritnum Ihnpidus hit faffus liquor ,

qui a fole remotus , fuccejfu temporis aureo fen

intenfe flaVo tingatur, vel in aliam phialam col-

lo augitftiore prceditam transfundendus , vel non>

tnutata phiala , demto folum obturaculo , per bre-

ve tempus aeris accejfui exponendus. Color ta^

men hicce flavns totns evanejcit , quoties nimirum

Tinclura foli expofita fuerit.

LIQUOR NERFINUS ALBUS fm
TINCT. NERVINA paratur: poft ultimam,

qua fal martis eduffius fuit, fnblimationem, reji-

ducc ab aere humiditatem attraclce majfce affundendo

libras dnodecim fpiritus vini Gallici puriffimi &
reblificatijfimi , atque, prccterlapfs aliquot diebus

omuem fpiritum lenta dejlillatione abjlrahendo.

Bref jrSin Hr. RANGEARD — om et får*
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giftande, fom medelfl Champignoner blifvit

fårorfakat. (Se L' Efpit des Jonrn. Januar*
i~j$i p. 316),

En man med defs huftru, hemma uti byn
Coutardiere i Provincen Maine , hade på återvä-

gen från Ångers^ plåckat Champignoner, dem
de vid hemkommen tillagade med fmor,. falt

och peppar, och åto. De fafvo godt om nat-

ten ; men dagen därpå i måttan., fick forft

mannen ganfka ondt; huftrun folgde ho-

nom ut , och bagge måtte nåftan vid hvart fteg

ftadna for kråkningars fkull, fom beledfagades

m&d mycken fvett och häftiga magplågor. Mjölk
och olja, fom man fkyndade fig at gifva dem',

jemte de medel en fnåll Chirurgus använde,

voro oförmögne at rådda deffe olyckelige. Hu-
ftrun dog 3:dje dagen från fjukdomens bårjan

,

och mannen folgde henne dagen därpå i lika

ode. Bägge plågades intil fidfta ögnablicket

af en olidelig torft ; dé blefvo blyfårgade uti

munnen, fom omgafs af en fvart coagulerad blod.

De elaka champignoner , fom haft en fa be-

drofvelig verkan , fågas hafva varit af det fla-

get, fom där kallas Potirons eller Couronnes*

hvilket fednare fpecies differerar från det för-

ra: genom ftorleken affit hufvud, fom år bre-

dare och mindre convext; genom hvitheten af

defs concava fida och genom en flags ring,

fom delar ftie-lken i 2:ne olika delar (1).

Nou-

(1) v. Linnei namn på defla Svampar , år ej ur.
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Nouveaux Klemens de la Science de f hotnmt

par Mr. BARTHEZ. T. /. Montpellur

Hit- 3ft Sid. <p.

Auftor har förefatt fig, at grundeligen re*

formera Phyfiologien. — Han lofvar ånnu en

pra&ifk del. - 1 förfta afdelningen handlar han

om ftyrkan af Principhtm Vitce (Lifs-kraft) hos

mennifkan. Detta namnet fkal ej vara fa in-

fkrånkt, fom ovåtnirritabititasyfenjibilitafjimpe-

tumfaciens; det år et affondradt våfcnde , och ic-

ke en blott kroppens modification. Han tilftår at

man ej kan fåga annat, ån negativt därom. —
På bladen af CaJJia chamcecrifta tror han fig haf-

va uptåkt rorelfe, når de blifvit mycket reta-

de. -- Uti Bly-coliken bor man icke efter de

berömdafle Låkares råd , foka til at ftårka un-

derlifvets nerver, eller håfva lamheterna, u-

tan man måfte bemöda fig, at bortfkaffa or-

faken. — At hjernan hos djuren fkulle til fin

ftorlek vara i forhållande mot nervernas ftor-

lek , år aldeles falfkt , och kan vederlåggas ge-

nom en enda djurhjernas underfåkning, — Se-

dan han tält om åt/killiga meningar rörande

(att; man får fåledes hålla befkrirningen til

godo. Båft ar at icke vara Franfyfk i (maken

at åta champignoner , få flipper man at do
af deras verkan, fom åro giftiga och låtteli-

gen kuuna tagas för dem , fom icke åro (ka-

deliga; men ockfå vål kunna umbäras, når

man icke vil vara förnam.



principium vitce^ få utreder han defs natur;

går igenom defs kånflo-och rorelfe-formogen-

het, i hanfeende til kroppens fafta och flytan-

de delar; talar om Lij's-vårman > om {ympa-
thier, eller lifskraftens befynnerliga förbindel-

fe i åtfkillige organer; om lifskraftens fym-

pathier i hanfeende til blod-kårlen och nerver-

na; om den relation, fom funftions vidmagr-

hållande af et organ har til vidmagthållandet

af hela Syftemet; om fnrflcildte organers fym-

pathie med hela kroppen, om de våfendteliga-

Ite förändringar, fonr kunna föregå i det he-

la af lifskraften; om temperamenier, lom bero

af fyftema virium principii vitalis. — Sluteli-

gen om lifskraftens uphorande. — Auftor tyckes

hafva fkrifvit med en åkta belåfenhet (2). (Se

Gotting. anzeligen etc. 2 it. den 4 Jan. 178 1.)

^2) Man onfkar ockfå til Verenfkapens verkeliga förbätt-

ring. Hypothefer och toma fpecutationer hofva vi nog

Ny heter.

Medicins Doft. Hr. Eric Thurlikö har under d. 7
innevarande Februarii århållit nådig Fullmagt at vara

Stads Phyficus i Sabla Stad.

Den i4tde famma månadj afted Kongl. Hof-Apo*

thekaren Hr. Joh. Chr. Georgii uti en ålder af 59

och § år. Sjukdomen ikai med de tydeligafte tecken

hafva utmärkt fig vara den nu få kallade Agina Pe*

ctoris. •- Hr. Evert Georgii ar redan i fin Faders ftålie

antagen til H. Kongl. Majrt Konungens Hof-Apothe-

kare; men hos Hen. Maj:t Enke-Drottningen har Hr,

Apothekare/11 Schui.z Henricsson aihållit famma be-

fordran.
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Obfervatlones circa RADICIS GEI UÉBA-
Nlfwe CARTOPHTLLATjE virei infe.

bribus prarcipue intermittentibus aliisque mor'

bis, wfiiinc* a RUDOLPHO BUCHHA-
VE , Med. Doft. Societ. Med. Havn. membr.

Hajnicc i*]8*. 144 fdor in #:o.

Uti företalet anfores forft korteligen de

mcdicamentcr man nyttjade, innan kina-barkcn

blef kunnig , mot fråffor ; federmera huru man
varit angelägen et finna något inhämfkt me-
del , fom i verkan kunde med kinan jämföras

;

håribland namnes roten af GeumRivale, när-

made flågtingc af den Auftor nyttjar, til hvars

bruk von Linnc gifvit anledning i Cenfuria

Medicam. officin, p. o.q ; men Hr. B. berättar

at den ej funnits tilräckelig då HeuermAN for-

fokt den, jämte åtfkillige andre medel, mot
intermitterande febrar. Auftor har ärfarit at

Arnica, fom af Collin beromes, ej har något

fpecifikt mot fråffor, utan verkar blott genom
(in båfkhet, fåledes ganfka långfamt» Likväl

tror han det ej vara omojeligit, at finna et

medel, fom kunde vid deffa tilfalligheter vart
jamngodt med kinan» Efter Itfkilliga forfolc

med hvarjehanda växter, har Hr» B. påfunnit

en inhåmfk rot, hvilken ej allenaft år lika god
fom kina -barken, utan äfven ofverglr den,
hvilket han med flera forfok (äger fig vifat.

Geum urbanum är von LiNNe's namn på denna
växt, hvilken föres til den Gläfs 9 fom kallas

N£ 11 L Icq.
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Icofcmdria polygynia; vax er allmånt i flcog och

fkugga, och har en ftor rot, hvilken Auftor

ändock funnit våxa flörre, då den planteras i

Trägårdar och annan los och fet jord- mån

;

hvarföre han foreflår at, då den kommer i

allmånnare bruk, inråtta plantager dåraf, hålft

i fkuggan af tråden uti frukt-ti ågårdar , hva«

reft frön håraf , om höften famlade , kunde utfås.

Då orten år yngre , beftår roten af fmå
trådar, men den äldre hafver, utom defla rot- trå-

dar, åfven en tjockare, aflång, conifk, fnedt

nedftigande och merendels tvårt affkuren famt

i fpetfen forvifnad rot. Om far/ka roten fon-

derflcjåres på tvåren eller långs efter, år det

yttre dåraf hvitaktigt, men det inre violett.

Smaken ar kryddaktig, nejlike-lik, något fam-

mandragande, intet obehagelig. Defs lukt år

åfven lik nejlikor, hvarföre den allmånt af de

åldre kallades Caryophyllata. Blandad med vat-

ten eller fpiritus vini, blir Tin&uren mörkröd,

och rifven til pulver, blir det ljusrodt*

Etter von Linnés intygande , i defs Mate-

ria Medica och Flora Svecica, anför Auftor,

at denna rot år adftringens ,
pellens, aphrodi-

fiaca och fudorifera ; hvarföre hon af von Lin-

isé, angifves fom nyttig i koppor och Rodfot,

famt fager den bevara dricka från fyra pch gif-

va det en god lukt.

Crantz (Mat. Med. p. 101.) berömmer
Thée på fårfke bladerne, fom et fvettdrifvan-

de medel, under tilbörlig lefnadsart, brukadt

mot
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mot Podager, och hela våxtens nyttjande ut-

vårtes på fkjorbjuggs (ar och fiftlar. Losekk

(Mat Med edit 2:a p. $6o) fager den vara

jämngod med Radix Galegae och gjora nytta i

Colik och moderpaflion,

Auftor har i fynnerhet funnit den 5ga en
fammandragande och fvettdrifvande egenfkap>

och hafva en fårdeles kraft mot de fjukdomar

fom af delarnas flapphet upkomma; hvarföre

de, fom nyttja den, kanna en ftyrkande och

muntrande verkan. Såfom Alexipharmaca, år den

refolverande och antifpasmodifk > och han har

åfven forfarenhet , at den ar antifeptifk i högre

grad ån någon annan våxt. Men genom hvil-

ken, af de anförde egenfkaper, ,den botar In-

termitterande febrar, år åfven få obekant, fom
huru kinan fårtager dem. Hvarken defs vis

adftringens eller antifeptica, utan alexipharma-

ca, tror Au&or likväl, vara den mot febr.

intermitt. verkande egenfkapen; emedan den-

na rot , genom en egen flyktig verkan på ner-

verne, botar fråffan. At den åfven åger vo-
latile delar, flutas dåraf, at då hon, for at lått

kunna pulveriferas , en gång torkades i het

ugn, forfvunno defs aromatifke delar, och med
dem all defs verkan \not fråffan. Sedan fe-

bern af detta medel blifvit botad, har Au&or
aldrig behoft repetera hvarken detta, eller bru-

ka andra medel, och åndock ingen gång fedt

något recidiv därefter , om ej afnågot betydeli-

L 2 git
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git fel i patientens lefnads- ordning , eller af
orenligheter i mage och tarmar»

Til denna rots beröm länder åfven, at man

,

efter defs nyttjande, ej behofver iakttaga få

noga diet, fom vid kina-barkens bruk. De
flåfta fom nyttjat den , hafva varit bönder och

fattigt folk, fom ej kunna hålla någon diet;

utan i kalla luften måft gjora iine utfyflor,

{amt åta allehanda fet , hård och falt mat* Kle-

nare oeh ömtåligare patienter böra likvål 110-

gare akta %.

På forfok har H. B. gifvit laxativer åt

dem, fom kort förut , med detta medel, flup-

pit fråffan, utan at de verkat Recidiv. Aldrig

har detta medel gjordt patienten olagenhet, utan

altid' nytta. Au£tar har forft gifvit TEfTents af

denna rot, få decoft, och federmera åfven for-

fokt pulvret, med lika god verkan. For at

hindra en fråfla, g^s gemenligco -* unce, fållan

2 unce; denna dofis tages på 3 a 4 gånger

,

de fråfsfria dagarne med litet kalt vatten.

Den verkar låkrare då man tar mycket och

fållan, ån då man tager litet och ofta. I de-

co£t har en unce torr rot altid borttagit fe-

bern, men fårfk behöfves 3 a 4 unce; ty om
4 unce torkas blir blotf en unce qvar. I pul-

ver behöfves ej mer ån 3 drachmer hogft \ un-

ce, for at hindra paroxysmen ; af 2 drach. blir

den altid drågeligare; men vid 3:dje dags frås-

kn (Qcartan) , i fynnerhet om den långe va-

rat)



B )
i«5 ( &

rat> fordras ftundom något ftorrc dofts, om
febern (kal aldeles ofvervinnas.

,

De fmårre rotterne, få val fom de hvilka

om höften och vintren upgrSfvas, hafva ej fl

ftark verkan, fom de (torre och de fom om
våren eller fommaren blifvit famlade. Uti an-

dra fjukdomar gjor denna rot åfven god ver-

kan, iafom vid flappa inålfvor, efter diarhée

och rödfot, vid hvitafluffen, vader-colik, och

kalla fpasmodiflca och hyfterifka krämpor ; den

ftillar blodfloder, okar krafterna, fom af an-

dra fjukdomar blifvit förlorade, och har åf-

ven vift god nytta i kikhofta.

Auctor tror ar vi nu i det nårmafte kunna
vara kina förutan , och upmanar alla at forfo-

ka rad* Cariophyl. fa i fråffor, fom andra fjuk-

domar, dår kinan förut blifvit nyttjad.

Denna Rot kallar H. B. altid Gei Urbcrni

radix, for at undvika mifstag, emedan de äl-

dre gifvit namnet Caryophyllata åt flera växter.

P. 31 anföras de Formule?, fom han håraf

nyttjat fåfom:

ESSENTIA.
R* Rad. Gei urban. unc. quatuor.

confc. contuf. infund. in

Spirit. vin. Gallie. Libr. II.

M. digere in Balneo arena? per VI dies & cola.

DECOCTUM.
Re» Radie* Gei Urban. unc. unam*

confc. cocrv. inaqu. fimpl. libr. un* c. dimid.

L 3 ad



ad reman. libr. un. — Colatura? adde

Syrup, Commun. qv. v.

PULVIS.
Re. Rad. Gei urban. unc. dimid.

Det. Pulverifat.

ELECTUARIUM.
Re. Rad. Gei Urbani unciam dimidiam

Melfis qvantum vis

M. F. Éleftuarium. molle.

^ag- 33 följa Hijiorice morbornm^ och åt-

tatjo Cafus bevifa denna rots nytta i fråffan,

fa val hvardags (qvotidiana) fom andags (Ter-

tiana) och Ifven 3:dje dags (Qvartana , ob-.

fcrv. 55) ; ej mindre då den varit ordentc-

lig, §n oordentelig och hemlig famt med an-

dra fjukdoraar blandad (fe obferv. 29, 32,

37, 44, 47> och 73); få vål hos utgammalt

folk, fom hos barn, åfven dem fom legat vid

brottet, och amman faledes nyttjat medlet; (fe

obferv. 12 dar amman tog tre drachmer på
en gång af Efientia Gei urb.); hos barnfångs-

huftrur (obferv. 27, 63, och 74); dar kina

förut blifvit tagen och ej hulpit (obferv. 44*
*>3 > 7o

> 74 > 75) famt vid Recidiv efter ki-

nan (obferv. 2).

Pag. 81 börjas Cafus mixti, ofver denna

rots nytta i hvarjehanda andra fjukdomar, få-

fom : då med urin gått blod (Hiematuria , obf*

81.) Vid Hypochonder och moderpaflion (obf.

104,
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104, 107); vid blodfpottning (obferv. 82);

fallandefot af vifs orfak och fvindel (obf. 101,

105 och 106); vid blod-gång, (Menorrhagia

& Haemorrhagia uteri (obf. 84 > $5 > 86 5 87 > 88>

89, 90.) vid hvita fluffen (Leuchorroea, obferv.

91 , 92); omot (lapp mage, Diarhée och Rodfot

(obf. 93, 94, 96); vid colik (obf. 95, 98»
IOO, 102). Uti deffa upråknade fjukdomar har

den ofta gjort nytta, då kinan flagit fel, foni

fes af obf. 84 > 9* > 94 > 1Qo> i^2 -

Au&or har vid viffa tilfållen blandat pul-

vret af denna rot med Cremor Tartari (obf.

97), ftundom med opiater (obf. 99, 107) Uti

kikhoflan har han fluteligen åfven funnit defs

nytta (fe obf. 108 —- i 2 3)> då emetica och

ftundom laxantia förut blifvit nyttjade, famt

medlet merendels tagit fåfom Eleffcuarium. P-

121 anföres 2:ne förfok fom Hr. B. afcftålt,

for at utröna denna rots antifept?Jka egenfkap.

Uti 3:ne glas-karl lades rått kjott med vattn,

i det ena glafet kitta , i det andra pulver af

Radix Gei Urbani , och det 3:dje lämnades
utan all tilläts. Af deffa forlok fant H. B. at

denna rot åger en ganfka flor antifeptifk ver-

kan, ja ftorre ån kuran; emedan i det glafet

fom kinan var, fyntes 6:zq dygnet et fkinn

ofvanpå; kändes unken lukt det 9:de, och tec-

ken til förutnelfe det I2:te; då däremot det

glafet, hv ar 11 ti Gei Urbani Radix var lagd,

gaf förft tecken til unken lukt det 24 dygnet,

utan at något fkinn fyntes ofvanuppå ; och förft

L 4 den
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den 29 dagen fåg inan en flack moglad, fom
långfamt dkte iig til den 42, och den 48.de

dagen började der forft lukta rutit. Deffa ron,

jämförde med dem H. Collin anflålt med Ar-
nica, vifa arven denna rots företräde. Hår-

af flutar Au&or til defs nytta vid Rotaktiga

och maligna fjukdomar.

Pag. 132 anföras de obfervationer Herr

Arch. Aaskow med detta medel anitålt. Den
forfta han gifvit det åt, hade qvanan, och vid

hvarje paroxysme convulfioner i ena fidan;

efter emeticorum och laxantium bruk, togs

6 qvintin pulv. Rad. Gei Urbani, på fria da-

garne, med den följd , at både febern och con-

vullionerne blefvo borta. Den andra hade åf-

ven qvartan, haft flera recidiver och blef här-

igenom aldeles frifk. Den 3:dje håndelfen,

ifven vid qvartan fom varat 10 veckor; efter

tjenliga emetica och digeftiver, togs 2 lod af

roten pulveriferad , hvaraf paroxysmen blef

mycket lindrigare; men genom et fel i dieten

blef den dårpåföljande åter fvårare, och fedan

nyttjade man andra medel. Sluteligen tror Hr.

Arch. Aaskow, at denna rot, famlad i fin råt-

ta tid och efter Auftors fått torkad, fa at den

behåller fin kryddlika lukt, måfte aga en få

fåker fom varaktig verkan» Pag. 138 Herr

Profeffor m. m. Callisen har forfokt detta pul-

ver vid Kongl. Sjomans-fjukhufet, och gifvit

det åt 3:ne Danfka och 2:ne] Ryfka fjomån ,

fom hade annandags fråfTa; hvarje fick 5 qvin-

tin»



till, fedan de förut blifvit laxerade, hvaraf fe-

bern förgeck; fedan tog o de en fcrupel 3:nc

gånger om dagen, och blefvo aldeles frifke.

Bland de fjuke i egen praftik har Hr. Calli-

sen forfokt detra medel åt 2:ne månner, fom
hade qvartan, den ena redan i 4 månader, och

hade nyttjat mycket kina, utan hjelp, men fe-

dan han hvaran tima tog en half unce af det-

ta pulver, blandadt med lika mycket kina, for-

drefs febern ; icke deftomindre vifte den fig åter

3:dje fråfsdagen; men fedan man åter gaffam-

ma medicament, blef den aldeles borta. «— P.

139 intygar Dr. BANG,Jf/?i. vid Freder ici Ho-
fpital , detta medels nytta, vid en remitteran-

de Feber; fom af kinas bruk blef en ordente-

lig Tertian, hvilken ej med kina-deeocT: kun-
de botas, men håraf blef patienten aldeles til

hålfan återftåld. Åfven vid en Tertian efter

rötfeber, hvilken med kina blifvit botad och

nu recidiverat. En annan man hade en må-
nad haft Tertiana dupplex, fom, efter kina-

barkens bruk, blef helt oordentelig, men da

detta medel togs, verkade det en omnig fvett,

hvarefter patienten återvann hålfan. Dr. Bång
anför ånnu en håndelfe af Tertian fom , efter

kinans bruk, recidiverade, men hjelptes med
detta pulver. Han fager fluteligen at det hvar-

ken laxerar eller går förhoppning.

Hr. Dr. Schoenheideb. har nyttjat Eleftu-

arium Rad. Gei Urbani, et helt ikedblad fyra

gånger om dagen , åt et 8 års gammalt barn

k 5 fom
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fom i 5 veckor haft kikhofta , och daraf fun-

nit mycken nytta.

Profefforen m« m. Dr. Tode, anför en han-

delfe om en tredjedags fråiTa, fom varat i 6
månader, och blifvit här med botad ; en an-

nan dår detta medel fortagit en tre års gam-
mal tredjedags froffe, fom kinan ej hulpit;

famt anför ånnu en> af detta medel botad,

Qvartan.

Anmärkningar vid detta medels bruk af A.
tJ. H.

Foregående obfervationer , anftalte få val

af Hr Dr. Buchhave fom flera berömde Dan-

jfke Läkare, böra npmuntra ofs, at med detta

medel anftålla vidare forfok; och det få myc-
ket mer, fom växten år allmän i Sverige och

kallas nejlike-rot (LiNNe Flor. Svec. Ed. 2:a N^
460). Den finnes åfven på våra Apothek (en-

ligit KongL Medhinal-Taxan 7777 och Phar-

mac* Svecica i:Jla\ Edition), under namn %£ Ra-
dix Cariophyltata. Som Herr Dr. B» anmär-

ker, har tilforne denna våxts narmafte flågtinge,

Geum fiivale, varit mot intermitterande febrar

mycket berömd, men ej altid gjordt onlkad,

verkan, hvarom med nytta och nöje kan la-

fas Hr. Profef. Bergii forfok, uti Kotigl. Ve-

tenjkaps Acad. HandL T. XVIII. p. n$. Åt-

fkillige Läkare hafva redan, fedan Herr Dr.

B. utgifvit fina obfervationer, hos ofs for-

fokt detta medel, ej altid med lika god utgång.

En eller annan har härmed blifvit i min pra-
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ftik botad, men at den har mifslyckats vid

qvartaner, fom varat flera månader, tyckes ej

vara underligit, hålft 3 til 4 lod kina ej det

minfta på dem uträttat, och underlifvct, efter

la långfamma höft febrar, fällan plågar vara

i råt godt tilftånd. Då man nåfta vår med nog-

granhet far famla och torka deuV rötter, torde

man blifva fåkrare om medlets verkan. Nå-
got ftorre dofts ån Hr.' B. utfåtter torde be-

hofvas. '

Jag har ofta gifvit denna rot i pul-

ver, men fom den intet i vattnet uplofer fig,

få år den rått befvårlig at intaga i la ftor do-

ils. EfTentia eller Tinäura Radicis åter, har

en präktig både lukt , fmak och utfeende , hvar-

fore den låttare kan nyttjas.

Om detta medel blir årkåndt for fpecifikt

mot fråflan , år det vål en af de betydeligafte

uptåckter; la vål for vetenfkapen, fom for

hvarje mennifkja i fynnerhet och ftaten i all-

månhet. Et lod håraf koftar, enligit Kongl. Me-
dicirial-Taxan , 9 år. k:mt; men af kinan, 6 fkil,

och ofta mer; fåledes en ganfka betydelig

difference.

Så fort tilforlåtelige håndelfer hinna ftad-

fåfta något vift om detta medel, Ikal man ej

fpara underråttelfer dårom.

Sått at tilreda det fä kallade Engelfta Mou-
che -pläflret.

Detta plåfter , fom vid fmårre fårnadcr, hålft

Ikurne, gjor fa oförliknelig god tjenft, och ar

få
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fa fnyggt at nyttja, hav merendels blifvit for-

(kritvit från utrikes orter. Dels confumtion

har varit tåmmelig anfenlig , dels til deffa ver-

kelige behofver, dels til dem fåfängan uphit-

tat, Åtfkillige fått at tilreda det hafva blifvit

kungjorde, men intet har varit förmånligare

och båttre, åfl det Mr. Baum6 i defs Klemens

de Pharmacie Theoriqvc & pra&iqve be/krif-

vit, och kan fes i Ed. 4:e Par, 1777 p. 847
(a). Man tager 4 lod Husblåfs (Ichthyocolla)

,

fonderfkjår det helt fmått, fedan lågges det

i en panna med 2:ne qvarter kokhett vatten,

denna blandning lämnas ftilla 10 a 12 ti-

mar, til defs husblåffet val år upmjukadt, fe-

dan låter man det . koka tils alt år fullkomligt

uploft, då filas det genom linne och utkramas

v ål. Emedlertid tager man en aln tunt taft,

omkring hvars kanter fys trå-ban d.,hvilka medelft

nål och tråd fåftas i en fyrkantig båge , hvaruti

taftet fpannes vål hårdt. Sedan ftrykes där-

på med en målar -penfel af det uplofta hus-

blåffet vål kokhet, och låter det torkas for låg-

eld; då det år vål tort, påftrykes det a nyo

lika hett, och torkas på famma fått. Således

fort-

(1) Detta vackra arbete af den fkickelige Herr

«. Baumc år upfylt med många nyttiga ron och

afhandlingar, hvaraf man ej (kal forfumma

låmna våra lifare de betydeligafte.

Boken finnes eljeft på Hr. Dire&eur Fyr*

$ergs Boklåda.
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fortfares tils all husblåfs-folution Sr åtgången,.

Til flut ofverftrykes det 2:ne gånger med Bal-

famum Peruvianum uploft i fpiritus vini. Når

taftet år väl tort , klippes det i rimfor , unge-

får 3 § Rim breda och 5 § tum långa, och

hoprullas.

Då det flcal nyttjas fucktar man det litet,

och lägger en lapp efter fårets ftorlek på fkin-

net, hvarvid det ftraxt ganfka ftarkt faller fig,

hindrar från luftens verkan , forenar fårets kan-

ter, och faledes låker det ganfka fnart.

Primitice Florce Holfatifce , qvaf Prccfide Dr*

JOH; CHR. KERSTENS defendit Attä.

FRID. HENR. LIGGERS. Kilov. 1780.

112 flå. in 8-o.

De fom ålfka orte-kundfkapen låra med
mycket bifall mottaga denna upfats på växter,

hvaruti innom trånga gråntfor, många vackra

anmärkningar och förbittringar, fa val om väx-

ternas kännetecken, fom deras namn och indel-

ning, finnes. Au&or har merendels foljdt v.

}LiNNes fyftem och nyttjat dels egna , dels Pro-

feffor Vebers, anmärkningar. Bland nya Ge-
nera märkes : Valdfchmidia (Menyanthes Nym-
phoides Linn.), Ehrhartia (Phalaris oryzoides

Lin. fom Auft. förer til Gynandria) och Veijjia

(Bryum ftriacum L.) Defs uptåkter på Peloria

och Lemna åro i fynnerhet artiga. At förfat-

taren tviflar på fanfårdigheten af Hr, Hedvigs
rön om Mattarnas fruöiflcation , och anfer de

pS
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på detta (lågte uptåckte han och hon-blommor

,

endaft for nya fkått eller näringsror; torde blott

bevifa, at han ej nog efterflnnat och betrak-

tat de ron Hr. Helwig anftålt. Hela den Clafs

,

fom Cryptogamia kallas, har han omarbetat

och i andra ilågter indelar Svamparne har för-

fattaren anfört fom etbihang, och är benägen,

at hålla dem for djurvåxter (Zoophyta.) Alla

i detta verk befkrefna orter åro ii 66. (Se AlU
gememes verzeichnijf neuer Biicher. i*]8o J A
/ ft. pag. 33.)

Ny heter.

Kongl. Franjka Finance-Mhnfiem H. Neo
kers Fru, rörd ofver de Franflca Hofpitaler-

nas elaka förvaltning och inrättning, har på

forfök inrättat et Hofpital får etthundrade tju-

gu fjuke, hälften af hvart kjon* Om denna

inrättning år en liten bok kallad Hofpice de

Charité in 4:0 tryckt, famt en ofverfåttning

däraf på Tyfka i Leipzig utkommen.— Hvarjc

fjuk hårfin egen fång;, och 12 Nunnor betje-

na patienterne. En Medicus , en Chirurgus och

defs medhjelpare, en Pralt, en Klockare, 2

pigor, 3 : ne drängar, en Trådgårdsmåftare

och en dorr-vacktare åro härvid tjenftgjörande.

Det hålles en noga upfikt på tidens iakttagan-

de til alla fyflors förrättande, och i fynnerhet

på renhållningen. Alla utgifter och de tjenft-

gjorandes löner tilfammanstagne , kommer in-

rättningen ej dyrare ån fjutton fous (mellan

6 och
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6 och 7 Skil. Svenfka pengar) , för hvarjc fjuk ,

om dagen. Flere bifogade Tabeller gjöra he-

la inrättningen ganfka tydelig. En af Nunnor-
nc föreftår Apothekar- fyflan, och tilreder de

medel , fom Medicus anordnar , då han , åtföljd

af henne, på vifla timar befökcr de fjuke. Apo-

thekets fimplicia åro få. De dödas antal , e-

hurn ej litet, år likvåi mycket mindre ån uti

Hotel-Diéu. Hr. Galatin, en ung Medicus,

fom man förfta året vid detta Lazarett nyttjat

,

har ej emottagit någon lon, fom år utfått en-

dalt til 600 Livrés om året* Ibland Tabeller-

ne finnas åfven et utdrag af Låkarenas jour-

nal, jämte en kort anvisning, til den låmpeli-

gafte fjukdoms-Hiftorie , med fjukdomens be-

skaffenhet och kur; ibland deffa finner man åf-

ven et botadt fol-ftygn. Antalet af hetfiga

febrar år ftörft. Innom 30 timar har man 5
gånger öpnat åder. Man har åfven befkrifvit

huru aftrådes-rummen blifvit anlagde, för at

hindra elak och ofund flank. De fjuke fom
cndafl behöfva foppor, fa fådane 3:ne gånger

dageligen, och däremellan brödfoppor och Ti*

faner, famt en anrättning af frukter med foc-

ker. Kjöttet kokas 2;ne gånger, och det öf-

verblefne tjenar til mat för hönfen; (a hus-

hålsaktig år man dar. Den öfrigé Confumtion fin-

ner man af Tabellerne, och böcker hållas dåröf-

ver ordenteligcn. De tilfrefknade fa en fjettedels

Bouteille vin om dagen» Hofpitals-hufet år be-

lågit vid Barriere de Sevre, och man lagar at

där



då*r altld hålles frifk luft. (Utur Erlarigifche

Gelehrte mvmårkungen imd Nachrichten III fl.

16 3fan. /7c?/)» Hår torde ej vara otjenligit

a t infora den Tabell, fom finnes i L'ABBe Ro-

ziers journal. Phijf, Decemb. /77P p. foy.

ofver de fjuke, fom varit intagne på Vllof/ji-

tal de Sainte Marie i Florens, tagen utur Jo-
sep Cavallini de Cevoli Collezione di Co/i

Ckirurgici, tryckt i Florens 1779 8:0. — År
1776 intogos i detta Lazaret 4247 fjuke, och

utgingo 3597> döde 761. Är 1777 åro in-

komne 4102, utgågne 3419, döde 640. År
1778 intagne 42O1 , utgågne 3549, döde 601.

Hr. Rozier fager at denna Tabell viiar med
huru mycken omvårdnad de fjuke fkjotas i de

Holpitaler, där den flora myckenheten af fju-

ke ej gjor en få noga fkjötfel omöjelig.

(Denna Tabell fynes Recenfenten likväl nå*

got underlig, emedan År 1776 hafva 111 per-

foner mer utgåt och dodt, ån de fom bJifvit

intagne, År 1777 åter 43 mindre, och År

*778> 5 1 mindre, hvilken difference fakert

måfte hårora af någon mifsråkning.) .

Under d. 20 fiftledne Februar. har Hans
Kongl. Maj:t nådigft behagat forordna Laza-

rets Apothekaren hår i Staden , Georg Eberhard
Georgii, til Defs Hof-Apothekare. (Härmed
har man velat råtta, hvad fom år felaktigt in*

for* om famma befordran p. itfo.)

Ni-
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ifåfrre kinder , ÅwVfo %ga cfe fa^w^ MedirinciU

författningar i vågen i af G. L. (Fortfått-

ning från pag. 147.)

Når vidare Kongl. Collegium Medicum å-

iigger, enligt Defs inftru&ions 4:de §* at ut-

röna och i trycket utgifva, hvilkaf de fa kal-

lade okåiidé fjukdomar åro$ fohl i fynnerhet

bortiycka allmogens barn, lamt hurit de {ko-

la låmpeligaft afvårjas, få upkorhnier den frå-

ga: hvilka hinder åfven hår . ligga i vågen,

famt huru de lattaft kunna åflijelpaS? Köngl.

fcollegium Medicum ; fåforii nog iitotiidéfs fys-

felfatt; med alt hvad Medicinal-forrattningärne

i Riket rorér, kåri icke, åtminftörté bland all-

mogen* utröna barnens okande fjukdomar j de

tinderråttelfer det derfore hårom kari hafva

,

böra våntas af Provincial-Vfedicis, med hvilka

år fak famma: ty icke hinner, eller kan en

Prövincial-Medicus möjeiigeii erifam Och utan

inedhjelparé hinna, at Vara tilftådes på alla dq

Milen , deråft dylike fjukdoriiårs okande art

bor utrönas. Det torde ock hånda, at defte

få kallade okande fjnkdomarj åro til antalet

mindre i ån man i allmänhet foréftåller fig, om
endaft någon i konftén någorlunda kunnig man,
vore Vid deras forefallande tilflådes; man tor-

.de då på Man bland de okande barnfjukdo-

mar, få utftryka månge, fåfom redan både ut-

rönte och kände; och det år ingen tvifvel, at

ju på flera flållen i landsorterna allmogen fjelf

N* xa M icke.



icke ens känner, eller rått vet at nåmna och
angifva koppor, måfsling, kikhofta med flere,

ehuru deffe fjukdomar i det nårmafte åro af

forfarne Läkare redan utrönte.

Det år faledes i brift af kundfkap om fjuk-

domarnas kännetecken, fom allmogen, eller de

fom nårmaft åro omkring den, fom oftaft anfe

en ijukdom for okänd ; ehuru det icke lår kun-

na nekas , at okande barn-fjiikdomar verkeligen

^gifvas, de dar böra och kunna utrönas, men
fvårligen af andre an Provincial-medicis och

deras medhjelpare. Om det fördenfkull vore

xnojeligit, at på något enfaldigt fått närmare

kunna underråtta allmogen, eller någre ibland

dem, til hvilka de hafva fortroende, om fjuk-

domarnas kännetecken, fa förmodar man fleå-

ligert, at et betydande hinder, åfven hårutin-

nan vore borttagit; hvilket ock i detnårmafte

foordt vara håndt, då man befinnar, med hvad
forgfallighet framledne Arch. och Riddaren Ro-

seN von Rosenstein, uppå Kongl. Vetenfkaps

Academiens anmodan, icke allenait uti almana-

chorne fårfkildt, utan ock medelff famlande af

deffe ftrodde underråttelfer uti en egen bok
om barn-fjukdomar, fom formodeligen i alla

tidehvarf behåller (it varde, budit til at uplyfa

få val allmogen, fom andre, huru barns fjuk-

domar, boraieke allenaft kannas, utan åfven fo-

rekommas och botas. Men fom de förra å-

rens almanachor til en flor del, utom hår och

dar, torde vara forftorde, och bemåke bok

oro
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em bafn-fjukdomarne nog koftfam at an(kafrV>

jag dcfsutora kort förut med flit nåmnt, at

allmogen på et enfaldigt fått bår underråtas;

(a har man Fallit på den rankän, at et utdrag;

af bemåltc bok, ibm endaft korteligen rorer,

och på et tydeligt fått foreftåller barn-fjukdo*

rnarnes tecken och kännande > voro nödigt at>

j>å hvad fått fomhålft fke kan, Mmna,om ic*

ke i allmogens , åtminftone i någre omkring dem
varande kunnige perfoners hinder. Och om
det i allmänhet år fant, at då en fjukdom Ir

kand, kunna medel låtteligen finnas, få fes

ock klarligen , hvad nytta håraf flculle tilflyta

allmogen, öm de fimplafte och måft förfokte

medel, fom for den eller den fjukdomen åro

brukelige, blefvo utdraget bifogade. Hände (M

at Provincial-Medicus vid fvårare tilfållen blef

anlitad, få vore vifferligen låttare for honom
at forordna medel emot fjukdomen, om dels

tecken någorlunda riktigt vore angifne ; funnos

da af beråttelfcn någre ovanlige och okande
omftåndigheter > hvaraf flutas kunde, at fjuk-

domen var obekant och ej tilforne utrönt > fl

vore fåkert Proviricial-Medici hvar och en i

fin ort angelägne, at fådant utröna, antekna

och til Collegium infånda, och på ladant fått

kunde Kongl. Collegium Medicum fåkraft med
tiden vara i ftånd at verkftålla hvad ofvannam.

de defs Inftruclions 4:dc §. bknd annat det

ålägger»

Vid gångbara fmittoiamma, fa väl fom dh
M 2 jejt
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jeft förefallande fjukdomar och krämpor* ha£-

va Svenfke Läkare med icke mindre berom-
melig flit hos ofs > än andre på andre orter , bu-

dit til, at underrätta allmogen både om for-

varings-och botemedel * och vare nyare tider

hafvä härutirtnän vifat emot de gamla en mår*

kelig fkilnad. Vi kunna nii framte ,• hvad KongL
Collegium Medicum i Stockholm , hvad en von
Rosenstein , en von LiNNe^ en BÅck, eri af Da*
KEllI,- ert Haärtman med flere, och vare Pro-

vincial-Medid på åtfkilliga ftållen i Riket,- Uti

detta ämne fkrifvit, låtit trycka och utgifva*

^t förtiga hvad eljeft medelft ofverfattningar

af utlåndfke arbeten blifvit kunnigt gjordt. Öf-

ver brift på fkrifter och Låkare-bocker til all-

mogens underråttelfer, kan fåledes ingen fkå-

ligen klaga; ftorfta fvårighétéri ligger derutin-

nan, huru dylike underråttelfer, måtte* til all-

mogens nytta bart och lampehgaft kunna an-

vändas; hvartil ingen annan utvåg fynes vara

mojelig anden, at Pråfterfkapet , Stånds-^perfo-

ner och andre kring allmogen varande kunni-*

ge perfoner, fom hafva både vilja och håg at

gorä godo fig dylika arbeten forfkäffa, all-

mänheten derutinnan underrätta, och, vid fvå-

rare tilfållerf med forfame Läkare ferefvåxla;

ty at genom Medicinfke /krifter vilja omikapa

en allmoga til fine egne Läkare, vore fåkerli-

gen et arbete utan hopp om framgång; och

det år hugneligt at fe, huru ofvannåmde per-

foner nu, mera ån tilforne, af flike utkomrie

ar-
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arbeten begagna både (ig och allmogen, utan

annan vedergällning , ån det lugn , den tilfreds-

ftållelfe, fom et välgörande och godt hjerta

altid med fig forer,

(Mera en annan gång.)
' »a. i iiii—i me—

—

wmr-

Kongt. Vetevjkaps Acaåemkns NTA HAND-
UNGAR i Tom. 4 Qvart. Pag. 26$. Om
mjåik-ffcker-fyra; af C. W, SCHEELE.

Mj<i)lk-fåcker år et fött fal effentiale , fom i

mjölken finnes uploft; det gifver i deftillation

famma åmrien, fom annat fåcker, dock luktar

defs Empyreumatifka olja något efter Sal Ben-

zoinum, En blandning af 4 unce mjölk fåcker

och 12 unce diluerad faltpeter-fyra, kom i

vårman uti en häftig gåfning, gaf mörk -röda

Jngor och anfenlig myckenhet luft-fyra , (a at

forfoket bor fke i tilråckelig ftor retort. Salt»

peter- fyran afdeftillerades fedan. Efter 2:ne

dygn, då inga Cryftaller vifade fig, flögs än-

nu 8 unce faltpeter-fyra dårtil, och Retorten

fattes åter i fand - Capeilen ; få fnart blandnin-

gen blef varm gafte det ånyo, Saltpeter-fy-

ran afdrefsåter, maffan uploftes i g unce vattn

och filtrerades , då i filtrum aflkilde fig et hvitt

pulver, fom efter cdulcoratipn och torkning

vågde 7 \ drachmer* Uplösningen evapore-

rades til fyrups tioklek, hvartil ilogs 4 unce

faltpeter - fyra och afroktes ; då efter affvalnin*

gen funnos fmå, aflånga, fura Cryftaller, med
M 3 / nå*
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något hvit fint pulver. Cryftallerne aflkildes

och på reftcn af fyran flögs åter faltpeter-fy-

ra och afroktes; hvarmed fortfors til Hr. S.

feck 5 drach. fadane Cryftaller. Detta fak ior-

höll fig i alla forfok fom Sacker-fyra.

Det vid filtreringen afflcilde pulver, brän-

de i en glödande degel fåfom olja > och lam-

jiade ingen afka. Kalk-vattn verkade ej dar*

på; af <5o gånger mer kokande vattn ån fal-

tet, uploftes detånteligen, afroktes, cryftallice-

jades å nyo, och fants vara et falt af följande

cgenfkaper : en haif unce uploftes i 30 unce

icokhett vatten, affvalades och filtrerades > fo*

Jution hade fyrligfmak, gjorde Lacmus-Tinä»
rodaktig och gåfte med krita. Då detta falt

deftillerades i glas-retort, fublimerades et brunt?

falt, fom luktade fom fal Benzoin> blandadt med
fal fuccini. Åtikilliga forfok, fa val med fal-

tet, fom med det fublimerade och reciduum*

vifa at detta falt år bland vegetablifka fyror y

och bor kallas Mjölk -fåcker -fyra. Detta falt

ger med vinftens-alkaU fmå Cryftaller, fom for-

dra til fin uplosning 8 gånger la mycket vattn

fom defs egen tyngxL Med raineralifkt alka-

li förhåller å^t Hg lika ,. men lofes då i 5 gånger

mer vattn. Med flyktigt alkali fås en fur

falmiac. Med jord-arter ger denna fyra far-

ter fom i vattn ej kunna lofas, åfven få med
metaller; men den praecipiterar £g på åtfkil-

ligt fått med deffa faker;, efter deras egen natur.
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Pag. 275. Luftfpringare GaZelleny af Cotoni-

flerne Springboek kallad, ifrån födrafie delen

afAfrica, bejkrifven och afritad aj A.SPARR-
MAN.

Denna år den fkjonafte Gazell, och troli-

gen den, fom Moses (Deuter. 14) kallar Di-

ichon; år mycket allmånn i ftora hopar; har

dock ej förr blifvit tilborligen beflmfven och

afritad. Höjden år 2 ~ fot; från nofens fpets

til hornen år 7 tum; från hornen til öronen

2 tum ; från oron til fvants 3 fot och 3 tum

;

fvantfen ar knapt en fot lång; oronens långd

6 J tum ; hornen 7 tum långa , vid bafis 2
-J

tum tjocka, en tum från hvarannan, åro ungefår

midtpå måft åtfkilde , gå fedan åter mer tilfam-

mans; de variera något på en del, til fin

ftållning; men åro på hane och hona lika flo-

ra; til fårgen •aro de fvarte och hafva på ne-

derfta håiften uphojde ringar. Fårgen på kre-

aturet år blek brun , utom bakre håiften af ryg-

graden, fom til en a 2 tums bredd år hvit,

åfvenfa inre fidan af bak-låren, under buken,
en del af frambenen, brottet och bringan och
en fmal rand långs framåt halfen; mork-brun
fårg har en fmal rand från mundgiporne til

hornen , famt en annan från fram- til baklåren

;

fvantfen år innanpå bar, men utanpå luden

>

med långa hår.nederft; öronen åro afk-grå.

Defla djur kunna göra hopp 2 a 3 famnar

höga, ofta flera gånger å rad, då de gemenli-

M 4 gen
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gen utbreda de hvita håren på ryggen. Be
Iro mycket fnabbfcfade, men, ej irrycket fkyg-

gt. Kjottet år val frnakande* Caprq Gervi*

capra Li^nei tyckes ej vara detta djur, men.

Hr. Pennant och Pallas anföra det, den fe-

nare under n$mn af Antilope Pygargm.

Pag. 2$2. Prcecipitations -förfök med Platina ,

Nickel , Cobolt och Magnefmm; afTORBERH(
$ERGMA&

Deffa metaller harva på detta hundradetal

blifvit uptåkte och förffc i Sverige j til def§

egenfkaper, utftakac^e; I^err Bergman år den,

forfta fom forfökt dem genom praecipitatioU;

pa våta vågen* Utaf de forfok I-Jr. B. på *åtr

ikilligt fatt, i denna våg, gjordt med defla me-
taller, drager han följande flutfatfer: i;o At
Platina, ej beftår af guld och jårn ; ty fom guld

flllés af Zinck, men järnet ej, få fkulle Pla-

tina då af Zinken decomponeras , hvilket ej

Ikedt.

2:c\ Som Nickel, Cobolt och Magnefium
icke i och for % fjelrva fållas af Zinck, hvil-

ket likväl alla andra bekante metaller, utom,

jtrnetj gjora, fa tyckes at deffa, tre halfrmetal-

ler, antingen åro viffa förändringar afjärn, el-.

ler ock aldeles får/kilte från alla andra me-
taller»

Nickel-regulus innehåller altid järn, och

ju renare den blir, defto n^r vifar det fig.

G*
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Cobolt och Magnefium, hålla Sfven järnet en-

vilt qvar. Man har likväl ej ånnu af rent jårn

kunpat frambringa någon af deffa metaller > få-

Jedes kan meningen ej fullkomligt beviias. Nå-
gon annan metall måfte åfven vara med, fom
hindrar deffa metallers förbränning, gjor dem
fmidiga, hårdfmaltare och tyngre ån järn, flår

emot calcination och fållas ej af Zink.

3:0, Nickel., Cobolt och Magnefium åra

alla ftrangfmålte , då <}e äro friade från arfenik;

förenas k>egjårligt rned arfeniken, och lyda ej

magneten nar den i vifs mängd Jr närvarande;

de kunna fvarligen frias från järn x (a vida in-

gen annan metall dragés af magneten ; aro mer
och mindre fmidiga; och fålla mattade filfver-

folutioner. De kunna likväl genom åtfkilliga

egenskaper låtteligen fkiljas frän hvarannan.

Magnefium fkiljes genom fin gråvitas fpeciflca,

6,850, från de andre. Nickel och Cobolt aro

fvårare at fkilja från hvarannan, hälft de åfven

pftaft aro med hvarannan blandade. Då de blif-

yit från hvarannan renade , gifyer Nickel aldrig

med ren arfenik blått glas ; aldrig fympathetifkt

black; aldrig rod folution med lyror, ej eller

gjer Cobolt grön ; renad nickel kan hopfmål-
tas med filfyer, men ej Cobolt; at pnecipitera

uploft fllfver behöfves dubbelt få mycket nu>
kel fom Cobolt, och la yidare.

Åt/killiga nyare hafva, nekat at Cobolren
{kulle vara något riktigt metalliikt ämne, eme-
dan den Saxifka la kallade Cobolt- Mulm lkal

M 5 ej
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ej gifva regulus. Cobolt-glas gifver dock med
fvart flufs regulus, ehuru ganfka litet. Mat-
tad blod-lut praecipiterar åfven Coboh> folutio-

ner, och af nederflaget fås regulus, hvilket

alt klarligcn bevifar Caboltens metallifka art.

Pag, 294. Ron om Skiffer-gångarna i Fin-

land och Tak-Jkffer i dem; af PEHR ADR.
GADD. Håraf fer man at fkiffer-gangar fin-

nas på åtfkilliga ftållen i Finland, åtföljande t

fynnerhet den ftora Landtryggen , fom fe con-

tinuation af Sevebergs Ryggraden. Åtfkilliga

forter fkiffer upråknas, med de Milen dar den

träffas. På någre ftailen finnes åfven Jafpis „

fa vål färgad, fom Tvärt; af den fenare tilvår-

kades i forntiden de fa kallade Vafa Bafaltica.

Pag. 303. Berdttelfe om Nack-benetr anfen-

liga brott och intrijchiing, lyckligen hulpit ge-

mom trepanation; af JOK THEOPH. NAT-
HORST. En handlande föll af en vagn, /log

hufvudet mot en ften, men förmådde likväl

ftiga upp och blef af en tilkaliad Läkare, fom
genom fondering gjorde fig underrättad om huf-

vudfkålens brott, förbunden» Patienten blef

ymnogt åderlåten; kylande laxativer och emol-

lierande Lavemens gifne; kalla badningar på
hufvudet ftillade hufvudvårken. Vid 2:dra for-

bandet, dagen efter fkadan, kallades Hr. N
fom fant et fnedt får bak på hufvudet af § tums

längd, och en gås-pennas bredd 3 ungefar of-

ver
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ver {utura lambdoidea. En anfenlig fraftur

kjåndes med foirden dar under, ehuru inga fvå-

ra fymptomer eller klen puls marktes, Såret

dilateradcs och man uptåkte:

i). En fpricka från medlerfta delen af nack-

benet tvärs utföre från höger, en tum lång

och af en honspennas bredd.

2). En filTur från den forras nedra kant

til fpina cruciata.

3). en depreflion af 8 liniers diameter från

r.fti fprickans ofre kant til futura lambdoidea.

Patienten mådde val och hade inga fvåra

fymptomer, hvarfore trepanation upflcjöts; en

ny åderlåtning {kedde likväl I 4 dagar var pa-

tienten ännu välmående, men då inftålte {ig

klenare puls, mer hufvudvårk och fkymning

for ögonen, hvarfore man ftraxt, i Hr. Ge-

neral Direfteuren m. m. och Riddaren af A-
crels famråd, applicerade Trepan, ofver den

forfta fprickans ofvre tredjedel. Intet vahr

utflöt, och yttre hjårnhinnan hade naturlig

fårg; fåledes uplyftes endaft benets nedtryck-

ning ; hvarefter patienten dageligen bättrade {ig

och var på 13.de veckan måft låkt* Varets

fria utflytande genom den flora fprickan , och at

det ej kunde fiunka djupare an på tentorium,

famt den ftranga diet patienten altid fort, an-

gifvas fom orfaker til de lindrige fympto-

merne.

Pag.
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P*g- 3 lh Våderleks anmärkningar i Vermdo

Skär -gärd för 7 år , gjorda af SAMUEL
QDMAN,

AuÖor påftår i fynnerhet at de tecken til

en annalkande vår, fom tagas af Blomftrens ut^

fprickning, ej åro få påliteliga, fqnV de hvilka

hämtas, ifrån djur-riket i fynnerhet af flytt-fag-

larne* De håndelfer Hr. Q. i fynnerhet an-

märkt deffa 7 år åro följande: Råkar på ifen t

13 dags tp, vindyakar, kullar bara af fnons

minfkning, prmar framme, Orkan fjunger^

orren och tjädern fpelar, papilio urtica, knip-

anden, (anas clang:),flcråckan (Mergus merganf.)

Harfång (ftrix ftrid.) låter hora %, Dufvans

JterHpmftj Grås - anden (Anas Bofch.), inre

{kårgården ren från is, |rlan (Motacilla alba),

Grodan (Råna temp.) 5 Blåfippan (anern. hepat.),

>4yran i rqrelfe, Morkullan (fcolopax ruftjc.)

Gladan (Falco jhU.) papilio rhamni, fifl^måfen

(Larus cavus), oxlaggar (primula veris), hyit-

fippan (anem. nemorof.) ftenfqvåttran (Motäc,

oenanth.), fyålan (hirundo ruftic), Gjoken galer,

Har^fyrtn (pxajis acetofella) , kornet få$ , mör-

ten (Salnio rutikis) leker, Rågen i ax, flåtter-

tid, Rågen fkjåres, Fgrfta. hoft-natt-froft, forfta

åfka, den få kallade Baggarsfiården tilfruffen

och öppen. Hår anföras afyen en hel hop

ortens egna marken til påföljande väderlek,

hvilket alt år ganika låsvårdt,

Pag. i20 Om en blodflod tttur Lifmodren (Ha-
morr*
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niorrhagia Uteri) > /o/w förorfakades af en

mjölk-kaftning på tarmarne hos en hu/lru, hviU

hen någon tid förut i förtid födt barn i af
C. M. BLOM.

DI rrtjolken hos barnafoderfkor åntingéti

intet frän bloden affondras och til broftcn fö-

res, eller af någon orfak drifves från broftert

til bloderi åter, kallas de oredo^ och fjukdo-

rnar fotn dåraf upkomma Mjölk -kaftningar*

mjolk-fartiiingar , eller ihjolk-ftocknirigaf. Van-
svieten> Puzozj Öe Sauvagés och Tissor

hafva i fynnerhet uplyft Låkaré om d^rina fjuk-

döm, forii yttrar fig på flerfaldigt fått; Detta

tros dock vara riytf öch förut icke béfkrifvit.

Denna huftrun födde i 8 månaden af fit haf-

vatlde tilftånd> hatlé tamelig lått foriofsning*

meri något mer ån 8 dagar dårefter^ feck hon
håftigä vårkar > blodgång och feber. Nitrofa*

dilueritia, LaVemens, omflagy opiater , riytrja-

des fruktloft* men fmå prifer af lika mycket
kinkina och Rhäbårbei* famt nagrä grart Ca-

ftoreum hjelpte henne; då urin iatte tegel få r-

gadt fedinient och hon feck furt lucktande mjölk-

lika fedes. Håraf anmårkes ; i:ö at et fjpfecr

es Menorrhågia? puerper: gifves, foni kommer
af mjolk-ftockning. 2:0 At ofta torde for of-

Verflodige Lochia hafVa famma
#
örfak och for-

dra lika kur.

^ 1—bww ihm g, ».eamBK"

Utdrag af et bref ifrån Hr. Pajlor STRÖM i

Nor~
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Norriqe til KonqL Patriotijka Sdll/kapets fuf*

Ja Secreterare Hr, AD. MODéÉR.

Så vidt jag kan foreAalla mig, lårer det ic-

ke vara obehageligt at kanna det Norfka fa

kallade Silde-Aat eller Röd-Aat, i fyrtrterhét for

fil-fifkeriets flcull, fom för Sverige ar fa betyde-

ligt, och~dock af detta lilla kråk kunde lida

anfenlig minfkning och fkada, om det i Sveri-

ge Sr få almånt fom i Norrige* Hvad jag der-

om har nåmnt i Sundman BeJWifning år ful-

ler en gifsning, fom dock, mot niirt vilje , blif-

vit följd af andra, ockfå af den ftore Linnc, hvar-

emot harjemte (Tab. 1) framlåggcs i tekning det-

ta kråks vårkeliga flcapnad: Fig. 1 i naturlig {tor-

lek, Fig. 2 något ftorre gjord, Fig. 3 et af han-1

nens fpröt (antenna?) med en del krokuga un-

gvieuli fåfom framfar, hvilka på honan på
långt når icke åro fatydelige, och Fig. 4 itjert-

fpetfen med fine tvanne rörlige blader på fi-

dorne. Det ofriga fes någorlunda af Fig. £ *

nemligen de ovale blader under ftjertfpetfen*

de fem par korta bladfotter under ftjerten , af

hvilka hvarje flutas med 2 floffade, eller med
täta fina hår i kanten kringfatte, blader ; de 6
par långa fmala och flottade fötter under Tho-

rax, de 2 framtil fittande krumme hår fållade

vid et aflångtblad, och åndtcligen ögonen, fom

åro de mårkvårdigaite , inunder fvarte och cha-

grinerade fom fluge-ogon famt hafva lika råd

färg" inuti fig fom de , hvaraf händer at detta

kräk,
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kråk, fom annars år hvitt, far en blekröd färg

når det tillika med ögonen fortares i fillens

buk. Når deremot detta kråk utgår genom
fillens anda (anus) i fjon , fkåljes, färgen af och

det far fin naturliga hvita mjölkfarg fom för-

ut. Det endafte råda fom fes på kråkets kropp

Är blott några högröda ftjernor hvarmed den

ofver alt år beftrodd, iom fes Fig. 3 och 4 dock

icke utan under et ftarkt fynglas. At detta år

det råtta Silde-Aat , faller lått at bevifa, då jag

bland många tunnor fill, icke har kunnat finna

en enda fill, hvars buk icke var full och prop-

pad deraf. Det famma har jag ock obferve-

rat på Seyen {Afellus virefcens , Gråfiken) , fom
åter detta aat lika begårligt, och af den anlcd*

ning fångas i myckenhet på höga ^bankar i haf-

vct, hvilket alt jag långefedan utförligen har

vifat i en afhandling til Trundhemfka Sållfka-

pet. Detta aat år fvårt at fa fullkomligt eme-
dan det fom oftaft år til hälften ja helt och

hållit förtårt,

Foregående beflcrifning pa det i Norrige
få kallade Röd-aat jåmte famma kråks afritning,

kan ej annat ån med all tackfimhet emottagas
af Natural - Hiftoriens ålfkare , emedan man
flått i mycken ovifshet hvad detta varit för

Bags kråk. Herr Ström har forft i fin Sådz
mårsbejkrifnfagj). 160, nåmnr detta lilla djur,

men, fåfom man håraf fer, ej gifvit dårpi
fåker och fullkomlig beflgrifhing, Uppå den-

na
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få denna anledning har vår von Linn 6 käfta!

det Scolopendra marina (Syft. Nat. Ed. XII.
T. / p. 2. pag. 1064)) hvilket namn åfveri

FabriCius (Syftcni. Entom. p. £30) behåller.

Muller åter [Prodrom. Zoolog. Dan.) forer det-

ta djur til Vermes och det genus fom afcaris

kallas j men ar ovifs om fpecies; få at han åri

kallar det äféar. rubra Nio 2jS"J. an verjipellis

N:o 2jy6. Således har ritan tagit vilfe ej äl-

lenaft orii defs befkrifningy utan ånriu mer om
defs afritning.' Troligt år at den Scolopendra

mar? ta, fom von LiNNe fjelf fedt och i Veft-

gjötha Kefan^. 191, famt S. N, 1. c* befkrif-

vit, och åtfkillige andra Åufltörer anföra, år

et frårt Rod aat fårfkildt djur.

Efter denna Hr. Ströms beflcrifning och

ritning fes at detta kräk bor foras til fifta af-

delningeti af Cancer', nåft efter C. Locufta i

Lin.- S. Hf eller til det Genus Hr. Fabricius

kallar Gammariis. Derinä nätta äfliandling med-

delar ialedes mycket ljus i Natural - Hiftorien,

hvarfore man år Herr Ström flcyldig all år-

kanlla.

Nyheter.

Medicina? Licentiaten Gabr. I4artmaN har

under d. 16 fiftledne Februar. blifvit befor-

drad til Profetior och Medicins Adjunft vid

fcongl, Acadenuea i Åbo.
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flera cafus har Hr. Simon forgfålligt famlar,

och åfven nåmt var berömde Prof. Ol. Rud-
beck Den Äldre, fom lyckligen forrårrade

denna Operation på fin egen Fru. Man har

flltfå icke anledning at anfe fectio Caelarea för

få dödande, om icke a£ tilfållige orlaker, fom
troligen åro flere nu, ån i forntiden, emedan
Operationens lyckeliga utgång ar mera fålfynt

nu, ån di. Dock har fednare hälften af vårt

ieculum åfvca en qvinna, på hvilken denna
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lr nodvåndigt dödande for foftret; men at 6-

pna Isbenens fkarf , anfåg han fafom en lin-

drig operation rii bagges råddning.

Hans förflag fyntes underligt, fick några

anhängare, men många motfägare. En Com-
mhTarie (Hr. Rufel) utnåmdes likval, fom /kul-

le nogare granfka faken. Han blef icke den-

na operationens gynnare; men Academien up-

fkor fit omdöme, tils årfarenhet kunde blifva

lagd til grund. — Det kon} altfå an på for-

fök hos en lefvande qvinna, ochj Hr. Sigault
proponerade, at det fkulle fke pa en, fom får

brott blifvit dömd til döden, och fom för den-

na fin behjertenhet borde från ftrafret fri-

kännas.

Uti bref af d, 9 Marti 1769 underrättade

Herr

operation blifv;r J gånger lyckehgen fönår-

rad (Se journal de Medicine etc. par ÄT. A.
ROUX etc. Imllet-Du. /77 /. T.XXXVL),
at förtiga någre enkla håndeifer, bland hvil-

ka åfven torde få raknäs den fe£tio Cxfarea,

fom Hr. Archiat. Schutzercrants och Hr»

Affcfloren Elff, biträdde med rad och hjelp

af Hr. Gzn. Dir. och Ridd. af Acrel, Hr.

Prof. Martin m. fl. , -rön artade har i Stock-

holm på en Dvårgiona år 1758» ^om '^li-

gen hade flagit ganfka val ut^ om icke pa-

tienten 4:de degen efter operationen irigir upp

ur fangen och begått allehanda oordenrelig he-

ter. (Se K. Vet. Ac. Handl. Vol XXIX.)
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Herr Profef. Louis Herr Profef. Camper i Am-
fterdam om derra proje£t; men fager tillika:

Auffor lofvar Jia florre fördelar af denna ope*

ratioriy an hanfann o likt kan vinna, och han har

iekc nocr öfverlavt farligheterna m. m. — Hol-

låndarne plåga icke vara lättrörde af nyheter;

jag vet ock icke vift om Hr. Campf.r ar til

fin hårkomft af denna nation; men det fer jag,

at han icke varit få likanögd , an mindre iå

obenägen i hinfeendc til Hr. SigAults projecl:,

fom fjelfva Franfoferne uti L'Acad. R de Chir.

vifat fig; kanfke af partie-fjuka? (2).

Hr. Camper var den forfte, fom verkeli-

gen förfokte operationen, icke på någon lef-

vande mennifkja, utan på et lefvande djur, pa

en fugi^a , med den lyckeliga framgång, ar hon

8 dagar dar efter var fulkomligen låkd, kun-

de äta, gå och fpringa, fom förut. Håraf bor-

de flutas, at operationen icke vore farlig; men
defs verkeliga nytta fordrade andra forfok td

fit bevifande. Herr Camper forfummade fig

N 2 ock

(2) Til denna fråga lår Auflor hafva tagit fig

anledning af Do£t. Lepentin , fom vänder bak-

fram på fiken och (åger, at Le Roi Opererat

huftru Souchot och Sigault afiiflerat honom ;

men långre ned får man fe vederfpelet och til-

lika ofvertygas, at Hr. Leppentim mifstagic

fig, dl han på denna grund velat befkylla L*

Ac. R. de Chir. for partie-fjuka i fit ogil-

lande af fynchondrotomien.
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ock icke i den vågen: Han opnade Symphy-'
Hs pubis på qvinno-Cadavera och fan t Bäcke-

nets vidd anfenligen okas; men ej nog dar

med: han anfade et dubbelt tåg omkring llia

och, medelit defs ftarka fammandragning och

knyrning, förenade Isbenen åter på det noga-

fte tilfamman; uteras och vefica urinaria to«

gos bort, och dårpå lade han et dödt, några

dagar gammalt fofter uti Bäckenet, tvingande

defs hufvud få in i Bäckenets ofra opning,

at det blcf liktom inkiladt faftfittande. Med
Roonhuysens veffiis (3) loffade och uttog han

fedan, icke utan möda, detta hufvud. Dar
o

_p*
(3) Detta afven få (impla fom nyttiga inflrument

år nåltan alleftådes foraktadt, utom i Hol-

land och lil någon del hår i Sverige, hvarcft'

Hr. Profefloren v. Schulzenheim de fednare

aren iå förfört at nytrja det, at forceps va-

rit honom få godt fom aldeles umbårlig. Vo-

re jag af någon iådan Auccoucheurs.fega prin-

ciper, fom föHSkrar
3

at om lun ock (åge

en forlofsning göras med VtMfo^ ville han

likväl icke ao rnöjeligheten dår af, fa (kul-

le det icke blifva mig något (kål, at både jag

och fl .-ra ofta haft det nöjet at le nåmde Hr.

Profeflor med åfven iå mycken färdighet

,

fom framgång nyttja detta inflrument, » de

håndelfer, fom eijcft fordra forcipis bruk 5

do«.k ej for ån hurvudet varit til -*- eller |
fcedrifvit i ncdra Br.ckenet.
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på aflufte han taget, ock ftraxt Itflctldes Isbe*

nen ganflca mycket. Samma hufvud inlades

åter i Bickenct, fom förut: han fattade det pl

omfe fidor med bagge fina händer, och drog

det, utan någon fvarighet, fram (4). Anna
lättare gick detta experiment på en i barniang

död cjvinnas cadaver, fom han fedan hade til-

fålle at forfoka. Men defs håg gick längre:

han ville ofvertygas, at operationen icke vo-

re af fkadellg påfolgd for lefvande qvinnor,

och til den andan utbad han fig af Regerin-

gen, at fa göra forfok på en då under döds*

dom fangflig fittande barna-morderfka, med
iamma vilkor, fom förut Herr Sigault hade

proponerat det; men han fick afiiagi oanfedt

det ftarka af honom anförda fkalet, at et få"

dant forfok, kunde gifva anledning til flere

1 000: de mödrars och barns räddning (5).

N3 Ef-

(4) Det var at nyttja naturens forceps , och man
fkuile håraf fnart kunna falla på den tankan,

at intet Backen kunde vara få trångt, fom ic-

ke , efter Isbenens (kiljande , måtte gifva rum
at et måtteligit hufvuds genomgång ; man ån-

(kar , tils vidare , at det vore få lyckeligt
\

(5) P* nuru lång Samtid månne då Hr. Camper
har uträknat verldenes ålder? Ty de håndel-

fer, i hvilka modren (kulle nödvändigt do
ororlöft i brift af denna eller ock den Cada-

rifka operationen, åro, Gudi lof, hog(t fål-

fynte, for andra ån dem, (om af en yrande
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Efter Herr Campers exempel hafva Herr

Sault och Ripping ofta opnat Symphyfis pu-
bis, ej allenaft på döda qvinno-kroppar, utan

åfven på lefvande djur, och funnit, at den
genomikurne fymphyiis , hos defle fednare, val

utan mycken fvårighet åter hoplåkes; men til-

lika, at lilla diametern i Bäckenets, ofra 6p-
ning, därigenom foga eller aldeles icke for-

långes, hvilket åfven Hr. Baudelocque, i {lod

af åtfkilligc egne forfok, velat bekräfta.

Andteligen fick Operationens Auftor, Hr.
Sigault, fjelf et onflceligit tilfålie, at, år

1777 d. 1 O&obr. om natten, anftålla forfok

på en lefvande qvinna, Soldat-huftrun Souchot.

Denna qvinna, 39 år gammal, 3 fot 8
tum hög, rachitiik och mycket vanfkapad, ha-

de 4 gånger tiiforene blifvit accoucherad af

Hr. S i fålflcap med flere ämbetsbroder; al-

tid onaturligt och olyckligt for fodret, fom
ej med lifvet kunde fiippa igenom trångfeln

af Bäckenet, hvilket, enligt Hr. Levrets gjor^

de matning vid 4:de forlofsningen , endaftholl

2 J tum i fin lilla diameter, från Promonto-

rium oflis faen (korsknåkn) til Isbenens fkarf

(6). Hon var nu $:te gången i forlofsnings-

ar-

håg:, at tynas hafva gjorr (torverk med en

befynnerlig operation , rycka fig alr jämt tråfli

åmkansvårde åmnen för fin hjelpfamma hand.

(6) Det ar nog befynneriigr
5

at foitrets hufvud

vid de 4 fårurgåogne forlofsningiru:, modo
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arbete, och Hr. S. förrättade på henne Seftio

fymphyfeos, biträdd af Hr. Alphonse Le Roi.

— Så fnart integumenterne och fymphyfis blif-

vit genomfkurne, fkilde (ig Isbenen 2 § tum
ifrån hvarandra. — Handen infördes, hinnor-

na bråktes och en lefvande gåffe uthämtades

medelft vändning. Hela operationen och for*

lofsningen påftodo ej ofver 4 eller 5 minu-

ter. — Atfkillige mindre gynnande omftåndig-

heter gjorde, at Hr. S. råkade genomfticka

uringången under operationen; en håndelfe fom
eljeft lått kan undvikas. — Sjukdom hindrade

honom fedan, at fjelf vidare befoka denna
patient, fom for den fknll ofverlemnades Hr»
Le Roi, biträdd af Hrr. Grandclas och De-
scemet, hviika Faculteten utnåmt, at fa val un-

derfoka fjelfva operationen, fom bivifta hela

kuren.

JEnligt defTe Herrars til Faculteten inlemna-

de beråttelfe, har huftrun Souchot, utom en

Jncontinentia urinae, under kuren inga betyde-

liga ölägenheter haft, fom kunnat anfes for

påfolgder af operationen 3 utan meraharoran-
de från forutgågne eller handelfe-vis tilkomne

opafsligheter af andra orfaker.

N 4 Den

praeternaturali , åndock kunnat komma helt

fram genom en lådan tråjgfel ? Antingen htr

man funnit lilla diametern 1 eller | tum min-
dre, ån den verkeligen var, eller ock måtte

barnets hnfvud varit af de ovanligt imå
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Den S9:de dagen efter operation Var fym-

phyfis aldeles hoplåkt, fom man flutade dår af,

at hon, liggande på rygg, kunde fjelf fatta fig

up i fången, utan at kanna någon imårta.

Den 32:dra håll hon fig i fittande ftållning

en hel tima. Den 34:de lade man bort for-

bandet, fom altid varit ganfka fimpelt, beftå-

ende af en plumaceau på (aret och en com-
preffe, fuktade med en blandning af ågghvita

och brånvin. Ibland, och när urinens afgång

varit for ftark, har man drupit några droppar

Baume de fioraventi uti (aret, eller en folu-

tion af Maftik uti fpiritu vini, hvar med åf-

ven litet Charpie befuktades och lades ned i

fåret. Isbenen hollos for ofrigit tilhopa medelft

en dubbel ferviette, an'agd omkring Eåckenet.—
Ben 35: te dagen laxerade hon med 2 unce

nunna. — Den 3<5:te: At Öret på urin-gången

måtte lakas iufördes uti honom en bongie creu-

fe> genom hvilken urin flöt ut. Man anlade

omkring Bäckenet en clreulairerbinda , hvars

andar förenades framti 1 vid Isbenet och qvar-

holts me<£ 2:ne, fom gingo under låren, SI

tilruftad fteg hon up och gick ganfka val frän

fin fång til fpifen, utan at känna minfta fmår-

ta eller någon rubbning på operations- ftållet. —
Den 49.de dagen lade hon bort bandaget» e-

medan det bcfvårade henne. Ifrån den tiden

har hon kunnat gå* med tilhjelp af en kapp,

och ofta utan flod.

Åndtellgfen d. 3 Decembr. famma år, pre-

fen*



O ) *°i ( o
Tenterade hon fig för Medicinfke Faculreten i Pa-

ris, ledan hon, hållande fin man under armen,

{tigit trapporna upföre til Facuketens Samman-

trädes fal, hvarcft hon, fig fjelf lemnad, ftod

på fötterna en eller 2 minuter, hvarefter man

låt henne fitta och befvara följande frågor:

Om hon hade god kål/et) matluft och matfmå
'It-

mng l om hon njöt lått och rolig fumn ? om

hon kände någon fmärta, dar operationen blif-

vit gjord? om hon kunde hälla fit vaitn, vch

ickeftdpte det ovetande eller mot fin vilja? •—
På deffe frågor har hon fvarat högt och re-

digt: at hon hade ganika god matluft, fmålte

maten val, gjorde alla fina funetioner med le-

dighet, nöje och ordcntelighet; at hennes fomn
vore rolig i

at hon markte fig, med krafter-

nas tiltagande, ciageligen vinna mera lätthet at

gå, itiga up
#
och utfor, at hon kände ingen

Imarta, icke eller något tvång i den delen,

fom blifvit opererad; at, når hon vore fittan-

de, kunde hon hålla vatnet, fa framt urin*

blåfan ej vore för full; at urinen ej ginge

bort droptals, eller mot hennes vett och vil-

ja, oftare an hon vore gående eller flående;

men at denna involonraira urinens afgång min-

(kades dagcligen. Vidare fade hon Cig val kan-

na en fvår värk långs efter vånitra låret; men
ock, at hon dar af varit häftigt plågad alt fe-

dan fin förfta barnfång, då hon fatt en meta-

ftafis laftea i famma lår. Hon beråttade ock-

få , at hon förfta månaden varit fjelf amma åt

N § fit



dt nu århållie lefvande barn; men at Herr
Sigault, Le Roi ocK Commiilarierne afrådt

henne at fortfara dar med. — Barnet mådde
val och framviftcs åfven nu for Faculteten,

fom d, 6 i famm a månad åter fammantrådde
och fattade, i affeende på denna håndelfe,

följande beflut: 1:0 Skulle en utförlig beråttel-

fe hårom tryckas pä Franfka och Latin, och
gratis utdelas , ej allenaft bland Facultetens Do-
ftorer, Franfke och utlåndfke Medici , utan ock

•Äcreras Konungen, Printfarne, Miniftrarne

och Magiftrats-Perfonerne, i afiigt, at detta

nya fatt, at rådda moder och fofter, måtte

blifva almånt bekant (8). 2:o Skulle Hr. Si-

gault och Le Roi anmodas, at meddela Fa-

eulteten, och Defs profning underkafta fina ob-

fer-

(7) Nar et ftort och refpecteradt Säljkafr af Lärde män t

hvilke man bår anfe fä/om pälitelige Domare uti en

fak , utan all in/kränkning antager och gillar et nytt

fårjlag i pracliken , och bringar det i rop och anfeett-

de genom fitt vitsord och de äre-betygelfer , fom det be.

vifar upfinnaren, dä likväl en ny methode med mycken

varfamhet /kulle for(i nnderfökas och fedan defs verke»

liga nytta efter mångfaldig ärfarenhet afgoras ; fa* han

detta äftadkomma en flor och ohotelig fkada^ emedan

man därigenom Spnar darren ät de Jkadeligafte med.

lemmar af Samhållet : okunnige och tiltagfne practici.

"Det är at gifva all den upmuntran och protection ät

fädane de eländas kän/lolSfe plundrare , fom de kunna

onjka fig. (Se Will. Hunter's Reflections accafioned

hy a Decree of the Fac. of Med. at Tärts; relativt

to the\ operation ofcutting the Symphyfis of the ejfo

$ubis).
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fervationer rörande denna operation, fina ut-

figter at kunna göra honom fulkomligare, och

{it omdöme ofver de omftåndigheter , fom a

modrens eller foftrets (kla gom honom nödvän-

dig; hvarjemte alla i den vågen Lärda (kulle

inviteras, at göra fina arbeten, fina forfok med
denna operation bekante, 3:0 Skulle huftrun

Souchot och hennes man , ej allenaft ftrax

få en liten furnma af Facultetens egne medel

til någon lindring i deras tryckande fattigdom;

utan Facultetcn utfåfte lig sfven til all moje-

lig. tjenftfårdighet, och at hos Konungen, Mi-

niftrarnc m. fri. anhålla om en belöning for

denna hurtiga qvinna, fom lemnat (ig åt en ny;

ochaldcles oforfokt operation, hvarigenom hon
uti qvinnors hjertan, fom finna fig i likaolyckelig

belägenhet med henne, upvåkt den ljufva och

billiga fortroftan, at undvika döden och fl glä-

dja lig af moders -namnet. 4:0 Skulle en Silf-

ver-Ictton blifva flagen, på hvars revers föl-

jande infcription komme at fattas

:

Van in68, M. SIGAULT, {Doft. en Med.
de la Fac, de Paris) a hwenté & propofe la

Sefåion de la Sy?nphijfe des os pubis; an 7777.
il ta pratiqnee avec facces. M. ALPHONSE
LE ROI, DobJ. en 'Med. de la Fac. de Paris ,

Ca aide\

Af denna Jetton fkulle gifvas Hr. Sigault

100 och Hr. Le Roi 50 ftycken (9).

(Slutet en annan gång).

Om
(8) Denna Au&ors beiåttelfe ar et utdrag , ur Me*



m ) =o4 c m
Öm Medicivjke DoBors-Promotionen i ZTpfala,

for!, dr iqgo.

(Se om den i Lund p. 147 — 151.)

Den 14 Junii var dagen, på hvilken denna

promotion med brukelige hdgtideligheter verk*

ftåldcs af Faculrerens då varande Promotor,
Anat. och Chir. Profefibren Hr. Adolph Mur-
ray , fom åfvm dagen förut til defs firande in-

viterat genom et ganflca lärorikt Programm,
hvilket aflhandlar en befynnerlig cafus gejla-

tionis extrauterince imperfe&ce.

Sedan Hr. M. i allmänhet tak om de fjuk-

domar, fom Ovarza {Agg-Jiåckame) aro under-

kaftade, fafom Scirrhi , eoncretiones cartllagincce

& ojfece , m. m. hvarpå många cafus finnas

hos v. Haller, Morgagni, m. fl. och åfven

en befynnerlig af vår berömde Herr Profef.

Rol. Martin införd uti K* Vet. Ac. Handl.

År 1771 p. 199; fa gifver Hr. M, beråttelfe

om en, fom några månader förut af honom
fjelf

moire d- M. SIGAULT etc. lu aux AJ/etnblées du

$ & du 6 Decemhre 1777. ur Rapport de A/. M.
GRANDCLAS & DESCEMET, au fajet de h
fection de la Jymphyfe des os pubis,* faite par M,
SINGAULT etc. la nuit du i\er Ociobre 1777, och

nr Res geftä in Saluberrima Fac. Parif, circa Sectia-

nem Sympbifeos ojfium pubis fupra malier e dilla SOU*
CHOT, célebratnm, eller Recit de ce qui f, efl pas-

Jé h la Fac. de Med de Paris, tiu Jujet de la fection

de la Jympbyfe des os pubis
, pracliquée fur la fenwie

SOUCHOT. (Defle aro de Handlingar om opera-

tionen, fom blifvit gratis utdelte).
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fjelf blifvit obferverad på Anatomie- Salen i

Upfala, och gifvit honom tilfålle, at med fine,

Anatomien ifrigt ftuderande difciplar, hålla nyt-

tige famtal om det, fom rörer famma ämne.

Håndelfen var denna:

Uri et utmargladt qvinno-cadaver fants

liogra ovarium utgöra en flor tumeur, fom ia

noga upfylde nedra Bäckenet, at emellan lim-

bum pelvis och den updrefne maflan, ej en

gång tunna fkaftet af en fcalpell kunde info-

ras. De kringliggande delar: inteftinnm reäum,
colon finiftrum , caecum, fjelfva peritoneum och

en del af omentum, voro af denna tumeurs

tryckning fa flcadade, at de hade ftora, helt

fvarta
, gangrenöfa flackar, och voro likfom up~

löfte af en ruten, ftinkande våtfka. Hela ova-

rium liknade en blåfa, af 3 Librers rymd, nå-

got eftergifvande . for en ftarkare flngrarnes

tryckning, fom efterlemnade gropar, likfom

om man tryckt uti någon mjuk talg. Defs

betäckning var ej tjockare ån pericardium,

utom på några (tallen, fårdeles in fundo, fom
den fants bråfkaktig. Från hinnans inre fu-

pcrflcies utfkuto en del laminse, fom forme-
rade några cellula?, upfylde af famma materia,

med hvilken de utomkring voro omgifne, och
fom öfveralt var af lika befkafFenhet > neml.

fulkomligen fådan, fom mjuk talg, och, nSr

den fmåltcs vid elden, blef klar, åfven fom
fmalt talg, om man undantager några kring,

flytande Hocculi lymphatici. "Lfti denna mate-

ria
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tia voro öfver alt en hop långre och kortare

hår, af hvilka de Bngfta höllo J aln,| inblan-

dade; men ingenftådes liftade vid hinnorna.

Större delen af defla hår formerade en ganfka
traflig knut uti cenrro tumoris, hvareft afven

fantsenmembranos excrefcence af 4 tums långd

,

2 tums bredd och 4 liniers tjocklek, fom med
en bredare bafis var fåftad uti fundo tumoris

ock med fin extremitet (Immade fritt uti den
talglika matieren. Men denna befynnerliga Ii-

gula, fom vid forfta påfeendet tycktes vara blott

.

membranås, hade hyaffa] ojämnheter af åtflcil-

lige inuti fordoide liggande !må ben. Man
kunde nemligen , fedan hinnorne voro afrefne,

utdraga ifrån defs bafis et vanfkapadt fyrkan-

tigt ben ar 1 trims bredd och 4 liniers tjock-

lek, med ojämn yta och kanter, hafvande ir-

reguliera utftående proceflus i fina horn. Uuti

fpetfen af en utaf defla proceiTus , fants en nå-

got djup håla, aldeles lik alveoli dentium, och

den var upfyld af et ben, fom fulkomligen

liknade dens caninus hos en fulvaxt menniikja;

vch på fidan af denna var en annan hala, fom

innehöll et ftycke af en mindre tand. Uti den

motivaran.de kanten af iamma ben , fyntcs åf-

ven en mindre djup håla for någon tand, fom

utfallit under incifion. Men utom detta ft6r-

fta ben voro andra fmårre, irreguliera, tunna,

men dock med hölfor til tänders innefattande

forfedde ben hår och dar gjomde emellan ex-

crefcencens lainina? cellulares, fom högtals vo-

ro
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ro {ammanvåfdc. Uti denna mafia funnos 2:ne

dcntes canini, 2:ne molaVcs och en inciiivus.

Detta tänder voro vål alla (torre ån barns och

mindre ån fullvåxte mennifkjors, lamt ej ful-

komligen lika vål formerade tänder, men man
kunde dock tydeligen från roten fkilja kro-

nan, fom var beklådd med den vanliga hvita

och glånfande crufta vitrea. Från ovarium fm-

go deffe ben åfven iinavafa, fom, ehuru fmå

,

likväl kunde fulföljas til benets inre fubftance,

emedan de voro updrefne af blod.

Hr. M. banar % fedan vag til explication

af denna och dylika caius, genom anförande

af den mening, fom de fläfte ffcore mån i Ve-
tenskapen nu för tiden hyfa om conception

och det aflade djurets eller menni/kjo- ämnets
tilvåxt; neml. at conception fker uti ovario,

hvarifrån germen, med tilhjelp af flmbriae

,

emottages af tuba, (moderroret) genom hvil-

kcn det vidare föres til uterus och dar tilvåxer*

At conception fker uti ovario, bevifes nog-
famt af de håndelfer, då hela fofter blifvit

fundne i ovario, uti tubis eller uti fjelfva ca-

vitare abdominis , fom hårrort dår af, at an-

tingen ovum kommit at liadna qvar på något
af de 2:ne forftnåmde ftålleti, eller ock från

ovarium rakat falla förbi mynningeji af tuba

uti buken och dår fåfta % vid vi.fcéra. Men
emedan det nya djurets forfta åmne <kfå fpådr,

at det liknar den aldra mindfta droppa af en
inform gelatina, fa år ej underligt, om det,

un-



* m ) sög ( q
under denna fin långa refa, an helt och hål-

let definieras, ån åter til någre defs delar å-

drager lig en obotelig tabesj hvaraf händer,

at om de oflcadade ftamina animalculi foras til

råtta ftållet och dar germinera, fa tilvåxa de,

antingen med bibehållande af fin fkapnad, el-

ler med förvandling til en främmande, ehuru
organifk mafla. Hår uti får man fannolika or-

faken til monftrorum generation, hvilka, om
de utan fordomar examineras , tyckas upkom-
ma på traggehanda fått: antingen a defttu eller

ab exceffu parrium (då 2 eller flera agg mer
eller mindre fammanblandas) ; eller ock af de

organifke ctelarnes forvånda difpofition. Såfom
i uterus , fa kan åfven detta hända i ovariis

,

tubis eller cavo abdominis, når et ofulkomligt

ovum dar kommer at, på forutnåmde fått,

ftadna qvar eller falla ned och germinera. Så-

dane obfervationer finnas anförde af Andr. El.

Buchner (Mifcel. Phijf. Med. Mathem, 1730),

SCHUTZERCRANTZ (K. V* Ac. Httfldi. I njS) >

Le Riche (Mem. de VAc des Se. 1743 p. $8)*
Ruysch [Adverf. Med. Anat. Dec. 2 p. 6 Thef
1. T. 3. f. /. 2- Adverf. dec. 3. p. 2. T. 2. /.

4. f.) uti Philof TrcinfaBtonerna och flere ftå-

des ; hvareft kåkar , tänder , hår och andra re-

liquier af fofter omtalas fåfom fundne uti ova-

riis , tubis* och cavo abdominis.

Då Hr. M fedan {kall förklara fåttet, hu-

ru det tilgår, at tänder, fundne i aggftåcken,

ti allenaft åro ftorre, ån barns? utan afven nå-

ftui
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ftan fa ftora, fom fullvuxne mennifkjors tän-

der ; fa lågger han dar til en nodvåndig grund

af tlieorien om evolutionen af fodrets forfta

ftamina, hvilken vår tids ftorfta Phyfiologi be-

viiat med (a ftarka argumenter, tagne från

naturen, at de ftridhare motfågare, fom ålfka

epigenefm, fåfängt foka förfvaga dem med fi-

na raifonnemens. I följe håraf ar antagit , ac

hela foftret, med alla fina lemmar, ligger uti

modrens agg, ehuru inveckladt, och, genom
århållen öfverflodigare föda, utvecklas til den
konftiga bygnad, ibm fedan dar af blifver, At
alla kroppens dekr hafva fina befiåndiga fta-

mina , hvilka i viis ordning , efter fom födan

dem häftigare och( omnigare tilfores, måtte

utvecklas , det år utom alt tvifvel och af v.

Haller bevifadt genom agg, fom honan le-

gat på. — Hos alla nyfödda barn gommas
2:ne, och hos de Ammande amphibier flere

hvarf af tand-åmnen uti alveoli , fom af tand-

kottet åro tilflutne, och vånta en fullkomliga-

re nutrition; hvilken, om den århålles fnara-

re ån vanligt, få komma ock tänderna fortare

fram.

Håraf gor nu Hr. M. den flutfatfen, at

om, vid en ofulkomlig conception, ftorre de-

len af det tilåmnade foftret rordarfvas, men
tändernas åmnen, fom kanfke åro mognare,
ån många de andre krops-delarnes, blifva ,bi-

bchåline; {a år ej underligt, om de, genom
en ofverflodigarc föda och, frie från tand-hdl-

NS 14 O fo-
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fornes tryckning, fortare utvecklas och ärhålla

den ftorlck, fom dej pläga hinna til hos full-

vuxne.

Det andra, fom Hr. M. , i anledning af

den anförda cafus förklarar, år hårens gene-

ration, fom mänga Anatomici bemödat fig at

utreda; men tyckas hafva varit lyckeligare at

lofa knuten i hånfeende til harens inre ftru^

fture , an i hånfeende til deras origine och fått

at våxa. Alla komma de dår uti ofverens , at

hlren hafva colorerade, runda eller ovala bul-

bi, fåftadc vid tela cellulofa, och forfedde med
vafa och nerver. Denna bulbus fkal utvlrtes

vara omgifven af et glånfande involucrum,

fom flutar under cutis och , då det opnas , gif-

ver ifrån fig blod eller en tunn våtfka , hvilken

varit likfom utguten i caviteten och omgifvit

den andra inre bulbum, hvilken de finna vara

cylindrifk, något hård, med en rundviktig an-

da forfedd och innehålla fjelfva håret, fom
upkommer af den forfta flidans tunnare del;

ty når flidan opnas, få finnes håret mjukt och

krökt innanföre gåmt. Men då håret nalkas

huden, få fkaffar det figvåg, antingen -genom

en glandulafebac ca, eller papilla (fom en del

mena) eller genom en pore , och formerar fig

utaf epidermis en tåt åtflutande vagina, fom
har mycken elater och hårdhet. Uti hvart och

et hår åro 5 til 10 elaftifke trådar, förenade

jnedelft tela cellulofa och under famma epi-

dermidis flida kibcrdes hoplimade.

For



For den fkull, de fom betrakta denna fi-

nare hårens ftruäure och påftå, at håren haf-

va dubla bulbi och dubla flidor, fom endait i

hånfeende til ftorleken äro olika, de anfc hl-

ren blandt hudens eganteliga galler, och vilja

ej tro, at defTe utan någon ladan konftig rot,

utan någon hinnornas (lida, kunna utvecklas

af all flags cellulofa molliore. Men denna fe-

nare meningen antager Jikvål Hr. M., dår til

af många goda fkål föranlåten; fafom: at ibland

ftyfva ganfka långa och fvarta, ibland mjukare,

krufiga, hvita och på åtfkilligt fått hopvicklad*

hår hafva af många funnits uti fet- och holfe-

fvulftcr, fom varit af en textura laxiori, utan

at omgifvas hvarken af cutis eller cuticula; vi-

dare hafva de funnits utiovario, magen , tar-

marne , omento , m. m. Ibland hafva de va-

rit fåftade vid någon hinna, men ibland ockfå*

legat löfe uti fjelfva fettet fpridde. Ej eller

har man kunnat uptåcka porer och fpår til en

förut varande vidhäftning uti fjelfva holian,

eller bulbi uti hårens andar.

Hvad hårens bulbi angår, fa år Hr. M.
ofvertygadj at den fom bortlagt et envift fo-

kande efter analogie hos växterna, och icke

af den grunden vil affkala flera involucra,,

fkai finna, at defia bulbi intet annat aro, ån

någon nodulus af en tela ccllularis moljior,

utanpå faftare, men innantil full af . £*ft och
mycket rik på vafa , foljaktejigen ganfka fkicke-

1ig til en beftåndig utveckling. Men fåfom

O 2 hvar
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hvar och en hinna, beftående af åtflcillige ftra-

ta cellulariaj lins imellan fammanhångande , kan

delas uti flera genom konftig diffeöion, fl lå-

ter det famma åfven göra fig med hårens bul-

bi. Hårens egenfkaper, i allmänhet betrakta-

de, finnas ockfå ofverensftåmmande med tc-

lae cellulofae; ty ju compaöare denna år, de-

fto fegare och hårdare finnes hon åfven; hvil-

ket ock galler om håret, fom år ftyfvare och

•ftarkare, ju flera nTamenta i det famma åro

förenade. Når cellulofa blir irriterad, få evol-

veras den och utväxer, och fornyas, då den

blir definierad : ju närmare vid roten håren af-

fkåras, defto häftigare återvåxa de. Når hå-

ren ryckas ur en cutis mollioris texturae; få

gifver den ofta nya, aldeles lika de förra hå-

ren. Hårda årr få vål inga hår; men de mju-

kare och flappe framalftra dem ibland. Tela

cellulofa, af hvad orfak fom hål fl: retad, ut-

vecklas fa, at hon från hela fin fuperficies ut-

gjuter en faft, fkjuter ut rodaktiga vafa, fom
likna et anfkjutände kött, och inofculera inbör-

des med fina oftia. Men af defla fins imellan

förenade, upkommer tela och formerar mem-
braner, fom icke århålla flera vafa , an fom åro

nådige til deras födande. Det år bekant , at tvln-

ne fårade delars fuperficies, då de nåkas, våxa låt-

teligen tilfamman, och det fker medelft de vafa,

fom formera den återvåxande tela cellularis,

hvilket afven händer vid plica polonica.. Neml.

uti denna bcfynnerliga fjukdora retas tela cellu-

laris ,



O ) 213 ( O
laris, fom utgör håren, af någon fklrpa, hvar-

igenom capillamenta upfvålla, fyllas .at en rod-

aktig faft och blodkärl, fom fårorfakar, at ej

allenaft hår-knippet fammanvecklas i en maffa,

utan växer åfven til en.anfenlig ftorlek (moles).

Tela cellularis, fom har fibrer af fitflag, an-

tager åtfkillig form. Ty efter en determine-

rad difpofition af vafa och fibrer, formerar

den ånareolae polygonse, fom låtteligen utfpån*

nas af luft, ån producerar den membraner,

tcndines, ligamenter och aponeurofer, ja åf-

ven klofvar, naglar och fjelfva benen. Hvad
hindrar då, frågar Hr. M. , at vi ju (kulle kun-

na tilågna tela cellularis den förmögenheten,

a t formera hår? Håren fordra en mjuk och

pulpos Cellulofa, fådan, fom den finnes uti

panicula adipofa, och detta tyckes vara orfa-

ken, hvarfore håren hafva fin uprinnelfe un-

der och ej uti det fegare hudens yttre ftratum,,

och hvarfore de til åfventyrs fornåmligaft ta-

ga fit fäte uti glandulse febacese. Sålunda kun-

na åfven hår genereras uti hvar och en fet-

ivulft, hvareft cellulofa år mjuk, och ar ej

nödigt, at de fkola flå rötter uti den almånna

hinna, fom omgifver fvulften* At de flappa,

och ofverflodigt nutrierade fllamenta, fom ofta

i fjelfva fettet af dylike fvulfter åro kring-

fpridde, aga famma formogenhet at utveckla

fig> dir om ir ingen tvifvel. For den fkull

deriverar Hr. M. håren ifrån blotta cellulofa

uti flere trådar fins imellan farnmanlimade

O 3 och
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och af denna tel* framflejutande blifva de åf-

ven ftåndigt årfattc. Så långe vi lefva kunna
håren ftlndig;t tilvåxa, antingen då de fitta få*

ftade under huden, eller hafva fått fina forfta

ftamina uti fetfvulfters löngömor.

Så långt denna vackra afhandling.

De XI Herrar, fom blifvit til Medicina»

Poöorer promoverade, voro följande:

Hrr. Gideon Herm. Derogier (Phil. Mag.)
Carol. Nicol. Helen iu« (Ptn Mag. Demonft.

Botan. Acad. Aboenf.) Andr. Laur. Santhes-
son. «~ Joh. Westring. — Jac. Alm. — Erig

Thurling. «** Carol. Norell» •— Laur. Bran-
jdelius fPh- Mag.) Petr. Grillsson. — Dan.
Wickman (Notar. Reg. Coll. Med, & Demonftr.

Stockh.) och Nic. Appelbaum,

Någre hinder, hvilka ligga de tagne MedicinuU

författningar i vågen , af G, L. (Fortfått-

ning från pag. igi.)

Til förekommande och hämmande af ve-

nerifka fmittans utbredande , åro fa vål i Lands-

orterne, på de ftållen deråft denna fjukdom år

inritad, fom vifle ftåder, fadane anftalter vid-

tagne, fom kunna gifva anledning at förmoda

denna flcadeliga fmit-as, om icke aldeles utodan-

de , åtminftone forfvagande ; och det korta och

låtta fått , hvarmedeKt dylike fjuklingar nu bo-

tas, torde icke litet dertil bidraga. Fri tilgång

til Låkare , frie Medicaraenter for den torftiga

all-
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allmogen göra , at i den vågen ingen ting tycks

fela; men å de fjukas (Ida, torde ofta driftig-

het at uptåcka fin fjukdom , ofta mindre om-
tanka at i råttan tid foka bot, vara hinder til

fmirtans fårekommande och fjukdomens tilbor-

liga afhjelpande.

Allmogen bor i denna del handteras ftun-

dom variamt, ftundom med mera alfvarfam-

het. Den b^ör, fåfom derom okunnig, om mo-
jeligt år underrättas, at en Medicus åligger»

enligt defs aflagde Ed , for ingen ehvem det

ock vara må , uppenbara något , fom angår defs

bråckligheter eller annat, fom den til nåia el-

ler blygd landa kan, hvarigenom en Läkare

hos den famma formodeligen vinner mera for-

troende. Men om någon upOteligen trefkas,

om någon af fri vilja döljer fin fjukdom, bor

den famma med någon lindrig afgift til kyrkan,
fattighufet eller nårmafte fjukhus beläggas-,

hvarifrån jag likvål onfkade dem undantagne,

fom, okunnoge eller af enfaldighct, Icke fjeltva

veta af hvad fjukdom de åro befvårade,

Alt detta torde likvål vara fafångt, och en

ren omöjlighet blifva, at uti denna fmittofam-

ma fjukdom kunna vederbörligen och, fom
man garna onfkade, gå allmogen tilhanda, in-

nan de nltånkte fjukhus i Landsorterne blifvit

inrättade : och det år undrans vårdt , at denna
ohyggeliga fmitta, fom fkadar icke allenaft de
närvarande, .utan åfven tilkommande flågter,

©ch ibland dem fom oftaft upvacker et omkans
O 4 vårdt
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vardt tilflånd, icke långt for detta rordt veder-

börande til medlidande, at, uppå hog befallning,

med fine forflag inkomma, til dylike fjukhus~

inrättningars vcrkftållande i Landsorterne.

Då jag vidare vänder min upmårkfamhet til

Fattig-Medici Inrättningen i Stockholm, få fin-

ner jag den, jåmte flera andra, b£ra et tyde-

ligt vitnesbord, om en Mild och nådig Ko-

nungs oma fårforg for Dsfs nodlidande och

fattige underfatare, och om et tidehvarf, fom
hedrar månflcligheten; ' men jag nodgas tillika

nSmna, at då en rått ufel och fattig mennifka

uti fin fjukdom, blott blifver hugnad med frje

Medicamenter , år den foga ofver hälften hul-

pen. Honom felar fkotfel, mat, dricka, var-

ma m. m. utom hvilket alt med Medicamen^

terne, ehuru gode och val använde, man icke

kan komma långt, eller fulkoml. årnå ändamå-

let, fom år den förlorade hålfans återhållande.

Om derfore Öfverhetens omforg ftråkte fig åf-

ven dårjiln, ät for verkeligen ufle perfoner>

fom med bevis om fin fattigdom voro for*

fedde, (dem likväl fattig-Medicus, fom under

fjukdomarne nårmafl kan fe deras behof och

tilftånd, efter famvete borde fa forkafta e.ller

antaga) fans tilgång til mjölk, bröd, gryn,

kött och ved, endaft under den tid, och icke

längre, in fjukdomen varade, på det en i få

måtto njuten godhet, ej måtte gifv a anledning

til lattja; kunde oemotfåjeligcn mera godt ge-,

nom denna inrättning förväntas.

Med
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Med et enda exempel beder jag få uplyfi

ech vidare beflyrka fanningen afhvad jag nyfs

anfördt: En fattig huftru, blef af (in man (mit*

tad.med Vcnerifk fjukdom , och fokte hjelp*

af fittig-Medicus i Förfamlingen , vid början

af förlcdne vinter.» Så långe väderleken ånnn

var blid, nyttjade hon med god framgång de

af Läkaren forordnade medel ; men da köl-

den infen t lig med nog fhånghet, måfte hon

i brift af varma uphöra med Lakemedlen. Och
fom defTa ånnu icke hunnit fullkoml. utrota

det onda hvaraf hon hefvarades, få kunde icke

annat hända, ån at ijukdomen, under den ti<\

hon måft hålla up , å nyo tiltog med famma,
om icke fvårare tilfallen an tilforne. Hade nu
denna huftru haft tilgång, til de nödvändiga^

fte bchof under fjukdomen, och fåledes på en

gång och oafbrutit kunnat fortfara med Mcdi-
camentcrnas nyttjande, fa hade åtminftonc koft-

naden i anfeende til ctefie fednaré kunnat be-

fparas , emedan hon efter någon tid måfte bör-

ja å nyo, fom hade hon tilforne ej det ringa-

fte brukat. Håraf fes fåledes, at om til en

verkeligen fattig mennifkas forplagning under
defs fjukdom, fkulle fordras någon ringa koft-

nad, blefve den formodel. årfatt, dels genom
jbefparing uti Medicamcnts-fonden, dels genom
det arbete, fom ftaten genom en fådanperfon

yinner.

(Fortfattning en annan gång),

O 5 Be~



Betrachtunrren iiber dte Geburths- Theile des JVeib-

lichen Gejchlechts. Vorgehfen in det KunigL
Akad. der IViffenfchaften zu $erlin von JÖ-HANN GOTTLIÉB WALTER, Med.
Doft. Anat. , Hift. Nat. & Ärt, Obfl ProfeC
etc. Berlin 1776. 42 fid\ in 4:0 utom 3:ne

Tabeller och deras uttydning.

Trenne falfynte obfervationcr hafva gifvit

Hr. W. anledning til detta arbete.— Den for-

fta beträffar en uterus , fom varit delt i 2:ne

caviteter medelit en #ark fkllje-vågg; det var

iåledes en uterus bifidiis f4 bicomis. Vagina

var enkel. Tubae opnade fig hvar på fin fida

i denna tveklufvna uterus; men deras yttre

mynningar, voro, jemte fimbriae, ganfka taft

hopvuxne med åggftåckarne. Denna obferva-

tion ar den forfta i fit flag, fedan Anatomifka

Theaterns inrättning i Berlin. — Den andra

Mndelfen var en onaturlig hinna, fom nåftan

aldlees tilflåt ortium vaginse, och hade likväl

bak om fig hymen aldeles ofkadad; få mycket
tmderligare, fom de ofrige delarnes befkaffen-

het gaf tilkånna, at perfonen någon gång måtte

varit gravida eller åtminftone fodt en mola. fc—

Tredie obfervationen rorer en qvinna, fom
btirit fit fofter 22 år uti underlifvet> hvareft

barnet, utan placenta, utan nafvel-ftrång och

utan hinnor låg aldeles ledigt, men nåftan ful-

komligen til ften forvandladt. Öfver denne fe-

»are håndelfen har Hr* W, år 1778 i Berlin

ut*
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titgifvit en färfkild Academifk Afhandling : Ge-

fchichte einer frau > die in ihrem uutcrleibe ein

Verhårtetes kind 22 Iahre getragm hat ; jj fid.

in 4:0, med 4 Tabeller.

Det år den forftnSmda avhandlingen, fom

nu blir vårt foremål; dock (kona vi billigt en

del lafare for en hop raifonnemens om Signa

Virginitatis etc. til hvilka Au&or tagit anled-

ning af fin 2:dra obfervation. Dar uti fåges

ock ingen ting fårdeles nytt. Auclor tror

mojelighetcn af en Lucitia fine concitbitu, fom
åtminftone kan lägga grund til barmhärtige ex-

plicationer. For öfrigit bekräftar rlr. W. fi-

na fatfer med flere obfervationer, och alt fr

ganfka artigt at låla på fit ftålle, när man en-

daft har fa god gåfva at fjelf tänka, fom Hr*

"W. at göra Anatomifke uptåkter.

I anledning %f i:fta håndelfen (atirui bicor-

tiis) fcamftåller Hr. W. 3me frågor, af hvilka

han här endaft befvarar denna: Finnas mujkel-

fibrer uti Lif-modren , fom vid förlo[sningen

atdrifva foftret, eller hafve vi andra krafter ,

fom förmå uträtta dfven det famma?
(Defs fvar en annan gång.)

Utdrag af et åref ifrån Hr. DoEt. JOH. PTE-
STRING til' J, K. dah Norrköping d. /?

Mart. qgi P

Det , fom Ir infordt om Geum urbanum (p-

161. feq.), år rätt artigt. Jag fant dock bland

mina Annotata Academica något, fom bevifar , at

Dod-
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Doft. Buchhave icke 5r den forfle, fom fun-

nit denna vara er fuccedaneum Chince. Det
beråttas, at Géi Urbant rot /kal almånt nyt-

tjas i Canada i ftållet for China -Barken. I

olika climater med vårt torde ock alla Amara,
litet aromaiico-adftringcntia vara fpecifica mot
febres intermittentes , då de åro få mycket lin~

driga mot våra febrar (i). Denna rot har ock

blifvit forfokt med nytra mot rodfot, hvareft

hon berommes ofver Tormentilla, fom förr bru-

kades. Något vigtigt år det, at Roten bor up-

tagas innan hon går i ftjelk. *— Jag nåmde
något i mit förra brefom en huftru, ibm trod-

des vara gravida extra uterum : ty Barnmor-

skan hade fonderat henne flera gånger; hon

fjelf kånde rorelfe i buken. Saken blef up-

takt på I2:te månaden, da hon, efter frarka

vårkar, lika de dolores ad partum, fom hon

vid fina förra forlofsningar haft, i ftåller for

barn, blef af med en myckenhet ftinkande

vaitn och vader. Vattnet fteg efter hennes

tycke til en kanna. Det befynnerligafte var,

at hon under hela denna falfka grolTefien va-

rit ordenteligen menftruerad, ehuru omnigare,

Sn eljeft.

Sam-

(ij Denna explication, ehuru vål grundad, tor-

de dock vara otilråckelig, i fall rotens ver-

kan icke (kulle hår fvara mot hvad Herr

Buchhave upgifvit.
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Samling af Ron och uptdkter etc.

Af denna intereffanta Götheborgfka Jour-

nal innehåller Februarii Månads Haft (Se

om Jan, Månads p. 63.) följande åmnen i vår

våg

:

i. Slut af äreminnet ofver Arch v. LIN-
Né. 2* Om Luft-Syra (Fortfått. af Sigaud de

La Fonds afhandl.) 3, Beforifning på en Luft'

Eletlrometer , af Tib. Cavallo. 4. Eletlrijke

förföll med Barometer-Rör , af den famme. 5,

FÖrfök-, at medel/I ekclricitet upväcka djur, fom
blijvit qvafde af kol-os y af Nicolas. 6. Om en

befynnerlig metajlafis latlea, af Berthelot* 7.

Om en lyckelig opererad medfödd obturatio re»

cli. —- På en detta häftet bifogad Tab. 1 vifa

fig. 1. 2. 3, 4. Hr. Sigaud de La Fonds och

flg. 5 &
' 6 Hr. Tib. Cavallos nyttjade inftru-

menter, fom uti deras Arnandlingar befkrifvas.

P"åderleken och de mdji
l gångbar'e fjiådomar , ob-

Jerverade i Stoekholm Jidftledne Februar. män.

d. 1 Febr. 6 gr. kalt, klart,, lugnt.

2 - r - morgonen mulet, 7 gr. kalt, Barorru

25, 25. klarnade åter aft. 6 gr. kalt.

3 - - - morg. 11 gr. kalt, klart, Barom.

25, 6$ midd. 6 gr. kalt, lugnt,

4 - - - mulet med fno och urvåder, midd*

4 gr. kalt.

g - - - half-klart, n gn kalt, Barom. 25,
52. midd. 8 gr. aft. 11 gr. kalt.

6,-
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et 6 - - - morg. klart, 14 gr. kalt, Barora,

25, 55. fedan 10 gr, kalt.

7 - - - rnorg. 10 gr. kalt, klart, Barom,

25, 56. midd. g gr. kalt.

g - - - morg. 10 gr. kalt, lugnt, dimba,

» Barom. 25, 70. fno, 2 gr. kalt.

9 morg. mulet, 3. gr. kalt, Barom,

23, 39. midd. § gr. blidt.

10 - - - mulet 2 til 3 gr. blidt, Barom. 25,10,

11 - — mulet 2 gr. blidt, 3 gr. blidt.

12 - - - morg. mulet 1 gr. blidt, Barom,

25, 26. duggrågn. afr. kla. 3 gr. blidt.

13 - - - morg 2 gr. blidt, mulet, Ffarom.

25, 06. z£t. m. fnoblandadt rågn.

14 - - - morg. mulet, 2 gr. blidt, Barom.

24, 40. aftonen klarnade.

15 - - - morg. måft klart, 1 gr. kalt. Barom.

24,79. mid. 1 gr. blidt, aft. 2 gr. kalt.

16 - - - morg. klart. 7 gr. kalt, Barom. 25,
10. midd, 2. gr. kalt lugnt.

17 . - - morg. klart^ lugnt, 7 gr. kalt, Barom.

25 , 30. mid. 2 gr. kalt aft, 5 gr. kalt.

2g *. - - mulet, fno, morg. 7 gr. kalt, midd.

3 gr. kalt,

13 - - - morg. mulet 6 gr. kalt. Barom. 25,

45. midd. 5 gr. kalt, fno.

20 - - - morg. halfklart, 9 gr. kalt, Barom.

25, 29* fedan 6 gr. kalt,

fil - - - morg. mulet 3 gr. kalt, Barom. 26,

10. fedan 2 gr. kalt.

«a - ~ - morg. mulet, 7 gr. kalt; Barom. 25,

73.
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73. fedan 4 gr. kalt, fhogade hek
eftermiddagen.

23 - - . morg. mulet, 4 gr, kalt. litet fnS.

Barom. 25, 30.

24 - - - morg. mulet, 8 gr. kalt, Barom*

25, 46.

25 - - - klart, morg, 16. — midd. 8 — aft-

13 gr. kalt, lugnt.

26 - - - morg. mulet, 8 gr. kalt, Barom. 25,
oo. fedan 4 gr. kalt, fno»

27 - - - morg. mulet, dimba, 2 gr. kah\

Barom. 24, 97. fno 2 gr. blidt,

28 - - * morg.mulet, lugnt, Termom. pi
fryspunä. Barom. 25 , 13.0m mid-

dagen 4 gr. blidt.

I hånfeende tiP fjukdomar har det måft

forhållit tig lika forn i Januar. månad (p. 126),

utom det, at någr-a få barn haft Stryp -fjukan

och äfven dår af häftigt dodt, famt, mot flu-

tet af månaden , Flufs-hats-fjuka börjat blifva

tåmmeligen gångfe, och ibland fordrat åderlåt-

ningar eller Iglar.

Nyheter.

Herr Joh. Adam Hoffman, Prof. Med.
i Herborn , afled d. 7 fiftl. Januar. uti en ål-

der af 73 år och 8 Månader. Han blef Med,
Doft. 1740 och difputerade de Viribus Corti-

sis Ptruviani uti Heidelberg, hvarifrån häri
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1743 blef kallad til Erlangen fafom en- bland

de fårfta ofFentelige Lärare i Låkare-konften
,

och 1747 kom han, uti den aftedne Prof. Phil.

Max. Dilthey's flålle til Herborn, hvarifrån

han 1749 gjorde en lärd refa til Holland, hvar-

eft han ingick en nära och. fedan (landigt bi-

behållen vånfkap med Hier. Gaubius och Jac
Schultens, gjorde% nytta gf Bibliotheken och

Botanifke Trågårdarne i Leiden och Amfter-

dam, och tog med fig frön affrämmande väx-

ter, afven fom han fedan fMndigt fick fadane

frön fig tiHånde frän Wilh. Stoye i America»

och fjelf updrog i fin trägård. Han var ofver

hufvud en ftor ålfkare af Natural - Hiftorien

och har lemnat efter fig et fkont Natural-Ca-

binet.

un nw—iiiiBi— 1 111 »i< 111 ni 1 "in 1 "iim iMiifiWiiw 11
1 ! r

Uti Konigsberg har Med. Doft. och Hof-

Apothekaren Hagen blifvit ProfefTor Medici-

nae Extraordinarius.

Herr Direfteurcn och Bokhandlaren Fyr-

berg, fom har fin Bok-Låda uti hufet N^ 130

på flora Nygatan, har nu låtit trycka en Ca-

talogue General des livrés Francois , quife trou-

vent chez lui , och lofvar fnart en lika fa full-

filndig Catalogpå Tyfka, Latinfka, Italienfka,

Engelfka och Hollåndfka Böcker, fom ock hos

honom ar forråd på, uti allehanda Vetenska-

per, åfven dem, fom intereffera Läkare och

Naturforfere,
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Vermifchte Chimrgifche fchriften , herausgeqe»

ben von JOK L SCHMUCKER, KönigU

Preuf. erflen General-Chirurg. etc.

2 Band. Berlin imd fletin i"]*]^ 3f2fd. och

2 Band. ibid 17 19 302 fid. #:o.

Bagge med kopparftick.

Denna famling af Ron och anmärkningar

uti Pra£fcifke Chirurgien; ar ganfka låsv Srdig,

och fkal man ej forgåta at hår begagna %
dåraf. Til en början vil man utur / Band*

p. 22$ anföra: Tvdnne, genom kalt vattns ut-

vårtes bruk, hjckeligen kelade Ledfårnader (vul-

riera articulationum); meddelade af Hr. Rcge~

ments Chirurgus HORN.
En mufqveterarc fkadade fit vandra knå,

med en hvals tråd -krok; fåret geck nåra til

knåikålen på vånftra fidan, fnedt nedifrån up-

åt, genom ligamentum Capfulare, in i fjelfva

ledhålan ; bråfken, hvarmed åndarne af de ar-

ticulerande benen voro ofverdragne, var ^vqti

flcadad och ledvattnet utflöt mycket. Hr. Horn
lagade at patienten fick ligga ftilla, förenade

fårets kanter med håftplåfter, lade en tunn

Comprefs dår öfver och fattade alt med en

circulaire-binda , ofver hela knået lades mång-
dubble linnelappar doppade i kalt vattn, hvil-

ka ömfades få fnart kylan forgeck. Patienten

épnades åder och tog nitrofa, alt i affikt at

hindra inflammation, fom härvid år det for-

jiemfta hindret for läkningen; dårfore fortfors

NÄ 15. P / bl-



både natt och dag med kalla omflagen. For-

fta dagen utflöt mycket ledvattn, dock min-

fkades det efter hand. På 8 :de dagen började

(aret vid bagge andar lakas , och det utflytan-

de ledvattnet minfkas. Man fortfor med kal-

la omflagen tils det var aldeles heladt. Patien-

ten måtte ligga på ryggen och rått utftråcka

det fårade benet. På 4:de veckan var det låkt,

och, utom håftplåfter och kalt vattn, var alde-

les intet nyttjat, ej eller har någon inflamma-

tion vifat (ig. En liten tid efter Mkningen

kåndes någon ftyfhet i knået, men den förgeck

fnart aldeles, få at pacienten åter kunde for-

råtta fin tjenft fom tilförene.

En annan foldat ftack et långt, hvaft och

fpetfigt glashycke, vid den inre fotknölen, in-

uti fotleden, få djupt, at han måfte med magt

draga det ut igen. Då han blifvit förd til La-

zarettet och foten aftvåttad , fags et får af ni er

ån 2 fingers bredd, och då fingret dåruti inför-

des, kånde man at det geck in i articulation

och at bråfken på ftora benpipan åfven var

ifkuren. Hr. H. nyttjade endait kalt.vattn til

omflag , aldeles fom i foregående håndelfe. In-

gen inflammation infant fig, ehuru fårets he-

lande geck något långfammare ån i förra Ca-

fus. Efter läkningen behölt han en tid någon

fmårtfam fpånning i fårade leden , hvilken lik*

val federmera förfvann, iå at han fnaxt åtar

kunde göra tjenft.

£n
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En underofficer fkadade vid famma tid fin

fotled med fpetfen af en hvafs flcomakar-knif,

och blef åfven botad genom omflag af kalt

vattn.

Det ar bekant hvad fkutne 0r i lederne,

i fynnerhet i knået, plåga hafva for farlige

och befvårlige följder, och Hr. Horn år ofver-

tygad at vid fådane tilfållen fkola omflag af

kalt vattn uträtta mer ån någre andra faker.

Uti 2 Bandet p. 134. låfes följande Anmärk-
ning ofver åderlåtnings mifsbruk vid hajtigs

marcher , famt i het och qvaf väderlek.

Det ar en fordårfvelig vana, at vid for-

cerade marcher i hett och qvaft vader, åder-

låta de Soldater, fom af möda och fvett un-
der fine fålt-bordor förfmåkta och nedtryckas;

och ändock år denna fkadeliga fedvana få all-

månt antagen , at man därom ofta utaf de be-

falhafvande anbefalles. Au£tor hoppas fåledes,

at de fa anmärkningar och håndelfer, hvilka

han , ofver denna i fanning betydande omftån-
dighet, författat, ej utan nytta ikola låfas.

Den foldat, fom vid het och qvaf våder-

lek håftigt marcherar, laftad med fina Fålt-fa-

ker, och fårnåter alla fina krafter genom en
beftåndig fvett i 8 til 10 timar, fa at alla defii

klåder blifvit genomblotta, har utan tvifvel

fnarare brift ån ofverflod på blod; detta gal-

ler åfven, om inan ock ville ejiligit Theorien
P Z an-
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tntaga , at , for den beftåndige värman , bloden

i de yttre råren vore utvidgad; emedan Phy-
fiologien vifar at all (Vett ej år annat ån blod
uplöfd til ferum.

Då Konungen af Preufen i fålt-tåget 1760
gjorde med Arméen en häftig marche, had«
Auäor tilfålle at öfver detta tiftånd göra åt-

ikillige anmårkningar. De 2*ne dagar fom mar-

chen påftod voro ganfka värme och vädret al-

deles lugnt. Arméen upbröt bittida om mor-
gonen, och mot middagen började foldaterne

ftupa af matthet, hvilket fkedde ånnu mera
eftermiddagen, tils Arméen ånteligen mot af-

tonen kom i fitt ftånd-qvarter. Som Anftor

då befant % vid efter-tropparne , fåg han mån-
ga af defla utmattade.» En del hade en blek-rod

anfiktes fårg, andra voro aldeles bleke, ögo-

nen voro ftinna och roften ganfka matt; fom-

lige lägo fåfom litlöle utan all andedrågt och

puMen var knapt kånbar; många ratade, och af

dem dogo de flåftc ; någre ropade at alt fyn-

tes grönt for deras ögon ; andra hade häftige

convulfioner och rorelfcr af fallande-fot, hvil-

ka dogo gcmenligen ftraxt. De flåfte af de

fjuknade och döde voro ungt folk. Hår fpa-

radc man ej eller åderlåtning; ftraxt då opnin-

gen gjordes fprutade blodet i ftor båga, men
afftadnade ganfka fnart, och rann fedan blott

droppvis ur ådern; hos många var hjertats och

fculsklrorties kraft få forminfkad, at bloden,

då ådern opnades, åfven endaft flöt droppvis. Pul-

ftn
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fen var hos de flSfta ganflca liten häftig och,

v

hos många, fa lag, ar åzn knapt kändes, til

tecken, at hjertat och pulsadrornc af brift pä
lifsandar voro på det hogfta forfvagade. Mån-
ga klagade ock ofver en fmårtfam vårk i det

innerfta på lårpipornc, likibm margen blifvit

fonderfliten.

(Hos djur fom i hett vader blifvit jagade,

och i fynncrhet hos häftar fom blifvit ridne

til döds, har man funnit ren blod i de ihåli-

ge benen, famt margen fmålt). De fom ader-

låtos, dogo gemenligen. Man har uträknat at

vid denna marche omkommo på detta fått,

300 foldater; men Au£tor kan ej utgifva nå-

got fåkert dårom. Utan tvifvel åro de åfven

räknade , fom, ibrift af vagnar, ej kunde med-
föras, och fåledes foljo i den flcnteliga Ge-
neral LAscfs händer, fom förföljde dem. Ko-
nungen utgaf ftraxt de ordres at alla vagnar

fom funnos däromkring fkulle famlas, for at

fortfkaffa de utmattade foldaterne; men for

myckenhetens ikull hunno de dock ej til. Vid
den Grenadier-Bataillon fom Au&or var, do-

go ej flera ån 2:ne.

Alla de fom kommo under defs hinder

fkjottes på följande fått: Forft borttogos klä-

der och bördor, hals -duken bortikaffades,

och, om tilfålle gafs, lades de med broftet och

hufvudct något högre, på et fkuggrikt ftålle

eller >under något tråd ; fedan gafs dem vattn

med ättika eller viftriol-fpiritus , och på dem
P 3 fom
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fom låga fom döde, utan all kanfla, tvättade*

hånderne och anfiktet därmed, och holts flyk-

tig fpiritus under nåfan. Om denna fpiritus

ej var tilråckelig (fom ofta hånde at den ej

fororfakade minfta retning, utan de lågo i en
beftåndig fåmnfjuka), fa retades nåfan inuti

med torra grås-ftrån, hviika ftuckos högt up,
får at upvåcka nysning, hvaraf de åter efter-

hand kommo fig före. Håraf kan man fe,

huru vis och nyttig den inrättning vid Romer-

fka Arméen var, at hvarje foldat hade ättika

med fig, hvilken vid detta hlndelfer år det

fåkrafte och måft verkfamme medel \ och det

vore ganfkavål om man åter komme fa långt

>

at vare foidater fylde fine fålt-flafkor med ät-

tika i ftållet får bran vin. Då deffe fjuke (a-

ledés fkjåttes , kommo de fig före fortare el-

ler långfammare, alt efter fom de voro mer
eller mindre kraftloe. Hos många förekom-

mos defia anftoter, då de fom fyntes mycket

qvåfde och gingo med ftyfva leder » tillåtos gå

utur marchen och hvila, farrit blefvo med fyr-

lige drycker upfriflcade.

Om detta foregående förhållande ej vat

tilråckeligit , utan patienten ändock låg finnes-

lås eller hade Convulfioner och fallandefot-

like anftoter, få måtte de ikjotas fåfom vid

flag (Apoplexta) ; ty utan tvifvel beftod då or-

faken dåruti, at ferum til någon myckenhet

utgutit (ig i hjern-bilorne , och genom fin tryck-

ning upvåkt fymptomerne. Men fom i fålt-tåg

,

Vid
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vid fådane mardier, i fynnerhet då en fiente-

lig Tropp följer nära efter, detta elåndigo

menniikjor ej kunna, for brift på vagnar , med-

föras, få bfifva månge er off:r for döden, hvil-

ka eljeft kunnat blifva frålfte. I början på kri-

get år 1756 hade Auäor en fadan patient un-

der defs vård, fom låg aldeles finnes-lös och

utan all kånfla , och kom fig förft före på an-

dra dagen med häftig yr/la; dock blef han

3:dje dagen genom tjenlige medel til hålfan

aterftåld.

'

Af detta förut omtalte, tror Auftor kunna

bevifas , at alla detta tilfållen hårflyta, dels af

lifskrafternes uttömning, dels af brift på blod,

fom förorfakas af det myckna fvettande, el-

ler ockfa af blodvattns utgjutande i hjernans hå-

lor , hvilken år den farligafte orfaken. Han fin-

ner det åfven ofverflödigt at uttryckeligarc be-

vifa, det åderlåtning vid alla deffa tilfållen år

hogft fkadelig.

Auftor tillägger någre anmärkningar om
dem fom kylt fig, hvaraf ofta döden förorfa-

kas, på et fått fom år tvjrt emot det nyfs

omtalte.

Vid vinter-Campagnen 1761 förlorade Her-
tigelige Wartembergfke Corpfen mycket folk

vid Colberg, och i fynnerhet trotnade månge
under marchen den 12 December, efter fkant-

fens årofring vid Schieviele, for den {trånga

kölden och Nordanvådret, och emedan de, for

då varande omftåndigheter , ej kunde medföras,

P 4 fi
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få mafte de utan all hjclp fryfa fig til döds.

Den häftige kölden gjorde at blodet i Extre-

mitetern likfom ftdnade , den flockade fig kring

hjertat och i de ftorre rören, och då blo-

dets omlopp i de yttre d<Jårne förhindrades >

drefs den i få flor mångd åt hufvudet, af ån-

teligen flag och dåden följde»

Så val vid den förra fom denna fenare onv-

ftSndigheten år narmafte orfaken til döden den

famma, ehuru de bidragande orfaker åro gan-,

fka åtfkilde; ty i förra fallet blir blodet at

den ftarka hettan i blodvattn uploft, och af

defs forluft forfvagas hjertats och rårens lifs-

krafter, och blod-vattnet utgjuter fig uti hjern-

kamrarne , hvarifrån det för kårlens fvaghet ej

kan tilbakaföras. I fenare fallet åter flockar

blodet fig i yttre delarne, och famlar fig kring

hjertat; pulsådrorne föra åfven mer blod til

hjernan ån blodådrorne hinna återföra, hvaraf

döden nodvendigt, om ej ihar hjelp kommer,
måfte följa.

Uti LABBé ROZIERS Journal de Phy/i-

qve % Tom. XVI JuUi i"]So p. S9 > fe* man
2:ne handel/er fom bevifa den nytta valnöt-ol-

ja (oleum Nuets juglandis) vijat vid Leucoma

ellerfläckar på ögonen*

Den ena håndelfen var en flicka fom vid

4 års ålder fådt koppornc , hvilka låmnat ef-

ter fig en flack på hvarje oga, fom aldeles

iortogo fynen. Sex månader efter denna åkom-
mas
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mas båtjan, dröp man några droppar af val-

not-olja uti ena ögat, hölt tillammans ögon-

locken och gnuggade dem iagta utanpå , for

at udprida oljan öfver ytan af hela ögat. Uti

trenne år har hon nyttjat detta medel tidtals.

Innom et år började fläcken klarna , fa ar hon
kunde åtfkilja obje&erne; fedcrmera kunde hon
vagleda fig enfam, uträtta de fyflor man vid

hennes ålder kan fordra, och fe ögat på en

fy-nål. PS högra ögat återftår nu ej mer ån en

liten hvit flack, fom år något ogenomskinlig

mot inre lidan midtpå Cornea ; och på vånftm

ögat blott en lindrig hvithet vid nedre kanten

af Cornea.

Den andra håndelfen var följande: uti Oclo-
ber 1777 kom et fruntimmer med fin 7 års

gamle fon , från en flad i Spanien til Paris

;

detta barnet hade vid 3 månaders ålder förlo-

rat fynen på högra ögat, och då det var et och

I år gammalt fick det kopporne, fom gjorde

denna gaffe aldeles blind, genom et årr eller

flack fom betåkte hela klara horn-hinnan pa
vnnftra ögat. I detta tilftåndet har han för-

bi ifvit blind i 6 år. Vid ankom ften til Pariö

lämnades han til en fnåll Chirurgus, hvilken
använde retande pulver, Spanfka flugor etc,

utan all förmån ; tvårtom den rodnad och varck
i ögonen de förorfakade, gjorde at modren
blef mifsnögd och barnet afflog alla flags

medel. De voro fårdige at vånda om hem,
P 5 da
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da man förfåkrade dem, ät genom lindrige

medel kunde- fynen, åtminftone på ena ögat,

återilållas. Något fimpelt ögon-vattn och fot-*

bader nyttjades da, fårat lindra ophthalmien,

hvarpå kuren företogs.

Den ringa underråttelfe man kunde fa om
orfaken m. m. til blindheten fom på högra ögat

börjades vid 3 månaders ålder, gjorde at for-

föken endaft fkedde på det vånltra. Cornea

på detta ögat var ej allenaft ogenomfkinlig,

utan åfven ganfka tjock och utftigande. I an-

ledning af den Phyfifke kuridjfkapen , at opaca

kroppar hafva mer eller mindre genomfkinlig-

het alt efter defs tjocklek, få at vifTa genom-
fkinliga fakcr blifva nåftan ogenomfkinlige når

man fördubblar dem, (a beilot man at bortikå-

ra fa mycket af Cornea fom möjeligit var, för

at gjöra den genomskinlig. Mr. Pellier (Oeu-

lift, hvars 2:ne foner for några år fedan be-

fökte Sverige), blef tilkallad , fåftade ögat och

bortfkar 2 fjärdedelar af Cornea? tjocklek. Bar-

net klagade ej öfver någon fvedä och ingen

blod vifte fig , man nyttjade endaft linne-com-

prefTer i Rofenvattn fuktade, och på 6:te dyg-

net öpnades ögat, då barnet fåg dagen, kunde

åtikilja nycklar, fingrarne m. m. Som man åf-

ven vet at papper, pergament etc blirgenom-

fkinligt af olja , och Cornea på ögat har myc-

ken likhet med defla faker, fa våntade man
med fkål kurens fullkomnande utaf valnöts-ol-

ja. Ds fingo åfven en Bouteille dåraf med %
pä
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på refan, och hafva genom bref fedan berät-

tat, at barnets fyn mycket förbittrats.

DefTa lyckeligc obfervationer gifva detta

medel foretrade for åtfkilliga andra, fom dels

iro fvåre at få, -dels ikadclige eller onyttige

at bruka.

Utdra* af et bref från Mr. VABBé HEM-
MERy Profetfeur de Phyjlqve a Manheim,

a Mr. DÉLOR, Om metallers Eleffricitet.

{ABBéROZIERSJmim. Pkjf. JuM inSo.

Jag tog en val polerad meflings-fkifva

(hvarpå hornen afrundades) 2 och 4 tum i fyr-

kant, ~ linea tjock; på 2:ne motfvarande 11-

dor upvekos en lineas höga kanter ; därunder

fafUoddes en ring, en och § tum i diameter och

en tum hog, hvaruti med maftick eller harts

flftades et fkaft af grönt glas, 6 tum långt , fom
(lutades med et tråd-handtag. Med bagge mina

händer fattades fkaftet af denna lilla machine,

hållandes fkifvan ritt upåt; en medhjelpare

tog et filkesband uti bagge åndarne, drog det

hårdt 3 a 4 gånger ofver plåten, af hvilken

det, for de upvekne fidorne, ej kunde halka;

jag förde fedan denna fkifva til en liten ku-

la, af kjårnan på Fläder, ftor fom enårt, hän-

gande på en filkes-åhda, hvilken kula drogs

och tilbakaftottes ftraxt ofver en half fot. Ef-

ter flera forfék har jag funnit: 1:0 At om
ban-
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bandet år nytt och rent, gjor ofta et enda drag
tilfylleft for at Electricera fkifvan. 2:0 då

man med handen kommer mot fkifvan , ger

den en ganfka tydelig gnifta, om bandet flera

gånger gnides fram och tilbaka. Efter defia

lyckliga forfok med metall, trodde jag at åf-

ven andra Condu&eurer . fåfom djur til exem-

pel, låta genom gnidning Eleäricera lig. I

denna tanka ftålde jag mig på en Eleäricitets*

pall , ocfy ftrok med min hand några gånger

på et katt-ikinn , åt famma dirc&ion fom håren

lågo, hvarefter jag förde handen åt et ftycke

metall, då en ftarck gnifta vifte] fig. — Jag
har åfven låtit förfärdiga en ihålig Cylinder af

tunn meflmg, en fot lång, och 2 tum i dia-

meter, vål rund och polerad; vid ena andan

faftades et fkaft af glas; med denna Cylinder

gneds et katt-flsirm utlagt på et bord, hvaraf

Cylinderns ele£hicitet blef ganfka ftark, få at

gniftrorne blefvo få hårde , at de af mine åhö-

rare, fom voro langft bort i en ftor fal, hårde

dem lika vål fom de nårmafte.

Phvfiograghifka Sdltjkapets Handlingar J De*

Un.

Åtfkillige lirde Svenfkar hafva redan ar

1772 förenat fig, at i Lund inråtta et Veten-

fkaps-Samfund, famt tilkallat många for Ve-

tenikaper ochj Patriotisme kånde utlänningar*

Detta Samfund har blifvit kallat Phyfiographi-

fka
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feaSållikapet, och har af fine Handlingars forfta

del, utgifvit 3:ne ftyckcn. Det r.fia tryckt i Stock-

holm 1776; det 2:dra famt federmera nu nyligen

det i:djeflycket I. åro åfven utkomnc, tilfammans

2 1 R parr. in #:o maj. med 3 Tabeller. Detta Säll-

skaps fornåmfhi föremål år val Oeconomien och

Natural-Hiftorien , men det emottager dock åf-

ven Befkrifningar på Kreaturs fjukdomars botan-

de , lamt Chemifka och Phyfifka underfokningar.

Hr. Prcfef. Retzius år Sållfkapets Secreterarc,

Det torde ej mifshaga at \Åv lämna något ut-

drag af de afhandlingar fora kunna angå den-

na Tidnings åmnen.

Uti r.jla Jlijcket hörer det mafta til Skån-

flca Landt-hushållningen, men p. J<p. låfer man
Mineralogift Bejkrifning öfver Andrarums Alwn-

Skiffer-broit , af Hr. Malmstroim. Alun brottet

2r belågit i en backig och ojämn, af hvit och

rod fand famt klapur beftående jordmån. Öf-

ver fkiffern ligger merendels hvit och rod fand;

på et ftålle lera; därunder år et lager af 3 tit

6 qvarter Jord , blandad med fkiffer , famt

därunder rena fkirTern. Följande oarter före-

komma i denna fkiffer. 1:0 En fa kallad klip-

pa, fomaf2 til 5 qvarters tjocklek ofverftry-

kcr hela fälten och beftar af en fjållig jårn-

bunden kalkften. 2:0 Et lager af fvartgra kalk-

iten , ftundom af 3 alnars mågtighet, hvilket

har fkiffer fa val åfver fom under fig. 3:0 Kies-

bollar (Arfenicum Schifti kntknlaris atri, Lin.

Shånjka réfa p+ 120) , från en tums til 3 alnars

dia-
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diameter, dels klotformige dels flatrunde, hvil-

ka ligga fom körtlar i rikafte och renafte A-
lun-fkiffern. De fmå kiesbollar beftå af en
blekare eller mörkare fvafvel-kics, men de
fcörre af jårnbunden kalk, eller af orden. 4:0

Kaikfpats-ådror, merendels perpendiculairt hän-

gande, underftundom horizontelt liggande, af

hvilken fenare art den få kallade ftrålgipfen Ir

{Stirhim g>jpfeum, Linn. Gijpfum Jlriatum Wal-
krii. Gypjkm fibrofum, Croiiftedt , ehuru den

ar en verkclig kalkfpat och borde heta firåU
kalk)

Uti en -del fkiffer finnes afrryck af infeftsr

och muis lor. I brättet finnes åfven en få kal-

lad råga, fom beftår af fmårårnig på borft

ftåendc alun-nvalm, och mot öftra andan för-

undrar fig i hvirfvel-gång.

Vattn framfilar pa ådkillige ftållen i brät-

tet , Sr jårnhaltigt och farter gul ochra fom du-

ger til olje-fårg; på et ftålle rinner et vattn

fram fom af ftillaftående blir grönt, och på
andra ftållen et grumligt hvitt vattn, fom år

modren til kalk- {patén. En ottondcls mil från

alunbrottet i foder år en gråbergsart med qvarts,

fom efter förfök håller Silfver, men anvifnin-

gen i dagen år ringa och mager.

Pag. 42 Eotanijka Obfervationer , af C. P.

IVEIGEL.
1. Obf angår Aconitum LycoBonum, afc

hvilken von LiNNe har 2:ne förändringar den

Nordijke med blå och den Ty/ke dier Sveitzer-

fifé



Q ) 239 ( O
Jka med gula blommor, men Hr. von Halleä

åtfkiljer dem i 2:ne Species, famt fager den fe-

narc egenteligen vara de gamles Lycofåonum\

emedan den ej, fom den blå, ar giftig. Stor-

leken undantagen, åro de dock ganfka like,

och komma bagge ofverens med den befkrif-

ning v. Linnc gifver på Aconitum Lycotl Om
de fkola blifva tilfammans under en art, kun-

na de dårfore nämnas:

Aconitum Lijcotlonum *foliis patmatis , trtfi-

dis i hicijisy fubvillofis.

a) Caruteum y caide inferne obtusangulo

,

ramis ereSfis. Habitat in Lapponia, Svecia, Nor-
vegia , Imperio Ruthenico.

&) Luteutn, caule inferne acutangulö, ramis

fatentibus Habitat in Germania , Helvetia.

2 Obf. Läntana acnleata , foliis oppojitis ,

eaule ccnleato ramofo , fpicis hcemisphcerkis

,

Linn. S. N. XII. T. II. p. 418.

Greifsvaldfka Trägården har 2:ne tydeligen

åtikilde varieteter af denna vSxt nemligen a)

Läntana Mntabilis , — Corollarum laciniis cre*

nulatis nch b) Lantana Coccinea — Corolla-

rum laciniis integerrimis , margine revolutis.

3 Obf. Melianthus major och minor åtfkil-

jas vål tilrSckeligen genom bladfjållen (Jtipula')

men (a torde dock ej vara ofverflodigt at an-

föra de ofrige kännemärken, hvarigenom de

åtfkiljas. Bägge hafva blommat år 1774 un-

der bar himmel i ktuka uti Greifsvalds träd-

gård, minor i Maji och Juan, major i Junii och
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Julii månader. Deras fkiljemårkcn åro at Mi-
nor har folia fubtus fubvillola ,' Major omnino
nuda, Min. har petioli akti, ala integerrima,

Major folia decuriive pinnata, ala petiolorum.

fupcrne ierrata. Minor har flipuke geminae,

diltinäa!, iubulata?, fefTiles, Major folitariae, pe-

tiolis adnats:, ovato-lanccolata:, amplexicaules,

vaginantes» Uri Minor ar piftillum calyce bre-

yius (ftaminibus duplo brevius ), i Major dår-

emor longius (ftaminibus longius).

4 Obf. Geranium Phtritrn Lin. har i S. N*
XII blitvit ikildt i 2'ne fpecies; jnfcum och

Phcrnm; detta fenare beflcrirves hår noga; hvar-

efter defs caracier blir: Geranium caule ereSto y

pcdiinculis Jolitariis alternis oppojitifoiiis, peta-

lis trifiäls fnbiVfidulatis.

5 ObC Af de Chinefifka frön fom Hr. Pro.

fellor Bergius meddelar, har år J774 en A-
maranthns upkpmmir, fom hel och hållen år

mörk iVartbrun ; den bcflcritvcs vidare och

liknar til utieende Amaranth. tricolor ; men fkil-

jes, emedan den ej har mer ån 2:ne fårgor; tor-

de fåledes fa kallas Amaranthus bicolor
,
joliis-

tiiridi , fiavo purpureoqve variegatis , glomeru-

lis triandris axrHaribus fubrotundis, amplexi-

.

eaulibus, foliis lanceolato-ovatis purpureis coc-

*

cineo variegatis. Defs fkiljetecken från A. me-
lancholicus omtalas åfven.

6 Obf. Belkrifves en art Cenchruf ganfka

noga , famt de kånnemårken^fom fkilja den från

de ofriga af famma genus, denna år Cnnchrus

cili-
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Maris LINN. Marit. 2:a. p. 302, och befkrif-

vcs båft : C. caule ramofo , fpicis cylindricis pa-

tulis , involucellis fetaceis , fubtrifloris , interiörs

lanato longiore ; den blommade i Greifsvald*

Trädgård uti drifbanck från Julii til Oäober
månad. Tab. 1. fig. 1 vifar afriming af den-

na våxt.

7. Obf. En ny Datura har blommat ar 1774
i Greifsvalds Trådgård , utaf frön meddelte från

Berlin» Den kan kallas Dat. inermis, pericar~

piis inermibus erecJis, caule herbaceo. Defs be-

fkrifning och fkiljetecken afhandlas åfven.

Pag. 55. Retzia capenjif, et nytt 6rt-Jlag> fun-
nit och bejkrifvit af C. P THUNBERG. Den-
na våxt iom befkrifves ganfka noga,horer til 5'.tc

Claffen, i:a flocken, nåd efter Theophrafta..

Slågtets kännemärke år: fruktgjommet 2 rym-
ligt, Blomman trind, mareket 2 klyft. Växer

på hogfta bårgen emellan Hottentots Holland»
kloof och Houthuk. Blommar i December och
Januarii månader. Figuren fes T. 1. fig* a.

2:a. Jlyck. Pag.
6f. Anmärkningar vid Skånes

Mineral-Hi/loria, För/ta Jlycht ; af AND*
JOH. RETZIUS.

At Skåne har i ålfta tider varit hafsbottn,

fynes Auftor mycket fannolikt, åtminftooe em
ftor ' del dåraf, famt det andra nås och oar.

Jordmånen i Skåne år hufvudfakeligen fvart-

mylla, lera, fand och år. Bråntorfs raåflarne

Sro åfven uttorkade fjoar. Leran fom finnes i

Nå 16 Q Skl-
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Skåne ar Blålera; LerfkifFer förekommer arven.

Vid Roftånga i Onllo hårad finnes eldfafr lera.

Stenmarg ar funnen vid Fogelfång, nåra Lund.
Märgel år mindre allmän i Skåne. Kalk fin-

nes dar omnigt i fynnerhet vid flåfkegrafven

eller Balsberget; hvilket kalk-berg endafl: be-

ftår af en oåndelig mångd fkal-djur; Belemni-

ter finnas ^fvQn mycket i detta bårg.

Pag. /04. Beforifning ofver tvdnne nya fpe-

ties JDiosmce från Caput Bona? fpei ; af L.

MONTIN.
Genom Hr. Thunbergs och Sparrmans up~

tackter hafva åtfkillige nya fpecies af Diosmoe

genus blifvit uptakte. Hr. M. befkrifver och

på Tab. 11. fig. 1 och 2. afteknar: IJiosma

odoratijfima foliis ovatis glandulofo-crenatis , flo-

ribus geminis axillaribus, nc£tariis petaladeis,

famt Diosma corymhofa foliis ovato-lanceolatis ,

carnofis , integerrimis.

Båda hafva aromarifk lukt , i fynnerhet den

förra, hvarfore den åfven fåkerligen åger nå-

gon Medicinfk nytta.

Pag. 107. Montinia och Papiria , tvånne nya

vtejlag frän qoda hopps udden , bejkrifne af C.

P. THUNBERG.
Montinia. Mas, calyx qvadripartitus, Co-

rolla tetrapetala. Foemina, calyx & corolla

maris, ftyli duo, capfula bilocularis. Horer

til Dioecia tetrartdria efter Vifcum. Af denna år

endafl: et fpec. under namn af Caryophyllacca

befkrifvir.

Pa-
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Pdpiria, Corolla, fupera fexfida, filamenra

limbo breviora. Hörcr til Hexandria Mono-

gynia, nå fl: efter Alföéfrifrik Af detta flågte

upråknns 3:ne fpec. neml. : 1:0 P. fpiralis 2:0

P. ciliaris och 3:0 P. viltofik.

Pag. H2. Be/krifafcgi pä lovad fatt , forn Aloes-

I-åda uti Africa tilredes ; jnfånd af CARL
PETER THUNBERG.

Aloos-kåda nyttjas mycket i. Medicin, och

åges på våra Apothek af flera flag, från åt-

fkillige orten

Den Africanfka från -Cap tilredes fttledes:

F6r(t affkåres et blad, hvil:;et lågges på blot-

ta marken och nyttjas til rånna; andra biader

affkjåras och läggas med florändan inåt detta

blad, å omfe. iidor, emot hvaranrian flera

hvarf, at fafteri dryper af dem alla i underfta

bladets kupighet. Eladcrna affkåras något från

ftammen och ge ej mera faft om de fkaras i

flere ftycken , ån då de endaft på et ftålle af-

fkåras. På detta fått 'affkjåras och hopläggas

flera högar. En flaf kan ej tappa mer om
dagen ån en Calabafs eller et litet åmbar. In-

gen pråfsning brukas.

Sedan inipiiferas (liften i Engelfka järngry-

tor, tils den ej dryper af en trådfticka, fom
doppas dåruti.

Under kokningen affkummas den orenlig-

het fom lägger fig ofvanpå; men don filas in-

tet. Af 3 delar faft fas en del rå Aloes-kå-

Q % dt|
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da. Då faften fådt behörig tjocklek, gjutes der»

i trålådor at ilelna.

Handelen med denna Aloe år Hollånfka

Oilindiika Compag. aldeles förbehållen. Bön-
derna fålja hvar mark i iladen Cap for 3 , 4
och ilundom for 2 Hollånike flyfver.

Aloes växten, fom år allmån i våra Bota*

nifka Trådgårdar , våxer dar på alla berg, of-

ta til en mans höjd.

Pag* 118 Anmärkningar vid Puktårnet (Ono-
nis arvenps LINN.) af J. # RETZIUS.

Von LiNNe har i forila uplagan af Flora

Svecica anfört 2:ne arter af Ononis, den tag-

gige och tagglöfe; men efter en Loesels,

Haller's med fleras anmärkning, hafva deffa

våxter, i de nyare Botanifka arbeten, blifvit af

denna ilore Naturlårare förenade, emedan åt

påilå at denna växt forila året år tagglös , men
"far de följande åren taggar. Miller och an-

dra hafva likvåi anfedt dem fom 2:ne fårikilte

Species. For at blifva forviflad huru härmed

månde vara, har Hr. R. planterat i Trägår-

den uti Lund, både den fom hade taggar, famt

den fom var dem förutan • bagge bibehollo

fig vid fin art, åfven då de af frön federmcra

updrogos; hvarefter anföras åtikillige andra

kännemärken fom ikilja Ononis arvenjis från

fjpinofa.

$ St. p. ?ff t Serittelfi om et Jlags Soikr fun-
nip
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nit pä granqviflar , inlämnad af ^fACOB
VON ÉNGESTRÖM.

Intet fockcr af naturen fjelf alftradt år än-

nu bekant, utom det fom finnes i Neftarier-

ne på Impatiens Balfamina (K. Vet. Acad.

H. år 1774) > och detta, fom blifvit tagit på
granqviftar i Upland, i början af Julii månad;

det liknar aldeles focker, och fmakar fom foc-

ker med åggehvita blandadt. Det år ej hårdare

an at man kan gnugga fonder det mellan fin-

grarne. Uplofes i ättika utan fråfning, af-

ven ganfka fnart i vann. Tager fnart eld och

brinner med låga och luckt fom focker. I en

fked ofvér ljuslåga fmåltes det til CaramelL

Det år ej troligt at detta focker upkommit
af trädet det fants uppå; ty inga tecken ha-

de det til någon kådaktighet, ej eller kunde
det från fafven hårflyta. Af Bien kunde det

ej eller vara famlat; men den få kallade Bo-
nungsdaggen år det likafte åmne, hvaraf dctt*

focker torde hafva fin uprinnelfe. Det år lik-

vål nog fållfynt.

Pag. ijo. 2:ne arter af Snöripan, af LARS
MONTIN.

Deffa bagge arter hade Hr. M. tilfalle at

obfervera under defs refa« i Luleå lappmark
ar 1749, och befkrifvas hår ganfka noga,

famt blifva fluteligen 2:ne fårfkilte fpecies nem-
ligen:

Q 3 '*
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1:0. Tetrao iajopus, pcdibus nudis fqva-

matis calcaratis, tibiis pennatis, linea fuperciliari

coccinea membrana concolore te£b.

Lappis Rehufak. Habirat in alpibus & fyl«

vis lapponicis. Denna ar ftorre, lägger 13 til

*4 ägg.

2:0. Tetrao mntns, pcdibus tibiisqve låna-

tis, ljnea fuperciliari coccinea nuda, cauda

fimplici truncara. Lappis Keron. Habitat ran-

tum in ipiis Alpibus lappon.- Denna art £r

mindre och lägger g, hogftiQ agg.

Pag* i$f. Anmärkningar angående Jldgt et Gy~

rinns , af ADOLPH MODESR.

Gyrirjus natatar ar från ålfta tider bekant;

men Äldrovandus redan kände -ännu et annat

fpecies fom han kallar viola aqvatica; det har

dock federmera åter råkat i glomfka, få at for

ungefär
1

20 år fedan vifte man af ingen mer
än Gyrinns natator fom Hr. M- nu kallar Py~

golampis. Sedermera feek Hr. Spengler Gyri-

nus Americanus från America; Hr. Banks G*

aujtraiis från nya Hollands Hr, Sparrman

har uptåkt fr. grojfus och formofus; och Hr.

MoDEeRfjelf har i Stockholms fkårgård igenfun-

nit gamle Aldrovandi ofvannåmde G. viola

aqvatica , famt från China fatt en annan , fom

han kallar Orientalis. Alla deffa 7 arter inde-

las i 2: ne underdelningar &) ovales och ]S)

fubcylindrici , famt befkrifvas ganfka noga.

Pag.
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Fa($. 163. Thunbergia Capen[is: Et nytt växt-

Jlag från Africa; af ANDERS J. RET-
ZIUS.

Hr. C. P* Thu>:berg har meddelat Hr. Rj

denna våxt, hvilken Au&or, honom oåtfpord

hår befkrifver, for at kunna nåmna den ef-

ter denna af lina refor och infikter allmänt be-

kante Landsman, fedan den ort Hr. Montin
uti Kongl. Vet. Acad. HandL 1773 p. 288 >

under namn af Thunbergia befkrifviti funnits

hora til det flagte (om Gardenia kallas, tillika

med den ort, fom i famma Handlingar 1776
p. 65 finnes under namn af Rothmannia.

Denna våxt finnes vid Cap , blommar i No-
vember och December månader. Horer til Di-

dynamia angiofpermia, nåit eker Cymbaria.

Defs cara&er år: Capfida bilocularis. Corolla

campannlata. Calyx 2 plex. interiör midthsrirtir

tus. Den befkrifves vidare til alla dels de-

lar, och finnes afritad i naturlig florlek pa
Tab. III.

Pa*. 166. Aitonia Capenfis, afC. P. THUN-
BERG. Befkrifves och finnes åfven afteknad

på III Tab. Den hor til Monadelphia 8 andria.

Pag. 77£ Diofpyros Ebenum, eller äkta Ebcn-

holtz, bejkrifvit af JO//. G. KÖNIG.

Ingen af de Ebenholts forter, fom Rumph
befkrifver, kommer ofverens med denna Hr.

K- befkrifning. Auäor harjfjelf varit på Zei-

Q 4 loa
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lon och upfokt detta träd, famt år den forft*

fom dårom gifvit pålitelig befkrifning. De
famle tråden gifva den fvartafte Ebenholtz..

>etta tråd hor til Diospyri Genus, har håg
ftam , i tjocka fkogarne helt rak x)ch tjockare

an en mennifkja.

Pag. 188 Utkafi til en afhandling tm Ogräs i

Skånjka Åkrar; af A. # RETZIUS.

Hår far nian fe hvad egenteligen förftås

med ogris, huru det fortplantas bland fåden,

famt på hvad fått ogrås fkal forekommas. Se-

dan genomgås hvarje fort fårfkilt, hvarvid fö-

rekommer: om den yrfel, fom af Bromus fe-

cahnus och . Lolium tcmulentum fororfakas

;

om Orobanche major: at denna i Sverige fåll—

fynte växt, ej larer vara den ort, fom i Lag-

boken forftas med jkärf-frö > utan at dårmed

jmenas Thlaspi arvenfe eller pcilninge-grås , eme-

dan fkårf, på gammal Svenfka, betyder pen^

ning; med flera artiga obfervatoner.

Chirurgifk Cafusy nyligen obferyerad uppa KongU

Lazarettet.
•

En ung tjenft-piga hår i ftaden af 21 ar»

ilder hade på kort tid fått en fvulft, något

mer åt höger ån midt i pannan, af et hälft

tggs ftorlek. Den hSrftammade ej af någon

förutgående fjukdom, utan börjades forftmed
ca
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en ftarfc hufvudvårk, några veckor for JuT.

Men fom fjukdomen tiltogmer och mer, nöd-

gades hon omfider lämna fin tjenft och fök-

tc fig in på Kongl. Lazarcttet, hvareft hon ge-

naft d. 14 Januarii 178 1 blef emottagen.

Hr. General Direcl. och Riddaren AB A-
CREL och Hr, AJfeffor Dr. SCHULTZEN
examinerade hennes fjukdom noga vid ankom-

ftenj då den troddes vara af Siphylitiflc or-

fak, hvarfore befjöts at gjöra förfök med mer-

curen. Dagen dårpå Laxerade hon, och föl-

jande dagen börjades med mercurialia; fvul-

iten i pannan förbants med Empl. mcrcuriale.

Om aftonen vid forbandet hade hon en

ftark och hög puls, hvarfore en åderlåtning

på armen anftåltes. Följande dagen var hon
mycket matt och klagade öfver flarck hufvud*

vårk, fom mot natten blef ånnu fvårare. Pul-

fen var dagen efter ännu lika hög oeh hård*

hvarfore åderlåtning å nyo repeterades. Nå-
gre dagar gingö förbi under nyttjande af fö-

renåmde medicamenter, men fom krafterna min-

flcades och iymtomerne ökade fig, blef man
föranlåten at flytta henne up utur falivations

rummen, famt låt henne då nyttja Laxativer

éch förenåmde plåfter på fkadan. Sedermera
bert&ts at öpna Tumeuren , och. den 25 Januar.

lades Caufticum Salinum dårpå, J^imt förbantt

efter Chirurgifka reglorne. Följande dagen öm-
fades förbandet och ftret betåktes med Ungv*
Bafilicuai, Med detta forband Continuerades

Q $ en
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en hel vecka; men fom det ej gjorde tilfylleft

til ivulftens borttårade, fa applicerades Lapia

Caufticns, fom gjorde tilborlig verkan. Patien-

ten underkaftade fig med tålamod alt hvad til

defs hålfas återfående var nödigt; men oaktat

alla medel, tiltogo fymptomerna. Hon plåga-

des med en olidelig hufvudvårk och tiltagande

oredighet» For at blifva underrättad om ijuk*

domens råtta grund-orfak, trepanerades hon d.

13 Febr, på Pannbenet, fom blef blottadttil en

Riksdalers vidd, på det ftallet, fom var betåkt

af fvulften. Benet fants därunder carioft, dels

med lofe i fvulften upftigne benfkjarfvor, dels

nedtrykte ftyckevis utur fat planum.

Operation förrättades af Hr Affeffor Schul-

tzen i närvaro af Hr. General Direft. och

Ridd. af Acrel; då benet var genombåradt , up-

vålde utur faret litet blodblandad materia (Sa-

niesj, likfom utur en gol, emellan pannbenet

och Dura mäter, hvilken materia formodeligen

hade fit urfprung från den benröta, (om man
federmera fann på bottn af hufvudfkålen uppå

den få kallade Sella Turcica.

Pannbenets opning forbants med en findon

och linnefkaf beftånkt med Balfam. Traumati-

cum , famt håftplåfter och tjenlig Bandage. Ef-

ter forbandet gafs 10 droppar af Tin£tura

Thebaica. Dagen dårpå var hufvudvlrken nå-

got drågeligare ; fåret forbandts , fom förra da-

gen, och på kanterna lades Bafilicum , hvarmed

fortfors hela tiden. Men efter 6 & 7 dagars

for-
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förlopp, började fymptomerna åter tiltaga, famt

tårlken vifa (ig til ftor myckenhet på tungan

och i munnen, hvarefter hon afled den 26 Fc-

bruarii. Under hela tiden var hon fulla , utan

någon håftig yrfla, ehuru hufvwdvårken var

{"vår och hon ofta var oredig, famt låg i Hum-
mer. I början kunde hon ej flåppa vattnet u-

tan hjelp af catheter j men til {lut gingo bag-

ge Excremcnternc, henne ovetande.

Dagen efter defs dod opnades hufvudfkå-

len och fans vid Lobus amerior Cerebri, fa

på våniter fom afven på höger, en mycken-
het blod famlad ; rundromkring det itåilet, dar

trepan lattes, var benet carieradt, afven få

kring fella Turcica, hvareft en ftor blod-fam-

ling afven var; Ofla Bregmatis voro på flera

ftållen angrepne uppå defs inre facies , och vid

fpina Cruciata offis Occipitis en liten uphoj-

ning på integumenterne, famt benet därunder

carieradt både på yttre och inre fidan , få at fina

cpningar gingo tvårs igenom benet.

Hvad fom kunde vara orfaken til få myc-
ken (amladj blod och benröta på få olika ftål-

len år fvårt at veta. For et par år fedan har
hon, efter beråttelfe, åtfkilliga gånger haft kån-
ning af fallandefoten, och då ofta ftott hufvu-
det; men hen kunde ej gifva redig underråt-

telfe, huru med defs hålfa fedan den tiden va-

rit befkaffadt.

Uti



Vi i Journal de Medecine, Chintrgic, Pharma»
cie ttc. T> jj. Jan. i^§i a Paris, låfes pag.

So följande berdttclfer til Faculté de Medec.

de Paris.

Fråfs-febrar åro Innu de mall gångbare;

til och med fmå barn hafva dåraf varit plå-

gade. — Alla Tidningar intyga at de varit. all-

månne kring hela Europa. Man kan famla et

flört antal Läkares obfervationer , hvilka alla

bevifa at de måfta fråffor varit annandags el-

ler Tertianer. De hafva gemenligen varit får-

enade med andra oördningar i kroppen och

forftoppningar i fynnerhet i mjälten. En of-

verflodig, ruten, fkarp och retande galle for-

oHakar de måfta tilfålligheter, fom åtfölja den-

na feber. I allmänhet hafva de ej tålt kina-

barken, utan man har merendels fadt fkjota

dem med opnande faker, medelfalter, famt

utfpådande, feberdåmpande och laxerande me-
del. Många af defla febrar hafva flutat fig

med et rosaktigt utflag, hvilket hos en del

fjuke, intagit fjelfva anfiktet.

Barnfångs-fruntimer och de fom gifvit dia

hafva ftundom varit angrepnc af en frifel -fe-

ber, hvaruti utflaget viftc iig på fjunde dagen

från den rysning, fom utmärker fjukdomens

fcårjan. Man har med forman nyttjat utfpa-

dande drycker , vattn och faften af Borrago

i anfenlig mängd. En barnfångshuftru bland

deffe, hvilken genom urins och afflagets for-

ftopp*
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ftoppning kom i ytterfta lifsfara, blef genom

et häftigt purgerande Lavement , fom återftål-

de defle evacuationer, frålfad.

Flufsfebrar, åtföljde af fvulne körtlar bak-

om öronen (hvilka ej betydde något farligt)

,

af rofen i aniiktet , af ögoa-fjukor, Coliker,

rödfot m. m. hafva åfven vifat fig. En
qvinna vid den critifka åldern, fallen for ögon-

fluflar, hade en betydelig fjukdom af detta

flag; defs ogon-Låkarc låt henne laxera , hvar-

af inflammation på ögonen ftraxt lade% , men
en gan/ka Mfrig colik började i ftåflet. Mr» db

Lepine blef tilkallad, och lindrade fymptomer-

ne ftraxt medelft nyttjande af mjolkvafla och

lindrande lavementer med vallmoge bufvuden»

uti.

Man liar åfven obferverat häftig hufvud-

vårk, raferie och dödande flag, (dock åfven frun-

dom boteligt och åtföljdt med lamhet). Bland

de fårdeles anmärkningar, fom blifvit infkicka-

de, anfores M. Gilberts dod, fqrorfakad a£

en nyckel fom faftnat i början af matftrupen;

han har nedfvålgdt den uti Phrenitifk yrfla, och
ehuru en Chirurgus, på Patientens beråttelfe,

noga efterfokte den uti fvalget , fans han dock
cj förr ån efter defs dod i kroppen-.

Mr. Hallot har upvifat en ftor mycken-
het af gallftenar, af en klar och polerad gul
färg , bortgågne vid flutet af en gall-colik. De
yorofrån et hirs-gryns til en liten åas ftorlek.

Mr, >ss Bon har åfvenkdet inJkickat en

fplf-
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fplitra med ganfka flickande ojämnheter, fun-

nen vid öpningen af gallgången (Du&us choli-

docus). Den fjuke har haft ganfka många och
förvirrade fjukdomar; den fornåmfta bar va-

rit gulfoten.

Mr. Maiault har gifvit hiftorien om mat-

ftrupens förlamning (paralyfis), hvilken han
ilere gånger obferverat och fkjott. Han rå-

der at låta patienten råka (utan tvifvel tobak)

tils han krakes, och gifva honom lavementer,

hvaruti flås fpiritueufa vattn, fåfom melifs-eller

ungerfkt-vattn. — Sluteligen hafva åtfkillige

tjenftgjorande Läkare vid LHotel-Dieu talat

om en befynnerlig fjukdom hos barnfångs-hu-

ftrur; men den artikeln fkal framdeles fårfkik

omtalas.

Kongl Franjka Vetenfkaps Academun har ut-

fått följande Fråga.

Gifvas det flera Jlags lymphatifka rår , få-
fom man hållit före i Hvareft taga de fin bår-

jan och hvareft filtat de? Finnas de, på alla

ftållen af kroppen? Huru dro deffa rår befhaf

fade uti de Jlags kjortlar fom Conglobatce kal*

las? och ånteligen: hvad våg taga de fynbarqjle

flammar af deffa ror? Forenåmde frågor åro de

fornåmrte punfter, hvarom Kongl. Academien

vantar uplysning. Men intet annat ån flkre

fafta antagas.

Ron på kreaturs-kroppar kunna ftundom

fom
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fom hjelperedor tillåtas, men made hämta fin

(lod och (tyrka a£ dem man pä rnenni/ko-krop-

par andålr j och fom delarnes befkaffenhet, vid

et fjukligit rillHnd, ofta ej k få enligit med
naturen; la (kola de kroppar hvarpå defse rårs

bc/kaffenhet underfåkas, vara i det måft fri-

(ka tilftånd fom mojeligit år. Svaren (kola

inikickas innan d. i Januarii 1782 med divi-

fe och namnet forfegladt. Vid Påik famma ar

dommes om belåning, fom år utfått til 1500
Livrés,

Alla utlåndflce lårde och de Franfke, fom
ej aro Kongl. Aeademiens Ledamöter, kunna

tå fla hårom.

Afhandlingarne (krifvas på Latin eller Fran-

fyflca. Au&orerne anmodas at noga berätta

huru och med hvad (lags inftrumenter de up-

täkt deiTa ror, famt nåmna de ämnen, fom
blifvit nyttjade til injeftion Då få finnes nö-

digt bara arven ritningar åtfölja afhandlingarne.

{ROZIERS Journal de Phyfiqve Fér. i*]#o

p, 266).

La Faculté de Medecive a Paris, har vid Defs
fammankomft d 28 fiftl. December udatt föl-

jande åmne at afhandla innan detta års (lut:

At upgifva åe dt/killigaJlags Covvnlfioner , hvar-

af barn ofta plågas, deras orjaker, kdnnetekn,
utgång och botande.

Belåningen if 200 Livrés. Svaren inflcic-

ku



leas til Mr. Philip, Doyen de la Faculté dé
Medec. a Paris.

Vid denna fammankomft uplåfte Hr. Si~

gault en afhandling: om et fakert och fnart

fatt at utan våldfamhet hjelpa bort placenta ef-

ter forlofsningar.

(Se JJEfprit des ffiurnaux Mars 1781 p* 249)*

Experiences nouvetles fur les propriétés de tal-

kahl volatil fluor; par Mr. MARTINET,
Paris 1780. 40 pag»

Denna lilla bok innehåller beråttelfer orn

den nytta falmiac-Spiritns vifat i atfkillige fjuk-

domar. Hr. M. har härmed på fig fjelf he-

lat 2:ne brann-far, et af hett järn och et af

vi&riol-fyra , fororfakade. Han har åfven med
detta medel botat en ganflca illa artad Rodfot,

mjålk-ftackningar, tandvärk, raformar, rofen,

kräftan, dåningar af fvafvelaktige dunfter, con~«

vulfivifkt flag och fjelfva Rabies, efter dels

utfago.

(Rozier's Journal de Phyfiqve Julii 1780 p. 8o),



Om ."ynchondrotomien el Seff. Sym^hyf. ofs. pu«

bis. (Fortfått. från p. 203).

Herr ProfefTor Siebold i Wurtzberg Ir den

andra i ordningen, efter Hr. Sigault, fom
förrättat Synchoridrotomien, och defs cafus år

märkvärdigare, ån den SiGAUi/rfka. Uti bref

til iin van Hr. Profef. Richter i Göttingen

lemnar han dårom följande underrattelfe (fe

Richt. Bibi. 4 B.p. 518) > Huftrun, fom ope-

rerades, hade, af rachitiike orfaker, fatt et

trångt backen. Hon var nu 8'de gången fö-

dande. Af de 7 foregående barnen hade et

blifvit ftyckevis tagit ifrån henne, de ofrige

6 voro, efter fvårt och långfamt forlofsnings-

arbete, komne döda til verlden. Når Hr. S.

denna gången kom til henne, hade vattnen

redan 4 dagar förut bortgått. Vid operatio-

nen , fom då företogs , fant han mycken må-
da at, med en ftark fcalpcll, til hålften ge-

nomfkåra det tjocka af Symphyfis; den an-

dra hålften, fom var aldeles benaktig, nödga-

des
t
han genomfåga med en liten fag, fom hade

knapp på andan (1). Hvarken blåfan, urin-

gången eller clitoris blefvo fkadade. BJodnin-

gen vår obetydelig. Huftrun kånde inga fmår-

^N&JZ R_ tor,

(i) På inre fidan komma Isbenen tåmmel.Vnära

rilhopa , få at fynchondrofis dem imelian år

nog tunn, och torde iåledes, vid Operation

vara lått, at, genom vikrring med inftrumen-

tet åt någondera fidan, råka på benet.
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tor, utan då fågen rörde huden. Foftret låg

illa och förlofsningen fkedde genom vändning,

fom var fvår, emedan Lifmodern, efter vatt-

nens afgång 4 dagar förut, hade ftarkt fam-

mandragit lig omkring foftret. — Åttonde da-

gen efter operation började urin flytta ur få-

ret och aldeles icke genom uringangen; icke

eller någon droppa genom et rör, fom man
införde. Men at likväl icke blåfan eller hen-

nes hals lidit fkada under operation, var ty-

deligt daraf, at denna urinens utflytning ge-

nom fåret, förft efter 8 dagar infant fig (2).

Hr. S. anfag orfaken vara en inflammation i

blåshalfen eller uringången, och at dar forme-

rat fig en gangrenös fkorpa, och det af den

anledning, at Isbenen och låren, efter opera-

tionen, måtte ganfka våldfamt bandas från hvar-

andra, hvarvid blåshalfen och uringången, u-

tan tvifvel, blifvit mycket fpånde och uttån~

jade. •*• Urinens onaturliga afgång genom få-

ret varade 3 veckor; då infattes et rör i urin-

gången, genom hvilket urinen merendels flöt

ut ; fåret blef mindre ock fick båttre utfeehde,

— DåJHr. S. fkref detta, kunde den opere-

rade, utan möda, gå omkring i rummet och

be-

(2) Detta bevifar endaft, at uringången eller

blåshalfen icke blifvit aldeles genomftucken;

men deraf följer ej, at ju någon rifning

kunnat hånda af fagen , fom ledan blifvit en

or fak til inflammation) m. ni.
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beftiga trappor. Urinens afgång var naturlig

och viljan undcrkaftad , utan tilhjelp af rör.

Såret hade forminfkat fig til en liten fiftulös

öpning, ur hvilken ingen urin flöt, om den

fjuka, når hon ville låta vattnet, trykte den

til med fngret; men i annor håndelfe, mark-

tes några fa droppar därigenom' utfipra. -—

Aldrig klagade patienten öfver fmårtor i bäc-

kenbenens bakre föreningar. — Några tåmme-
ligen flora benlkårivor hade ur fymphyfis af-

föndrat (ig. — Ingen binda blef anlagd om-
kring bäckenet, emedan Hr. S. i början ej kun-

de göra det, for den fpanning och fvulnad,

fom befants i underlifvct, och fedan trodde

han det hvarken vara rådeligt eller nådigt (3),

Af Hr. Sigault utgafs år 177?, i Paris:

Difcg urs fur les ovantages de la fe&ion de la

fympmijfe. 16. lid. 8. En kort grundritning

til et ftörre verk, fom Hr. S med förfta tån-

Il 2 ker

(3) Hr. Sieb. hade åtminfione tjent mig där-

med, om han fagt, på hvad fått Isbenen blef-

vo åter förenade, utan binda; ty de foga

(ig icke otvungne tilfamman, fedan de en gång

uti (ymphyfis blifvit fkilde, utan behålla det

millanrum af en tum, mer eller mindre, fom
vid operationen , fua fponte , upkotnmer ; men
kanfke detta millanrum, i Hr. Sieb. cafus,

feda» fylt fig med bråfk? Sådant blefve åt-

minftone fördelaktigt vid nåfta operation, om
den (kulle behofyas på famma iubjeä.
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ker gpra allmänt, och hvaruti han noga äm-

nat fcefkrifva operations-fåttet, håndelferna, i

hvilka operationen blifver nödvändig, och til-

lika lemna underråttelfe om alla de cafUs , i

hvilka den blifvit forfokt. Hr. S. hade fjelf

redan 4 gånger förrättat operationen, och uti

Provincerna af Frankrike var den 8 gånger

"verkftåld, altid med god framgång; ty ehuru

€n (4) af de 4, fom Hr. S. , och en af de

8, fom andre opererat, icke kommit med lif-

vet igenom; få kunna likväl defle 2:ne olyc-

kor ingalunda fattas på operationens rakning,

emedan de härrört af orfaker, fom med den

ingen gemenfkap haft. — Nu vore fynchon-

dro-

(4) Denna var huitru Vespre (Se Hr. Profef.

Todes Bibi. 7 B. p. 455), 29 år gammal,

30 tum håg, (fåledes lika med et vanligt 3

års gammalt barn,) af Engclflca fjukan myc-

ket vanfkapelig, och hade aldrig kunnat gå

utan kryckor. Hon blef likvål gift och haf-

vande. Lilla diametern i bäckenets ofra öp-

ning var 2 § tum ; fodret bod fidan. Hr» S.

i närvaro af åtfkillige Läkare, förrättade o-

peration, foftret vändes och man hade mö-

da vid at få fram dels hufvud ; det lefde ock

ej mer ån § tima, och modren dog på ^:te

dygnet, ex inflammations & gangrxna parrium

genitalium, fom man tilfkref antingen tryck-

ningen af fodret» hufvud eller utcri inkläm-

ning uti ån tränga bäckenet.
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drotomien, efter Hr- Sigaults tanka, "både i

Frankrike och andre Länder, (Ti ofta förfökt,

at ej mer fkulle behöfvas , förat efter årfaren-

het kunna döma dårom. — Operations -fåttet

ar korteligen detta: Qvinnan iågges (pa rygg)

likfom når vändning *fkal förrättas eller Tån-
gen appliceras ; man fpånner huden något och

genomfleär den med en rak biftnri frän öfra

kanten af Symphyfis til commiflura fuperior

labiorum vulva?. Med denna fkårning fondrar

man åfven bandet, fom betåcker och farter

främre fidan af fymphylis, hvilken ock då {traxt

g-enomfkåres. Ibland upkommer en blödning»

ibm gemenligen likväl af % i jelf uphörer.

Bjuder barnet hufvudet, fä öfverlemnas nu
förlofsningen "at naturen (5) ; men i annor hån-

R 3 del-

(5) Hår menas vål: hufvudet i riktig ftålning

och med förbehåll af goda vårkar? i brift a£

hvilka, våndning, Ve&is eller Tången torde

forclras* få framt man icke , fom Hr. Camper

(?* 197), kan fatta hu£vudet med bägge hän-

der och draga det fram. Jag har, tillika med
Anatomiae ProfcflT. Hr, Dottor Tingstadius

och Pro(e£l. Hr. Doft. Hallenpepg, på A-
natomie- Salen härdades, velat eftergöra Hr.

Campers forlök ; men , til olycka , var det

döda förtrets hufvud litet och bäckenet på

qvinno-cadavert ftort, (å at det förra late

kunde paflcra genom det (ednare, utan Syn-

chondrotomiej men ner vi en gång fåtjeniige
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delfe gores vändning. — -Efter forlofsningen

betSckes fåret med charpie och compreffer. Når
14 dagar Iro förbi, kan qvinnan gemenligen

gå och fåret år låkt (6).

Hr. Sigaults medhjelpare vid forfta ope-

rationen, Hr. Alph. Le Roi, utgaf famma år

Recherches Hijloriques & pratiques fur la fe-

Bion de la fymphyfe etc. Paris. 128 £<L 3, och,

fåfom fuite til deiTe, utkommo af Hr. Retz.

Obfervations interejjantes en faveur de la Secfion

de la fymphife du pubis: ouuraqe don t le bat

eft de repondre a un memoire dvs Medecins &
Chirurgiens d'Ärras, intitnlé: Examen des fatt

s

etc. (7), Paris. 1778 y 66 fid. £. — Uti fina

^

Re-

fubjefter af bagge flagen , kunna vi döma om
Hr. Campers upgift, hvars riktighet man
imedlertid icke vil draga i tvifvelsmål.

(6) Uti Journ. de Paris af d. 7. Apr. 177g,
iåfes et bref från Hr. Despres de Menmeur
uti S. Paul de Leon i nedra Bretagne ti^Hr.

S. , dåruti han bsråttar (ig hafva förrättat

operation, afven på en Soldat-Huftru, fom

dymedelft fick en lefvande fon, och kunde

redan 4 veckor dar efter gå § Tyfk mil,

utan kapp. — Gud gifve det vore fant, fa-

ger Hr. Profeff. Tode (Med. Chir. Bibi. 7
B. p. 446).

(^) Examen des faits relatifs a Voperation de la

Symphyfe, pratiquée a Ärras par M. RETZ ,

Boff. en Med. & M. LESCARDE, Maitre

tn Chir* Ärras 1778} 20 Jid% <?.



Rechcrekcs etc. anmärker Hr. Le R. at Pinnau

(Sev. Pin/eus de virginit. notis etc. Lib. //.

Cap. X?) redan foreflagit fynchondrotomien.

(Det blir nog hårdragit). — Vid operationen

iöra ej knåna for mycket och endaft fmånin-

gom åtfkiljas. — Når den främre diametern i

öfra bäckenet blott håller 3 tum , få kan , me-

delft en utvidgning af 2 tum 9 lin. eller 3

tum, hufvudets genomgång blitva mojelig.

Holle denna diametern endaft 20 linier, få blef-

ve villcrligcn en utvidgning afhela 3 tum oum-

bärlig, och fåledes val operat. Csefar. nödig;

men ingen obfervation beftyrker, at en (a kort

diameter någonfin förekommit. Håller den

2 § tum, O ar fefl:. fymphyf. det enda rädd-

ningsmedel for moder och barn; åfven, om den

håller fulla 3 tum ; dock kan man paffa utvid-

gningen efter hufvudets ftorlek. Vid 3 \ tum
Sr tången oftaft onyttig. Vid £ § tum och et

ftort hufvud, måfte vifterligen feäio fymphyf.

göras; men fårft bor man forfoka, at med tån-

gen hopklämma hufvudet. En fådan opererad

bor endaft de 8 forfta dagarne vare amma åt

fit barn, emedan lochia flyta ftarkaft, då det

ligger vid broftet. — Rått val kan man flera

gånger på famma perfon anftålla denna opera-

tion ; ty hvarföre fager Hr. R. fkulle icke den
nya fubflancen ockfå kunna upmjukas? Men
återföreningen tyckes mera fke genom något

ligamentoft, ån genom bråfk.

Hr, Retz förfvarar fig uti fina obfervationj-

R 4 'inte.
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interejfantes etc. emot 9 Doftorer och 5 Chir-

urgi uti ftaden Ärras, fom förklarat den af

honom och Hr. Lescapde förrättade feft. fvrn-'

phyf. for aldeles onödig (Examen des faits etc),

emedan de hos den opererade qvinnan (fom
dog på 4-.de dygnet, ehuru ej af operationens

påfölgder) funno lilla bäckenets mindre diame-

ter, når Isbenen voro hopfogade, MUa 2 tum
IO linier, hvilket de ej aniågo fafom någon

vanfkapnad. Men Hr. S. vilar tvårtom, at

det onekeligen var %n mifsbildning , nar den

diametern cndaft hade 1 tum 10 linier, fom
borde hålla 5 tum, och at, i fådant fall, an-

tingen den Cefarifke operationen, eller ock

fynchondrotomien vore aldeles nödvändig; och

företrädet, fom denna fednare borde hafva frarn^

for den förra, ville han arven ganfka val for-

fvara.

Jag börjar <råtnu bli yr i hufvudet af de

många fynchondromitifke afhandlingar och han-

delfer, på hvilka år 1778 varit fruktbart, och

fcefarar, at det ej fkulle gå mina lafare båttre,

om jag ville anföra alt hvad i Journaler och

farfkilde ikrifter, fåfom mig bekant, i den vå-

gen hittils utkommit. Hvad jag redan anmärkt,

Sr nog til den hiftorifkafunderråttelfen om o-

perationens forfta upkomft, och at öfverty-

ga, det han icke allenaft intet år farlig, utan

Ifven ganfka nyttig och en vålgårning för

xnennifkjo-flagtet. En Auöor {Reflexions fur

ta feUion de. la fymphyfe des os pubis. Par M+



3f. S. — Med. & Chir. de la montagne.) uti

Gazette Salutaire, d. 7 - 26 Febr. i~fl8 > lager:

Qperctio Cccfarea har hunnit til fin fulkomlig-

het , feclio fymphyfeos dr i fin barndom: Den
förra Jiar blifvit 2000 gånger avfiåld) och vid

pafi ?f gånger tyckeIigen aflupit (8). Den fenare

dr en gång förrättad, ochJlrax blifvit bekrönt med

den énJJceligafie utgång (9); och man fkulle

tycka, at denna operarion icke borde träffa for-

R 5 käfta-
—iw— '

»
1 1 .i &m

(£) Deti matte vara en kunnig man denna Hr.

SM och (kåda at han ej underrättar ofs, hvar-

ifrtn dels calculer åro tagne? Men alfvar-

famt! Jag tviflar val på, at operat. Caefar. blif-

vit 2000 gånger anftald, och at den ej mer
§n 15 gånger lyckeligen aflupit, det var et

nog groft mifsrag at lägga for uplyft folks

ögon. Hr. Simon (Mem. de \, Ac, R. de

Chir* 1\ 1 p. 623 fålj.) anförer 66 gån-

ger, fom den lyckligen blifvit forråWd, Ut-

om en qvlnna , bland deffa , fom jag p.

139 , i not. lagt 7 gånger (6 gånger år tryck-

fel) undergått denna operation, få nimner

Hr. Sim. 2: ne fom 6 gånger, en fom 5
gånger, 3*.ne fom 3 gånger, 3:ne fom 2

gånger och 27, fom en gång hverdera, ge-

nom Se£lio Ca:farea blifvit lyckeligen fårlöfte.

(9) Så åfvermåttön lyckelig var vål icke. utgån-

gen , at det ju med mera (kål kan fågas om
den forfta Caefarifka operationen. Se p. 193.
i noten.
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kaftare, fédan den både af förnuft och åfaren-

het har de båfta fkål på fin fida ; men icke

defs mindre hafva åtfkillige, åfven berömde
mån, ftigit ut på fältet for at beftrtda fynchon-

drotomiegs nytta. Bland deffe vil jag nämna:
Arnh. Bamps, Piet (i), B. C. Faust/Will.
Hunter och Leppentin, fom alla med ftarka

argumenter foka forfvaga denna operationens

grunder, och åro, til en del, åfven icke fpar-

famme i fadanne uttryck, fom man, på vårt

fpråk, fkullé kalla ovett; men fom likvål år

mindre fkymfligt for Hr. Sigaolt och hela

Medicinfka Faculteten, ån om det vore fant,

hvad en vifs Låkare fkrifvit från Paris, d 30
Jan. 1778* ni Hr. Do£h Wilderding i Vien

(Fa ust imterfuchung des Werths der trenmtng

der

(1) Denne går rått illa åt Hr. Sigault uti fina

Reeflexions fur la Seclion an pubis etc ; Han
hade. f jelf varit tilftådes vid huftru Souchots

forila forlofsning och ^fv^n forråttadt den ge-

nom vändning, få vida lyckligt, at foftret,

fom var ftort, kom helt, ehuru ej lefvande

fram, och lom Hr* S< ingen ting nåmner

dårom, ia förebrår honom Hr. P. det, och

tillika , at han fagt', det de forfta 4 barnen

blifvit malTakrerade, {om likvil ej vore (ant*

(Jag har icke funnit Hr, S. tala om något

maffakrerande , och dårfore p. 199. i noten

iagt , at foftren kommit hela fram , ehuru mo«

do praeternaturali}.



dar Schoosbeine. Gotha 1^8
' p> 70.) Han fager:

Jag har frdt och examinerat hujlru SOUCHÖT,
dfm'n fom Jlere andre och alla mina Collegce och

Profeffores, huilka enhälligt pä/lä, at hon i all

fin lifttid får behålla en incontinentia nrina?. De
almännajlrifterna fdga, at hon kunde göra al-

la fina juumioner och rorelfir, fom forut ; men

det är altfalftct.-— Hon han ickefä 4. minuter.

Haraf tar man en obchagclig anledning at fruk-

ta , det Hr. S. och Med. Facultetcn (trukit ofs

om munnen med en ofanning, i hånfcende til

huftru Souchots lyckeliga åtcrftålning; men be-

vifar likväl ingen ting mot operationen, fom

icke år farlig, når den med nog varfamhet

forråttas och patienten eftetåt behorigen fkotes.

(Auclor har ej denna gången infåndt mer
In detta; faledes far man, emot dels löfte (p.

203J, vånta flutet framdeles.)

Nägre hinder, hvilka ligga de tagne MedicinaU

forfattningar i vägen, af G. L. (Fonfått-

ning från p. 217.)

Om ytterligare de hinder betraktas, fom
laggas de tagne Medicinal- författningar i vå-

gen, (a förekommer et flags folk, hvilket al-

drig kan vara nögdt med deffe forfattningars

tilburliga handhafvande, emedan de förbjuda

det utofningen af defs fördårfveliga konft; och
faledes at fulgora fin oförlåteliga vinnings lyd-

nad, och oanftåhdiga lättja; altid ombeflitadt,

hu~



o ) 263 ( e
huru det må kunna ligga hinder for dcflV för-

fattningar i vägen. Det åro de bland Allmo-
gen kringfarandc qvackfalvare, hviika åfven i

fMderne, ja, i fjelfva htifvudftaden, icke åro fåll-

fyntc Defle beftå af åtflcilligt flags folk,, fa af

man-fom qvinno-kön. Och ehuruvål fådane per-

foner, lyckligt vis, hos ofs icke åro iå ofver-

flödande, fom annorftådes , eller drifta at (å

uppenbarligen v*fa lig; åro de til åfventyrs få

mycket mera farlige, fom de åro mera dålde<,

och la långe de icke med flit blifva efterlokte,

och i fine fördårfvelige göromål hindrade, gö*-

ra de til en flor del alla de forfattningar o-

nyttige, fom landa til folkhopens okande och

bevarande.

Det ligger dem förft och i fynncrhet om
hjertat, huru de hos gemene man och den en-

faldiga hopen, måtte på alt fått forringa och

med de fvartafte fårgor afmåla verkelige och

råttfkaffens Läkares förtjenfter och infigter; der-

vid icke förgätande oftanamde författningar,

dem de med mycken konft göra för allmän-

heten mifstånkte. Huru beflållfamt voro icke

Lönn-låkare och qvackfalvare fyflelfatte 1759 >

då de 3'.ne förfte Fattig-Medicorum fysflor in-

rättades i Stockholm, at göra denna vackra

inrättning mindre behagelig för dem, fom fig

deraf egenteligen fkulle begagna, jag menar

den enfaldiga och fattiga folkhopen, medelft

utfDriddi rykten, at de barn, 'fom njöto frje

Me-
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Medicamenter, jfkulle vid timande dådsfall, va-

ra til Anatomien forfallne? och huru tröge voro

icke defle fenare i anledning deraf , a t vid den

farliga koppfmittan 1760, föka hjelp hos de

tilforordnadc Läkare, intils en håndelfe på Sö-

dermalm, derått hos en enda man 5 {tycken

barn, fom af koppor dogo, och på en gäng

vordo begrafne, vakte Kongl. Slotts - Cancel-

liets npmårklamhet, hvilket igenom utfärda-

de och a Prcdikftolarne uplåfte Publicationer 3

gjorde et dylikt rykte til intet? hvarefter de

i-artige nogfamt anmälte tig til undfående af

hjelp. Genom iå befkaffade fteg, bana de

lig oförmärkt vag til et fortroende, fom ännu

mer ökes, genom upvifande af diktade be-

vis, genom et ofverdrifvit fkryt om iine eg-

ne förträffelige Medicamenter, och om deras

ofvernaturliga kraft at håfva alla fjukdomar.

Jag vil och bör icke vidare fordjupa mig
uti betraktelfen af et ämne, hvarom redan iå

mycket blifvit både talat och fkrifvit; men
jag fkulle näppeligen förmås at tro, om jag

det icke fjelf for några år fedan fedt, at, dl

ibland allmogen på landet gångbare och nog
farlige febrar voro å farde, funnos håftbytare,

pcrmitterade Soldater oeh 161a qvinsperfoner

med flera, refa omkring ifrån focken til foc-

ken, och med många konilgrep, fkryt och up-

tog åt Allmogen forialja line Läkemedel, til

tjo, och kanfkc flera refors högre värde, ån

de
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de verkel/gen ågde, och beftodo måft uti nå-

gre af dem fjelrVe fonderflotte rötter, heta

oljor, magdråppar o, f. v. Allmogen fäledes

inföfd af detta folkets bedrågeliga och fmi-

krande löften, forfakade til en (tor del, de

fannfardige medel och fåkre utvägar, fom af

Öfverheten voro vidtagne til defs hjelp: och

mången torde, i brift af detn ödvandigarte, hos

Un granne eller van, til lans fodkafrat fig de

pånningar, hvarföre han tilhandlat fig et me-
del, fem han trodt tjena til fin hålfas återfå-

ende, men tvärt om; och hvilket, i anfeende

til koftnaden ändock kunnat vara dråq-elig:t,

om det icke fluteligen koftat honom lifvet.

Mig år det icke tiirråndigt, at for fådant

folk foreflå någon vederbörlig nåpft, hålit de

redan derom tagne, och detta mål rörande for-

fattningar och lagar åro nog tydclige; men pg
onfkar endarr, at krono-betjeningen å landet,

eller de, fom upfigten ofver dylikt folks go«

romal nårmaft åligger, ville med någon mera
upmårkamhet ån hittils, dem eftcrfpana, fart-

taga, och til iadant arbete hålla, fom de haf-

va lårdt och kunna forråtta; hvarigenom de i

fin mån kunde förvandlas ifrån fkadelige til

nyttige medlemmar i fhmhållet, oeh .
fåmedelft

afhållas ifrån utöfningen af en Veten/kap, hvar-

til fordras Lårdom, forfarenhet, all mlnfklig

forfiktighet och omranka.

Uti hufvudftaden Vien, och, om jag rått

påminner rrug, åfven på andra flållen utom
lands

,
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lands, Sr den forfattning vidtagen, at nemli-

gen göra (ig underrättad genom en noga un*

derfåkning, hvilka perfoner de åro, Tom ut-

ofva Läkare - konften i ftåderne och i fynner-

het hufvudftaden ; da de, fom hefunnos icke

vara på et vederbörligt fått införlifvade uti

någon af de ClaiTerne, dem öfverheten aufto-

ri levat, och fåledes laglige; böra antingen, fom

ofvanfore nåmt år, hållas til det hand- eller

annat arbete de lårdt, elierock, i briffc af lyd-

nad , forvifas ftaden.

Enar Kongl. Medicinal- ordningarne af år

i688j ålagdt unge promoti Do£t.o<es, innan de

få utofva fin Vetenfkap i hufvudftaden , at up-

*e bevis, det de redan i 6 år praäiferat annor»

ftådes i Riket, eller åro under någon åldre

och mera årfaren Läkares 'tilfyn och rådgif-

vande : huru kunna då obehörige perfoner, u-

tan profning, utan infiktcr, utan årfarenhet

grundad på infikter, blott af en otilborlig och

låttjefuli vinnings lyftnad, få oforfynt få van-

ka omkring och bedraga den enfaldigare folk-

hopen.

(Fortfåttning én annan gång.)

Om fnjkerier i Läkare-kovjien.

Bland andra lårorika reflexioner , med hvil-

ka Hr. AlTeiToren Doct. G. Lund uti fin vac-

kra och ftyckevis införde afhandling om nä-

grc hinder, hvilka ligga de ta^ne Mcdicinal för-

fattningar i vägan, gjort Veckofkriften for Li-

kare



käre och Naturforfkare intereffant for det all-

manna , böra åfven de raknäs, fom angå Låkare-

konftens utöfning af obehörige perfoncr. Man
tviflar ingalunda om den goda verkan, fom
detta, i vår uplyfta tid, lår hafva, ehuru med
den ofvertygelfe, at, få långe verldehftår, fko-

la icke fufkare och fufkerfkor i Lakare-kon-

ften fakna patienter, hvilka med fullt fortro-

ende öfvcrlemna fig i deras kur. Det lar ock

icke blifva någon förnuftig Läkares hopp, at

kunna åftadkomma en allmån reformation i den

delen: Vulgus mät decipi, och man får åtno-

jas med, at hafva varnat, hvarefter det blif-

ver for deras egen rakning, fom handla där-

emot.

Kunna exempel verka förbättring > få vill

man hår , efter hand , anföra några, nyligen få-

rekomna, fom bevifa huru löjlige fufkare åro >

huru val de blifva uptagne af en okunnig all-

mänhet och huru farligt det år, at anförtro fig

åt dem.

Följande håndelfe til en början:

Uti fkrifvelfc til Kongl. Collegium Medi-

cum, dat. Wefterhottns Lands-CahcéHie i U-
meå d. 24 ildfci. Februar. berattar Hr. Gref-

ven och Landshöfdingen m. m. C. W. Leyon-

stedt, at Provincial-Medicus Hr. Doft. Grys-

selius uti Luleå ftad tråffat en man vid namn
Gerhard Lorentzson Sörukg, fom utgaf {\g

for Medicina: Candidat, och hade, ia i ftaden,

fom
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fom hlfmafl belåtne Socknar börjat föreikrifvJU

medicaincnrer och bota fjukdomar. Såfom bem.

Doft. fann denna man utan alla documcnter,

fom kunde legitimera defs perfon, få anmål-

tcs det hos Magiftraten , och därifrån genaft

raporterades til Herr Gref. och Landshöfdin*

gen, hvarpa fedan de nödige anftalter verkftål-

des, forn vidare af följande documenter kan

inhämtas

:

4

i:mo SÖRLINGS affärdande til Umeå.

Stadsbetjenten Lars Bergstedt varder hSr-

medelft anbefatö, at härifrån ftaden bortfkaffa

qvackfalvaren Gerhard Lorensson Sorling til

nårmafte Kronobetjente på landet ,• fom låra

draga forforg , at bemalte Sorling blir med
tiggare- fkjuts forfkad til Vallon

1

Lands- Can-

celliet i Umeå , at derftådes til anfvar ftållas»

Luleå d. 2 Februar. 1781»

På Ämbetets vagnar

Nils Peter Bergström.

I anledning af Hogvålborne Hr. Grefvens,

Hofmarfkalkens , Landshofdingens och Ridda-

rens Leyonstedts til mig ankomne h&ggunftiga.

ordres af d. 10 fidftl. Februar., varder for-

berorde af Luleå Lofl. Magiftrat til mig för-

fånde qvackfalvaren eller Apothekare-Gefållen,

Gerhard SoRLinG , birmedelft forpaffad , at med
fcggare-fkjuts. Krono-betjeate ime4h# afföras til

N* 18 S WW*
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Unyia Hogvållofl. Lands-Cancellie, Luleå d.

16 Februar. 1781.

And. Ottonius
Éxpeditions-Fogde uti IV- hottns

Låns y.dje Fågderie.

i:do Luleå Sockens äftundan at fä SOR-

JJNG tiljin Läkare.

Hogvålborne Herr Grefve; och Landshof-

dinge m. rri.

Under/krefne Sockneman äga vall ftorfk

foug i underdånighet prifa Öfverheten for en

nådig anftalt af Forordnad Lekare , hvilka for

det allmänna kallas Medici Doftor och Lands
Fallfkjår, dé ock i landet åro och af folcket

efter Forfattningarne årligen lönas : kunna ock

på Statfioner vårckflållå Curer och beföka de

fjuka fom finnas till vid allmän Lands våg

medelft fnara Refor ; uti thetta vidftråckta Lån
Sr nogfamt till finnandes hvad delte Herrar Le-

kare uti hår inkomne* fmittofamma fjukdomar

Sned hinna i råttan tid gjora Folcket hjelp,

fom illa år , och ehuru obegripeligit dett vara

kan likväl varit fynbart , likafom mennilkjor i

fjukdomar; uti brift af Medicamenter i förr

tid gådt ur Nåda tiden.

1687 års Kyrko-Lag vittnar Höga Öfver-

hetens omforg redan varit at for fe land och
folck med Sokne Apotheken; hvilka klockare

borde föreöå och innan de ladans fyflor finge

ta-



o ) m ( o'

tilltråda voro fkyldige bevis förete åt kunrta

rart öppna åder och rått utgjöra fårenåmde värk:

•Var aller Nädigfte Konung GUST AF Den
Ill.d je har i högfra Nådé iedt ftorfta angelä-

genheten håraf och derförc noggrant, icke lin-

ge ledan i Nåder befalt alla Kyrko-Herdar i

Könunga Riker at af Kyrkornes medel ifrån

Apotheqven Reqvérera nodvåndige och for alla

fjukdomar behorligé Medicamenter, fom kal-

las Sockne-Apothek; Hvarjemte få vall Paftor

fom allmoge i hvar fin Socken fkulle titfe en

forflåndig man dett foreftå fkulle, ockfå af A-
potheket til de fjukäs b.ehof utdela Medicarriert-

ter> att egenteligeri for de famrria ej fafs nå-

gon befallning.

tiriderfkrefne Sockneman a égtié ocli hvar
fin Sockens Vagnar åro i (a befkaffäde om^
ftåndigheter föranlåtne, i djupafte ödmjukhet
anhållit j Icke allenaft at Hedrar Paftofer i hvarjé

Socken utari genfåjielfé ifrån hvar fin Kyrka
må blifva pålagt utlémnå penningar til Medi-
camehters inkjop , utart ock at ofs i Nåder for-

unnas till defs foreftåendé fa {om egen Lekarc
for vare Socknar fkydda och behålla Apethe-
kare Gefålieri Gerhard Lorentzson Sorlinö
född i Sodernian-Lånd fom hår å orten någon
tid fig uppehållit > vift prof af forfarenhet i

Fållfkårs infigt, at Leka all botelig invårtes och
utvartes fjukdomar; och fom mera varit be-
vift flera opera, Lekare hållit for betenckligt

»t Vidråra*

S i Ig**
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Igenom någons Recommendation hår fidft

berörde man medelft Magiftratens Hand-R5ck-
ning blifvit fom obehörig Lekare från ftaden

Luhleå utförd men af ofs tills vidare annam-

mat och derutinnan ftadens Herrar Handlande

och öfrigit Borgerfkap med godt loford for

vall hafva gjordt deth taga.

En nådig Refolution afvacktas och -med
djupafte vordjiad framhärdar

Eder höga nådes

Underdån odmjukafte

tjenare

Johan Pehrsson i Pedcrfon

efter Fullmagt af Lukå Socken.

Detta jemte 17 ft. bilagor, remitterades

til Provincial-Medic\is Herr. Doft. Grysselius,

fom uti fit utlåtande dårofver ej annat kunde,

an förklara Sorling for en qvackfalvare , hvil-

ken borde anfes efter i6%6 års medicinal-för-

ordning; til ytterligare teftyrkande hvaraf han

uti aflkrifter bifogar:

3:0 En befiktnings-atteft. 4:0 Recepten j:a

Forejkrift til medicamentemes bruk och regime,

utaf SORLING författade, och 6:0 Et bref

frän Apothekaren TANCK.
Befiktnings-atteften lyder {ahår

:

Underteknat at bonden Hans PÅrssou i

Veftmarck fager % blifvit flagen af: Jons Ers-

son i Veftmarck? i (kog och marek: anhål-

kr hös mig om befiktning. Så år den vån-

ftr*
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ftra fidan framfor armen gént emot broftct ftot-

ter at det: åfvra broftbenen åro bräckta Dito

hufvudet finnes vara flagen åfver gåffan fom
v41 kunnat fordra et dödande flag å båda ii-

dor — fom härmed atefteras Luleå d. 24 No-
vember. 1780.

G. L:son Sorling

Medicine Candidat. & Chirurg.

Milita & Aula (1),

Ftcepteme, fom han eländigt fmort ihop

och vårre på Latin fkrifvit , vil man , til und-

vikande af vidloftighet, hår utelämna, hålft

ingen annan kunde förftå dem, ån Läkare, och:

deffe fkulle vift icke af deras innehåll vara

mycket upbygde; at roga åro de ock otjenli-

ge til Man vil fordenfkull håldre infora Sor-

lings Forejkrift til Medkamentemes bruk ock

regime. Den lyder (a hår:

Man låter håmta Ronbarck pa Latin kallad

Cortex fbrboriim til 3 a 4 fklp.j torckas och
hackas fmått fom Cardus tobak koka den lyckt

med 4 kannor vattn tils 3 kannor återftår, t

flutet på kokningen lågges der til 8 lod vifte-

riol på latin Viblerohim Comune. fedan det

klara affilas igenom en linne duk eller fevete-

förvaras i böutelier i källaren. Hvaraf den

Sj fju-

(1) Denna råbiåkade Latin; vil faga: Medicituc

Candidat famt Fält-och HofChirurgus. Under et af

Recepterne kalfcr han fig Med. Qatid. och Fhtirma,

&& Studiofus
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fjuka dricker alla inornar klockan 6: ett hälft

qvarter a:ne timar dar efter tages in pulvret:

uti fot mjölk, prn den fjuka formar att dric-

ka vid fangtiden afven ett hälft quarter ar eji

orådligit. Under medicaments nyttjande fqr-

bjudes mycken hård och filt mat. Af berör-

de Decockt år eji fkadligt at nyttja en manad
dageUgen. Den fjuka i ått hogfta taga fig va-

ta forft tanka fedan tala fa* följer alt annat

godt. till.

Alla aftnar bor den fjuka låts gnida fig

med en yljen ftrumpa på ryggen eller få kal-

lad roon. Då detta Continuerar förmodas med
fiuds tilfiyndelfe af nåd och hjelp.

G. L:SON SORLING.

Uti bref dat. Piteå d\ 30 Jan. 1781 til

Hr. Doftor Grysselius berättar Hr. Apothe-

karen Tanck, at Sorling, under fit villande;

dar i ftaden dageligen varit drucken och defs-

utom haft fel på forftåndet; men at Hr. Apo-

thekaren likval, genom vägrande at utiemna

medicamenter efter defs ordinationer, förekom-

mit flere lifsråfventyrande m. m.

Låfaren har formpdeligen , utan at draga

på munnen, anmärkt den befynnerliga likftåi-

lighet uti tankar och fkrif-fått, fom råkat in-

träffa hos Sorling och defs proteftorer, och

man vil til ytterligare vedermåle af en la nöj-

fam harmonie, ännu hår anföra et par af de

lyfande Attefter, fom Sorling fatt ofver fina,

lyckelige kurer.

Emei
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i.

Emedan 'Soldaten Jacob Fritsboge med fin

k;1ra huftru ifrån Luleå fockn och Skuta-

marks by i mit hus inkommo, med tvenne

iine fjuklige och allendige barn, hvilka hvar-

ken med i landet hus Curer botas kunde eller

annor medel, och de endaft och allenafH brift

$eraf, fokte den har i fta/kn viftande Leka-.

ren, Apothekare Gefrellen ^err Gerhard Lo-
rentson Sörling, Jivilkcn i hela negden å mån-
ge nåflan obotelige fjukdomar Lagdt; och han

Sorung deffe ofvannåmde barn uti fleres åfyn,

befynnerligen legdt j Att Fpialdrarne innom 14
dagar foro med fine barn fornogde hem igen,

det varder af mig fafom deras hus vård, ho-

nom Sorung for et ianfardigt betyg låmnadt

under Edelig forpliktelfe. Luleå d, 27 De-
cember, 1780.

O. P. COLLIN.

Tull och Accis Jkrifvare*

Att ApotåkareGieflellen Gerhardt Sorling
fom hos mig uppå kallelfe ifrån Raneå at bo-
ta min Sån Johannes* fom faftnad for tredje

dags fkielfvofot, varit viftande och under defs

hand varit Patient, fom nu Gudi ärat blifvit

til hålfan reftituerat, det varder uppå begäran

hår medelft till betyg meddelt, af (formodejigen)

Luleå d. 10. Tanuar. 1781.J '
P, C. Govjnius.

S 4 Un-
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Under d. 20 Martii 1781, har Kongl. Coli.

Med, befvarat Hoglofl. Landshofdinge-Åmbe*
tets ofvannåmde (p. 272) bref och tilftyrkt

Herr Grefven och Landshofd. m, m. at uti fin

prisvärda nit fortfara, til undanrodjande af al-

la ladane anledningar, fom på något fatt kunna
vara ortens Innevånare fkadeliga och mot de-

ras halfas och lifs bevarande ftridande; I hån-

feende hvartil Kongl. . Coll. anhåller, det Hr.

Grefven och Landshofdingen , m. m. taktes be-

fria Lånet ifrån de olykshåndelfer, fom moje-

ligen kunna befaras, i fall ofvannåmde Sor-

ung, fafom en til Medicinfka Vetenikapens

utofvande aldeles ofkickelig perfon, fkulle vi-

dare få befatta fig med någrc kurers anhållan-

de och Läkemedels forefkrifvande; hvilket Colk

förmodar låttaft kunna forekommis , om Sor-

ling forbjudes all utofning af Låkare-konften

och befordras til det ftrafF Medicihal-ordnin-

garne i dylikt fall ftadga, dårcit han et iadant

forbud vågade ofvertråda , m. m.

Nog om Sorling; men, fafom hårande til

imnet, vil man Ifven hår låta inflyta följande,

under d. 9 Marti 178 1, infåndt af Hr. Doft.

D» H. Söderberg i Eflcilstuna

;

I anledning af det Herr AffelTor Lund i

denna Veckofkrift anfordt om de hinder, fom

mota Médicinal - forfattningarna , torde jag fa

anföra et par olyckelige cafus på fjelfcureran-

de och de få kallade kårringcurer : For några

dagar fedan, då jag Kom hem från landet be-

råt«
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rattades mig, *at en Smeds-pojke hår vid Tu-
nafors , uppå en bonddrängs mrådande , fmort

fig med grön fipa och arfenik for ohyra , hvil-

ket haft den verkan, at-hela kroppen ivulna-

de och han, efter några dagars yra och vårk,.

fattc lifvet til. Likaledes dog for två år fe-

dan hel häftigt en ' betjent pa Bruket af en

fråfs-kur, fom en huftru hår i ftaden åt ho-,

nom tillagade: Jag fag honom palla up vid

bordet fri(k och fund, och vifte ej han hade

fråffan, emedan det var hans goda dag; åtta

dagar derefter, då jag kom hem från landet,

var han nyfs begrafven. Huftrun hade ko-

kat ftarckt tilfammans brånvin, ohl och kam-
min m. m. det han drack ur på en gång, då

hon fårfåkrade, at han antingen fkulle blifva

promt frifk, eller crevera innom två dygn:

det fednare inträffade accurat. I höftas kalla-

des jag på landet at befiktiga en piga, fom,
efter fvåra kråkningar, dodt på tredje dygnet:

hon befants vid obduftion vara dod af Arfe-

nik; men anecdoten dervid troddes vara den,

at emedan hon var hafvande, inbillade hon %
med Arfenik kunna bortdrifva foftret, hvilket

berättades tilforene hafva lyckats henne; men
denna gången vardt hon bedragen, och blef

fit fofters både morderika och graf ; antingen

dårfore at hon tagit for ftor dofis, eller at fo-

ftret, fom var i fjette månaden, fatt for faft.

Öpningen uptåkte ingen ting ovanligt vid få-

dane tilfålUn. Foftret vande hufvudet ned,
S 5 fom
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fom var ganfka naturligt. Olyckligt år at Ar?
fenik, tvärt emot Kongl. Forordningar, följes

hår ofver alt i Kåpmans-bodarne. Samma kla-

gan made jag göra emot— fråfs-droppar, hvilka

ock i Stockhojm forfåljas It hvem, fom hålft

Utom de flere olyckelige cafus , jag derpå tilfå-

rene, åfven 1776 fedt uti — fick jag nyligen en

rått obehagelig: En vifs man, ej långt ifrån

ftaden, fick i höftas tredjedags fråffa; han bru-

kade, efter mitt råd, digeftiver och prepare-

rades til kina , den han val intet gerna ville

gå på, dock lofvade, pa mina foreftallningar

,

at bruka, men imedlertid blef han af någon
annan rådd, at bruka nåmde fråfsdroppar , dem
han forflcaffade fig, och brukade efter den fo-

refkrift en hans yan, fom köpt dem? medfåndt.

Ehuru han forfta dagen blef hemfk, och an-

dra dagen fick colik, få continuerade han dock

tredje dagen > då plågorna, colik, värk i hela

kroppen och en obe/krifvelig ångflan , få pina-

de honom, at jag, fom på kallelfe då kom dit,

fann honom i omkeligafte belägenhet. Medelft

et fnålt Emetico-laxans och derettcr hafverfop-

pa med mjölk , kom han fig fmåningom före

,

och flapp val härmed fråffan ; men fick henne

någon tid efteråt igån, kvilket ofvertygade ho-

nom at fråffan recidiverar få vål utan fom ef-

ter kinans bruk.

(Mera framdeles i detta åmne)

Svar jpå frågan: om mujkel-fibrer finnas i Ltf-

mo-



O ) *83 C O
modem? af Hr. WALTER. (Fortfåttn. från

p. 2^9). med nåvre anmärkningar i noterna
f

T Ii*, W. påfHr at de icke finnas, och det

af den grund, ar han i jejf aldrig kunnat ob-

fervera dem y ehuru han diflekerat och injice-

rat et flört antal uteri, både virgiqum, gra-

yidarum och puerperarum. Han tror ock at

de aldrig yarit afnågon rätteligen uptåkte, hvil-

ket han (lutar af anatomicorum myckna olik-

het i befkrifning på deffe fibrers figur, fitus,

direttion och utfeende; och i fynnerhet dår-

af, at den ltörfla myologiften , fom funnits i

vcrlden, neml. Albin us, .ej med et enda ord

nämner om mufkel-fibrer i Lifmodcrn, då han

likväl haft fa god lågenhet dartil uti fina flor

ra taftor ofver uterus grayidus. -* Vidare vil

Hr. W. ex analogia beyiia fin fats : Hyareft na-

turen, fager han, vil utofva mycken ftyrka

uti den djurifka kroppen, dar har hon icke

allenaft fatt ftora mufklar, utan ock tillika fi-

ltat deni vid hårda benen
, på det de fkulie

hafva et fåkert puntxum flxum; men, frågar

han, hvar finnes något fädant for uteri fibra?

juufculares (2)? och likväl har Lifmoder en

__ q
(2) Ån dä för fibrerne uti andra mufeuli envi, ocji i

fynnerhet i hjertar, af hvars fyftole man, enligt

v. Hallers utfago,4e:lt flora tyngder, tillika med
mennifkjo-kroppen lyftas? at fårtiga en blod-mas-

fa af mer an 50 fklps. tyngd, fom mafl af hjer-

tats fammaudra|ninj måfte ffltdiifvas och därvid
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få forundransvärd ftyrka at fammandraga fig

och utdrifva fodret eller någon annan kropp
fcmefluten i defs cavitet! «-— Åter gar Hr. W.
til Anatomiika uptackandet af defTe fibrer, och
fager: om de verkeligen exiftera, få borde
di vara tydeligaft in utero virgineo , hvareft de
befinna fig uti fin hogfta naturliga grad af con-

traclion; ty juft i detta tilftånd uptåcker man
Mttaft alla andra mufklars fibrer. Men alla

obfervatorer komma därom åfverens, at man
uti en uterus virgineus aldeles inga mufkel-fi-

brer kan uptåcka; utan tvärtom, at de, uti en

hafvande qvinnas Lifmoder, åro ganfka tyde-

lige, hvareft de likväl befinna fig fom måft

uttanjade, och foljakteligen borde vara defto

fvårare at tiptåcka, Håraf flutar Hr. W. åfven

,

at man mifstagit fig på fibrae mufculares ute-

rf, efter man trodt f\g finna dem, icke i et

tilftånd, då alla andra mufklars fibrer åro lat-

taft fynlige, neml. ftatus fummac contra&ionis
j

utan i et aldeles flridigt, neml. ftatus fumma»

cxtenfionis. — Från detta fkålet vänder han

fig til effe&en : Uti en uterus virgineus , fa-

ger han, år caviteten knapt 4 linier lång,

och ftörfta bredden vid fundus 3 linier. Uti

en uterus gravidus måfte denna lilla caviteten

ej allennfl; ofvervinna motftåndet of många ioooide

fina vafa, utan ock, emot fin egen tyngd-lag, åter

ftiga upfore til hjertat genoth venerne, fom icke

med någon famuiandragning undeibj«lpa defs fort-

fång.
' J
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få utvidga (ig, at et fofter om | alns längd,

med moderkaka och liquor amnii däruti kun-

na rymmas; men hvem finner icke, at fibrse

mufculares uteri härigenom maftc lida en 6f-

ver a!t förnuft (tigande extenfion? hvarken hos

djuren , och ånnn mindre hos mennifkan, fin-

ner man något exempel på möjeligheten håraf.

Tvärtom vet enhvar , at alla mufldar i menni-

fkans kropp, fåfom elaftifke delar, endaft til

en vifs grad kunna uttänjas; ofv.erfkrides den,

få brifta de fonder. Låtom ofs ock medgif-

va, fager han vidare, at Lifmoderns mufkel-

flbrer, under 9 månaders groffefle, iäto få fafe*

ligen extendera lig, utan at brifta; fa måtte åt-

minftone verkan blifva den, at fibrerne af en

fa våldfam extenfion, fkulle förlora fin fam-
mandragande kraft, antingen hel och hållen,

eller ock i den mån, at defs verkan blefve

obetydelig; men nu vete vi af årfarenhet, at

uterus har ftorfta ftyrkan at fammandraga fig

vid forlofsnings tiden, juft då den år fom måft
utfpånd. — Sluteligen tager han åfven af vafa

uteri fkål emot fibrarum muicularium varelf©

uti uterus» DefTe vafa, fager han, fom uti u-
terus virgineus eller non gravidus åro ganflca

fmå oeh fina, blifva uti uterus gravidus ofan-

teligen vidgade, hvarigenom fibrae mufculares

nödvändigt fkulle blifva fa klämde af deffe va-
fa , at de måtte förlora hela fin ftyrka; en ef-

fe&, fom röjer {\g i alla andra mufklar, när

någon ovanlig myckenhet blod föres til dem,

fl
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fa at deras vafa blifva onaturligt iitfpånde.

Men nu finpa vi tvärtom , at urerus år då (tar-

kåft och verkfanimäft, når dels vala åro fom
hiäft: utvidgade, nemligen vid forlofsnings- ti-

den. — Af alla defie fkål (lutar Hr. W. , at

uti Lifmodern inga fibrce mufculares rinnas,

fom man hittils trodt, utan at defs uyrka ocli

fammandragånde kraft, måfte beftå i andra de-

lar, fonl kunna tjéna i ftållet for m ufkel fibrer,

och defTe delar, fager han, åro Lifmoderns Ar*
terice eller Puls-ådror. Han åberopar fig deri

flora Naturforfkaren Hales experimeriter {Hce-

mejiatih. Lovd. 172-]), fom bevifa, at artererne

med en otrotig ityrka fortdrifvd våtfkorna;

och flutar dåraf, at med ju flere och {torre

arterer en del år upfyld > deftö likare blir deri

en mufkel i fina verkningar. Håraf gor han

då applicåtion på uterus , fåforri den del, hvil-

ken af alla i fnennifkans kropp* , år bégåfvad

med de måfta arterer, och beftår utom defs

af en celiulola admodum elaftica & ftipata. **
Hvar och en puls-åder år fammänfatt af 3:nc

hinnor: en cellulos, en mufculos och en, in-

nerft, rierVos, Af den mufculofa hinnan
j
fom,

lika med alla mufkel-fibrér * har arterer > ve-

ner och nerver j får puls-ådern en muflcels

formogenhet. Som nu uterus ar likfom fam-

mänfatt af en oåndelig hop ramiflcätiones ar-

teriarumj hviika flingra fig ofver alt uti orm-

lika krokningar, och for den ikull, ehuru

ganfka långa, kunna inneflutas uti et litef

tttiit
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rum (3); få år det arven få godt, fom om
oåndeligen många fmå krafter vore innefattade

inom en liten krets, hvilka blifva verkfamme,

fa fnart de dar til fa den nödiga anledningen

,

och denna fkaffar conception uti uterus. Så

fnart den år for fig gången, fa blir, af det med
uterus forbundna ovuluiri, en retning uti Lif-

inodern, hvarigenom en ftorre mångd våtfkor

flyta til defs vafä, fom dåraf litfpånnas, fa at

de, hvilka in flatu virginitatis f extra gravidita-

tem, endaft förde ierum, blifva nu! fylde med
råd blod» De elafti/ke arteterne utveklas ur

fin krokuga g^ng och blifva mer råtlinige,

det år: mer efter längden» utftråkte. Den ela-

ftiike cellulofa, fom omgifver arterernc, måfte

gifva togden.

Af en fådari Lifmoderns fammanfåttnirig^

gör nii Hr. W. den flutiatfen, at blott uteri

puls-ådror aro tihåckelige, at, genom fin con-.

traftion, utpråifa foftret eller någon anriärt kropp

ur Lifmodern. Han raifonerar fa hår (§ 52):

Orri artererne icke alienaft åro ganfkä elaftifke

canaler, utan ock i fynnerhet fådäne* fom ega

en vim mufcularerri , få maite de, under gros-

feiTeri, la långe låta utvidga fig af blod; tils

deras flbrae mufcularesj af fådan utfpånning til

en vifs grad irriterade, blifva foranlåtne at

contrahera {ig (4) , hvarigenom de blifva kor-

tare

(3) Månne ej det famma kan fagas om fibra* mufeu-
lares uteri?

(4) Hvarföre kan icke der famma få vara gällande »
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tare och trängre; ja fjelrva den medatfpånd*

ccllulofa m-Mte då hjelpa at befordra denna ar-

terernes Sammandragning, och Sålunda utdrifva

det i uterus befmdteliga fodret, ni. m. ; hvar-

efter den elaftiflca cellulofa jemte de eiaftifkc

och mufkuloie Lifmoderns puls-ådror, finna

ånnu mindre hinder och motftånd uti Un fain-

mandragning, i {ynnerhet, ledan, genom pla-

centcc lodande och åt(ki!lige itora arterers dår-

af upkomna fonderrifning, blodcn far fritt ut-

lopp , och foljakteligen artererne häftigt kunna
Sammandragas och forkortas. Når åndteligcn

få val cellulofa fom artererne bnnnit til (in

förra grad af contraftion, och puls-Idrorne å-

tertagit fina forfta krokningar, få ar alt i hvi-

la, och Lifmodern blir, i hånfeende til fin ftor-

lek och inre rymd, åter förvandlad til en ute-

jrus virgineus.

På denna hypothefe bygger Hr. W. fedan

'ttågra raifonnemens om orfakerna til ofrukt-

famhet och
t

periodifke mifsfall eller partus

praematuri.

(Man

hånfeende til fibra? mufeulares uteri? eller huru kan

Hr. W. tro, at mufkel-fibrerne uti artererne fkulle

tåla en få fofelig utfpanning, utan at brifta eller

förlora fin kraft, då han likval aufer det for en o-

rimlighet uti Lif-moderns mufkel- fibrer? Hvar hnf-

va ock, uti artererne, mufkel.fibrerne fina pun£ta fix*

på hårda ben, utom hvilka han håller det for dår-

aktigt at tro, det fibra? mufeulares ut&ri (kulte

kunna utofva eu fådan flyt ka?



o > 289 ( m
(Man hoppas , at de Herrar , fom ex pro-

feffo" åro Anaromer och Phyfiologer, icke lått

ofs forgåfves vånta fit omdöme ofver denna

Hr. Walters nya låra, fom troligen fårtjenar

deras attention. For min del år jag , fafom Ac-

coucheur, glad, at Forlofsnings-konftcn icke

med mera ofåkerhet utofvas, om ock frågtn

aldrig blefve afgjord.) J K.

Om nuvarande fatt at Jköta Barnfångs-huftrur

;

af a TRÉNDELENBURG.

Alt ifrån Hippocratis tid hafva Läkare an-

fedt Barnfångs-huftrur for fvåra fjuka, fom for-

drada en noga och granlaga fkotfel och kur>

lika med deras , fom voro farligen fårade. Sam-

ma tanke har ock hos många blifvit bibehål-

len intil närvarande tid. Det flår vål icke fel,

at ju Läkare ofta haft anledning at fe fvåra

håndelfer upkomma af Barnfångs-huftrurs fkot-

fel efter denna Theorie; men i briffc af tilfålle

at anftålla obfervationer efter en ftridig metho-

de , eller af frugtan at någon olyckelig utgång

kunde forftora deras goda credit, hafva de dock

icke vågat, at uti enfkild pratik göra fullkom-

lig åndring. Barnbords-hus hafva opnat råtta

filtet for dem, at obehindrade, och efterhand,

^flagga alla gamla och fkadeliga fordomar, at

fe naturens verkningar och hvad den förmår,

famt dårefter, genom många och förnyade ron

och fSrfok, pröfva hvad fom år nyttigaft och

NS 19 T mift
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mlft paffande for Barna-foder/kor och Barnflngs-

huitrur, om hvilka fednare hår egenteligen

år fråga.

I Stockholm blef 1775 uppå Kongl. Maj:ts

allernådigfte förordnande och under Defs Col-

Jegii Medici Direction, af da varande Anis
Obitetr. Profefs. Hr. Do&or Dav, v. Schul-

zbnheim det få kallade Publiqita Barnbårds-Hu~

jet mrattadt (i), hvareft Medici, Chirurgi och

Barnmorfke-Lårlingar , under Profeilorens och

Adjunttens handledande, ej allenaft hafva det

båfta tilfålle, at blifva ofvade i qvinnors for-

lofande, utan åfven at få kunfkap om Barn-

iångs -huftrurs fkotfel efter forlofsningarne.

Man må likväl icke forftå detta få, fom flcul-

le nuvarande fattat /kåta Barnfångs - qvtnnor,

helt och hållet varit okåndt, innan Barnbords-

hufet gifvit tilfalle, at fa fåker årfarenhet om
defs nytta. Kvem kan vara i okunnighet om,
at de fundafte principer vi nu i den vågen

aga, til ilorre de.ien åro de famme, fom min

vördade Låromåitare, vår allmänt berömde

Accoucheur och Läkare, Hr. ProfefToren v*

Schulzenheim, redan for mer ån 20 år fcdan

yrkat och utofvav; men, fom inrotade fordo-

mar icke garna af blotta förnuftiga fkål låta

drifva % ur fina forJÖkantfningar , och Hr. S,

kanfke nåftan enfam var emot dem lindande;

fl

(i) Om denna Inrättning lår en utförlig befkrifning

fram Jeles i denna Weckoikrift införas af Hr, Profejf*

DoCt. KäAAK.
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15 blef verkftålligheten af defs låra,. i hSnfeende

tit allmänheten af Barnfångs-qvinnor, mycket

inflcrånkt, ock nåftan endaft af fornåma Fruar

i defs egen pratik iakttagen. Men hvad fåfängt

kunnat vinnas genom förcdällningar, det har

blifvit utråttadt genom exempel. Ryktet om
fåttet huru Barnfångs-qvinnor fkotas på Ac-

eouchemens-hufet , och de fordelar, fom där-

igenom vinnas, har nåftan altmint i Stockholm

och til en ftor del i Landsorterne oformårkt

undergråfvit de gamla fordomar, och i famma
mån fatt den methoden vid Barnfångs-qvinnor$

fkotfel i credit, fom blifvit recommenderad
af Hr. S., om hvars åtgärd i den delen jagf

nu vil tala någor mera fpecielt cch dårjemte

nämna, hvad man vidare haft tilfalle ar obfer-

vera oeh forfoka vid denna flags fjuk-fkotfel.

Hr. v. S. fåkte af/kaffa den hos de for*

namare Barnfångs Fruar antagna plag-fed, at

efter forlofsningen tiltåppa kroppen , och i fyn-

nerhet underlifvet med flutlakan och fjaderbol-

firar; — at låta Barnfångs-Frun ligga orörd åt-

minftone 9 dygn imellan (amma lakan och pl
mjuka fjåder-fångkläder; — at ikyla henne med
varma tacken eller dunbåddar; — at med ilr-

ikilta varma dukar betacka händer och broft; —
at val draga igen fparlakanen for fången pl
det ingen fval luft måtte komma åt den fjuka; —
at efomoftaft plåga henne med vål värm-
da drycker; och detta alt på det kroppen
måtte underhållas uti en jämn däfvenhet och

T % fvett-
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fvetfning. Hr v. S. fant vidare fcadelighetcn

dåraf, at genaft fördrifva mjölken ;--at genom
opiaters bruk hämma eftervårkar, utan at få«

ka undanrodja orfakerna; - at befordra reningens

afgång då naturen ej fordrade det, eller ock,

om det vore nådigt , med fkadeliga hetfiga och

drifvande medel ; — at genom lindor och hand-

dukar hårdt åtfhora underlifvet i affigt at be-

fordra et fmalt lif; - at med onödiga medel , en-

daft, for modet fkul, bifpringa vid denna na-

turliga {jukdom , fåfom med intagande af mandel-
olja , for at hindra eftervårkar, af campherpulver

m. fl. fvettdrifvande medel at befordra utdunft*

ningen , af fpiritueufa hjertftyrkningar, (afom vin-

foppor, vin med faftran uti, kryddadt 61 och

bråd, kinder-balfam , HofTmans droppar, m»
m. for at ftyrka den matta! kroppen och för-

drifva vädren. Alla deffa upråknade fkadeliga

anftalter och fordomar i fkotfelen m. fl. (2)

efterfolgdes noga, i fynnerhet hos de förnämare

och rikare. Vid något efterfinnande öfverty-

gades Hr. S fnart nog, at denna; methoden

forfvagade kånfel - ftrångarne , forflappade de

mufculaire delar, uphetfade bloden, famt for-

fa tte våtfkorna i rota, hvarigenom nödvändigt

hos de flåfta, i fynnerhet de fvagare, fom haft

en veklig och lättjefull upfoftran, fom fut-

tit

(2) Se Hr. Arcb. v. Rosensteins vackra difputarion

de Cura Pucrpernrutn , utgifven &r. 174Q. uti hvil-

ken den förr bruksliga Ikötfek» pä d«t nogafte

ar belkrefv«n.
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tit mycket ftilla i varma och tiltåpra rum , fom,

fort en oordentelig, kiåfelig och klemmig lef-

nad, och fom fortärt mycket varmt Thce och

Ca(fe, (kulle upvåckas hetfiga, bulnande och

gängrsenerandc fvulfter, heta och putrida fe-

brar, krakningar, diarrhee, torfk och frifel, i

fynnerhet af det hvita flaget,hvarigenom håndt,

at ganfka många fatt lifvet til; de åter, fom
åndteligen ofvervunnit alla deila tilfkapade kräm-

por, hafva merendels behoft många veckor,

fåran de återvunnit fina på onödigt vis för-

lorade krafter.

Af det fom figt år och i anledning dels

af fattigare Barnfangs-qvinnor, fom varit af

fvag fammanfattning, och ej haft tilfålle til

klemmig fkotfel, eller tid at fvettas i varma
och mjuka fångar; men dock tadt Utta Barn-

fingår, utan någre af* de upråknade fvåra til-

fallen; dels af förnämare perfoner, fom velat

dölja fina Barns-bårder, och faiedes ej legat

en enda dag efter forlofsningen imellan lakan

och dock utan ringafte tilftot fluppit fin hån-

delfe, oaktadt verkeligen famma perfoner vid

andra Barns-border , fom icke behoft döljas

,

i följe af den vanliga fkotfelen, haft hvarje-

handa tilftoter och ganfka fent återvunnit fina

krafter; dels ock af den fkotfel fom^mani fe-

nare tider un de policerade Lånder, i fynner-

het på åtfkilliga flallen i Tyfkland gifvit åt de

förnämare Fruar, fom fa dagar efter forlofs-

T 3 nin-
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•ningen låtit bädda (ig på hvil-iangar -eller fut-

tit aldeles uppe, hvarigenom de mådt val; l

anledning af ak detta, fager jag , fant Hr. v. S.

nödvändigheten -dårnf, at helt och hållit om-
åndra det hos ofs brukeliga fåttet at fkö a Barn-

fangs-Fruar. Han fokte faledes ofvertala dera

at ofvergifva de gamla fordomar, och rådde

dem at nyttja en mera kylande Regime; at

från 3:dje dygnets början dagelig^n af en fla-

dig peribn lyftas ntur <fin egenteliga fång uti

en annan, på det imedlejrtid <den råtta (Ingen

måtte bli .aJf%ld, bäddad och fnyggad; — at fli-

tigt omfa rena och val torra lakan; — at det

& kallade flutlakanet ej med nålar ikujle få-

ftas omkring den fjuka, ty då blefve den elaka

titdunftningen , härigenom aldeles inncfluten; -~

at tagelbolftrar med vaxduks ofverdrag famt

dlrutofver et mångdubbelt lakan, for renlig-

het (kull, fkulle låggas under kroppen, på dex

hon måtte ligga fvalt och fa båttre hvila ; - at

rena ftoppdukar ofta borde omfas til undvi-

kande af /kadelig fukt och rota; - at nyttja, i ftål-

let for hetfiga och drifvande fiker , infprutnin-

gar i Lifmodern, i fall reningen borde befor-

dras eller rutna famlingar bortdrifvas; — at ifrån

5:te dygnet hålla lifvet öppet med afForande

medel; - at for all ting fkaffa ^ombyte af friik

och ren Juft> dock få at den fjuka ej expo-

neras for drag; — at de förnämare Fruar fkulle

låta ofvertala tig, at gifva fina barn di, åtmin-

flone de fårfta 5 eller 6 veckor, fom de for

.aa-
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anftåndigheten (kull nödfakades hålla fig inne;—
at de i ftållet for ljumma och flappande gryn-

foppor fkulle förtå; a någon {rådigare och tjen*

ligare fpis, dock med mlrtelighet. De Fruar,

fora efterfolgdt deifa Hr. v. S. mogna råd hafva

därigenom hugnat fig af en lått och lyckelig

Barnfång och undgått alla de förr upråknadc

tilrallen , i fynnerhet hvita frifelen, fom for flere

år tilbaka, och ånnu, hvaråfr gamla methodcn

nyttjas, varit (a alman vid Banifångar.- Mera hår-

om kan låfas uti Hr. v. S. fvar på Kongl. Veten-

skaps Academiens fråga : Huru all Jlags frifel

kan förekominas ock botas , fä hos barnfångs-

huftrur fom avdra, hvilken fråga varit fram-
ftåld at befvaras år 1769.

Vid det förr omtalte Barnbords-hufet , of-

vcr hvilket denne vittre Läkare hade forfta

ofvcrinfeendet, blefvo de, fom dårftådes låg©

i Barnfång, {kotte ånnu något friare; dock
måtte i början, för almånhetens omdöme fkull,

en hop fordomar, ehuru mindre fkadelige, bi-

behållas, få vid fjelfva forlofsningen, fom efter

denfamma, hvilka federmera efter hand, dels

af honom , dels af dcfs vårdige efterträdare Hr.
Prof. Kraak, åro blefne affkaffade, i fynner-

het fom man genom flere anftålte ron funnit

nyttan af atfkilliga ändringar och förbättringar.

Under de 3: ne år jag varit vid Barn-bords-
hufet , hafva vi haft ofver 500 Barnafoderfkor

dårftådes uti omvårdnad, utom dem fom jag

ketjent uti min lilla pratik utom Accouche-

T 4 men*-
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mens hufet. Jag kan med fa mycken mera
trygg-och fikerhet upgifva vår nu brukehga
och lyckeliga methode, fom den grundar fig

på fakre obfervationer hos et fa ftort antal, af

hvilka alla , urom 4 {tycken , fom utaf andra

dödande fjukdomar fatt lifvet til, eko, tuto

& jucunde ofvervunnit deras Barnfångar , ehuru
många af andra orfaker varit ganfka fjukliga

och fvaga. Alla, både rika och fattiga, för-

näma och ringa, klemmigt upfoftrade och ftar-

ka, blifva lika vårdade; dock med den fkil-

nad, at de, fom dårtil hafva råd åtnjuta efter de-

ras förmåga och fmak ftorre bcqvåmligheter,

fom de fattigare måfte fakna»

Hår vil jag ej uppehålla mig vid det fom
egenteligen horer til Barnmorfkans forfta goro-

mål , utan endaft i korthet vifa , hvad federmera

bor i akttagas , famt huru åtfkilliga tilrallen och

omftåndigheter kunna forebyggas och| afhjel-

pas. Jag kommer fåledes forit at tala om det

mera almånna, fom år rummets och fångens

befkafFenhet , om liggandet, om afforande-me-

dcls bruk, om afflagets gång, om mjölk i bro-

ilen, defs fördrifvande ,- om mjöl: -feber och

andra tilftotande febrar, om diaeten; federmera

om blodftortning ftraxt efter forlofsningen, om
genitalium fvulnad, om taggar, om fvårighec

at låta vattnet, om fvåra eftcrvaikar, om hy-

fterifka anftoter, om bulnad i bröden, om me-

taiUfss Ja&sas och fluteligen om fara vårtor.

Rum*
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Rummet, uti hvilket den fjuka fkal ligga,

hålles fvait och ganika rent, med ombyte af

frifk luft. Värman i rummet bor ej updrif-

va Termometern mer ån 15 grader ofvér o,

men ej vara mindre an 12 grader efter Celfii

eller Svenfka /kålan. Om fommaren måtte

fonftret, fom ej bor ligga mot fölen, några

timar om dagen ftå öppet, dock lagas at den

fjuka ej blottftålles for drag, defsemellan fkola

dorrarne til andra rum vara opna. Om vin-

teren bor fpjellet i rummet ej tillåtas, utan

nåftan ftåndig eld i kakelugnen underhallas,

dorrarne til andra varma rum hållas då åfven

opna; defsutom beftånkes gålfvet et par gån-

ger om dagen med ättika»

Sången mafte ej vara upbåddad med mju»

ka fjäderkuddar, ty ju mindre mjukt den fju-

ka ligger, defto bittre hvila far hon, famt

fkadelig hetta och fvettning afbojas; det of-

verfta bolfter i fangen bor vara en madraffe,

fom de rikare kunna hafva af tagel, och de

fattigare af halm; men om fjåderbolfter fkall

nyttjas, bor det vara hårdt, lamt 6fverdr3git

med vaxduk. Ofvan på -det råtta lakan lågges

ledan et mångdubbelt flutlakan, hvilket (a ofra

ömfas, fom fnyggheten det fordrar. Sparla-

kanen dragas ej igen, undantagande om åzn
fjuka blir exponerad for drag, då fonftret

£pnas.

Sedan Barna-foderffcan år kommen uti Ön-
T $ gen
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gen (3) bor man ej, efter alman vana, tvinga

henne at (randigt ligga orörlig på ryggen,

hvarigenom hon dårftådes får vårk och blir

ganfka om, utan bor tillåtas henne at varligt

vrida och vånda fig i fangen efter egen åltun-

dan. Andra dagen bor hon på et par timar

flyttas ur fingen och imedlcrud ligga på en

fofra eller annan fång, fom ilar i rummet, me-

dan den ratta fvalas och ombäddas famt rena och

torra lakan, i fynnerhet flut- lakan, påläggas.

Tredje dagen forhålles på famma fån; dock,

om den fjuka formar 5 bor hon ligga några

timar ofvan på i fången, fedan! hon tagit en

lått itubb på %. Skulle omftåndigheterna ej

tillåta det 3:dje dagen, bor det utan genfågelfe

flce 4:de dagen, om alt annat år lika ^ efter

hvilken tid hon ej om dagarne rnåfte ligg*

jnellan lakan; dock forbjudes henne, at ftraxt

mycket röra % eller gå, utan bor det fke li-

te* efter hand., och okas rorelferna dageligen

mer

(3) Man bor ej ftraxt efter iorlofsningen fora den

forlofta til fångs, utan ar bärtre, at hon blir nå-

gra timar liggande på forloisninjisfangen , på det

hon ma få hyHa (ig och bli befriad från det matta

affbget fom ymnogaft de förfta timar bortgår; un-

der denna tid kan hon af Barnmorfkan få den nö-

diga och vanliga (kot felen famt rent lindtyg och

kläder omfas. Hon bor fedan baras til fångs, for-

nåmligaft om hon ar fvag, pi det ej farliga fvim-

ningar eller blodftortningar må upkomma; ar hon

åter ftark, kan hon] gå til fångs, men måfte di

ledat uti en lutande Hållning.
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fner och mer, alt fom krafterna mer och mer

tiltaga. Härigenom vinnes den forman, a;

hon p:de dygnet, (intil hvilket hon, efter gam-

la methoden bordt ligga nåftan orörd mellan

famma lakan) ja ofta redan g:de 7:de 6:te har

återfådt fina krafter och kan anfes for frifk,

ehuru fvag hon ock varit. Detta ftrider vli

mot Sydenkams råd: at fvaga ej böra ofver-

gifva fången for ån efter io:de dagen; men
erfarenheten,

7 fom ar den båfta LaromMaren,
vittnar annorlunda.

Lcxermedel hafva alt ifrån äldre tider blif-

vit anfedde for hogft: fkadelige i Barnfångar,

-åtminftone i begynnclfen, hvarférc endaft nyt-

tjades helt lindriga lavementer. Bagliv fager:

-at laxativer böra undflys fafom peften. Jag
vet ej annan orfak dårtil, an at Läkare trodt,

<Let fluxus lochiorum {kulle därigenom bli hin-

drad; eller ock, at de ftundom funnit farlige

^diarrheer upkomma^ men årfarenhct på flerc

ioo:de perfoner bevitnar nogfamt morfatfen,

och at et tidigt bruk af Laxer-medcl ej alle-

naft likfom borttager alla elaka tilfållen, fom
annars plåga vifa lig, och allmånt tros blrrora

af fuppredio lochiorum eller ockhyfterie; utan

Ifven hindrar, at någon farlig diarrhée fedan

infinner fig; at fortiga, det därigenom den in-

ftundande mjölk -febern antingen blir helt och

hållit fupprimerad eller ock åtnuVftone gnnflca

lindrig. Orfaken hårtil kan lått förklaras. Vi

wete at tarmarne, under groneffen, genom u-

teri
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feri upftigande, komma ur fit vanliga låge och
bli klämda ; moms periftalticus , i fynnerhet
hos dem, jfom fora en flillaiittande och klem-
mig lefnads-art, minfkas och hindras åfven

därigenom, foljakteligen måfte excrementerna

til någon myckenhet famlas i tarmarne, 0r-

deles de fidfta månader, hvarfore ock de flåfta

hafvande qvinnor plågas af forftoppning. Under
förlofsnlngen blifva tarmarne ännu mera kläm-

de och förlamade genom bröft- mellangärdens

nedtryckning och bukmufklarnas fammandrag-

ningar vid de råita kryflvårkar. Når nu lif-

modren efter forlofsningen år uttömd, fa falla

tarmarne ned på deras förra ftålle, men lika

fom forlammade forma de ej af lig fjelf at

ftraxt utdrifva de famlingar , fom åro uti dem

,

hvarigenom upkomma colik-fpånningar, vårk

i magen, feber, m. m. Lavementer åro ej til-

råckeliga, ty de borttaga endaft det, fom ar

nedom valvula coli. Hårutaf följer fåledes,

at man medelft laxermedel bor reta och oka

tarmarnas kråilande rårelie och dymedelft e-

vacuera dem. De laxermedel fom verka fort

och lindrigt, utan at upvåcka ref och colik-

fpånningar, åro de båfta. Dylika åro Saker,

låfom Ångelfkt falt, Alcali min. Tartarifatum

och Vitriolatum etc», dock fom många Frun-

timber befvåras af åckel och kråkningar, når

4e intagit något falt, få kan i defs ftålle gif-

vas dem Jnfufum Senna? Citr. c. manna. Man

måftc g&a val efter omftåndighetenja. Det la-

xer-
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xermedel, fonv våljes bor bli deras frukoft,

dagen efter fårlofsningen. Öpningarne for-

flcaffa altid den fjuka mycken lifa och likfom

nya krafter. Laxermedlen repeteras federme-

*a få ofta man finner dem nödige (4).

Det fom aldramåft fyfTelfatt fåvål Auftorer-

nas fom Prafticorum upmårkfimhet vid Barn»

fångar har varit lochiorum flytning. Man har

trodt, at de flåfta elaka omftåndigheter härrör-

de endaft af afflagets oordcnteligheter, och

anfåg dårfore fin fårnåmfta fkyldighet vara,

at oka fluxus lochiorum, om den befants for

liten, eller at min(ka defs ofverflod. Genom
obfervationer pä flere 100 Barnfångs -huftrur

har man funnit at lochia åro röda merendels

i 3;ne dygn och fedan bleka och hvita; dock

finnes åfven de fom endaft hafva dem röda

2:ne dygn, andra åter ånda^ til 7 a 8 dygn.

Myckenheten dåraf år åfven ganfka olika ; hos

ibmtiga flyta lochia ymnogt, hos andra åter

fparfamt, åter andra mifta vid fjelfva forlofs-

ningen få mycken blod at afgången liknar en

hSftig haemorrhagie , och ftraxt efter ftadna lo-

chia nåftan helt och hållit; ännu andra hafva

lochia helt litet i början, men får efter några

dagar en ftark afgång dåraf. Likafult befin-

nes,

(4) At purgerande medel , intagne nar hroften åro ut-

tömde, gona ingen verkan hos modren, utan föror-

faka en dodelig diarrhée hos barnet, kan icke be»

ftyrka* med et enda exempel bland ming? 100 ffo
ftk.
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nes, at Barnfångs -huftrurna, &Mn lochiorurre.

fiytning varit ymnog eller liren
, påflådt fa el-

ler många dagar , ej blifva utfatre for den nr

-

gaile el'lk påfolgd daraf , utan tvärtom, vid al-

la håndcifer raadx våL Vid Barnbords hufer

hafva vi i min tid hos mer ån ,500 perfoner

$nnu ej bchoft en enda gång befordra Iochio-

rum flytning. Jag år ock af den ofvertygeHen*

at de flaila fvåra och elaka tilfållen i Sarnfångar

upkommit af de almfnt i otid nyttjade och fka-

delige få kallade Ariftolochka^ fom merendels

varit hetfiga och retande. Til delli harva Li-

karne genaft tagit fin tilflyckt ia i hart lochia

bittida forminfkades. Van Symeten påminner

ganflca val : at lochia naturligt vis minfkas

och blifva bleka få fnart mjoMe-bern börjar,,

eller mjölk, utan feber, kommer i brolien-, och

ät det då vore fordårfveligt a t (oka a nyo be-

fordra deras flytning. Han girVer derfore den-

na nödiga formaning: Cavindum eft, ne natit*

ratts imminutio lochiorum pro morbofet fup*
jjrrjjiofie hcibmtnr. Ehuru jag aldrig haft af

noden at framfkarTa lochia , vil jag dock in-

galunda påilå, at denna hjelpen for en Läkare

altid blir onödig. Det kan hånda, at en frifk,

ftark och blodfull huilru vid forlofsningen för-

lorat ganfka litet blod och far inga lochia; hon

klagar dårjemte ofver fvåra eftervårkar och

mycken ömhet ofver magen > famt har utom

defs ingen mjölk i broften; vid fådané tilfål-

len blir det angeläget at framfkaffa efterrenin-
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jen genom lofande , kylande och dilucrande me*

del, lamt emollierande fomentationer på un*

derlifvet , lavemenrer och infprutningar af ljumt

vattn 1 lifmodren, famt, om pulfen år full och

hård och huftrun ej nyligen låtit opna ådern,

bor åfven åderlåtning forråttas : men denna

håndelfe förekommer hågft fållan och fordrar

en ofvad urfkilning at kanna. Åfven få ovan-

ligt det år, at man behofver befordra lochia,

lika få fållfynt blir åfven nödvändigheten, ac

forminfka deras ofverflod. Mår Barnfångs-hu-

ftrun dårvid val , år all hjelp ej allenaft onådig

utan ofta fkadchg. Men om det hånde, at

blodfloden varade flere veckor efteråt och den

fjuka dårjemte blefveblek, förlorade fina kraf-

ter, fick en klfen puls, fvimningar etc» och

defsutom ingen mjålk vifade fig i brotten , då

måtte man vhTerligen håmma denfamma. Man
bor då gjora fig underrättad om råtta orfaken

dårtil, hvilken antingen kan vara oförmögen"

het och /lapphet uti Lifmodern, at tilråckeli-

gen draga lig tilfamman, eller mycket uploft

blod, eller ock fpafmer af finnes affeäer. Man
måtte i alla fall hålla den fjuka ftilla och fval,

forordna fyrlig låttfmåit och födande diact, go*

ra kalla omflag hålft af åttika omkring under-

lifvet och lånderna, draga lindan om lifvet nå*

got hårdare åt, famt medelft brottens fugning

oka uteri famrnandragning. Efter omftåndighe-

terna måtte dårjemte nyttjas Kinkina, Rhabarber,

Ipecacuanha in refufta dofi, efter Hr, Lif-Me-

dim
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dici Dalbergs upgift, acidum vitrioli tenue
uti drycken, och opiater, famt, om faran (kul-

le vara flor, kalla och med åtrika blandade

injeäioner uti Lifmodern.

I det dålle de åldre Läkare oåndeligen be-

kymrat dg om at fa lochia långe til at flyta,

fa har man nu for tiden deito mera affeende

på en annan affilning, fom, enligt naturens

ordning, infinner {ig hos alla mammalia-, når

de framfodt fina foder, jag menar mjölkens

fecretion. Så fnart mjölk infinner dg i brö-

den och Barnfångs-qvinnan ledan lyder de reg-

lor fom åro upgifna, ar man fullkomligen (a-

ker at hon ;!r utan all fara och (kal innan kort

blifva frifk, om ock åtfkilliga mindre goda

tilfållen flculle vila fig. Men tvärtom kom-
mer alsingen mjölk i bröden, och i fynnerhet

om dårjemte några fl ovanliga fymptomer vifa

(ig, fom annars ej åro få farliga, la har man
genom årfarenhet på några fapvfoner funnit*

at utgången antingen blifvit ciodelig, eller åt-

mindone, at den fjuka med dorda möda år-

hållit räddning. Om Barnfångs- huftrun for

forlofsningen ej varit befvårad af någon farlig

fjukdom, eller den ej draxt efter, af annan

orfak ån Barnfången tildott, kan man vara

tåmmeligen fåker at mjölken på 2:dra eller

3:dje dagen (kjuter til bröden. Den fårderf-

veliga fed, at ifrån början hindra mj&lk-affil-

ningen i bröden, och, om den infunnit (ig,

at genaft fordrifva mjölken, har ofta lagc

grund
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grund til fvåra tiifållen och métaftafef, hvar-»

igenom Barnfången blifvit ganflca lång och of-

ta åfventyrlig. Vårt fornåmfta bemödande bor

dårföre beftå dåruti, at underhjelpa affilningen

och bibehålla mjölken (a långe uti broften , fom
den fjuka år fvag, då man federmera med min-

dre fara kan fordrifva henne; dock om man kun-

de ofvertala de förnämare til fortfarande i den

naturliga oeh billiga fyflan at fjelfva gifva fi-

na barn di , vore det ej allenaft for modrarne?

långt förmånligare och hålfofammare , utan If-

ven for barnen , fom ofta genom ammor , hvil-

ka kunna vara laftfulla eller angrepna af nå*

gon förborgad och elak fjukdom> blifva an*

tingen berofvade lifvet eller ock ufla medlem-
mar uti famhållet. — Til at vinna ofvannåm-

de åndamålj nemligen mjölkens häftiga affil-

ning, böra broften ftraxt efter forlofsningert

betackas med et mjukt klåde och fugas af bar*

net vid forfta teckn af mjölkens tillopp. Skul-

le barnet vara for fvagt at updraga broften,

eller elaka vårtor och vårtband vore på dem,
kan det fke, i forfta fallet, af et annat äldre

barn eller en hundhvalp, och i fednare med
fpenglas eller en ny tobaks pipa eller med en
half-ftops flafka (5) eller aldrabåft med Steins

mjolk-pump. Denna utfugning bör fke efter

omftåndigheterna flere gånger om dagen* Hår-
N& ao - U dn*

(5) Man flår kokhett vatten uti flafkan, hdllar det fe-

dan i haft ut, och applicerar opningen af halfen

på vinan 3 fora faftw f»g foft, då mjölken utrinner,
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dna broften och mjölken c) vil rinna ut, nyt*

tjas, i ftållet for de vanligen brukade plåfter,

et omflags- vattn, fom ganfka val refolverar

fammanlupen mjölk; det beftår af Alcali lig-

norumdepurarum, eller renad pottafka , 2 qvin*

tin, fom fmåltes uti et qvarter ljumt Vatten j

uti denna lut doppas fter-dubbla linne -lappar

och påläggas, famt omfas få fnart de blifva

något torra; härigenom blir mjölken flytande

,

at barnet med lätthet kan utfuga denfamma. —»

Når nu mjölken fkal fordrifvas hos dem , fom
ej vela eller kunna gifva di> hvilket ingalun-

da bår /ke for ån Barnfångs -Frun år uppe och

mår fullkomligen val, få bor hon fram for alt

afhålla fig från fådan mat, fom Sr mycket fö-

dande, fåfom kraftiga kottfoppor, mjölk, agg

och dylikt; fedan bor hon flitigt laxera, hvar/

hvarannan eller 3'djé dag, alt fom krafterna

tillåta det och broften åro mer eller mindre
upfylde med mjölk; krusmynt-påfar med cam-

phert uti böra defsutom ftåndigt ligga på bro-

ften, och, om de hårdna, nyttjas det forrbe-

fkrefnä omflags-vattnet. Med broften s utfug-

ning uphores ej genaft, få framt de icke åro

mjuka och mjölken af fig fjelf utrinner, utan

måfte de i början tomas 2:ne gånger om da-

gen, fedan en gång och fidft hvarannan eller

3*.dje dag, hvilket man i fynnerhet rattar ef-

ter broftens hårdhet och mjölkens myckenhet.

Det år ofta den fvåraite omftåndighet for Barn-

iångs-huftrur at fa mjölken bort, och kan det

ftun-
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ftundom draga långt ut på tiden innan det

lyckas; ty hår måtte man arbeta t vårt emot

naturens ordning , i ftållet mart annars bor föl-

ja henne på fpåreri.

Vanligen plågar mjölken utan ringade olå-

genhet och illamående draga % åt brotten, i

iynnerhet örn de ofvanriåmnde reglor noga i-

akttägäs ; dock händer ofta > innan mjölken in-

finner (ig, och det merendels på 3kljé dagen,

at én mjolk-feber upkommer* förii börjas med
rysning och flutär med lindrig fvetriittg. Den-

na feber påftår i det långftä ej ofvétf 24 ti-

mar. Mot denfamntä behofvas fållar! några

médicamenter , utan år eridaft nådigt > at den

fjuka dricker yrrtnogt och håller eri kylande

regime , famt låter mjolkeri fom kommer i bro-

tten utfugäs; ty oni man genaft vil drifva hen-

ne tilbakäi få bibehålles febern af mjölken, fom
går tilbakä igeri uti bloderi.

Det händer ibland, ät riied mjolkfebern

én annan, fåfominflahiniåtoriik-flufs-fråfs eller

rot feber kan vara i falflcap 5 hvilket man ha?

at frugta, om någöri dylik år gångfe vid den

tiden; men defle böra då anfes fom morbi
primarii och fordra den fkotfel och kur, fom
vanligen brukas vid deffa fjukdomars botande»

Vid febrar i allmänhet, fom hånda vid Barn-

fångar, far jag vid detta tilfålle göra en anmärk-
ning. Det år nåftan et mode hos de nyare
Medici, fom drifvit den antiphlogiftiflca me-
thoden något för långt, at anfålla åderlåtnirtg

,

U 2 la
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(i fnart pulfen det aldraminfta kånnes härd
och full, famt fornya åderlåtningarne få ofta

til defs den blir mjuk och fånker iig. Boer-

haave fager: Vmcefefåio in puerperis hcwdfa-

cile, nec nifi ftimma urgente necejfitate, adhiberi

poteft; af famma tanka år åfven defs Com-
mentator van Svieten. At repeterade åder-

låtningar fororlakat dåden , bevittna Hoffman,
Sydenham, Levret m. fl. Sydenham berättar

Sfven en håndelfe, at en enda onödigtvis an-

ftåld åderlåtning tagit lifvet af en förnam Barn-

fångs-Fru» Man fkulle ock genom åberopan-

de af upteknade håndelfer kunna beftyrka deffe

jnånners utfago. Befåftad i min tanka hårom
genom Hr. Prof. Kraaks redan med framgång

utofvade methode uti det Publ. Accouchemens-

Hufet, har jag, hvarken dar eller i privat pra-

tik , låtit opna ådern efter forlofsningen på nå-

gon enda Barnlångs - huftru , ehuru ålfkare af

åderlåtningar ofta flculle funnit ftor anledning

dårtil; denna återhållfamhet har altid varit til

de fjukas förmån, få at de fnart ofvervunnit

febern med defs fymptomer. Det fynes åfven

vara ftora fkål til åderlåtningars afrådande i

Barnfångar: ty 1, kunna Bamföngs-huftrur ej

«nfes *iör fullblodiga, emedan de dels under

grofTeffen och under forlofsningen , om den va-

rit fvlr, låtit opna ådern (6), dels hafva de

ock

(6) Under forlofsningen aro 1 a 1 goda åderlåtnin-

gar hos fullblodiga af färdeles nytta , fornåmligaft

om orificium uteri ar upfvullen ock fpand famt vår.
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oetc förlorat federmera en ymnoghet blod, &-
vål vid fjclfva fårlofsningen, fom genom af-

flaget; utomdefs minfkar mjölkens affilande

Ifven blodmaflan; 2, vitnar ej altid en något

hog och full puls om en nårvarande inflam-

mation, utan blott om feberns häftighet, nar

bloden ej år uploft ; 3 , om ock verkeligen in-

flammation vore, antingen i fethinnan eller lu>

modern, fa kan dock foga nytta väntas af å-

derlåtning, åtminftone de förnyade; ty i fam-

ma mån fom myckenheten af bloden minfkas,

i farnma mån minfkas åfven kraften uti blod-

kårlen, famt lifsandarna forfvagas, och kunna
(aledes ej håfva och refolvera det dockade;

defsutom plågar en fådan inflammation meren-

dels inom några få ognablick gå ofver til ro*

ta, då åderlåtning vift blefve fkadelig. De til-

fillen, då åderlåtning kan tiftyrkas, låra fale-

des blifva hogft fålfynta ; men vore til arven-

tyrs forhanden : om hos en blodfull , fom hvar-

ken under fårlofsningen , ehuru den varit fvår,

låtit opnå ådern , ej eller efteråt haft någon
{Srdeles blodmiftning, en verkelig* och tydc-

lig inflammatio uteri eller fuppreflio lochiorum,

hvarom jag redan tält, fkuile infinna fig; el-

ler ock, om någon inflammatorifk feber, fåfom
pleurefie, peripneumonie etc. tilftotte; men dl

håller jag tillika före, at mera nytta vinnes

Uj f
karne utan drift; jag har mer an ofta dymedelft
med god framgång lättat och påflcyndat forlofs*

uingeu.
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af en enda god åderlåtning > ån de många fm|
och repeterade, fom en del recommendera.

For ofrigt tyckes yid de flafta febrar vara

tilråckeligt
?

at lata de fjvika nyttja val dilue-

rande, afforande, kyjande och lofande medel.

Följande pulver brukas med fårdeles nytta vid

febrar och åfyen yid andra tilfållen: det be-

ftår af Crem. Tårtan unc. IV. Alkali yeget.

Tartarif. unc. j. Sacch. alb>. unc* v. Haraf gif-

ves et matfkedblad 2 a 3 gånger om dagen;

det kyler , lofer och aftorer lindrigt. Åra
tecken til rota, blandas acidum vitrioli tenue uti

drycken. Continuerar febern likafullt , och tyc-

kes vara af remitterande eller intermitterande

(laget, drojes ej for långe med kinans bruk, utan

gifves denfamma, fa fnart man någorlunda val e-

vacuerat den fjuka» — Vid den egåntejigen la

kallade Puerperal-eller Barnfångs-Febern, vi}

jag ej uppehålla mig denna gången, for at icke

blifva for vidloftig., Hos Holme, "VY^te,

L/eake och Kircklamd finnes denfamma befkref-

ven. Den forefaller hogft fållan uti enfkild

pratiqve (7)> men val vid Barnfångs -hus, da
'

ej

(y)Wr vid paf§ 5, är fedan hacla en Fru i Skåne

denna Puerperal Febern. En oforfaren och olard

Barnmorfka, fom vårdat henne illa, få val under

fom efter forlofsningen , hade fårordnat hetfiga fa-

ker, dels at påfkynda forlofsningen, dels at ftarka

lienne efteråt; men fom hon darpa föll inuti ftark

feber, (kickades efter en gammal Medicine Stu-

djofus och Pra£b'cus , fom nyttjade for henne , utom,

en het regime, pellentia, cordialia och anti-hyfte-
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jej renlighet iakttages och fingklåderna , fom

infupit rutna ångor af de många perfoner fom

legat på dem, ej flitigt blifva omfade och tvät-

tade. Febern, fom merendels kommer vår-

tiden, blir då ganjfka farlig och garna dödan-

de; år ock afven fmittofam , dock endaft for

Barnfångs huftrur.

Diseten för Barnfångs huftrur £r nu mera
ej få granlaga och {trång fom förr, i fynner-

het for dem fom fjelfva gifva fina barn di.

De forfta dagar efter fprlofsningen tillätes dock

ej ftark födande mat, inan måfte (den forlofta

åtnoja fig med vattn-foppor, oloft, Theevattn

med fkorpor, fmor och bröd, fkorp gråt, ftekt

fifk, mandelkaka och dylikt; men federmera,

få fnart den fjuka laxerat och mjölk år i bro-

U 4 ften,
>»

.

'

'

' ' * '

" '
'

rica, men utsn all nytta, på jag blef tilkallad t

befants buken vara ganfka mycket updrefyen (me*

teorismus) och virkande, och hade den fjuka dar*

jemte häftiga kråkningar och diarrhée. En klen

häftig och darrande puls, (tor matthet, fubfultu*

tendinum och hicka, voro de tecken, fom ej lof-

vade någon god prognofis* Jag prdonnerade kall

regime , Infufum Rhei, Mixtura Salina c, Aqua
menthac, Seltzer-yattn och kina-Emulfion; lat ock
applicera utan pä magen et omflag af i fklp. kina-pul-

ver och något Hb. mentbae. Härefter började fymp-

tomerna blifva drågeligare, bukens ftorlek minflca-

des och den fjuka bättrades dageligen. En omftan»

dighet, fom ovanlig, förtjänar anmärkas , neinligen

at en hop fmå puftute flogo ut på buken då den

Mef mjuk, hvilka gingo fonder och fcåfvo ifrån

lig; en gautka flinkande mötena.



ften, fSr hon åfven Sta kötträtter och mjölk*

mat, få framt ej någon ovanlig feber tilftott;

dock bor måttelighet noga i akttagas»

Ibland de mindre vanliga tilfallen vid Barn*

Ungar rlknas forft Blodftortning ftraxt efter

fårlofsningen. Den har fordom ej varit fåll-

fynt och ofta ganfka afventyrlig, få at huftrun,

fom annars haft en lått och häftig fårlofsning,

kommit federmera i lifsfara och fhindom dåraf

fått fltta lifvet til. Orfaken hirtil bor tilfkrik

vas den fördömda ofeden, at ftraxt efter fo-

ftrets framkomft uttaga efterborden, antingen

hon varit los eller ej. I fednare fallet har

lifmodern ej hunnit fammandraga Gg> och då

kunde ej annat hSnda, ån at defs öpna och

gan/ka mycket utvidgade blodkärl fkola med
häftighet utgjuta blod, fedan efterborden med
våld blifvit afrifven. Men föm man nu for

tiden ej uttager efterborden, for ån hon ge-

nom lifmoderns fammandragningar lofsnat af

Cg fjelf, hvilket ftundom kan utdraga flere

timar, fl hända dylika blodftörtningar ganfka

ISllan, och ej af annan orfak, |n at lifmodren,

*fter förlovningen, ej fortfar, at med nog

ftyrka fammandraga ilg, eller ock at bloden

Sr formyckec uplosd. Då en fadan håndelfe

inträffar, måtte den fjuka låggas lågt med de

Äfre delar', och buken med utbredda hånder

*f någon nirvarande vål tryckas ; tillika nyt-

tjas kalla omflag af Sttika eller vattn på bu~

ken och gcnitaliaj härigenom påfkyndas och
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befordras lifmoderns fammandragande. Da
ftortningen afftadnar, mlfte buken genaft vål

lindas Den fjuka måfte; fedan ligga orub-

bad i flere timar på forlofsnings-fångcn , tils hon

någorlunda återfådt krafter, fom böra under-

hållas med tunna kottfoppor , åggol och dylikt.

Genitalium fvulnad, fom förr nåftan var

alman efter alla forlofsningar och härrörde me-
rendels af det onödiga och ikadeliga arbetande

,

fom de åldre Barnmorfkor trodde vara oum-
gångeligt därvid, händer endaft vid de fa til*

fallen, då barnhufvudet länge uppehälles i ne-

dre opningen af bäckenet och dar fkal tilfpet-

fas; åfven vid en del af de konftiga forlofs*

ningar, i fynnerhet vid Inftrumenters bruk;

dock år den åfvén i detta fallet mindre van-

lig, om man går tågligen och varfamt til vå-

ga, få at delarne icke lida for mycket och

häftigt våld. Mot dylik fvulft nyttjas, i ftil-

Ict for de vanligen brukade feta faker och

mjuknande falfvor, omflag af fordelande kryd-

der, fåfom af humbla, malort, krusmynta.
DefTa antingen fys uti mjukt linne och kokas

i vin och vattn, fvag ättika, ol eller dricka,

lamt påläggas vål utvridna och lagom varma;
eller ock kan man uti et ftarkt DecoQ: dåraf

doppa flut-klådet, vrida det vål ut och få på-
Hgga det ; man ömfar fådane omflag flere gån-
ger om dagen och fer til, at de ej blifva kalla.

Efter några dagars forlopp nyttjas endaft torra

Jkrytfder. Skulle fuppuration infinna fig och

U $ ma/
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materien blefvc elak , eller om dår vore teckn

til gangraen , år ej något båttre ån kina-omflag

och injeftion af kina - Decoft uti vagina. En
enda gång har jag haft tilfålle at forfoka detta

med fårdeles nytta* Om endaft hudlöshet år

på gepitalia, behofya de blott hållas val rena

och påftrykes ungv. Saturninum. Detta år åf-

yen det båfta mot taggar, hvaraf de forlofta

ofta åro befvårade ; vore de mycket virkande
?

^Iblandas ungv. Hyofcyami.

Svårighet at låta vattnet anfågs åfven fårr

fom en icke ovanlig fqlgd efter fofrlofsningen

,

{a framt den blef något långfam , och upkom
Sfven i fynnerhet af den /kadeliga beftåll-

famheten, fom Iordegummprna hade tilfålle at

uti den redan utdömda och fordgrfveliga Barn-

morfke-ftolen til hufvudets nedhjelpande un-

dan Isbenet utofva, hvaraf påfolgderne voro

inflammation pch fvulnad uti blås -halfen och

uringången. Sedan defle o(eder åro forbjud-

ne och af/kaffade, händer fällan någon fvårig-

het at låta vattnet; dock kan denna olågenhct

någon gång infinna fig, då nemligen barnets

hufvud långe ftådt i klämman och på mångt

tim^ja hela dygnet hindrat urinens låtande,

hvaraf den famlar fig uti blåfan och utfpånner

henne få mycket, at hon förlorar fin kraft at

federmera efter forlofsningen fjelfmant utdrif-

va urinen; hvarpå jag hafvit 3:ne håndelfer.

Uti ladan omftandighet har jag varit nodfa-

kad at aftappa urinen et par gånger om dagen.

mc*
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medelft en fonde a femme, och det i flere

dygn, til defs blåfan återvunnit fin ftyrka at

fjelf forrårra denna fkyldighcten.

Efteryårkar infinna ilg , fon> bekant ar, for-

nåmligaft hos dem fom flere gånger fodt barn,

och blifya efter hvarje forlpfsniqg fvårare,

emedan lifmodern hyarje gång förlorar mer
och mer af fin kraft och fpånftighet at jåmt

draga iig tilfamman , och fnart utdrifva den

blod fom fylt defs ådror under groffeffen;

men jag tror mig med tåmelig fåkerhet kunna
påftå, ?t eftervarkarne , fom ofta varit fvårare

och pinfammare ån de råtta banvv$rkar, icke

fållan låra komma af en annan orfak, nemli-

gen af efterbårdens yåldfamma uttagning, dl

Barnmorfkan med fingrarne och naglarne fär-

gar lifmodern ; ty, fedan detta forderfyeliga

fiandgrepl år aflagt, hafva eftervarkar varit

Jangt fparfammare och drågeligare. At fmorja

fliken med falfvor och oljor > famt forordna,

mandelolja til invårtes bruk for at förebygga

och lindra dem, gagnar vifferligen intet. De
flåfta gånger år all hjelp och handråkning hår-

vid ofverflödig, men om de blefve for pin-

famma bor man lindra dem ; det lyckas me-
rendels genom lenande lavementer och varma
fomentationer otver underlifvet, ti e. af et

ftycke flanell, fom doppas i varmt vattn, ut-

vrides och fedan pålägges. Om detta mot for-

modan ej vore tilråckeligt, måfte man gifva

den fjuka, fedan hon laxerat, et opiat, t. e.

Pulv.



Pulv, Sedat. Ph. Sv. drachm* § — I. Om lo-

chia dårjåmte ej vela flyta, utan bloden lef-

rar % uti lifmodern, emedan hon ej formar
fammandraga* fig och utdrifva lefrarna, få blif-

va injeftioner af ljumt vattn i lifmodern gan-
flca nyttiga.

Någon gång kan afven en annan flagt

värk angripa underlifvet, men den ar fpas-

modilk och hyfterifk, och har mera fit fite

utom lifmodern ; buken utfpånnes då ofta otro-

ligen, blir om och håftigt värkande, den fju-

ka klagar otver qvaf, andedrågten hindras,

och vifar fig ibland fadane tilfållen, at en en-

faldig fkulle tro, dét den fjuka vore på vå-

gen at do. Orfaken hårtil år antingen något

groft fel i diseten, eller ock en häftig finnes-

rorelfe, fåfom fkramfel, forargclfe eller dylikt.

Detta tilfalle år ej farligt-, når det icke ar for-

enadt med den elaka barnfangs-febern , utan

håfves fnart nog genom lavement med § mat-

flccd af Elixir uterinum uti. Skulle detta ej

vara tilråckeligt, kan den fjuka Ifven intaga

40 ftycken af nåmnde droppar , eller ock pul-

ver af Sal Succini Caftorcum och pulvis Se-

dativus,

Bulnad i broften hinder fillan, få framt

Barnfångs-huftrun icke år for mycket ömtålig,

och ej tillåter broftens utfugnirig , når de hård-

na , famt ej noga efterföljer de förut gifna

underråttelfer. Då broften hårdna, bor man
ej
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ej genaft tåncka på bulning, utan forft i det

Hngfta f6ka fordelning, hvilket merendels vin-

nes genom ntfugning , det befkrefna Lixivium

alcalinum och krusmynt -påfar, eller ock ge-

nom luftfyra, applicerad på fvulnaden, enligt

Hr. Ad. Valkers lyckade forfok på fin egen

Fru, hvilket fortjenar at forfokas; men finner

man, at det ej lyckas med fordelning, bor

man pafkynda fuppuration medelft upmjukan-

de och varma omflag. peffa tillagas antingen

af hafre-gryn, eller hvetebrod, kokad med
mjölk, fladerblomfter och litet faffran uti; el-

ler ock af råg-mjol , fom tilredes på det fått

:

atj man blandar få mycket mjöl uti kokhett

vattn , tils det blir fom en deg, hvilken utan

vidare kokning genaft. pålägges» Man om-
far flitigt det af omflagen fom våljes, på det

vårman ftåndigt måtte underhållas. Omflagec

appliceras antingen på blotta broftet, eller kan
förut påläggas tjockt utftrukit meloten-plåfter.

Härmed continueras til defs bulnaden blifvit

vål mogen och{ opnad, antingen af £g i jelf,

eller med konft , och ingen hårdhet vidare mär-
kes i broftet.

Metaftafes lafteae aro ganfka fållfynta. Jag
har ej obferverat mer In en enda , fom en Barn-

langs-huftru, hvilken fkottes af Hr. Affeflbr

Doft. Ribben och mig, fick i ena låret och
benet. Svulftcn blef fördelad medelft evacu-

antia och Emplaftrum Saponatum, fom lades

omkring den iamma. Punck uti fitt Novum
S7.
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Syftema Tumorum kallar en dylik fvulnad

for Ckdema lafficiim, och fager den vara en tu*

mor elafticusi albefcens, calidus, imprejfi diqiti

veftigium non retmens. Han recommenderar
Utvårtes, fram for alt, Lixiviuni alcalinuni

cum la&é & fapone venctö^ och invårtes eva-

cuantia och falia media.

Såra Vårtor förefalla nog ofta hos dem foni

gifva di> fårdeles efter förfta Barnfången, om
fkinrtet på vårtorna är tunt och fint, eller orri

de åro korta och indragne > få at de med mö-
da kunna tagas af barnet; men fornåmligaft

om barnet darjemte har torfkeri. Detta til-

fålle, ehuru ingalunda farligt, år garifka piri-

famt och fvårt ät bota, få frarrit huftrun ej

vil fina af $ ty då lakas vårterna i haft utan

något fårdeles medel; men genom barnets ftån-

diga fugning blifva de få retade, ät de baftä

och kraftigafté medel ej hinna inråtta något

godt. Fléré medel åro förfäkta, men icke et

enda har fnärt kunnat låkä deni > få framt man
ej derjåmte på fleré dygri nekat barnet bro-

tten och i ftållet uttömt dem med fperiglasi

Det båfta medel tyckes en blandning vara , fom
beftår af 01. Cerae pliir. reftif. Tina. Myrrh.

och Bälf. Peruv. n. aä, hvärs feruk Hr» Prof.

Kraak infort uti det Publ. Äcc." Hufet, efter

anledning af bagges vår vördade Låromåftare

och Promotor , Hr. Profef. Rosenblad i Lund °

f

men har den olågenhet med fig, at man med
bran*
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brlnvin ganfka vål måfte aftvåttta det, få of-

ta barnet fkal di , hvårigeriom läkningen myc-

ket hindras. Man har åfven fårfokt åtfkiiliga

andra medel , fåfom ågg-ölja , liquamen myrrhae

,

*n blandning af ågghvitä och fårfk mandel -

olja, deliquefccrat bråndt focker. Detta medel

lila vål fvcdari men forma ej på lång tid la-

ka vårtorna. En ornftåndighet bor ej fårgatas

,

foiri aldrarhift bidrager til läkningen : nämligen

at vårterna betackas med en kupa, gjord an-

tingen af väx eller tråd eller ock en valnöt*

flcal, hvilken förhindrar deras klämning och

äggning af kläderna. Nyligen har De Mone-
TA upgifvit följande falfva mot fåra vårtor:

Rec. Ungvent; alb. fimpl. uric. ferii. urigv.

Hyofcyami dräch. L Säcch. Satiirn. gn V. Cin-

mb. fa£fc, gr. VI. Camph. gr. III. Härmed fmor-

jes vårterna fom oftaft, hvilka defsutorri böra

betackas med eri bly-eller vaxhatt. Då bar-

net fkal di, aftvåttas falfvän forft med char- t

pie, doppad i liurri mjölk, Häri forfåkrar fig

fållan hafva tråffat någon , fom icke efter 5 da-

gars forlopp fatt vårterna hela, få framt män
icke af otålighet nyttjat andra medel defsimei-

lan. En enda gång har jag haft tilfålle for.

foka falfvan, och det med vesjkelig nytta. Fle-

re förfok måfte anftållas innan man med vifs-

het kan fåga, om medlet Sr fvärande mot det

flora beröm hon gifver det.

Sam*
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Samling af Rån och uptåkter. Mars i^gi.

(Se om Februar. p. 221.)

Om vi hade brift på Imnen , flculle alla de

uti detta håftet aftiandlade, åfven hår, fåfom

paffande, kunna utforligen intagas ;| men, for-

fedde med omnigare tilgång, an vi hinna be-

gagna ofs af, åro vi glade , at , efter vanlighe-

ten, endaft behofva hånvifa Vetenfkapens ål-

fkare til denna vackra Journal, hvareft det,

fom uti vår Veckofkrift faknas , pl et vårdigt

och behageligt fått årfåttes, åfven denna må-

nad, hvars åmnen åro följande:

/. Om Jhedvattns4uft , (FortlatttU af SigAud

de la Fonds afhandl.) — 2. Det på Ångeljha

flottan brukeliga fatt, at göra hafs- vattnet

drickbart — 3. Bejkrifning och anmärkningar

om den Jlarka vintren 1776, utafvAN Swinden.

— Sätt at frambringa konjliga bifvdrmar, på-

funnit af de Gellieu. — J. Flora Anglica , af

Hudson. — 6 Bref til Dr. PRIESTLET ont

fpenböld botad med ntvdrtes applicerad luft-fyra.

(Tab. II. & III, aro åfven detta håftet bifogade.)

JJnderrdttetfe:

Uti H. Direöeuren Fyrbergs Boklada vid

ftora Nygatan, hufet N= 130, finnes en trykt

Fortekning på Medicinfke, Chirurgifke,, Ana-

tomifke och Botanifke Böcker, fom dårftådes

åro til falu «mot utfattQ prifer.
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Något om Vitrum Antimonii Cerattm, af G. Li

Ibland fcnarc tiders uptåkter, Mrer utan

tvifvcl åfven det fpecifika Läkemedel emot

Rodfoten vara, fotn vi kalle vitrum Antimonii

Ceratmn, och Do&or George Young i Skott-»

land fåges vara den, fom fårfl i detta a(feen-

de gjordt det omkring 1734 på et ådelmadigt

fått til månniflco-flagtets nytta, bekant.

Han var val icke upfinnare deraf, eme-

dan den hedern tillågges en obekant Läkare i

Öfver-Tyfkland, hvilken communicerade det

med en ung Medicus, til namnet afven okänd,

men til borden Irrlåndare, fom Jefde i förra

feeulo under Konung Carl den JLras rege-

ring, och fom i främmande länder fokte et til-

förlåteligare medel, ån de redan bekanta, emot

den Rodfot, fom år ut ock år in härjade i

deis fädernesland*

Det var icke mojeligit, at denne Irrlln-

dare kunde (kiljas vid verlden och dölja et

medel, fom han fa länge brukat, och fom i

defs händer gjordt få mycken nytta; han läm-

nade det derföre til en Skottflc Pråftman i

Lochmaben vid namn William Steele, fom
dermed halp fine fattige åhörare i Rodfoten,

ock uppenbarade arven detta medel for fine

vänner och bekante, då det fluteligen kom uti

Herr Youngs handen

Hit intil hade det varit et hemligt me-
éel, men nu blei" det allmänt bekant, och i

NS ai X bor-
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början under namn af: Doftor Youngs pulver
emot Rödfoten.

Herr Young gaf detta pulver i nämde
fjukdom åt en fullvuxen perion ifrån 10 til

12 gran; men at vara få mycket fakrare, gjorde

han gärna en början med 6. Åt et barn om
10 år, gaf han 3 til 4 gran, och åt et om 3
eller 4 år, 2 til 3 gran. På detta fått brukat,

gjorde det ftundom i början åckel eller kråk-

ning; men ftorfta delen blcfvo derigenom ptrr-

geråde: dock blef curen ofta fulländad utan

åckel och utan någon evacuation. Efter en
for ftark verkan håraf, lämnade han defs bruk
én dag. Somlige blefvo botade af en enda
dofis; andre behåfde 5 eller 6, i fynnerhet

om de forfta dofes voro fvage. Han gaf det

på nykter maga; forbod alt drickande på 3
timar; men tillåt at dricka varmt vatten, lika-

fom vid andra kräkmedel, om den fjuke feck

äckel, eller markte någon benägenhet til kråk-

xiing. Diseten var annars den vanliga i Rödfoten.

Åtfkilligc andre Skottfke Läkare började

nu forfoka detta medel, altid med god fram-

gång; och Herr Lif- Medkus Pringle uplåfte

for Sållflcapet i -Edinburgh icke allena Herr
Youngs beråttelfe hårom, utan åfven fin fllg-

tinges Doftor Franz Pringles, Profeffor Sim-

i»saN's, Herrar Brown's, Paisley's, Stephen's

och Gordon's bref, rörande detta ämne. De
ö:ne fenare hafva haft måfta tilflllet, at forfåka

detta fpecifika pulvret, ock den $rre ibland dem
fér-
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fårfåkrar, at af 190 perfoner, ar hvilka han gif-

vit dcrra medel, har han ej förlorat mer ån

en enda, fom i aufeende til lin inrotade trån-

fjuka icke kunnat räddas; åfven fom ock den

fenare berättar, at af hundrade perfoner, ej

mer an 2.ne for honom blifvit döde»

De Franfke Läkare hafva fullkomligen

bifallit de Skottflce, och å< o dymedelfl: vordne

foranlåtne, vid forfta tilfålle, at forfoka detta

medel Någre af dem hafva communicerat

utflugen med franfka Vet. Societ. i Paris, och

denna har funnit dem vårda, at göras bekanta.

Herr Arnaud i fynnerhet forfåkrar, at af alla

dem han haft at fkota i den Rodfor, fom var

gångfe omkring Pluviers 1746 i Oä., hvilkas

antal åtminftone friger ofver 50, har icke en

enda, fom. nyttjat detta medel, blifvit dåd; och
gaf han, lika med Herrar Young och Gordon,
garna opiat emot natten; fann det ock nyttigt

in nimio menfium fluxu.

Hår torde det vitnesbård, fom Herr Du
Hamel gifver icke bota förbigås, då han fa-

ger : at detta medel, gifvit ifrån 8 til 10 gran,

fållan gjorde kråkning, men ofta purgerade i

början: och råder åfven Herr Geoffroy, at

bruka detta pulver uti Haemorrhagia Uteri,

Diarrhée, envifa Qvartaner och frundom uti

hvita jRulTen. Månnifkor af alla åldrar , fager

han, hafvande qvinnor och barn tjenar detta

medel. Man bor likväl börja med liten dofis

ifrån et eller aunat gran, ock fmånjngom efter
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öinfHndigheterne ftiga til 18 eller 20, Icke

en gång åt en ftark perfon, bor gifvas ofver

5 gran at börja med. Han råder at dricka

något varmt, om det gor kråkning, påftående

tillika, at ju finare pulvret år, ju häftigare är

defs verkan; men afråder alla fura (åker, få

0E i fall deraf en Bolus fkulle tilredas, bor icke

ens någon fyrlig Syrup tagas dertil.

Går man vidare til de Hollåndfke Afta,

få finner man, huru fom Herr Jobus Baster

uti Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandfe

Matfthstppy der Weetenfchappen te Harlem. Tvee-

de Deely gan/ka mycket berömmer detta medel

uti Rodfot, hvilken den altid dillar, fager han»

ibland med, ibland utan kråkning. Han gifver

det ifrån 5 til 9 gran, med tredubbelt fa myc-
ket focker, famt til vehiculum Rofen-Conferv

eller ftekt åpple; giflar åfven at fockret mil-

drar Vitri Antimonii kraft, lamt påftår at defs

verkan år få mycket båttre ju farfkare glafet |r.

Herr Billfinger lår varit den forfte, fom
i Tyfkland af detta medel gjordt något offen-

teligt bruk, på det han måtte kunna ofvertyga

{ig fjclf och andre, om den »af Engelsman och

Franfofer hårom bekant gjorde verkan , vore

grundad på årfarenhet eller ej ; vid hvilket tii-

jrålle Herr Profeflbr Phil. Fridr. Gmelin yt-

trar fig, at han uti Rodfoten, åfven den, fom

redan var ofverflånden, men lämnade efter fig

en ftor matthet, brukat detta medel med nyt-

ras Dock afråder han med Geoffrov, alla fur*

fa»
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fakcr vid detta pulvrets bruk, emedan de oka

Medicamentets kraft. På frågan, huru detta

medel verkar, fvarar Herr Billfinger: ät få-

dant fker genom en befynncrlig förändring,

hvilken det likfom inpräglar uti underlifvets

nerver, ock dymedelft minfkar fjukdomens

häftighet.

Man lämnar detta i fit varde, och hSldre

farter (ig vid den befynnerliga anmärkning : at

då Herr Billfinger gaf en hund 8 gran Vi-

trum Antimonii, och denne hund deraf var

färdig at kråkas, har han ftraxt derpå gifvit

hunden 12 gran Vitrum Antimonii Ceratum,

och derigenom fullkomligen hindrat kråknin-

gen och icke ens det ringafte durchlopp följdt

derpå. For ofrigt håller han före detta medel
aTven vara nyttigt uti ryckningar , Lienterie,

tilbaka drifvit utflag famt rafande hundars

bett m. m.
Når Herr Fridr. Arnold Muller bemö-

dar % at vila, på hvad fått, eller genom hvil-

ka beftånds delar detta medel verkar, och der-

fore forgfålligt underfoker forft Vitrum Anti-

monii och fedan Vaxet; går man detta jned
(tillatigande förbi, ock faft håldre anför en
håndelfe, den han fadt af en Läkare och van,

hvarutinnan berättas om en medelåldrig manr

fom icke allena blifvit lyckeligen frålft från ert

dodeli£ Catarrhus Suffocativus medellt 5 gran af

detta p«lver, fedan alla andra medel voro få-

fängt brukade, utan ock fluppit alla recidiver,

X } «
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éla det repeterades 4 gånger. Han låfvar ock
mycken nytta af detta medel 1 fjelfva Peften,

hälft flere MedUi, til ex. Freitag och Kerner,

af blåtta Vitrum Antimonii uti denna fjukdom
fedt en lyckelig verkan.

Vidare och fedan Herr Do£fcor Mohrlin
i Ravensburg, af en derflades varande Lutherflc

Praitman vid namn Johan Merk, blifvit up-

muntrad at bruka Vitrum Antimonii Ceratura

uti Rodfot, har det val icke i början velat få

fårdeles lyckas for honom med gme perfoner,

fora af namdé fjukdom varit befvarade; men
fedan Iran til 6 gran af detta medel, lade 3
eller 4 gran pulveriferad Althaeae rot, hlefvo

vlmjälfen och fviraningarna borta ; afföringen

var deremot häftigare, ftarkare famt utan fmår-

ta: och på detta fått, hlefvo ganika många af

honom hulpne. Han gaf ock de fjuke låf at

dricka, hvilket nagre Läkare forbudit.

Herr Boenneken, den äldre, berömmer

detta medlets kraft af årfarenhet, icke allena i

Rodfot-, utan åfven Lienterie, ock alla flags

bukfloder; åfven fom Herr Lentin funnit det-

ta medel ganika nyttigt emot Rödfoten. Der-

•mot tilftyrker val en Anonyme uti fhe Gent-

lemans Magazine detta pulver uti Rodfot, och

fager med 'Geoffroy^ at ju finare pulvret år,

ju ftarkare ar defs verkan, famt -brukar., lika

med Gordon ock flere, Opiat om aftnarhe for

dem, fom 5ro fvage voch fomrilofe;; »men .afrå-

ier det uu Diarrhoea i fynnerhet fymptoma-
:tica
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tica eller colliquativa, famt flera andra fjiikdo-

mar; gifvande for ofrigt nödige reglor, når

och huru der fkal brukas. Underligt ar, at

han råder til Åttickans bruk och Opium emot

natten, nar detta medel förorfakat for ftark

kråkning, da likväl Geoffroy ock flere alde-

les afråda fura faker vid medlets nyttjande.

Han talar ock om en gåffe, fom härmed blif-

vit botad for Epilepfie, och menar at Steele

i början brukat detta pulver for Maniaci med
lyckelig verkan, efter han åfven varit berömd
for at bota denna fjukdom.

Vitrum Antimonii Ceratum har ockt uti

Kongl. Lazaretet i Stockholm varit Herr As-

feflbrens Odhelii fornåmita medel i Rodfot,

antingen han brukat Ipecacuanha och Rhabar-

ber förut eller ej; dl, i fenare fallet, fjukdo-

men redan varat långe vid Hen fjukas ankomft
til Lazaretet. Det år förunderligt, fager han,

huru detta medel, fom tyckes vara det (kar-

pa£e evacuans, dock i fin verkan vifar fig na-

ftan fom et Anodynum, (a at då
#
6 gran blif-

vit 2 eller 3 gånger på 24 timar tagne, hafvt

ofta de grymmafte ref varit borta och afftruk-

ne, likfom med en hand; åfven fom Herr Pen-
rose icke eller glömmer, at uphoja detta Ma-
dicament uti en Epidemifk Rotfeber med Di-
arrhéc, hvarutinnan han gifvit det til 2 gran

med andre ftyrkande medel, och oker dofit

til 6; men aldrig (a långt, at det fårorfakar

kräkning. Nar nu genom en fortfttt Diarrhée,

X 4 fig<*
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fager han, krafterna blifvit mycket medtagna,

okas de fenare af detta medel, under det at

den förra aftager ock förfvinner ; och Herr
Alexander Mackenzie, fom ofta i Rodfot af

detta medel funnit en lindrig verkan hos de

ljuka, beilot at en gång nyttja det uti vattu-

fot, i början med god framgång, men måfte

fluteligen flere gånger gripa til troisquarten

och andre medel, innan den fjuke blef återftåld.

Om man ej har någon orfak at tvifla om rik-

tigheten af alt detta, fa måfte man utan tvifvel

billiga Hr. Simpsons tankar, då han fager, at Vi-

truqp Antimonii Ceratum vore et åfven fa kraftigt

och tilförlåteligit medel emot Rodfoten, fom kina-

barken emot febrar ock kallbrand; och at, om ki-

lian iortjente det forfta, få borde åtminftone å&t

andra rummet lämnas ät Vitrum Antimonii Cera-

tum uti Claffen af de (a kallade fpecifikc medeL
Men oaktat alla deua goda utflag, alla

deffa årfarenhetcr, finner man dock, at famme
Herr Pxiingle, fom man har at tacka för kund-

görandet af oftanårnde medel, i fenare tider

derom börjat fa andra tankar. Han fann val

vid Engelilca Arméen detta pulver vara det

jnåfl: fpecifika af kräkmedel, icke allenaft at

låtta magen, utan ock tarmarna, då det blef bru-

kat i början. Men denna ofvertygelfe oaktat,

kunde han dock, i anfeende til defs håftiga

verkan, icke annat ån vara bekymrad om ut-

gången, ock onfkade (aledes, at vara i ftånd,

med « lindrigare medd kunna hjelpa de fjuka,

om
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om det ån (kaffe gå långfammare. Han in-

fkrankte fordenfkul defs bruk tils vid fvårare

tilfallcn, och fåg at det lifven då gjorde god

tjenft, då andra medel ej ville hjelpa; om cn-

daft tarmarne icke voro får mycket angrepna,

den fjuke hade mindre feber, ock ej var ak

for fvag: hvarvid han åfven gjorde den bety-

dande anmärkning, at med detta Lakemedel

vore famma olågenhet förknippad, fom vid de

ofrige pra:parata Antimoiiialia, nemiigen fvårig-

lieten at utlltta en vifs dofis; emedan en måt-

telig dofis ftundom befanns for liten, och åter

en annan tid får ftor; och låfer man åfven at

Herr Cleghorn icke utan vid fvårare tilfallen

råder til detta medel, emedan det ibland gor

intet, ock äter ibland for mycket våfend; da

Ipecacuanha altid var fåkrare uti don Rodfot

,

fom var gångfe på Minorca; famt at Herr
Navier uti den ordinaira Rodfot , fom graffe-

rade å chålons-fur- Marne, utan nytta brukat

Vitrum Antimooii Ccratum, och dervid anmärkt,

at defs verkan altid varit häftigare o cl: farlig

då det fmåltes i varmt vattn, famt "tillägger dels

kraft at verka den reguliniika delen, och det

kanfke med råtta j då andre velat härleda den
från den fvafvelaktiga, och åter andre från den

arfenikali&a; åfven fom at Hr. Colombier ofta

funnit detta medel ytan verkan i Rodfoten,

ock fordenflcul mera råder til Tartarus Eme-
ticus och Ipecacuanha uti fmå dofes flera gån-

ger om dagen; då Herr Clark icke eller tycks

X 5 .be-
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berömma detta medel uti den elaka Rodfot,

fom var gangfe i Oftindicn.

De la Metrie, den qvicke, den befyn-
nerlige De la Metrie, fom ingen aktning

Ägde for fine medbroders reputation, kanfke

ock foga for Gudaläran, fom aldeles forkafta-

de doppande medel och Opium, men deremot
berömde kräkmedel uti Rodfoten, i fynnerhet

de af Antimonium tilredde, likväl med mycket
vatten utfpådde; hade dock få mycken aktning

for detta medel, at han i hårdnackad Rodfot,

fom hotade med kallbrand, vågade endaft gh>
va deraf et fjerdedels gran i fånder, och be-

römmer eljeft defs verkan ganika mycket at

borttaga refvenj i fynnerhet når underlifvet

tilforne, hvarken genom Natur eller konft blif-

vit renadt; åfven fom Herr Vicat råder at

börja med ~ eller helt gran, forfatt med Ma-
gnefia, och förfiktigt oka dofis, på det de ölä-

genheter måga undvikas, fom annars gifva an-

ledning at tadla detta medel; och Herr Heu-
Erman, i Köpenhamn fruktade for detta pulver,

i anfeende til den kråkning och afForing det

fororfakar, och forefleg fåledes andra medel

uti den Rodfot, fom var gångfe ibland Solda-

terne 1757, 59 ock 61 uti Köpenhamn, Rends-

burg och Kellenhus, famt undrar at Pringli

få ofta kunnat råda til defs bruk; åfven fom
Herr, Monro vid Engelflca Arméen i förra

kriget fann, at detta medel verkade alt for

häftigt, hvarfore det nåftan helt och hållit blef

tflagt. • Sik-
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Således ar det icke underligt, om Herr

Fridr. Casimir Medtcus håller detta medel

for et hlftigt kräkmedel och Herr William

SauNders förkaftar det fåforh ofäkert, under

det Herr Wilson val tillåter defs bruk uti

Rodlor; men råder dock håldrc til Ipecacuanha;

och faftån Herr Eller botade 2: ne ftarke per-

foner med detta pulver uti Rédfoten, fa föll

det honom likvål ivårt, ar hos andra kunna

determinera dolis deraf, emedan lika dofis

ftundom verkade hvarken kråkning eller am>
ring, och ftundom verkade alt för häftigt.

Det ar vål fant, at Herr Geoffroy i Paris

iöd til at fortaga den olägenhet, fom följde

med en odetcrminerad dofis dymcdelft, at han

nogare förente eller inveklade Vitrum Antimo-

nii uti olja, och til den andan låt rifva den-

famma med pulvret på en rifftcn. På et an-

nat flålle finner man åter honom råda til at

rifva Vitrum Anrimonii med Spiritus Vini,

hvilket prsepnrations-fått han fjelf federmera

ogillat, och Herrar Commetitarii JJpJievfes for-

kafta, fåfom mindre fåkert och nyttigt ån med
-vax tilredt; Likafom Herr Paisley åfVen tänkte

förbättra tilredningen dermed , at han endaft

fmorde jårnfkeden med hvitt vax, och tillade

Vitrum Antimonii oftott; och da det varit of-

ver elden den vanliga tiden, hängde vaxet faft

vid fkeden, famt fedan alt var kalt, ref hän
glafet til et fint pulver. Håraf behofde han
»endaft gifva 3 gran, och ftarka pcrfoner gaf

han
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han aldrig ofvcr 5. Men detta tilrednings-fatt,

har ock af flere blifvit klandradr.

Mera torde det råd fårtjena upmårkfam-
het, hvilket en Anonyme uti the Gentleman'*

Magazine gifver, at taga det compaäa, röda

och genomfkinande Vitrum Antimonii til be-

redningen, i flållet for det tunna och bleka,

eller compa&a och fvarta. Det bor icke eller

förbigås, hvad Hr. Cartheuser om detta me-
del yttrar fig, at det nemligen kan gifvas med
ffcott focker eller något annat, fom år beqvåmt

;

men om Vitrum Antimonii Ceratum långe va-

rit tilredt forvaradt uti Apotheken, bor det

ingalunda rifvas tilfamman med fockret, utan

endaft blandas, hvilket Herr Huxham vidare

på et ftålle tyckes förklara; åfven fom fmI

barn), hvilka upfödas med mjölk eller välling,

icke böra gifvas detta medel, innan mage och

tarmar blifvit val renade från en förmodad fyra.

Vid alt detta, fager Herr Zimmerman,
år likval detta medel, fom gor få god nytta

uti långvarig och med en gäll - feber förenad

.Rodfot, dels i anfeende til de (kål han anförd t,

och i fynnerhet i anfeende til den fara man
dermed löper , uti en inflammatorisk och illa

*rtad Rodfot, uti ofldckelige händer altid far-

ligt, och uti de fkickelige icke altid rådeligt.

Om det Sr mig tillåtit, at ofver detta me-

. del låmna mina tankar, få måfte ^ag tilftå, at

jag, lika med Herr Young i början, dels fruk-

tat for dels häftighet, dels hyft for defs fpeci-

fika.
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fika kraft et] billigt mifstroende> da man fi

ofta blifvit och blifver af flike medel bedra-

gen. Jag har ock icke utan vid befynnerliga

tilfållen vågat gripa til detta medel, oeh altid

blifvit forfatt uti den belägenhet, at tanka på
andra, fora voro lindrigare och mera lakra,

ehuru jag hvarken forgripit mig i dofi, eller

varit for fparfam , utan hållit en jåmn medel-

vag: kommande härvid ihåg hvad Herr Degner
yttrar fig, at om mot någon fjukdom många
medel tilftyrkas, få' ar det vifferligen mot Rod-

foten, och råder derfore Medici : ut talia feli-

gant , qiice rationali tantum Methodo fatisfaci*

ant, probeque expe?idant9 qno major e vi polleat

aliqaod medicamentnm
, Ji non tum fumma can~

tione^adhibeatur-, hoc magis iioxium edere effeStum.

Det år ock icke lått at finna, hvarfore

man bemödar fig, at genom vax göra et häf-

tigt och ofåkert medel mildare, då fådane fin-

nas at tilgå, fom i fin natur aro lindrigare,

och kanfke ftundom fåkrare; men ånnu fvåra-

re at begripa, hvarfore det ofta med få myc-
ken ofvertygelfe utropas ; mojeligit år, at det

i fmå dofes, åfven fom andra pra?parata An-
timonialia, gor båfta verkan, och at en De la
Metrie icke haft få aldeles orått, då han bru-

kade det endatt til | dels gran. Hvilken har

före Herr Lif-Medicus Dalberg gifvit Ipeca-

cuanha til i eller] | gran hvar 3:dje tim a

uti Hamiorrhagia uteri? ehuru han ganfka vål

kände Vitrum Antimonii Ceratura, men fruk-

tad*
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tade for defs åfventyrliga verkan ocli ofåkra

tillagnings - fått; och at Ipccacuannha, på det

fått, fom af honom forefkrifves , brukad uti

nåmde fjukdom , ar det båita medel jag hittils

känner, når fjukdomen annars år botehg, der-

om år jag af flera håndelfer ofvertygad.

De håftigafte och ofta farligafte medel,

hafva ftundom af Empirici blifvit uptåkte, och

ho vet, om icke Vitrum Antimonii Ceratum

haft famma urfprung, efter defs upfinnare år

til namnet obekant. Vål vet ja*, at den båfta

kraft, den hårligafte verkan, ofta ligger uti de

håftigaite medel, de ftarkafte gifter, når de be-

horigen tilredas, famt i råttan tid och med nö-

dig urfkilning brukas; men huru ofta hafva

de ock icke kunnat /kåda, och huru fnart haf-

va de icke) ftundom åter blifvit aflagdc eller

kommit i forgåtenhet? Når månnifkors hålfa

och lif år i fråga, kan man icke vara nog var-

fam, icke nog forliktig.

Då man jåmfor de anförda anmärkningar

fins imellan, fa torde man ofvertygas om bil-

ligheten af denna tanka, och den Läkare i följe

deraf urfåktas, fom med någon farhåga brukar

detta medel; åtminftone torde man icks altid

böra följa de dofes eller upgifter, fom vuTe

Auftorer forefkrifva, och i fynnsrhet tilfc,

huru åfven detta medel tillagas, på det man

med la mycken florre fåkerhet ma kunna gif-

va det, når man fig dertil befogad finner.

&tt vanliga ock råtta tilrednings - fått, finnes

an-
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annars uti Pharmacopcea Svecka och flereftådcs,

enligt Herr Youngs forefkrift ifrån början.

Bhyfiagraphifka Sdlljkapets Magazin.

Under denna Titul kommer en periodiflc

Skrift at utgifvas af Herr Profeflf. A. J.
Retzi-

us i Lund, (tyckevis, ungefärligen 4 (tycken

om aret, hvart (tycke af 6 ark i 8* Innehål-

let af detta Magazin blir en famling af fmårre

från främmande fpråk öfverfatte Sfrrofkrifter

och Afhandlingar, egånteligen uti Landthushåll-

ningen, både i hånfeende til det hela och alla

defs delar. Sålunda lår åfven hår åtfkilligt in-

flyta horande til våra åmnen, fåfom: uti Na-
tural-Hiftorien och Chemien. Arbetet blir fa-

kerligen gan(ka brul^bart och gagnande for det

Allmänna, da det kommer från en Utgifvare*

hand, lika kand for ceconomi(ke infigter, Pa-

trioti(k verkfamhet och en. mogen penna;

men at flippa fkadeslos från forlaget, (a an-

modar han dem, fom^ mot et pris af 8 Skill.

for hvart Stycke, aflemnadt på Subfcriptions-

ftållet, vilja blifva ågare af detta Magazin, at

inom Maj månads flut låta antekna fina namn
(hår i Stockholm uti Upfoftrings - Sållfkapet*

Boklåda, famt i Landsorterne på de (tallen,

fom i de ofrige allmänna Papperen finnas kund-

gjorde), hvarefter Forfta Stycket genaft lågges

under pråffen, få framt et mot forlaget Tväran-

de auul Subfwibegtir defsforinnan anmält fig;

och
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cch låfvas dårjemte, at, fä fart görligt år, for-

fånda exemplar til Refp. Subfcribenternes tjenft til

de ftållen, dar Subfcriprion fkedt. — Utförli-

gare undcrråttelfe om detta Magazin kan in-

hämtas af Upfojlrings- - SdllJ^apets Tidningar

Samling af Rön oeh uptäkter. April i~]$r.

(Se Mars p. 320.

)

Med uteflutandc af 2:ne Afhandfingar, fom
icke hora til våra ämnen, får man gifva anvif*

ning pä följande i denna månadens feäft:

/ Om emtdndelig hjt (Fortfktn. af SjgAud

be la Fonds Afhandl.) — 2. Anmärkning of-

ver uplöfnwgr - medlen fri Refina Elaflicci. —
5. Ckemijk under/ökning otr^Tnng fpctths jord-, af

Hr. C. m SCHEELE. — ^. Underrdtteljh

om Thée-Bnjken och gjorda för/ok til defs plan-

terande i Europa.

Underrättelfe:

Den Anonyme Auåor, fom iätit ftyclcevis infora

en Afhandling om Synchondrotomien x har grfvit t il-

kanna, ot han icke kan rnlemna (lutet af detta fit Ar-

bete, innan han fatt fkafTa fig Originalet af Hrr Just.

Ckr. Loders Skrift: De fectioue fynchondrofeos offtum

puhis in parttt difficilt inftituenda, efter han tror lig Icke

daraf böra infora en blott ofverfåttning af den recen-

fion H:r Prof. Richter gifvit uti fitt Bibi. 4 Band. —
Vi fönnode, at Herr Anonyme lar fuart fullgöra fitt

lyfte.
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JBeråttelfe om en långvarig och obotelig Gutfot,

nyligen obferverad jpå Kongt. Lazarettet , af

P. G.

Betjenten Jacob Boström, 32 ar gammal,

blef intagen den 7 Dec. fiftled. år 1780. Af
blotta utfeendet kunde man genaft döma til

defs fjukdom. På tilfrågan fade han iig for

2 § år fedan haft en hetfig och häftig Feber,

hvarefter flere tekn til Gulfot infunnit (ig

och fmåningom tiltagit. I forleden höft har

fjukdomen blifvit ganflca mycket förvärrad»

Nu var huden öfver hela Patientens kropp

citron -gul, ja tungans fårg var åfven i det

nårmafte lik hudens. Urin, fom färgade linne

gult, fatte et mörkbrunt fediment Han kla-

gade åfver matthet jämte en obtufe *vårk i

vånftra hypochondrio , hvareft ock kändes nå-

gon hårdhet, men icke få i det högra. Herr
AfTefforen Doft. Odhelius började med at låta

honom nyttja tilråckeligen afforande, i fynner-

het Vulv. digeft. PL Sv. 2:dce edit* Sedan con-

tinuerades någon tid med crem. tärt,; dock
utan fynnerlig förändring. Gula färgen tyktes

vil ibland och på 2 a 3 dagar forminfkasj

men, under det man gjorde fig bafla hopp om
patientens reftitution, gulnade han åter ganfk»

häftigt lika fom förut. Som Skorbjugg åfven

började vifa lig med de vanliga flackar, åy£-

het i knån, vårk i benen, fvulnad omkring
fotlederna, fvullet och blodande tandkött famt

Feber-rörelfer fkoftals, (a nyttjades interne De-
Na 22 Y toSa
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ioffa antifcorbutica, famt Acid. vitriol. ten. cum

fyr. fimpl. til linffus, och externe oleum campho-

rat. på de virkande ftållen, fedan förut en in-

dicerad åderlåtning blifvit gjord.

Man fårfokte utom defs emot denna lång-

variga och envifa Gulfot de brukelige folven-

lia faponacea, (afom Pilt, Saponäc. Ph. Sv. 2:dce

Edit hvilka ehuru fparfamt brukade likval min*

flcade den fjukas matluft och befvårade magen.

Han fick arven några gånger nyttja balnea te-

jpida. Men alt forgåfves. Han blef fedan

fkumogd; klagade de lifta veckorna öfver fus-

ning och dofhet med orvirk, hvilken dock til

någon del uphorde, fedan hans oron började

flyta,

Det befynnerligafte , och fom måft tycks

fSrtjena upmårkfamhet, år: At, under en fa*

långfam Gulfot, matluften var beftåndigt god,

(utom då han nyttjade Tvålpillerne) , den fjuke

holt fig vid jåmt hull, excrementerna hade fin

naturliga färg, han klagade aldrig ofver några

ftickningar i huden eller klåda , fom en (a

ömnigt och långe utfpridd galle eljeft plågar

aftadkomma.

Den 15 Martti detta år begynte han klaga

öfver en vårk och fveda i ferobieulo cordis

famt hela regione epigaftrica. Dagen efter el-

ler 4en 16, utan at några ovanliga Symptomer
vifte fig, dog den f<uke helt oformodeligen.

Den 19 derpåfoljande öpnades liket och be-

fants: I Bråftet: Alla contenta citron -gula

och
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och lungorna flytande i biod-blandadt vattn til

en myckenhet af vid pafs en kanna»

I Buken: Vattn, fom liknade det i bro-

ttet, dock långt ifrån til den qvantité. a) GalU

blåfan ftorre til fin capacité ån vanligt, inne-

hållande inemot \ qvarter citron-gult, flemmigt,

dock genomlkinligt vattn; men Gallgångarna,

fa väl hcpaticus och cyflicus fom cholidochus,

aldeles opna, få at den nåmde våtfkan med
låtthet kunde klämmas ur Gallbiafan, fa vål

ner i Duodenum, fom uppåt genom duft. hcpat*

til Leiren. b) Mjälten ovanligt flor,' ti at han

emot en ordinaire kunde anfes fom 3 til 1.

Defs ena fida var hel och hållen adhserent vid

refbenen , han fants ock hyfa en myckenhet
fvart, tjock och purulent matiere. c) De grof-

va tarmarna
y

i fynnerhet Colon transverfum

och -finiftrum, inneholio en ftor hop fcybala

indurata: Men ofre delen af reftum, ehuru

utan excrementer, var mycket updrifven af

vader, d) Glandulce mefenterii voro fcirrhofa

och fomliga fa ftora, fom den ftorfta Haffel-

not. I Lefren fants intet fjukt eller ovanligt.

Denna, i flere affeenden befynnerliga fjuk-

dom, gifver anledning til åtfkilliga reflexioner,

om man frågevis framftåller följande:

i:mo Hvilket kunde vara råtta orfaken

til denna chronifka Gulfot? Om den endaft

bor flttas uti et fenfibelt nerv-fyfteme hos pa-

tienten, hvars finne ibland af ringa orfäk

blef nedflagit? En circulatio huraorum lentior,

Y 2 fom
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{om hlref upkom, kunde vål producera bilis

vifciditas; men minne en fådan, fom ej låt

håfva % genom de lofande medel, hvilka la

långe och flitigt nyttjades?

2:do Månne Mjålten, fom in ftatu fano få

ganfka mycket bidrager til bilis fecretion, men
hår var aldeles forderfvad, kunnat åftadkom-

ma en (a långvarig Gulfot?

3:tio Hvarfore digeftion och matluften un-

der en fådan brift på gallc, kunde få lång tid

vara åtminftone någorlunda fullkomlig?

4:to Hvarifrån excrementerne fingo fin na-

turliga fårg, då Gallen, fåfom deras fårg-åmne,

tyckes hafva felats? Eller månne någon del

af bilis fecernades i duodenum och den ofri-

ga regurgiterade i bloden, fom ock, kan hän-

da, af fit öfverflod på Galla deponerade något

i inteftinä per art mefentericas?

§:to Om få ftor qvantité vattn, fom fanrs

i broftet kunnat exfudera efter döden på 2:ne

dygn, innan obdu&ion ikedde, eller ock fkulle

det hafva funnits der förut medan patienten

lefde? Det förra tyckes dock vara utom als

tvifvclsmål, fa vida den fjuke aldrig klagade

ofver andtåppa, torr hofta eller andra Sym-

ptomer, hvarutaf man plågar fluta at vattn

famlat fig i broftet.

Några hinder, hvilka ligga de tagne MedicinaU

forfattningar i vågen, af G. L* (Fortfått-

ning til flut från ;p. 271.)

Faft-
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Faftån den uplyftare delen af Nationen»

åfven derutinnan egenteligen fldljer % ifrån

det ringare och enfaldigare folket, at den icke

få ofta rådfrågar, eller förtror (ig uti qvack-

falfvares hånder, fa år den likval defto mer fal-

len for nyttjandet af utlåndfke Medicamenter,

i fynnerhet fom de gemenligen utgifvas for

univerfelle, och åro med vidlyftige och nog
låfvande beflcrifningar beledfagade, AMhauds
pulver, Titti dråppär, Souttons och Squeiref

Elixir, Vunder Cron-Ejfewce, Turlitons och
Ankoms Sår-baljäm med flere bara hårom nog-

famt vitnesbord. År det nu i allmänhet fant,

at Rikets Nationella vinft, åfven beftår uti ar*

betsloners befparande af hvarjehanda art, ehu-

ru detta tycks vara af ringa betydenhet; och
det ar en afgjord fak, at hos ofs finnas åfven

få lårde och forfarne Chemici, Ifven fa fkicke*

lige och ofvade Apothekarc, fom utrikes och

på andra orter, de dår icke allenaft kunna ut*

råna, hvaraf dylike utlåndike medel beftå, och
dem til lika godhet eftergöra, i fall de hår-

ftådes voro oumbärlige; utan ock fjelfve up-

finna deraf åfven fa nyttige och kraftige, (a

måfte årligen i Riket en fumma penningar be-

fparas genom arbetslon, om (like medicamen^

ter inom Riket blefvo förfärdigade, åfven i det

fall, af de ånkle Medicinalier, fom utgöra dy-

like fammanfatte Läkemedel, fkulle utifrån in-

forfkrifvas; fa mycket mer, fom fadane fore-

nimde Medicamenter, oaktat i fig fjelfve til

Y 3 en
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en ftor del af ringa varde, dock likvål til et

ganika högt pris hårftådes fårfåljas. I denna

fak torde ej ytterligare bevis åfkas, då man en-

daft efterllnnar, at en redelig och oegennyttig

Låkare hos ofs och i våra tider, icke fa häftigt,

och til åfventyrs aldrig, genom et enda medels

förföljande, kan forvarfva % de rikedomar,

Greflkap eller Furftelig Titel, fom en på all

lårdom och inflgt blottad Aillhaud.

Jag vil arven få litet underfoka m oj el ig-

heten af et enda Läkemedels univerfella kraft,

fom jag vil tro, at et enda våderurek eller vind,

möjeligen och med beqvåmlighet, kan kring-

föra alla fkepp, genom alla haf, och til alla

fårefatta orter; men jag håller före, och det

Sr bevifligt, at et dylikt obekant medels nytt-

jande, kan dels ofta fororfaka en farlig på-

följd, dels borttaga den angelägna tid, fom
annars kunde och borde nyttjas til tjenligare

Medicamenters bruk, och i fa måtto lägga hin-

der i vågen för folkhopens bevarande och til-

växt; hvilka hinder dock, i anledning af de

redan i ty mål ftadgade Medicinal - ordningars,

och får/k ilte Nådige forordningars råtta efter-

lefnad och handhafvande låtteligen ur vågen

rödjas.

Kunna ftarke och håftigt verkande Läke-

medel uti en oforfaren mans hand anfes, fom
et blottadt fvård uti en urfinnig månniflcas, fa

bor det vifferligen, och i det minfta, hålla» for

en ofed på vare Apothsk, om Allmogen fritt

och
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«ch obehindrad, famt efter godtycke far til—

handla Cig Venedijk-Theriac , Sumn-faft, Kåda
och pulver af ^falappcerot, Qviekjilfuer, Gummi
Gulta med flere, hvilka medels bruk fordra

en granlaga urfkiloing. Och om hetfiga me-
del och en ofverdrifven het regime, til ftorre

delen i våra tider uti bofkapens fjukdomar

Aro forkaftade, fa (kulle det foga paffa (ig for

Bonden, at på Apotheken fa tilhandla fig Ryfs-

ofja, Balfamum Sulphuris, Terpentin* Spiritus,

KdIlarhals-bär o. f. v. at bruka mot Rof-feber,

Broft-feber, urinftåmma, flen och froffan.

Nog fcr man, at et (a befkafFadt fritt (al-

jande och köpande af läkemedel, kan fkada

Allmogen; men man fkulle näppeligen dere-

mot veta at foreflå någon författnings vidta-

gande, om man tillika fkulle finna, huru KongL
Medicinal - ordningarna , fom förbjuda Apothe-
kare, at til obehörige perfoner, Fåltflcårs- och

Badare-gefåller- och lårlingar med flere utläm-

na, eller efter deras forefkrifter forfålja Medi~
camenta drqfiica, Vomitoria , Opiata, Emmena-
goga &c, for lång tid fedan i vare Apothek
fkulle vara förglömde, och en hvar naturligen

garna t antingen uppenbarligen eller hemligen

foker foryttra den vahra, fom han til falu fftr-

fkafradt fig, utan at vidare efterfinna, hvad
fkada han dymedelft kan fororfaka; om icke

någon fynnerlig eftertänka hos honom vacker,

den fa gamla, fom hedrande medborgerliga

principe : at allmänna nyttan altid bor fattas

framfor den enfluldta. Y 4 I
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I vart Rike torde ock de Apothekare vara

ganfka få, fom nu mera från utlänningen in-

forfkrifva de orter och Vegetabilier , hvilka i

Riket til en ftor myckenhet både planteras

och våxa vildt, de produfta Animalia, hvilka

hår beqvåmligen kunna fas, och de pra?parata

Chemica, fom låtteligen och til lika godhet hår

kunna beredas, och vid detta alt, icke fkulle

vara obenågne, at antingen foka bibehålla de

gamle, eller forvårfva % rättigheter til nye,

fi kallade, tullfriheter.

Det blifver icke min fak, at vidare for

denna gången utreda detta åmne, det år endaft

forflagsvis och til vidare efterfinnandé, jag har

trodt mig böra det vidröra: men: om Allmo-

gens fordomar och vidikepelfer på något fått

kunde undanrodjas; om menige man, eller kring

denfamma varande kunnige perfoner, kunde

om barn-fjukdomars kännande och botande pa

et enfaldigt fått undervifas; om fjukhus til

venerifka fmittans hämmande inrättades, och

fjukdomen af allmogen icke fjelfvilligt fordolg-

des; om de fattige i Hufvudftaden , vid infal-

lande fjukdomar, med mera ån Läkemedel och

Läkare - tilfyn underftoddes ; om qvackfalfve^

rier befynnerligen bland allmogen på landet,

pa alt fått hämmades; om koftfamma ut-

låndfke fammanfatte Medicamenter til infor-

fel forbodos; om de af allmogen åftundade

Läkemedel, icke utan urfkillning forfaldes,

och om åndteligen Medicinalier, fom i Riket

våxa
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våxa och tilredas kunna, icke utifrån forflcref-

vos, viflerligen vore fadant alt, icke utan be^

fparing for Riket, icke utan nytta for folkho*

hopens tilvåxt.

Om Rod-Aat, infdndt af S, Ö n.

Herr Ströms upgift, fom låfes p. 189»

följ. i denna Veckoflcrift år vhTerligen for alla

Entomologer angenäm; man vet nu hvart man
/kal fora et kråk, fom af Syftematicis fått få

olika plats. Detta infeft har dock ej varit

okåndt tilsj nu, faft man ej vetat at des var

JRod-aat.

Olafsen, uti des Islåndflca refa pag. 998.
£ delen, befkrifver omftåndcligen denna lilla

kräfta under namn af Cancer macro urus , pe-

dum paribus 10. cauda foliacea. Så mycket
fom man kan hämta af den figur, fom åtföljer

Hr. Ströms, bref, (feTab. i«), år Olafsens heflcrif-

ning hit låmpelig. -*- Infe&et år rart på Island

och kallas kampalampe ; hvilket namn åfven tillåg-

ges Råkan, (Canc. Squiila) af ordfak, at defs

hufvud tros lyfa i mörkret, kampur betyder
åfven på Islåndfka en Moustache. Hr. Olaf-
sen och defs Refe-Camerad funno, under fina

mångåriga refor, blott 2 gångor detta Infe cl;

en gång uti en koljas, och en gång uti en

Helgeflundras mage. Det fåges uppehålla fig

ute i hafvet, och aldrig gå til ftranderna. Får-

gen var åfven rodagtigt mörk.

Y g Den
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(Den okande Författaren, fom behagat infan-

da detta, år man fkyldig all årkjånfla. At nåm-

de Rod-aat, förut varit kant, år val mojeligit;

vift år at det ingenflådes förut varit afritadt.

Olafsen torde Jtanfke mena detta kråk med
den nåmde Cancer, men fom defla fmå kråftor,

Äro ganlka fvåre at atikiija få torde Olafsen,

fom desutan ej år kand for fårdeles noggran

Entomolog, få fnart kunnat be(krirva någon

annan af deffi fmå kråk, fom }u{j denna, hvil-

ken af fjr. Ström blifVit befkritven, och fom

Han vidare utfor i en afhandling om Sillfiflce-

rier, hvilken framdeles kommer ar tryckas i

KigU Patriotijka Sålljkapets Hushalls-Journal —
Profcffor FABRICIUS har afven i fin Reife

nach Norrwegen befkrifvit denna kräfta, men
i flera fall felaktigt.)

Journal de Medecine. T. LV. Febr. 77<?/. p.

174* Om Rejlnce Klqfticoe Utlösnings - medel

(i), af F. A. B. R. C.

Faft-

(i) Detta ar afven infordt uti Gåtheborgfka Journalen.

Samling af Roa och uptäher &c. April 17$ t. p. 2ioJ

men, forn vi jamval hafve Originalet i hinder, ej

mindre til denna, a
P

n atftfillige andre i namde Jour-

nal införde Afhandlingar, fa vilje ii nu och få of-

ta det kan intereffera, mot vare Lnfare fullgörandet

p. 64. gifna löfte; dock med forfakran,; at följa

Originalerne och ingalunda eftertrycka deras recen»

lion eller ofverfattning , om den ock vore lyckeli»

glrc trtffad, an den W kunne åftadkomma*
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Faftån man har påitått at JEther (Vitriöli?)

vore denna Kådans råtta uplofnings-medel, tyc-

kes likväl årfarenheten bevifa vetieifpelet. Jag

har låtit 48 gran Refina ElafHca koka med 3
uns .fåther i 24 timar; nar denna iEther af*

dunftades, qvarblef endaft' 1 gran Kåda.

OUum ejjhitiale Tercbinthiiw (ol. deftillar.?)

tyckes vara defs diffolvcns; Följande årfarenhet

bevifar det: Jag fatte 2 Drachm. fönderfkuren

Ref. Elaft. med 3 uns u£ nåmde olja til kok-

ning uti Balneum Arenie; koknings-hettan un-

derhölls: Kådan fvålde up, blef genomfkinlig

och fluteligen aldeles uplöfd. Nar ej nog olja

användes , fa finnes en del af Kådan dar uti

hängande fom fjun*

Om denna uplofning fåttes til afdunftning

uti Balneum Marice, fårlorar den en del af (\%

diflblvens; men man kan ej gifta den en vifs

grad af conuflance, om icke i Baln. Aren. el-

ler ofver öppen eld , hvareft en del af Kådan

decomponeras och har då ganfka litet af fin

elafticitet i behåll.

Denna uplåfning fattar eld med Acidum
Nitri fumans, innan de nåkas.

Genom nåkning, fom nyfs fades, fynes hon
ej antändas utan tilblandning af Acidum Vi-

triöli, fom kommer af de fa ytor, hvilka oljan

och kådan anbjuda.

Oka ezpreffa verka äfven pa Refin. Elan1.

men man måftc då använda en, beftåndig kok-
ning, hvarigenom oljan och kådan til en del

fortforas. Sy-
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Syrof hafva ockfå verkan på danna kåda;

men bland dem, åftadkommcr Acidum Nitri

furnans haftigaft hennes uplofning. Om 3 un $

af denna fyra endaft gjutes på 2 Diach. fon-

derfkuren kåda, {å går uplofningen for fig, un^

der fråfning beledfagad med hetta och ångor,

fom af fig fjelfve antändas åfvanfor diflblutio-,

nen. Ju flera ytor kådan anbjuder, defto flera

antände ångor blifva fynliga; dårfore bor man
fonderikåra kådan.

Tillåggning af Acidum Vitrioli okar ej {!•<

kert defla ångor; imedlertid kommer den lik*

val tilpafs, om Acidum Nitri ej år nog con-

centrerad, eller om man ej fonderfkurit kådan;

ty det har hindt , at man fått fe deffa ångor

itåndas for och efter tillåggningen.

Om af denna med Acid* Nitri gjorda folu-

tion gjutes uti deftilleradt vattn, (a falles nå*

got, fom håller fig långe hångande, och bor

frånfilas. Detta far, efter tvättning och tork-

ning, anfeende af et tort, böjligt och rodak-

tigt pulver, fom, uti en jern-fked, fatt ofver

3 eller 4 glödande kol, deflagrerar ganfka hä-

ftigt inom 1 eller 1 minuter, och refiduum år

et riktigt, fpongjoft kol.

Samma phenomene åger rum uti tiflutnc

karil: Om man lägger 24 gran uti en Retort

af 32 uns rymd (/ Pinte), til hvilken man
applicerat en recipient af dubbel rymd, utan

at vara luterad, och fåtter retorten på kol, (a

&er deflagration på lika fått och med lika ha-

ft^*
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ftighet; man bor då lutera kårilen pa ftunden,

for at förlora få litet fom mojeligit år af de

utfpånde ångor, och man kommer härigenom

til at århålla olja och Acid. Nitri, fom icke

blifvit forftörde genom deflagration. Om Aci-

dnm, fepareradt frän oljan, måttas med Alkali

Tartari, få gifver det et verkeligt Nitrum,

fom bevifar, at denna fällning, år en famman-

fattning af kåda och Acid. Nitri, hvilket defla-

grations-egenfkapen bår tilfkrifvas; åfven fom
denna fyra tyckes vara den, fom hindrar Re-

fina Elaftica ifrån at, likt andra kådor, preci-

pitera Hg.

Precipitatet låter lofa fig af iEther, Spiri-

tus Vini och åfven något af vattn.

Det kol, fom efter deflagration år qvar

uti retorten, år likt det förra.

Når vattnet, fom har tjent at fkilja kådan

ifrån Acidum Nitri, evaporeras uti Baln. Ma-
ria?, fålles ånnu et gulaktigt pulver, fom ej dc-

flagrerar, antingen det år tvåttadt eller icke;

men det drager åt fig luft-fuktigheten.

Genom kådans analyfis ofver öppen eld,

får man forft ganfka litet af en phlegma, fom
icke har mårkelig fyra och kunde fnart mifs-

tlnkas for at komma från kårilen ; fedan ofver-

går en olja, fom blir mer och mer tjock. Uti

retorten qvarlemnas en ganfka liten del kol,

endaft 48 gran efter 3 uns kåda.

Den oljan, fom man arhåller genom deftil-

lation, låter åfvenledes uplofa fig i Acidum
•Ni-
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Nitri; men defs prsrcipitat vifar ej famma phe-

nomener, fom kådans.

Man kan antända denna olja genom til-

gjutning af Acidum Vitrioli, och då århålles

et kol, likt det, fom upkommer af Oleiim Gua-

jaco un vrai champignon philofophiqve.

Vid denna Afhandling göra Herrar Förfat-

tare til Götheborgfka Journalen följande an-

märkningar :

At Caoutchouk (Refin. Elaft.) löfes utaf

prlffade oljor och Terpentin har långe varit

bekant, men at Auftor, fom ej vidare ger fig

tilkånna, än genom initial-bokftåfverne, ej kun-

nat uplofa den uti serher, fom Herr Macquer

upgifvit uti Mem. de L, Ac, des Se. rjé&i för-

tjenar at vidare bekräftas, om det år mojeligt,

at Hr. Macquer kan mifstros for fadant feltag;

långt troligare forefaller den tankan, at Au-

Öor nyttjat enj fvag och af fyra ridande sether.

(Har man tilgång på ikåda, få vore forfoket

fnart gjordt och frågan deciderad.)

Eljeft kan hår tilläggas, at caoutchouk afven

til en del lofes utaf qvinno-mjölk, fom vi fett

på de mjölk- fugare, fom få behändigt brukas,

i ftållet for brolt-pumpar, hvilka efter en tids

bruk blifva genomfråtte med fmå hol, Sam-

ma har ock af ofs blifvit obferveradt på den,

fom blifvit brukad til infprutningar med Gou-

lards vattn (Aqv. Sathurnin. Ph. Sv* — Bly-

*
"

~
Uu



O ) 35i ( O
Utdrag af et bref, från Profeffioren Hr. Bo&.
BARFOTH, til G. L. Dateradt Lund i

April 1781.

Gummi Ammoniacnm uplofl i Atticka och

bragt i form af Cataplafme, har uträttat ganfka

goda curer mot fungus articulorum, fedan alla

andra faker forgåfves blifvit forfokte; hvarvid

tillika WIrtes refolventia, och ibland defia,

Succi herbarnm recentium, blifvit nyttjade; men
längd af tid har altid fordrats, och detta alt

då Ledfvampen varit flere år gammal.

Affa förtida med tiifats af Gummi Guajaci
y

i illa artade far, och då Spina Ventofa varit

vid fadana tillika, har verkat fullkomlig hel-

ning i några tilflllen. (*)

En Siphilitica i 7:de månaden hafvandc/

fick tenefmer och blodiga ftolgångar, få ofta

et

(*) Uti Hr. Schmuckers vtrmifcbte Chirurgifche Schrif-

ten Band I. berömmer Hr. Block Affa fcetida uti

Benröta eller Carie oflium. Han blandar til et

uns af nimnde medel § uns Oftronfkal och et hälft

qvintin Campher, fam t låter dageligen taga af detta

pulver 2:ne gånger ifrån 1 Scrupel til I Dracbma;
hvarvid (kådan forbindes tort; åfven fom en Ano-
nyme i Wien yttrar % uti bref til Hr* Lif-Medi-

cus Richter faledes: Afla foetida, har aften härda-

des blifvit brukad med den bafta nytta, icke alle-

na emot ben-rota, utan ock Spina Ventofa, Mig
aro, fager han, några aideles tilforlåteliga handelfer

bekanta, hvarutinnan defTi fjukdomar genom detta

medel på kort tid blifvit grundeligen botade. (Se
RieniBRS Chirurg» Biblioth. B. 4. St, 3. p, 336,)
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et qvintin Ungvent. Mercuriak fmordes innan

til på låren, i anfeende til Gonorrhéen; men
Mixtura Mineralh i fmå dofes fordrages gan-

(ka vål.

En kår och hogmodig Maniaca, blef livar-

ken af åderlåtningar, Ättika eller Campher dil-

lad; men Pulvis Alexiterius gjorde henne, in-

nom et dygn, helt faktmodig, falt icke ofver

2 gran Opium voro förtärde. .

Som Anatomiikt har intet hårftådes fortjent

upmårkfamhet mer ån det, at et fattigt qvin-

folk, fom dodt afHydröps peffiorifj hade Ven-

triculus liten, fom vanligen Colon år, och Co-

lon ftor, fom Ventriculus hos en fullvuxen

mSnniika bor vara, utan at några andra mir-

keliga orfaker eller fel funnos i underlifvet.

Jag håller nu på at gifva Vitriolum Album uti

en gnagande vårk i hufvudet och in fpecie circa com-
mifluram offium nan* cum offe frontis, hvilken Patien-

ten tilfkrlfver fmitta af et dryckes - karili efter en Sa-

livant; men hvilken värk jag for några år fedan lin-

drade med Aconitum och Rob Sambuci, (denna fed«

nare fåfom fylt-Jfaker) fedan nog: val Mercurius och

Antimonium blifvit forfokte, utan någon lindring, mera

an tidtals; hvilket den Jjuke likväl, utan Medicin,

ofta haft: utgången får jag framdeles berätta, (**)

(**) Mot en dylik långvarig hufvudvark, fkulle det

vara ganfka artigt at få veta, hvad den Tinctura Co-

locymhidis kan uträtta, fom Herr Prof. och Ridd.

Murray nämner {apparatus Medteaminum Vol, L p*

4i#.) vara af Hr. Lif-Med. Dalbero förbättrad och

med nytta brukad. Jog har tyckt den et par gån«

ger åtmiiiftone mycket lindra en fådan hufvudvark.

G. 1.
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AUGUSTI GOTT. RICHTER , Potentijf.

Magn. Brit. RegisArchiatri &c : OBSERVA-
TIONUM CHIRURGIÖARUM Fafcicu-

lus Tertins. Gcettingse 1780. III. fidor frvo.

Detta band beftår af 8 Capitel , fom inne-

hålla : Anmärkningar om hinna på ögonen (Pan-

nus): Om Täre-fijilar : Om Kräftan i Broften:

Om en annan fdllfam Jjukdom i bröjien: Om
Grå Starr: Om Blod -fällande /vampen (Aga*

ricus): Om Hufvudjkåls-brott: och om utvdrtes

fördelande medels bruk mot inflammation»

Man önfkade gjårna at aga denna IJok,

for at kunna gagna Lafaren med et utdrag af

alla deffa vackra afhandlingarj men fom man
ännu ej fått den hit, måfte man nöja (ig med
at affkrifva hyad Hr. RichTer fjelf, i fit Chu
rurgifche Biblioth. T Band: 4 St. p. 6$-j. &c.,

anför, om de 3 lifta ämnen i detta verk, eller

om Agaricus, Hufvud-fkåls-brott och fordelan-

de medels utvårtes bruk, då han yttrar %
fom följer:

Förft om Agaricus (Fungus qvercinus Ph+
Sv.) Många påftå at detta medel äger en egen
'blod-ftillande kraft, at defs nyttjande år utan

alla ölägenheter, och at det fåledes bor hållas

for det aldrabåfta blod-ftillande medel. Jag
tror alt detta, men håller endaft före, at Aga-
ricus ej åger någon befynnerlig egen blod-ftil-

lande verkan. Defs mjuke fvampaktige fub-

ftans fogar fig emellan de blodande ftlllcn*

upfyller ah> håhghcter, bctScker »öga de öpna-

NS 23 % de
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de blod-karlens mynningar, och trycker lika

alla de ftållen den vidrör. DefTa åro de egen-

fkaper, hvilka Agaricus, fifom blod-ftillande,

Sger; hvilka egenfkaper den åfven har gemen-
famt med alla fadane åmnen, fåfom: Linne-

flcaf, Bovift {Bouijla Ph. Sv.) , och Hafs-fvamp

(Spongia Ph. Sv.) Hvilken fom behagar, kan

dageligen ofvertyga fig om, at alla deffa me-
del fullkomligen uträtta det famma fom
Agaricus. Men at detta medel ej åger någon

egen blod-ftillande kraft, i egentelig bemår-

kelfe, vifes dåraf, at dermed ej kan (tilläs nå-

gon blödning förutan utvartes påtryckning;

den förmår ingen ting utan tryckning, och

åfven få mycket förmår tryckningen utan

Agaricus.

Föröfrigit ar Agarici nyttjande med få mån-

ga ölägenheter förbundit, at det vifferligen ej

förtjenar at fattas framför Ligatur.

Som den ingen ting uträttar utan påtryck-

ning, kan den endaft nyttjas då et ben ligger

därunder. Vid ftörre puls-ådrors blödande,

år den ej at lita på; ja åfven vid mindre för-

blödningar, år den ofta bedrågelig, emedan"

den låtteligen kan rubbas från fit ftålle.

Uti fadane tilfållen dårföre, då Patienten

ej kan hafva tilfyn, måfte flyttas från en til

annan ort, eller då ryckningar fruktas, år liga-

turen mycket förmånligare ån Agaricus , hålft

man då ej behöfver rådas för nytt blödande.

Förbandet, hvarigenom. Agaricus fafthålles,
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kan åfven, genom hvarjehanda tilfallen, lofsna,

och gifva rum til blodens frambrytande å ny©.

Den tryckning, fom (kal hjelpa Agarikehs ver-

kan fordrar en hlrdt anlagd Bandage, fom
trycker och retar fåret, hindrar våtfkornes om-
lopp, famt oker ftockningen och inflammation.

Alla defsa olågenheter faknas vid Ligatu-

ren, då den pi behörigt fatt anlågges. Det

underbindnings-fått, hvareft tråden ej allenaft

omfattar pulsådren, utan irven något af närlig-

gande kott-trådar, fororfakar häftig fmårta,

kramp, inflammation och for ftark fuppura-

tion; förutan det at tråden fållan då affondrar

fig i råttan tid. Deffa tilfållen och olågenhe-

ter åro tydeligen at tilfkrifva kjott -trådarnes,

men intet den kånflo-16fe puls-ådrens, ©inbin-

dande* Til at förekomma alla deffa elake til-

fållen, kommer det endaft an på at underbin-

da puls - ådren enfam. Dett år ganfka lått at

verkftålla, ty den kan låtteligen framdragas med
Bromfjeldfka haken, i fynnerhet om leden i det

farama något bojes* Jag utvåljer hårtil hälft

Bromfjelds hake, och förkaftar, med Hr. The-
den, arterie-tånger; hvilka fållan endaft fatta puls-

ådren, utan tillika nerver och kjått-trådar.

Man fruktar utan orfak, at tråden lått ge-

nomfkår eller halkar utaf puls-ådren, då man
ej tillika omfattat kjott trådar. Det forfta be*

håfver man ej rådas före, om tråden gjårefi

bred i och man ej drager til den altfor myc-

ket hardt; och det fenare kan ej flce, emedan

Z 2 ni-
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traden före ligaturen dragés genom puls-ådrer*.

Underbindningen (Ligatura nrteriarum) hål-

ler jfag fåledes for det tilfårlåteligaite, fåkrafte,

i alla affeenden lindrigaltc och minft befvårliga

medel at ftilla blodkårls fårblodning.

(Denna kunnige Auftor har ganfka rått dl

han påftår at Agaricus endaft verkar mechani-

ce, fafom utvårtes blodftillande; men torde gå
något for vida då Han fager, at linnefkaf åger

lika verkan; val agerar det genom famma me*
chanisme, men fom defs delar på långt når e)

5ro få tjenlige at tiltåppa de opnad blod-karls

mynningar, få måtte arven defs verkan blifve

ganfka mycket ofakrare och vid ftårre forblod-

ningar aldeles otilråckelig. Hafs - fvampen

(fpongia) åter, år vid villa tilfållen mycket för-

månligare ån fjelfva Agaricus; den abforberar

och åger en fpånftighet, fom faknas hos fno-

fket (Agaricus); defs fina delar åro åfven gan-

fka pallande at trånga lig in och tiltåppa de

öpnade rören, hvärigenom den ofta itillar blc~

dandet dar Agariken flår felt. Ligaturen ås

val rfltid fåkrare, men få gifves det dock om-
ftåndigheter, dar Agaricus kunde vara förmån-

ligare. Hr. General-DireUeuren och Riddaren

AF ACREL har redan år 1755, i XVI. Tom,
af KongL Vetenjk. Acadetniens Handlingar p.

148^ utitakat Agarici och Ligaturens bruk, nå*

ftan.på lamma fått fom Hr. Richter, hvilket

Han federmera vidlyftigare utfört i fit Tal

för K* W* Academ* år Z767, em nödvändighet

ten
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ten af Chirurgijka Handalagens forkortande £fc.

pag, g. & feqv; famt i Chirurgijha Händelfer-

ne mf. p. 459, 472, 543, &c, dar man far

ganfka tydelige underråttelfer, famt fakre reglor,

huru och når deffa blod - ftiliande medel rått

invandas. A. J.
H.)

Om Hnfvnd-jkåls - brott (Fra&ura Cranil)

Hr. Pott i fin afhandling om hufvudfkador,

ger den regel a t ftraxt trepanera alk Hufvud-

fkåls- brott. Han fager: antingen har brotteé

ingen fara med fig, eller fordrar det Trepant
Men merendels år därvid de närliggande de-

lar åfven fkadade , hvilket gjor operation nöd-

vändig, fafom: Extravafation och inflammation

på Hjerne-hinnorne ; Den våldfamhet fom krot •

lat hufvud-fkålen mafte nödvändigt hafva tryckt

och fkadat underliggande delar, och faledes for-

orfakat blodets utgjutande och inflammation*

Sällan far man faledes fe Hufvud-fkåls- brott

utan deffa bi-omftåndigheter, och i följe dåraf

ar altid Trepan nödig. Den måfte dock ftraxt

nyttjas; ty om man därmed upfkjuter, til defs

tecken til deffa fkador vifat fig, fa år det redan

for fent. Hän blåttar då hela brottet medelft

en cirkel-rund fkjårning, hvarigenom et rundt

flycke af yttre betåckningarne borttages , da

han kan döma om hela fkadkns befkafFenhet,

och fatta Trepan hvareft det behöfves. Han
nekar v SI ej at det kan gifvas tilfållen dar

brottet vore utan de nåmde fkador på närlig-

gande delar, hvareft trepanation faledes oj for-

Z 3 dra-
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dradés; famt at denna operation foljakteligen

ofta utan behof kunde anftållas , då man utan

Itflcilnad trepanerade alla Hufvud-fkåls-brott

;

men han anför däremot: at bland 10 fadane

fårnader, knapt 3:ne gifvas förutan defla närlig-

gande delars (kådor; at trepanation i och för

fig fjelf ar utan all fara : at den altid fker for

fent, då man upfkjuter få långe tils de tecken

vifa fig, fom utmärka operations nödvändighet

vid defla tilflllen: Och at det altid år båttre

bland 10 fjuke med Hufvud-fkåls -brott hjet-

pa 7, genom en tidig handläggning, til hålfan,

och trepanera 3 onödigt vis , ån at up(kjuta

därmed tils man blifver ofvertygad om defs

nödvändighet, och tillika blottftåld at fa for-

råtta den utan formin.

Autor underfoker defla Hr. Potts grund-

fatfer. Hr. Pott fager for mycket då han på«

flår at trepanation år utan all fara. Då man
blottar yttre Hjern- hinnan och fa mycket af

hufvud-ikålen fom Hr. Pott råder til, måfte

man frukta hvarjehanda befvåriigheter , hvilka

kunna i en vcrkelig fara förvandlas, då patien-

ten har elake våtfkor och ligger uti en ofund

luft, fom i Hofpitaler år ganfka vanligit. In-

gen nekar at ju fra&urerne åro i % fjelfva

utan fara och ej behofva Trepan: men månne
då det fom utgjutit flg famt inflammation un-

der frafbren fordra den? Det fom fkulle vara

extravaferadt kan af trepan ej hortfkaffäs förr,

In det verke%en där imne** Hvarforc ikai

tre-
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trepan fattas innan detta hunnit famla fig, och

innan man vet om det någonfin fker? Då det

finnes, år ånnu ingen tid til operations forrat-

tande förlorad. Således har man ej orfak, i

anfeende til extravalatum, at, trepanera alla

forter fraäurer, förr ån tecken til fådant vi*

far lig.

Inflammation på Hjerne- hinnorne fordrar,

efter Hr. Potts i anka, förnåmligaft en tidig

trepanation. For min del tror jag nåftan at

den aldeles ej därvid bchåfves. Ty förö,

hvårföre fkal man trepanera innan inflamma-

tion ännu finnes? År det möjeligit at inflam-

mation därigenom förhindras? Jag begriper ej

på hvad fått? Tvårtom befordras den dåraf, i

det yttre Hjerne -hinnan därigenom blottas,

och utfåttes för yttre luftens och förbandets

vidrörande.

Afven fa litet förflår jag hvad Trepanation
kan uträtta, til den redan närvarande inflam-

mations håfvande» Jag talar nämligen ej hår
om den inflammation, fom af benfplitror, fir-

naden, med mera, upkommer, utan om den fc-

nare inflammation fom vifar (ig från den 8 til

17 dagen, hvilken endafl upkommer af flaget

och krofsningen.

Så fnart en utvårtes våidfamhet råkar huf-

vud-lkålen, få viker hela omkretfen af det

träffade ftållet undan, fånker fig på hjernan,

och trycker i det famma underliggande delar;

men få fnatt våldfamhetens verkan uphör, går

Z 4 den



e ) 3<jo ( m
den Ster i fit förra fkick (ä). Denna tryck-

ning förorfakar en fvaghet i rören, hvåftf
ftockningar, våtfkornes ftadnande och inflam-

mation följa.

Man måfte fåledes återftålla rörens förlo-

rade kraft (Tonus), famt fordela ftockningen

och våtfkornes ftadnande, dä man vil förekom-

ma och håfva inflammation. Hvilket aldeles

ej utråttas med trepanation, men val med kalla

omflag och åderlåtningar. Jag begriper dår-

fore verkeligen ej, hvad Trepan i anfeende til

inflammation fkai uträtta; utan fruktar faft

mer, at den redan närvarande inflammation

förökas genom den krofsning fom af Trepan
flcer, famt genom ytrre Hjerne - hinnans blot-

tande.

Hr. Pott uttyder orfaken til denna inflam-

mation pi et annat fått, och tilfkrifver den for-

ftorelfen af våtfkornes omlopp genom hufvud-

Ikålen, hjern-hinnorne och pericranium. Orla-

ken dartil åter, fager han, år yttre hjern- hin-

nans våldfamnaa loflande från hufvud-fkålen

utaf flaget, eller krofsningen och diploe tryck-

ning.

Låt detta verkeligen vara orfaktn: hvad

kan då i det hånfeende Trepanation tjena til?

återftåller den det hindrade omloppet? fnarare

håmmas det dåraf aldeles i det fkadade ftållet.

Men

(ji) Detta hinder fhindom, men kan raknäs for en

nog iållfynt lycka och fker då ej häftigt och pi

en g3ng utan litet efter hand. A. J* H.
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Men nu ar detta vhTerligen ej orfaken.

Vore det få, få fkulle alla extravafationer mel-

lan hufvud-fkålen ock yttre hjern-hinnan for-

oriaka fådan inflammation; hvilken då åfven

efter hvarje Trepanation fkulle % inftålla, ty

vid bagge defla tilfållen fkiljes hjern-hinnan

från hufvud-flcålen. Huru ofta finner man ej

yttre taflan och fjelfva diploe cariös, utan at

fådan inflammation följt?

Gemenligen ftråcker fig denna inflamma-

tion, och den därpå följande bulnaden,? ofver

en flor yta, ja ftundom ofver fulla hälften af

hjernan; då den dock, efter Hr. Potts tanka,

endaft borde infkrånka fig innom det ftillet

fom utvårtes vore fkadadt, hvareft circulation

vore forftård. Ej eller kan man, efter Hr. Potts
methode, förklara den betydande farlighet, fom
gcmenligen följer denna inflammation. Huru
ofta blifver hufvud-fkålen och yttre hjern-hin-

nan fonderbruten, fårad och nfven, utan alla

farlige påföljder? Säkerligen fa detta ej orfaken

til denna farlige inflammation och bulnad.

Utom den örfak, jag ofvanfore anfört, gif-

ves det ännu en annan, fom, ofta okänd, har

flor del i donna inflammation. Den förun-

dransvårde ofverensftåmmelfe, fom mellan huf-

vudet och underlifvets mnanmåten mårkes> och
utaf krakningarne famt Lefver-fårnader, fom
ofta vid hufvud-fkador hånda, igenkånnes, for-

orfikar ganika ofta gallans flodande, fom åter

verkar på hufvudet och förökar, underhåller, ja
' Z S {rund-
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ftundom enfamt orfakar inflammation, fomn*
fjuka, ryckningar och raferi. Huru ofta fo' er

Läkaren råtta orfaken til defla tilfållen uti huf-

vud- (kådan, då den dock ligger i Praecordiis,

och huru ofta trepaneras då man bordt gifva

et kräk -medel eller Laxativ?

Korteiigen, efter min tanka, fordrar den in-

flammation, hvarom har talas, ingen trepan, utan,

åderlåtning, kalla omflag, famt ofta krake-me-

del och laxativer. Men nar nu bulnad fåljer

på denna ftockning, år trepanation då ej nöd-

vändig? Torde hånda ftundom; men merendels

ar den dock utan nytta. Årfarenheten vifar,

at vid de tilfållen hår endaft omtalas, hvilkt

Hr. Dease och Schmucker få fortråffeligen be~

flcrifvit, ligger den famlade materien ej uti en

klump, på et ftålle, utan kring hela ytan ofta

af halfva hjernan utfpridd, och finnes mellan

hjerne-hinnorne, få at deffa hinnor och ytan

af hjernan varda uplofte, förftorde och ofta

brandaktige. Döden fåljer hår gemenligen,

och inga medel hjelpa då fjukdomen kommit

(a vida»

Af alt detta fynes fåledes, at hwfvud-fkåls-

brott ej böra trepaneras forrån teken til extra-

Vafation och ftundom til materia vifat fig.

Den runda (kjårningen, hvarigenom Herr

Pott altid blottar hela fra&uren, tyckes mig

vid viffa tilfållen vara at forkafta.

Om operateuren, redan då yttre betäcknin-

garna genomlkåras, år ofvertygad om trepa-

na-
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nations nödvändighet, få -Sger runda flcjlrnin-

gcn af bekante orfaker många förmåner.

Men då betåckningarne genomflcjåras , for

at underföka fkadans beikafTenhet, förrän man
ännu vet hvad fom år at gjora, då ville -jag

föredraga en korfs-fkjårning. Det kan hånda

at fkadan år obetydelig och trepan onödig.

Har man då gjort en korfs - fkjårning, få kan

man ftraxt åter betacka de blotta delar af huf-

vudnfkålen, förena fårets kanter och låta det

lakas; däremot om en cirkel -flcjårning blifvit

förrättad och hufyud - fkålen blottad, få måfte

den exfolieras, och betåekes ganfka långfamt.

Aldrig blottar jag ftraxt hela fraäuren, utan,

forit endaft det Mllet fom af yttre våldfamhe-

ten blifvit tråffadt och hvareft trepan fåttes.

Under detta ftllle ligger formodeligen det fel-

aktige, och finnes det ej dar, fa kan federmer*

et annat ftalle låtteligen blottas och trepaneras,

(Slutet följer i nafta ark.)

Väderleken och de mcifi gångbare Jjukdomar ob-

ferverade i Stockholm fidjikdne Mars månad.

d. i - - mulet formid., afton, klart, til natten

mulnade, i gr. blidt.

a - - morg. mulet, i gr. kalt, fnogade nå-

got, Barom. 25, 43. aft. 3 gr. blidt»

3 - - morg. tjock dimba, | gr. kalt, Barom,

25> 57* — 5 gr« blidt, mulet.

4 • - mulet, 4 gr. blidt,

d. 5
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d. 5 - - morg. mulet, 4 gr. blidt, Barom. 25,

38- midd. 5 gr. blidt, klarnade*

6 - - morg. klart, 1 gr. kalt, Barom. 25,
30. efterm. mulet, fno, 3 gr. blidt»

hvarunder Barom. föll til 24, 76.

7 - - morg. mulet, § gr. blidt, Bar. 25,00.

8 - - mulet, 1 gr. blidt, litet våt (nå.

9 - - morg. klart, 2 gr. kalt, Barom. 25,
22. midd, 3 gr. blidt.

10 - - morg. 4 gr. kalt, klart, midd* 2 gr.

blidt, efterm. mulet, lugnt.

1

1

- - morg. mulet, 3 gr. kalt, midd. 2 gr»

blidt, lugnt, litec fno.

12 - - morg. mulet, 2 gr. kalt, Barom. har

deffa dagar ftigit til 25, 80. midd.

4 gr. blidt, klart.

13 *~ morg klart, § gr. kalt, Barom. 25,

72. midd. 6 gr. blidt.

14 - - morg. kiart, Therm» på fryspunflen»

Barm. 25, 80. midd. 6 gr. blidt.

15 • - morg. mulet, § gr. 'blidt, Barom* 2g,

56. midd. 7 gr> blidt.

%6 ' • morg. något mulet, 1 gr. blidt, Bar.

25> <%. klarnade, om middag. 8 gr»

blidt.

17 - - morg. klart, 1 gr. blidt, Barom. 2g,

68- midd* 2 gr. blidt.

18 - - morg. 3 gr. kalt, half klart, midd*

§ gr. blidt.

19 • - morg. 1 gr. blidt, mulet, kall W*.

blåft i deffa dagar, Barom» 25, 20*

fcdaji
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fcdan 5 gr. blidt, mot aftonen mul-

nade > rågn, men fedan Nordan häf-

tigt med fno-ur och 5 gr. kalt famt

Barom. 24, 92.

20 • - morg. klart, 8 gr» kalt, Barom. 25,

§8- midd. 3 gr, kalt.

21 - - morg. klart, 4 gr. kalt, Barom» 25,

60. mulnade, fno.

32 - - morg. tjock dimba, 3 gr, kalt, lugnt,

Barom. 25, 17. midd. 3 gr. blidt.

23 - - morg* måft mulet, Therm. på frys-

punkten, Bar* 25, 47. mid 3 gr. blidt,

24 - - morg. klart, 1 gr. kalt, Barom. 25,

59. mid. 6 gr. blidt.

25 - - förmid. klart, 7 gr. blidt, efterm*

mulet.

26 - - morg. mulet, rågn, 3 gr. blidt, lungt,

Barom. 24, 98* eftermidd. grufveli-

git urväder med fno och oftan itorm,

1 gr. kalt, Bar. 24, 80.

27 - - morg. mulet, lika urväder, 3 gr. nord*

Itorm, Bar. 25, 02. mot natten, 7 gr.

kalt.

28 - * morg. klart, 10 gr. kalt, Barom. 25,

54. midd. 5 gr. kalt.

29 - - morg. måft mulet, 3 gr. kalt, Bar*

25> 53- midd. 4 gr. blidt.

30 - - morg. mulet, 1 gr. blidt, Bar. 25, 21*

31 • - morg. klart, 5 gr. kalt, Barom. 25,

35. midd. 1 gr, blidt,

Af-
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Åfven denna manad hafva inga egånteligen

Epidemifke fjukdomar befvårat. Annandags
FråfTor började blifva mera gångfe, ån qvarta-

ner, fom de förra månader varit få envife.

Man talar hår mycket om et fpecifikt pulver

mot all flags fråfla, fom en vifs Hr. - - forfål-

jer. År åct få påliteligt,' fom man vil påftå,

fortjenar vift Innehafvaren af detta fpecificum,

om han det uptåcker, at, antingen på hederns

eller behofvens fida, dårfore åtnjuta fin for-

tjenta belöning» Et annat medel, fom åfven

utgifves for fpecifift i fråffan, har blifvit från

Tyfkland hitfldekadt til en Hogtfornåm Herre;

men {a nyligen, at man ej medhunnit forfoka

det ånnu. Det tyckes beftå af folia Trifolii

aqvatici och Ariftolochiae radix. — Eljeft börja

nu fråfforna på at nog lått kunna ofvervinnas,

i fynnerhet Tertianer, fom ofta af blotta eva-

cuantia och digeftiva uphora. Vid Regemen-

terne och hos fattigare folket hafva fråflbrne

ofta varit blandade med fkjorbjugg, den de un-

der vinter- månaderne ådragit fig genom falt

otjenlig föda, fuktige qvarter och husrum, famt

brift på rorelfe i fria luften; bagge fjukdo-

marne hafva då genom et vanligt {kjorbjugs-

diicka, af infunderad pepparrot, Tallftrunt och

Trifolium aqvaticum ofta blifvit hulpne. — Får

ofrigit hafva Pleureiier, Peripneumonier, hofta,

Rheumatifke kråmpor, halsfjukor, flufs- febrar

m. m. varit, efter denna års -tidens vanlighet,

gångbare. Vid fidftnårade febrar hafva ibland

i
vifat
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vifat fig flackar, Tom hos en del liknat Skar-

lakans-utflag och hos andra af mindre rod £årg

och aldeles icke höjde ofver ytan af huden*

Dödande häfva de dock icke varit; men en

barna-fåderfka på det Publ. Acc» Hufet rädda-

des likväl med plats i denna fjukdom* Smit-

tofamme hafva deffe febrar åfven icke märkts

vara, och foljakteligen ej eller af fårdeles råt-

aktig natur.

Almdnt Svenjkt Lärdoms-Archiv under GUSTAF
den Tredjes Regering.

Sådan ar Rubriken på et Verk, hvilket Forfta

Paftorn vid Tyfka Forfaml. i Stockholm, Hr.

Doft. Christoph, Wilhelm Ludeke utgifver,

på Tyfka, fur at därmed afhjelpa den brift, fom
Svenjia Litteraturen hitintils haft i anfeende til

en Lärd Journal, i fynnerhet for Utlänningar.

Forfta Delen utgifves vid initundandc Påfk-

marknad i Leipzig, och tager fin början med
Sr 1772, fåfom Hans Maj:ts vår Allernådigfte

Konungs Krönings -åt. Planen til hela verket,

kan inhämtas af den annonce Hr. Utgifvaren

fjelf därom uti flera Tidningar låtit infora;

Nog fagt: Utom detta verkets grinfor kunna,

knapt någon Vetenfkap ock Konft nämnas;
foljakteligen få vi där åfven Medicin, Phyfik,

Natural-Hiftorie och Chemie.

Herr Utgifvarens egen vidftråkta lärdom
och prydeliga ikrif-art gifva anledning at vän-

ta
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ta all upbyggelfe och nöje af det, fom i detta

Verk kan komma inom Defs egen profnings-

krets; och om det, fom Sr utom den famma, bor

man icke göra fig mindre hopp, i hånfeende

til det goda vahl af Med-Arbetare i de Herr
Utgifvaren obekante Lärdoms-grenar, man med
fakcrhet kan tiltro honom, at hafva gjort. —
Arbetet blir fåledes utan tvifvel ganfka intéres-

fant och vårt Tidehvarf värdigt. Skulle man,

af Nalional-egenkärlek därvid ännu onfkat nå-

got, fa vore det, at forft Hafva fatt fe det i

Svenfk drägt och fedan i Tyfk eller annan

Utllndfk

Soeiete Royatc de Medicine de Paris, har

utfått fåljande fråga: Hvilka dro de fdkrafle
medel at hos di - barn förekomma de fuära tilfdl*

len för tänder, fom de ofta måfte ntflå, och at

bota dem , då deffa fymptomer redan vifat fig ?

En okänd har til Hr. Jussieu, Sällflcapets fkatt-

måftare, inlämnat 600 Livrés til belöning for

den fom båft befvarar denna fräga. Svaren

infkickas, francs de port, til Mr. Vicq^dAzyr,

K. Sållfkapets ftändige Secreterare, rue du Sé-

pulcre, a Paris, tillika med divifc och Auäo-
rens namn forfegladt. Qm fvaren dommes vid

förfta fammankomften år 1782. (Utur L'efprit

des Journaux April, 178 1. pag- 280.)
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FortfättnmfT utaf Hr. RICHTERS Obferva*

tiomim Chiritrgicarum fofc. III. frän p. $6$.

af denna Wecko-Jkrift.

Om ntvdrtes fördelande medel. Au&orerne
Sro ganfka ilciljäktige i anfeende til ändamålet

af deffa medels bruk vid utvårtes inflamma-

tioner; En del lägga på det fvulnade ftållet

fammandragande, retande, fa kallade fårdelande,

andre åter mjukande , lindrande mecjel. De
fom berömma de fordelände medel, påftå, at

inflammation i fynnerhet genom et famladt

häftigt tillopp och en onaturlig våt/kornes flock-

ning färorfakas, och at man (aledes, fpr ar

håfva den, måfte fordela våtfkorne, famt min-
flca deras tillopp och återdrifva dem; at mju-

kande medel förflappa karlen, famt oka vit-,

fkornes tilflytande, ftockningen och fvtilnaden.

De åter, fom hålla de upmjukande med-
lens nyttjande for båft, fåga: at vanligafte or-

faken til fvulnaden år en retning, hvilken for-

farter de ömtålige och retlige delar i fplnning,

kramp och häftige rorelfer; at fåledes retande

medel ej kunna tjena for deffa förut ömtålige

delar; och at fpänningen, fmårtan famt den
häftige rorelfen, uti defla inflammerade och re-

tade delar, utaf de upmjukande och lenande

medel minfkas, ftillas och lindras, famt fåledes

våtlkornes tillopp båft hämmas.

Det kommer fåledes därpå an, at, i kraft

af årfarenheten, underfoka, hvilket af deffa me-
NS 24 A a del
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del ar formånligaft. Intetdera ar i alla fall

tjenligit, hvart och et har fina tilfåUen, då det

år nyttigaft. Öfver hufvud fkal man dock

vid inflammationer mera hatvä affeende på, at

retningen bortfkafFas eller minfkas , hvilken

upvåcker oro uti circulation, våtfkornes häfti-

ga tillopp och rörens oordentelige rorelfe, årl

på det, at ftockningen måtte tilbakadrifvas och

hjelpas. Tilloppet lägger fig af % Ijelf, få

fnart den retning fom verkar det år håfven.

Mjukande och dofvande medel oka icke

våtfkornes ftockning och inflammation, utan

faft mer på det kraftigafte håfva den*

Således aro fammandragandej tilbaka drif-*

vande och fordelande medel, fom aldrig verka

utan retning > vid inflammationer mycket min-

dre tilforlåtelige ån lindrande och mjukande»

Det ftrider uppenbart mot ändamålet at lågga

retande medel på en del fom blott af retning

lider (*t). Om det endaft komme dårpå an,

at afhjelpa våtfkornes tillopp och tilbakädrif-

va den flockade materien, få vore en Tour*

niqVett och en om fjuke delen hårdt anlagd

binda, de kraftigafte medel möt inflammation;

ty den förra minfkar våtfkornes tilflytande*

och den fenäre drifver dem utur den fvulnade

delen långt kraftigare ån något annat medel ;

men nu hjelpa defla medel få litet, at bindan

&ft

(rt) Härom kan med nytta lafas inledningen til SHARr'S

Treatife 011 the operations &c. hvareft famma tan*

kar finnas. A. J. H.
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faft mer på det håftigafte oker fvulnaden och

förorfakar kallbrand. Alla fammandragande

och återdrifvande medel verka på famma fått

fom bindan.

Utaf de medels beskaffenhet fom invårtes

nyttjas mot inflammation och af erfarenheten

godkännas, kan man fluta til de utvårtes. Alla

defla medel kyla, lindra, upmjuka, minfka de

fifta och flytande delars häftiga rorelfe; huru

kunna då de urvårtes medel tarfvas ftårkande och

retande? De häftige inflammationer, fom kun-

na hända dem, fom åro afmatade och fattige

på blod, bevifa, at vid fvulfter ej få mycket

kommer an på at minika myckenheten af blo-

det och defs tillopp, fom at håfva retningen>

fom gjor denna rorelfe.

Imedlertid gifvas det dock tilfållen, vid

hvilka fammandragande medel behofvas. Me-
rendels kunna följande reglor därvid tjena.

Dl fvulnaden år fororfakad af kårlens fvag-

het och en dåraf upkommerr våtfkornes flock-

ning, åro fammandragande medel tjenlige.

Sådan omftåndighet år vid de fvulfter fom
upkomma af ftotar, krofsningar, häftige for-

ftråckningar och ledvridningar. Den farliga

inflammation under hufvudfkålen, hvaremot Hr.
Schmucker berömmer kalt vattn, ledfvulfter ef-

ter utvårtes vålfamheter, och (a vidare, hora

hit. Den fvulnad däremot fom fornåmligaft

upkommer af retning, fordrar mjukande och

d6fvan.de medel»

A a 2 DI
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Då fmårtän, fpånningen och hettan vi<J en

fvulnad åro mycket häftige, böra mjukande

medel nyttjas ; däremot gjöra de ftårkande och

fordelande nytta, då den inflammerade delen

Sr mycket fv ullen men ej mycket fmårtfam.

Svulnader, fom ej kunna botas utan bul*

ning måfte med mjukande, vahrgorande medel

ikjötas; ty ju förr bulningen iker, defto förr

(lutar % inflammation» Alt fom hindrar mo-
gnaden, åker och förlänger inflammation. Hit

hora de fvulfter fom med fårnader åro for-

bundne, hvilka ej kunna häftigt lakas, Rötfår

med flera.

Hetfige och häftige Svulnader fordra ge-

menligen lindrande och upmjukande medel;

men Chronifke och långvarige däremot gande*

fta ftårkande och fammandragande.

De förra upkomma gemenligen genom ret*

ning och en oordentelig häftig rörelfe i våtfkor-

ne ; de fenare åter af flapphet, om ej i början

dock åtminftone i längden. Man bör ej lägga

fammandragande medel på fvulnader i de de-

lar, hvarutur flyter någon fkarp våtfka; eme-
dan de förftoppa denna flytning, tilbaka drif-

va fkårpan och öka faledes inflammation, Mu-
cilaginofa lindrande medel däremot minfka fkår-

pan och alla dåraf upkommande befvarligheter»

Detta galler, til exempel, vid fuktig och het in-

flammation på ögonen > vid Gon^rrhoe, med
m^ra>

Vid
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Vid flutet af inflammationer kunna ftSrkjut-

de medel nyttjas, for at i den lidande delen>

hafva flappheten fom gemenligen upkommer
efter inflammationer, och gjor dem mot flutet

långvarige, eller difponerar delen til ny fvulnad.

Vid nyttjandet af utvårtes medel mot fvul-

nader, fkal man hafva affeende på hela krop-

pens beikaffenhet , fa val fom på den lidande

delens. Ju kånflo -ömmare , torrare och

fpandare kroppen och lidande delen åro, defto

nödvändigare åro upmjukande och lindrande

medel; flappa, fvaga och fucktiga kroppar och

delar fordra åter ffcårekande, fammandragandc

medel.

Så fnart vahr blifvit i den fvulnade de-

len, måfte mjukande medel nyttjas; och, om
hårdheten omkring bulnaden år mycket het

och värkande, endaft upmjukande ; år hård-

heten ringa eller intet het och fmårtande, få

måfte til upmjukande blandas värmande.

Detta år endaft et forfok, at genom reglor

utftaka utvirtes medlens råtta bruk mot in-

flammation, fom ånnu fåkerligen Sr mycket

ofullkomligt; får 6frigit forftås, at alla deffa

reglor endaft angå enkle, och ej med andra

fjukdomar blandade, inflammationer, famc tåla

många undantag.

Profpc&us til Oeuvres Du Chevalhr v LINNE,
Tradnites en frangais par une Société de Sa-'-.

A a g vans
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vans naturalrjfos, & prhicipakment par Mr<

M*. de PAcadmie Eleföorale des Sciences de

Baviere, de la Socété Economiqve de Burg-

haufen, &c- avcc ime Préface de Mr. le BA-
RON de HALLER, des Notes du méme,

de Mr. ELIE BERTRAND, Confeilkr

privé de S. M* le Roi de Pologne, Membre

de ptufienrs Academies des fcienees^ &c. &C,
& de plujieurs antres Savans. a TVERDQN*
är nyligen hitkommenj hvilken Profpe&us

man finner fig böra hel och hållen hår q£*

verfåtta.

Man kan, utan at fåga for mycket, påftåi

tt det ej gifves något Land hvareft ej Ridda-

ren von LINNES ryckte utfprjtt fig; men
hos ofs (i Frankrike och Sveitz) tyckes den-*

na flora mannen ej aga all fin förtjenta akt-,

ning. Det fkarpfinniga Syfteme, hvarigcnom
han lättat växtrikets omåteliga betraktande, ar

nSftan det enda af Defs Arbeten , fom inkom-
mit' i de Utlåndflce Lårohufen. Imedlertid

har Ridd. von Linne, fom en tiltagfen Natur-

kunnig, i fine Arbeten vågat nya tankar och
lyckelige Hypothefer. Som Lagftiftare i Na-
turen, har Han, efter val åt/kilde fkiljo- mar-
ken, i ordning fatt otroligt många alfter, utur

alla 3 Naturens Riken, få vål til deras Claffer

fom jflag och arter, Som en noga famt out-

trottelig Obfervator, och fom en methodifk,

men ej vidlyftig Au&or, aro Defs be/krifnin*

gar
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£ar Mafter- (tycken Han har kaftat ny dag

pä en otrolig mångd håndelfer i Djur- och växt-

rikets hushålning; och Han har riktat NaturaL-

Hiftonen med en myckenhet ofkattbare uptäk-

ter. Sluteligen, Ridd. von Linne kunde ver-

Jceligen fordra, at Defs infikter flculle hedras;

Defs talrika Arbeten förbjifvi åfven ibland dé

Lärde, fom dels beundra, dels motfåga dem,

famt bland de Lårgirige, fom dem rådfråga*

Man vågar fåga at Defs Arbeten böra gagna

Låfare af alla ftånd; de innefatta nya kundfka-

per, och nyttige reglor om fjukdomars kan-*

.nedom famt medlen däremot; om Chemien>

åkerbruket och konfterne.

De menniikjor fom helga fin tid til veten-

skaper, kunna dar finna mycken uplysning,

och de andre en outoflig föda for fin nyfiken-

het. Dq fom gjora famlingar af hvarjehanda

Naturens alfter, måfte utan uppehåll rådfråga

Defs fkrifter; och de lemna flfyen dem tilflykt,

fom ej hafva annat ändamål, an at med fin lås-

ning förekomma lefsnad och förnöja fin in-

bilning. De många uplagor. af von Linnes
arbeten, bevifa tilråckeligen huru begjarlige de

varit. Om de ej varit lika utfpridde bland

et folk, fom vet få val ikatta flora fortjeniter

och fom år få ljrgirigt fom det Franfica, (a

5r orfaken dårtil, at denna namnkunnige
Sveriges Lårde har varit nodfakad at tilfka-

pa et nytt fpråk, för at uttrycka nya kundfka-

p$r; hvaraf de, fom velat beflita fi^ om den-

Aa 4 nt
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na Lardoms-gren, blifvit aflkråkte. Man ma-

fte eljeft tilftå at Defs {krifart, faft ån rik och

beprycjd med artige fåreftållningar , år dock

ftundom fattig på det förnöjande, fom upvåc-

ker och bibehåller upmårkfamheten hos folk

fom hafva verld (a) .

Defla betraktelier hafva upmuntrat dem,

fom foretagit {ig denna ofverlattning, hvilken nu

kundgjores. Då man utefluter alla de von Lin-

des arbeten fom blott åro Scholaftifke, minfkas

deras volum något, och man {kal tillägga nå-

got gagnande ; Då man genom Noter uplyfer

det fom for Låfaren kan vara mindre begripe-

ligit, gjer man dem, fom vilja blifva under-

vifte, tilfålle at flcaffa lig grundelig kundfkap;

fluteligen, då man ofverfåtter defla Arbeten på
et fpråk, fom år allmänt kåndt, gjor man dem
lika nyttige, for de vordnasvarde mennifkjor

hvilkas arbeten hafva mennifkjo-flågtets val til

ognamårke, och for den mångd af Låfare fom
endaft radfråga {it nöje. De förre forlka val

i fjelfva grund -kållorne, men kunna ej altid

flcaffa fig dyre och ftore famlingar; latin{ka

fpråket kännes ej af alla, och fom man redan

fagt, har det, fom af Riddaren von Linne blif-

vit brukat, fine egne fvårigheter. Man fmic-

krar fig at något hvar {kal gjårna emottaga

en ofverfåttning , dår man foker förena tro-

värdighet och god fmak, famt afföndra all

led-

(/^ Det vil Taga at Han ej uttrvckt fin mening med
mångordighet och tomhet. (ÖfvtrfättateH.)
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ledfnad, cljeft ofkiljaktig från Scholaftlfke

arbeten.

Man år nodlakad bibehålla någre veten-

fkaps ord {Termhii Technici)> nyttjade af denne

ilore Svenfke Natur • forfkare ; men man hop-

pas kunna göra dem begripelige, och affkilja

alt dåruti, fom kan vara ftötande. Den fkrif-

art man fkal nyttja, år utan förbehåll, och

man tror at enfaldighct och tydelighet bor

vara dcfs förnåmfta egenfkaper. Om man
ftundom härifrån afbryter, fker det for at tro-

get öfverfatta, det man tycker fig böra bibe-

hålla af de Poetifke förcfHllningar., fom Eidd.

von Linme ftundom nyttjat.

Man börjar med en del af An&nitates Aca-

demici, och fkal med all flit bjuda til at fnart

efter, eller i fommar, kunna utgifva Philofo-

phia Botanka; men för at ej åtaga iig mer
ån man kan utföra, fa låfvas ej mer an en

Volume til nåfta (fiftledne) April och de andre

hvart hälft år. De tryckas in 4:0 med ny
Cicero-ftyl, i 2tne Colonner på vackert Franfkt

papper. Hvarje del fkal åtminftone innehålla

720 pagina. För at låtta åtkomften af detta

arbete, i fynnerhet för Botanici, Natural-Hi-

ftorici och Phyfici, fkal man tillika gifva en

uplaga in 8:0, med famma tryck och papper,

dar hvar del fkal innehålla 344 fidor. Koppar-

ftick gjorde af de båfte Graveurer i Paris, fkola,

bifogas, tillika med nödvåndige Notor, dels

for at uplyfa fjelfva texten, dels for at under-

Aa 5 råtta
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rarta Låfarenom de uptåkter, fom blifvit gjor*

de fedan Riddaren von Linne utgår line arbe*

ten. Den ftore Haller och Elib Bertrand
harva förenat fig til detta betydelige verks

fullkommande, genom de Noter, hvarmed de,

riktat det.

For at kunna öfverfatta von Linnes arbe^

ten på et honom värdigt fått, måfte man för-

ena den myckenhet kund/kaper, fom Hans.

fnille enfamt ågde. Utgifvarena af denna of-

verfåttning hafva förfkafkit % den hjelp, fora

kan upfylla hvad hos dem felas; och uplyfte

mån uti hvarjehanda veren(kaps -delar, fom

von Linne omfcttat, torde gjårna lätta arbetet,

Sådane hjelpredor mottagas med tackfamhet, da

de inlemnas under utanfkrift til Mr. Profeffeur

LEX a Yverdon och til Mr. PANCHOUCKE>
Libraire* Hotel de Thon, rue des Poetevins , a

Paris. Om deffe öfverfåttningar åro åtföljde med

egne obfervationer, (kola de vara få författa-

de, at de i Noterne kunna anföras.

Snbfriptions vilkoren*

Hvarje Volume in 4:0 koftar 12 franfka.

Livrés, fom betalas då delen mottages; och

för hvarje in $:o årlagges vid mottagandet 4
Livrés,

Koppar-fticken betalas efter 24 Livrés Vo-

lumen in 4:0; vid Edition in 8:0 fåftas taflor-

ne vid flutet af hvarje Volume, och betalas

får/kilt för hvarje Tabell. Subfcription ar öp-

pen
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pen til November månads flut, hvarefter man
ej kan århålla detta arbete under 15 Livrés

Volumen i 4:0, och 5 Liv. 10 Sch. in 8-o«

Ehuru man ej läTvat mer ån en del hvar <5:tc

månad, (kal man dock påfkynda arbetet fa fort

mojeligit år, dock utan at få häfta dårmed, at

det kunde förlora fit varde.

Utgifvarena drifta låfva fig (a mycket ftorre

framgång for detta arbete, fom de ej fordra

f>enningar innan hvarje del låmnas, fom en-

am kan utgjora et verk eller en Bok; en

fordel fom ej vanligen åtföljer fubferiberade

arbeten.

(Som detta arbete ej torde vara utan fm
nytta, och det åfven fåges blifva förnöjande

for gens du monde, Sverige defsutorn tyckes

böra vifa nsgon årkånfla mot den aktning of-

verfåttarena bevifa Denne ftorc Landsman, fa

tviflas ej at ju åtfkillige åftunda detta arbete,

hvarpå har kan fubferiberas hos Herr Dire~

ffeur FTRBERG.)

JUémnire fur les moyens de pnrifier Valr des

villes & de nos demeures, & cfexpulfer ainfi

& d*ärreter le plus prompttrment pojfible tes

tnaladies contagienfes &?c. par Mr. SELLIER,
Profejfeur de mctthematiqve £fc. membre de

plujieurs académies Qfc.

De dunfter, fom upftiga urur kyrko-går-

flår, fom åro belågne inuti ftåder, kunna for-

gifta
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gifta luften och gifva en dodelig ånga åt dem
fom dar andas. Kyrckor, dar begrafningar fke,

Hofpitaler och fångcifer, hvarcft luften nåftan

altid år innefluren och fordårfvad, aro ej alle-

naft högft fkadelige for folket, fom dårvid bo,

utan aro ock ofta orfaken til alla fmittofamma
fjukdomar, fom angripa ftaden. — Auftor an-

för flera exempel därpå.

s
De medel hvarigenom alla håraf upkotn-

mande .{jukdomar kunna forekommas aro föl-

jande: 1:0 gjores opningar högt up på fån*

ftren» 2:0 Flyttas kyrko - gårdarne utom fta-

derne. 3:0 Anläggas Hofpitalerne utom*

ftaden, eller åtminftone, om det ej år mojeli-

git, gjores höga fonfterhål, i alla 4 våderftre-

ken, från tak til gålf, på det man, då de

hvarje morgon opnas, må kunna bortfkafFa

och fornya den fkjamde luften, fom under nat-

ten i rummen famlat (ig. Eller om nya Ho-
fpitaler utom ftaden byggas, kunna de inråttas

med fadane hvalf, fom på St. Louis HofpitaU

hvarigenom den elaka luften bortgår. 4:0 Låm-
nas tilråckeligit utrymme for fångelferne, och

gjores en opning högt uppe i hvarje hytta;

man låter fangarne hvarje dag ga utur finc

rum, for at vådra fig, fom kan fke for en

eld-brafa af En-bufkar; åtminftone hvar 8:dc

dag upbrannes fånghalmen, in uti fjelfve hyt-

torne, och ny lågges i ftållet; man bor ej gjo-

ra någre rum neder i jorden, dår ej väder-

växling kan fke. I rummen underhålles eld, fa

ofta a\6jeligit Sr, for at rånia och omvåxla luf-

ten*
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ten. — 5:0 Made man göra gatorne i ftaden

bredare, om måjeligit år, famt vid hvarjé hus

fkatfa utrymme och en trådgård; gjöra opnin-

gar och fonfter åt alla våderftrek, i fynnerhet

i nedra våningarne, och öpna deffa. 6:0 De
hus fom åro belågne på landet, blifva nog vä-

drade, men åcminftone behöfves 2:ne mot hvar-

annan ivarande fonfter i rummen, hvilka böra

gå anda til taket. Auäor fager at detta anftal-

ter i fynnerhet böra vidtagas, då fmittofamme

fjukdomar vifa fig, och håller före det vara

båttre at patienterne lida någon olågenhet af

kjold, ån at de andas en förgiftad luft fom
gjuter et åmne til döden i deras broft.

Man bor ej eller lata någon annan ligga i

kammare tilfammans med den fjuke; mindre

tiilates 2:nc fjuke ligga i en kammare, utan

Mldre i uthus och bodar; i de fjukas rum bor

altid vara eld uti fpifen, for ofvannåmde orfak.

Staden Abbeville år plågad af Frifel , Flack-

och Rot -febrar, gangramerad halsfjuka m. ni.

för den myckenhet Barraqver dar finnas. Uti

Norrmandie och åtfkillige andre ftållen härja

ofta rotaktige fjukdomar, fororfakade a. I?

fattige inbyggarenas ofunda hyddor. I Pic

die gå defla fjukdomar altid, ån på ett, ån p
annat ftålle; uti viffa byar har fomlige hus-

håll håraf blifvit nedlagde, då andre åter, i

famma by, blifvit fria, til tecken, at orfaken

fants i fjelfva hufen, men ej uti fria luften. —
Det. k bekant hvail fara de ångor hafva med
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Cg fom upftiga från aftrådes-hus. De fom arv

lägga dem böra val ackta lig at bygga dem
fårmycket inflåtigde, mindre i hvalf och kall-

rar; — utan de flcola inråtras i fria luften, på
gårdsrum , trägårdar, vid ut hus, med mera.

Om man ej få lagar at luften, kan på deffa

ftållen ombytas, händer lätteligen at den me-
phitiflca luften kan qvafva dem fom komma
for nära, då de fkola rånfas, eller åtminftone

upväcka en rotfeber i huiet»

Stall, fähus och alla rum for kreatur böra

Sfven genom midt emot hvarannan belägne

fonfter kunna vädras. (Utdragit utur DEfprit
des ^fonrneaux April intfi. p. 321,

(Åtfkilligt uti detta Imne kan låfas uti Hr.

Archiat. och Ridå. BACKS Lårorika Tal för
Kongl. Veten. Academ. år 1764, om Farfottr

fom härja ibland Rikets allmoge; famt i Det

fvar Herr AJfefforeii D. LUND ingaf til

KongU Veteto. Academ. år' 1773 > på frågan:

Hvilka dro de båfia förvarings + och Botemedel

for maligna fjukdomar , Fläck- och Röt -febrar

&c. Herr NAHUTS i Difiertatio de qvalu

tåte noxia aeris in Nofocomiis Sf Carceribus»

Harlem i*]*jo , har åfven ganfka noga genom*

gått detta ämne.

En vältänkande Politie afvårjer altid faror,

då de få tydeligen vifas, och Staten vinner ge-

nom friike och arbetfamme medborgare mång-

dubbelt åter den koftnad, fom kunde användas

på nyttige inrättningar i denna våg, Utur
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Har torde dock ej vara otjenligit nämna

följande beråtteife, fom en Anonymus de fe-

brium intermittentium natura p. i*], anforcr:

jjStraxt utom en flor Stad var et flört och

5>djupt tråfk, hvaruti man från åldre tider ned-

^kaftat all orenlighet, fom från hufen famla-

des: håraf upköm intet ondt, få långe vattnet

„ånnu ftod ofver de lam lade orenligheterne,

5,men når deftas tiltagande myckenhet började

„at ofvergå vattnbrynets hogd , uphof {ig uti

»den nåft bclågne delen af ftadeii en fa häftig

»feber, at dår 40 lik om aret tiltörene utfor-

>,des, dår dogo nu 2000 menniikjor. Hjelp

»itore Gud, at ej dylikt må hånda ofs.

Accidtmie Roijale de Chirnrgic de Paris har

for år 1782 utfått följande fråga: Huru kunna

fel uti åtftillige Excretioner verka på utvdrtes

fjukdomar, och hvijka praclijka reglor paffa

vid dejfa tilfdllfn? Belöningen år en guld-Me-

daiile af 500 Livrés varde. Man i akttager

vid fvaren de vanlige reglor , famt mikickar

dem, fr?nco a Mr. Louis, Academiens ftåndige

Secreterarc. De emottagas til den fifta nanV

kommande December.

Samma Academie continuerar at glfva en

guld Medaille af 200 Livrés åt den af utland-

fke eller inlåndfke Läkare, utom Academien>

fom gjordt fig dårtil förtjent genom någon af-

hand-
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handling uti Chirurgien. Den utdelar äfven 5
Medailler af 100 Livrés varde hvarje, åt 5
Franfke Chirurgi, fom på et år inlämnat en

Mémoire eller 3:ne uplyfande Obfervationer.

(Utur VE/pr it des Jonrmux Avrih*]3i.p.2$i.)

Obfervations fur tinconthmice diirine pendant

la mit ; par Mr. LEGER, Maitre en Chi-

ritrgie a Paris. (JJtur journal de Médeci-

ne ffanuarii i~j8i. p 72.)
Et fruntimmer 24 år gammalt hade den olägenhet

at våta under fig i finnen från barndomen ; Hon hade

nyttjat åtfkillige medel, utan någon forman. Jag lat

blanda fex gran puivis Cantharidum uti et qvintin

Extraclum Borraginis, och lat dela dtt i 24 dofes,

hvaraf hon hvarje afton tog en. Hon fortfor härmed

72 dagar, och jag okade dofis af Cantharides någre

gran i fatfen j hvaraf hon blef fulleligen hulpen, och

har i 2tne år ej vetat af någon befvarlighet i denna

vägen. Jag nyttjade famma medel for 2tne fydrar,

den ena 15, den andra 13 år gamle, och det ar mer
ån et år, fom de altid varit .härifrån frie. Jag har

fårefkrifvit åt delTa 3 Demoifeller at dricka vattn på
lin-fro, for den hetta de federmera kjånde vid uri-

nerandet, hvarefter de ej klagade Civ.

Orfaken til detta medels verkfamhet i deffa om-
ftåndigheter ar klar, och min tanka ar ej at uttyda åsn.

Min upgift ar enkel och mediet lätt, men fordrar dock

forfigtighet. Jag onfkar at de perfoner, fom det kan

angå, må daraf mina famma nytta fom de, at hvilka

jag gifvit det, (Detta medel bor vilTerligen nyttjas

med oll forfigtighet, emedan åtfkillige fvåre handelfer

eljeft kunna daraf upkomma; men fkulle af defs bruk>

någon hetta vid urins låtande eller fiårigher at käfta

den, fig infinna, få måfre lenande drycker, fåfom Emul-

fion på linfrö eller mandlar, mandelolja eller Thee på

AJthée-rot och Malva nyttjas. A, J, H.)
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Nigrt PraSliJke anmärkningar åfuer Amputa\
tion; af 3. J. BESKOW.

Ibland andre orfaker fom fordra Ampu«
tation, raknäs åfven den, når en lem blifvit

intagen af kallbrand. Redan Hippocrates lår-

de at man {kulle fkilja det döda ifrån det lef-

vande, och nagre fenare tiders Chirurgi påftå,

at man i denna håndelfe genaft bor företag*

amputation for at hindra kallbrands fortgång.

Denna låra tyckes vara grundad pl den theo*

rie man haft om kallbrands fortplantande 1
nemligen at den i tela cellulofa flockade ma-
terien vore local, och fmittade de nåft intil

fkadan grånfande delar, hvarigenom kallbrand

intog den ena delen efter den andra., Vore
denna theorie riktig, få vore ockfa oftridigt at

man igenom en tidigt anftåld amputation aldra-

fåkraft kunde förekomma kallbrands vidare

fortplantande, åtminftone den, fom hårrorer a£

utvlrtes orfak. Men forfarenheten vifar tvlrt-

om, at amputation, anftåld innan naturen fjelf

fatt grånfor for kallbrand, oftaft varit fruktlos.

Förutan det at ibland nyare Auöorer i

fynnerhet Sharp (a) och Boucher {b) gifvit

vackra ron om kallbrands ftillaftående, och

N£ 25 B b Kirk*

' .i.. . ,i ,

(ji) Se defs Critical tnqviry. pog, 277.

(J>)
Se Mem. de VAcad. dt cbirurgn t T, II, part. III*

pag. 141.
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Kirkland {e) Gooch (d) famt Plattner (e)

åro af famma tanka, bevifar följande hlndelfe

denna fatfs.

1779 i Januarii månad fördes en fangen

och blefferad Öfterrikare uti Fålt-Lazarettet i

Neisfe, två dagar efter fedan han blifvit fårad.

En kula hade fonderkroffat tarfus, och nedre

extremiteten af tibia och fibula; ligamenter-

ne voro ionderflitne, famt karl och nerver

forftorde; foten var redan intagen af kallbrand;

de kraftigafte ut- och invårtes medel nyttjades,

afven Kina -barken; men tor hända ej i tilråc-

kelig dofis; ty kallbrand tog öfverhand, och
innom 24 timar hade den intagit hela final-

benet; man kom fordénfkul ofverens, at am-
putera på vanlige ftålle nedan for knået: detta

verkftaltes, artererne underbundos, och på ftum-

pen applicerades det vanliga forbandet; den

fjuke var fvag, hvarfore continuerades med Ki-

na-barken, men detta oacktadt hade andra da-

gen efter operation kallbrand intagit ftumpen,

och den fjuke dog*

Denna håndelfen bevifar klarligen, at åfven

den kalibrand, fom hårrorer af utvartes orfak,

intet altid år local, ty den år gemenligen for-

knippad med en allmän rubbning i Nervfy-

ftemet,

c) Se defs Anmärkningar öfver Herr POTT o?n

fracturef.

(d) En gammal Piaäicus, bvilken Hr, Kirkland ab«-

ropar (ig på nyfsnamde ftalle.

(e) Se defs Supphmenta in inftitutiones cbirurgia> T, I.
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ftemet (/) och med en corruptio humorum, fom

i fynnerhet då yttrar lig i någon enflcilr kröps

dek Däremot åro fadane håndelfer e) fållfyn*

te, vid hvilka naturen fjelf, ofta utan någon til-

hjelp, utftakar grånfor för kallbrand, och åfven

befordrar affåndringen : ibland åtflcilliga fadane

lycklige håndelfer, til hvilka jag fjelf varit vitt-

ne, vil jag endaft beråtta följande s

Då jag 1779 i Mars månad var Öfver-

Fåltfkår vid Fålt-Lazarettef i Brieg, anmodades

jag at befoka en fjuk bonddräng en mil ifrån

ftadert, och feck då af honom fjelf och de

närvarande följande beråttelfe : Han fjuknade

i början äf Februarii månad uti en därpå or-

ten då gångbar rotfeber; i brift på Låkare

nyttjades endaft några husmedel , hvaribland

ättika var det förnåmfta; den fjuke, fom låg

enfam i en kammare, begaf % nattetiden, un-

der påftående yra, uti bara fkjortan och med
et par ftoflar på bara fötterna, ut If byn j men
hänt knapt några fteg, förr ån han kraftlos

fatte fig på ett timmerftock, hvareft han uti et

kånsloloft titftånd nödgades tilbringa några ti-

mar, innan han faknades: natten var kall och
fötterna i fynnerhet blottftålte för fno och ky-

la; han hjelptes i detta tilftånd til fångs, men
ingert kom i håg at afdraga ftöflärne, och når

detta omfider efter 16 timars förlopp påtänk-

tes* voro fötterna få fvulnade, at det intet kun-
B b 2 de

(f) Se Qvesnai traifi dt fo gangrw.
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de verkfjållas; han tilbragte därföre ännu två

dagar i detta tilftånd, då ånteligen en i når-

mafte byn boende Badare tilkallades, hvilken

fonderikar ftoflarne och fant bagge fåtterne

angrepne af kallbrand ; han forordnade endaft

Bly-vattn tilomflag. Den 28 Mars fag jag den

ijuke forfta gången, han hade någorlunda maN
luft och nattro, febern var lindrig, men bagge

fotterne voro af kallbrand forftårde, helt fvar-

ta, hårda och torra, til utfeende fom rökta, och

hängde endaft formedelft några fenor i hop

med benen ; ftraxt åfvanfor fotknolarne hade

naturen fjelf utftakat grånfor for kallbrand,

och fokte formedelft bulning flcilja det döda

ifrån det lefvande: med en fax fonderkliptes

några fenor, och fkildes dymedelft fötterna

ifrån benen, faren forbundos med ungventum

nigrum (g), och invårtes ordonnerades Kina^

barken j bulningen oktes, och det fordårfvade

affondrades alt mer och mer ; de blottade ben-

{lumparna af tibia och fibula borttogos med
en fåg, benåndarne forbundos torra; men fjelf-

va låren med ungventum bafilicum. Efter

hand affondrade fig åtfkilliga mindre benbitar;

den fjuke blef aldeles feberfri och hade god

matluft, hans krafter åktes, och då jag den 6:te

Junii med Falt - Lazarettet lemnade Brieg, var

han i det nårmafta läkt, och hade for ofrigt

en god hålfa,

(Herr

(g) Utan tvifvel Sch*ivcker$, (Utgifv,)
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(Herr J. J.

Beskow, nuvarande Examin«-

rad Stads - Chirurgus uti Arboga , har uppa

Kongl. Stipendium gjort en utlåndfk refa, och

dårunder varit tjenftgjörande Fåltfkår vid Kongl.

Preufifka Arméen, hvareft Han ägt tilfflle at

anmärka ofvaoanforde 2:ne handelfer, fom, ehu-

ru ej ovanlige, dock åro nog uplyfandc och

llsvårdige.

En mer fållfynt handelfe, fom bevifaf en

hjelpfam Naturs fSrmåga, åfven i de maft

fvåre omftåndigheter , finnes ifrån JRaumo in-

förd uti Inrikes Tidningen N:o yj. for den 27
Nov. fiftledne ar : En 24 Sr gammal karl

,

benåmd Pyrman, blef beftulen til 6 a 7 R:dls

varde, hvaraf han blef få forgfen, at fårftåndet

började forvillas. Den 30 Jan. 1780, bortgeck

han, utan at man kunde fl någon underråttelfe

om honom. Den 5 dårpå följande Februarii

fags han T
x
? dels mil utom ftaden i en lada,

talade förnuftigt, men bortprafticerade iig åter,

gående til lkogeh. Den 8 Febr. fans han i

lamma lada, liggande utan all fansning och

fördes då hem. Ifrån d. 28 Januarii, då han
om aftonen åtit gar.fka litet, hade han ej for-

tärt annat In fno, fom han fmålt i munnen, då

han kände fig torftig; Han var fåledes 11 dygn
utan mat. Då han afldåddes, fants fottren til

hälften af låren förkylde; hiremot brukades

de medel fom utan Läkare och Apothek kun-

de fas; han kom dock dårunder til någon mi-

ttes redighet, och ägde fedan (it fulk forftånd.

B b 3 Hans
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Hans tilftånd under denna tiden förekom ho-

nom fedan fom en dröm. Uti tår och fötter

hade han några dagar kånfla, men den fårfvann

federmera, då kottet började fvartna och torc-

ka* Omfider (kilde det frifka kjottet lig från

det döda, litet nedanför tjockafte vadan, ben-*

piponie på bagge benen blefvo fynlige, och i

det tilftånder låg Pyrman til den 4 April för-

middagen , då en fmåll eller et brakande hör-

des uti det vanftra benet, likfom man fonder-

flagit en glasruta, hvarvid kändes någon fve-

da, och yid efterfeende fans foten i fangen af-

bruten och från det frifka af benet fkild, juft

vid famma M\k f får kjpttgt aflfeiif fig, och

det få jåmt, fom om det fkedt med få g. Den
mindre benpipan var något högre up afgången.

Ehuru Pyrman mådde några dagar därefter illa

uta£ alteration , återhämtade han dock krafter

ne, och kjottet började växa åfver benåndar-

ne. Den 20 April klockan o, om morgonen
brakade benpipornc på hQgra benet utaf, men
Jiårdare och langfammare; hvarvid Pyrmans
fader, fom faf i famma rum, vaknade, och då

affoll åfven i det famma den hpgra foten*

Brättet var nu icke fa jjmt, men fkedde lika

högt uppe, (a at bagge ftumparne voro lika

långa -—' kjottet vaxte pfyer andan af benen

tilfammans, och han feck fnart fprmaga at fitta

i fången, famnen blef jämnare och matluften

okade (ig. Annat botemedel har ej blifyit bru-

kat på faren, |n Affefforen af Pareelis Sår-

falfva mm. Detta
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Detta bevifar hvad Naturen kan uträtta

hos dem fom ej hafva fkarpa, uplofte eller af

någon fmitta fårflcjamde vatfkor; dock år det

fkål at hoppas det kallbrand ej få grufveligen

forftört Pyrmans ben, om tjenlig (kjotfel ftraxt,

medan ånnu kånflan var qvar, blifvit använd.

Väderleken och de måjl gångbare Jjnkdomar ob-

ferverade Jiftledne April manad i Stockholm.

d. 1 - - klart, om morgon. 5, om midd,: 1

gr. kalt.

2 - - morg. klart, 4 gr. kalt, Barom. ftigit

på 2 dagar från 25, 35. til 25, 87*
midd. 1 gr. blidt, efterträdd, mulet.

3 - - morg. mulet, 2 gr. kalt, Barom. 25>

82. 3 gr. blidt, klarnade om aft.

4 - - morg. kiart, 3 gr. kalt, lugnt, Barom*

25, 81. midd, 4 gr. blidt.

5 - - morg. klart, ofver ftaden dimba? 3 gr.

kalt, Bar, 25, 76. midd. 5 gr. blidt*

6 - - morg. klart, ofver ftaden dimba, 2 gr.

kalt, midd. 7 gr. blidt.

7 - - morg. klart, 1 gr. kalt, Barom* 25,
61. midd. 7 gr. blidt.

8 - - måft mulet, om morg. 4, om midd*

10 gn blidt,

9 - - morg. mSft mulet, 4 gr. blidt, Barom*

fallit til 25, 34. hela eftermidd. och

natten ragnade, 8 gr. blidt, Barom.

föll til 25, 05.

B b 4 d. 10
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3, iö • • morg. klart, 3 gr. blidt, Barom. 25,

23. midd. 11 gr. varmt.

II ' - - mulnade i dagningen, rSgn ftänkte»

4 gr. blidt, lugnt, Bar. 25, 40. fe*

dan 10 gr. varmt, mot natt. klarnade.

1

2

- - morg. klart, 5 gft blidt, Bar. 25, 25.

fedan muln. 12 gr. varmt, litet rSgn.

13 - - mul., dels rågn dels fnofkurar, morg.

och midd. 6 gr. blidt, aft®n* fröft

och blaft.

14 - - morg. 2 gr* kalt, klart, Barom. 25*

1 8* efterm. mulet, fnoblandat rågn,

5 gn blidt.

Ig - - mulet, rSgnade formidd* 9 gr. blidt,

fno och urväder med ftark blåft,

Barom. 25, 90.
16 - - morg. klart, 3 gr. kalt, Barom, 25,

38. midd. 3 gr. blidt, klarnade mot

natten då Barom. fleg til 25, 60.

17 - - morg. mulet, 4 gr* blidt, half ftorm,

Barom. föll til 25, 29, rågn form,

9 gr* varmt, klarnade mot natten,

iveftan ftorm.

X8 - - morg. klart, 2 gr. blidt, Barom. 25,

, 42. midd. 6 gr. blidt.

l£ - - morg. klart, 1 gr. fråft, lugnt, Bar*

26, 03. fedan 7 gr. blidt, Bar. 25, 75.

%0 • - morg* 4 gr. blidt, hela dagen mulet,

II gr. varmt, om aft. litet rågn.

ti - - mulet, rSgn förmidd*, midd. 13 gr.

varmt, klarnade jnw natten.



O ) 393 ( o
cl. 22 - - morg. klart, 7 gr. varmt, Bar. 26",j?o;

midd. 15 gr. varmt, mulet, litet ragn.

23 r - morg. mulet, 8 gr- varmt, Bar. 25,

48. klarnade, midd. 14 gr* varmt.

24 - - morg. klart, 6 gr. varmt, lugnt, Bar.

25, 69. midd. 12 gr. varmt, mulna-

de om natten 2 gr. varmt.

25 - - morg. mulet, 3 gr. varmt* Bar. 2£,

91. rågnade litet. midd. 6 gr. varmt.

26 - • morg. klart, 1 gr. varmt, Bär. 2#,

98. midd. 6 gr. blidt.

27 - - morg. klart, lugnt, Therm. på frys-

punäen, bagge nätterna ftark fråft,

Barom. 26, 06. midd. 11 gr. varmt*

28 - - klart, midd. 13 gr. varmt, lugnt.

29 - - klart, lugnt, morg. 5, midd. 17 gr*

varmt.

30 - - klart, lugnt, 5 gr. varmt, Baröm.

föll i går något, men fteg åter til

25, 87^ niidd. 15 gr. varmt.

Den 6 Apr. vifte fig Pap. Urticae, — iorfågs

Coccin. 7 punä. , fådesårlan, Bofincken och

fcarb. confpurc. — 1 8 : Torndyfvelen, — 19, ften-

fqvåttran, notoneäa ftriata, ornithogalum lut.,

Tusfilago farfara och Anemone hepatica, 20
Draba verna* 23 Cicind. Camp. carabi allcftl-

des under ftenarne, fumaria bulbofa och något

enda ftånd viola tricolor. 30 Anemone nemo-
rofa. Defla obfervationer åro gjorde dels i

Stockholm dels uti Carlbergs trågård. A. J.
H,

Bb 5 Spik*
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Sjukdomarne hafva ej varit ovanlige eller

{Vare; FråfTor och Pleurefier hafva varit all-

månne. Af fråfforne har man fedt åtfkillige

fom varit oordentelige annandags eller hvar-

dags fråffor, fom fluteligen ändat fig uti flufs-

febrar, famt andre fom tvärtom börjat fom få-

dane febrar och {lutat fig fom ordenteligc fros-

for. Efter laxativers, famt ftundom kräk -me-
dels nyttjande hafva en del ftraxt gått ofver;

andre hafva behåft Spscificum.

Får Heftici har denna årstid varit nog be-

fvårlig. Bland Barn har en utflags - fjukdom,

dar och hvar vift fig, med någon feber, famt

utflaget liknande fmå vattn-koppor. Den har

dock ej varit farlig. Ordentelige Rot -febrar

har man ej formårkt, men hos en och annan

någon flags febris miliaris. Fluffar och Rheu-

matismer hafvä varit nog allmånne.

Utdrag af et bref ifrån G. L. til J. K, date-

radt Stockholm den 6 Maji 1781.

Med en af vare fnalle ock forfarne Apo-
thekares bitråde, har jag lok t til at, åtminfro-

ne gifsnings vis, utröna, hvaraf det Pulver be-

ftår, fom Hr» Baron Hupsch for kort fedan

hitfandt, och fom ikal vifa en fa befynnerlig

och tilforlåtelig verkan emot froflan, framfor

alla andra hit in til bekanta medel.

Af
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Af lukten fager denna Apothekare fig

igenkänna, at antingen Arijiolochw Herba eller

Hormini fins uti detta pulver, och fmaken tycks

äfven röja Carduns Benediffius; utom det, at

man med Microfcop tycker fig fe de flocculi>

fom (itta vid frohufet.

Om det finafte affiktas från detta pulver,

blifver det nog grått, emot det fom i fikten

qvarblifver, hvilket fynes mera grönt ; och om
til det förra, nemllgen det fina och gråaktiga,

gjwtes Acidum Vkrioli tenue, flcer en nog ftark

fiåfning, hyilken operation gifver anledning at

tanka på aflca.

Då man lägger något litet af detta pulver

på en glasfkifva, och bortblåfer fa fmåningom
det fom år lattaft, blifver et falt qvarliggandev

fom tydeligen fes genom Microfcop. Af Cry-

ftallernes figurer har man val icke kunnat ut-

röna, hvad fiags falt dett år, emedan Micro-
köpet icke nog agranderade: men då man ta-

ger litet deraf på tung-fpetfen och gnider möt
gom-hvalfvet, kännes det något fotaktigt och
likafom adftringerande ; Månne detta Ir Sac-

pharitm Saturni? och månne fåledes detta pul-

ver beftår af Ariftoloch: eller Hormini Herba,

af Card. Bened. , Afka och Sacchar. Saturni?

framdeles, och då formodeligen flere härmed
anftålla forfok, torde man få båttre reda derpå.

Jag förfoker nu, detta pulver, uti en envis

Qvartan, fom rakt alt fedan början afNovem-
ber forledit år, och fom val vikit for Kinan,

men
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men flera gånger af ringa fel i dieten åter-

kommit. Jag afvåger pulvret med den bly-

vigt, fom medföljer det; ty den haller 38 gran,

Sr fåledes 18 gran mera ån en Svenflc Scru^

pel. Når jag får famla några håndelfcr hår-

om, fkal jag vidare låta hora af .mig.

Utdraq af et bref ifrån en Anonyme til Herr
Diretleuren ANTON AD. FTRBERG (1)

.

Jag har långe onfkat, at en fådan Tid-

ning, fom Veekojkriften for Läkare och Natur-

forskare flculle utgifvas, och år nu rått glad at

fe min åftundan fullbordad. — De Herrar Me-
dici, hvilka hafva den godheten mot det all-

männa at med deffe Tidningar på en gång bå-

de gagna och fågna, ega onekeligen ftorita,

rättighet til allmänhetens årkånfla. Det menfk-

liga elåndet minfkas, ofta borttages, altid blir

det drågeligare genom fa uplyfande kunfka-

per. — Den fom tillitar Qvackfalfvare , då vi

åro nog lyckelige at hafva la ypperlige Laka-

te, må tacka fig fjelf for en olyckelig utgång.

Jag år icke Medicus; men hatar qvakfalfveri

och ålfkar Medicin, famt berömmer hvar och

en,
* ______

| 1 i n i i

(i) Vi införe detta korta utdrag, i brift på annat fatt

at betyga tilborlig aktning och arkånfla mot vår i

alt affeende okända vans upriktiga valvilja, och for-

fakre, at få fnart och mycket görligit år, foka ef-

terkomma defs åftuudan.
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en, fom på fåkra grunder underrättar ofs oiti

hålfans bevarande och fjukdomars botande,

hvarutinnan jag åberopar mig en von Rosen-

stein, en af Darelli, en Haartman, en Tis-

sot m. fl. — Ibland de ledfamheter, fom hin-

dra medicinens framgång vid veneriflce kram-

pors botande, år viflerligcn den en af de itor-

fta, fom Hr. G. L. nämner p. 215: at nem-

ligen allmänheten vet intet utaf, det Herrar

Medici aflagt ed därpå, at for ingen uptacka

något, hvarigenom den ijuke kunde få lida til

fin heder for fin ljukdems flcul Ville defte

Herrar foga någon anftalt, at fådant blefve all-

månt kunnigt, fkulle mången, fom nu, ej alle-

naft af blygfel, utan åfven af fruktan at blif-

va uptåkt, döljer fina krämpor, fnart anförtro

iig åt Läkare och blifva grundeligen botad. —

•

Om någon mojelighet vore at fl et litet ut-

drag af Herr Archiatern och Ridd. BIcks Di-

fputation de imminente &? curanda phtiji puU
monali, blott med några ord, fa at faken intet

blefve tvetydig vid fjukdomens igenkännande,

m. m. anhåller jag därom på det hogfta; åf-

ven fom jag högeligen ikulle onflca, at fa fkil-

naden tydeligen utftakad imellan Rheumatifmc

i Lungorna och Lung-bold. -— Det berättad

at en man, fom kallas ANDERS i Bergane>

Heffelfkogs Sockn pa Dals Land, {kal hafva

taget fig före at bota fjukdomar. De (kicka

et kläde, fom tilhorcr patienten, hvilken dörx

om klädet kännes tungt i denna mannens hand

;

men
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men eljeft tvärtom. Han {kal hafva botat en

och annan* Ibland ber han dem föka Läkare.

Kan han något fom duger, vore det vårdt pen-

ningar, om han ville upgifva fin kunfkap, i

annor håndelfe borde han förbjudas befattning

med detta goromål , (konften med klädet må
han åtminftone behålla for egen och deras rak-

ning, fom åro nog vidfkepelige at fatta tro

dårtil.)

Underrättelfe:

Vid innevarande Maji månads flut blifva

Titul-blad och Regifter til denna Veckofkrift

färdige, och därmed hafva Forfattarne mot Re-

fpe&ive Pramumeranterne upfylt fin forbindelfe

i hånfeende til Forfta Bandet; men vilja Innu

forfoka at ingå en ny for Ändra Bandet, i det

hopp, at når Skriften blifver mera kand, fkal

den ock blifva mera begärlig. Likväl, for at

icke blottftalla fig for {kådan af en drygare

uplaga, ån fom fnart kan affattas; få anmodas

de, fom på det Andra Bandet, hvilket med in-

ftundande September månad börjar utgifvas,

åftunda prenumerera, at inom Julii månads flut

låta antekna fina namn uti Direäeuren ANTé

AD. FYRBERGS Bok - låda hår i Stockholm,

Hufet N:o 130 vid Stora Nygatan, dlreft åf-

ven Prenumerations- Sedlar, emot 24 Schill.

Spec. eller 9 Dal. Kopprmt, Kimna erhållas,

antingen ftraxt, eller vid forfta Arbets uttagan-

de.
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de. Inga ark blifva, utan prenumeration, får*

flcildt forfalde, fåfom det fkedt med forfta Ban-

det hår i Stockholm. Ej eller kan man åtaga

dg, at kringflacka exemplar til Orterna ; utan

behaga Refpe&ive Prenumeranterne fjelfve

draga forforg om deras uttagande på nämnde

Bok -låda hårftådes. Når ej mindre ån 10 ex-

emplar, med eller utan Prenumerations-Sedlar,

på en gång blifva tagne, gifvas 20 proCent

på köpet, hvilka åro deras avance, fom til

återforfålgning prenumerera på eller köpa den-

na Veckofkrift; men når mindre ån 10 exem-

plar tagas, århållas inga proCent. De fom viU

ja nyttja fadane fordelar behagade dårom ad-

dreffera tig til ProfefToren Docl. Joh. Kraak
uti KongL Collegii Medici Hus No 14 vid

Fredsgatan och Röda boderna; eller ock i hu-

fet N:o 27 gent emot nyfsnåmde hus på Freds-

gatan 2:ne trappor up hos A.
J.

Hagstrom.
Imedlertid vore båft, om hvar och en, fom år

hågad at hålla denna Veckofkrift til forfålg-

ning, ville dårom uti Tidningarne kungöra och

tillika anmoda dem, fom berörde Skrift åftun-

da, at fig, hos hvar och en på fin Ort, til

fubfeription fnart anmåla, hvarefter med mera
fåkerhet et vift antal (dock ej under 10, fom
hafva 2:ne med (ig på köpet) Prenumerations -

Sedlar och exemplar kunde reqvireras. Sedan

innevarande Maji månad år forliden, kunna
håftade exemplar af Förjia Bandet århållas

emot 30 Schill. Spec. eller n Dal. 8 ovc K:mt

exem-
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exemplaret, ftyckevis hos DireÖeuren Fyrberg;

men i partie, mot ofvannåmde vilkor, på för-

ut nåmde Milen. Så fort man hinner aflkic-

ka de återftående arken af Forfta Bandets ex-

emplar, kunna åfven fadane, häftade, ftycke-

vis bekommas, emot lika pris, hos Hr. Profeff*

A. J. Retzius i Lund, Stads-Phyf. Hr. Doft.

N. Apélbaum i Gefle, Hr. Doft.
J. Westring

i Norrköping, Krono-Faäoren Herr
J. Char-

ung i Söderhamn, Handelsman Hr. Öl. Alm-
qvist i Arboga, Hr, Candidaten D. E. N/Ezéa

i Upfala, Bokbindare-Ålderman Hr. Z. Ekroth
i Gotheborg famt Hr. Nordstrom i Jönköping»

Refpeftive Pramumeranterne fom taga fina

exemplar har i Stockholm, anmodas, at fidft

inom medio Junii nåftkommandc infinna fig,

får at fa fine Praenumerations-Sedlar fulleligen

inlofte, emedan efter den tiden inga exemplar

kunna hållas dem til hända, i hånfeende dar-

til, at man då måfte börja at omtrycka de ar-

ken, fom, genom minut - forfålgningen hår i

Stockholm, kommit at uti en del exemplar

blifva briftande, och detta kan man ej veta

reda på, innan Praenumeranterne uttagit de

dem tilhorige.

For Bokbhidaren.

Tab. I, inbiudes mellan pag. 192. och pag. 193»

BRl 1 rem \MUSEUM
20 JUN* 29
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Regiftet
Öfver

Förfta Bandet

A
Acadmie (K, Sv. Wer.) Nya Handh i T, 3,

33> S6 y
*8i.

- - (K. Fr. Wet,) 254.
- - (K. Fr. Chlr.) 38^;
- - (Kejf; Petersb.) 94.

Acarus reduviuf, defs dödande", 4Ö.

Acharius (E) 3.

Acrel (Olof Af) Géneral-Dir* Pröfsf; dchRidd»

22» 75 > 35Ö.
'

Agctricus, åtCs verkan
^ 353.

Aitonia Capen/is , befkrefven , 247.

u4/£a/z" Volatih fluor , cbfs hytca 256»

Aloes-kdda , dcfs tiirédande, 243»

*?/«» - Skiffer - 6r<tf/ (Andraruins) 23*7;

Amputatioii, Fraäifke anrivlrk. dåiofver, 38?-
- År ottjfr fruktlös vid kallbrand,

nar naturen ej (att grans, 385*

Anglna Pcfioris . 5.

Annulus d/turis ) 104.;

Anonymas, 129, 193, 257, 33^, 3^
Ant ilöpe Sylvaticcii 3J3.

Aphtluv, Se 71?r/ft.

Are/itu, (Almånt Sverifkt Lärdoms) 367;
y^/a foetida. Se Benröta.

AJlcrias (Sjö-Srjernor) farlige at åta* löp*

Afthma convulf &
)( *.



Regifter*

Baldinger (Med. D. och Prof.) 126 > 128.

Bard (Med. D.) 23.

Barfoth (Med. D. och Profeft.) 351.
Barn , fråga: huru deras plågor for tänder båft

botas? 368.
Bamfängs-hitjlriir $ nuvarande lått at (kota dera

289*
Barthetz*> 159.
BAUMé, 172.

Bayley, 21 s 23, 24.

Belladonna? mot Rabies, 119.

Benbrott i vårk dervid botad af Opium , $,%«

Benröta, botad med A(Ta Foetida, 351.
Berg£r (Joh. de) K. Danfk. Conf. Råd etc. $«

BerGius (P.
J.) Med. D. och Prof. 85 $ 170*

Bergman (Torb.) Profet och Ridd. ig4«

Beskow CJ. J,) Stads- Chir. 385.
Bestuscheff, 15$*

Betty af galna hundar, 113*

Beunie. 108.

Bibliothek, (Cbir* åfRichéer) 2,$ 14$ ig* 20
$

*i9j 353-
- - (Med. Pra£t. af Mtiray) 2$ 31 $ 49,

SÖ, 54 > *55< etc

- - (Med, Chin af Tode) %% 262*

BjERKANDER (CtAs) 35,- 37.

Binnike-majk > medel deremof, 14, 25* 31.

Blodflod, ur lifmodern 188 > brukas Ipecac. 333.
Blom, (C. M.) Med. D. och Frov. Med. 188-

Blomji'er - Almanack , s$%
Bly-



A;

Regimer,

Bhj-Colik, medel dåremöt, 14.

Botanik, obiervationer dåruti, 238»
. - Trägården i Madrid, 4J.

£ref från Dalberg ril Mnrray
, 49*

- jfrån UTichaetis , 20»

* til Htyna, 15?.

- til Modéer från Ösbech it2j öch fråt

Ström, 189.

- trårt Rängeardi 1571

* från iVrfiring , 219.

från Hemnisr til Delar-, 23J;
* £ln Barfoth til Lw/tf, 3^1..

* trän L/^d til Kräak, 394^
från Anowymus til Fyrberg

$ 39^
Bräck i

botemedel däremot
i 1,5.

* (Infpfrrade) 16 botemedel, £r>

* (Buk-dier Nafvel-)en hindelle, 69,

BucHåvé (Rud.) Med. O t 161.

BuLLlAftÖ, 47,

Buluingvr , ofver hela kroppen botade eft huf»

» vudlkada , QO;

Back (A0K*J K. Arch. Prfci. i K. Coll« Med,
* och Ridd», 74, 382.

a
Calomct, til fritliorter i mUnrtett, 1%
Ca/a: Ziuci, Se Flores Zinti.

Canalis Fontäru? oculi, 103*

Cancer b en liten inleft, 19Ö*.

Canet , anmärkningar därvid
, 4*

Caries^ olfium Cranii> 248

X 2 Ca-



Regifterv

Caryophyllata. Se Geum urban.

CafuS) (Chir.) obf. på K. Laz., 248.
Catalog>> (Bok), 224, 320.

Charlatanerie , förekommer måft i Accouchem»
konften, 130- 142.

Chorea S:ti Viti, Flor* Zinci dåremot, 97.
Clark, 17.

Cobolt, praecip* förfok därmed, 184.

Cotumbo.rot, i gallaktige diarrh., 49.

Convulfioner , (hos barn) fråga därom, 255»
Corpus Ciliare> 105.

Crvfta ta&eay 9.

Crypiogatnijlerne, fråga om deras alftring och

fortplantning, 94*
Cuprum Ammon. 1 oo<

DALBEfc.©' (N.) Med. D. och K. Maj:ts tjenft-

görande Lif-Med., 49, 50, 333*
Dease, 8.

Diarrheer> gallaktige, 49*
Diofrna, 2:ne nya Species daraf, 242»

Diofpyros Ebenum, 247*
Douglas, 23.

Dricka, af Tall-qviftar, 34-

Ebenholiz, 247.

Eke -bark, defs finafte pulver eller damb mot

bråck, 15.

Ehftrititet, hos metaller, 135.



Regifter.
1

Elemens, de Chymie, 40V
- - de Pharmacie, 172.

- - (Nouveaux) de la Se. de 1'homme . IJ9,

Emjjhyfema , artificialis , gi*

Empyema , peftoris ,36.
Engestrom (Jac. i/ow) 244*

Entero-hepatocele Ventralis , 6g.

Efprit (V) des ffownaux , 6$, IJ8> 3^8»
'

382, 384-

EJfay 9 on the cure of abfeeffes, 17J

Exeretioner, deras fel, huru kunna de verki

på utvlrtes fjukdomar? 383,

k
Faeulté, de Med. a Paris, 25$,
Fallande -fiukan , Flor. Zinci dåremot, 97*
Ferber (J. J.) Profef. etc. 126.

Filix mas, rotens nytta mot binnike-mafk, 25,

Fijilar , i bråftet. 36. *

Flora, Holfatica. 173.
- - Parifienfis* 47.

Flores Zinci, något dlrom, 97,
Fontaneller, mot angina peftoris, 6.

Forcejjs, defs uptåckande, många fårlndringar

etc. 133.
Fothergiix, Med. D.

?
defs dod, 1 28.

Fråjfor, farlige at bota med (toppande medel, 41.
- - Opii nytta under hettan i dem, 49.
- - Gei urbani rad. brukas mot d«m f 161,
- - glngbare kring hela Europa, 252*
• - Baron Hnpfcfcs m«del mot dem , 394.

)( 3 ä-



Regifter.

Fujkerier i Okare-konften , 2?i»

Fyrberg (Ant. Ad.) Direäcur och BokhandI,

224, $20.

Fördelande medel
}
deras rltta bruk, 369,

G?

Gadd (P. A.) Prqfef
? och Rido% 18$.

Gallandat, 8*«

Gaubius (Hjer. Da v.) dåd, ?6t

Gazetl, Lufr-fpringare, 183.

Geburths - theile
?
betrashtungen iiber die, 21g ?

282*

Georgij
(J. CO R* Hof-och Laz ?

Apothekare,

dåd, 160.

* ? (C?. EO K* Laz» Apafhekare, befor*

drad, j(5o> 17&
Gefiatio , (extrauter?) i oyar. 204, Tubis och O

vo abdora. 20g.
Gfeww urbanum, roten i fråflor, itfr.

Defs Deco£fc och Etfent., 165,

JSIeftuar* och Pulv. 166.

G/cfe, medel däremot, <5, 82.

G//3f, medel däremot, 14,
Grillsson (P.) Med, D. 337.
Guajac-Solution , mot angina peft. ztc. <J,

Giifjfbt, en obotelig och långvarig, 337,
Gyrinus, de(s flågte, 246.

Hcemorrhagh^ Se blodflod^

Haartman (G.) MeA Doft, befordrad* 192,



Regifter.

Hafvande til/länd, (falflct) af vattn, 220*

Hagen , K. Hof-Apothekare, befordrad, 224.

Hagstrom (A. J.) Ledamot af Chir. Soc. etc. (A.

J.
H.) 85» Hg, 113, 170, 357,

37o 5 384> 393, 399-
Halenius

(J.
e.) M. D. och Prov. Med. i?i 4

Hallman
(J. G/) M. D. och K. Lif-Med. 67.

Hals/inka, botemedel dlremot, 23, 24.

Hemmer (L'Abbé) 135,

Herrbnschvanp, Med. D* och K, Lif-Med, &%.
Heyne, 155,
Hoffman (Jop. Ap.) M. D, och Prof. dåd. 223»

Hofpital. Se Lazareft,

Hufvudjkada, påfplgder, kalt vattn brukas, %
t t - kur genom bulningar öfver bda.

kroppen , 20.

Hufvudfhåls-brått , 357,
benen , carierade, 248r

Hundar (galne) Se Bett.

Hupsch (Baron) 394,
Hypochondrie , botemedel dåremot, 82» *€&
i/^r, deras generation, 210.

Jatapper-kåda, mot binmke-mafk, 29.

InfebJer, på Rot-kål, deras larver, 37.

Jr/firuSfion , fur die Feld-Chir. , 127.

Intermitterande febrar. Se Fråjjor,

Ipecacuanh. Se Blodflod.

Johns > Med. D. 21.

Journal de JlTedecine> 252, 346 > 384»

/n>> ocuii, befkrefven, 106,

K 4 *



Regifter, .

K.

Kallbrands innan naruren for honom fatt gräns,

ar ärttpur. oftafp fruktlös, 385 > 386?
- blotta narurens hjelp därvid, 387 - 3.9Q.

Kennedy, Med. D. dvxl, 128.

Kerrtens
? (J. C-) 173»

Kinkina, i koppor 59 - 63, kallbrand, 385.
Koppor, om dem v 49 3 50, f4.

Kraajc (Joh.) M. D. och Prof.
(J.

K.) 2g, 59,
62, 129, 2T9, 289 > 290, 3Q9,

Kramp* Flor. Zinei brukade däremot, 97.
Kråknings god i ftryp-SjuHa* 24»

KoniG
(J.

G.) 247*

L.

Laurus, Caffia ochCinnam. 4.

Juazarett, i Stockholm, 75.
i Paris inråttadt a£ Fru Neeker , 174.

- - i Florens, 176.

kEGER. 384»

Leucoma, medel däremot, 232.

Lieutaud (Jos.) Med. D. och Lif-Med. dod. 48.
LiNNe (('. von) 373.

Xwwa Fixata, famma fom Flor. Zinci, 97.

Lund(Gabr) M. D. och Affef. (G. L.) 29,
- - 3* > 4 1 ^ 50, 62, 69, 97^ 143, 147, 214,

:* - 267, 32 1, 340, 351,352 , 382, 394r
Lydecke (C. Vf.) Theol. D. pch Paft. Prim. 367.

M.

Magaziih Ncues fur Irztc, 136. 128»
- . Phy-



Regifter.

- r Phyfiograph. Sålflcapefs, 335.
Magnejlum, praecip» forfok därmed, iS$*\

Malmström, 237.

Martin (Rol.) M. D. och Profet, 204*
- - Ant. (Rol:son) 3*

Mafkar. Se Binnike-majk.

- - på Rotkål, 37.
- - i Norfens inelfvor, 3.

Meduiml - Författningar , deras hinder, 143,

177, 214, 267, 340.
Metue, mot galne hundars bett, 113,

Mercure. Se qvickfilfver*

Mergus albelliis, 39.
flfetaikr, deras eleftricitet

3 135
MichaeliS) Med. Doft*, 20*

Mineral - Gefchichte , 126.
- - Hiftorie, Skånes, 241/ ,

Mjälte , ftor och hård, 41.

Mjölk, defs fyra och hvaraf den yftas, 33.
- - Socker-Syra, igr.

* - kaftning på tarmarne
b 189-

Modeer (Ad.) K. Patr. SåMk. i:fta Secret, 246,

Montin (L #) M. D„ ock Prov. Med, 242,24$,246*
Montinicty et nytt örtflag, 242.
Mofcuf, mot galne hundars bett, 115*

Mötte (de la) 155.
Moiuhe-PIäfter , defs tilredande, 171.
Murray (Ad.) M. D. och Profef* 103, 204*

- -
(J. A.) M. D. Prof. och Ridd. 31,

49, 50, 54, 99 > *55*

Mujkel-fibrer , i uterus? 219, 282.



Regifter*

Mnfior* fkadelige gr äta io&>

Munch, Superintendent, 119.

Mijtiliis, en fnåcka, farlig at åta, 108,

N,

Nackbenet, defs brott och intryckning, ig6»

N*tbor$t (J.
T.) Stads-Chirurg, 186,

Necker, Fru, 174.

Nerv-Tinclur. Se TintJur.

Nickel, pra?cip. fårfök därmed» 184»

Njurar, hopväxt", 74.
Nux Iuglmidvi. Se Valnot,

Nuffer, Madame, 2J.

Obfervationes * Chirurgica?
, 353, 369,

Odier, 14. 33.

OriHELius
(J,

L.) M. D» Affef. och Laz, Me<J«

75, 327*
Ogräs, i Skånfka åkrar, 248»
Olenm , ricini, 14, 33,

nucis jugiandis, Se Valnot.

Ononis arven/is, 244.
Ophm, vid infnårde bråck, 2r«

- - benbrott, lår och luxat. 22*

- - håls och ftryp fjuka, 23, 24.

- - under hettan i fråflor, 49.
- - vid galne hundars bett, 115*

Qrtega (Cas. Gom.) 45»

Osbeck (P.) Theoh D. och Probft, 112*

Ovaria, uti dem fker conception, 207»
- - har 5



Regiften

* - hlr, tänder, m, m. fundpe uti dem,f2o6 y
208*

Oxgaltcij mot Binnicke-ma(k , 29.

P.

Papyria, et nytt ortflag, 242.

Phaltrner, fatt at fånga dem, 102*

Phfydracto, ab acaro reduvio, 40.

P/ianwcoppta Svec.y deis ofveriåttande på Sven»
lka , 96.

Pilulce Foetid. vid kuren for bin. maflc, 29»
Plantes, veneneufes de la Fr,

, 47,
Platina, praecip. förfok därmed, 184,

Pott, 7, 357,
Procejfus c?Hares, 105.

Programm, til Med, D. promot, i X-und, 14g,
och Upjala 804,

Puktårnet, 244*

Q.

Qvickjiifver , ny merhod at nyttja det, i7f

- - ^ i roraktige 1'jukdomar,

- - - hals* och ftryp-ljuku, 23,
- - - mot galne hundars bett, 114,

R.

Rabies, botemedel däremot, 113.

Rangeard, 157.

Refbenen > deras röta vid empyem. pe&,, 36.

Relation, Åmbets, til K. Goll. Med. 151.

Renes, Se Njurar,



Regiften

Refitia efafiica, defs losnings-medel , 346*
Rstzia Capejifif , en ny ort, 241.
Retzius (A.

J.) Ph. Mag, och Profef. 241, 244 ,

<*47> 248, 33Si 400.
Richter (A. G.) Kongl. Lif-Med, och Profef

f

teib» 14, 15, 20, 119, 353 > 369*
Rheumatifme , defs och Gikt-ämnet

?
orfak til

angina pe£t., 6.

*/* ,'*,!. y medel däremot, 93.
Rozier (L' ABBé) 44, 47,108,1195 124,1^,^3^
Ryckningar, medel däremot, 97,
Red aat, 190, 345»
Rodfot, botemedel dåremot, 321*
i?c$r, Lymphatifke, friga om dem"? 254.

Saliv, uplöfer qvickfilfver, 17*

Samling af Rån och Uptåkter, 63, 221 3 320 > 3 36^

Scheele (C* W«) 33. igu
Schmucker Q. L,) Kon* i;fter Gen, Chir, 7, 225*
Schriften, Vermiichte Chir., 225^

Schulzenheim (D, von) M* D. och Prof. 190', 290*

Secfio Symphyf. ofs. pub. Se fynchoridrotomie*

Sellier, 379*
SiDRéN (Jon.) Med, Do£h och Profeffor, J6.
Silde-aat , 190,
Sjukdomar i Stockholm I^gi Januar. 126.

- Februar. 223.

» Mars 366»
April 394.

y gångbara i Frankrike 1780, 2 $2*

Skabb, ympad, 65, 6g.

Skiffer-gängar 3 i Finland, i8#« $W*



Regiftef,

Snö-ripan > 2:ne arter daraf, 245, 246*.

Socktet, Reg. Up(al. Nov. aö., 73, 103. :

- Roy. de Med* a Paris, 45, 123, 36g,
- Harlemflka Wet, Handl. , 90»

Socker, funnit på Gran-qviftar , 244»

af mjölk, 1 g 1.

Sparrman (A») Med. Doft., 38, 183.

Spknalgia Scirrkofa, 41.

Spina ventofa, .Aih Foetida berömd, 351.

Spott Se aSWjV.

Starck (C.) M. D. och Profet 9.

Ström, Paftor* 189 > 345-
Strypjiiåa > defs or(åker och bötemedel, 23*

Svampar, fdrgiftige at åta, ifg.

Synchondrotomien > 129, 193, 257, 33^,
iSz/rflj af mjölk, 24, 181.

Sdljhap, Naturforfkande i Berlin, 123.
- - Phyfiographifka i Lund , dafs Handl
* - Q$6 och Magazin. 335.

5R

Tallqyifiar, til dricka, 34*
2Tr«m. Se Binnike-majk.

Tennbtar (M. D.) 47«
Tetrao. Se Snö-ripan»

Thunberg (C. P,) Med. D. och Demodfhv 4,
35, 241, 242, 243, 247.

Thnnbergia Capetifif> en ny ört, 247.
Thurung (Er.) M. D. och Stads-Phyf., i6o*

Tinclura, Colocynthidis , defs nytta, 2f2*
- - Nervina, den Beftuicheffifka el, de la

r • mottifka, 155.



Regifter»

Tode Q. C.) Med. D. PwÉtf. etc. 2, 262.
Trenåclimbur-T {Cafp.) M. D. och Adjuntl, 280.
Tr^tWy.vid hufvud (kådor, 9, 357,
Trägård. Se Botanik i

Tvlnfoti medel däremot^ g2*
lång* Se Forcepf.

Tårjl>, dels fåte v 76,
Tänder, futidne i ovario, 206.

* - plågor for dem hos bard* huru före*

kommas? 368.

Vedin, et fimpelt och nyttigt initrum. , i 96.

Venertfa jiuMom > botas med fri£ioner i mun*
nen, l?,_

/^'o/fl tricotof) mot Crufta laftea, 9,

Vitriim antimoiiii Ceraium^ något därom 3> 32!:,

Upbläjnttögi Se Emphyfcma*
Urine > (L'incomin@nce d'J medel däremot

5 384*

tf^alnét i defs oljss nytta i ledcoma, 232.

Walter
(J. G.) M. D. och Prof, 218, 2§2<

Utarma om/lag > duga e) Vid hufvudfkador, 7*

Ifattn, kalt, vid hufvudfkador
5 7,

vid lediatnader, £2g.

JVeckojkfijt) denna; underråttelfe öiil öldrä Bafl*

det, 398,
Weigel (C. K) 23g.
JVeigelia ffippon, 3?,

WeString
(J«) M. Dm 219,

Wollin (ChO M. D. K. Lif-M. och Prof. 14g.

Wahlin (A. M.) M. D. AffeC och Prov. Med. 36.

0*£



R e g i ifl e rt

Wädertek, obf. i Stockh* för januarM 124.

- Febr., 221,

- Mars, 363»
- April, 391*

i Warmd6 Skårg. ig8.

Wårk, vid urvårres (kådor, botas med opium, 22*

Land, 93.

IVäxter* fitt ar öfverföra dem från främmande

Länder
j 45»

- - Långifre , deras alitring och fortplant*

ning ? 94.

r-

T?np?imgi af koppor, 49, $4*

af fkabb, 6§»

Z.
2etzeLL (P.) M. b. och ÅfF.Ifor , 40,

Å.

Åder, Puls, dets opnande i tinningen, 9«.

Åderlåtning > i hufvudfkador
, 9.

<- - - på Ven. iug. i ftryp-fjuk. 24.

* - * defs milsbruk vid håfrige marchér*

227.
* * * for barnfangs*qvinnor fällan nödiga

ofta (kadelig
3 308,

Altan i farlig at bota med (toppande medel, 41,

6 - n (S.) 34 j.

ÖDMAN (S.) 39, IS8*

Ögonfluffi botad med ympad fkabb* 6g,

^0^ <^/Pl



Råttet/er:

Sid. 15 rad. 24 pulret, las pulvret» f. 32 i\ gelén*
na 1. detta. f. 44 r, 2 Scheckius - Schenckius. r.

4 blifv&r 1. bbfvit. f. 45/ r. 23 Hiftone l. Hiftolre.

f. 65 r. 9 ilftykt 1. tilttvkt. r. lo hotat 1. bota. C
95. r. 26. Chryptögmiae 1. Cryptogamix. £ 104» r.

19 Chorioides 1. Choroides. f. iog r. 11 ungulinus
1. ungulatus. f. 140 r. 19 Operateuren 1. Opera tnii er

f. 144 r. 15 Läkares 1. Läkarens, f. 161 v. 4 inftitu»

1. inftitutse. r. 14. Cenfuria 1. Cenfura. f. 173 f

io (a) 1 (i)i f. 173 r. 29 Hedvig 1. Helvig, f.

183 r. 21 graden 1. raden. f. 210 r. 25 glandulafebnc

eä i. glandula febacea. f. 216 r. 26 mjölk J. mjöl.

f. 3*8 r. 20 aldlees 1. aldeles. C 242 i\ 24 oteflag

1. örteflag. f. 250 r. 2 bcrtta
c

räde 1. börttarande. IV

258 r- 6 flytta 1. flyta. f. 259 r. 13 Sympmyfe t
Symphyfe. f. 2641*. 10 S. 1. R.f. 283 r. 25 Lifmoder f.

Lifmodern, f. 316 r. 24 Succini Caitorcum 1. Succini i

Caftoreum. f. 319 r. 29 hon h han. f. 321 r. 6. offeen-

«Je l.afieende,r4 17 ock 1. och. f. 324 r. 12 Matftbappy

1. Mntfchappy. i'. 335^ r. 3 Bhyfiographifka 1. Phy-

fiographifka. f, 340 r. 1 haref 1. håraf. f- 347 r.

29 ezprefTa 1. exprefla. f. 35 & r* n forJelande 1.

fordelande, f. 356 r. 12 opnacM. opnade. r. 13
blifve 1- blifva. f. 363 »'. io Nalional 1 National.

f. 377 & 15 Academki 1. Academicse. f. 384 r. 5

1731 h 1781^

^4indre betydelige tryckfel lära fofmodeligen icke*

uppehålla LåTaren.
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