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Beråt telfe om det af Hans KongL Maj:t Nådigft
förordnade Publika Bambörds - Hufet har i

Stockholm; defs början och fortgång de 6 för*,

Jla åren; författad af JOHAN KRAAK.

Det har länge varit tade Kongl. Collegii

Medici och min åftundan, at en utförlig

beråttelfe om det Publika Barnbords - Hufet

fkulle utgifvas, och dymedelft fattas er mål for

de ftridige och ofta ogrundade omdömen och

rykten, ibm denna Inrättning hos Almånheten

varit underkaftad; men at fårfkilt låta trycka

en fådan Skrift > hade fina ölägenheter, och at

inforas i de Almånna Tidningarne, dårtii blefve

hon både for vidloftig och> i hånfeende til

viffa åmnen> mindre paifande ; hvarfore dårmed
kommit at upflcjutas, tils, uti den med inneva-

rande år började IVeckofhrift för Läkare oth Na-
turforjkare % nu lemnaa åt denna Beråttelfe et

Rum, fom i alt affeende år fvarande mot be-

fkaffenheten och åndamålet af et flikt Arbete*

Åmnet medforer nödvändigt, at ladane fa-

ker måfte oförklådde omtalas, dem mången tor-

de anfe fåfom ftötande blygfamheten och min-

dre paffande. for alla Låfare. Dfcffs flotte for-
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"mig, at jag icke år af famma tanl#i iW

turalia non funt turpia* Vid Skaparens verk
låda inga fkamligheter, om icke af mennifkan*
Qgzt fel och fordårfvade begrep dårom, hvar$
laftfulla befkaffenhet icke upkommer af grun-
dad och förnuftig kunfkap; men val af okun-
nighet, fom år en moder til den fkadeliga och
retande nyfikenheten. Skulle någon mifstyc-

ka, at, genom den uplyfning om mennifkeligä

eländets fom i denna och dylika Afhandlingar
kan träffas > kanna fin yrande Bildnings - kraft

mera hämmad, ån upvåkt, fkal det icke for-

tryta mig. (Jemfor Stotkhohns*PoJlen N= 10 r*

d. 4 Maji I7gi0
Någon vidloftighet kart vid denna Berit-

telfe icke forekommas, i hånfeende til vifla

afvikningar, fom nödvändigt måfte göras, for

at kunna förena det pra£Hfka med det hifto-»

rifka, hvarforutan ftorre delen Låfare formo-

deligen /kulle finna Arbetet mindre gagnande*

Jag fkal likväl vara omtånkt, at icke blifva

trotfam med onodige och mindre betydelige

reflexioner. Mycken möda har Adjunclen Hr*

Doft. Trendelenburg redan befpart mig ge-

nom fin vackra Afhandling i Om nuvarande Jdtt

at Jköta Barnfdngs-htifirur, införd i Furfta Ban*

det af denna Weckoikrift p« Q 89*

Til vinnande af redighet och ordning, vil

jag indela Arbetet i viffa §, §., fom ikola af-

handla följande åmnen: §. * Om ändamålet af
det Publ. Atcouchemens-Htijet. — .§. 2. Om den

idr*
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ddrtit' anjlagne fond. —• §. g. öm de/s Sörjan

och inre huskålning. — §. 4, Ow <& fårlöfte
Qvinnors och födde barns antal, tefvande och då»

de. «— §. g* Om förlofsnings-fdttet ochjhötfetn

under förlofsntngen. — §« ö. Om förlofsningar*

nes be/kajfenhet. —* §. 7. Om Bamfdngs - Fe-

bern. — §* 8- Om åtjkillige andre fjukdomaf

hos mödrarne , ån Bamfdngs- Febern* *— §. 9#

öm <te y^.c^ barnens fjukdomar*

% 1.

Öm ändamålet af det PubU Accotichemens*

HufeL

Detta inhämtas» båft af fjelfva ingréffen til

Mans Kongl. Maj:ts Nådtgfte Reglemente for

Barnbords - Hus - Inrättningen hår i Staden> gif-

vet Stockholms Slött den 20 Februar, 1775*1

hvareft orden i Nåder få lyda:

Med det Accouchemens - Hus, fom uti denna

Hufvud- Staden kommer at inråttas > och under

Collegii Mediet infeende at förvaltaf (i)* har

KongL Maj:t åtjkillige fyfiemål, hvilka förenade

ega en vidjlråkt nytta och upfylta KongL Majits

onjkan til det Almånnas båtnad och förmån*
Til den andan vil KongL May.t JiråckaJin utjigt

til följande omfiåndigheter och omforger, tuml:

A a f;0

(i ) For den (kul heter det uti ig $. af fammo Kongl*
Reglemente: Celleginm bur hvnrje månad genom eri

cch anrtan affine LedamStet * taga Inrättningen un»

det fin upftgt, och til/g) at alt gar tfttr detta Regtt*

m^nus forejkrift.



m ) 4 c o
I:o At de fattige barnaföderjhor m3ge få

hjetp af förfame Läkare, och ddrmcdelft unga

för fi% och barnen den våda, hvaruti deras fat-

tigdom och Jbärare tilfiånd dem kan författa.

2:0 At andre Qvinfolk af fåmre och båttre

. omfldndigheter, fom igenom frejlelfer och fvag-
het blifvit utom giftermålet hdfdade , mage uti

Barn - Förlofsnings-Hufet finna hjetp, och icke

tvingas at lägga fojlret å lön, eller döda det

famma, hvarigenom, 2:ne lif varda fråljle: det

ena, fom blygden} och det andra> fom lagen up-

offra Jholat.

3:0 At den Vetenjkap
, fom erfordras vid

tama -förlofsning, måtte uti theorie och praxi

blifva mera kunnig; Lärlingar af bägge könen,

undervifas, och fäkre Ammor för förnämare per»

foner och klenare conflitutioner vara at tilgä

och uti förråd*

Hvad forfta och andra punften af deffe

Hans Kongl. Maj:ts Nådige och nyttige fyfte-

m ål angår, få hafva de vål varit minfta ofåker-

heten om fitt vinnande i få måtto underkafta^

de, at man kke faknat barnafåderikor, i fyn-

nerhet dem utom åktenflcapet lagrade, fom fig

af denna Inrättning betjent; hvarigenom utan

tvifvel många mödrars och i fynnerhet barns

1 lif blifvit räddade, fa vida på forlofsningen

och barnfången kunnat ankomma; men hvad

barnen efter den tiden angår, få får jag hSr

anföra hvad Kongl. Collegium Medicum uti Cm
underdåniga Relation om Koppympnings och

Ac-
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Accoucheniens-Hufen af d. 21 Septetnbr. 177$*
til Hans Kongl. Maj:: i detta åmne underdå-»

nigft yttrar lig, neml:

Uti Reglementets j:te $. har Eders- KonqL
Maj:t tåkts Jfrdcka Jin Nådiga omförg til fåda^

ne olyckelige barn,, Jom under mödrarnes ufelhet

tdtteligen kunde furgås och dortvrdkas. Colle*.

gium har vdl anledning at pri/a Hans ExtelL

Hr» Riks -Rådet och Ofver- Ståthållarens m* m.

få vdl fom Frimurare- Barn * Hus- Dir'eeltonens

nitifka biträde til upfyHände af detta Ed. KongL
Maj:ts höga dndamäl, få långt Barnhus-Fonder+

ne något underflod kunnat medgifva; dock dr

vijli at långt flere> dn de> fom vid berörde Barn-

hus utan betalning kunnat antagas (2), behöft

publikt underjlöd. Onfkeligit vore ddrföre y at

tilgångar i Nåder kunde beviljas tilfådane barns

räddning, dåföråldrarne ej förmå eller gitta förja

för fina barn. Dåförjt kunde man hoppas, at med
Accouchemens-Hiks-hirtittnmgar, barnamord ful-

Uligen fmlle förekommas ; ty om. modern kunnat

göra fig hopp > at aldeles orögd blifva förlöfi,

få har hon dock billig fruktan y at efteråt blifva

uppenbarad och befmirad af det tilkomna fojivet.

Den af Kongl, Collegium underdånigft åbe-

ropade Reglementets £:te §. -lyder fa hår:

Så fnart barnfdngs tiden dr fårliden och ut-

flyttningen Jkal Jhe, vil KongL Maj:t draga förr
A 3

'

forg,

(2) En förtekning på antalet af de vid Barnbuffcii
4
an-

tagne barn (kal inkomma uti 4;de $;en.



forg, at fojlret under modrens ufelhet icke måtte

utaf elände förgås och borturåkas: TU hvilken

ända KongL Mayt tanker förfl anmoda Frimu-
rare - Bamhufet

}
at emottaga de fpdda barnen*

och dä de hinna til Jladigare är och blifva til

tipfoftran jkickelige, anvifa dem til Stadens Jlora

Barnhus, få at ifrån deras förfia intrade uti

verIden, til defs de kunna nyttjas til Publikens

tjenjl, Kongl, fflafts ömhet dem må oajbrutit

åtfölja (3).

I hånfeende til modrarne , lyder 3. §. af

berörde Reglemente fålunda;

Af dem, fom fg anmäla fordras inga bevis

annat än deras tilftånd: Förbjiides ock at fråga

efter deras Jlånd y Jlägt, anhörige eller Prdjle-

hevtSy fom altfammans til ingen ting tjenar, of-

ta med fvårighet af den lig anmälande kunna är-

hållas, och merendels ajjkräwa de blygjamma at

angifva Jig , få at de våga en illgärning emot

deras fofier , i fårhoppning at frälfa fig ifrån

Almänhetens obenägna omdömen , hälft KongL

JVfaft icke aktar härmed at Jhydda okyfkhet
y

då

KongL Maj;t vil förekomma fiörre odygder och

Jvårare brott, hvilka förra författningar icke

förmått afböja och utrota.

At Hans KongL Maj:t likväl icke låtit bero

vid deffe Nådigfte anftalter, fedan de befunnits

otilråckelige, det kan inhämtas af KongL Svea

Hofi

(3) Jemfor Tidningen Dagligt Alkhanda N;o j^j,

IJ8* för d t xi och x$ Julii 1776.
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Jfof-Rätts Univer/ak, angående ytterligare ut-

vägar til förekommande af Bama-mord; utfår-

dadt Stockholm d. 12 April 1 7^9, och finnes

uti Kongl. Tryckeriet,

Hvad angår 3:dje punäen af de Han»

Kongl. Maj:ts anförde Nådige fyftemål med
Barnbords -Hus -Inrättningen, få har defs vin-

nande varit ombyteligit; det beror ock myc-

ket på tilfållige omftåndigheter: Sålunda måfte

et litet antal unga Medici
?
Chirurgi och Barn-

morfke- Lärlingar blifva i konften undervifade

och ofvade vid denna Inrättning, när icke mån-

ga från Lands-orterna til den andan hitkomma,

och tvärtom, når et (torre antal infinna {ig.

I hånfeende til de forftnåmde, nemligen Medi-

ci och Chirurgi j tyckes åfven en mer eller

mindre håg for Vetenfkapen verka likfom en

!)eriodi/k fkilnad, åtminftone i det nitifka vin-

åggandet om Jorde -konftens praftiflca inhäm-

tande genom flitig öfning, hvartil jag ej räk-

nar den en månads upvaktning vid Accouche-

mens-Hufet fåfom tilråckelig* hvilken i fådan

affigt år antagen. Forfta åren af denna In-

rättning var defle Herrars håg i fynnerhet verk-

fam; fedan tycktes den på et års tid något

aftaga; men har åter uplifvats, {a at åtfkillige

det fift forflutne året och nu, med mycken
tåflan och oförtruten flit nyttjat det ypperliga

tilfållet, at, jemte yndervifning, på Accouche-

mens - Hufet fa tilråckelig ofning uti en for

jnenfldigheten få angelägen Vetenfkap, hvars

A -4 in-
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inhämtande, Itminftone livad utofningen betråft

far, utomlands
(

ej utan anfenliga penningar

kan erhållas, dem Svenfke Läkare, fom velat

bli fkickelige och anfedde Accoucheurer, varit

nodfikade, at, med Fådernes-Landets fkada, ur-

gifva i Frankrike och England, intil defs vår

Allernldigfte Konung GUSTAF III, genom
Barnbords -Hus -Inrättningen hår* i Hufvudfta-»

den, ej allenait gjort dejTe omkoitningar ono*

dige, utan ock, får dem af {me trogne under-

fåtare, fom vilja upoffra fig til menfklighetens

tjenft i de åfven få ömmande, fom obehage*

liga håndelfer, då en födande moders och defs,

fofters lif åro i fråga , allernådigft opnat et

iilfåiie at. vinna detta vigtiga ändamål; et til—

fålle fom torde ofvertråffa de utlåndfke; dels,

emedan hvar och en Vetenskapens allkare har

lean trägnare få betjena (ig dåraf, ån utomlands,

livarert myckenheten af Elever år et ftort hin*

der, dels ock, emedan Kongl. Cpllegium Me-t

dicum hårftädes har infeendc ofver Accouche-

mens - Inrättningen och detta Undervifnings-

Verk, hvarigenom Fådernes Landet år fatt i

lakerhet for den fara, at med fådane Accou-
cheurer blifva forfedt, fom, antingen af Lära-

renas eller fitt egit fel, utomlands inhämtat

oriktige principer, dem de, efter mycken och

©lyckeiig årfarenhet i utofningen , åter måfte

låra (ig at forgåta och bortlägga,

Hvad Barnmorfke-Lårlingar angår, få blef

icke något betydande antal af dem från orter-.

na

\
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na hitfSndt til undcrvifnings erhållande och of-

ning vid Accouchemcns-Hufet, for ån detNya.

och af Hans Kongl Maj:t Nådigft ftadfåitadc

Reglemente for Jorde - Gummorne af d. 14
O ti. 1777 utfärdades. Uti Nådig Skrifvelfe,

fom åtföljer famma Reglemente , yttrar fig

Hans Kongl. Maj:t til Sitt Collegium Medi-*

cum i Nåder falunda:

Det af Eder anmälte projetl for iförde*

Gummorne hafve Vi i Nåder öfuerjedt och gil-

lat, på fått , fom hosgående Afjkrift det utvi*

far, och år til Eder Vår Nådiga vilja och be-

falning, at ^f om thes kungörande genom tryc*

ket fogen Jkyndefam forforg : dragandes Vi tit

Vår Öfver- Ståthållare i Stockholm och Lands-

hofåingame i Orterne thet Nådiga fårtroender

at the med biträde af Co?fiJl:orierne beforja, at

ej allenajl Vare trogne underfätare i hela Ri-

ket njuta frugten af thetta Reglemente, utan ock

at the fig angeläget vara Ifita , thet alla Städer

och Socknar, måga igenom Edert foranjlaltande

blifva förfedde med väl undervifie iförde Gummory
fom Barnafoderfior med fin hjelp tilhanda gä\

De til underdånigt följe håraf fogade fkyn-

dofamme och nitiflce anftaker pfver hela Ri-

ket, hade den goda verkan , at från Orterner

blefvo hitfånde och hårftades behorigen under-

vifade, ofvade och examinerade Barnmorfke-

Larlingar: År 1778* Vår- och Höft-Terminer-

«e> 58 nycken, och år 1779, bagge Termi-

nerne 66 ftycken, fom göra tilfamman 124
A 5 %<>
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ftyckcn Barnmorfkor. Men år 1778, vid Riks-

dagen, befvårade % det Hedervärda Bonde-
Ståndet i underdånighet bos Hans Kongl. Maj:t

öfver 9:de §. af Barnmorfke- Reglementet, fl

lydande

:

Ingen förutan edfviirna och priviligerade

^förde-Gummor Jkal^ utan i högfta nödfall, eller

tå ingen fädau kan eller hinner vara til/lades
,

underjlå feg, at Jig fom Barnmorjha tinga och

bruka låta eller hiljlrur firlojfa vid 20 Daler

Silfmts böter til theras Fattig - Cajfa eller 14
dagars jängel'fe , om hon ej orkar bota. Skulle

ock någon underjlå Jig emot thetta förbud låta

Jig tinga och bruka för Barnmorjha, och barnet

eller Jmflrun kommer uti förhfsningen om lif~*

vet , tå bör therom lagligen ranfakas och fådan
qvinna, efter fakcus bejkaffenhet , bota half eller

hel mans bot, eller i briji af botum plikta med

fängelfe vid vattn och bröd, Samma firajf ftal

ock then undergå, vare Jig Man, Barnaföderjkan

fjelf eller andre, fom vården om henne hafva>

hvilka
>

tå edjboven Barnmorjha finnes i Staden

eller Sokn, anlita eller efter/kicka någon obehörig

och oförfaren at vid barnförlofsningen biträda*

Och utom det, at Bondeftåndet unde.rdåV

nigft anhållit 1:0 om nådig ändring af denna §

;

få hemftalte det 2:0 i lika underdånighet, om
icke af de fmårrc Socknar % a 3 kunde erhålla,

nådigt tilftånd, at om en Barnmorfka % for-

ena; hvarjemte 3:0 Almogen i Rikets Södra

Provinfer i underdånighet bogart, at ifrån Barn-

mor-
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morfke-Larlingars ofverfåndande til Stockholm

Nådigft blifva befriade, och i defs ftålle få dem
i Lands - Orterne underv ilade.

Vidare gjorde Maria? Férfamling i Finland,

underdånig aniökning om befrielse ifrån någon

Barnmorfke- Lärlings anfkaffanue fur det når-

varande* och, i fall framdeles något fldckeligit

ftnnne vore at tilgå , då få den {amma i Abo
Stad fulkom ligen undervift och lård. Säfom

{kål hår til anftres Soknens vidlofviga ftråck'

ning och et ftort antal Barnafoder/kor, hvar-

igenom en enda Barnmorfkas biråde dårftådss

blefve aldeles otihåckcligk.

Sluteligen har Landshofdinge - Embetet i

Wisby ingifvt underdånig beråttelfe rörande

Almogens på Gottland, genom de å flera Mi-

len hållne Sokn-Stamine-Protocoll , emot Barn-

morflcors antagande yttrade tankar ? beiiåendc

uti följande punfter neml:

i:o At de Forfamlingar, fom beftå af z

eller 3 Soknar, åftunda få betjena fig af en'

Jorde-Gumma, fom blefve undervifad af Barn-

morfkan i Staden, huftru Sprinjc, och Provin*

cial - Medicus Doft. Hjokt, (amt af honom
examinerad. 2:0 At en del Paftorater, i ftod

af Kongl. Maj:ts Nådiga Refcript af den 31
Julii 1776) hafva redan fådanc Jorde-Gummor.

3:0 At en del Allmoge anhåller om informa-

tion endaft hos hqftru Spjunjc, då däremot an-

dre vilja icke antaga någon tillard, utan endaft

behålla fina oexaminerade. 4:0 At naftan alla

Sok-



Soknar, några fa undantagne, foregifva, det

Lärlingar icke fkola kunna ofvertalas , at pl

någon tid fina hemvift och hushåll lémna, for

at til undcrvifnings vinnande öfverrefa til

Stockholm» 5:0 At någre Socknar begära exa-

minerade Barnmorfkor ifrån Stockholm; en dei

at fa får någre Paftorater nyttja en och fam-

ma, famt andre, at en for hvart Härad, en for

hvarje Treding eller Proflerie kunde fåndas

härifrån, for hvilka pcrfoner de åro beredvil-

lige at beflå husrum och årligt underhåll

Öfver defie andragne underdånige befvår

infordrade Hans Kangl, Maj:t Allernadigft Sitt

Collegii Medici underdåniga utlåtande, hvilket*

\inder den 27 Januar. 1780» blef af följande

innehåll

;

lanfeende tilfårJla Momentet (p.io.) af Bon*

de-Ståndets befvår eller Nådig ändring af 9. §. i

Reglementet, hvilkens otydelighet ddrutmnan fö~
regifves bejiå, at orden hogfta nödfall, fom vid

defs början finnes utfått e > vid. defs fenare me-*

mng aldeles faknasy hvilket fr.al haft de påfölg-

der, at Ståndet hos Kongl. Maj:t nödgats i unr

derdånighet anhålla* det måtte jlntet af nchnde §,

i Nåder enftaft förklaras gällande för, Städeme

;

men Allmogen ddrtmot tillåtas, at i nödfall, af

den hjelp fom kan drkällas > fig betjena; få fin-

ner Collegium får fin underdåniga del3 at af be-

rörde §,\r hela fammmihang ingen annan me~

ning lärer kunna dragas, än den, at obehörige

perfoner-y ej utan i högfla nudfcUl, eller da ingen

Barn*
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Barnmorjha kan eller hinner vara tilftddeS) m&

Jig under/lä, at låta Jig fom Barnmorjha tinga,

och braka, hvilket fynes vara fä mycket mera af
noden , fom, i händelje Allmogen fkulls tillåtas^

at fritt fä betjena fig af hvem fom hälft deras

blinda förtroende kunde välja, hela Inrättningen

med examinerade Barnmorfcors utfpridande i

Rikets Provinfer, hvilken til en flor del redan

i flod af Eders KongL Majits Nådige Författ-

ningar, år verkftåld, fkulle ofelbart förfalla*

Dock fördriflar Colleginm här vid i underdånig*

het hemftdlla, om icke i alla de handelfer, det må
vara nödfall eller ej, där olärd Bammorfka för*

lofsning förrättat, den förmögna delen af All-

mogen til den examinerade Bammorfkan, fom
merendels hälft förbigås och därigenom kommer

at brifta nödig bärgning och uppehälle, bords

erlägga någon vifs och lindrig pennitige-afgift,

fåfom imellan 4 och 8 fi. Spec. ; lika fom det

med billigheten fynes mera öfverensftämma, at

för den i Reglementet utftakade pligt, den kal-

lande endaft borde häfta, aldenjlund han, men ej

den fom blir kallad, kan hafva Jig bekant, huru-

vida nödfall åfärde varit eller icke.

Hvad denfenare underdånige anhållan beträf-

far, at nemL flutet af nämde §. i Nåder endaft

mätte förklaras gällande för Städerne; men All-

mogen få nyttja den hjelp , fom år til hands

;

få kan Colleginm den få mycket mindre i under-

dånighet tilftyrka, fom nödfall, åfven fä lätt i

Städerne^ fom jpd Landet kunna förekomma*

Bfr



m ) 14 ( o
Rörande andra Momentet, eller 2 ä $ fmär*

re Soknars förenande om en Barnmorjka ; få
torde t efter Collegii underdåniga tanka, det tit

en början i de icke långt från hvarannan betag-

toe Socknar vara för Allmogen låmpeligaft , i

fynnerhet om Edert Köngl. Maj:t jkulle tackas

fådant med det vi/kor i Nåder bevilja, at inom

vijfa år, hvarvtd Collegkim fördrijlar i under-

dånighet jörflagsvis nämna $. eller 4, hvarje

Sockn med egen Barnmorjka Jkulle vara förfidd;

under hvilken tid Socknens Invånare hade til-

fdlky at genom jmårre ärlige fammanjkotter, pä
mindre kénhårt fatt, drhålla den til en egen Barn-

fnorjhas avjkaffande ärjbrderlige fumma, hvar-

med fdan årligen kunde fortfaras, tils en dylik

tilgång åter vore infamlad i genom hvilken vid

Vatante, en ny Bammorfka kunde århållas t

Vidkommande Allmogens underdåniga begä-

ran om Bammorjhors tindervifande i Lands-

Orterne m. M* får Collegium i underdånighet

anföra , fådant vara ftridande icke allenafi mot

KongL Mcdicinal - Ordningarnes 32 §. , KongL
Maj:is Nådige brej tit Collegium Medicum få
Val fom til famtelige Landshöfdingarne af d. 26

Nött* t- 13 , til Confijtorierne i Riket af d> 30

Oblobr. i"f2> fämt til Collegium Medicum

af d. 18 Oblobr, /7/7; utan ock emot Artis

Objletriciae Profefforens InJiruStion och fforde*

Gumme-Reglementet) hvärutinnan befatles, at alla

böra Jig hårjlådes til undervifnings århållande

och examens undergående hifinnä, Och har få-
dant
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dant varit nödigt i en tidi dä i Refidencet ingen

Publique Inrättning var opnad, få lårer det nit

vara få mycket angelägnare , då Lärlingar där*

ftädes fä utöfva, hvad de i föreläfningarne

inhämtat. Utan undervifning hos en perfon,

fom til hela fin vidd känner Veienjkapen , fom
med et angeläget urval af äldre och nyare ti-

ders uptäktery förjlår meddela det bäjla och nyt-*

tigqfie y fom fjelf eger en tilförlåtelig årfaren*

het om alt , kunna icke Kleveme vinna nå"

gon nytta* Undervifningen på en annan fot

tagen, och fä vida Bammorjhor finge därmed

någon befattning, hvilkas infigt den vida öfverfti*

fcr, Jhulle medföra de fkadeligafte påfölgder för
r
etenJ%apen och det Allmänna. Om Provinci*

al - Wledicorum och en del Chirurgorum kunjkap

härutinnan eger väl Collegium icke något tvif«

Velsmål ; men enär Artis Objletricio? Profejforen

icke aileftaji Nådigji blifvit den rättigheten til*

lagd i at enfam examinera Barnmorjfkor > utan

ock et fådant göromål är anfedt vara fä vigtigtf

at det bör inför Collegium Medicum förrättas ;

enär få få Jlnderande dejfe fenare åren fökt är^

hålla fullkomlig infigt härutinnan, at icke månva
Lärare - Ämnen kunna vara at förmoda; enär

ProvinciaUMedici, för andre Ambets-fi/JtorS Jkul,,

fällan kunna ega den ledighet
^ fom härtil for-

dras, för hvilken orfak Landshöfdinge - Ämbetets

i Nyland och TaVafiehus Lån underdåniga an*

fökning om frihet för Provincial-Medieus RUD-
$ERQ at undervifa och approbéra Barnmorjhor,
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e??%£ Kongl. $refuei af den 28 Ang. ?~S3> *

Nåder blef af/lagen; och Jluteligeih enar vid

Academieme Adjuntler och Docenter aldrig til-

låtas^ at ined fiuäzrande någre examina anflålla y

utan endaft och allénaft med diras undervifandc

fi% fHfl fått*> kvilket icke eller Provincial-Mcdici

förmenas
1

och i hvilket affeende de endaft med

dem hinna bilIigen jemföras ; få underfldller Col-

leginm underdånigfi Eders KongU Maj.is Nå-
diga omprofvande \ om icke Allmogens i detta

mål underdåniga begäran år af den bejlmffenhet,

at den af Eders KongL JMaft må i Nåder ogil-

lad vardag och hvarken Frovincial- Mediet ^ Chi-

rurger eller Bdrnmorfkor må tillåtas med en få
vigtig fyjla fig befatta.

Hvad Maria Förfamling i Finland (p. //.)

mgår> hvnrs ena underdunigfe anförda fiål dr»

at en enda Bammorfkas biträde därftädes alde~

les Jhal vara otilrdckeligit ; få tyckes, vid no-

gare öfvervdgande af detta Jkdt , om fanningen

hvaraf CoHcgium för ingen del tviflar, helt na-

turligt den påfölgd upkomma , at biträdet blif-

Ver ännu mer otilrdckeligit^ dä aldeles ingen Jkic-

helig perfon är at tilgå; och då Socknens In-

vånare fåledes fjelfve medgifvit et Jiort antal

Barnaföderfkor , hafva de i och ined det famma
ådagalagt nödvändigheten af en Jorde - Gumma-,

och mujeligheten at den famma underhålla, alden-

ftund det jufi dr denna mängd > fom förvårfuar

den nödige förtjenft) hvaraf hon jhal kunna haf-

va fm bärgning och utkonj/t*

Det
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Det tilldra fiålet , eller brifiande tilgåurr på

någon Svtnjk Jhrifkunni^ ptrfon, vore betydan-

de nog) om icke den fenare egenfkapen i nödfall

vore umbdrligy och på hvilken Collegium icke al»

tid förut kunnat göra affetnde, om hujvudända*-

målet Jkulle kunna erhållas; och lårer den jorra

icke altid vara lika hinderliga hålfi det kan för-

modas ^ at framdeles på et i Svenjha Språket

kunnigt ämne kan vara tiIgäng, i hvilket fall

detta föreburne hinder icke längre kan gälla, ock

Soknen fåkdes efter viffa år) komma i den fiålU

ning, at med egen Bammorjha kunna fin forfe*

Det år väl troligt) at Maria? Förfamling>

i hänfeende til fin bsqvrfmliga belägenhet, kan rid

fvårare förlofsningar, för Bwnafådérjkor undfå

hjelp af de i Abo Stad varands Mtdici, Chirur*

gi och edfvurne Bammor/kor ; men det torde

likväl gifvas t iifullen , då fådant antingen för-

gäfves fökes , eller, fotn ofta hända kan) at en

förlofsning , i början ej farlig, genom en olärd

perfons okunnighet) blifver för moder och fofier

Jå äfveniyrlig) at ock de kunnigafte ingen rädd-

ning och hjelp federmera kunna ujiadkomma.

Defsutom , dä flera Soknar ega lika förmånlig

belägenhet) utan at de därföre buÅit til, at från
Barnmorfkors antagande blijva befriade, fynes,

efter Collegii underdåniga tanka, Maricr För-

famUngs Invånare framför andra, ifrån KongL
Reglementets upfyllande i denna puncltn icke

mera vara at undantaga) än i den följande,

hvarutmnan anhålks , för mindre kojlnad Jkul,

N* % B om

-y«jlSS&
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cm Nådigt tilftånd, at i Åbo hos omförmälte

perfoner låta fina Lärlingar undfå fulkomtig

téndervi/ning .i konften, och det i ftöd af Jamma
Jkdt Collegium nyp i underdånighet andrag.it

vid Bondeftåndets underdånige befvdr i famma
ämne.

Och ehuruvdt Marice Förfamlings Ledamö-

ter, til vidare befrielfe ifrån någon BarnmorJkat

anfört, at där allaredan fådane huftrur Jkola fin-

nas , fom genom inhämtad nödigafte kunjhap af
Åbö Stods edfvume Bammorjkor, få betjent

JSafnaföderJkorne i Orten, at på 21 års tid in-

gen enda oförlöfi med döden afgått, hvilket lem-

tias därhän ; få är icke defio mindre mycket obe-

vifl, at de alla, utan någon modrens eller fcfireU

/kåda blifvit få välförlöfte och Jhåtte, fom af en

iilidrd och förfaren Barnmorftka är at förvänta,

I anfeende til huad fåledes i all underdånig-

het anfördt blifvit, taktes Eders KongL Maj:t

Allernådigft pröfva, om icke de Jkäl förberörde

Sokn nyttjat fåfom anledningar til ungående af
examinerad iförde - Gummas antagande för egit

behof, och den fammas undervifande i Abo, måtte,

fåfom mindre grundade^ fnarare för fkadande ån

nyttige anfes; och fördriftar jig Collegium i li-

ta underdånighet til Eders KongL Maj:ts Nå-
diga godtfinnande hemftålla, om icke, efter viffa

£r , de böra åläggas, at med egen och härftädes

Sehörigen examinerad Barnmorfka ftg förfe; dem

icke obetagit , at, innan en fådan hitfdndes til

vidare kunjkaps och inöfuigs erhållande, låta hen-

m
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ne i Åbo Stad förut af Provincial-Medicus un*

dcrvifning åtnjuta.

Sluteligen åter/lår Landshöfdinge - Ämbetett

i IVifby (p. //.) underdåniga berättelfe om flere

biandt Almogen på Gottland yppade betänklig*

heter och Jkiljäktige förbehåll om Bammorfkort
Undervifning , antagande och a/lånande.

Som förfla och $:dje pun&eme (p. //.) af
denna underdåniga berättelfe åro af lika hrjkaf»

fenhet med 2:dra och %:dje (p. 14. ) Momenterne

af Bonde ~ Ståndets underdånige befvår i femmat

dmney hvarofver Collegium här ofvanföre (p> ;^.)

fl(T underdåuigfl; yttradt; få utbeder Collegium

fig Nådigt tiiftånd, at därpå fig helt och hållet

i underdånighet referera, Jåfom til alla delar hit

lämpeligit.

De i 2:dra pimtJen (p. 11.) omförmälte

Pajiorater
, finner Collegium > i flod af Eder

Kongl. Maj:is Nådiga jRefcript af d. 31 *fulii

11j 6* redan vara med behörige Bammorjkor för»

fedde , i följe hvaraf ingen ting år därvid at %

underdånighet andraga.

Af det> [om i $:de punMen (p. ii. ) områ-
res, nemligen, at inga Läro - ämnen Jkola kunna

förmås på någon tid öfvergijva ftne hemvift och

hushåll, famt någon refa til Stockholm företa*

ga, då likvifl fjövägen ifrån Gottland lemnar

hdrtil beqvämligajl; tilfälle och medfurer långt

mindre koflnad, ån hvareft tränfporten måtte

Jhe landvägen, får Collegium i underdånighet

ketnjldllai huruvida fådane urfägter kunna vara

B a gäl-
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gällande, och om icke de pcrfoner, af hvilka AU
mogens huftrur fig for det närvarande batjena,

böra åläggas at til en grundelig undervifnings

erhållande och examens undergående i. gjorde-

konflen , Jig här infldlla , och i hdndetfe Eder
KongL' Majit Jkulle i nåder finna fädant med
ändamålet öfverensftammande ^ famt ijtterligare

fiådigji täckas det befalla; få kunde alla hitintih

föreburne hinder lättcji ur vägen rödjas; i an-

feendé hvartil Gottland Jkulle inom kort tid kän-

na famma förmåner, fom de ofrige Rikets Pro-
vincer , hvilka redan njuta frugten af Eder

KongL Maj:ts milda omvårdnad för nödlidandes

bäfta i denna delen,,

Hvad uti y.te pnnffien (p. n.) begäres, at

magre Pajlorater må få nyttja en och famma
Bammorjka, eller at en ^Jord-Gumma för kvart

Härad eller Projlerie Jkulle Jandas ifrån Stock-

holm , hvilka perJoner vederbörande fedan vilja

bejlå ärligt underhåll, jemti husrum; få under-

Jlåller Collegium i underdånighet , om icke där-

med på famma fatt finge förfaras fom Collegi-

um i Jitt yttrande vid Bonde -Ståndets befvår

(p. /«/.)> redan underdånigfi avdragit. Och

hvad angår fädane perjoners fändande härifrån;

få frugtar CollegiUm, at brift vid verkställighe-

ten Jkulle upkomma, få framt icke de Barnmor-

Jkor, Jom här få öfverftiga det vanliga antalet,

Jjeljve til flyttning Jkulle finnas hågade.

De Pajloraters åfiundan^ fom med underfd-

tBlig aktning får Eder KongU Maj.is befallnin-

gar
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gar och med förnuftigt efterjinnande af egit bd*

Jla framfor de andra utmärkt Jig med godvilligt

antagande af examinerade Bammorjkor, och hos

Landshöfdinge - Ämbetet anhållit om deras und-

fående härifrån, flal Collegium, när vilkoren for

deras qflöning blifva kunnige, fä vida tiIgång

härflddes kan vara möjelig, föka at futgöra.
Beträffande dndteligen dem, fom vågat affd-

ga Jig alt nyttjande affådane perfo)ier (p. //.) ;

få anfer Co lleg?71m detta Jleg mera drifiigt, ån

at Collegium vågar det ringejta därvid i under'

dånighet avdraga.

Eders Kongt, Majit har för öfrigit genom

Defs utfärdade Nådiga Författning ^forde-Kon»

fen angående, icke allenaft afhulpit de olyckor,

fom af okunnige perfoners bitrdde vid förlofs*

ningar i förra tider för Almogen varit oiind-

vikelige, utan ock beredt de nödlidande en fdker

hjelp vid förefallande fuårare hdndelfer , hvaraf

nyttan allaredan dr fyubar i de Lands - Orter-,

dåreft examinerade Iförde-Gummor dro at tilgå,

hvilken förmån ofelbart fmåningom tilflyter de

ofrige Rikets Lands-ändar, hvarefi hwanarne af 7

okunnighet eller farhåga för en obetydelig ut*

gift i underdånighetJig nu befvärat, i fall Eders

Kongl. Majit i Nåder Jhulte tackas göra affe-

end? på Collegii underdånige yttrande, famt lika

Nådigt , enligt Kongl. Reglementet fiadga , at

Lärlingarne få hädanefter, fom hittils, af Pro-

fefforen i iförde-Konflen här i Refidencet måtts

infor Collegium examineras , fåjom den felkrafe

B 3 ut-
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Utväg y

hvarigenom Wetevjkapen i utofningen

bibehålies i jemlikhet , och foljakteligen lika för-
månligt på a/la Jidlim i Fiket kan blifva ntöfvad*

Detta år innehållet af Koogl. Collegii Me.
dici underdåniga yttrande i denna fak; och nu
far jag åfven gifva del af Hans Kongl Maj.ts

Nådiga Utflag, tom Collegium, den 26 Apr,

I^gr, underdanigft inhämtade genom Hans
Kongl Maj:ts Nådigfte Skrifvelfe af d. 3 Apr.

J780, hvareft orden i nåder få lyda:

Detta granlaga mål hafve vi låtit komma
bos ofs i et noga och omfmt ufvervdgande, Jämt

därvid funnit^ at ehvadJ kunnat anföra til J&é*

gkmentets bffiånd i ofvanndmde delar, dock icke

kan komma i jdmförelfe med de af BondeJlånd"t

grundeligen ädagalagde fvåra fölgder och old~

genheter*

Det tvång y. §. af famma Reglemente ki-

nebär, kan, vid et ytterligare efterfinnandc, jemte

en nogare granjhning af hvad utojningen och

verkjldlHgheten af famma §, närmare ådagalagt >

ej annorlunda anfes, dn fåfom mindre ujverens*

Jlämmande med den borgerliga friheten, famt

ganjke hinderligit at befrämja det med Inrätt-

ningen påfyftade hålfofamma ändamål, Enjkijn*

defam ändring därutinnan finnes fåledes högfl

nödvändig af den omfiändigheten allena, at Al-

mogen i den hdndelfe edfvorne Bammorfnor ej

dro at tilgd, nödgas fe fina hujlrur, vid deras

förlofsningar beröfvade alt biträde, enär en fä
anfenlig pUgt år utfått får den, fom til hjelp
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kallar andra qvinnor och dejfe äfven af fruktan

for an/var ock et ån anfenligare firaff , ej eller

våga lemna Jitt bifiånd, då det hvarken år utfått

eller utfdttas kan, hvad för tilfdlle under namn

af hågfia nodfall komma må, och då i ofrigit

$n mer eller mindre lyckelig förlofsning Jkullt

göra en fådan hjelpfam qvinna, utan hennes for-

vållande, til en ganjka hård pligt fårfallen. I
betraktande håraf och då verkfiålligheten fåledet

af befagde §, om den ån blefve möjelig , dock

fftulle fororfaka ftörre olägenheter, ån nytta;

hafve Vi pröfvat får godt , det den hådanefter

må attfes fåfom aldeles utefluten utur ofvannåm*

de Reglemente får Iförde-Gummor.

Hvad dårnåft angår frågan om Bammorjke»

Lårlingars fåndande hit til Stockholm at hår

undervifas; få ehuruvål det ej nekas kan, at

vid en fådan Jnråttning fom hårjiddes finnes,

$ord* dumme - Konften grundeligare kan låras,

dfven fom det medförer mera fdkerhet at nyttja

en mera kunnig och underrättad perfon, dn en

•f mindre knnjhap och årfarenhet; dock likväl

och fom då en fårfattning i denna del Jkalfiad-
gasy det icke kan göra ti/fyHej} at endaft theo->

retice fe på ändamålet, utan ock tillika på de

medel' och utvdgar, fom därtil böra nyttjas

och hvilka kunna binda famma ändamål tiIfam-
mans med den lydandes beqpåmUghet , hug och

fårdel, få vdl fom med den råtta borgerliga fri-
heten, hvilken åter uti fådanne mål fäkraft blif-

ver inom fin råtta grans, då en åm och värdan*
JP B 4 de
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de Ofverhet Joker at befrämja Inrättningen i.

Landet , men lemnar til hvars och ens fria val

och eftertänka at fig däraf begagna; altfå ock

emedan Reglementet i annor händelfe och med
tvång blir en Lag, den där väl ej faknar goda

Jfkäl, men likväl brifier i det väfenteUgafle , fom
är verkfidlligheten , i fynnerhet fom menigheten

ej ftannar vid fördelen, fom fynes långt bort,

utan vid det, fom förfl vifar fig, nemligen kofi-

maden och fvärigheten at ficicka Lärlingar til

Stockholm frän afiägfne Orter ; ty finne Vi haft

vara r at enär fvårigheter fig yppa
{

vid Barn-

morfike - Lärlingars hitfändande, undervifning då

må få fökas hos Provincial-Medici och de i Or*

ten förut tfarande edfvome ^forde- Gummor , en-

ligt brefvet af d, so Otlobr. I1J2, och fåjom

åfven öfverensfiämmande med $. §. af merandm*

de 7777 ars Reglemente.

Sluteligen finne Vi väl önjkeligit vara^ at

hvarje Sokn ville fin egen Barnmorfika antaga:

Men dä Sokrarnes vidd och fiorlek äro få olika t

at å en tracl 3 a 4. Soknar icke fvara emot en

enda uti en annan Landsort , och en Barnmor*

Jkars underhållande i hvarje liten Sokn följåkte-

ligen Jhulle för Invånarmia blifva nog känbart

;

få anfe Vi åfven för bäfi, at låta på Almogen

fjelf ankomma , ej allenafi huruvida de vilja i

filere Soknar om en Barnmorfia fig förena, utan

ock hvilka utvägar til hennes afiånande, fåfom
för dem minfil betungandes mage vidtagas.

Järn-
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(Jämför KongU Svea Hof-Rätts Univerfat an-

gående, det under d. 14 Ocl. 7777 utfärdade Regle-

mentejör ^forde-Giimmoriie, dat. d, 24 Apr. 77^/.)

Jag har förut ( p. 9. ) nåmnt , at åren

1778 och 1279 tilfammau 124 ft. Barnmor-

(kor från Orterne blifvit hitfånde, hårftådes

undervifadc, öfvade och examinerade; men Ir

178O fteg antalet for bagge Terminerne endaft

til 31 ft. , och for Vår-Terminen innevarande

år, ej mer ån . til 2:ne ft. Barnmorfke - Lärlin-

gar. Hvad orfaken kunnat vara til en fa be-

tydelig fkilnad i antalet, ar jag ej i ftånd at

låga.

Ännu återftårj at i denna §. nåmna något

om det fifta af Hans Kongl. Maj:ts Nådige

fyfternål med Barnbörds- Hus- Inrättning, fom
namnes uti 3:dje pun&en, (p. 4.) nemligen: at

fåkre Ammor mätte ifrån berörde Inrättning

kunna drhällas.

Detta nyttiga andamål har man beklngeli-

gen haft foga tilfålle at fe upfyldt, emedan
ftörre delen af de uti Accouchcmens-Hufet lig-

gande Barnfångs- qvinnor gemenligen åro i nå-

got affcende oikickelige til Ammor. Utom-
defs händer det oftaft, at de fa fnygga, ofmi to-

tade och på alt lätt til Ammor båft pallande

perfoner, vågra at åtaga fig denna fyfla, ehurii

deras ftånd icke ovärdig. Förmodeligen år det

for fådane mera behagligt och lönanden, i vår

tid, ar fortfara med Amme-tiiftåndets orfaker,

ån at vcikeligen blifva Ammor.
B 5 Torde
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Torde <U>ck hlnda, at åtfkillige af de til

Amme-Syflan o/kickelige perfoner, likväl fedati

aVhålla fådan tjenft, utan at det vid Amme-
Contoiret biifver bekant, emedan få val defle,

fom de, hvilkä dem til Ammor åt fine barn

antaga, ej fällan underlåta, at foka befiktning

vid Amme-fkafTnings-Contoiret och intyg dar*

ifrån om en fådan perfons dugelighet til Am*
jna och frihet från Venerifk fmitta eller icke,

ehuru, vid detta Contoirs forfta inrättning,

Collegium Medicum, til underdånigt följe af

Hans Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifvelfe af d. 6
Maji 175?' fådant genom Kungörelfe i hogfta

måtton recommenderat, och Hans Kongl. Maj;t

genom Nådig Forordning af d. 3 Maji 176$
alfvarligen befalt.

Såfom et förnöjande flut af denna §. vil

jag hår infora 6Fverfåttningen af et Franfyfkt

bref, dat. Stockholm d. 1 Januar. 1781? fom
KåjferL Ry/ka Extraord. Env. Herr Grefve

Moussin Pouschkin behagat tilflcrifva Herr
Profeff. Doft. P, J. Bergius, få lydande:

Bland alla Inrättningar for £arnmor/kort

finner man inga bättre än här, ^Jfag anhåller

får denjkul, at M. H behagar fkaffa mig alla

de Författningar
, fom röra dejfe anjlalter, med

nödige under rättelj"er , pä hvad fot de underhäl-

las? Huru man undervifar Barnmorjhome i

denna Konften? Huru man examinerar dam och

Jlnteligen täter dem utgä at bejlrida egen prafåi-

jve? Om alla'Ammor kunna gifva barn di utan

nägot
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något Jlags intyg, eller om de förut bara bliftm

bijiktigade och berättigade til denna fyjla? Jag
har den åran at vara m. m.

Detta Bref blef uplåft i Kongl. Collegia

Medico, och Hr. Grefvens begäran i mojeli^

gaitc måtton efterkommen.

(Fortfåttning en annan gång,)

An Ejfai) on the Theory and pra&ke of Medical

Elcftrhity, by TIJB. CAVALLO* S>.o Lond.

At EleÖriciteten Sr af ftor nytta mot hvar-

Jehanda fjukdomar, har forfarenheten få be-

vifat, at det år ej mojeligit at tvifla därpå. -—

Imedlertid år defs användande dork underka-

ftadt tvånne ölägenheter: Den forfta år den fruk-

tan och plåga, fom fororfakas af de häftige (lå-

ter, den fjuke måfte emottaga ; och den 2:dra, at

denna operation går långfamt, och år ej allenaft

trottfam for patienten > utan åfven for honom
fom anftaller den. Forfarenheten har federme-

ra vifat, at defla håftige ftotar , utom det de

Iro onytnge, verkeligen vid många tilfållen åf-

ven iro farlige och fkadebge. — Hr. Cavallo

har författat denna Afhandling i tanka at gjora

Eleftricitetens användande mindre fvårt och

lyckeligare. Han delar fin Afhandling i 3:nc

delar: Den forfta angår Theorien om Ele-

ktricitetens nytta i medicin: Den andra inne-

håller belkrifning på de Inftrumenter, fom åro

no-
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nödige vid defs användande, och huru man
dem brukar; Den tredje innefattar åtfkillige

anmärkningar, horande til Elc&ricitetons ver-

kan, {bin antingen förut aro bekante, eller Au*
ftor meddelte af många berömde Läkare*

Han börjar* med den anmärkning , at

ElcSriciteten, fårfkftd från andre medel, for-

drar mer delicateffe vid operation, ån noga
kännedom af fjukdomen ; at det ej har mer
olågenhet med {ig at eleäricera en frifk kropps^

del, ån en fjuk; och at ftyrkan af Eicctricitc-

ten fnarare bor pafTas efter den fjukes ienlibi-

liiet, ån efter fjukdomens art.

Philofopherne, fager han, hafva anmärkt,

at Eleäriciteten, applicerad på mennifko-krop-

par, påfkyndar pulsådrornes bultande, famt at

den hjelper affilningen i kortlarne, och ut-

dunflningen , hvilken den åfven årerftållar då

den varit aldeles forlorad. - Man har ännu

ej kunnat uptåcka, om Ele&riciteten verkar på
det inre af kropparnc genom något Chemifkt

fött, fifom i allmänhet andre medel; men tro-

ligit år at den egenfkapen, fom fororfakar den

verkan vi omtalt, kan anfes endaft fom en

mechanifk ftimulus; emedan den tyckes Itråcka

iig åfven til de kropps - delar , dit andre me-

del ej kunna komma, i fynncrhet om defla de-

lar åro på något vis fjuklige»

Man kan mårka, huru mycket Elektricite-

ten år förmånligare ån andre medel, vid åtfkil-

lige tilfållen, om man betraktar, at det ej ajU

tid
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tid Sr möjeligit at infkrånka andre medels

verkan innom den eller den kropps-delen, och

at det ar ganfka fvårt at Ikilja dem därifrån,

fedan de uträttat hvad man åftundat.

Men Eleclxicitetens kraft ar immatcriel;

ehvad delar den ån måfte genom gå, for at

råka det fjuka {lillct, och den forfvinner iå

fnart han gjort fin verkan.

Detta år orfaken , hvarfore man ofta ge*

nom Elektriciteten kunnat bota de motftråfvi-

gafte fiukdomar, fom ej vikit for något annat bo-

temedel. Uti Memoires des L'Academie Royale

de Berlin for år 1772, har Hr. Gerhar ob-

ferverat, at EleSriciteten kan påfkynda pulsfla-

gen til dubbelt, famt åfven gjora dem lång-

iammaré,
1 Andra hafva tilågnat det förra It den po-

{liiva, och det fenare åt den negativa Ele&ri-

citeten. Hr. Cavallo anmärker, at denna

verkan ar åtflullig efter Eleciricitetens ftyrka,

efter dens kropps befkaffenhet fom eleftric/e-

ras, och defs fruktan for denna operation; men
at i allmänhet både den jakande och nekande

Eleflriciteten oker pulsflagen ungefår til en

fjettedel. I anfeende til ijukdomar i allmän-

het, fortfar Au&or, bör. man under 2:ne fyne-

puncler betrakta det lidande ftållets tUlland,

torft ijukdomens nårmafte orfak , for det an-

dra alla kropps - delars , i fynnerhet de faftas,

förändring fom blifvit fororfakad af nårmafte

orfaken* beftåndige verkande.

Man
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Man vet at Eleftriciteten hjelper ofta vid

fjukdomens fårfta tilftånd, men fällan vid det

fenare. — Doäor Franklin, fom eleftriferat

åtfkillige fom varit plågade af paralyiie, har

anmärkt , at de kjånde fig lindrade nlgre da-

gar , men at de federmera åter fallit i famma
tilftånd fom före operation. Man måfte lik-

väl märka at de flåfta af defla paralyfier varit

gamle, och ät den, af Honom nyttjade metho-

de> var at gifva häftige flotar* fom vi redan

fagt vara fkadeligit. Ehuru invetererade fjuk-

domar fållan plåga kunna botas genom Ele&ri-

citet, få har man dock ftundom fedt fjukdo-

mar, fom varat långa tider, aldeles botas dåri

genom. Således år detta medel altid at for*

foka, emedan det aldrig fkadar, då det förlik-

tigt anvåndes. — Det år aldeles lika mycket

om patienten eleftriceras af pofitiv eller nega-

tiv Ele&ricitet. — Det ar omöjeligit, fom Mr.
Cavalxo med råtta påftår, at noga fårefkrifva

ftyrckan af Ele&riciteten for hvarje fjukdom

i fynnerhet; emedan den åtfkiljer fig efter den

fjukes kropps conftitutiöns ftyrcka eller fvag-

het; det gjör lika mycket om den fom flcal

eleftriceras ftår på en vanlig eleäricitets-pall

tller icke. Han tillägger åfven> at det ej al-

tid Ir nödigt at blotta den delen fom /kal ele»

ftriceras, for at röra fkinnet med frantfarne

*f Dire&euren (a), allenaft man ej år tjockt

klådd. Man

(a) Directeur kallar AuÖor et af honom upfunnit in*

ftrumtnt, hvarigenom Ele&riciteten ledes til kvad
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Man talar ej hår om de fårdcles dire&ioner

Auftor gar vid Eleäricitetens medicinfka an-

vändande, emedan det år fvårt at fårftå dem
utan hjelp af. figurer; men vi /kola anföra de

allmänna reglor hvilkas utofvande han beröm-

mer. — Man måfle, fager han, hafva omforg

ät blott använda den minfta kraft af Ele£trici*

teten, fom mojelig Sr for at borttaga och lin-

dra fjukdomen; fiiledes bor man ej gifva ftå-

tar åt en fjuk* då man kan bota den med
gniftror, ej eller utfåttja honom for denna ope-

ration, då man kan århålla den verkan fom
behofves genom en tråd-fpets; och det år åf-

ven tjenligit at ej nyttja detta fenare fattet,

då det gjår tilfylleft at draga Ele&riciteten til

fig formedelft en fpets af metalL

Svårigheten beftår uti at veta hvad grad

t( elcftri/k kraft
5

den eller den fjukdomen
fördrar , fedan man betraktat den fjukes kjån
©ch conftitution. Men det år oméjeligit at

dårtil forefkrifva btftåndige och fåkre reglor,

emedan omftåndigheterne åro få åtfkillige, at

man ej kan dårom underråtta fig, utan genom
en lång forfarenhet och fynnerlig upmårkfam-
het på alla håndelfer. Såkraft år det at altid

börja på det lindrigafte fått. — Om man efter

nagre dagar fer at det ej gjor någon verkan, il

kan man åka eleäriika kraften, litet i fonder,

tilt

del af kroppen, f<*m behaga, antingen f#m g-njftra

eller HUf
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tils någon nytta i det ele&ricerade partiet vilar

fig, och man faledes funnit den nödige graden.

Genom de åtfkillige omftåndigheter , hvar-

vid Ele£riciteten blifvit nyttjad , har artären-

heten vifat, at i allmänhet alla flags obftruftio-

ner kunna håraf hjelpas, eller åtminftone lindras*

Det famma uträttar den vid nerveufa fjuk-

domar, allenaft de ej åro for mycket inrotade.

M-an har anfedt Eleäriciteten fåfom fkadelig

vid venenika ijukdomar och for hafvande

qvinnor, men Au£fcor fårfåkrar, at den utan

ringafte fara åfven vid deffa tilfållen kan nytt-

jas , allenaft den med forfiktighet användes. .

Då man vil ele&ricera hafvande qvinnor,

for någon fjukdom, bor man ej utfåttja dem
for en ele&rifk ftot, och åfven då man anvån-

der den lindrigafte methode, bor man hafva*

noga upfeende på alla håndelfer fom under

operation kunna fke, på det man må kunna
minfka eller oka defs ftyrcka efter behof, «—

Vid bulnade fvulfter, hvareft både gniftror och

ftotar åro farlige, måfte man draga eleärifka

kraften til fig formedelft en fpets af tråd eller

metall, fom år ånnu lindrigare.

Vid ftyfhet i lederne, paralyfie och

rheumatismcr , kan man nyttja fmå gniftror

ofver alt, i det man låter dem parlera ge-

nom dubbelt flanell, famt fmå ftotar, til

det hogfta på T^ dels tums afftånd. Då man
ej kan röra en del af kroppen år ej altid

mulklarnes fammandragning orfoken dårtil,

utan
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utan ofta deras förlamning. — I denna om-
ftåndighct, fom ar ganfka fvär at åtfkilja åf-

ven for de båfta anatomici, år båft at ej alle-

naft ele&ricera de mufklar man tror vara fam-

mandragne, utan åfven deras antagonifter, eme-
dan elc&rifka kraften aldrig fkadar en frifk

mufkel.

Da man tager en mångd ele£trifk kraft

med en fpits af tråd eller metall , bor opera-

tion påftå 3 til 10 minuter, något mer eller

minder efter omftandigheterne» DI man tager

{totar bor deras antal ej ofverftiga 12 eller

14 j utom då man behofver ge dem ofver hela

kroppen i åt/killige dire&ioner. Antalet af

gniftror, då de nyttjas, bor i allmänhet öfver-

ftiga det vi utfått for ftotar.

Sluteligen kan det vara nyttigt at mårckaj

at då man vil eleäricera barn på eleäricitets-

pallar, måfte man låta en annan perfon ftå el-

ler fittja dårpå och hålla barnet, emedan de el-

jeft ej fittja ftilla. Då Auftor talar om de
fjukdomar, hvarvid Eleäriciteten vifat god
verkan, börjar Han med Rheumatisme. Han
forfåkrar at denna fjukdom år altid lindrad

och ofta aldeles botad , ehuru den an vant
gammal, då man tagit ele&rifka kraften me-
dels en tråd-fpets eller gniftror genom flanelh

Operation bor då racka 4 til 5 minuter och
gjoras 2 eller 3 gånger om dagen.

D6fhetj åtminftone då den ej ir af felak-

N£ 3 C lig
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tig conformation, kan botas då man tager gni-

ftror af Direfteuren eller en tråd-fpets på örat.

Tand-vårk af kjold, flufs, Rheumatisme el-

ler inflammation botas altid, då man nyttjar

EleÖriciteten uppå de yttre delar af anfiktet;

men då (jelfve tandens fubftance år fkjåmd, gjor

Eleäricrteten ingen verkan.

De ofrige fjukdomar vid hvilka Ele&rici-

teten år nyttig åro : inflammationer, fvarta ftar-

ren, tåre-fiftlar, förlamningar, Rotfår, at/killige

hudens fjukdomar, Rofen, fcrophulåfa fvul-

nåder, bulningar m. fl. Om man betraktar de

framfteg konften at ele&ricera har gjordt på
någre år, och genom huru mycken årfarenhet

den år befannad, fa kan man ej utan orfak

vånta at Eleclriciteten fkal blifva en allmän

tilflykt for Läkare, åt hvilka Hr. Cavallo's

afhandling kan vara til flor nytta.

Cafus Orthopncea fehricofce , af G, L.

En Fru, 62 år gammal, af tåmmelig ftark

kroppsbyggning, lagom fet, fom altid haft god

matluft, jåmn matfmåkning, liten kroppsrorel-

fe, ock fom icke tilforne ledan barna-åren be->

fvårats af någon betydande fjukdom, utom det,

at Hon af någon åkommen forg , på vid pafs

et års tid, kåndt en lindrig andetåppa vid ftarkt

gående, i fynnerhet up for högder, fjuknade

förledne hoftetid, uti den då gångbara 3:dje

dags froffan, fom efter någre paroxyfmer for-

vand-
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vandladcs uti hvardags, eller rättare dubbel

Tertian.

Sedan ådern något före frofTans början

blifvit 2:ne gånger 6pnad; fedan kråk- och

afforande - medel under fjukdomen blifvit til—

råckeligen brukade; fedan aperientia och di-

luentia med all flit blifvit nyttjade; fedan en

tjenlig Diaet, få mycket mojeligit var, blifvit

i akt tagen, och man fåledes i det nårmaftc

beredt den fjuka at emottaga Kinan, forordna-

des denna fenare i godt, fint och utvaldt pul-

ver, vid början af November månad,

Knapt hade denna Fru på feberfria tiden,

och då ingen paroxyfmus var at förmoda, tagit

af Kinan 3 eller 4 théefkedar, förr ån hon an-

greps af en häftig andetåppa, få at det var

for henne omojeligit at ligga i fången. Hon
kunde fvårligen få fram något ord, och hvad
hon med möda talade, var ftundom blandat

med yra. Hon var ganflca matt; anfigtet blå-

blekt; Hon fyntes i fara at qvåvas* Händer
och fötter voro kalle; kall fvett plågade; kråk-

ningar infunno fig fkåftals, utan at upfora nå-

gon ting; pulfen var liten, häftig, ojåmn och

fammandragen ; urinen blek och vattenaktig;

underlifvet något fpåndt under bröftbenen, dock
utan vårk; men tungan ren och fuktig*

Orfaken til en dylik åkomma, kunde jag

fåledes, at döma af fymptomerne, ej anfe for

annat, ån krampaktige fammandragningar. i un-

derlifvet och i fynnerhet bröftet, ehuru den

C 2 fjuka
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fjuka tilforne aldrig Hågat ofver fädant, eller

varit befvårad af någon Gyllen -åder, ej eller

der man kallar Hyftcrie; men at åter komma
på orfaken til defTa krampaktiga fammandrag-
ningar, • var hoc opus, hk Labor. Lavemen-
ter famt de vanlige Anrifpasmodica odi Anti-

hyfterica, ville icke det rmgafte uträtta.

I våra tider, och då man få ofta, i fynner-

het hos dem fom lefva v8l; mifstånker en up.drif-

ven Gikt til magen, broftet eller hufvudet, for

at vara orfaken til 'dylika häftigt åkommande
och befynnerliga tilfallenj hade val mången
med mig hållit före, at någon fubtil gikt ma-
rerie ka flat ftg på organa refpirationis, och for-

orfakat denna anderåppa , ehuru den fjuka ej

vifte fig tilforne hart någon känning af gikt-

plågor i kroppen ; och oaktat detta lenare, ap-

plicerades fenaps degar på vadorne; hjorthorns

falt med Vhenfkt vin ingafs; lifvets opning

undernatts med Lavemcntcr, och prsparata

Antimonialia i fmå dofes nyttjades at befor-

dra excretionerne; men alt fäfangr; hennes til-

flånd var ånnu lika.

At Spna ådern fyntes val rådeligt i anfeen-

de til hennes kropps - ftållning och förda lef-

nadsfått; men detta var emot kondens reglor,

hälft krafterna af en foregången 5 veckors

frofla, tykres vara nog medtagne, och 2:ne åder-

låtningar icke långt före froftans början blifvit

anflåldte: hår var ock ej ringafte fporr rii nå-

gon blodfullhet, åtminftone icke ad va/a; om
den
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den var ad virert var fvårt at döma, fafom

krafternas aftagandc i det mafra borde tilflcrif-

vas froffan.

Men andteligcn, och fedan detta tilflånd

rakt i 3 fulla dygn, utan någon mårkelig bät-

tring, blcf jag upmuntrad af Moktons exem-

pel, uti en nåftan dylik håndelfe (fom kan 1$-

las hos Sauvages No/qL Mct/wd. Tom. II
P. II. pag. 191. edit. AmJlrL /.7^J.) at lata

öpna ådern på armen, hvarvid ungefar 10 uns

blod afcappades, fom var helt naturlig, utan

ringafte phlogofis eller annat fel. Under åder*

låtningen och medan ådern ånnu rann, fick

hon fmå convulfivilke ryckningar i famma arm,

på hvilken ådern opnades, hvilka ryckningar

federmera flyttade tig från armen til hufvu-

det, få at det fom oftaft ryktes hela 2:ne ti-

mar efter åderlåtningen. Pulfen höjde fig;

blcf* mera full och jåmn.

Härefter infant lig en några timars rolig

famn. Vid upvaknandet var andetappan fa

lindrad, at den fjuka, i ftållet for at fltta, nu
kunde ligga i fången; naturliga vårman i hån-

der och fötter återkom mer och mer; pulfen

var jåmn och ej feberaktig; urinen mera fär-

gad, och efter 2:ne dygns förlopp, var ande-

tappan hel och hållen forfvunnen.

Nu inftåldte % åter ordentelige frofs pa-

roxyfmer hvar 3:dje dag, hvilka likväl medclft

Kinans tilrackeliga bruk fnart fordrefvos, fa at

denna Fru blef fullkomligen til hålfan åter-

C 3
'
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fiåld. Hon har val i vartiden , af den kalla

och ombyteliga väderlek fom vankat, haft 2:ne

recidiv af qvartan; men de hafva åter låtteli-

gen medelft Kinan blifvit afliulpne, fa at hon

nu mera befinner fig aldeles val.

Af denna håndelfe drager jag följande lår-

domar for mig fjelf

:

i:o At jag i början kunnat anfe denna

andetappa, fåfom et fymptom af froffan, och

faledes råknat denna feber til intermittentes

pemiciofcB) om icke den förra kommit på fe-

berfria tiden, ock juft dl Kinan, fom år båfta

medlet mot detta fenare, brukades, famt up-

horde då andetåppan infant fig; men återkom

då den var förbi, faft under andrad typus.

2:0 At fymptomerne ganfka mycket liknade

hyfterie eller upftigen gikt, (faft ån den fjuka

tilforne ej haft hvarken den ena eller den an-

dra) men var dock ingendera; hvårföre ock de

i början forordnade medel ej eller ville hjelpa.

3:0 At fymptomernes fammanlåggande icke

altid år tilråckeligit, at döma om en fjukdom,

och at leda til en faker cur, når orfaken til

{jukdomen ånnu ej år updagad.

4:0 At råtta orfaken til andetåppan varit

en förborgad blodfullhet, fom fororfakat kramp-

aktiga fammandragningar i underlifvet och i

fynnerhet broftet ; och at i följe deraf åder-

låtningen varit det råtta medlet emot denna

andetåppa.
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5.0 At af denna handelfe, åfven den fan-

ning bertyrkes, hurufom man ftundom af et

medels verkan, far fluta til en fjukdoms orfalc

6:0 At en dvlik andetappa, ehuru förknip-

pad med fvåra fymptomcr, eller til utfeendet

farlig, dock icke altid få häftigt dödar, eme-
dan denna varade i 3;ne dygn, innan någon
bättring formårktes.

7:0 At åderlåtningar i froffor, i fynncrhet

i början, icke åro fkadelige, eller lågga grund
til vattufot, då en uppenbar blodfullhet vifar

fig, hvilket jag af flera håndelfer tilforne ar*

farit, då intet froff-medel, icke en gång Kinan,

velat hjelpa, innan blodfullheten genom åder-

låtning blifvit borttagen eller minfkad.

8:0 At denna åderlåtning til åfventyrs

bordt flce genaft vid andetåppans början, om
icke de omftåndigheter, fom i håndelfen åro

nämnde, varit mig emot, hvilka gofvo mig an-

ledning at raifonnera; och åndteligen

9:0 At theoretifke raifonnemens, ehuru

fortråffelige , ehuru nyttige, och utom hvilka

ingen fkickelig Likare kan* vid fjukdomars

botande, gå en faker våg; likvål då och då

kunna forvilla, och for någon ftund göra en

tvehugfe om råtta ändamålet.

Något om jixe luft, af J. A W.
Herr Hulmes fårfok med Rxq luft har jag

haft tilfålle for flere månader fedan at fe uti

C 4 Herr
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Herr Profeffor Murrays JJf^zV. /Va& Bibi.

3 Bandi 2:dra fi. pag. 22 f; detta gaf mig an-

ledning at emot gickt nyttja den. Följande

handelfe torde förtjäna at anföras, ehuruvål

jag icke deraf tror mig böra göra någon i åker

flutfats, utan upgifver den endaft i den affigc

at blifva underrättad, om någon Svenfk Läkare

förut profvat detta medel. — En Rufthillar-

huftru fom långe varit plågad af gickt, råd-

frågade mig forleden fommar, då jag tilftyrkte

henne[ at dricka brunn och at nyttja Pil. Sa-

jponac. Efter bruns-curen iade hon fig må nå-

gorlunda val, men det råkte ej längre ån hogft

2:ne månader, då den gamle plågan återkom

med lika häftighet fom for bruns-drickningen»

Uti September månad började hon Hr. Hul-
ivies remede med 15 gran Ahaii Tartari fol-

verad uti tre unce godt källvatten och ftrax

derefter 20 droppar Atjd* Vitriol. ten. uti tre

unce vatten diluerad. De forfta 2:ne dagarne

intogs endaft 2:ne gånger om dagen, men ledan

4 gånger hvarje dag, hvarmed continuerades

i 3:ne famfållte veckor utan uppeholld. Hon
började efter 8 dagars tid at kanna lindring

och blef fluteligen aldeles fri från alla gickt-

känningar, uti fädant tilftånd år hon Innu, och

fager fig icke på flere års tid mått få val, och

at hon, fom nu, kunnat forråtta alla fine fyfs-

lor. Jshi i våhr har hon uti 14 dagars tid

§ter nyttjat famma medel. Gickten år en fjuk-

dom fora bsklagel i fednare tider tagit myc-
ket
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ket gfvcthanden; det vore fåledes onfkeligit

at et få litet kofHamt medel altid gorde fani-

ma nytta och det år igenom flerc förfök (vår-

keligcn- forrjenande at göras) (om vi blifva

förviflade om defs fåkra verkan.

Herrar Percivae, Priestlev och Hulme
hafva forfokt hvad vårkan flxe luft (kulle göra

emot fkjorbjugg, rotfebrar, dyfenterier, lung-

fot, mafkar, njur- och blåfe-ften. Den forft-

nåmde, hvilken vi hafva at tacka for ganfka

nyttige och hedrande upråckter, lofvar ej få-

kert gagn af den fixe luften uti alla af nyfs-

nåmde fjukdomar; efter fin vahna vil han ej

utgifva et medel for fåkert förr ån han ge-

nom egen erfarenhet blifvit forviffad derom;
men at den dock gjort He&ifke febern lindri-

gare och den ichoreufe uphoftningen mindre

fHnkande, oaktat den ej vant mågtig at cure-

ra lungfot, det vittnar Herr Percivals ron,

(&' Samlmig a-.iserkfhicr abhandl. &c. i:ter Bandi

i ft. pag. 148). Lyckligt nog at kunna lindra

den fjukdom, fom man icke år i {Hnd at al-

deles hafva; det år ofta for en omiint Läkare

mera upmuntrande ån belöningen.

Medici kanna nogfamt pä hvad fått aer

fixus nyttjas i lungfot ; men fom > torde hän-

da, flere i landsorterne låfa denne nyttige och

artige veckofkrift, och många åro fom for en

invetererad lungfjuka ej tycka det löna mö-
dan at rådfråga en Läkare, då ingen hjelp kan

fas, fa tycker jag mig böra nämna det. Kon-»

C 5 fteu
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ften år ringa och beftår endaft deruti, at man
til flott krita flår vinåtticka uti en Théepanna,

ligger lacket på och låter den af frafningen

upftigande luften pafTera in genom luftroret.

Herr Percival forfåkrar at han härmed lindrat

hos månge de ofvannåmnde plågor. Får jag

åberopa mig min lilla årfarenhet, få måfte jag

tilfta at detta medel några gånger mera foula-

gerat, ån Herr Capdevilles forlok med rök-

ning. Emot fkjörbjugg, rotfebrar och blafe-

ften har jag icke haft tilfålle at förföka den

fixe luftens värkan, men har nyligen tält vid

en hederlig man i min ort fom på en af vare

vittrade Läkares tilftyrkande emot fiftnamnde

(jukdom uti 14 dagar nyttjat den, efter Herr
Hulmes methode med Alcali Tarrari och Acid.

Vitriol. Han berättade mig at under nyttjan-

det bortgingo flere fmårre och ftorre bitar af

ftenen, men han år dock nu uti fitt förra til—

ftånd. Möjeligit nog, at genom längre conti-

nuation, han kunnat vinna mera nytta; men
man ledfnar gerna i chroniika fjukdomar vid

et och famma medel, och denna otålighet ar

oftaft ordfaken hvarföre både Patienten och

Läkaren ftadna i ovilshet om medicamentets

fåkerhet. —• Herr Priestleys methode med
fixe luft emot ikjorbjugg, förbittrar Hr. Per-

civAl på det fått, at i ftållet for vatten, måt-

tas infufum Malti, med den famma: och då

man funnit hvad värkan detta fednare gör, år

tydeligit, at efter Herr Percivals förflag, för-

moh'
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monen blifver berydeligare. Jag bar for nå-

gon tid fedan foriokt fixe luft efter Hr. HuL-
WBS wpgift med Alcali Tartari och Acid. Vitriok

emot matkar hos • et barn om j 2 *rs ålder

och det med den form 011, at 5 ilycken Lumbr.
gingo döde bort. Medlet repeterades efter

14 dagars forlopp, men da utan värkan. Jag
gor håraf ingen fäker flutfats , at det ar et

ofelbart medel; men förtjänar dock at igenom
vidare årfarenhet ftadfåftas.

En man om 70 års ålder fom l&ngz haft

obftru&ion uti lefren, och fom for flere vec-

kor fedan fått en deraf följande gulfot, har

nyttjat åtfkillige medel, men utan mycken för-

bittring; nu låter jag honom endaft nyttja 4
gånger om dagen Alcali Tårtan och Acid»

Vitriol. hvaraf han finner fig tåmmeligen val.

Huruvida har aer fixus kan göra nytta, lårer

utgången vifa, och jag fkal göra mig et nöje

utaf at få vål derom framdeles underrätta, fom
upgifva de ron jag hädanefter tanker gpra»

At fkryta med ron, ofta nog aldrig gjorde,

lemnar jag dem, fom beflita % om charlatan-

nerie; at gagna de mig anförtrodde fjuke, år

mit hufvud yrke, och fkal det vinnas fom det

bor, blifver erfarenhet det fåkrafte medel, oth
igenom ron och flitige obfervationer hämtas den.

Berättelfe om en hög grad af Skårbjngg obfer-

verad pä Kongl. Lazarettet; af L. B,

Gar£
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Gfarfvare Lärlingen Carl Dahlgren 19 år

gammal intogs på KongL Laz. d. 27 Mart. i^gl.

Uran foregången verterlig ordfak hade han,

alt fedan iidledne Nyår, -kåndt någon ömhet
utan på broder, färdeles på andan af refbenen

vid främre ficlan af fternum, hvilken ak mer
och mer til tog; dock utan mycken värk. And-
tappa begynte i början af Martii månad be-

fvåra, fom ock federrnera okades och var den

fjuka mycket plågfam, få ofta han rörde fig;

men fl långe han låg ,horizontailt på ryggen

var refpiration lätt. Vid ankomilen i Laza-

rettet befants derjemte tandkjottet mycket np-

dritvit och vid minrta vidrörande bloda, kn-an.

ivulne och ftyfva, fornåmligaft det vanltra och

fkorbjugs-flåckar ofver lår och ben, famt pa-

tienten få matt , at han ej förmådde uthärda

ofver § timma i uprått flållning, innan han

ville fvimma.

Den 28 Martii klagade han ofver et häftigt

ftyng i brottet på vlnfira fidan: pulfen befants

ock nu vårkeligen hård och inflammatorifk

;

ehuru den altid, både förut och fedan, var me-

rendels låg och ojåmn. En liten åderlåtning

gjordes och Spanfk fluga lades på lidande

fäller.

Bloden latte inflammations -hinna,,

Tjenlige medel, enligt indication, veder-

togos vidare, hvarigenom detta onda åndteli-

gen aftvjelptes; men man var derfore ej långt

kommen med den fjukas förbättring. Skor-

bjugs-
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bjugs-medcl blefvo fedan forordnade och knån

frotterades med Camphert - olja. Detta uträt-

tade ock få mycket , at patienten efter behag

kunde boja fina knå, fvulnaden aftog /)ch flåc-

karne lamt varken i benen voro til ftorre de

len förfvunna d. 16 April.

Den fjuka begynte nu fitta uppe i fången

och, fom väderleken var varm, låt han fora

fig ut i fria luften , at dar middags tiden til—

bringa någon ftund, hvaraf han tycktes befin-

na fig val; men juft nu, då något hopp til

defs vederfående tycktes upfkina , förlorades

alt: Man blef varfe utan på broftet cartilagi-

nes coftarum nedfjunkne och extremitates fter-

nalcs coftarum wpdrifne och knolige, af en nots

florlek och déröfver måft på vånftra fidan.

DefTa knölar. voro til fårg och utfeende for of-

rigt fom i frifkt tilftånd; men ömare ån an-

dra ftållen på broftet, och vid påtryckning lik-

fom flu&ucrande. ,

Patienten klagade beftåndigt öfver håftig

hjert -klappning, och man kunde kanna med
handen, åfven utan på klåderne, at hans kla-

gomål ej var ogrundadt. Den var den hlfti*

gafte man kan foreftålla fig och ojåmn. Tva
a tre hjertats fammandragningar fvarade unge-

färligen mot et pulsflag iu carpo. Pulfen tyck-

tes åfven vara fig olik på armarne: mera oor*

dentclig och likfom fvagare på den vånftra ån

högra.

Den



o ) 46 ( m
Den 22 April kände den fjuka ryfningar,

likfom i en fråfsfeber, hvarpå följde hetta,

häftig vårk och fpånnmg i underlifvet med
tryckning ofver b rörtet och grufvelig hjert-

ångflan. Följande 2;ne dagar var tilftåndet

det famm a.

Under hela detta Stadjo var pulfen ganfka
fvag och underftundom omårkelig: Ju närmare
det led til flut, ju mer blef den likfom tremu-

lus och vacillans. Sifta \ dygnet af defs lef-
*-

nad uphorde nåftan all vårk. Han bibeholt

fundt förnuft och talte tils några minuter förr

an han affomnade, fom fkedde med mycken
lätthet middags-tiden d, 25 April.

Den 27 derpåfoljande fkedde obduäion
och befants fom följer

;

*f Brofi Caviteten.

9t) Alla extremitates coftarum fternum ver-

fus, carierade mer och mindre famt lofsnade

från deras cartilagincs.

$) J båda brofthaligheterne mycket vatten*

vid pafs e*t ftop eller något mer i hvardera.

y) Glandirla Thymus ovanligen flor och

knottrig.

<$) Hjertfåcken til" ~ fyld af en tjock och

feg lympha, vid pafs af i§ qvarters mångd.

J v ånftra hjertkammaren en polyp af en

vahlnots ilorlek, fom nåftan upfylde hela ca-

vum ventr. cordis, forfedd med en cauda, lång

i~ qvarter och delt i 3 grenar, af hvilka en

gitt
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gått in i Subclavia finiftra, den andre i Caro-

tis på famma fida, och den tredje ned uti

Aorta? boga.

|) Har och dar funnos vifla ftålien af de

ftörre vafa cordis brofkaktiga, och trabecula?

cordis i vånftra hjertkammaren helt och hållit

cartilagineufa, famt inre furfacen hvitaktig til

fårgen»

J Buk Caviteten,

cl) Omentum nåftan aldeles fortårdt och tar-

marne fyIde famt fpånde af vader.

&) Gangrenerade flackar på hela peritone-

um fa val fom på inteft. tenuia, fornåmligaft

på vandra fidan.

y) Glanduta mefent. til ftörre delen hård-

nade. Vefica fellea aldeles tom. Alla éfriga

vifcera funnos fom i frifkt tilftånd.

Anmärkning vid Herr Prof. RICHTERS af-
handling om tttvdrtes Fördelande Medel, re-

cenferad uti Fårjla Bandet af denna Vecko-

Jkrift p. 3fy.

Denna afiiandling kan ej annat an i alman-
het fortjena mycken upmårkfamhet och följes

ofelbart af praftici, med få mycket ftorre cil-

forfigt, fom han kommer från fa god hand.
Men jurWet pålägger mig at vid defs tillämp-

ning til ogpn-inflammationer p. 372 århindra,
at upmjukande och lindrande medel, hvilka vis-

fer-
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ferligen, efter de upgifne reglor, böra anvån-

das vid alla de delars inflammationer, fom tåla

at genom fuppurarion botas och håfvas, icke,

utan ganfka mycken infkrånkning böra nyttjas

vid jugtig och het inflammation på ögonen.

Lindrande, eller fom Auöor fjelf påmin-

ner, mucilaginoia, hvartil kan laggas olea re-

center expreffa, åro ratt tjenliga , når hctero-

genea faftnat i ogonhinnorne eller i orbitae be-

klådningar, eller ock vårk inftåller % vid

ophthalmier; de kunna ock göra tjenft vid

ophthalmia ficca ; Men genom upmjukande om-

Jlager /lappas ännu mera de vid ophthalmia

humida förut nog infiltrerade lamina? Cornea?,

hvarigenom anledning gifves til Lencoma,

Pannus , Pteryghtm och, det fom vård är af

alt, Hypopyon* I deffe medels flålle åro Jlär-

kand* och fammandrägande medel mycket for-

monligare , obfervatis obfervandis. Jag går

denna påminnelfe i kraft af mångårig erfaren-

het om ögonsjukdomars botningsfått; ochhvarje

praäicus (kal fnart årfara fanningen håraf, om
han behagar följa denna princip och tanker

efter fkjålen dårtil.

Detta ämne år omftåndeligare afhandlat i

mina Päminnclfer vid det bnåellga fdttet at

bota Ogats-fjiådomar ; Stockholm X?72 y 8 :vo

tryckt hos Holmerus,

J.
L. O.
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Fortfdttning af Grotte/fen om Publiqve Barn*

bård -Hnjet, från p. 27*

§ JK

Om den til det Publika Bamburås - Hnfet an*

Jlagne fond*

Accoucheméns - Mus - Inrattnihgeri här fin

fond gemenfam med Koppympnings-Irtråttniri*

gen har i Hufvudftaden , hvilken tilkommit,

dels genöra gifmilde perfoners fammanfkåtter*

dels genom årliga avancen af ,5000 Lotter, DU
fom utgörande nåra j. del uti KongL Lazaretts-

Lotteriet» Hårtil kommer Hufet N:o 14 pS
Fredsgatari, til hvilkets inköpande* enligt KongL
Maj:ts nådiga Skrifvelfe af d. 2 Nov. 1772*
Defs Gollegio Medico, uppa Rikfens Stånders

underdåniga tilityrkan, lemnades et Banco-Lån

af 180,000 Dal Kopp:mt eller 10,000 R:daL

Specie, med vilkor, at 12,000 Dal. K;mt eller

666 R:dak 32 Sk. Speciö å Capitalet årligen

Jkulle afbetalas, och ej någon ranta beräknas».

Nyttan af detta lan fkulle gemenfamt tilfallat

Koppympnings- Och det med tiden tilåmnade

Accouehemens-Hufetj famt til en fond for bag-

ge deflfe Inrättningars underftod bidraga (1)*.

Når altfå detta hus genom årlige afbetalnin-

gar hunnit blifva fulleligen inloft, fom ej fker

fåran år 1787? få rar fonden dåraf en årlig

behållning af 666 R:dal. 32 Skil. Specie \ och

N^ 4 D dl

CO Sa Dagligt Alkbanda .N;o 155, af d* 11 Junii
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ål blifver hopp, at Barnbords-Hufet kan brin*

gas til fulkomlighet i åtfkillige delar, fom ån-

nu, i brift af nog tilråckelig inkomft, måftc

faknas.

i i
Om Barnbörds -. Hus Inrättningens början och

inre husbålnmg.

Genom då varande Profeflbrens Hr. Doft»

Dav. v. Schljlzenheims niti/ka bemödande och

det biträde? fom honom därvid gjordes af Ad-

jun£ten, numera AffefToren i Kongl. Collegio

Medico, Hr. Do£L C. Ribben, blef Åccouche-

mens-Hufet, under bemåke Kongl. Coliegii iri-

feende, år 1775 med en oförmodad fkynde-

famhet inråttadt och emottög d. 23 Jun. fam-

ma år forfta qvinnan, fom ock dagen dårpå

blef lyckeligen forlåfd från en lefvande Flicka.

Det år af denna orfak, fom jag måfte erinra

Låfaren, at når hår talas om är for det Publi-

ka Accouchemens-Hufet* bor akid raknäs från!

och til d. 23 Junii^

I forfta början hyrdes for denna Inrätt-

ning rum på Riddare - Holmen; men blef år

1776 om höften flyttad til det nåmde hufet

på Fredsgatan, hvareft nödige rum dårril åro

anflagne, få at på en gång 10 fattige barna-

foderfkor, utan betalning, och 4 a 5 It. för-

mögnare, mot (kålig afgift, uti dem kunna va-

ra liggande* For de fattigare, fom ligga i

almånna rummen, åro 10 ft. Stål -Sängar (fom

alla-
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alla hafva fmå Sängar, åfven af Stål, fig vid-

häftade for barnen) med Buldans öfverdrag

och båttnar; men för de förmögnare, åro uti

dé 2: ne båda extra-rummen 1 Sparlakans-Säng

i hvartdera, och uti 3:ne fåmre extra-rum nytt-

jas Sängar utan Sparlakan. Alla Sångarne åro

förfedde med tilråckéiige ombyten af godi

Tagel Madrafter* Kuddar, Lakan och Tacken
eller Filtar; och, utom Lindor eller Gördlar,

famt dé til fnygghetens bibehållande nödige

fmårre linne -perfedlar; for både mödrar och

barri, blifva dé fattigare och deras ny födde-'

barn, under fitt viftande på Åccöuchemens-

Hufet, åfven håliné ined nödige Yile- och Lin-

ne -Gång- kläder. For öfrigit fins erforderlig

tilgång på fådarie meubler oeli tlusgéråds - fa-

ker, font for de fjukas beqvåmlighet; ej min-

dre an den angelägna renlighétens underhållan-

de åro oumbärliga;

Vid Inrättningens börjari ärimålté fig de

hafvandé förut och fingo Sedel på, at vid för-

lossnings - tiden blifva emottagne; då låt man
dem åfveri ibland 2, 3 eller flera veckor före

.förlofsningen få inkomma och viftas på.Ac-
couchemens-Hufet» Men båggé delärné blef-

vo affkaftadé: Sedlärs utgifvandé var onödigt,

emedan det behöfdes endaft at vara hafvandé,

för at ågä rättighet, at, vid börjadt förlofshings-

arbete, intaga runi på Äccouchemens - Hufet,

når något var ledigt, och om alla rum, fom
fållan håndt, vore uptagné, få kunde likvit

D 2 icke
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icke något aftadkommas genom en fådan Se-

dels upvifande. Med de hafvandes intagande

långre tid före forlofsningen, måtte man up-

hora, dels emedan rummen dymedelft for myc-
ket upfyldes med mennifkor, fom fårorfakade

en for de fjuka mindre fund luft; dels eme-

dan fådane, dårftådes -ledige gående qvinfolk,

©fta åftadkommo allehanda oredor» Sedan har

man icke emottagit dem for, ån råtta forlofs-

xiings - arbetet varit börjadt; men då ega de

rittlgher, natt och dag, at inkomma.

Enligt 15 §. af Kongl. Reglementet for Ac-

^ouchemens-Hufet, tilkommer Profefforen, ndjl

Kongl. Cotkgium Medicum, det högjla infcendet

vfver Inrättningen* Honom tilhörer at afgöra

mindre mål, at hålla hand öfver at alt må gå
Jhickeligen til, och när mål afjlörre vigt före-

komma, anmdles det i Collegio.

Härvid, fom ock vid de ofrige Åmbets-

goromålcn, år likväl Profefforen biträdd af Ar-

ris Obftetriciae Adjunäen, enligt den for ho-

nom af Kongl, Collegio Medico utfärdade In-

ftruftion af d. 3 Martii 1778.
Efter Aflefforert Hr, Doft. C. Ribben emot-

tog jag, til följe af Kongl. Collegii Mcdici

hoggunftiga Fulmagt, af d. 9 Junii 1777, den

beftålning och upfigt vid Accouchemens - Hu-
fet, fom Adjun&en åligger, och blcf året där-

på, eller 1778 > d. 30 Novemb. genom Hans
Kongl. Maj:ts Nådigfte Fulmagt befordrad til

Anis Obftetricise Profeffor, efter Hr. Profeflb-

ren
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ren r. Schulzenheim, och, i följe dSraf, hog-

fta. infeendet, nåft Kongl. Collegium Medicumv

ofver Inrättningen i nåder ombetrodd, hvarvid

jag har et påliteligit biträde af Hr, Doft. C.

Trendeienburg, fom genom Kongl. Collegii

hoggunftiga Fulmagt af d. 22 Dec. 1778) blef

befordrad til Artis Obftet. Adjunä efter mig»

Uti 14 §. af ofvannamde Kongl. Regle-

mente heter det: Så fnart Hufets vilkor fur-

ko\frai , få bor Profefforen och Betjeningen er-*

hålla Lön , fem de icke längre njuta , ån deras

omförg» drift och ålder hinna med verkets be-

Jlånd förenas. Hvad Adjun£len angår, få har?

Kongl Collegium, i brift af Penninge-Lon, lå-

tit honom njuta den fordel at bo husfritt vid

Inrättningen, hvarcft defs tilfyn och uppafs-

ning år ganflca trägen. Herr Profefforen v.

Schulzenheim hvarken behofde eller åflcadc

något arfvode, och jag har åfven varit det för-

utan, intii defs Håns Kongl. Maj:t, uppå min
dårom underdåniga gjorde anfokning och 'Kongl.

Collegii underdåniga tilftyrkan, d. 1 Jun. 178O
i nåder beviljade mig, i och for Profeffors-

Syflan och den därmed förknippade ftåndig*

tjenftgorning vid Inrättningen, et fritt beboen-

de af de rum i famraa hus , for hvilka jag

eljeft betalte 66 R:dal. 32 Skil. Specie ärlig

hushyra , fom numera af Médicinal - Fonden
kommer at arfåttas.

De jgoromål vid Inrättningen , fom fordra

Prifte- Ämbetets åtgärd, åro Barn-dop, de fju-

D 3 ka*
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Jtas befokande och comraunicerandc. Dopboks

.forande, Artefters utgifvande m. m. och defle

beftriddes, få länge 4cc°ucnernens-Hufet var

på Riddareholmen, af den Forfaml ingens Vorr

dige Pråfterfkap ; men fedan Inrättningen flyt?

tades til hufet å Freds-Gatan i Sr. Clara? For-

famling, har Comminiflern Hr» Magifter. F. L*

Wittimgh därmed haft et få ofqrrrutit, fom
litet lånande befvår, emedan endaft for hvart

barndop betales af de ej aldeles utblottade mo-
drarne 8 Skill. Specie, fom dock icke ar ea

fkyl-digher, utan beror af deras fria yjlja, och

ofta underlåtes.

Hvad eljeft Betjeningen och hushålningcri

vid Accouchemens-Hufet b;
etr$ffar, fa har d|r-

med åtfkil.lige forändringar forelupit. jag v\\

eganteligen i korthet tala om nåryarande be-

fkaffenheten daraf, och endaft i förbigående

nämna, at framledné Hr.
J.

H. Boll, fåfom

Oeconomie - Betjent och Bokhållere , och defs

hufrru, Madame Mar. IVJag. Boll, fafqm Före-

ftånderfka och Barnmorfka vid Inrättningen de

2:ne forfta åren, voro på det fåttet lonte, a|

den förre hade 16 R:dal. 32 Skill. Specie årl.

och 'at de bodde husfritt for den fenares myck-

na befvår, fom åfven beilod uti kofthållnin-

gens beforjande för barnfangs-qvinnorna, emot

en nog ringa, men med 4:de § af Reglemen-

tet enlig betalning af 24 'Skill. Specie pro

perfona i veckan.

Uppa
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Uppå Collegii Mcdici underdånigft dJroflt

gjorda föreftållning, har Hans Kongl. Maj:t

uti Nådigfte fkrifvelfe af d. .21 Sept* 1779,
tillåtit, ät hushålningen m. m. vid det Publik*

Accouchemens-Hufet fkullc lemnas under en-

treprenade til den minft bjudande, och har til

underdånigfte följe af en fådan Hans Kongl»

Maj:ts nådiga vilja, Inrättningens behofver i

den delen, ledan d. 1 Dec. berörde år, af en

Entrepreneur blifvit beförgde, emot fådane vil-

kor, dem han fafom minft bjudande, kunnat

ingå och Kongl. Collegium funnit med Inrätt-

ningens fordel och Entrepreneurens billiga

vinning kunna förenas; rnen hvilka få mycket

mindre hår pafla at infora, fom de åro förin-

Öex*lige vid en ny Entrepreneurs antagande»

Jag vil endaft nämna något om de fkyldig-

Jieter, fom Entrepreneuren åligger at upfylla.

Emedan Inrättningen nödvändigt borde haf-

va en Oeconomie- Bokhållare, och för Amme-
Befilctnings - Contoiret åfven en Ombudsman
var nödig j få hafva deffe bägge fyflor med
entreprenaden blifvit förenade, på det ej min-

dre, til befparing for fonden, flere ändamål

måtte vinnas genom en enda fådan betjent, an

afveri denne, i affeende på flere göromål, kun-

na hugnas med någon båttre inkomft, ån om
han, jemte entreprenaden, beftridt ingen eller

cndaft en af de nåmde fyflor.

Såfom Entrepeneur åligger honom» enligt

]Songl
f
Collegii med honom uprättade Contraft

D 4 *f
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*f d. Ig Nov. 1779: 1:0 At dageligen for/e

hvarje Barnaföderjka , under den tid hon efter

förlofsningen vifias i de publiqves rummen, med
mat och dryck, beftäende uti Frukoft af en half

kaka fpisbröd med godtfmör; Middag, af kött-

foppa 4 gånger i veckan med \ mark kött och

~ kaka brod } och de öfrige dagarne vattnjoppa

ined fött och fvejkon eller ruffm uti, ölfoppa eU

ler dgqöl^ altid med något tjenligit fåfvel drfr-

iil: Aftonmåltid , af \ Jiopsfkål korn - hafver*

gryns- eller Mjöl-gröt, tillika med et avarter Jöt
mjölk; Defsntom få mycket hafver - foppa fom
åftundas at dricka, famt för fomlige af Bamafo?
derjkome , fedan de dro förlöjle , § fiop godt

varmt dricka och bröd; hvilket dock ankommer

på Profejforens eller Adjunktens ordination
,] få

vdl fom det, om någon gång håljans omfiåndigr

heter fordra, at den. nu ndmde matordning måjle

andras; dock få, at kojlnadtn för Entrepreneu-

ren ej öfverjliger värdet af föreftirefne Stat;

kommandes han, at til matredningen fjelf bejiå

nödvändig Kjöks- och Måltids^Reafkap (1).

2:0 De rum, hvaruti de fjuke ligga, håller

Entreprenören på egen bekojlnad med jemn eldt

ning,

£l) Uti hvarje Accouchemens-Hufets rum dr en Trykt

Matordnings.Lifia for alla dagar i veckan upfkgen,

jr och denna ar afven infård uti Stocktxihns - Pojlen

\ for d. 26 Maji 1780. Uppå deq famma ftår åfr

ver denna Anmärkning t Den, fom {inner orfak at

I vara mifsnågd med mat, Jkötfel eller Betjeningens lip.?

f fårande, klage fjelf dar6fver får Profejforen elltt

Poäorn, fomjkola (rafvafaken och Jkaffh råftelfc.
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nfegj lika/om honom äiigqer, dä Profejfcren fin*

ner nödigt, at defsemellan låta /kura nfigotdera,

at til defs tortiniug bejlä nödvändig ved. Til

JFcrlofsnings- Rummet, fom Sköter/kan tillika be-

bor, famt Accouchemens-Kjöket, bör åfven bejläs

få mycken ved, fom nödvändigt fordras,

3:0 Extra-Rummen, få väl fom Sköterfkans

til egit behof vid förlofsningar och de fjukas

efterfeende , fårfes med Talg - Ljus , famt god

flof-olja och bomulls-vekar til Lampor, få väl

hos de fjuka , fom i Förlofswngs-rummet.

4:0 Åligger Entrepreneuren at förfe alla

rum med granris och fand, famt beforja fopor-

nas bortförande, afträdens renhålning Qch Kjoks-

Skorfienarnes fajande.

(£:te, 6:tz, frde, p:de och io:de pun&erne

hQJa icke hit,)

7:0 Med dem, fom uti extra-rummen blifva*
mottagne, fiar Entrepreneuren at fjelf ofverens-

komma om deras forplagning i famräd med Pro-

fejjoren efter billigheten ; dock fä9
at den vanli-

ga afgiften til hufet Jarfkilt ärldgges af de in-

kommande*

Entreprencurens fkyldigheter i h|nfeéndc

til de 2:ne med entreprenaden förknippade

fyflor, finnas uti Kongl. Collegii Medici for

honom, d. I Dec, I779> utfärdade Inftruftion,

af följande hufvudfakeliga innehåll: Honom
åligger fåfom Oecouowie'Bokhållare vid det Pu-

bliqve Accouchemens - Hufet , at hålla en förtck-

ning eller Tabell öfver de mkomne och förlöfta

D § Bar-
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Barnafoderjkor uti famma hus ; Om de under*

hällas på egen eller hufets koft ; när de blifvit

forlöfte oth frijke, fjuke eller döde utfkrefne;

famt i anfeende til barnen, bur, jemte nummern,
•anteknas när de tilkommit tefvande eller dodf ödde;

af hvad kon de dro; nar de blifvit döpte och,

huru ' kallade; ni.' m. Bamafcderfkornes namn
får han ej efterfråga, antingen fjelf eller ge-

?!om andra, icke eller fe någ^on af dem, fom be-,

talar för ftg, och det icke vil tillåta.

Han håller rakning fårjkildt ofver $e utgif-

ter vid Publiqve Accouchemens-Biifet , fom un-
d.r d"fs Entreprenads - Accora

1

icke dro begrep-

ne, och den inkfvereras hvarje månads jliit til

Profefforn, ftyrkt med JLdjunllens påfhrift

och behörige Allegater ; kommande i famma rdkr

tiing dfven at uptagas defs egit och ofrige un'r

derbetjeningens arfvoden, fom qvartaliter af Pro «

fejjom utbetalas (i). «— Han bör hålla en In-

veniarii Conto ofver alla Accouchemens - Hufét
tilhörige löfa Inventarii perfedlar, «— Houoni
åligger dfven at tilfe , det ordning och fnygg-
het hallas inom Accouchemens-Hufet ; —'Lika-
ledes bör han uträtta de 'Commifjioner , fom an*

gä Accouchemens - Hufet och honom af Profes-

forn eller AdpmBen updragas, —~ Såfom

(i) Såiom erfarenheten vifade, at fedan Inrättningen

kommit under entreprenade , ofta på hela månaden
inga betydelige utgifter exifterade; få refolverade

Kongi. Colle«tum , under d. 28 Aug. 1780, at

framdeles endaft QyaitalsRakningar {kulle uprattflf

•ch til Collegitim inlemnas.
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SäTom Ombudsman vid Ammejkaffningt-

Contoiret tilhör' honom at noga efterfpanä om
nägre Ammor gått i tje»jt utan at förut haf-

va blifvit behörieen examinerade och med Cou-
toirets intygande om fin fkickelighet och renhet

frän Jmittande fjukdom fnrfedde; —* Ofvet alfa

mål, fom tora AmmeftiaffnUigs-Cowtoiret', ålig-

ger honom, at med Medicinne Doclorn och Förejfån-

dåren (Adjunften) öfverldgga och defs projhing

underkajla-, famtfig til efterrättelfe Jtdlla, m. m.

Ifltil Påfken 1779 beijcntes Inrättningen

pven af en examinerad Barnrqprflca, hvilken

var likiom Forpftånderika, och endaft af Kongl.

Collegio Medico kunde til och ifrån Syflan

fattas ; Men uppå min d£rom gjorda ödmjuka
foreftålning, fant Kongl, Collegium, at en exa-

minerad Barnmprfka vore mindre nödvändig

for denna Inrättning, emedan Profefforen och

Adjun&en åro anfvarige för- forlofsningarne,

famt refolyerade, at en fadan perfon framdeles

/kulle omedelbart och endaft dependera af Pro-

fefforen, til håttre ordnings och fubordinations

vinnande, och blott under namn af Skoterfka

betjena Accouchernens-Hufet, ehuru hon blif-

vit ordenteligen undervifad i Jorde - Konften.

Inrättningen har härigenom åfven vunnit den

fordel, at i ftållet for 2:ne perfoner, nemligen

Barnmorfka och Skoterfka, fedan den tiden

endaft en perfon behoft lånas, ehuru hon gor

bagges tjenft; Men denna fordelens beftånd

dependerar likväl af Barnmorfke-Lårlingars an-

«i,
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tal, fom göra tjenft vid Aceouchcmens-Hufet

;

ty uti 1 2 §, af oftanåmdc Kongl. Reglemente
for Barnbords4nråttningen heter det: Til Skå-

tsrfhor antagar de, fom uti Jorde-Konflen Jkola
widervifas. Tvånne af dem böra Jidndigt vara
tullands-. Nar nu, efter alt utfcende, ganfka
få och kanflcc inga Barnmorike- Lärlingar hå*

danefter hitkomma, och en enda mennifka, få-

fom Skorerika, omojeligen kan betjena få

många fjuka, natt och dag, i flera rum, få blh>

ver åtmmftone en hjelperfka åt henne nödvän-
dig, om icke två; och jag har redan fiftledne

May månad innevarande år, fedan Kongl. Col-

lcgium dåstU bifallit, varit nodfakad at antaga

en fådan.

Såfom horande til Inrättningens betjening,

kan åfven raknäs en Tvåtterfka ; men hon bor

icke i Hufet, utan beförjer endaft defs tvått,

emot et vift årligt arfvodc.

Til hushållningen horer vidare et uti Ac-

couchemens-Hufet med Kongl. Collegii tillåtet

fe år 1778 inrattadt Apothek, fom for narva*

rande fourneras af Hr. Apothekaren Schulzen

på Ho -Torget, och ar med mojeligafte fpar-

famhet inrattadt. Våra invårtes måft brukade

medicamenter åro Engetjkt Salt , det af Herr
Do£tor Trendelekburg uti Forfta Bandet af

denna Wcckofkrifc p. 310, befkrefna Digejliv-

Pulvret, Rhabarber och Pulvis Nitrofus (bc-

ftående af Nitrum och Sacchar. Alb. aa) . —-*

Mindre ofta förekommer bruket af Fol. Se?m&9

Flor,
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Flor. Sambuci, (til thée) Cort. Kfakincc> Rad.

Ipecacuanhce , Tärt. Antimonialist Kernt. Jtöine*

ralisy Syrup. Antifepthus Ph. Paup., Etixé

PebJorale, Elix. Äntihyfiericim /. Fcctidum

;

Tinbl. Thebaica (blir ofta nyttjad fub partu;

men cljeft fållan), lÅqp* Conu Cervi Succina-

tns (endaft for barnen), Gummi Arabicim^ (at

fmålta i drycken vid diarrhéer)* Nåftan obru-

kade åro: Pufa. Laxans (Tissots, beftående

*f Rad» Jalapp, , Föl. Scnnse och Crem. Tärt»

aa), -Pulv* Alexiterius, Mixtura Diatrion f

Tinft. Abjinth. Ph. Paup. och Rob, Sambuci,

hvarföre ock Apotheket med defie, fedan for-

fta gången, icke blifvit, eller lår blifva å nyo
fourneradt. God Håning nyttjas måft, at där-

med göra viflä Medicamenter fmakclige och

til förfärdigandet af Oxypiel Simplex. — Bland

utvårtes medel brukas måft: Acet. Saturnlfiurfi^

Unguent. Satumimim > Alkali Lignor. depura-

tum, Borax, Flor. f..Calx Zinci, Fot. Mentfz.

Crifp. och Flor. Sambuci. Mindre nyttjade

aro : Mixt. Traumatica ad Papillas, (beftående

af 01. Ccrse plur. reftif, Tinft. Myrrhse och
Balf. Peruv. nigr. aa) Theriac, Emplaftr. Vefi*

catorium — Adhcefivum — Gwnmofum — g

Calaminari lapide — Diapompholygos ; Un*
guent. Bafilitum — e Styrace — Suppurans i

Spec. Refolventes — Emollientes ; hvarföre ock
ftorre delen af defle faker, i fynnerhet The-
riac, Emplafträ och Unguenta, i fednare tiden

ej blifvit hållnc i förråd; utan endaft hämtade.



når de behofts, — Utom alt detta finnes åfveri

i Apotheket: Vin-Ättika^ Fravjfo Bnhwin och
Såcker-Syrttp, fåfom til fine bchofver nådige,,

funt Axungia Porchia, fom nyttjas vid tou-

cheringen. — Viffa componerade medel tilla-

gas inom hu let, fåfom: Infufum Rhei (cum vel

iine Alkali) Infufurri Seniice (af Fol. Senna? och
Pulv. Digeftivus, da, fom macererras med kok-
hett vatten i tima, filas och gores fmakeligt

med håning;) Tårjk-Blåndhing (fom brukas at

pent/lä barnen med; når de hafva tärfk i mun-
nen; åfven ock för mcfdrarne i lika håndelfe.

Den beftår af: Pulveriferad Borax i Scrup.

och Håning i Dfäch. , fom blandas til i§ Uns
Kjåll - vattn) ; Om/lags - Lut ( af ÄlkaL Lignon
2 Dräch. , uplofte uti i qvarter ljumt vattri,

fom nyttjas for hårda broft, på det fått Herr
Doft. Trendelenburg befkrifvit c; 1. p. 306);
jiqvä Satuminä Ph. Sv. —

Hvad mera om denna Inrättnings hushåll-

ning kunde vara at amårka, det kommer på
fine fårfkilde ftållen af inflyta; Rummens och

klädernas fnygghet jemte underhållande af

frilk, famt fnararé fval ån varm luft, åro öm-
flåndighetcr , hvilkas iakttagande lika få forg-

fålligt bevakas, fom de fjukas hålfa och lif

åro angelägne, och liåraf i fynnerhet bero, nar

eljeft alt annat år lika. Til den andan åro ej

allenaft rummen forfedde medr drag - luckor,

M^an jag: låt åfven 1777 om höften taga fpjållen

ur
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ur alla kakelugnarne, emedan jag omöjeligeii

kunde förmå SkåteHkorna och åfven Barnfångs-

qvinnorna, at låta dem flå åpna, hvilket lik-

väl i et dylikt fjukhus år angeläget, om frifk

luft fkal kunna bibehållas* Någon jemnarc

eldning blir val härigenom nådig; men det år

båttre at fonden vidkännes en litet drygare

koftnad, ån at Barnfångs - qVinnorrie {kola ex-

poneras för den betydande fara, fom en ofund

luft medförer. —r Utom det at rummen ofta

{kuras, fa béftrös de åfveri med granris fom
man beftånkt med åtticka, i fynnerhet de års-

tider och dagar, fom den fria lufteil åfven år

ofund, hålft i början af våren, fom Irfarenhe-

ten lärt ofs vara den farligafte tiden for Barn-

fångs-qvinnor på Accouchemens-I^ufet; hvar-

fore ock iakttageS, at man, innan vårens in-

brytande, ur fångarne borttager de ofver vin-

tern nyttjade madraffer och kuddar; och i

deras ftalle Iågger antingen aldeles nya, eller

fådarie), hvilkas både tagel och ofverdrag blif-

vit vål rentvåttade, torkade och vådrade. For-

fummas detta, ar fara, at de fjuka angripas

af den dödande Barnfångs-Febern, om hvilken

uti §. 7. {kal blifva tak. — Om pågon Barn-

fångs - qvinna', af ovanlig feber angripes , med.

tecken til rota, få blir hon enfam liggande i

rummet, hon omfar dageligen fång och kläder

och man fördubblar omforgen at hålla frifk

luft, til hvilken anda åfven rökes med åtticka,

fctguten på en het cldfkyffel, och vattnirabar

in-
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infattas, uti hvilka man Mit frifka gran-rufkor;

Sro flera rum ledige, (a får hon åfven dageli*

$en dåraf omfa.

(Fortfåttning en annan gång.)

Ny h eter.

Af framledne Herr Archiatem och Ridda-

ren m. ftu NILS ROSEN von ROSEN
STEINS vackra Bok om Bärna fjukåorriar 5r

nyligen 4:de Uplagart, på Ty/ka af Hr. Prof,

och Ridd. Murrav, utkommen i Gottingen hos

DiETRictt 1 78 *. 8'vo. Sju år åro fårflutne

fedan förra Uplagan. Denna Bok år Uvzrt

ofverfatt på HoUendfta af ProfefT. Sandkort,

på Engeljka af D. Sparrman , på Frcinfyjka af

Hr. Lebure de Villebrune, famt på Italien*

fka af Herr Palletta*

(Se Gottingifche Anzeigen* j$. Jl. d. 12 May

Under den 15 fiftledne May Sr Hof-Me-
dicus DoQor Sv. Hedin i Nåder befordrad

til Affeffor i Kongl Collegio Medic-ö.
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ANT. GIUSEPPE TESTA, Delta morte

apparente degli anitegati &c.

En med mycken flit utarbetad afhandling om
utrönandet af dåds -fattet hos drunknade, famt
de verkfatnmajle medel til deras vederfående ; loo*

fd. 8-o. Auöor medgjer at vatten kan vid åt-

fkilliga omftåndigheter trånga fig in i Lungor-

ne, qvåfja andedrågten, forftåra blodets omlopp
och tvinga den i for (tor myckenhet åt hufvudet

och broflet ; emedlertid nekar han til alla hår-

af gjorde flutfatfer til döds orfaken hos drunk-

nade; och bemödar fig at vifa, at det i lun-

gan inflangde och med yttre luften blandade

phlogifton år orfaken til deras dod; emedan
fårfarenheten vifar, at en indragen luft, fom ej

blir förnyad, och fåledes år med phlogifton

från' lungorne mattad, gjor et vift och fnart

flut på lifvet.

Så vil den til blotta utfeendet fom den ver-

kelige döden hos drunknade, fager han vara

en naturlig följd af den inftångde luften; At
all retlighet ar borta hos alla, hvilka man fom
döde utur vattnet uptager, förklarar han få-

ledes, at den i lungorne qvarhålne phlogiftifka

luften i fynnerhet angriper nerverne, och ef*

terhand minfkar forft kjånflan och fedan Sf-

ven retligheten, hvilken den fluteiigen med
fjelfva lifvet aldeles borttager.

Den drunknade nalkas fåledes grad-vis til

fitt lifs flut, och oaktat all lif*-xörelfe fynes

N* 5 £ vara
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vara aldeles borta, fortfar dock lifvet och defs

verkfamhet ånnu något, få at man ej bor tvifla

på en drunknade vederfående , i anfeende til

lifs-organernes kraft ac åter börja fin rorelfe,

förr ån verkelige tecken gifva tilkjånna , at

kroppen antagit rota, och lifvet fåledes år al-

deles borta, fårat det motftånd uphåfvit, forn

lifskrafterne gjort mot de phyfifke, på krop-

pen verkande, orfaker. Men huru den phlo-

giftifke luften verkar på nerverne, och genom
hvilka nerv -grenar denna onda verkan med-
delar fig åt de ofrige, det tiltror Auftor fig

ej at fåga; men val lluter han af de onaturlige

fymptomernas följd, at nerverne förft och ome-

delbarligen dåraf angripas; ty de drunknade

kunna långe vara berofvade kånfla och varma,

faft någon rorelfe i hjertat och blodet ånnu

kan fortfara, forn fes dåraf at det ånnu då

kan vara möjeligit at åter upiifva dem. Pul-

fation måfte hos deffa förolyckade aldeles up-

höra, och utom många ftore förändringar i

lungan, måfte fåkerligen fke en ftor oordning

i blodets omlopp, utaf de många förenade or-

fakers verkningar. Dock måfte til fifta ögon-

blicket fortfara någon rorelfe i blodet, ehuru

ganika trög och omårkelig; ty det kan omo-

jeligen en ftund vara aldeles ftockat, utan at

helt och hållit förlora all förmåga at vidare

kunna komma i rorelfe. Således måfte intet

våtfkornes ftockning, utan fnarare den mer

och mer tiltagande fvagheten i nerverne och

lifs-
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lifskrafterne vara orfaken til alla de dodelige

förändringar fom fke hos drunknade.

De medel hår foreflås til de drunknades

vederfående, aro fållan från de vanlige åtfkil-

de. Utom det man långe fortfar at gnida

kroppen med torra dukar, låfvar Auftor myc-
ken nytta af at tvätta tinningar, ryggraden,

hånder och under fotterne med något retande

fpirituoft medel.

Aldrig behofver man tappa mycket blod

af, på en gång, och i allmänhet fkola åderlåt-

ningar med mycken forfiktighet härvid brukas.

Vid varma bads nyttjande, måfle man val

akta Hg for förkylning, om ej Milet dår det

anftalles, år val fritt från kjöld.

Tobakens dofvande egenfkap, gjor Tobaks-
Cliftiren milstånkte* (Se Beytrag zu den Er-

langifthen gekhrten Anmdrkttngeri) XIII voche>

31 Mårz i*jfi.)

Auftors refonnement om orfaken til döden

hos drunknade torde val mycket kunna mot-

fågas. At phlogiftifka luftens verkan på ner*

verne fkulle fororfaka deras häftiga dod kan fy-

nas fannolikt; men. då man vet, at åtflcillige

mennifkor flera timar, ja, fom någre berätta

flera dagar, kunna värk under vattnet, och li-

kafult blifvit vid lif, få+tyckes denna mening

nog forfvagas. Orfaken hvarfore defla kun-

nat lefva under vattnet, har väl varit at fora-

men ovale varit öppet ; men philogiftifka luf-

tens åverkan på nerverne i lungan vore dock

E fl altid
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altid den famma. Årfarenhetcn ikal vifa hvil-

ken methode at rådda defla olyckelige år den
båfta; theoretifke refonnemens bevifa hår ej

mycket; det fått hvarigenom de flåfta återftål-

las til lifvet, ar altid det formånligafte, och

åmnen felas ofs ty vårr fållan.

For at underråtta Svenfka almånheten, hu-

ru man vid. åtfkillige olyckshåndelfer i fyn-

nerhet med drunknade ikal förfara, år hvar-

ken möda eller kofmad fpard. Redan år

1771 utgafs Herr Hensslers korta, men
ganfka nyttige, Anvifning til de fornämjla hjel-

jjemedel jör dtm fom genom ofårmodeliga olycks-

håndelfer blijvit HJloja. Kongl. Patriotifka

Sållfkapet \h for flera år fedan inforfkrifva

de i Frankrike med förmånn yttjade inftrumen-

ter til drunknades laddande; beftående af to-

baks - Cliitirs inflrumenter, hvilka dock måfte

blåfas, och laledes hade den olågenhet at ej

med nog kraft fortdrifva röken, lamt et ror

at blåia luft i lungorne, en flafka for ftink-

fpiritus och eld flal med dit horande faker;

famt utgaf år 1775, hårom en tryckt under-

råttelfe om fättet at återjlålta dem fil lifs fom
drtwknadt. Och på det all möda med ladane

olyckelige (kulle blifva ofpard utfatte famma
KongL Sållfkap en belåning om 10 ducatcr:

ät den fom vifade fig med dejfa infirumenter

hafva återjiåldt någon til lifs fom blijvit får
drunknad iitnr vattnet uptagen, KongL Politie

inrättningen drog åfven den omforg at fadane

inftru-
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inflrumenter lämnades åt alla Parm-mStare hår

i Stockholm, för at altid harva dem til händs.

Uti de fmå Ahmmackorne for 1780, Stockholms

Horizont) låt Kongl.Vetenfkaps Academien infora

ennattundcrråttelfe: om drunknades återftållning

til lifs, författad af Kongl. Collegium Medicum.
Hans Excellence Riks- Rådet &c. Grefve Carl
F. Sch^effer har åfven nyligen låtit inkomma
en florre tilredning til drunknades uplifvande;

hvarefter Kongl. Patriotifka Sållfkapet åter lå-

tit fårfårdiga nya inftrumenter och dem til al-

månhetens tjenft, få vål Tom modell, fom til

nyttjande, utbud it. Deffa beila af inftrumen-

ter til Tobaks-Lavemens fom blåfes med piift,

et ror for at inblåfa luft i lungorna, en flafki.

med glaspropp for flink- fpiritus, 2:ne florre

flafkor för Camphert Spiritus, åtfkillige yllne

kläden hvilka doppas i Camphert Spiritus

hvarmed hela kroppen gnides; en fkjorta och

nattmofTa af fvanfkinn; någre kråk-pulfver,

med mera, alt uti en nått gjord tråd -låda

förvarat.

Men oaktadt alla dcfla anflalter och up-

muntringar händer dock Mr ganfka fållan at

någon drunknad återltålles til lifvet ehuru hvar-

jehande förfök därmed plåga anflållas. Om
vid hamnarne funnes publiqve rum, hvaruti

defle olyckelige kunde inbåras, famt under

fkicklige läkares fnara tilfyn, af omt och ej for-

fummeligit folk, finge all årforderlig fkjåtfel,

kunde vål mycket hoppas.

E 3 Un-
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Underligit ar at man oftare hor från lands-

bygden at folk fom drunknadt blifvit til lif-

vet återftllde, an har uti Stockholm ; hvad
orfaken dårtil må vara ar fvårt at fåga; fkjot-

fel ar fnarare at fkatffa hår ån på landet. Mån-
ne folkets klenare kropps byggnad i ftådcrne,

eller någre fårdeles oiiinde particlar i vattnet,

hvilkas närvaro man hår ånnu ej kan neka,

gjor denna fkilnad?

A. J. H.

Societé Royale de Medicine de Paris

hade den 6 Mars filtledne {In almånna

fammankomft, hvarvid Secreteraren underrätta-

de Sållfkapet: At tiden nu vore förfluten til

den frågans befvarande, fom år 1778 utfittes

mot 600 Livrés belöning ; At utjlaka de häfta

medel mot Rabies; på hvilken fråga belöningen

federmera okades til 1200 Livrés (fe denna

Tidnings 1 Band p, 123.)) famt at åt/killige

afhandlingar dårom voro inkomne innom den

utfatte tiden.

For at aga rättighet til denna belöning,

måfte man tillägga någre nye uptåkter til dem
man förut kan aga, genom nya och granlaga

©bfervationer fprida et nytt ljus ofver denna

fak, och, med et ord, göra denna fjukdoms

botande fåkrare ån tilforene varit» Ingen af

de tåflande hafva upfylt deffa hvilkor, hvar-

fore Societeten ej eller kan tildomma någon

af
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af dem belöningen ; uran år frågan a nyo up-

{'att til forfta almånna fammankomften år 1783*

Ehuru ingen af Au&orerne fåledes befva-

rat denna fråga få, at Han kunnat fortjena

belöningen, har Societeten likvål utmärkt åt-

fkillige, hvars arbete man ar fkyldig beröm.

Fem memoires åro i fynncrhet utvalde hvar-

ibland 3:nc fortjena verk^lig upmuntran, och de

a:ne andre en hederlig hugkomft. Mr. Lenoir,

Lieutenant - General de Police och Sållfkapets

Ledamot, på hvars vålgjårning denna belöning

år grundad, har härom blifvit underrättad, och

har ej velat at Au&orerne til de tre fvaren,

ibm funnos båft fkulle förblifva olonte, utan

låtit flå och dem tildela, tre guld-m edailler, på
egen koftnad, om 100 Livrés varde hvarje,

med famma ftampel fom Societetens jettoner.

Den i:fta medaillen tildomdes Mr. Mathieu,
Maitre en Chirurg. a Conze en Sarladais. Den-

na Auftor lofvar mail: Han fager, fig hafva

med förmån nyttjat mercure, fåfom fritlioner,

både fom prasfervativ och til fjukdomens bo-

tande; med den åtfkilnad, at vid fenare fallet

rader Han til ganfka flora och ovanlige doles.

Han har vid vifla tilfållen nyttjat en til 2 un-

ce af mercurial - falfvan, til en enda friäion

:

ftundom har han låtit ingnida denna faltya

kring hela kroppen.

Han har nyttjat åt en fjuk, fom blifvit

botad, under acceffen af Rabies, 13 unce mer-

E 4 curi-
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curial- falfva til friftioner både kring Vanlige

ftållen, fjelfva bettet och heta kroppen. Den
falfva, han nyttjar, beftår af 2 delar fett och

en del mercurc, och han brukar ättika for at

minfka verkan af mercuren då dels dofts fin-

nes for Mor.

Salivation, efter defs fått, år en lyekelig

brytning. Han nekar, ej at ju denna (kjotfel

ej år utan fara, men då omftåndigheterne åro

få befkaffade och dåden oundvikelig, har han

intet betänkande vid at använda den.

Han fluter af deffa obfervationer at afven

©n redan påftående Rabies genom denna mc-
thode kan botas, och tillägger at han har

borat 2:ne hundar, angrepne af denna fjuk-

dom, genom det han låt ingnida fåret och huf-

vudet med en myckenhet af denna falfva,

och låt dem taga, någre dagar å rad, hvarje

morgon 10 gran af thurpetum minerale.

Mr. Mathieu tilbjuder Societeten at' låmna
de fåkrafte bevis, ofver de håndelfer han an~

for. Sållfkapet åftundar dem om de flåfla;

och upmuntrar tillika alla Läkare at underföka

til hvad grad deffa medel kunna vara nyttige

vid en redan utbruten Rabies; Den fjukes til-

ftånd, fom eljeft år utan hjelp, tyckes tillåta

likarena at gjora någre forfok, hvilka likväl

med forfiktighet böra anftålias. Sedan Mr.
Mathieu gjordt kunnigt fit fått at nyttja detta

på djur, få kan man bruka famma vag for at

under-
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undcrfoka der, fom i denna methode kan vara

det måft verkande och farligare.

Den 2:dra medaillen gafs ät Mr. Bouteille,

Medecin a Monosqve en Provence.

Det fkulle blifva fvårt at frnmvifa mer
förenade tankar , et båttre botnings - fatt och

förnuftigare famt enklare affikter om fkjotfeln

och beskaffenheten vid Rabies. Och fkulle

intet felas mer for Mr. Bouteille, at vinna

belöningen, an någre obfervationer gjorde af

honom fjelf, fom kunde beftyrka defs fatfer.

Mr. Baudot, Medecin de Charite-fur-Loire,

har århållit 3:djc medaillen. Han anforer et

flört antal obfervationer fom fkola beftyrka

defs methode, endaft fom prcefervativ. Men
alla anförde håndelfer £ro ej lika beftyrkte,

hvårföre Mr. Baudot torde behaga fatta dem
i ordning for at vidare kunna utreda dem.

De 2:ne afhandlingar fom förtjena at näm-
nas efter de 3:ne forfra, åro följande:

1:0 Den fom Mr, De SaiNt-Martin, Me
decin å Damfront, inlämnat, innehåller ganfka

många anmärkningar en del ganfka nyttige, i

fynnerhet i den pra£lifka delen.

2:0 Den af Mr. Sumeire, Medecin a Ma-
rignane, lämnar ganfka vackre obfervationer

om rafericts botande genom fyror. Han up-

muntras at gjora defs bote -fått mer enfaldigt

och enkelt.

Societeten matte med (Ulla tigande förbigå

atfkillige afhandlingar, fom val utmårka kund-

E 5 flca*
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fkaper hos författarena , men i hvilka ordnin-

gen förvillar alt. Det ges intet åmne, hvar-

vid det år J°\ lått och tillika fa farligt at följa

hypothsfer fom vid en fjukdom, hvars natur

och råtta fkjotfel ånnu år obekant. Societeten

år långt ifrån at fordra, at män fkal af handla

et helt nytt botning-fått; men den begjårar til

det minlfca at man jkal utfåttja på det tydeli-

gafte, alla omftåndigheter vid fkjotflen, och af-

gjöra genom val befannade håndelfcr, livad

(lags medel man bor gifva företräde.

De redan inlämnade afhandlingar kunna

åter emottagas til nåfta tåfling, fedan deras

Auclorer å nyo lagt hand vid dem, och gjordt

de åndringar hår fordras. Sållfkapet hoppas

at 2:ne års upfkaf fkal vara tilråckeligt til nya

afhandlingars författande och defs antals for-'

okande.

De författare fom anföra nya obfervatio-

ner behagade, fårfkilt forfeglat, infånda befan-

nade betyger på de håndelfer de anföra och

den utgång de haft.

De Afhandlingar fom fkola tåfla om de ut-

fatte 1 200 Livrés fkola frie infkickas, med for-

feglat namn och divife til Mr. Vicqv-d'-Azyr,

Kongl. Societetens beftåndige Secreterare, rue

de Sepulcre, a Paris, innan den 1 Jan. 1783-

Societeten har vid defs forfta almånna fam-

mankomft år 1778 utfått följande fråga, mot

300 Livrés belåning: f/vad öfucrcnsftåmmelfe

fiafva
(fe fä kallade morbi Epidamhi med dem

fom
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ybm komma på famma ort och famma tid, ock

kal/as iutetmittmtcs] huru år deras förening

bejhaffadi och huru verkar den på deras botande.

Delöningen (kulle utdelas vid Sällskapets lam-

mankomft Fartlags- Tisdagen 1779; men Tom
man ej fant fig nöjd med de fvar {'om inkom-

mit, fa utfattes famma fråga å nyp, med dub-

bel belöning, ar til närvarande tid befvaras.

Denna fråga, fom ar en af de maft uplyfande

i Läkare konften , är verkeligcn rätt fvar at

befvara. Mr. Raymond, Medecin a Marfeille,

har upfylt Sållfkapets åitundan, hvårföre belö-

ningen af 600 Livrcs lionom tildomdes. En
annan aftiandling af Mr. Paris, Medecin a

Berre, har fortjent acceftit.

Sedan man afgjordt om beloningarne, gjor-

de Secretcraren päminnelfe, om en underråt-

telfe fom Såll/kapet borde utdela uti Landsor-

terne, får at vifa plan til den bref- växling

Societeten underhåller med Läkare och Natur-

kunnige både inom och utom Riket. Han gaf
äfven en kort underråttelfe om en afhandling

angående båfta fåttet at gjora Meteorologifke ob-

fervationer, hvilken bor utdelas åt Sållfkapets

Correfpondenter : och fårelårte fluteligen et ut-

drag af en underråttelfe om åtfkillige frågor

horande til begrafningarne på on Maltha, hvil-

ka hafva blifvit inlämnade til detta Sållfkap

utaf Stormåftaren dårftådes genom Mr. Arn~
baffadeur de la religion* Detta utdrag har

blifvit tryckt efter Malthefer ordens åftundau

och på defs koftnad. Mr.
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Mr. Lorry uplåfte fcdan en afhandling om

Medicamenters lukt, indelad i 5. ClafTer.

Mr. Carrere vifade en Cataloge raifonné

om alla afhandlingar fom utkommit om mine-

ral vattnen i Riket; hvilken hade til föremal

at lätta de forfok man anftaller for at utforfka

defla åtfkillige vattens egenfkaper.j

Mr. de Fourcroy låfle en Memoire om et

nytt fatt at använda vida motverkande faker

får at forfoka mineral - vattn.

Mr. Vico^d'-azyr holt åminnelfes Tal 6f-

ver Mr. Navier SålMkapets Ledamot, en be-

römd Läkare och Chymift uti Chaions - fur-

Marne.

Mr, Caille uplåfte en Chymiflc underfok-

ning om de åtfkillige fått man hittils brukat

for at tilreda Tartarus antimonialis.

Mr. L'ABBe Tessier låfte om en ganfka

dödande fjukdom Maladie rou^e fom hvart år

borttager et flört antal far, til hvars botande

han af Regeringen var nyttjad,

Sammankomften flutades med en afhand-

ling af Mr* Mauduyt om eleftrkitetens ver-

kan på aggs utkläckande och växters groende.

{Utnr UEfprit des ^foarmux , May 1781. p.

311. &e*

Utdrag af et bref ifrån Herr Provindat - Me-
ditut Doffor $, A. WADSTRQM, date-

radt Ekfjå år ijSh tit. J.
Ä".

Co-
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Cohimbo-Roteny utan tllblandning af annat

medel har jag forfokt i flere fjukdomar, men
aldrig funnit den göra la god verkan , fom i

Cholera, hvaraf Hr. Lagman M. for någon
tid fedan blef hårdt angrcpen, fa at han inom

J tima hade några och tjugu evacuationer (gall-

aktige och ftinkande) per alvum & vomitum;

Men fa fnart han tagit förft Kraft ftenar med
Citron - faft, och fedan några dofes af Colum-
bo- Roten, ftannade evacuationerne , och han

mår nu val.

Flores Zinci mot Epilepfie har jag 3:ne

gånger forfokt och låtit patientcrne därmed
långe fortfara; men fruktloft, icke en gång
lindring. Jag medgifver, at det kunnat depen-

dera af hurudane Flores varit. Någon mera
nytta gjorde fedan Vakriana.

Gmm Urbcmum har, före min hitkomft,

långe hår i Staden varit brukad mot fråflbr,

Under namn af Anelke-Rot , och, fom det få-

ges, med nytta. Jag har nu låtit famla roten

och tanker fnart göra forfok, hälft tilfålle icke

felar, emedan måft hvar io.de perfon, både

af båttre och fåmre folk, denna vår blifvit

angrepne af fråffan. Finner jag onikad ver-

kan, ikal det meddelas.

Rubia Tinftorum forfåkte jag forledit år

för 3:ne rachitiike barn med anfenlig fordel.

Tillika nyttjades kalla bad och Piller af båflca

Extrafter och Ox-Galla, famt dårjemte Alkali

Tajtari folveradt i vattn; Jag vet filedes icke

om
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om .£tt£r7i enfam gjort verkan» Man kan icke

låtteligen föreftållä % huru alman Engelfka

Sjukan ar på denna orren! Hvad ml val dår-

til vara orfaken hos Almop-en , fom i alla ti-

der haft och har et och famma lefnadsfått?

(Kanfke ock Rachitis i alla tider varit dar

gångfe och dependerar af Ortens belägenhet,

fattet at fkota och upfoda barnen?) Ej kan

man ofveralt flcylla på Venerifka giftet, fåfom
orfak hårtil? (Ho vet? Blifva barnen tidigt

och dageligen fågnade med bran vin, få kanna

vi defs verkan at forflappa de fafta delarne,

och finne åtminilone en fannolik bidragande

orfak til Rachitis.)

Alcaii Ammomac. Aqvofmn har jag for

någon tid fedan forfokt på mig fjelf emot

branfår, och det lyckades. Jag hade med hett

vax illa brant alla 5 fmgrarne på ena handen*

Galium Luteum brakade jag forledit år mot

fallande fot, men utan nytra; kan dock hånda

vid annat förfök, at det flår bårtre an.

' Ny h et c r*

Hr. Brunich i Köpenhamn har hitfkickat et

Prof- ark och en Subfcriptions-plan til Be-

jkrifvelfer og Kobbere om Dyrefamiingen i

Univerjitets Natur al - Theater, daterad Kjå»

benhavn d. 1 Martii ijffi

Prof-arket innehåller befkrifning på Lemur

Kolums (Lem, Tardigradus Lin.) , med Syno-

nyma
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nyma och efterråttelfer om de mifstag fom

vid defs befkrifning förr flcedt. Befkrifnin-

gen ar på Latin, ganfka noga författad. Den
bifogade Tabellen' år Tab. IV, och vifar Fig.

i. denna Lem. Kolurus i naturlig ftorlek, val

afteknad och illuminerad; Fig. 2* vifar famma
djur helt litet, klifvande i tråden; och Fig» 3.

vilar defs tånder och en del af Cranium. Sam-

ma tafla år afven hitfkickad oiiluminerad.

Af Subfcriptions-planen fer man at de fyr-

fotade djuren utgjora, efter v. LiNNes method,

ungefår 3 häften eller lifta Bandet. Med
hvhrt håfte följa 7 Koppar - plåtar. Formatet

år uti lag folio, och på hvar tafla endaft et

djur. Defla djur hafva antingen tilforene ej

varit afteknade eller åro de hos Auäorerne få

illa afritade, at få val deras naturliga fkapnad

fom fårg felas. Alla til forfta häftet och nå-

gre af de följande åro redan af fkicltelige

konftnarer afritade och graverade; en del ef-

ter lefvande djur. Det man om djuren finner

mårkeligit at tillägga, blifver på Danfka i Hi-

ftorifk fkrifart, men fjelfva befkrifningen, då

den behofves bifogas på Latin. I forfta häf-

tet blifver afven en beråttelfe om Danflce Na-
tural iamlingar i åldre och nyare tider, i fyn-

nerhet Univerfitetets. Så fort Fyrfota- djurens

befkrifningar åro färdige, /kola fåglar, krypan-

de djur, flikar, Infefter, fkall-djur och fjovåx-

ter på famma fått befkrifvas. Hela verket

kommer at utgjör 4 Band, hvaraf et Band
hvarje
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hvarjevåhr fkalblifvafårdigt; förfta häftet afirfia

Bandet (kal til Augufti månads flut redan kun-

na utlämnas. Framdeles lårvas afven en Franfk

ofverfåttning, fom likvål biifver dyrare. Ta*

bellernas pris år 12 Skill. Danik, for hvarje

fvart och 16 dito for de illuminerade ; Tex*

ten biifver til de fvårta på fint Franfkt pap*

per, då hvart ark (4 fidor) kofta 3 SkilL men
Texten til de illuminerade biifver på et tjoc*

käre Franfkt papper och betaks med 4 Skill.

arket. Hela verkets pris kan fåledes ej blif-

va mycket högre an 20 R:dal. På det man må
veta huru många Exemplar lamt af hvilken

fort fom man behofver uplagga, onikade Au-

Öor at man anteknade % for Exemplarens an-

tal och om illuminerade, eller fvarta Figurer

åftundas. Subfcription varar til May månads
flut. De fa Exemplar fom kunna blifva ofver

fåljas ej for detta pris.

Hår i Stockholm kan fubferiberas hos Hr.

Direffieur FTRBE-RG, och fom detta verk i

anfeende til Figurerne biifver ganfka Vackert,

famt i anfeende til Befkrifningarne och Hifto-

rien ganfka nyttigt, fa tviflas ej at det ju fin-

ner *
affåttning.
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Nova ASfa Reg] Societ. Scient. UpfaL Vol HL

p fp. («) Produ&a ignrs Subterranei Che~

mice confiderata a TOBERNO BERGMAN,
Chem. Profejfor & Eqvit. Anr. Reg. Ordin*

de Wafa.

Denna afhahdling börjas p. 59. och ftråo

ker fig anda til p. 137. Man tiltror fig ej

kunna gjora nog vårdig recenfion af detta ar-

bete på annat fått, an at infora fornemfta in-

nehållet af hvarje paragraph : Således vifes i

§. I. At produ£lerne af Eldfprutande bar-

gen åro verkeligen Chemice tilredde, och uti

§. II. At detta fker både genom den våta

och torra vågen.

Genom prodn&a vulcama Forftar Au&or
hvarjehanda materier, fom-af en uriderjordifk

eld, antingen hafva fit urfprung eller dåraf på

någo» fått forkofras»
#
De(fa fiker betraktas hår

ej få mycket til yttre utfeendet, fom mer til

defs fammanfåttning och inre beltåndsdelar.

Deffa produ9?er åro nu följande:

§. III. Upkqftade litet eller intet förändrade

faker, fafom: (a) Calcarea, (hackor &c. (£) ar-

giliacea. (c) granatica. (d) Schoerlacea. (e) mi-

cacea. (/) metallica.

§. IV. Jordaktiqe cakinerade eller brände

delar, fafom: (a) Cineres vulcanorum, den afka

fom ofta til otrolig myckenhet under fjelfva

N^ 6 F bran-

(<i) Se der föreuående af denna Yoi. recenferat i den«

na Weckolkrift , 1 Bandet p, 73 ocii 103»
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branden upkaftas. (b) Tophi, denna aflca blan-

dad med vattn af tiden hårdnad, (c) Pimpften,

fom vifes vara asbeft af elden förändrad, (d)

Terra alba.

J.
V. Jordaktige fmdlte faker , hvartil alla

lbrter lava hora. - Lava kallas de ftrömmar
af fmålre materier fom af eldfprutande berg
upkaftas; denna år antingen (a) Lava fpumo-
fa. (b) — compaäa* (0*«— ftalagmitica , och
(d) -— vitrea.

§. VI. Jordaktige Produ&er af ovifs iip-

komft ; hit raknäs (a) alla Haeterogenea fom
finnas i Lavan, (b) Bafaltes.

§. VII. Upråknas de naturalier fom man
orått kallat produBa vulcania, fafom: (a) den
hvita fa kallade fnåck fand på Afcenfions - ön>

fom ej år annat ån fmå {tycken af fnåckor,

hvilka genom vattnets rorelfe blifvit notte trin-

da och glatta., {b) den gröna half genomfkin-

lige fteatites , fom blott år den vanlige (c)

Granites. (d) Jaspides och Porphyrifte, (e)

Zeoiithie.

§. VIII. ProdubJa vulcania fallna^ hvaraf

ganlka fa, via ficca, kunna produceras* Där-

ibland räknas (a) Acidum vitriolicum phlogi-

fticatum. (b) luft. fyra. (c) kokfalt* {d) Sal.

Ammoniac

:

§. IX Produbla phlogijlica. (a) Petroleum.

(b) Svafvel. (c) de phlogiftiflca ångorne, fom
upftiga utur åtjfkilliga hålor vid Eldfprutande

berg.

§. x.
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§. X. ProdvtJa metailica, åro likvil altid

calctnerade fafom: (a) Järn, (b) Koppar, (r)

Arfenicum (d) Cobolt.

§. XI. Ttrreflria vuleania via humida for-

mata. Til deras alftring behofves ej allenaft

eld, utan åfven vattn, hvilket ofta år fa laftat

med jord-partidar, at det fåtter en fkorpa af

åtflkillig befkaffenhet ; hvartil forft raknäs: (a)

De Selicea patera fom finnas på Island vid

Geyfer. (b) Zeolither, hvilka, om de fkola

råknas til produöa vuleania, hora viiferligen

hit, och [c) Cakarea aerata fom i fyhnerhec

finnas vid Charlsbaden i Bohmeri*

§. XII. Produtla vice humidce falince åro i

(a) Acidum Aereum. (Jb) Alkali minerale. (c)

Alkali minerale vitriolätum. (d) Gypfutn. (e)

Magnefiå vitriolåta. (/) Alumen. (g) Vitriölum

manis, (h) Muria vel Calx magnefiaqvé falita.

§i XIII. Produtla vice humidce phlogiftica.

Vattneri fora med fig åt/killige ämnen och aga

mer eller mindre myckenhet phlogifton. (a)

Petroleum, (b) Sulphur; befkrifves huru fvaf-

vel i vatten kan genom andre tilkommande or-

faker hållas uploft, Jwaraf varma bad upkomma.
§. XIV. Produtla vice humidce metallica, me-

taller lofas val ej, per fe, uti vattn, men om
något falt-åmne, i fynnerhet furt, tilkommer,
lofas de merendels låtteligen.

§. XV. Vifar hvarifrån den underjordi/ka

värman och elden upkomma. Hår taks nemli-

gen om den orlak, fom i Jordens fkjot forft

F 2 up-
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upvScker hetta och eld. For at verka detta

behofves 1:0 Pyritae, fom beftår af järn och

fvafvel, faker fom blandade up väcka varma
och ftundom eld af fig fjelfva. 2:0 Materia?

fcituminofa?. 3:0 Vattn, for at fattja beftånds-

delarne af pyrites i rorelfe fins emellan, och

4:0 Aqv purus. Som* alla deffa finnas uti och

omkring eld-fprutande bårgen, fa finnes åfven

dåruti deras orfak.

§, XVL Uttyder vidare, Coronidis loco, den

underjordifia eldens verkningar*

En fullfländigare recenfion, af denna for

Au&or modofamma och for alla vetenfkaps

alflcare betydande afhandling, vore utan tvifvel

ganfka nyttig och uplyfande; men fom denna

Weckofkrift i fynnerhet innefattar de til Lä-

kare vetenfkapen egenteligen horande ämnen,
v

Ja torde vare låTare ej mifstycka at man ej

vidare gått in i deffa faker.

Väderleken- och de måft gångbare fjukdomar ob-

ferverade Jijlledne May månad i Stockholm.

D,i - - mäft klart, 17 grader värmt, mot
aftonen mulnade.

2 - - morg* tunna moln, 8 gr. varmt, lugnt,

Baromet. 25, 90. middag 19 grad,

varmt, litet rägn.

3 - f morg. mulet, 9 gr. varmt, Baromet>

2§> 65* fniått rägn,

d. 4
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d, 4 - - morg. mulet, 4 gr. varmt, Barom,

25, 52. midd klarnade, kall biåft,

knapt 5 gr, varmt.

g -_ - morg. klart, Therm. på rryspunften»

om midd. 6 gr. varmt.

6 ~ - mSft mulet, fno och hagel med nor-.

'dan ftorm, midd. knapt 3 gr. varmt,

aftonen en grads froft.

7 - * morg, mulet, 2 gr. kalt, ftorm, Bar

1 går och i dag 25, 31. midd. fn&

och ur -vader, afton, lugnade ochr

klarnade.

8 - - morg. klart, 1 gr. kalt, Barom. 25,

53. fnogade ftundom, midd» knapt

5 gr. varmt.

9 - - morg. mulet, Therm. på fryspunS:.

Bar. 25, 56, mot midd. klarnade,

5 gr. varmt»

10 - - morg. klart, lugnt, 9 gr. froft, Bar,

25, 63. midd. 9 gr. varmt.

11 - - morg. klart, lugnt, 4 gr, blidt, Bar.

25> 8o* midd. 10 gr. varmt, gulna-

de och rågn-ftånkte. ,

12 - - morg. halfklart, $ gr. varmt, Bar.

.25, 76. midd, n gr, varmt, Bar.

fteg til 25, $3-

13 - - morg. 7, midd. 17 gr, varmt, maft

klart, Barom, fåll til 25, 71,

14 - - morg. ftrodde moln-flåcker, n gr,

varmt, midd. 18 gr. varmt?

F 3 d. 15
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d t 15 - 4 morg. ftrodde måln, 11 gr. varmt,

Bar» 25, 74. midd. 18 gr. Varmt,

16.- 9 morg. mulet, fmått rågn, lugnt, 9
gr. varmt, Barom. 25, 65, midd.

11 gr. varmt.

~ ?7 "* " morg, naulet, 7 gr- varmt, Barom*

25, 8<5. midd. klarnade, 14 gr. varmt,

J§ q 'i morg. klart, 5 gr. varmt, Barom.

25j 85» midd. 16 gr. varmt.

19 - - morg, klart, 11 gr. varmt, Barom,

2 5> 75- midd. 18 gr. varmt.

20 - - mulet, 19 gr. varmt.

2j - - morg. mulet med vackert rlgn,

lugnt, 10 gr. varmt, Barom. har

fmåningom fallit defla dagar til 25,

41. midd. ig gr. varmt, klarnade

mot aftonen.

22 - — morg. mulet med rågn, 6 gr. varmt,

Barom. föll i går til 25, 39. men
fteg i dag til 25, 65. midd, 8 gr*

varmt.

23 - - morg. klart, 1 gr. varmt, Barom*

25 > 83 fedan muht med nordan

ftorm och fno-ur. midd. 6 gr. varmt.

24 - - lika fom i går, men utan fno, lu-

gnade litet mot aftonen, Bar. 25, 90.

25 - - morg. mulet, rågn, 6 gr. varmt,

Bar. 25, 62. midd. 10 gr. varmt.

26 - - morg. mulet, 8 gr- varmt, Barom.

25, 54. midd. 11 gr. varmt, klar-

nade til natten, med froft.

d. 27
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d. 27 - - morg* 2 - midd. 15 gr. varmt,

balf - klart.

28 - - morg. klart, 11 gr. varmt, Barom.

har varit 25, 74- rnen föll nu til

25, 52. midd. mulnade, rågn, 18

gr. varmt, mot aftonen lugnade

och klarnade.

29 - - mulet och rågn, lugnt, 11 gr. varmt*

Bar. 25, 50. midd. 17 gr. varmt.

30 - - morg. mulet, rågn, 6 gr. varmt,

Bar. 25, 32. midd. 13 gr. varmt.

31 r - morg, klart, 7 gr. varmt, Bar. 25,

47. midd. 15 gr. varmt, eftermid.

mulnade, litet rfgn.

Sjukdomarne hafva nu antagit en mer het-

fig art, få at Pleurefier, peripneumonier, famt,

dår och byar, en nog altvarfain Rot-feber, ej

varit fa fållfynte. Vid denna fenare, har man
åter blifvit öfvertygad hvad nytta kall regime

medför: En fjuk, fom fördes fån et hus, dar

denna feber >fvårt graderade , til den ytterfta

af en af malmarne, mådde efter denna refa i

fria luften ganfka väl, och forbåttrades däref-

ter dageligen. Hos en del vifte fig flackar, och

beftåndig yra ofta från fjukdomens början.

FrofTorne blefvo ofta få hetfiga at en åderlåt-

ning behöfdes, fom altid gjorde mycket godt.

Några anmärkningar
} angående Håningens ,

bruk

och nytta, Stockholm hos Holmberg 1780,

F 4 22
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£ 2 fidor 8-vo författade af C; Nyrcn, Hä-

rads Proft pä Wikbolandet och Kyrko-herde

i Kudby.

En uti mycken välmening författad fkrift,

fom /kal afhandla Håningens både medicinfka

och ceconomika nytta. Au&or ifrar mot den

inritade imaken for utlandfke faker, fafom

orfaken hvarfore fockcr mer nyttjas och ål-

fkas ån Håningen, fom Han fager vara et med

Svea Land nationell atfter ; ty Han forfåkrar

fig dock c] tro at Läkare -Konjlen eller defs

förnuftige läkare haft någon del i detta lånliga

rån, eller i denna mordifka flämpling. —- Han
tror val at ju fjelfva Ldkarne och många tufen-

de inbyggare förut veta hvad han årnar Jhrif-

va , tror dock Jig gjora de ofrige en verkelig.

tjenji därmed} at här upgifva hvad han af egen

erfarenhet —- funnit håningen äga får en väl-

jignad) om icke Gudomlig kraft och verkan. —

-

Hvadan han ock håller före, at Grekernas Gu~
damot Åmbrojia, ej varit annat än Häning, och

Gudadrycken necHar-, ej annat än Mjåd.

i:fla Ajdelningen om Håningens hushålls

nytta går man förbi fafom ej hithörande, men
den 2: dra Afdelningen fom afhandlar Hånin-

gens Medicinal nytta torde man, til vår up-*

byggelfe nogare få genomgå. _

Auftor, gjor förut det förord at Han altid

menar en ren och valanfad håning, fom på
Apotheken (efter H$ns utfago) kallas Jungjru



kdning. Han har ej funnit något aga ftårre

kraft, at forvara mennifkan for iten-paffion,

och at grufa den ftenfom redan gyHrat fig*
an-

tingen i blåfan eller i njurarne; han har fjelf va-

rit plägad af gickt och ftcn i fynnerhet ftran-

guiv och, fedan han forgj^fves frågat alla Lä-

kare, har han fjelf botat iig med håning. Til-

förene at han mycket focker och hade då in-

gen mifs tanke mot fockrets kälkaktighet, ty Pro-

fef och Riii. BERGMANS nm om /ockrets

fina och kalkaktiga gift > var AnMor då ej be-

kant. Haningen nyttjades fedan 8? 16 til 20

lod om dagen; famt på bröd, til vin /branvin

{vid appetit-ftipen) och all mat i ftållet for foc-

ker; men til pankakor och bakelfer> då främman-

de år, nyttjas dock focker. Denna honings-diet,

lättade urins afgång och afforde grus, få at

Hr. Proften varit fri all ftcn-fmlrta efter 2 a

3 år. Gikten ar fvårare at fördrifva for Au-

ftor, men få har håningen afven dåruti gjordt

mycken lindring. En plågande wjåltfjuka har

åfven genom håningen blifvit botad. Mot hes-

het och ho/ra, mot Hndrige förkylningar (uplosd

i varmt flåder-Thée), at beford/ra öpning, pa

får och bölder
?

i Liingfot och lefverfot, at läka

fijllar, at befordra kopp-titflag, i froffor, at löfa

och bortdrifva Jlem , m. m. har alt håningen

gjordt gagn; ja! Au£tor år i den ofvertygelfe

dt om något univerfail medhament gifves, fä dr

det håningen. Uti hetjige febrar tror AuEfcor den

yara (jkadelig for fin hettande kraft. Vaxets

F 5 nytta
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nytta i medicin, tros vara få bekant, at Au&or
ej behofver därom orda.

Pag. 1 6. följa någre fmå anmärkningar om
Biens fkotfel, hvilka ej hora hit.

Shuéligen bifogas åtven én förtekning på
de Arbeten i diverje ämnen, fom Hr. Proften

dels fjelf utarbetat, dels har under händer, dels

ifrån andra fpråk på Svenjka öfverfatt , hvilka

utbjudas åt förläggare.

Man vil utaf denna förtekning» blått nämna
dem fom kunna röra vårt åmne fåfom:

N:o 2. Bibliotheca portatilis Botanica, in-

nehållande et fådant fammandrag af alla fram-
tédfit ArcL och Ridd, von LINNEES Jkrifter

i Botaniken , dåruti både generijha och fpeciella

bejkrifningar öfver alla bekanta orter förekom-
ma^ jämte medicinaU och hushalls - nyttan , famt
hem orten af hvar växt, tillika med egne anmärk-

ningar. På Latin, 2 Tomer in #:vo.

N:o 3, Svea Rikes Pragmatijka NaturaU
Hijloria, eller fyjlematijk afhandling om Svevfka

Landt-hushållningen, i den ordning fom objecler-

ne förekomma i ^LINNEI Syftema Naturce. 3
Tomer, in f:to.

N:o 7. Den målade verIden eller en ny och

förnuftig Orbis PicJus (emedan Naturalier om*

kring jordklotet åfven daruti låfvas.)

Anmärkning: Som denna Weckoflcrift i

fynnerhct år fkrifven for Läkare, få torde det

vara
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vara onödigt at gå in i någon granfkning om
ofvannåmde fkrift, hvars innehåll och /krifart

af det anförde kan inhämtas. Det tyckes lik-

väl* at Au&or kunnat antaga famma regel om
Håningen fom om Vaxet. Onekeligit ar at

haningen ar en naturlig fapa, ganfka tjenlig

vid årfkillige fjukdomar, hvarom vål vore yårdt,

at äga en, af någon arfaren och förnuftig Lä-

kare fkrifven afhandling. Men om den kan

grufa fien m. m. torde få tviflas. Profefforn

och Riddaren BERGMANS afhandling om /oc-

krets fina och kalkaktiga gift vore åfyen vål

om Auftor ville utfåttja hvareft den kan låfas.

VEfprit des JournanXy Juin i*]$i. har följande

til Låkare-vetenfl^apen horande afhandlingar.

Pa-g. 327. Obfervation fur un empoifonne~

ment produit par des Champignons fauvages;

par Mr. Marigues. En gammal foldat plåc-

kade vilda fvampar i fkogen och förtärde dem,

famt feck därefter häftige plågor i jiufyudet

och magen, ftarka Convulfioner och emellan

dem en fyår ftyfhet i bagge benen. Han ta-

lade, utan at veta hvad han fidc, och fvärade

aldrig rigtigt på det fom blef honom frågar.

Genom et vomitiv, utaf 3 gran Tartarus anti-

monialis, uplosd i 3 glas varmt vattn, fom togs

efter hvarannan, upkaftades fvamparne, hvar-

ffter fymptomerne loifvunno; fedan nyttjades

en-
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éndaft en lindrig tilblandning af ättieka t>ch

yattn fom ordinair dryck.

P ag* 33°» Obfervation fur un empoifonne-

ment cimfépar Vjfprk de miriol; par Mr. Bour-
Geois, Do£teur en medecine a Martigné. .

Åtfkiliige karlar kommo af nyfikenhet at

med vada dricka vitriol - fpiritus, Tvånne i

fynnerhet har tagit % flora dricka*, famt

ftraxt därefter kjånt en frätande brånad i ival-

get och magen, (a at de gåfvo flora rop af

fvedan. En tiibandning af krita , olja , litet

vax och en firup tilreddes. Emedlertid har

den ena, afdeffa vårft angrepne, börjat kråkas

up, fa val hvad han af denna fpiritus, fom af

andra faker fortärt; men den andre har ej

kräkts, ej eller har han vågat dricka, af fruk-

tan at plågan dåraf fkulle förvärras, och kjan-

de nu en dödande hetta matftrupen och mar
gen utfore famt hade en klen puls. Honom

I

gafs matfkedbladtals af nåmde tilblandning och

omnig dryck af en deco£t gjord med Althée-

rot, hvaruti Gummi arabicum var uploft, famt

kråfflenar och Althée-firup tillagde. Til föda

njöts ej annat an en kyckling - foppa kokad

med någre emulfivifka frön. Den andra for-

bands til famma diet. Dagen därefter hade de

båda någon hofta och harfkning, deras lappar,

gom och fvalg fyntes rode och fvulne, famt

hade mycken fvårighet at fvålja. Den ena

jämrade fig dock mycket vlrre, och kunde ej

Umna fangen \ han feck mer och mer hetta i

indf-
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inelfvornc och pulfen blef hog, 'hvarfore en

ftark åderlåtning gjordes, fom mycket lättade

honom. For ofrigit fortfors med famrria me-

del'. Tredje dagen fyntes huden i munn och

ivalget hvit, och fjerde dygnet fuppurerade den.

Med excrementerne bortgeck > från den fom

var varit et (tycke hinna, fom tros vara a£

magens inre hinna, hvilken af den nedfvåljde

vitriol-fpiritus blifvit uplyfr i blåfor, fåfom da

man utvårtes bränner fig. Naturen fjelf hjelpte

det ofriga* Auftor tror med Mr. Mayault
ät Looch med abforberande faker ar tjenligare

ån tvål fom Mr, Navier håller före vara bå-

fta motgiftet mot flced-vattn; emedan (adäne

abforberande jord- arter fnarare måtta den frä-

tande fyran, och det falt, fom af dem* bland-

ning funmanfåttes , blir ganfka mildt famt pa

intet vis retande.

Pag; 334. Guerijbn radlcale de 1'hidrocek*

Denna methode år ingifven, til Academie de

Chirurgie 1779, af Mr. Imbert, gradué en

medecine & Chir. &c. Han bevifar at Tuni-

ca albuginea Tefticuli år merendels altid orfa-

ken til vattn 9 bråck ; och ej Tunica vaginalis,

iafom nyare Auftorer, efter Sharp, påftå. Så-

ledes kan man ej vinna fullkomlig hjelp, utan

-at andra de forflappade rörens mynningar uti

Tunica albuginea. Man kan ej fåga at råren

uti Tunica vagin. vore orfaken til Hydrocele»

med (torre fkjål ån at de uti dura mäter vore

det til HydjTQcephalus, uti peritoneum til Afci-

tet
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tes m. ni. Sålunda böra medlen -användas på
albuginea, ej på vaginahs. Au&ors methode
ar ej utfått; men fom han ej gjor någon hem-
lighet* dåraf, utan allmänt utofvar den, fa har

han ock lofvat en utförlig befkrifnig därom. •

Convidjtoner hos et barn förorfakade af en ärt

fom faftnat i den ena ndsboren, af A. J. H.

For några år fedan kallades jag til et barn

af 3:ne års ålder fom efter någon oluftighet

häftigt fih Convulfioner, man vifte birtil in-

gen orfiik; barnet har altid mått val anda til

for någre timar fedan, då det börjat peta fig

med fmgrarne i nåfan, jåmra fig och åntehgen

ryckas /"Convulfioner. Opning har det hafvit

tilråckeligen, men gafs ändock et kråkemedel

fämt någre mäfk medel , ehuru utan verkan,

opiater gafs fédermera hvaraf barnet fecl^ mera

ro, men började åter klaga öfver nåfan och få

ryckningar. Då jag 12 timar efter forfiä vi-

fiten, åter befokte det och examinerade nåfari,

fänt jag den ena nåfboren updrifven och en

knöl ftraxt nedom offis nafi nUrgo iriferiof,

jag bod til at fe in i nåsboren, men fom defs

yttre opning var inåt upfvåld, få lags ej något;

en fond infördes fom upvid knölen mötte nå-

got hårdt. Jag flat då at något fremmande

ting blifvit i nåfan upftoppadt, och böjde en

fonde creufe på andan famt förde den varfamt

up och flapp förbi hindret., famt tvingade det

for
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for den böjde fonde fpetfen utfore och utur

nåfanoch fandt det vara en af vatfkan i nå-

fan upfvåld hvit art. Foråldrarne påminte (ig da

at barnet några timar innan det blef ijukt lekt

med några arter famt lår då upftoppadt denna

i nåian.

Jag har hordt at flika Cafus någon gång

åfvcn håndt andre Läkare, hvilket alt vilar fa-

ran af at lämna barn man upfigt, famt fvårig-

heten at rått utgrunda ördfaken til rnånge fjuk-

doms tilfållen.

N y h eter.

K/fai far ta&ion de l'dir dans les maladies

tonta^ienfes , qvi å remporté le prix gropofé
par la Société Roijale de Medecine; par Mr. j.

J. Menuret, in 12:0, 140. p. År i Paris ny-
ligen utkommen och koftar 1 Liv. 10 S.

Société Royale de Medecine de Paris har d.

9 W[ms i 78 i valdt Mr. de Lassone, confeil-

]er d'etat & premier medecin de leurs Majeftés»

til fin Pradldent på ^:ne år, och år detta val

d. 1 1 därpå följande af Könungen ftadfåft.

Mr. Lorry fortfar «ned Vice-prsefidentfka-

pet. Mr. Geoffroy har blifvit Diréfteur och
Mr. Desperrieres vice Direfteur. Académie
royale des fciences , &c. de Lyon har, vid dels

fammankomft d. 5 Dec. 1780, låtit (ig förelå-

fas: 1:0 Mr. de Willers beråttelfe om de a£
Mr. Sage anftålde forfok, fom bcvifa at den

fa
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fa kallade aer fixus ej år annat an et rent aci-

dum. 2:0 En afhandling, åtföljd af håndelfer

och bevifer, fom vifa at kopp - fmittän med-
delad genom ympning kan intet fmitta någon
annan. Utdf Mr. Willermos. (Månne det få

förhåller fig foni uti deffa bagge afhandlingar

påftås)* 3:0 En Diifertation af P. Gourdin
om barns Phyfifka och morali/ka upfoftran.

4:0 En Memoire af Mr. de Bory om medel
at rena luften uti fkepti.

(Se iJEfprit des ffournänx, *fuin i*]§i.)

Torberni Bergman Chem. Profeff. UpC
& Eqv 4 Aur. Reg Ord:de Wafa, Opufcula Phy-

Jica &f Chemica, pleraqve feorjim antea editctj

jam ab Auftore eollefta, revifa & au£ta Vok
II. Upf. 1780, 510. pag. 8:vo. Afhandlin-

garné i detta Bandet åro 14, och gå i num-
mer tal i ordning efter irfta Bandet, få at for-

fta afhandlingen i detta Band kallas den 12.

Framdeles torde man närmare fa recenfera in-

nehållet af deffa i alla affeendep lårorike af-

handlingar.

Tal om Barns Jkjåtfel i gemen &c. af Hr.
Profefforn och AfTefforn i KongL Collegio Me-
dico Doft. David Schu*ltz, (v. SchulzenhEim)

-ar åfven nyligen andra gången uplagt, fedan

detta vackra Intrades Tal i KongL Vetenfkaps

Academien, fom forfta gången trycktes 1760
redan långe fedan på Boklåderne varit utgångit.
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Utdrag af et bref frän E. W - - t, til Utfnf

varm af Vcckojkrlften för Läkare och Na-
turforskare, öfverfatt från Ty/kan af G. L+

I Sverige ir en gammal fed, at den fom
om Sommaren vil baka bröd ror fit husfolk,

måfte förft rådfråga fig med Almanachen, om
de fa kallade hundsdagar (Rotmånaden) redan

tagit fin början eller åro förbi; förfummar

man detta, fa förlorar antingen huftrun i hu-

fet namnet af god hushål lerfka, eller far man
mafkar i fit bröd, til lön for denna forfum-

melfe. Men årfarenhetcn har lårdt mig, at

mafkarna ej altid binda fig vid hundsdagarna,

utan gammalt bruk til trots, både förr och

efter den tiden , föka fit underhåll på andra*

bekoftnad. Så har det åtminftone gådt mig;

ty ånfkönt min huftru låt baka innan Almana-

chen utmärkte en dylik tid, kommo dock ma-
(kar i mit bröd, kanfkc mig til ftraff, efter

jag altid log öfver deffe hund«dagar.

Jag frågade då hos hvem fkulden månde
vara; hos Almanach- Skrifvaren? Nej; hosr

hvem då? Kanfke, fvarade man mig, hos mjö-
let, uti hvilket de förut i fmått måfte legat

förborgade. Men fa fnart jag lade några a£

detta mafkar på glödande kol, kunde jag lät-

teligen finna, at de ej voro af Salamandrar

(lågte. Tvenne lade jag uti et dricksglas, gaf
dem et ftycke bröd och tiltåpte glafet med et

papper, hvarutinnan jag med en knappnål ftuc-

Nä 7 G kit
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lut några hål. Den ena dog fnart nog i fit

fångelfe, den andra åt ånnu i December må-

nad af brödet och var friik; men da jag fe-

dan äter opnade glafet, var han förfvunnen,

utan at jag kunde finna hvarken mafken eller

puppan: min tanka var at fe defs förvandling.

Som jag nu år åfvertygad, at den minfta

ma/k har (a val en fader och moder, fom den

ofanteligafte Elephant, men mafkarnä meren-

dels måfte undergå en förrvaridling , få håller

jag före, at foråldrarna til brådmafkar blifva

Papillons, hvilka hafva lin viffa beflåmdä tid,

at flyga och forja for fit (lagtes fortplantande;

famt at mödrarna lågga fina ågg på et ftålle,

deråft ungarne kunna finna fin fåda. Medan
nu defla fenare (kola lefva af bråd, få låra de

förra icke underlåta, at nedlågga fin afkomma,
dock uti agg innefluten, uti mjukt bröd, hvil-

ket uphanges at af luften torkas.

Om denna min mening äger fin riktighet,

vet jag ej vift ,"* ty jag år en Pråftman , hvil-

ken handterar Natural-Hiftorien, icke foni mit

hufvud-ftudium, utan fom et nytrigt och an*

genåmt bi- verk: Men i alla fall /(lutar jag, at

om man vifte i hvilken månad fjårillarne (el-

ler foråldrarne til mkie mafkar) fortplanta fit

(lågte, det då til åfventyrs vore ratta tiden at

val gomVfit bröd.

Icke år jag fa knapp hushållare, at då jag

låter baka c tunnor mjöl, jag ock icke (kulle

%wna deffe Infefter et pax kakors men at man
på-
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påtrugar mig at föda en talrik afkomma oåt-

fpord, och at deffe afkomligar fjelf (oka %
de T)4fta och beqvåmafte ftållen, dermed år jag

ingalunda tilfreds.

Jag fkref for några Sr fedan et bref til

framlédne Archiat, och Ridd, v. Linnc, röran-

de detta åmne; men denne ftore Man fvarade

mig: at han icke (a noga kunde utftaka (lag-

tet a£ denna mafk, emedan den icke var til-

råckeligen befkrifven; trodde honom likvåi

vara Cerambyx Fur, (Ptinus Fur, Syd Nat*

Ed» XIL) och holt före, at intet medel, utom
Arfeniken, vore emot denfamme.

At jag icke nogare utrönt denna mafkens

{kapnad, förvandling och hushållning härrörde

deraf, at jag holt före , det allenaft et (lags

mafkar gafs, fom delade brödet med ofs, och

vore i anfeende dertil nog kånbar. Såfora

Holländare, har jag i mit fädernesland ej haft

tilfålle at låra kanna honom, emedan man der-

ftådes låter Bakaren forja för morgon dagen,

och hvaraft (a val Herren
t
fom drängen, åta

farfkt bakat bröd, hvaraf maflcen fårmödéli-

gen icke ar någon ålfkare. Jag kunde icke

eller foka honom, uti en par månaders gam>
mal brödbit, ty någon af Herrarne, fom fjelf

varit i Holland, vet åfvenvål, at det minfta

damb, icke far en enda dag derftades ligga i

ro, mycket mindre br-ådftycken ; utan. at man
hvar vecka med den forgtallighet genorrifoker

hufet, fom föga eftergifver Judarnas, då deras

G % Påfke
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P5flce hågtid nalkas* Den fattige maflcen, lär

ock fvårligen kunna undfly en pigas efterfpa-

nande, fom med ingen ting annat fyffelfåttes

2n fopa och tvätta. I Sverige torde han åf-

venvål blifvit mig obekant, om han icke til-

fogat mig (kåda,.

Sa mycket jag likvll kan påminna mig,

Var han hogft en fingers bredd läng, fmal om
kroppen , af hvit fSrg med brunt hufvud och

6 fötter. I brödet hade han gjordt fig en li-

cen hala; låg hålft dar mögel fatt fig> och dl

han låg ftilla, var det måft uti en half cirkel.

Skulle denne maflc vara Cerambyx Fur,

har jag (a mycket ftörre orfak at klaga ofver

honom, fom han på en kort tid forftörde det

nöje jag hade uti en liten InfeO: Samling, hvil-

ken jag for några år fedan med möda fjelf

hade famlat, och hvilken jag fedan ej velat

fornya, emedan jag icke vidare tanker jaga

til hans fordel.

Men hvad mig i fynnerhet främmande
förekommer Sr det., at han upåtit for mig en

oxblåfa, fom, fedan jag flitigt rifvit den med
jUun och låtit henne 2:ne dygn ligga i franfkt

br£nvin och Saffran, var fyld med Engelflc.

Tobak. Tvifvelsutan, lår denna maflc hafva

en god *naga, och icke vara någon koftförak-

tare, emedan han håller all ting til godo; en

befynnerlig Skaparens godhet, hvilken, i det

han låtit alt lifloft falla på denne mafkens lotr,

rikeligen förfer hans bord , då ofta det nöd-

vän-
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vändigafte felar de flörre djuren; och då ha»

ofver alt utfordrar fin rått, retar mennifkorna

emot %, hvilka dock icke utan hålfans och"

lifvets åfventyrande, jag menar med Arfeniken,

kunna biifva honom qvitt.

Det fkal ock vara famma maflc, fom gj5r

vara böcker (kåda; men (kulle man ej i Bi-

bliotheken kunna narra honom? Skulle man
intet kunna har och dar bakom böckerna, läg-

ga några ftyeken bröd, och dymedelfl Meka

honom från böckerne i brödet? hvilket fenarej

man da och då kunde fornya (*)$ går detta

Gj ej

(*) Hvad bok-mahl vidkommer, har jag redan för nå-

gra år fedan uti Inrikes Tidningen låtit infora

följande:

Under mina refor for 10 å 12 år fedan, kom jag,

ibland andra, ofver en Skrift kallad Gefelifchaftli-

cbe Erzahlungen, hvilken, om jag ratt påminner

mig, utgafs i Hamburg omkring 1752. och följan-

de uren» Jag finner mig hafva annoterat mig til

minnes om bokmahl det fom följer: at blanda

Malort och Colocynthis med boklim ehej: til ort-

famlingar, hjelper ej mot mahl; utan baft åro mi-

»eraliflce Salter, til ex, det få kallade Arcanum du-

plicatum, Alun eller Vichiol* men ingalunda Pott-

afka eller Sal Tartari. Man blandar de fårenimde

faker med Lim, fom ar gjordt af Stärkelfe; eller-

rifver man böckerna i Martii, Julii och September

månader med en ylle klut, bvarpa fint ftott Alun
ar ftrodt. Auctor anmärker afven, at denna Infeer,

lägger fina agg i Augufti månad i böckerna. Jag
3ger ej boken, men den fom härom åftundai när-

mare underrattelfe , finner den uti namde fkrifts

3;dje Del, 72. Stycket pag. 318. följande,
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*j an, ntåfte jag göra fred med honom, faTom

med en ftarkare fjende, åt hvilken man läm-

nar landet ril fkofling derfore, ar man ej kan

fordrifva honom, och med tålamod fe, huru

han fkordar det han icke fådt.

Herrar utgifvare, fom med Veckofkriften

for Llkaye och Narurforflcare, både gagna och

fagna det Aknlnnä» kunna båft fvara på detta

mit bref. Jag urbeder mig deras yånlkap och

filgift, om jag til åfventyrs varit något vidlyftig.

Compoftion Du Rtmede de Mr
t
DÄRAN.

Ecuyer, Confeilhr Chirurgien ordinaire du
Rot &c. Reméde qvil pratiqve avec fitcces

depuis cinquante ans pour la guérifon des

difjicultés iuriner, & des caitfes qvi les pro-

duifent; Publiée par Lui-meme £fc. Nou-
velle Edition , augméntée £fc. avec Figures.

Prix 48 Sous broché, & 3 Liv, relie. å Pa-

ris

1 1 1 n 1 iii .-

Det vore artigt at vidare utröna och blifva for-

vifled, om denne Infeft lägger fina agg, i den må-
nad fom åfvan nåmd ar; a

f

fven fom det fynes föga

troligt, at böckerna (kola conferveras for mahl, då

de rifvas med en yllen klut, hvaruppå fint ftött

Alun år ftrödt; emedan 3f foregående bref finnes»

st mafken upatit en oxblåfa, fom förut blifvit rif-

ven med Alun» Hvad Arcanum duplicatum eller

Vi£triol, blandad til bokJimmet, kan uträtta, orde

fårtjena ytterligare förlok, ehuru det fynes icke gö*

, ra ftort til faken» G. U
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ris !j#o\ 12:0 322. fidor, utom 52. fidor

fom utgjora foretalet, medlens fammarifått-

ning och obfervationcr vid deras användande.

Hr. Däran hade for läng tid fedan gjordt

'

detta medel bekant, dåreft ej ovifshet om defs

vidare utkomft och en til landets forman fore-

tagen Canals förfärdigande, hvarpå defs for»

mogenhet blifvit anvånd, aftiållit honom där-

ifrån; nu nalkas han til lifvets flut, och fkulle

förebrå fig, om med honom {kulle forgås et

ouptåckt medel, fom i femtio år under Hans'

händer gjordt de ftorfta kurer. Han lämnar

det dårfåre nu, utan all belöning, åt alminhe-

ten, forfåkrad därom, at, i fall Han hade fåldt

denna hsmlighet, ikulle man fåkert käfta {kul-

den på honom , at Han ej upgifvit det ratta

medlet, om det någon gång ej gjorde onfkad

verkan, af fel hos den fom använt det eller

ho£ den fjuke.

Compofttion 'af deffa berycktade DARANS
Bougier år befkrefven p. XXXVII; de indelas

i 3:ne forter. Til i:fta (laget tagas Folia Ci-

cutae, Nicotianae, Meliloti i och Folia & Flores

Hyperici, en full hand af hvardera, fmått fkur-

ne och hackade; flås uti en kettil med 10
{kålpund not -olja, hvartil j {kålpund torr

far - godfel lågges. Kettelen fattes på fagta

eld, och kokas til växterna blifva val uplåfte,

famt utkramas vål genom et linne Sedan

kokas det åter och tillågges 3 Skålpund liter

och 3 Skalp, far-talg; Når ak ar val blandadt

<**£.- i. G 4 b
och
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éch hett, tillfggcs efterhand 8 Skalp. Silfver*

glirt val fint pulveriferadt famt omrores be-

ftånoligt med ea trå Ifpade, ar Silfverglitten ej

faftoar vid kettel-botren* Låt alt ,-oka en ti-

ma pl fagea eid, h varefter äter ttllågges 2'.ne

Skalp, gult-vax och kokas tils hela maiian får

an tiiborhg fradga. Blir malfai för torr, II

brifter boagien och f-cidar den fjuke; blir den
eter for mjuk fa böjer den fig och kan ej in-

foras. Uti denna tilblandning indoppas fint

half-flitit lårft et {tycke, 8 tum bredt och 36
eller något mer Ungt, hvaraf fedan klippes

fma aflånge rimfor, fju tum långe, men mer
eller mindre breda, efter fom man vii hafva

Bougierne tjocka» En linies bredd gjer de

finafte bougier, och fa i proportion til 4 lini-

er, fom åro dé groffte, då man altid tillika

har afTeende på linnets grofher. Man ftryker

deffa fmå rimfor med baken af en knif , for

at val jämna dem, och hoprullar dem mellan

fingrarne, hvarefter de fedan rullas på et jåmt

bord med et bråde dårtil gjordt af hårdt träd,

* fot långt 4 tum bredt och § tum tjockt;

hvarmed fortfares tils de blifva val jåmne, fa

at, då man drager dem mellan fingrarne, fkal

ingen ojlmnhet kjånnas. De fkola vara fma-

lare åt ena andan an åt den andra, aftagande

efterhand i tjocklek, och fpetfen fkal vara li-

tet afrundad, fom en liten knapp, på det den

ej må flicka: Då åro Bougiarne flrdige och

laggas åtfkilde, råte på et bord, tils de blifva

nog torra at ej fäfta flg tiifamman»f De»
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Den 2:dra eller medlerfta forten tillagas,

då man af åfVannåmde blandning tager en del

och gult vax 2 delar, famt låter det fmålta,

under beftlndig omrörning; dåruii doppas lin*

net och férfares fom befkrifvit Sr. Til 3:dié

flaget råges 4 delar vax, på forenåmde fatt.

Dcfs ongvent awti~-fjoiiQrrhoiqvti hvar-

med förfta flaget af Bougierne fmörjas, då

de /kola nyttjas, beflår af 4 unce Balfam.

Copaivae, hvaruti fmåltes ofver elden 2 unce

Emplaftrum diapalma?, til fl ut tillågges en unc$

fin iår-godfel, filas och blandas vil med en

fpade til defs alt år vål affvalnadt. De andre

Bougierne fmorjas endaft med bomolja.

Prreparation af defs Pilules anti-venerien-

nes (hvilka han ger, då Bougierne gå lått in

och hindret laledes Sr håfvit) år följande: Mer-
curius dulcis, pulvis Jalappae, Scammonium
och Gummi Guajaci, af hvardera en unce, gj6>

res til en maffa med £S mycket fyrupus Rofa-

rum folutivus , fom dårtil behofyes , hvaraf 5
grans piller förfärdigas, af hvilka patienten

dageligen intager 2 a 3 ftycken, om aftonen,

då han lågger fig, eller om morgonen då han
upftiger. Om patienten fkal laxera, tages 5
a 6 piller, efter behof. Tifaner nyttjas mil-

drande, upmjukande och hndrigt opnande, tii-

redde af Althéa, Verbafcum, Tuffilago, Hype-
ricum, Malva, Parietaria och flera, altid med
några gran renad faltpeter, alt efter omftän-

digheterne,

g 5 va
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Vid flutet af kuren tages i 8 a 10 dagar

jårnhaltige mineral-vattn, til 2, 3 a 4 Skalp, på

en och £ timas tid, efter vattnets belkatTenhet.

Pag. 44. börjas någre anmärkningar
3 nödi-

ge at iakttaga vid deffa Bougiers bruk.

Då en fjuk anmäler (ig, granfkar man defs

tilftand , fer efter om han ej kan utan fva-

righet och droppvis käfta fit vartn; och ordi-

nerar då, om få behofves, en åderlåtning. Se-

dan införes en af de fmafte Bougier, uran at

tvinga den , få långt tils det tager emot , då

den faftbindes kring glans med en dubbel

bomulls - tråd , få at den hvarken kan flcrida

längre in eller ut. Man låter den fittja dar,

få långe den ej gjor altfår mycken plåga; en

del kalla vattnet båttre med Bougie ån utan

den, hvilket år ratt lyckligt ; då låter man iirtja

honom få långe den ej upmjuknar , då den

måfte uttagas, och Canalen litet hyila. Om
mycken hetta infinner fig, tager man et vattn-

glas med en (jette del vinåtticka, hvaruti

glans afkyles. Man måfre dageligen 2:ne gån-

ger aftvåtta alt fom kunnat famla fig under

praeputium ; emedan fnyggheten år mycket nöd-

vändig vid defFa fjukdomars botande» Airfom

urin år fkarp och plågan fvår vid defs kallan-

de, drickes mer eller mindre af Tifanen. Bou-

gierne verka gemenligen i början en fuppura-

tion, fom varar längre eller kortare tid, och

förgår flutcligen alt fom fåren laka fig".

Om
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Öm urin under kuren (kulle afftadna och

ej kunna kaftas, (a tager man en af de finafte

Bougier, fom införes til» opning blir, då urin

åter börjar gå. DI man en månad rigtigt fått

in Bougierna, och ombytt dem 2:ne gånger

om dagen , få infåttes endaft en i dygnet fom

ej futer längre qvar ån 7 a 8 timar, hvarmed

fortfares en månad, hvarefter en hvarannan

dag införes; och da ingen flack eller tekn til

materia mer fynes på lintyget, den tiden man
år utan bougien, få behåfves ej mer ån hvarje

morgon innan man käftar vattnet fåra den in

och ftraxt ut igen. Stundom hinder at bou-

,

gien i bårjan gar lått in, men efter någre da-

gar går urin fvårare med hetta och blod-pink-

ning; då måfte man dock ej aldeles bortlägga

defs bruk , utan taga en finare , och därmed

continuera tils fymptomerna, fom a£ något up-

fvålt fvall-kott i Canalen upkommit, åter lagt

{ig. Straxt från början af kuren (kal fcrotum up-

lyftas mot kroppen, fårmedelft en fufpenfoir,

at det ej ma fvulna; men ikuile under en go-

norrhoe, vid bougiers bruk, fcrotum och teftes

fvalla, (a måfte uphoras med bougierna och

tjenlige fordelande medel nyttjas, famt ftilla

låge och åderlåtningar, med mera.

Därefter följer p. 1, Difcours preliminaire-,

ou Reflexions fur les Maladies de Purethre.

Pag* 202. Extrait de qvelqves lettres qvi

cofijiatent 1'efficacité du Remede de Mr. DÄRAN.
Pag. 280. Remarques particulieres, om det-

ta medels oden. Pag.



Pag. 293. Lifta pä de Mediet, och p. 297.
på Chiriirgiy fom attefteråt donna methods jordeL

Pag 307. Lå[fes addition a la r.ere Fa> n

du Remtdt de Mr> DÄRAN, contre ht retcn-

tionr (furme canfies par tes- embarras de fnre-

thre. Hår be/krifves fårtet at nytrja den på
Tabellen afritade krokige trocar, nemligen:

Dä inga anvånde tjenlige medel hjelpa urins

årgång och ni a 11 på intet vis kan flippa til blå-

färi i,enom röret, och blåfan ar utfpånd och
kjinnes fom en omvänd bouteille, ofvin for

ofs pubis; (a inftickes trocarn mit i linea al~

ba, en god tum eller 15 linier up om fym-
phyfis odium pubis, fa. vand, at dels concava

del fvarar mot ofs pubis. Då urin börjar rin-

na utdrages fjelfva handtaget af trocarn och

röret lämnas qvar, hvars opning tiltappes med
et finger, tils man får infora den anda til blås-

halfen; då all urin utrunnit, fåfter man Cana-

len genom en machine fom åfven på Tabellen

Fig. 3 X)ch 4, finnes afritad. Defle inftrumen-

ter åro upfundne af den bekante Frcre Cosme.

Således har man nu Snteligen fHdt almånr

bekant de få mycket omfkrcfne och omtalte

DARANSKE bougiers compofition, och därige-

nom blifvit få mycket mer ofvertygad , at det

ej år annat ån en mechaniflc verkan hos dem.

Jag har långe vetat och fedt, at alla torkande

afei använde i val gjorde bougier, hafva

g jordt
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gjordt lika god verkan. Med ftorfk upbyg-
gelfe kan hårom låfas Hr» General - Direcfceu-

ren, Profeflbrn och» Riddaren af ACRELS
Chirurgifta hdndelfer, 2 Uplagan p. 301. och
följ. i noten. En del Ukare tro dock atMr.
Däran ej ånnu upgifvit ratta cornpofition;

hvilket torde vara indiffcrent, då vål gjorde

bougier af flnc tjenliga medel har lika ver-

kan. Det af Hr. Däran nåmde bordet hvar-

på bougierna böra rullas Sr bittre hafva af

en jämn (lipad marmor eller annan ftcn, ån af

tråd, få våi fom det ofre brädet,, hvilket åfven

bor vara en til 2 tum längre, ån Hr. Däran
flger. A*

J.
H.

"

" '-
1

-nm iii iimnriiraiw)——iwi—i—miwum ihh

Följande Differtationer i Medicin och Naturat-

Hiftorim åro fiflledne Vår - Termin vid

Köngh Academien i Upfala utgifne.

Methodus mufeorum illujlrata, Prsefide C.

a Linne, Refp: Olof Swartz, 38 fidor med
2:ne Tabeller j På den i:fta fes: Splachnum
fpha?ricum, Bryum dendroides, Polytricum con-

volutum, Buxbaumia foliofa, Jungermannia fer-

tularioides, och Jungerm. vaginata; På den

2:dra: Lichen felix, Jungermannia Javanica,

Lichen flammeus, Lichen frigidus och Ruppi-

na rupeftris. En liten tafla på Titul- bladet

vifar fruftiflcations delarne hos måflbrne.

Defcriptio Ärteriarum Corporis Humam
in Tabulas redaffa; Pars 2. da: Prxfide Ap.



Murray,. Refp. Eric Odheuus, 30 fi^or, utom
Thefes mifcellaneae på 1 2!ne fidor.

£?£ Anahfji Ferri, Pjraefide Torb. Berg-
man, R^p. Joh. Gadolin, 74 fidor.

Be Protea Praefi.de C. P. ThunbErg, Refp,

Joh. Eric. GevaliNj 62 fidor, med 5 Tabel-

ler, den i:fta vifari Protea florida —* braäeara

— decumbens ; den 2:dra: Corymbofa —

-

aulacea — caudata; den 3:dje: Lanata •—

•

incurva; den 4:de parvifrlora — linearis —
prolifera; den 5-tei Cordata *— imbricata^

och fpatulata.

In anenrismata femoris obfervationes , Prae-

fide Ad. Murray, Refp. Pet. Afzelius Arvids-

son, 61 pag. utom 1 Tab. och defs uttydning.

Tabellen vifar låret på 3:ne fidör med mufclar

•ch va fa.

Profpeffius:

Préfens de Flore a la Nation Frangoife,

pour tes alimens^ ks medhamem^ fornement, fart

véttrinaire, & les arts Ef métiers ; ou Traité

Hiftoriqve des plantes qvi fe trouvent naturele-

ment dans les dijferenies provinces du Royaume%

rangées fvivant le fyjieme de Mr. le Cheva-

lier de LINNE, avec tous les details qvi

les concernent; par Mr. BUCHOZ, Med de

MONSIEUR &e.
Denna afhandling år både artig och nyttig;

man finner hår alla de växter fom våxa i

Frank-
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Frankrikes åtfkilliga Provincer. Deras Mgte
(Genus) och deras fårfkilte arter (Species) ut-

märkas : De nämnas på Latin och Franfyfka

:

De bcfkrifvas noga: Man anför de (tallen

hvareit de växa vilde: Man undervifar om
deras planterande och ikjotfel: De infe&er fom
fkada dem utviias: Man kundgjår deras egen-

fkaper, ej allenaft fom föda eller medicament

for menniflcor och kreatur, utan åfven deras

nytra i konfter och handaflojder, i fynnerhet

til Trädgårds- och bords- prydnader.

Alt hittils har ej utkommit någon få vid-

ftiåkt och fa mcthodi/k afhandling om växter-

na i Frankrike: Hår upråknas nåftan 3000 or-

ter; och man' forfummar intet foremål, fom
kan uphöjä deras fortjerifter. Våxrerne ar i ord-

ning fatfé efter Methodus fexualis, fom ar

den tydeligafte och låttafte, och för at gjora

arbetet mer begripeligit, ahfofes forft åtfkillige

foretal om vfxrernas anatomie, deras upkomft

och tilvåxt, iaitit om åt/killige Syftemer i Bo*

taniqven. Detta arbete (kal utgöra 4 Volumer
in 4:0, af 50 ark hvarje Vol. , Subfcription

år 36 Livrés, hvaraf 9 betalas vid Subfcription,

9 då i:fta VoL emottages; 9 da den 2.'drä

och 9 då den 3:dje inhandigas. For 4-.de

Vol. betalas Intet. 7

Man kan fubferibera hos Författaren, rue

de la Harrk, vis a vis la Sorhonne, famthos
de flåfta Bokhandlare.

Forfta VoL Var lofvad nu fiftlcdne Maji

månad,
r

(St
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(Se Journal de Medecine &c. Maji 17$i, jpag.

413.) ^ .

Om det Publika Barnbörds -Hufet.

(Slut af §. 3, från p. 64.)

At betaga Lafaren den mindre fordelakti-

ga tankan, fom fkulle intet Accouchemens«i

Hus, en i flera aReenden få nyttig Inrättning,

förr ån det nu, til iit ändamål y lin fond, bör-

jan och inre hushålning , befkrefne* i vårt K.

Fädernesland varit projeöeradt; få vil jag flu-

fa denna §, med Fra&iledne Landshofdingens

Hr, Urban Hjjernes, for nåftan fulla 109 år

fedan, upgifne Forflag om et Barnfångs - Ho-
fpitals inrättande til Bärnmorfkors undervifning,

dat. d. 15 Apr. A. j6%2, fa lydande (1):

Den ujla mennifkan , fom i denna här vdr-

denes jdmmerdal altfprt uti Jirid och vedermöda

mäfte vara, dr hennes utgång bedröfvelig och

ynkelig, få dr ock fannerligen hennes ingång

mycket farlig och befvärlig ; Naturen , fom Jig

emot fdnaden och ofkdliga Creaturen Jidller, fom
en mild moder, har lagat dem deras barnfäng

utan någon vedermöda 3
i det de ingen behöfva,

fom

(i ) Se den Sven/ka Mercurius. Andra årgången, Ja-

nuar. 1757. P« 433' f°m ^r vara forfta och enda

ftållet, hvareft detta Förflag blifvit tryjct, efter defs

benägna meddelande til Svenfka Mercuni Utgifyare,

K;gl. Bibliothecarien Herr Carl^ Christoff. Gjor-

well, af da varande Aflfeflbren, fedan afledne Beigs-

Rädet, Välborne Herr Eriahb Frebr. HjaR^E.
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fom dem deruiiunnn hjelpa, är äter emot menfk-

liga flå&fet en fulkomlig hård Jlyfmoder , icke

allenaft i det ,
det Jpäda barnet i fä lång tid

mcijh genom andras hjelp ined få grujvelig flor

fkotfel upfofiras, lindas, lagas, näras , utan al~

dramäfi dern't ii'in an , at defs ingång år få öf~
vermåttau full af fara och möda. Innan fom
det fit tränga inträde fullkomnar, kan lätteUgen

ryggen fonderhoj]as y
halsbenet ajbrytas, ja pä

hundrade fatt icke allenaft fjelf owkamma, utan

ock förorfaka henne döden , fom det gaf lif och

rörelje. AlljÖrdenjKnl hafva vifta perjoner måft

jig därom vinlägga, det af grunden utlära, hu-

ru fom det anfia joflret på det bäjla fättet til

värden kunde forthjelpas, kvilket ibland alt folk

i hela värden varit brukeligt och famma Jrand

hederligt vordet hållit. Den Heliga Skrift näm-
ner dem åifkilligaflädes hederligen nog , och är

det alt bortåt icke allenaft ibland Guds folk,

nttan ock bland Hedningarna med flor omforg
vordet idkat. Man Jer i defa t 'der uti

;
andra

länder, fåfom i Frankrike , Italien, Engeland

och Ty/Maud famt andra orter y hvad ordning

derutinnan agtas, at ingen får gifva fig dertiU

med mindre den fma vHJa lårur hafver utftådt

famt prof hafver beuifl och fedan fin ed a/lagt.

Men jag vet intet huru det .kommer) at det här

. i vårt K. Fädernesland fä litet agtas och den*

deruppå följande Jhada och affaknad få litet på
hjertat läggas. Man har ju omforg om andra

gemene ting, at af fin rätta Mäftarc utarbetas

, N^ 8 H wh
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Mth förrättas. Skor på Jöttren, kläder pä kröp*

pen, hanjkarne på hävden och hatten på hujvu-

det jår ingen göra, utan den det af början har

lärt; men hvad angår vårt egit lif och lekamen,

den hetro vi en, fom allenafl gijver Jig ut der-

före, icke vårdandes den dt lä; t hajver eller ej.

• Deritppå borde ju Magiflraten i Jlädema och

på landet hajva ujjigt , och noga betänka det*

hvem Jbm dntlig Jkal göra den hogjle Guden

rä.kenjkap för fådan oordning , och hvem Jkal

Jlå til Jvars får fä mänga menlöja barns 6mke~

liga död och undergång» ^fag kan p>å mit Jam-
vete betyga , Jom til en Jlor del har det med mi-

va ögon fedt, at allenaji här i ^Stockholms Stad

årligen til 100 barn blott genom ojörjlåndiga

Bammorjtior och genom vaujtiötjel äro om hel-

Jau komne , til at förtiga huru måaiga wödrar

derigencm hafva jatt lijvet til y eller åtminjlone

dragits med en eländig och ohälfojam kropp all

ärras öfriga lifstid, och om icke de derom tala,

fom mennijkors hälja i händer är betrodd, få
Jkola Jlenarne i murarne derom klaga 5 ej ter det

en himmelsjkriaude fynd dr,, at längr% tåla få-
dant Jkamiigt barnamord, der dock kunde finnas

god bot dertil, och låta det värket få gå utan

ordning, fom det nu går.

Uerföre är nu ingen annan tifiygt , än at

högjla Ofverheten genom Magflraten Jig alier-

7iådisft derom vårdar. Man har for de andra

nog klagat, och gijvit dem vid handen, huru

dermed Jkulle gås til värka. ' Hvi uprättas hår

icke
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$$£ fååane Barnfångs Hofpitaler > fom man Jer
vara i andra länder , hvarföre håller man icke

d r Bammod-rjkor och pomla Mdjlarinnor, fom
di; andra unga i många år undervifa och låra {2)?

Vermot Jlålla de for ögonen den flora fattig-

dom och den ftuira armode fom fig hår i landet

inritat , at hrarken Borgare eller Allmoge, få-
dant rnthfar utlånga. Det år fant ; men HkvéL

om vi rått b,finna ofs och litet korta af var

ordinarie öfverJDd, fä kunde vi icke alleuafi up-

rdtta Hofp itåler for Barnfdngs- Huftrnr-, utan

ock nå/lan for alla fattiga (3), hvarom en an*

nan gång, vil Gud, Jlcal röras. Denna gången

blir jag i mit jörchajvande om fjordegummor.
Många hånder fylla Jhart en, och många fmå
backar göra Jhart en Jlor å. Dertil år ock

åntlig icke af noden, at hela Allmogen eller Bor-

gerfkapet contribuerar , utan allenajl de, fom i

fådant tilfutiid åro flådde. Korteligen det har

ju alt
::d varit fed} och år i fig fjelf rått och bil-

ligt , når ,qvinnan affm barnsnöd år fårlojjad,

den fattiga nårrot m,ddela> hvar efter fit råd och

åmne > om man allenafl detta ihopfamlade och

dermed rått tilvåga gfttg&\ /kulle detta förjlag

fnart angå (4) . Låt ofs jurfl beräkna huru

H 2 myc~

(2; Den rid var ännu ingen ratt Accouchcur har 1

Riker, fom til d^rta undervifnin;'. s-verk kunde pro-

jecleras. Ven* vidtheromde och f:;nlle Accoucheur
von Hoorn började forH: omkring ar J708, uppå
Kongl. förordnande, nt hälla Barivnorfke- Skola.

(3) Detta år en gåijapde fattning ännu i 'dag.

(4) Ganfka mycket kunde uträttas blwtt ined de pen-



imjcket til et fädant Hofpital fordras. Fårjt

och frdmjl dr en god och förfaren ^fordgumma^

den Jjelf ex fundamento har lärt, nådig, antin-

gen man funne den inrikes eller ock utomlands

ifrån förjhrefves (5) . Denna kunde val nöja

Jig med 600 Daler Silfvermynt {6), fdrdeles nar

hon
»"" " « 1 1 1 ii „ .. . . .. ...,., „ ,

flingor , iom utgifvns til onödig och ofverflodig

valfagnad vid de fa kollade Barnsol både i fläder

och på landet, och hvilko ofta ådraga Barnfangs*

cjvinnor fvår feber och andra farliga påfolgder , ej

allenaft derigei om, st de vid fådant tilfalle fortära

något hettande och fkadeliut, utan ock i iynnerhet

cleraf, at de dartil fkola g (Va många anftalter med
fin prydnod och Udm prata mycket med de när-

varande faddrarne, i fynnei het af eget kon 5 at för-

tiga det flere perfoneis villande i Barnfangs - hu-

ftruns rum gor luften derftades qvalmig och ofund.

Den fårdarfveliga plagfeden, ot gemeniigen onflalla

Barn Dopet på 3:dje eller 4:de dagen efter forlofs-

ningen, juft då Barnfa
c

ngs-huftrun vanligen har mer
eller mindre ftark mjölk- feber, gor ock påfolgder.

na ännu äventyrligare, Om det vore aldrig få an-

geläget, får man ej den dagen gifva qvinnan et la-

xei -medel, af fruktan at det kunde operera under

Barns -ölet; Huru länge (kola dårfkaper i fådane

fmå-faker långas på vågikålen mot halfa ock lif?

(5) Det ftod fäledes då ratt fvogt til med Äccouche-

mens- Vetenfkapen i Sverige.

(6) Vacker lon for en Barnmorfka den tiden, då

dahofven voro flere 100 proCent mindre dyra, an

nu. ProfelToren i Jorde-konften hor for närvarande

1000 Daler Silfverinynrs årlig lon och Adjuuöen

400 Daler famma mynt, jemte de fria Hufrmn,
lem förut p. 53 aro anmärkte.
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hon kan hafva acddentier annorjlddes , nar hon

i Hojpitalet intet har at göra. Sidan kan vara

nog i öégytmelfin, at 2 Barnfdngs-huftriir eller

3 hvar vecka aflåfjas , hvaraf dennas Lärjungar

ju, om de något förftånd hafva, på 5 eller 6 är

tilgjorandes 'Jin konfl kunna lara (7). ' 3f*g

fåtter g Barn/dugs -hnftrnr ligga på en gång
i et Hofpital , hvilka i 3 veckor med mat och

dricka, ved och värma underhållas (8)> och gör

jufl den räkning, fem rördt dr. Blir altjå til

deras underhåll om veckan ^$ Daler allenafl i

mat och dricka (9), utgör om året 2foo Dal*

Kopp:mt* Årligen Jo jämnar ved (l) a 6Da-
H 3 ler,

(7) Nu for tiden blifva Barnmorfke- Larlmgarne pa

en, hogft 2.*ne Terminer, eller 1 år, expedierade;

men torde dock vara i'a fullkomlige, fom man den

tiden kunnat vänta dem efter 6 läroår, dels i följe

af undervifnings-fåttet, dels af tilfalle til ofning på
Accouchemens Hufet, hvareft nu ofta flera förlöfai

«ni dagen, an då kunnat förmodas hvar vecka, eme-

dan ogifta Bamaföderfkor voro den tiden, mot nar*

varande, både til antalet ganfka få och i den nöd-

vändigheten flådde, at dölja dt tilftånd; och, at

iluta af arfarenheten , hade man val fåfängt rantat

et få ftort antal gifta huftrur på Fårlofsningt- Hu-
fet, fom detta fordag innehåller,

(g) Nu Iro de fållan öfver 9 dygn, ofta derundery

på Accouchemens -HuiV efter forlofsningen, få at

det per medium kan göra 7 dygn.

(9) Det gör C DaK Kopp:mt i Veckan för hvar per-

fon , hvilket <\aw tiden kunde värn nog. Kostna-

den hade blifvit § mindre, om 7 dygn och icke

3 vtfkor blifvit tagne til hvarje barnfang^
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ler, när den i rattan tid npknpes, gör 200 Dal.

Kopp:mt. Talg 10 hijp* til''Ljus a 7 Baler

\

gör 70 Daler, tvä quinfolks underhäll^ fom dum

betjäna
r

och en dräng , fom ärender löper och

anbädar och andra Dréngfysjlor förrättar, 4.) o

Daler, En Skaffare eller Bokhållare, fom alt

detta forefär 3 och den där medlen emotta<rer,

kan väl lata nöja fg med 3J0 Dal. Silfvennynf

eller iojo Koppardaler Hvad af Linkläder,

Säng och Lakan kan filtas årligen för Barn-

fängs - huflrurna , kan räknas om året pä det

hågfa 100 Dal. Silfvermijnt. Säng - kläder til

8 Sängar kunna något kofa, men dertil vet jag
de, fom gjema contribuera, at man utanför
vedermöda fkal bringa d-fa khhhr ihop. Det
kan alt gjöra tilfammmis 6420 Dal. Kopp. Det
år ock hela omkqftnctden* De[fa medel kunna

fogeligaft tilhopa bringas af berörde Almofor^

am man en ordning dermed hölle Här i Stock-

kokn (fom man af Nyårs Regifrens pä Pre-

dikftolame npräknanäe kan fe) hinna ärligen

éfver 1000 barn födas Jag fätter allenaft 1

Riksdaler Specie för kvar perjon, fom gör

inemot hela den förr upräknade utgift allenaft i

Stockholms Stad. Hvad fkeddc,, om man det

gjorde öfver hela Sveriges Rite, pä det ock de

af famma Difciplar kunde fä, fom väl informe-

rade iförde-gummor. Dock medan ibland de ge-

mena

(i) Det var långt ofver nödvändiga behofvet; men
Barnfonds • qvinnor Ikulle den tiden hållas val

yaima.
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mena icke altid mågta gifva tit i Specie Riksda*

ler> få kunde man /oka Ja moderera, at de for*

mogne gåfve mer och de fattige mindre. För*

modeligen torde fumman ändå mera tilvåxa.

Jag fåtter oförgripeligen och förjlagsvis up föl-

jande Taxa. For en Hög Fru af de aldraför-,

nåmfla 4 Riksdaler. En Fru af någon ringare

couaitiov 3 Riksdaler ' En ordinarie Adels Fru,

Ébrgmäjlarfr) Radmans eller förmögen Borgare

huflru 2 Riksdal. En medelmåttig Borgare eller

Handtvårks hv.firu i R:dal. En fattig Borgare

eller Bet)ents huflru en half Riksdal. En gemen
h/ijlrn, Månglerfka eller Soldats hnjlru i Daler

och 1 6 öre Kopp:mynt. • Hvad Barnfångs - hn-

Jlrurua i Armböfan eller Hojpitals - Cafan pä
landet eller i fmä floderna gijra, kunde vara

forjlagsvis: En håg Fru af de förnamfla "och

rikare 2 Riksdaler, En Adels Fru pä landet i

Riksdaler. En Prdjl eller Fogde huflru , fom
kunna vara af femma vilkor J Daler Koppimt.
En Länsmans e.ller Bonde huftrn af h Igårds-

hemman 2 Daler. En Bonde huflru af halfgårds-
hemman 1 Daler , dito af jjemdels hemman 16

öre och en Torpare hujlrn 8 öre Kopparmynt.

Borgmåjlare och Rådmans hujlrur i de förnam-

fta flådcrna, fåfom Norrkjöping, Fahhin, Gjö-

thehorg &c. t Riksdaler. I de fmårre ftådemet.

3 Dal Kovp:nvjnt. Förmögen Borgare huflru

3 Daler ock fattigare dito 2 Daler. Fattige

Handtvårks folk 1 Daler. Sedan måfle hvar

fich en qvins-perjbn
7 fom kommer ett låra i Barn*

H 4 fångs-
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fdngs-Hofpitalet, g[fva til Entré ät Hofpitalei

i Riksdaler Specie> och når hon hajvar utlärt 3
Daler Specie. Ar nu någorfiddes någon i fa-
den, der de hajva jåit utlärda Bammo4erJkoi%

fom annat qvinfolk deriil antager , och får fo-

Jiret , eller modren går illa, /kulle den tota en

anfenlug fumma til berörde Hojpital, hvilket ge-

nom de(fa Jlora iukomfter kunde få tilvåxa> at

man på en gäng kunde hafva 20 eller 30 Barn-

fångs-htftrur och ojver 100 Difciplar, fom under-

vifas , hvilket vore en öfyermättm Jlor Charite,

ej allena/i for de utfattige Hufirur , fom i deras

barnfdng kunde få väl havdieras-> der de eijvjl fel

omkeligen fara , at flertar i jorden må jörhar-

tna Jig derofver.

Sedan pä det, at de unga qvinfolk , fom Jtg

i Idran gijva, defto båttre fin konfi måfie Idra,

dr "nådigt-, at de Anatomien fä vida förfld, fom
Lifmodren , Fodfeln med all anhang , Jhior och

ådror angär> få borde Stads Medicus vara for-

pligtad , at ätminjlone en «gång^om året pd en

dåd qvinfolks kropp göra en ouverture och gran-

iieligen om de berörde lemmars fituation och *be-

Jkaffenhet få vål in fom utvdrtes undvrvifa.

Hvilken fed på andra orter , i fijnncrliet i Ita-

lien, Frankrike Och England dr brukelig f och

utan hvilket ingen BarnmorfKa kan- vara i fin

konjl fullkommeligm informerad. Ofvanberjrde

penningar jhidle af fkaffaren eller Bokhållaren

tmottagas , oth for hvart barn , fom kommer til

dop i Kyrkan , Jkulle lefvereras Klockaren et qvit-

tenee
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tencc pä penningarne (Kyrkovdrdarne eller avdra

dertil bfftålte i upjlddernr) ; Skutte fedan confe-

raras Bokhållarens räkningar ock qvitteneerne

af Klockarena, at altfä derut innan intet kunde

Jke något undcrflef.

Detta Jynes vara en Jkjålig och aldeles mo-

jelig fak, hvilken väl kunde angå, om man dcruti

clfvare hade, men fäfom gemene man. hur i lan-

det gnncniigen til Jt båfia fäfom Bojkapen må~

Jlc drifvas och aktas, altfä dro alle föfflag för-

grifves , der de icke af Högre Hand verkjldllas.

Der dnnu någon /bärighet infåiloy dr jag redo

den efter möjeligheten at refoluera. Jag har

iiittt amiat gjort du min kallelfe, fom har Jlyrkt

mig til och huartil mit famvete mig fårpligtat

har, får Gud, min högnJdige Qfverhet och mm
fattige udjla, hvilket' jag alt[ammans vil hafva

fagt oförgrip cligen och utan någons nachdeU

Altfammans af tt Underdånigt Hjerta,

Dixi & liberavi animam meam.
Detta Förflag, fager Hr. Gjorwi-ll i no-

ten p.cit. 3 vitman om fm Författares Jlora rätt-

fnmipjiet och ömhet for Fådernes - landets båfia*

Sedan vi nu (1757) fått hade Accoucheurer och

Lazarettet pä Kongsholme?i i f.Svd, få blir det'

ta for/lag hår ej meddelt til den ändan, at före-

brå vår tid någon forfununelje , utan at vifa.,

hvem fom forft tänkt 9i Sverige på fådane häl-

fofamma^anjlalter, och huru jor/Ia projetlet va-

rit beftiajfadt. Dsc år ock i lika affigt, fom
H 5 fcff
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jag har låtit det inflyta, forfåkrad, at Låraren

opåmind, härvid gör den en trogen underfåtc

naturliga anmärkning, at Accouchemens- Hus-
Inrättningen och defs Riket gagnande fördelar,

varit, fom många andra, förut faknade, goda

anftalteiv Var allernådigib Konung GUSTAF
Ilhs Viia Regering förbehållen.

«(§. 4. en annan gång.)

Om Mtdecinft-Doffiors^Promotioven i Åbo,

Denna A& firades, d. 21 Junii innevaran-

de ar 1 78 r , mqd fa mycket ftörre högridelfg*

het och fågnad, fom det. var forfta promono-
nen i Medicinfka Faculteten vid danna Academie,

alt fedan defs inrättning for 140 år riibaka.

Promotor, Hr. Profeflbren och Ridd. DoQ:.

Johan Joh, Haartman förklarar, uti et lårdt

Programm af d. 19 famma månad, orfnkerna

til det vidriga ode, fom aftadkommir, at Hål-

fo - Vetenskapens fludier, blifvit til den grad

likfom vanvårdade i Abo., at ingen för ån nu

derftådes .högtideligen århållit de få kallade

Jummi in Facultate Medha hovores.'

Intil detta ' Seculi 3*.dje tiotal var hår i

Sverige ftorfta brift, ej allenaft på Mcdici utan

ock på Chirurgi och Apothekarc , ja til och

med på Barberare. Om någre Qvackfalrvare

funnos, fom utöfvade de fidftnåmde konfter,

(a voro de gemenligen främlingar, vande hvar-

ken vid vare climar, feder eller lefnads fatt. —
Skulle
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Skulle någon Svenfk vinna Do&ors- hatten, få

måtte han rufi til utlåndfkc Acadcniier. — De
lam den frän ätevkommb med denna fin l;un-

fka-ps kedfra 9 aningos värdige Medborgares for-

troende i fvåra fjukdomar; da dcremot de,

fom icke fort fina infigter ofver hafvet och

kunde upte Utlänningars Vitnesborder, troddes

forita litet eller aldelcs* intet, faft de ock både

i kunticap och forfarenhet varit de andre vida

otvei Ir.ofne. —* Academiernes tilftånd i Fader*

neslandet var den tiden fadanr, at, om nian

undantager Thcolosjim och de fa kallade Jima
hii)i-a;ih)ra, kunde ingen ting färdeles fortråfle-

ligit väntas i de öfrige Vetenfkaperne, åtmm-
ftone icke i Medicinen. — Tilråckelige

.
fubfi-

dicr felades dä Innu for Upfala Academie och

Åbd ha* intil fednafte tider faknat dem: Såle-

des kunde Medicinen har ej annat ån vara

nog trångbodd. — Huru (kulte denna vidlöf-

tiga Veren fkapen, fom innefattar fa många an-

dra, med befked antingen kunna doceras eller

inhämtas vid en Academie, hvareft Thcatrum
Anatomicum , Nofocomium, Botanifk Trägård
och något förråd af Phyfiikc Inftrumenter aro

näftan lika fa månge okände anftalter, och

hvareft en klen Bokfamling faknar näftan al-

dclcs de beromdafte Medicorum arbeten? Hvil-

ken klok menoifka (kulle vänta, at de, hvil-

kom det åligger at docera, (kulle, när de åro

i miftnmg af fådane fubfidier, ftråcka fig utom
de ufla Medicinika Vctchflwpens Elementa,

eller
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dier, utan någre o&yldige granlåter (r), up-

våcka ungdomens finnen til den flit och up-

mirkfamhet, fom en få adel Vetenfkap fordrar.

I hånfcende til få många fvårigheter med
hvilka Mcdicinflca Vetenfkipen i detta Athe-
n/eo haft 3 1 ftrida, undrar Hr. H. icke om li-

tet fonråffeligit finnes uti Företrådarenas monu-
menten ehuru ej kan nekas, at ju de flåfté

deras ftorre och mindre arbeten, fom utkom*
mit, nogfamt bevifi*, at dem icke 'felats hvar-

ken fnille, lårdom, forfarenhet eller bemödan-
de, at af Fäderneslandet göra fig val fortjentc*

Men til de ofvan anförde lågges ånnu en

fvarare orfak, fom ej annat kunde, an afvån-

da [alfa dem från at utvälja detta trålfamma

lefhadsOtt, fom icke af en befynnerlig natu-

rens drift likfom tvingades dertil ; nemligen at

inga flitighetens belöningar voro utiatte for

Mcdicinae Studiofi. Ty om en enda Medicinilc

ProfeMion vid denna Acadcrrue undantages, få

var, i hela Furftendomet Finland, ingen enda

annan fyfla inrSttad , fom en gång med heder

kunde fokas af en Medicine Doftor, Tyflca

Charlataner tilvållade fig gemenligcn de val

nog iönte Regements - Fåltfkårs fyflornc
5
fåfom

dem tilhorige. — Som filedes til och, med hop-

pet at vinna nådigt lifsuppenille, fåfom Medl-

ens, var borta, fa kan ej finnas underligt, at

åho-

(i) Lenocinium har åtfkillig bemaikelie; det kommer
fåledes derpå an, om med granldtcr, Hr, Auaois
mening år träffad?
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-åhörares tillopp var fa-fynt kring Medicin&a

IJroftolen. —• Underligare år, at i detta olyc-

keliga och af krigens noder fafeliga ridehvarf,

nagre funnits, fom 3 med forakt af de befvår,

fom trykte det Medicinfka ftudium, likväl an-

fedt det vårdt både möda och hoftnad. Så-

lunda urgaf, år 1673 Joh. Aschlinius, under

Elije Til - lands praefidio den forfta Difputation

de Arte MedicU, innefattande defs Ifagogén,

och år 1692, under famm a Praeies, forfvarads

Henric Hasselqvist en Difput. de OJjtbus hu-

tnanit, med figurer och tiliatte Grekiike, He-
bråifke och Finflce namn på benen.

År 1695 prsefiderade Profeff.*LAUR. Brauw
och Dan. Stecksenius refponderade for en

Difput. de prcrcognitis Medicin ce. — Under
Profeff. Petr. Et.fving hafva följande Difpu-

tationer utkommit: år 1724, de TrifoL Aqva*

tkoy Refp. Lor. Brodin, och år J725, de VuU
nere f^entriculi tethali, Refp, Urb. Elfving; de

Pancicea Boreali, Refp. Carl Gust, Wérander;
& Commentarioli in Urb. Bj&Rnes Pharmaco~

pocam portatilem minorem. Pars Lina, Refp. Joh,

Ross. —- Under Profeff. Herm. Didr. Spöring

hafva utkommit Difputationerne : de Aqva, år

1 729, Refp. Petr. Folin, & Examen fontit

foterii Kuppienp , år 1741, Refp. Joh. Eke-
lund. — År 1753 utgaf Med. Profeff» Joh.
Leche, Difput en Centum novas Infefåorum fpe-
eies continentem, Refp, Isaac Uddman, och år

1764, de Commoratioue hybcrnali& perigrinatio-*

%ihus hirundimmh Refp Joh, Grysselius* Ef-
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Efter undergångne vanlige examina SrtioJIö

åfven ofvannlmde Ekelund af Spöring och

Nicl. Wasstrom af Leche rättighet at utofva

Medicin; och Ekelund utgaf, under egit prscfi-

dio, år 1742, en Difput. de febrc catarrhali ko-

rum ( illorum ) annornm epidemien, fann fick

året derpå Do clors - Diplom, utan någon /lags

hogtidelighet \ Men Wasstroms for tidiga dod,

hindrade^ at han icke med tifborlig folennitet

årholl Doclors - hedern. m
Sedan krigs-orolighetcrne blifvit dillade och

Fäderneslandet återfått den harliga friden, bör-

jade en blidare himmel at förebåda lyckligare

tider for Vetenfkaperne härdades. — Med
vårdfamt förbigående af de förtjenfter, fom
Konung FRIEDRICH L nedlagt genom nådigt

affeende på Läkare -kondens uphjelpande; la

får man endaft påminna om den ratt Konungs-

liga frikodighet, genom' hvilken Hogdialig

Hans Kxmgh Maj':t ADOLPH FRIEDRICH i

nåder förbättrat denna Academie med en Bo-
tanijk Trägård , Jlnatomie • Sal flimt Chemijkt

Laboratorium och ProfeJJion<> hvarjemte Han
condituerat Provincial - Mediet i Finland , fom
fkalle biträda fjuice Medborgare. — Sonen,

Defs Efterträdare , Vår Allernådigde Konung
och Herre GUSTAF III, fom på Svenfka

Tbronen regerar med den fulkornligade vifhet,

har äfver/i nåder låtit denna Academie århålla

vedermålen af fin Konungfliga frikodighet och

den nåd, hvarmed Han ej mindre om fat > ar

Veren-
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Vetonfkaperne och defs idkare i almånhét, Un

Låkarekonften i fynncrhet , val vetande huru

mycket Defs trogne undcrlatares hälfa och lif

derpå be/or. Denne Skyds - Gud h:ir Acnde-

niien at i underdånighet tacka for Academifka

Trågårdens ej mindre tilökning af de rarafte

Växter, ån forfynande med en egen Föreftån-

dare, en ny Hiftoriae Naturalis Profeilbr; Han
har i nåder gifvit Academien en ProfeEfor åt

Anatomien och Adjuncter åt Älcähiiia och Che-

micv Profeflbreme. Af Denne Fäderneslandets

Fader hafva alla Provincer erhållit Medici,

fom med båttre löner blifvit hugnade. Om
Dennes vifhet tala de forbåttrade lagarne for

Apothekare - Forlofsnings- och hela Låkare-

konften.

Men ånnu faknar detta Låro-Såte en Pro-

frjfio Avatomico - Chirnrgica , hvilken fvårligen

kan umbäras , och fordenfkul väntas med den

underdånigare tilforfigt af en ia Nådig Ko-
nungs mildhet, få fnart Statens tilftånd med-
gifver, at dertil anflå en hederlig lon. —

-

Imedlertid rönes nu en vacker frukt af de re-

dan gjorde Nådige anftalter, i det "Låkare-kon-

flen håritådes fått långt flera och muntrare Id-

kare, ån någonfin tilforene, och at Medicin-

flka Faculreten får forråtta den , förut hår al-

drig fkedda, hogrideliga Doclors Promotion,

med hvilken följande ^:ne Herrar blifvit vår-

ligt hedrade
?. nemhgen-*

Hr.
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Hr. Emanuel Elfvenberg, Med. Lic. och Prov.

Medic, uti Cuopio.

•— Gabr. Eric Haartman, Med. Licent. Pro-

fettor vid Theatr. Anat. och Facult. Med.
Adjunä. i Åbo.

•— And. Joh. Hagstrom, Ledamot af Chir.

Societ. i Stockholm»

Nya Böcker:

Elogio di FRANCESCO REDI &c. Floren

1780, 8:vo 136 fid.

Franciscos Rtffbi var en bland de ftore

Naturkunnige och likarc fom hedrat Italien i

16 Seculo.. Hans panegyriit tyckes vara myc-
ket bevandrad i Natural-Hiftorien, och för at

vifa Rhedis fortjenfter i denna Vetenfkapen,

börjar han at vifa Natural - Hifcoricns tilrtand

vid den tiden då Rhedi började vifa (ig; hvar-

efter han handlar om denna Mannens arbeten

©ch fkrifter.

In morte det Grandi ALBERTO di HAL-
LER, Pad. 1780, 8'vo 109 Bet

' År, en fanv

Jing af alla> de fkrifter fom åro utkomne til

den Bernfka Pbiiofopheris åra. Uti det obund-

na Talet fom år af M. Le marqvis ALBER-
GATI CAPACELLI fer man en hedrande

fortekning på alla de nyttigc uptåkter fom
Haller gjort i Botaniqven, Phyfiologien, Ana-

tomien och Medicin &c. tillika med åtfkillige

anecdoter jom denna flora mannen,

(Se L'Ej]?. des Journ, Juilt i~<?i. fi.3fy och 5^7.)
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Ca/us Kryfipelatis Zofier PLINIT; Zona

x

FRIDRICI HOFFMANNI, af G. L.

En ung Flicka, 9 ar gammal, enda barn

af välmående och oma föräldrar, floridi adfpe-

ftus, fucculcnti habitus, fom tilförne ej haft

Koppor eller Måifling; men for et par år til*

bukars varit befvårad af en Tertian, och någon

tid for denna håndelfi af Rofcn; hvars Fader

åfven berättades hafva haft famma fjukdom,

åfven ock Amman, fom i fpådare åren gifvit

henne dj. Detta Fruntimmer, hade ock nå-

got före Jul - tiden 1761, haft utflagit hufvud
med fvullna Kjortlar och en böld under van-

ftra örat, hvilka åkommor, ehuru väl och til-

borligen handterade, likväl ledan den tiden,

lämnat henne nugot fjuklig och blek. Hon
hade ock några dagar före den ljukdoms bör-

jan, fom jag nu forefatt mig at nlmna, fadt

et utflag öfver ena Lånden och i Knävecket,

hvilket Foråldrarne trodde vara den, fa kalla-

de, Ndjfel-ftbmi ; men detta utflag hade åter

genaft utan någon olågenhet forfvunnit.

Nu Ijiiknade hon den 27 Jan. 1762 med
ryfning och hetta om hvarannan; forlorad mat-

luft och forftoppad flolgång. Pulfen var nå-

got häftig; torften drågelig; ftark fvettning;

ingen lomn om natten, men urinen hade ännu
lin obchindrade gång.

Den 28:de fortfor famma tilftånd, då ock

et utflag vifte (ig på vånftra fidan vid de lifta

:K& 9 I fal-
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falfka refbenen , af en flat hands ftorlek. I

början var detta utflag helt rödt och ftrimigt,

men fedan vi^te fig på det famma fmå Puftula?.

Det hade en ftark oro och brånad rrfed fig, få

at hon omade och fkrek, hvar gång hon
rörde fig.

Efter hon en gång tilforne haft Rofen i

benen, mifstånkte man ftraxt detta utflag for

at vara rof-aktigt, och i famråd med en af

vare Lårde, måft berömde och anfedde Läkare

forordnades thée af fläder - blommor och en

Mixtura diapnoica; men denna fenare blef ej

efter forefkrift brukad» Urinen gick ej hela

dagen \ 'ej heller hade hon något fedes; men
fvettrting var nog ftark och febern helt lindrig.

Den ^9:de brånaden i utflaget hade tagit

til; febern var drågelig, fom forledna dagen;

ingen hufvudvårk eller fynnerlig torft, men
kråkningar med flem infunno fig. Ingen op-

ning hvarken på vattnet eller ftolgången; tun-

gan var nu något hvit. Elixir Aperitivum or-

dinerades til en matfked hvar annan tima> tils

épning fkulle följa; men fom detta ej bruktes

efter forefkrift utan ganfka fparfamt, den da-

gen endaft til en matfked; ty kunde det ej

eller göra någon verkan: Sådant händer bekla-

geligen ganfka ofta hos de fjuka.

Et rodt utflag vifte fig nu på broftet, fom
val til någonS del liknade Frifeln; men fom
Adftantes berättade, at famma utflag vifat %
långt tilfornc, hvilket bortgådt och återkommit,

utan
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utan at fororfaki någon olägenhet, togo vi det

for Sudamma och gjorde dcrvid ej fynnerlig

reflexion; det förfvann ock nu ganfka häftigt.

At lindra brånaden och den oro den fjuka ha-

de af det förra rof-aktiga utilagc: på bröfter,

måfte vi tillåta, faft ogårna, at det fmordes

med Ungveritnm Iiifrigidans Galeni, £åfom le-

nande och må (t oikyldigt. Natten var dock

orolig medelft (Vedan i utflaget, få at den fju-

ka ej fick fåfva.

Om morgonen den 3ö:de, var lilftåndet

lika med förra dagens, Svettningen fortfor

j

kråkningar infunno iig vål fpar{ammare> men
ingen opning hade* ännu varit, hvarken på ftol-

gången eller urin; Febern var dock mycket
moderat. Et emollierande Lavement applice-

rades, fom åter bortgick utan verkan, och, före-

nämnde Elixir gafs denna dagen och följande

natten til 4 uns, utan at verka en enda opning

på itolgången.

Den 3 lifta tilftåndet lika. Nu marktes i

vånftra handen och armen någon ovanlig kyla,

ehuru den tillika med den högra, åkid lå£

under tacket. Underlifvet var nog Fpåndt,

och någon fpånning kändes ålrven in regione

veiica?. Et emollierande Lavement vidcogs å

nyo, hvartil åfven lades oxymel och Nitrnm;

en oblekt garnhårfva kokad i n^olk, lades of-

ver underlifvet och urin blåfan, och -amma
Rhei med Terra foliata Tårtan och Syrupus

Rhei ingafs :{kedbiadrals. "-Efter Lavemcntet

I* % följde
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fåljde 2:ns åpningar, den forfta med hårda

och knoliga, den lenare något tunnare excre-

menter.

Härefter fick den fjuka någon lifa; pulfen

var mera blöt; fvettning infant fig ymnogare;

men den Ijuka klagade ofver oro och ftick*

ningar i huden; dock fick hon om natten nå-

gra timars rolig famn.

Den i:ftaFebr. om morgonen, hade febern

Snnu mer gifvit efter; fvetten fortfor val, men
lindrigare an tilforne : Nu vifte fig åter et rodt

utflag på ryggen och broftet, {myculce rotunda,

excifte circulares, ab invicem dijjitce, rofei coloris,

hvartil jag torde fa lågga, parum ekvator:)

månne det icke var röda Frifeln? Och faftån

det förra rof-aktiga -utflaget, efter Salvans på-

fmorjande, tycktes hafva något torkat, gaf den

fjuka Hkvål medelft fkrikande tilkånna en oli-

delig vårk i huden , hvaraf vi, å nyo, uppå

foråldrarnas trägna anhållan, foranlåtos, at låta

uibreda Emplaftrum de Spermate ceti på fina

klutar, och lågga ofver brottet och ryggen,

h vilket emot aftonen verkftåltes.

Högra handen, fom hit intil varit varm,

hök fig nu åfven ftåndigt kall, och pulfen på
famma fida började intermittera. Åderlåtning

foreflogs; men fick ej verkftållas. Lavement

applicerades, ihvarefter, och fedan det verkat,

hon fomnade klock. 2. efter middagen, och

upvaknade om aftonen klock. 6. då fpånnin-

gen ofver urin blåfan anfenligen under iomnen
til-
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tiltagit: den fjuka fkrek och jåmrade tig mye«

ket hårofver.

Cathetcrn applicerades med den verkan,

at 3 qvarter urin äftappadcs om aftonen i;l.

g, och en Emulfio oleofa med Nitrum ingafs

til en half théjskopp hvar tima, hvaraf den

fjuka kånde lindring och hade ro natten ofver.

Den aftappade urin iatte ymnogt Sediment.

Den 2:dra formiddagen, hade febern något

éfcat lig; den fjuka fkrek fafeligen fkåftals, få

at hon blånade och likfom kiknade af. Pa

tilfrågan hvaråft hon kände någon fmårta, pe-

kade hon åt huden på ena fidan af regio ve-

lies?. Senaps degar lades på vadorne, at mer
befordra utflaget; men' fa fnart deffa degar

börjat göra verkan, fick den fjuka, om jag få

får kalla det, Eclampfie. Hon var blå om lap-

parna; blek och kallivcttig i anfigtet; refpira-

tio ftertorofa med fragga for munnen; pulfus

parvus & celerrimus; fenfus feriati. Ingen

krampaktig fammandragning marktes uti någon

del, utom anfigtet, deråft munnen fluteligen

drogs något på fned*

Detta tilftånd varade ifrån klock. 1 til 4.

eftermiddagen, då hon likfom från en fomn af

fig fjelf upvaknade helt förvirrad, utan at kan-

na någon af de kringftående, och utan at kunna

tala. Nu hade utflaget gådt in ifrån broftet och

ryggen. Ådern opnades på armen til 6 uns;

bloden var helt frifk och fprang med häftig-

het
; plåfter dukarna aftogos; ryggen och bro-

I 3 ftet
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ftct frotterades med varma Serviettcr; Boli af

Mofchus och Camphora, med et tjenligt exci-

piens tilredde, ingåfvos få fnart hon kunde
fvalja, och härmed fortfors til om aftonen kl.

,

9> då hon åter började tala, fart i början gan-

fka otydeligt.

Nu ingafs de nämnde Boli uti en blanda

ning- af Aqv. Alexit. Simpl. , Sal. Succin. puriu.

Och Confeä. Alkerm. incompL Härefter följ-

de ftraxt fomn med fvettnjng, blöt och häftig

pols; fomnen varade til kl, 11, då hon åter

vaknade, dl ock nagre excrementer, utan hen-

nes vetande, gådt i (ängen. Underlifvet var

mjukt, och man ingaf nu 2!ne mat/kedblad

Julap. e Mofcho Lon<i Sömnen återkom ge-

nan1 ; var rolig utan ryckningar; fvetten fort*

for med fnibbare och lägre puls.

Pen 3:dje kl. 1. om natten da hon vak*

nade, afhjelptes urinen, fom ännu ej af% fjeif

ville gå, med Cathetern> til et och et hälft

qvarter. Den ena Senaps degen aftogs, fom
hade gjordt rådnad på benet; underlifvet var

ej fpåndt, ty blef ej Lavement applicerat. Hon
flumrade fedan och vaknade åter fom oftaft,

Under en jåmn och ftadig fvettnmg, tils om
morgonen kl. 6, då utflaget åter til myckenhet

ville fig på ryggen och bröftet.

Som den fjuka, efter nu mera återvunnen

fanfning, började ledfna vid Mofchus, gafs en-

4aft Campher- pulver tillika med den tilförne

. forefkrefne Mixtur, och nian applicerade fam-

ma
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ma dag- et Lavemerit, hvarmed hårda excre-

menter bortgingo. Den aftappade urinen iatte

åfven nu ymnogt Sediment. Pulfen var blöt;

mun ej fa häftig, fom dagen tilforne; jåmn
-Diaphorefis ofver hela kroppen; hon var mun-
ter och hade ingen oro.

Den 4-.de. Febern ännu lindrigare och nl-

ftan ej mårkelig» Hon bättrades itu dageli-

gen» Det forfta utflaget torkade bort; och det

lenare affjallade efter vanligheten; fomnen in-

fant fig i råttan tid; matlulten var någorlunda

god, och krafterna började fa fmåningom åter-

komma, la at ingen ting märkvärdigt föreföll.

Men då hon började lämna fången, mark-

tes någon lamhet i vanftra ron, få at hon vid

gåencje något haltade. Denna olägenhet blef

dock medelft Loka Gyttja, Kalla bader, Sur

bruns vatten och Kina lyckeligen afhulpen.

Hon mår nu aldcles vål, år lyckligt gift och

en moder tilf flere. vallkapada barn.

I anledning af denna håndelfe, har jag

gjordt mig följande frågor, dem jag, efter mit

begrep, fjelf befvarat.

Fr. Var det forfta utflaget verkeligen rof-aktigt?

Sv. Så menar jag, efter det dämmer ofverens

med de beikrifningar Auclorerne derom
lam na.

Fr, År Rofen årftelig eller fmittofam, emedan
fadren haft denna fjukdom , åfven fom
Amman, hvilken gifvit den fjuLa dj ?

I 4 Su.
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Sv. Dcrom Hrer man icke vara aldeles ofvctv

tygad, emedan tilforlåtelige obfervationer

icke bekräfta denna fak til fullo : mycket
kan dock hårom fågas med och mot.

Fr* Var det röda utflag, fom federmera infant

fig på ryggen och bröftet, afven en följd

af Rofen, jag menar et vageran de rof-ut-

{\<xgf* eller var det en verkelig röd Frifel?

Sv. Jag häller före det fenare i anledning af

befkrifningen i handelfen.

Fr. Kan denna Frifel fa namn af Purpura el-

ler Milictris Sy?npta?natiea?

Sv. Derom må den döma, fom vil göra {ig

den möda at jämföra, hvad i c-onna hån-

delfe forelupit, med den befkrifning Sau-

vages gifver (Nofot. Method. Tom. IL
P. 1. p, 417.) lydande fålunda: Purpura
Symptomatica ea eji qvte aliis-morborum

generibus fnpervenit , wc eos judicat , mc
in illis conflaus eji, mc in morbi incremen-

to obfervaiur.

Fr. Får man lägga til: Centralis recidivans, a

vifciditaie hymphce & o?mjfa purgatione,

hvarom Herr Prof och Ridd. Haartmam
talar, (Scia^raphia morborum, P. 3. p. 152.)

efter den fa ofta vifte fig och åter forfvaiin?

Sv. Nej, ty då blifver den, efter hans mening,

et annat Species och icke Symptomatica.

Fr. År en dylik farrimanftotning af 2:ne ut-

flag mojelig?

Sv*
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Si/j Hvarfore icke? (Se Haartman c. 1. p. 153.)

Man har ju ock i fenarc tider, genom få-

km obfervatjoner funnit Koppor och MåiT-

Hng tillamman, (Kongl. Vet. Acad. Handh
VoL XXVII. p. 6g. följ. och p> 199 följ.)

Fr. Var retningen i huden orfaken til den fup-

preflio Urince , fom under fjukdomen in-

,
fant fig; och fkedde detta faledes per con-

fonfum nervorum, eller hade någon ros-

eller frifel - materie kaftat fig på urin

blåfan ?

Sv. Det fenare Sr troligaft.

Fr. HvHken af deffa materier kunde man hålla

före, hafva dragit fig til blåfan?..

Sl\ Det år fvårt at fåga; formodeligen den fe-

nare, efter den långft holt {ig inne i krop-

pen och vagerade omkring.

Fr. Hvarfore blef icke Cathetern applicerad

förr, ån urinen på £:te dygnet varit af-

ftannad ? '

Sv. Derfore, at man trodde fig kunna med
mjukande omflag och Lavementer befor-

dra dels afgång.

fh, Voro Lavementer och Elixir Aperitivum

i början tilråckelige , at rånfa tubus inte-

fiinalis ifrån den laburrci, fom hålles före

oftaft vara orfaken til dylik e fjukdomar?

Sv. Man var den tiden ånnu, til en flor del,

af den tanka, at endaft Aperientia borde

brukas, for at ej gifva utflaget anledning,

at draga fig tilbaka, och fcdan följa den

I 5 fvett-
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fvettdrifvande vågen ; men fenare tiders

årfarenhet har lårdr, at intet ar kraftiga-

re., at fnart och med fakerhet bota dylike

fjukdomar, ån at från början val rånia

mage och tarmar med kråk- och ångran-

de -medel, lamt akta tig for en alt for

het regim e.

Fr. Om det var et rof - aktigt utflag blandat

med Frifcl, var det då rådeligt, at tillåta

Salva eller plåfter?

Sv, I anfeende til Roferj kuncfe det vara min-

dre farligt, (ehuru Russfll HTma£i en b'e-

fkrifning om en fvår fyfpiwea a vpjicnlis

reprimattf,) hälft då, man nyttjade et me-

del, Tom ej tycktes på nngafte fatt repel-

lera; livad åter Friicln angår, fa kunde

man ej latteligen och i haft forcftalk fig

cn dylik complication, och i följe deraf

var fekt ganfka förlateligt.

Fr, Om* det år något fel, i anfeende til Fri-

feln, borde det da icke fnarare förtigas

In uptåejcas?

Sv. Nej; man håller före det vara hederliga-

re, at uptacka et dylikt begångit fel, om
det ar något, til varning for andra, ån at

med ikryt och diktade Curer forleda,

hvilket ingen efterföljd fortjenar: lyfan

finner dageligen få mänga nya förändrin-

gar uti Medicinen, at den dag torde kom-

nia, då man utan farhåga lngger et ofkyl-

digt plåfter på Frifel, om fafkulk behof-

vas
?
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vas, i fynnerhct om man i bårjan" icke

år ipirfam med kråk- och afförande-me-

del, lamt åfven under fjukdomcns fort-

gång efter omfiindigheterna ej forfummar
dem, hälft de fenare, och lämnar dén fyrr

ra fvettdrifvande vågen. Genom detta

lått och en kylande regime, torde man
ock icke fa ofta fa fe Frifeln {alla fig

til andre febrar och utflags fjukdomar,

fom til forne.

Fr. Til hvad anda pålades detta, plåfter?

Sv. At lindra den fjukas plågor, och i fynner^-

het at villfara foraldrarne i defs, trägna

begäran.

Fr. Beftyrkes icke af denna handelfe, äfven

den latlens riktighet: qvod nmis' rito ac

jucunde curare, fcepius Jiat caujfa minus

tutce curationis ?

Sv. Det kan la vara*

Fr. Hvaraf härrörde den lamhet, fom fluteligen

* marktes, dl den fjuka började gå uppe?
Sv. Deraf formodel igen, at någon af de nämn-

de materier kaftat lig på Nervus Ifchiati-

cus, och låmnat efter fig en dylik lamhet,

Fr. Efter Frifeln var med i fpelat, hvarfore år

dm icke namndx
i rubnqven af hSndelfen,

faTom complicerad med Rofen?

Sv. Jag haller den fenare for hufvud fjukdo-

ir.en,' hvilken ock forft inflålte lig med
febern

i rubriqven ikulle ock då blifvit

nog vidlyftig. • Ut-
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Utdrag af et bref ifrån J. A", til G. L. dai.

Söderhamn d. 29 ^fimii i~]8i.

J$g ar nog lycklig, ar, under nyttjandet af

de til min hållas förbättrande fokte landtnojen,

härdades icke aldeles vara beröfvad det, iom
et förtroligt umgänge med Idkare af Läkare-
konftcn medforer. Herr Provincial - Medicus

'

Doä. Tu LEus och Herr Rcgements Fåltfkår

Eckel, bagge val kånde for fine infigter och
årfarenhet, gifva mig både fördelaktig och nöj-

fam utvåg, at minfka faknaden af Stockholm
i den delen.

Vare fam tal hafva fallit på åtfkilligc Ve-
tenskapen tilhorige ämnen; bland andra på
Fuftierier i Lakar-e-konften , fom utgöra en Ar-
tikel uti Förjla Bandat af IVeckofkriften för
Läkare och Naturforfiare. Herr Doft. Tillhös

påminte, i anledning af en Jhåndelfc, fom re-

dan for 2:ne år fedan under min varelfe i Sö-

derhamn blef mig bekant, men jag åter för-

gätit, at denna farliga ofed åfven ftråkt fig til

Jorde - kondens utofning af en Slagtare vid

namn Hagman härdades. Denne man, fom
flera år farit med at vara bojkapens ej allenaft,

mördare, utan åfven Läkare och Acconchmr^

vid de bland ofkåltga djuren fållfynte tilfållen,

då deras foder icke utan kondens tilhjelp kun-

na framfödas, har åndteligen, per analogiam,

funnit fig fkickelig at bitråda qvinnor i denna

belägenhet, och har flera gånger, uppå kallelfe,

in-
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inftålt (ig och betjent barnafåder/kor, ehuru

han hvarken kan nyttja inftrumenter eller gö-

ra vändning, ån mindre känner Verenflcap^ns

nodvåndigafle grunder, och har ftljakteligen

med' fin tjenft antingen varit onödig eller fka-

delig, altid Jkamliq for den, fom anfortrodt

fig eller någon i hans händer.

Herr Do&or Tilleus har, år 1778 om
höften, vid behörig Domftol anklagat få val

Hagman, fom en Fufkerfka, Huftru Winroth,

for det de bagge betjent en barnafoderfka,

ehuru den examinerade Jorde-gumman, huftru

Roth, var for hand, och åfven Hr. Doftorn,

fom jag fedt vifa prof pa at vara fnåll Accou-

cheur, fjelf lofvat åter inftålla (ig, i fall nöden

det fordrade, fedan han förut en gång varit

hos den fjuka och gifvit Tin&. Thebaica, med
tilftyrkan af ftillhet o^ch hvila i fången. — Sa-

ken lår ånnu icke vara afgjord uti KongU
Svea Hof - Ratt, hvareft Hr. Do£torn> i Sept.

månad 1778» % ofver vifta pun£ter af Magi-

ftratens hår i ftaden d. 3:dje i famma månad
fåldte utflag odmjukaft befvårat. — Man un-

drar om målet dår blir anfedt efter Kongl. Re-

glementets for Jorde- gummorne då eller nu-

varande befkaffenhet? Åfven få om Hagman
hädanefter kan faklåft nyttjas iafom Accoucheur,

fedan Hans Kongl. Maj:t i Nåder uphåfvit 9:de

§. af Earnmorfke Reglementet? I hg fjelf kan

vål fufkeriets utofvande, af en karl vara min-

dre farligt, ån af en qvinna, emedan i alman-

het
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het år at vänta rueua forflind och eftertänka

af den förra, än af den fednare. Men Hag-
man ! Slädfart! och •— anftåudi^hetml *—

Jag bor likvål nämna, at Hagman och Ra»

ftru Winroth i kraft af forberörde Rådhus-

rätts dom, famfalt måft utbetala 10 Riksdal,

Spec. böter, hvilka förmodeligen uti Barnmor-

fkornes Fattig • Carta influtit.

Vidare hår Herr Doclor Tilleus -berättat

mig, at uti Augufti månad af det på Fufkare

harftådes fruktiamma året 1778? hafva 2:ne

perfoner ankommit ifrån Finland hit til Sta-

den, hvilka lade lig vara broder, affkedade

Sergeanter och heta Tollet. löner til den rykt-

bara Cornetten Tollet, fem £6r flere år le-

dan troddes göra under vid Binninke-mafkens

cureraiide i Stockholm och, (om det lades,

hafva dårå århållit både Jvongl. Collégii Medici

approbation och Hans Kongl. Maj;ts Nådiga

tilftånd, at dermed få lig befatta. Dcffc ha*is

foregifne Söner hade i alla Lan, hvareft de

pafterat., utverkat fig Landshofdinge-Åmbetens

refolutioner, at få foryttra fin faders nåmde

botemedel mot Binnike - mafken och, fom or-

den lyda, andra jfkadeliga ma/kar i menniikans

kropp. Hit til Staden ankommo de ifrån

Sundsvall, forfedde med Landshofdinge Ämbe-
tets relolution derftådes, och ville genart angri-

pa fitt kall med åtikillige fjukdomars botande,

fom alla fingo namn af mafkar, ehuru de voro

ingen ting mindre, hålft til denna ClarTen åf-

ven fördes armverk, förrdnkning m» m. Sa-
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Såfom Herr Doöorn fant dcfie perfpner

vara i viuftråktafte begrep fufkare och landr-

ftrykarc, uran alla bevis om fin frågd och ftånd,

och emedan det dem i andra Lan lemnade til-

ftånd at fa agera Isåkare, icke forbant någon

hår i Linet til horfamhet, ej eller den rättighe-

ten, at foryttra botemedel mot Binneke-mafken,

fom deras foregifne fader i nåder flcal hafva

biifvit förunnad, medförde någon frihet for

dem * at göra detfamma, utan at dertil hafva

århållit Hans Kongl. Maj:ts Nådiga transport-

tilftaild; la lade Hr, Doftorn fig genaft emot

deras forfok, dem de likväl i hemlighet fort-

fatte, emedan populacen hår, fom annorftådes,

altid fjelfvilligt och med begår kmnar fig i

fufkares händer. Således fick man hora at

defle foro omkring i byarne alleftådes och med
granna löften om under - kurer narrade Almo-
gen, at gifva fig penningar, under fken af be-

hof til ingredientiernes upköpande af hvilka

deras medicamenter fkulle tilredas, och låto

betala (\g mångdubbelt medicamentets varde.

Då de nu markte, at dem vägrades uppen-

bart fufkande hår i fjelfva Staden, få fkatTadc

de fig åtven från Gefle Lands-Cancellie öppet

tilftand, at hår i Lånet få idka fin födkrok;

och ialunda beväpnade, troddes hela fpélet for

dem vunnit emot Hr. Do&orn; men han fant,

at utom dut fjelfva laken icke i grunden var

tiilåtelig, få borde delle fufkares gemena upfo-

rande, under den tid de hår viftades, jemte,
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inlupne beråttclfcr om flere fa våldfamme ku-

rer, at folk deraf kunnat tilfåtta lifvet, om
icke vcrkeligen blifvit döde, gifva honom dri-

flighet, at af Tamma Landshofdinge- Ämbete,

fom nyfs rcfolycrat til deras fordel , . utbedja

fig defs Höga Ämbetes åtgärd til dcrTe ftym-

pares utdrivande utur Lånet. Detta lyckades

ock fa, at dem genaft ålades, at inom 24 ti-

nnar packa fig ur Söderhamn, och inom 4
dygn vara utur Lånet, hvilkcn befalning de

ock funno rådeligt at åtlyda; och fådan var

deras ändalykt hår i orcen. Gånge fa alla

dem, fom tråda i deras forfpår!

Nya Böcker:'

Differtation fur les maladies de Vnretre,

tnuee des reflexions fur la methode qrfont era-

ploye jusqv*a préfent qvelqves praticiens , par

Mr. GUERIN , ancien Chirurgien - major de

Marine , maitre en Chirnrgie a Rönen > &
membr. du College de S. Comes de cette ville:

Paris 178 1 in i2:mo. 2 Liv. 10 f.

Hifioire des maladies epidemiqves qvi ont

regné dans la province du Dauphme\ depuis

fanné ijnj; par Mr. NICOLAS, #:vo Gre-

noble i*]8i-

([Se LEfprit des Joumaitx Jul tj8k)



Om fufkerur i Lfikcirc * kovjlcn ( Se Bänd I. p*

271. följ.)

Utdrag af et bnf från E.JV <- - t, til G. L. t

daterat Stockh.och ofverfattfrån Tijjhan af den

fenare, med några fd och korta noter.

Jag tackar for det biftånd Tit* gjorde den

fattige, men tillika ärlige mannen af min for*

famling, i defs filta fjukdom; och jag har åf-

ven trodt mig göra honom en verkelig tjenft,

fom han ock na ljelf årkånner, da jag friade

honom ifrån hans quackfalvare, hvilken viffer-

llgen befordrat honom til grafven.

Efter jag faledes ofver alt tanker fatta mig

emot flike Herrar Qvackfalvare , dem jag for

högmodige Ignoranter anfer, föraktar och ha-

tar, icke for perfoncrnes fkui, utan derfore,

at jag tror dem vara de Ikadeligafte månnifkor

i et famhålle; få anhåller jäg, det T. tåcktes

riliåta mig, at hos fig foka hjelp for de fattige

barnen i min forfamling, når jag rinner det

nödigt, efter jag åger mera bckantlkap med
T. , ån med den Do&or, fom expres ar for-

ordnad for de fattige.

Men juft - då jag fom bafl beflitar rpig at

afhålla alla Charlata"ner, och duras charlatane-

rie, från min forlamhngs Ledamöter (*j, kurfi

m 10 K • ds

(*) Onfkeligt vore, nt o!h foriamlingar hnde fa up-

lyfte, la vältänkande Sjtfleforjare, {o<n ^i^nnQ heder-

lige Praltman, den dar icke allena ar mån om iiue

åhörares eviga» utan ock timu5\e%a väl, af hvilket
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de jag våTminft förmoda, at en fådan /kulle

våga fig åt mig fjelf, famt tilbjuda mig fin

tjenft och fin fkickelighet derutinnan, at vilja

återftålla mig min förlorade hörfel ; men fådant

ar dock verkeligen håndt: ty i går kommo
2:ne karlar til mig, af hvilka den ene flculle

vara en klok Fitmey den andre en Borgare hår

i Staden» och denne fenare var den förres In-

trodu&eur och Panégyrift (**).

Som jag ej kunde veta hvad hans begäran

var, tog jag honom hofligt emot; och i fanning

anlag jag honom for en man, fom ville utbjuda

ved til falu; men då hans beledfagare beröm-

de honom fåfom Läkare, den der ågde en oge-

men fkickelighet, hade gjordt ftora curer, men
var dock ingen Trollman utan en god Chri-

flen, blef jag fa förvånad, at jag knapt vifte

hvar jag var.

Någon otålighet började jag kanna hos

mig; men repade mig ftraxt med forefats, at

på en kort flund fkamta med denne min ex

raftico medico.

Tit. foreftålle £g, en ofver alt och alla måt-

ton fmutfig finfk-Bonde eller fifkare, med den

fatalafle Phyfionomie (***), famt paltiga och

fon-

fenare halfan ar det fornåmfta; fa kunde mycket

ondt afbåjas, mänga lif fpam, fom i förtid utflac-

kas, landet til en obotelig fkada.

£**) Tvifvels utan icke forgafves; ty vinften lar (ko-

lat delas på krogen,

(***) Fordomdags valjde man garna den til fin Lä-

kare, loni iag djup, mörk och myftifk ut; med et
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fönderrefna klåder, hvars lärda hjSffa var prydd

med en Peruk, fom ägde kanfke hälften af

denne mans aktar, och ändock på köpet be-

tickt med en lurfvig mofia (*)> oaktat vi lef-

va mit i iommaren; fä år lätt at finna, huru

löjdigt och tillika förargeligt det måtte före-

kommit mig, då man inbillade fig, det jfkulle

jag anförtro åt en karl mit hufvud och mina

öron, åt hvilken jag icke ville anförtro en

Plåtfedcl, bålft han liknade mera en bedragare

ån årlig månnifka: men fom jag håldre ler ån

förargar mig, fa fyntes denne min förmente

Läkare, vara {kicka d at för en liten ftund roa

mig; kanfke jag ock roar Tit* om jag korte**

ligen nämner vårt famtal: Se hår år Dialöguen:

Ar det fant, min kåre Far! at Ni kan

förbättra min hörfel? — Ja, det kan jag båt-

tre ån någon annan. — Ni lår alrfa förfta

.Medicinen? — Hva farra! jag har hulpit folk

och gör det ånnu alla dagar, hvilka ingen Do-
clor har förmått at hjelpa — Men då låra

Edra Patienter var* gan/ka otackfamma, fom icke

betala Eder konft, efter Ni fynes vara nog flarf-

vogt klådd? — Månniflcorna åro altid otack-

famme; ockfå hjelper jag måft de fattiga för

Guds {kull (**)j men nu {kal jag hjelpa en

K 2 rik

ord, fom liknade en, få kallad Hdxmaflart : nu for

tiden år inan af andra tankar. *

(*) Han var fåledes hvarken Medicus od pompam el-

ler ad fanitatem.

(**) Det dr kringfarande Charlataner» och QvackfaL-
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rik man (var en Köpman, fom, från de fldc-

keligafte Doäorer, föll på denne eländige kar-

len, och trodde helt vift, ar en frnik Bonde
hade mera infigt i Medicinen, ån alle Dofto-
rer) ifrån Podagra, och derfore vii han gifva

mig nya kläder, då jag ock flcal fkaffa nvg er*

värja. — Det ar icke fa tokugt tånktj ty nu
kan ingen månnifka inbilla fig, at under len

fa gammal och forfliten peruk, fa mycket for-

ftånd ligger förborgat: en pung-peruk och en

vårja; ja, det år helt annat (*); men hvar

har Ni lårdt Er Vetenflcap ? -— Alla Vetenfka-

per komma ifrån Gud. — Så har Ni då lårdt

Medicinen genom infpiration? — Hvad fager

Herr Magiftern? jag forftår honom icke; jag-

låfer inga böcker. — Jag fortalte mig, och

kom icke ihåg, at Ni endaft forftår Finfka

och Svenfka : En man, fom mera har lårdt ån

hela Collegium Medicum lårer oclt icke behof-

>va at låfa i någon bok; jag ville endaft fråga:

Om Ni lårdt Er Vetenfkap af vår Herre ome-
delbart? — Ja, det har jag. — Skrifver Ni
ock Recepter? — Nej, jag gor icke fom Do-
öorerne, de ikrifva på en fedel, den man bår

til

vares vai-litta jargon, ot fkafTa (ig Credit, då de
likval på alt uptankeligt fatt flunna den fattiga,

och uttaga til (ifta (karfven..

(*) De tider lära val aldrig komma, då en pung-pe-

ruk, värja och granna kläder, kunna, hos förnuf-

tigt folk, omfkapa en Bonde eller någon annan til

Läkare, ehuru otta kläderna annars kunna bedraga^
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til Apothcket: jag tillagar mina Medicamenter

fjelf. —i Denna method år i fanning kortare,

och för Er mera afpaflad, ty Ni kan til åf-

vcntyrs ej (krifva? (hårvi4 teg han ftilla och

flög ned ögonen) om fa år, tycker mig det

vara flcada, at denna fenare konft, icke blifvit

Er på lika fått, genom ingifvelfer bibragt, ty

den fynes vara for Er nyttigare, an at tillaga

Medicamenter: Men efter Ni vil återftålla min
förlorade horfel, få fåg mig, hvaruti beftår fe-

let? — Åh!
#
något har fatt fig for den, fom

jag vil bordkafFa. — Har* Ni någonfin fedt

et månnifko hufvud invårtes? •*- Nej, hvar-

til tjenar det? — Således vet Ni ju 'intet, hu-

ru horfeln år befkaffad, och hvad för oord-

ning derutinnan kan hårflca? - -
. _

Hår föll hans beledfagare mig i talet och

fade: Gjor dock icke la många omftandighe-

ter och få många frågor; denne man har hul-

pit en otalig hop månnifkor, M- Herre .lar

han ock kunna hjelpa, om Ni endaft vil taga

in hvad han fager. Jag frågade : a£ hvad Pro-

fcflion ar M Herre? — Jag år en Peruk-

Makare: -*- Når mit fick ur ej går rått, fkal

jag då {kicka det til Er? •*- Nej, jag forltår

mig intet deruppa, Juft for den orfakeri

lar jag ock akta mig derföre; ty om Ni (kulle

laga mit ur, få blefve det aldeles fordårfvat;

huru kan *då någon begåra af mig, at jag

(kulle anförtro mit hufvud eller mit lif åt en;

mjnnilka, fom ej i det ringajts kånaet Medi-

K 3 cm?



cin? Antingen måtte Ni bagge vara narrar

och ofver hofvan dumma månnifkor, eller ock

hålla mig for en fådan, om Ni menen, at jag

fkulle vålja hvar och en Landftrykare och be-

dragare til min Läkare, blott derföre at han

låfvar hjelpa mig. Far tilbaka til Finnland,

fade jag åt Bonden, och kor plogen, dertil ar

Ni baft paffjd, och derigenom kan Ni blifva

nyttig for Er fjelf och andra ; men om Ni
vil utöfva Medicin, blifver Ni en bedragare,

få mycket farligare, fom det gållqr månniflcors

håifa och lif; och fådant folk önfkar jag i ftåi-

let for en vårja, den Ni håppas fa bara, hål-

dre några par — på ryggen. Fr M. Herre

(Perukmakaren) beder jag, at Ni håldre vär-

nen alla Edra bekanta for denna man , an at

ännu mer ftårka de dåraktige manniflcor uti

deras orimelige fordomar, fom utom dels mer
an alt for mycket aro benägne , at förtro lig

It et dylikt charlatanerie: och härmed bad

jag min gode Do£tor taga fit aftrade.

Hans Medicamenter beftodo af följande:

1:0 En Decoffi af Gran och Enbär*

2:0 Malårt-Extmfit. Detta var hans huf-

vud medel, hvilket han på nyckter mage in-

gifver uti korn- eller aldrahåKt franfkt - bran-

vin (*); med -deffa båda medel, ville han hjel-

P*

(*) Anecdoten fager, at Doétorn f6r at vtib, det in-

tet fkadeligt finnes i denna Medicin, ho$ de fjuke

började curen hvnr morgon med at fjelf t3ga en

fup .branvin och defla vdruppar; men huiu vida det-
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pa en Kopparslagare på Gothgatan frän Poda-

ger; men hvilken til hans föraret, dog, fedan

hin 6 dygn befokt honom (*j. Hade denne

Kopparflagare velat lefva
p i g fulla dygn, för-

fåkrar Finn - bonden ,'

at han Ikolat flippa fin

Podager.

3.0 Piller, hvilka han tillagar på det fatt,

at han lägger flott Malört och Rågmjöl uti ijn

håliga hand, och få långe (med refpe£fc at fåga)

fpåttar derpa, til defs han kan knåda detta

til Piller: hår (kulle Patienten fjelf varit när-

varande, då den fåkerligen fkolat få et kräk-

medel for intet (**) Som han alfkar Sim-

plicia & Simpliciilima, (a galler val blekt Al-

bum graecum mycket hos honom, hvilket han
ftoter til pulver, blandar med mjöl, ingifver

och låter {ig dyrt betala före,

K 4 Ut-

ta var tjenligt emot Podager och fvag horfel, blif-

ver en annan fråga.

(*) JaS var oc^ tilftådes på et ftille hos en fattig

fjuk , fom, af en vårdflofad Metaftafis febrilis, fådt

Kallbrand i ena benet, hvilken denne Qvackfalvare

ville hjelpa med Malort Extraft och brånvin, emot
en vifs betingad fumma; til lycka fick jag honom
utur vågen; benet blef amputerat, emedan denna

operation var det enda medlat: Mannen lefver an,

och fick behålla fina penningar.

(**) Efter berattelfe, fkulle han ännu bruka et flags

Piller, fom han i handen tillagde af flott Tegel-

ften och Smör,



{TftfcK «/$ bref frän J. TT. / ?7 G, A to.

Söderhamn d, 7 ^jtt/fj '7<f%

Uti mit förra (p. 140.) fkrcf .jag något

om Fnjkerier i LäkäH -kon/fen , och ek t torde

foga hafva roat hål fl: lådane århnen beklageli-

gen hvarken åro nya eller uplyfande i Veten-

skapen. Jag lemfiar dem faleues denna gån-

gen garna och vil i defs {tå|]e nämna, en nå-

got befynnerlig eafus r

Tvånne medelåldrige, hederlige man har i

Staden, fom bagge voro brunsgåfter , åto, for

några dagar fedan, på fattande mage, mot mid-

dagen, 15 a 29 ft, raa Bittermandlar; den ene

hade deraf ingen känning; men den andre fick

ilraxt derefter kall iVett, hufvudverk, fvart-

nande for ögonen och benagenhet a* fvimma;

Pupillerna voro mycket "diiaterade och ande-

drågten ftanck på långt håll af Bittermandlar.

Herr Doftor Tilleus, fom genaft blef tilkal-,

lad och underrättad om hvad fom foreiupit,

Ht Patienten ftraxt dricka ljumt vattn med ofai-

tadt fmor uti, hvarpå folgde goda kråkningar

och med dem forfvunno alla de elaka fym-

ptomerne, til hvilka en befynnerlig idiofyn-

crafie hos denna mannen måtte gifvit anledning,

emedan Bittermandel eljeft icke har (kadelig

verkan hos andra, ån de djur, hvilka födas

blinda.

Pålitelige årfarenheter, fom antingen bekräf-

ta nyttan eller updaga {kådan af et utropadt

mc-
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twedel , §ro alrid agenama for en Läkare at £a

fig meddelade, och jag bor faledés åfven näm-

na, ar Hr Regements-Fåltfkar Eckel med gan*

ika god njafogång nyttjat /-7o/n Trkolor mot

CVw//fl La.-9'ft* hos et barn , få at der blifvit

fuHkom ligen botadt. Jag torde förr mundte-

ligen hafva namt något om —*• lilla fon i Stocka

holm, fom hade denna fjukdom i nog hog

grad. Då jag tilkallades voro redan allehanda

hus- kurer, til och med vidfkepelige, fa fä ri .;t

nyttjade. Jag använde de vanligen recommen-

deracie blodrenande medel for både amma och

barn ; men åfven fruktloft. Vid tilfalligt (am-

tal härom med Hr. AfTcfTören Doft. Schulzen,

pamindte han fig, at Herr Sträck recommen-

derat den namde orten fåfom et fåkert fpecifi-

enm mot denna fjukdom, och lemnade .mig

åfven den derom utkomna lilla Afhandlingcn,

fom federmera blifvit recenferac^ uti Forfta

Bandet af Weckofkriften for Läkare och Na-
turforskare p. 9. f. Jag forfokte ftraxt med-
let och gaf ej allenaft barnet, efter Hr. Sträcks

forefkrift, utan låt åfven Amman dageligen 2 me,

gånger dricka et ftarkt Infufum af famma ort*

Denna utväg måtte jag taga, emedan Forål-

drarné icke ville (kilja barnet ifrän henne,

och jag fa mycket fåkrare kunde döma fmn>

tan vara at tiiikrifva Amman, fom hön fjelf*

tilftod, at hennes egit ,pa landet utlemnade

barn, var af famma fjukdom lika befvåradt;

men om hon afven fjelf i bårndoman haft

K 5 den-
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denna fjukdom, derom kunde hon ingen un-

derråtrelfe gifva ; ej eller fant jag fidane tec-

ken dertil, fom Hr, Sträck omtalar. Medlet

verkade aldeles efter Hr. Sträcks upgift, dock

något långfammare; men inom 4 veckor voro

cndaft några få fmå flackar qvar af fkorpan

uti anflgtet. Jag ville at^med medlet ånnu

långre ikulle fortfaras; men fåfängt ! Både Mo-
der och Amma voro enfc om at fåcta fig der-

emot. Vanliga olågenheten, fom få ofta hin-

drar Läkare at rätteligen utröna medlens ver-

kan i chronifke fjukdomar! I hånfeende har

til trodde jag (akert, at utflaget fkulle åter-

komma; men jag har hittils funnit mig ange-

nämt bedragen. De återfående fkorporne fållo

af; barnet hade famma Amma ånnu någre må-

nader innan det blef afvandt, och det år 6f-

/er år fedan kuren flutades, utan at något re-

cidiv af fjukdomen yppats*

Om et tvetydigt Kopp - utjlag , af G. L.

Jag har uti Forfta Bandet af denna Wec-
kofkrift pag. 50. följ. nåmnt något om dub-

belt Kopp - utjlag; det torde mig nu tillåtas

korteligen fa anföra något om et tvetydigt.

En Man 68 år gammal , af et fagtmodigt,

ftilla och melancholifkt Temperament, hade,

utom någre barnfjukdomar, i yngre och man-

na åren haft god och jåmn hålfa; men de fed-

nare 4 åren," då och dl varit befvårad af en

lin*
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lindrig Gulfot, med hårdhet och tyngd i hogrq.

fidan circa rcgionem heparis, famt de fifta 2:ne

aren en vattenaktig fvullnad i benen, med en

lindrig lamhet i högra extremiteterna ; hvilket

likväl alt, medelft tjenlige medels brukande til

en {tor del lindrades, men efter någon tid åter-

kom. Hårunder marktes fillan någon ande-
j

tappa eller torft, matluftcri var tårneligen' god,

faft opning då och då kunde fela* men halps

med Cremor Tartari, i något flor dom In-

gen open Gyllenåder hade någonfin vifat fig;

inga taggar hade han kåndt; ingen ryggverk,

med et ord, hans fjukdom beftod uti Lefvrens

hårdhet, hvilken ock tit flut mera tydeligen

kunde kannas utvårtes; dock hindrade den ho-

nom icke, at fom oftaft gå ut och fkota fina

fyflor.

Vid vårtiden af defs filta lefnads år, fann

jag honom en morgonftund hos en af defs

foncr, hvars barn voro angrepne af Koppor,

liftande vid fången hos en af fina barn barn,

en gåffe om 9 år, hvilken hade dem nog ela-

ka och fammanflytandc, och voro juft i fin

ftorfta mognad.

Jag påminte honom då, hurufom han til-

förne beråttat mig, det han fjelf, faft ån vid

tåmelig hog ålder, icke vitterligen haft Kop-
porna, och om han icke fruktade at nu ådraga

fig denna fmitta; men han mente fig ej häfva

något at befara, och for ofrigt ftåldte faken i

Guds hand.
,

Un
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Ungeflr en 14 dagar härefter, Klef jag en

morgon kallad til famme man, då han 2:ne

dagar tilforne fjuknat med ryfning, derpå föl-

jande hetta, hurvudverk, benagenhet til fomn,

oren tunga, äckel och qvåljningar, verk i lån-

derne, tryckning ofver bröftet, häftig och full

puls.

Oaktat jag kort tia tilforne varnar ho-

nom for en befarad Koppfmitta, roll det mig

likväl icke nu in , at tanka på Koppor , utan

trodde jag denna fjukdom vara en Flufs-feber,

fa mycket mer, fom han åfven fmå hoftade

och kände någon tyngd åfver ögonen , famt

ftyfhet i nacken , menande han ock fjelf fig

hafva fadt {jul; domen af någon häftig förkyl-

ning. Ådern opnades nu på armen til 8 uns;

bloden fatte väl icke någon infkmmatoriflc

hinna, men vaxte fnart tilfamman, famt var

här och dar blåftrimmig. Lavementer applice-

rades, diluerande, kylande och aftårande me-

del forcfkrefvos.

På 4:de dygnet om fårmiddagen, då jag

åter befokte honom, hade febern och de Sym-

ptom er, fom med denfamma voro förknippa-

de, anfenligen minfkats 1 omkring munnen , i

fynnerhet ofver 6fra läppen och under nåian,

vifte fig et rodt utflag* Jag lyckånfkade ho-

nom hårtil, emedan man vänligen håller före,

at et dylikt utflag ofta bryter en flufs - feber

eller frofTa, i fynnerhet om det ej kommer för-

'haftigt, eller med otjenlige medel åter blifver i

kröp.



kroppen tilbaka drifvit, lamt bad honom fort-

fara med de forordnade medeL

Om morgonen 5: re dygnet, hade detta ut-

flag anfenligen hoj dt fig och liknade aldeles

/ Koppor af goda llaget. Hans huftru , fora

fjelf applicerade de Lavementer han nyttjade,

' berånade, at et dylikt utflag fedan gårdagen

åfven vifat fig i fätet och circa Nates. Når

man efterfåg, fanns det aldeles lika med det,

fom var under nåfan. Febern var ganfka drå-

gelig och nåftan ingen , och på hela kroppen

fyntes intet utflag, utom de 2: ne anförde (tallen.

Intil defs jag fkulle fa fe utgången af den-

na fjukdom, ville jag ej taga detta utflag for

verkelige Koppor, la mycket mer, fom jag ej

kunde finna, hvarfore detta Kopp utflag egen-

teligen holt fig på defTa 2:ne och inga an-

dra (tallen, om icke ångan af det varma, fom
ftåndigt dracks, och en dylik ånga af L'avemen-

terne, kunde lacka Kopporna til defTa ftållen,

i likhet med fotbad, dem man anftåller for at

draga Kopporna från de öfre til de nedre delarne.

Med fjukdomens 7«de dygn, börjades en

riktig Suppuration , få at de utflagne puftulae

gulnade mer och mer; detta råkte til 9:de, da

de blefvo efcharoticae och i fin ordning deci-

du$ & cicatrifantes. Den fjuke hade flera

dygn varit feber fri ; han klagade nu ej ofver

annat ån fin fjuka fida; vattenaktiga fvulnaden

i benen tiltog mer och mer, och oaktat alla

använda infedel, dog han likväl 5 veckor efter,

fedap
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fedan utflaget var ofverftåndit, af den ofvan-

nämnde Lefverfjukan.

Herr Archiatern och Riddaren Bjeck, fom
vid flera tilfållcn hos de fjuka biftådt mig med
fine mogna råd., behagade åfven vid denna
håndeJfe vara tilflådes. Han tviflade v ål til

någon del, at detta utflag kunde vara Koppor,
emedan det fatt (ig endait på de 2:ne anförde

(fållen; men ingen ting torde blifvit mera öf-

vertygande, ån om tilfålle gifvits, at genaft

med det vahr, fom fanns uti defla puftulce,

ympa någon, fom ej tilförne haft Koppor,

hvilket tilfålle får denna gång helt och hållit

felade, åfvenfom, at, efter min onlkan, medelit

likets opnande . bhTva förvillad, om itenar fun-

nits i galiblåfan, efter Gulfoten var periodifk,

famt i hvad grad Lefren varit fkadad, emedan
oöfvervinneliga fordomar lago mig i vågen.

At Hetta utflag varit riktige Vahr-koppor,

tyckas SyKiptomerne, fjukdomens lopp och en
förmodad frakta af Son Sonen gifva vid han-

den,* men jag har dock velat kalla det tvety-

digt > intil defs flera håndelfer, hvilka jag for

min del icke kunnat finna, beftyrka möjelig-

heten af et Kopp -utflag endaft på fådane flål-

len: Det torde for öfrigt vara föga troligt,

at detta utflag hörrort af eller haft någon ge-

menikap med Lefrens hårdhet.

Uti UEfprit des ffournavx, fött 2781. p.

293. har Mr< Desaive låtit införa jprajparation
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af mercurius dukis fadari den finnes uti 2:dra

Edition af Pharmacopcea Svecica 1779, lamt

tillagt den anmärkning at det hvita pracipita-

tet bor fublimeras for at blifva en verkelig

mercurius dulcis; emedan det år troligt at det

hvita pra?cipitatet, ehuru noggrant det ån blif*

vit prapareradt, dock innehåller något turpe-

tum minerale, fororfakat af den vitriol - fyra

fom acidum nitri ofta innehåller. Han tilftår

dock at om man kan aga en vål renad faltpe-

ter-fyra, och det kok-falt fom nyttjas vid pra?-

cipitation år vål rent och fridt från fal Glau-

beri, (a kan vål intet tvifvelsmål åga rum om
det hvita praecipitatets renhet, då det tilredes

aldcles efter den forefkrift fom den Lyfande

lärde Societeten, Kongl. Svenfka Collegium

Medicum i denna Pharmacopce forefkrifvit.

Han ilutar med- at efter Pharmacopcen an-

märka, at det år hogft nådigt at bagge li-

qveurerne blandas medan det kockar; på det

deras inbördes verkan må blifva (a mycket
kraftigare på alla deras beftånds delar och för-

eningen få mycket nogare.

Uti famma Journal p. 297. har Mr. Phi-
lippe låtit infora et bref om fvärigheten at up-

16ja flinar i blåfan. Han bevifar, fa vål af
Theorien fom af åtfkilliga obfervationer, at

<3et endaft år en enthoufiasme at tro det fte-

nar 1 bläfan af aer fixus kunna uplöfas» Han
har gjort flera forfok at dcruti uplofa utfkur-

ne bias - ftenar, men aitid förgåfves. Årfkilli-



ge gångor har han låtit dem, fom varit plåga-

de af blåfe-ften, nyttja acr 'fixus, efter Herr
Hulmcs methode, utan at de någonfin deraf

kant någon lindring, och då ftcnarne federme-

ra genom operation blifvit intagne, hafva de

på intet vis fy näts angrepne af denna kur.

Några hafva af detta medel fadt en häftig

verk i magen. Den långa vågen, innan aer

fixus kommer til blåfan, och de många våtfkor

fom defs förinnan kunna abforbera den, tyc-

ker Auäor åfven vara fkjål mot denna Herr
Hulmcs methode at 161a item

(Mr. Philippe tyckes ej tala utan årfaren-

het, han anför ock verkeiigen befannade hån-

delfer om alt hvad han fager, med namn och

ort hvareft hans obfervationer åro gjorde. Vi?

dåre forfok {kola faledes decidera til Hrr.HoLMis

eller Phiuppes forman* Mot (len har jag ej

ågt tilfålle at forfoka denna methode, men v ål

mot gickt, kan dock ånnu ej något vift derom

fåga; hos en marktes mycket bulrande och

kottrande i magen hvarpå den mycket fvålde,

hvilket fenare jag åfven hordt Herr Proteifor

Do£fcor KraaK hafva fedt hos et Fruntimmer

fom fedan Hon tagit Cremor tartari, kom efter

en annans ordination at taga Alkali tartari, dock

hade det ingen elak påföljd,

A.
J.

H.) ,
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KongU Vetenjkaps Academlens Nya HANDim*'

gar 71 //:« 77j7, /.a Qvartatet, 87 fdorx

med 2:ne Tabeller»

P. i%, Ttterligäfe Ron om Afcaris Lum*
hricoides med et Jlort uthdngande knippe, af $.
U ODHELIUS.

Öm defla kreatur, med derpt hängande

knippen» år förut (kritvit af Auftor i KongU
W. Acad* Hand. 2. qv. Vol. XXXVII; af Hr,

Blom famma ar i 4:e qvartalet; famt af Herr
Muller i 41c qv. Vol. XL. Provincial-Medi*

cus Doft. Unge har til Kongl. Colleg. Medic,

upfkickat den hår afritade och befkrifne mafk.

En 3 års gammal gofTe, (juk i dödlige kop-

por, har kräkts up den. Med Hr. Profeiion

Wilkes biträde har Auftor noga underiokt den-

na mafk, fom på Tab. I: Fig. 1 och 2, i na*

turlig florlek vifes. Sedan få val det utträn-

gande kylfet, fom fjelfva mafken, under mi-

crofcop, blef noga anatomiferade, fant man,

at detta kylfet, fom genom et ovalt hål vid

den brunaktige hopfnorpte ringen midtpa ma-

fken utträngt lig, ej var annat ån mafkens in-

ålfvor. Do& Tyson/s uti Philofoph. TransatL

Vol. XIII. No 147 for år 1683» gifne be-

{krifning pä famma mafkar, anföres; hvilken

med det, fom af Hr O. blifvit anmlrkt, val

ofverensftåmmer. Han har funnit fårikilte ha-

nar och honor, och tyckes denna af Hr. O.

examinerade mafk, med Tysons beikrifning

jämförd, vara en hona. At deifa maikar haf-

N£ ix L va
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va ågg, fåttes hår utom all tvifvel; men om
clefla utkläckas innom eller utom kroppen, be-

hofver vidare uplysning.

P. 20. Bejkrifning på en hårtils okänd

Hatton -maj}; af CLAS BJERKANDER.
Defia mafkar fortära fjelfva blad - knoppen

på Hallon - buflcen , få val fom fjelfva

Frukt - fåftet, och gjora fåledes på Hallon

ftor fkada. Larven år rod 2 linier lång, huf-

vudet fvart fkinande, 6 fpetfige. framfotter med
fvarta ringar, 8 kottaktiga, forfta leden vid

Hufvudet och den fifta åro fvarta. Infeclet, fom
blir afdenna Larv; kallas Phalcena Tinea rabiata,

år 2 linier lång, ögonen rodaktige, kroppen grå,

fproten tagel-lika en linia långa, Öfver-vingarne

kantade med hår, gulbruna, inre kanten på ofre

fidan har 2 flora, och den ytrre 3 mindre gula

flackar, famt många (trodde ofver båda vin-

garna. Under- vingarne glåntfande, brungrå,

hårkantade. Fötterna taggiga, med gula flac-

kar och ringar. Då fölen Iyfer fldna flackar-

ne, fedde genom microfcop, fom guld. Fig. 69

Tab. I. vifar Larven i naturlig {torlek, och

Fig 7 genom microfcop; Fig. 8 vifar pup-

pan. Fig. 9 vifar fjelfva Phala?na i naturlig

ftorlek, och Fig. 10, fedd genom microfcop.

P. 21. Om Bröjt-körningen, Gonium pedto-

råte, et för btotta åg;on ofynligt Vattu - kråk;

af OTTO FRID. MiiLLER, Kongl. Danjh

verktig Etats-Råd. Et par hundrade farfkilte

flags infufions- djur åro redan kånde och be-

f]*reihe, få at man ej mer kan tvifla om deras

varel-
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varelfe. Hr. M. har tilförene , i fin Hifioria

Vermium infuf. p. 60» befkrifvit detta kråk*

under namn af Gonium pefitorate qvadrafigula-

re pellucidiim) molletulif fedecim fpharicis. Se-

dermera har Han ågt tilfålle ät uptåcka defs

fortplantnings -fått, hvilket hår befkrifves. Ar

fe detta djur, behofves et af de båfta microfco-

per, då fer man at det har en af \6 kulor

beflående fyrkantig flat yta» Kulorne åro nå-

ftaia ågg-formige, genomikinlige, ljusgröna, nå-

ftan lika flora, tyckas vara infattade i en, af*

ven for microfcopet omårkelig, fyrkantig flerrt-

hinna, fom från bagge fidor ger et flags (ken.

Af likheten med Judi/ka pråftens broftfpart,

har detta djur fådc fltt nomen triviale. Alla

platta infuiions- djur, hvilkas kroppar utgå i

er eller flera horn eller vinklar, kallar H. M»
Gonia eller körningar* Uti infufions-vattn fer

man ofta klumpar af florre eller mindre antal

kulor, men Gonium pe&orale beftår altid af

16 kulor, fom intet röra hvarannan, utan åro

altid i lika ftållning och afftånd från hvaran-

dra. Fyra åro midtuti och 3 på alla 4 fldor-

ne. De 4 medlerfla åro något florre, och de

medlerita af fido- kulorne något innan for de

andra. Hela kule - plattart flyttar lig från et

til annat ftålle, med bibehållande af famma ku-

lornes låge och ordning, genom en växelvis

vältrande rorelfe, fvån höger til vånfler, litet

mer ån en 4:de del af en Cirkel - båge. Den
hvilar fig emellan åt i en hängande Hållning

L 2 pä
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pa tvären. Da djuret ror % fynas kulörns

ågg - lika, men fphserifka når der hvilar. Af
denna beftåmde, frivillige rörelfe blef Aucfcor

fulleligen ofvertygad, at defia kulor voro ver-

kelige lefvande djur. Sedermera markte han,

Uti April månad, at en och annan kula af de

florre broft - horningarne antingen hängde i

ovanlig ftållning, eller var aldeles borta, och

förmodade då at kråket var fullvuxet, och at

det, på fått fom vanligt år bland infufions dju-

ren, fkulle foroka lite flågte genom modrens

delning eller uplosning i flera ftycken. För-

nyade obfervationer vifade at modren hel och

hållen uplofes til ungar, och at hvarje af de

ftörre kulorne beftå af 16 mindre, aldeles lika

modren, at de nu voro i begrep at rifva iig

lofe och at det var orfaken til kulornes ikilj-

aktige ftillning. Hvarje af defla ungar befto-

do af 1 6 mindre kulor. Fig. ii, 12 och 13.

på I, Tab. vifa denna broft-hörning.

Pag. 30* Om orfakema til de fvåra Fros-

for, fom åren *77#> 1J> 7^ oc^ l771 kring

Åbo och annorfiådes grajferat; af JOHAN
HAARTMAN.

Forft vifes hvad betydande verkan luften

har på vår kropp, och huru både Sporadifka,

Endemiflca och Epidemifka (jukdomar af luf-

ten och defs omfkifien upkommaj fedan at

orternas belägenhet och de årlige vådervaxlhv

garne ej allenaft underhållit, utan åfven bidra-

git til de hårdnackade froflbr, fom iift fårrlut-

ne åren varit få allmänna» Sid-
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Sidlånta ftållen och dålder, hvilkas grund

beftår af lera och dy , gifva omnigare fuktigo

luktande ångor ifrån fig ån andre orter ; hvår-

före fkårgården oftaft och varft, af vhTa Ende-

mifka fjukdomar år befvårad. I fynnerhct åro

de ångor, fom om höften från fådane orter

upftiga, mycket bidragande til de fvåra höft-

froffor fom från vår - frofforne åro (a mycket
åtfkildc, och gemenligen beftå i en congeftio

feroia, då vår-froflbrne deremot hafva en con-

geftio fangvinea til orfak. Får at bevifa den

ianning, at deffa freftbr af luftens beikafTenhet

i fynnerhct upkommit, anfores Meteorologifka

obfervationer for 1773, 74, 75, 76 och 1777.
Af defla obfervationer märkes at luften ar

1774 varit mer tryckande ån vanligit. Om-
våxlingarne på Barometern hafva år 1773 från

hogft til lågft i hvar månad varit 5 refor

öfver en tum, och 1774, 4 refor Atfkilliga

exempel anföras pa haltiga ombyten af Barom.
fallande och (tigande på kort tid, hvilka om-
fkiften ej kunna aga någon god verkan på
hålfan, ehuru de på vift fått kunna anfes for

dertil oumgangehge. År 1774 (voro åfven

många mycket kalla dagar ; uti Februarii må-
nad mycken nederbörd, famt federmera 5 må-
naders torka, hvilket alt mycket bidrog til

Epidemien; åtminftone kunna deffa omftåndig-

heter anfes fom förberedande orfaker dertil,

och den derpå infallande tidiga natt - freden

och många ftormaf om höften 1774» (afotn

L 3 egen-
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egenteliga orfoken. Den långfamma torkan

gjorde åfven at åtikillige hafs- och (jo- vikar

blefvo uplandade, hvarifrån ftor myckenhet
otjenliga dunfte? upftego; utom det nt torckan

mycket uphetfade kropparne. Åren 75 och

?6 voro Innu häftiga ombyten i Barometern;

men inga 0rdeles ftormar. Om häften 1775
hade man åfven et häftigt ombyte från myc-
ken varma til ftark kjöld. 1776 var om fom-

jmaren ftark toreka, och höften kall, hvarpå

forft en fvar fkargårds feber, famt derefter

froflan, började grafiéra. Mifsvåxten 1776
bidrog åfven i ganfka betydelig mån til defta

fjukdomars förvärrande. År 1777 var förfta

halfva året bland de kulnafte, hvarfore froflan

då häftigt plågade. Men fenare delen af året

voro omvåxiingarne af kjgld och värme ej fl

betydehga; f*mt {ömmar- månaderne en mat-»

telig rSnfinde blåffc j. hvarfore ej eller någon

gångbar feber det året infam; fig.

Paq. 7<P. Ndara varma Bad uti Africa

och Aften, be/krefna af C. 1\ THUNBERG.
Tvånne Afiatiflca och 4 Afrieanfka varma

Bad, hvilka Auftor på fina refor befedt, be-

Ikrifvas hår.

&ödra hornet af Africa har 7 varma Bad,

hvaribland endaft et enda förut ar befkrifvit,

och det ganfka oredigt af Hr. Koi.be. Trennc

ligga nära hvarannan i en tvarLlof af den lin*

ga bergs -raden fom från ftode^fand utlöper.

Synnerligie år, at ehuru i detta landet aro f|

mån-
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mänga varma Bad, finnes dock intet eldfprtf-

tande berg. Bland detta Bad märkes i Brand*

Valkijs varma Bad, fom har 7 ådror och fl

kokhett vattn at djur deruti (kalks och imman
upftiger fom utur en kokande gryta, men fe-

dermera famlar detta vatten fig i åtfkilliga

ftora hålor- hvaruti man kan bada. Vattnet

håller hvarken fyra eller jårn.

Circulation okes ftarkt då man hår badar

och om man ej innom | dels tima .ftiger up,

kommer åckel, kråkning och dåningar; detta

händer de fom förfta gången befoka baden

ofta ftraxt de nalkas kanten af kjållan.

2. Vdjlra Elephants varma Bad har ej al-

delas kokhett utan varmt vattn, men lika rent

och obcmångt fom det förra, hvarfore man åf-

ven i bagge kan tvätta kläder och koka kjotr.

Hår iro bygde fa val hyttor för ds badande,

fom et hus til gå(tningt

3. Varma Badet Ofverberg kallat, upkom-
mcr utur eri backe fom beftår af järnmalm.

Vattnet år lagom varmt och fatter ockra.

/).. Oftra Elephants varma Badet har jmc
urfprung och jårnhaltigt lagom varmt vattn.

Jorden omkring hyfer falrpeter och fina glånt-

fande jårn-particlar.

På Japan ar Urifyno Bad belagit hvilket

Kjempfer beflcrifvit Som det landet åger mån-

ga brinnande berg, få har det ock många
bad. Auftor har fjelf fedt detta, fom år med
Ct hus af flera rum åfvcrbygdt, och få inråt-

L 4 tadt
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tadt at varmt och kalt vattn efter behag; kan
inflåppas; vattnet h nåitan kokhett och tyckes

vara aldeles rent. Tijpannas heta Bad på

Java, hvareft åfven fynas många eldfprutande

erg. Detta bad ligger 3 dagsrefor från Ba-

tavia, vattnet år ej aldeles kokhett, bottnen

fer roftfergad ut och kring kanterna figs en

höggron tunn fkorpa, fom dock är något vc-

getabile efter Hr, prof och Ridd. Bfrgmans
forfök. Har ar bad-hus inrattadt.? Vattnet in-

nehåller kalk och jårn med tilhjelp af luftfyra

uplofte, fö at detta bad {aledes kan foras bland

Thermae- aeratee, efter de fot lok Hr. Bergman
och Hjelm anftålt med den fkorpa fom på
vattnet famlar %. Vattnet laxerar ftarkt om
det drjekes.

För/ok med Nux Vomka^ cuiftdldte är 777'^. af

A. 3. H.

Nux Vomleå fa et medel fom tilföres ofs

från Zeylon och Malabar. År frukten af en

Strychnos fåledes en pentandrift, och bekant

for nog giftig.

I anledning af de lyckliga kurer fom uti

Öftergjothland med dem blifvit anftåldte mot
Kodfoten» och hvarom Kongl. Sven/ka Veten-

skaps Academiens Handk for år 1774. i:fla

qvartalet vitna, har jag har i Stockholm an-

fttlt följande forfök.

För



For nt finna hvad den in Corpore fano

gjor, tog jag fjelf en morgon af piuvericeradc

Nuccs vomica? en fcrupel, och drack några

glas kalt vattn ofvanpå, ror at fortaga den oli-

dcliga båfka fmaken de aga, fom icke defto

mindre kändes flera timar. En ha^ tima ef-

ter intagandet mSrktes en yrhet i hufvudet,

och då jag fkulle ftiga upp, kunde jag näppe-

ligen gå, en underlig tröghet med någon drag-

ning i alla leder, i fynne»:het i k; Jen, gjorde

at jag ftaplade vid hvarje fteg och tycktes hk*

fom jag ville undfly någon nödvändig fara

at falla.

Detta forgeck ej förr an jag klockan 2
hade {pifat middag, då inga olagenheter vidare

kjåndes. Jag hvarken kråktes eller laxera-

de håraf, kjånde ej eller någon rorelfe i ma-
gen fom kunde hårflyta af detta medel; träffa-

de filcdes intet något fpår, hvaraf jag kunde
döma til defs kraft mot Dyfenterie. Följande

förfok anftåj tes vidare år 1774 om fommaren.

1:0 Gardes Soldaten Han klagade fig ofver

Diarrhce hvarvid blod vifat fig, hade ingen

feber, ref eller oren tunga, tog pulfvret af

Nuces vomicae en half Scrupel morgon och af-

ton; ingen blod vifade fig mera och Diarrhcen

ftadnadc på tredje dygnet.

2;o Soldacen vid famma Regemente och

Compagnie Sellman klagade öfver en mattande

Rodfot, hade ref, feber och oren tunga med
elak fmak i mnnnen; honom gafs icke defto

L 5 mm-
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mindre 1 3:ne dagar Nuces vomica? pulverif.

en Scrupel i fender, forft 2:ne famt fedan 3:ne

gånger om dagen, hvarmed conrinuerades mot
3:ne veckor, med den verkan at excrementer-

ne ej mer vifte fig blod -blandade, men han

hade en beftåndig yrhet, darrande kropp, verk

i mag- gropen, ingen appetit och ofta Tenes-

mer famt häftige evacuationer; då nyttjades

vitrum ceratum antimonii och i defs dryck

uploiles Gummi Arabicuuia hvaraf han faart

blef aldeles fnfk.

3:0 Vinge vid famma Regemente hade en

blod-blandad utfot, tog förft puluis Rad. Ipecac.

2:ne gånger, i den dofis at upkaftningar följ-

de, fedan en Scrupel putv. nue. vorn, om da-

gen och blef om 3<ne dagar frifk.

4:0 Boström , hade blod-blandad Diarrhce

torr och oren tunga, men förmådde ånnu ga

uppe, tog en dofis Tartar, emeticusj fedan

Rhabarber och om aftnarna Theriac, fedan

tungan blef ren; men blod vide fig ånnu. Vid

et Regemente der Kronan måfte beftå medi-

camenterne, år det en fkyldighet for den fora

har fjukvården om hand, at ej forfkrifva myc-

ket dyre medicamenter, då fjukdomen med

fimplare medel kan botas. DerfQre påminte

jag mig at bladen af lingon, folia Vitis Ideae,

fmakade båtfka och adftringerande ; infunderade

i vattn ge de en brun ftyptifk lag, fom, då

vitrioium martis tilblandas, blir fvart; beflot

filedes fojfoka detta medel. Han drack et

fvagt



fvagt infufum håraf, mgra koppar om dngen,

hvarjåmte han tog Nuces vomicae och kunde

efter några dagar gjora tjenit.

5:0 Sparf, var matt efter en genom gången

feber, far någon Diarrhce med blod blandad,

men utan feber eller oren tunga. Han tog

några prifer Nuces vomicce och blcf innoni

en vecka frifk.

Bland några och 20 förlo k jag med derta

medel mot Rödfot anftålt tro delta de lycke-

ligafte; flera Läkare hafva deruti haft et lika

öde med mig. Kan vål vara at orfaken hårtil

Sr den at Nuces vomicpe ej varit nog lång tid

förut pulveriferade» fom Provincial Medicus

Hr. Do£lor HagstrÖm nyligen i bref til mig
(ig yttrat. Jag tror dock at detta medel ej

åger något fårdeles fpecifitt mot Rodfoten,

ehuru det ofta kan gjöra betydelig nytta, eme-

dan det torde kunna ftilla fpasmer, lamt med
fin båi/khet flårka magen, fedan prima: via?

forit genom emetica och laxantia blifvit rånfade.

Medlet ir ej dyrt, paffar faledes val for

fattigare folk. Men de ölägenheter man der-

af känner, och den influencé medlet i längden

torde hafva på magen och fyftcma. Nervofum
torde blifva nog fvåra hinder deremot. Et

Fruntimer feck håraf convulfiviuVa ryckningar

och en lårgfun fveda i maggropen, ehuru det

med all aktfimhct förefkrefs af en bland våra

mall berömde Läkare i Stockholm.



Jag måfte åfven tilftl at någre dofes Ipe-

eacuanha eller ftundom Tarrarus emeticus el-

ler Vitrum ceratum antimonii, Rhabarbarina,

Mucilagineufa drycker af Gummi Arabicum
eller Radix Saleb, famt til Hut Cortex cascaril-

Lt, Kinkinae eller fimaruba? (hviikcn gjor bada

nyttan fedan primse viae aro renade) både få-

krare och fnarare återfkaflat paientens halfii,

med mindre farlighet och utan fårdeies ftorre

koftnad (a).

mn

Paraphrofijne äh Hyofciamo, eller en fort rafert

och druckenhet förorfakad afBolmört, af G. L.

For några veckor fedan, kom en fattig Fa-

briks -huftru til mig emot aftonen, med et (it

flicke-barn 3§ år gammalt, fom hon fade vara

ganfka fjukt och bara {ig underligt åt, famt

Iftundade hjelp.

Når hon hade henne på armen, fkrek flic-

kan, fparkade, hårdrog och orfilade modren.

Nlr hon ftaldtes på gålfvet, kunde hon ej ftå,

utan

{a) Långt efter fedan defla föifok bltfvit gjorde, ut-

,
gaf nu varande Medicins Do&ovn Hr. Jacob Al*i

1780 uiider ProfefT. J. SiDP.éN's Prsfldio Nonnul.

la de Nuce vomica olfervata, innehållande åtfkillige

forfok hos mennifkor och hundar, hraraf flutes

at detta medel ar et ibland de ftarkare Anrifpasmo.

tlica, kan nyttjas mot Convulfioner och fallande-fot,

famt at defs fuadande egenfkap härrör af defs /tor-

ka narcotifka kraft»
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utan föll omkull och fparkade med fötterna.

Tog hon henne i ena handen , kief hon med
fötterna up åt väggarna, kraffadc med händer-

na, bredde ut fingrarna och darrade; med et

ord, hon bar % åt fom en, den der aldelcs

var ifrån forftåndet. Ögonen voro ftarre; hon

kunde ej fe, och blinkande ej med ogonlåcken>

då man veftade for ögonen med et kläde eller

något annat; hon tycktes ock vara något fty£

i lederna. Emot fin vilja och vana, flåpte

hon urin fom oftaft på gålfvet.

Modren berättade, at hon for någon pa

gården begången oartighet gifvit henne ris,

hvarefter hon blifvit fadan. På tilfrigan, om
hon någon gång tilforne på dylikt fått agat

henne, och om barnets affecler kunde vara il-

Ika? fvarade hon: at det förra då och dl

ikedt; men at flickan aldrig burit fig få åt,

fom nu» På barnet fyntes eljeft ingen åkom-
ma; underlifvet var endaft något ftort, hvilket

gaf anledning at förmoda mafkar: hon hade

haft jåmt öppet lif och åfven den dagen tit-

råckeligen : armen höll hon ej la långe {lilla,

at man kunde få någon reda på pulfen.

Efter många frågor och fluteligen om hon
Stit något otjenligt? fvarade modren: at de

andre barnen, fom med henne varit på Kyrko-
gården, hvilkcn låg nåra intil hufet, berättat,

det hon åtit några gröna blad, hvaraf likväl

ingen af dem, utom henne, tagit något til lifs,

hvarfore ock de andre barnen vorg frifke.
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Det var då icke fvårt at mifstånka Bolmörts

bladerna, och når man efterfåg, fanns det haf-

Va fin riktighet.

Jag låt ftraxt tilreda en blandning af i

gran Tartarus Antimonialis, uplöft uti 4 mat-

fkedblad flod- eller annat vatten, hvartil lades

några thcefkedar Socker -Sirap (*), och hvaraf

flickan ingafs hvar | dels tima en half mat-

fked i fonder, til dels hon fick käfta up, lamt

dereftcr dricka väl vatten eller mj6lk, at af-

fkolja magen. Når hon til ftorre delen up-

brukat denna blandning, följde åtfkillige ftarlca

upkaftningar, hvarvid några foiidertuggadc grö-

na blader, men i fyrtnerhet frön och (tycken

af frohufet upkaftades. Sedan detta var fkedt,

lat jag giiva henne Vinättika, och få fnart hon

tagit 2:ne matfkedblad håraf, en half tima

emellan hvarje, fomnade hört, och fick några

timars rolig hvila; vid upvaknandet kunde hon

åter fe, och de ofrige Symptomerne voro i det

måfta forfvundne.

Någon förvirring eller yrfel marktes val

ännu andra och tredje dagen i hufvudet; men
denna olågenhet förfvann åfven fmåningom,

få at flickan innom 4:de dagen blef frifk, mun-

ter och lekande, efter fin vana, med de andre

barnen. t

Bolmörten, oaktat den i långliga tider blif-

vit, och arven nu får tiden blifver, efter fleras

tan-

(*) Om ej Socker Sirap, hånin^ eller c!y)ikt (kulle

vara til hands, kan denna blandning, fådant för-

utan, nyttjas.
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tankar, med mycken nytta brukad i Medicin»

både ut- och invårtcs; har likväl, och i fyn-

nerhet defs rot, for likheten fkull med Palfter-

nackor, bedragit mången mindre fårfiktig, och

ftundom fororfakat döden, ofta mycken olå-

genhet, många fvåra tilfållen, då den blifvit

åten, hvilket åfven af denna håndelfe år at inta-

ga; hvadan ock ordfpråket eller latinfka verfen:

Nulliif hyofcyamo mate prtidms expleat alvum.

Atfkillige Auäorer hafva åfven håruppå Iåm-

nat flere exempel, hvilka i deras fkrifter låtte-

ligen åro at tilgå. Således år den håndelfe

jag omtalat icke ovanlig, icke fållfynt, och af

den grund til åfventyrs mindre nödig at.nåm-

na; men fom denna Veckofkrift formodeligen

torde komma en eller annan Landtman i hän-

der, och fadane håndelfer åfven fnaraft torde

förefalla på Landsbygden; har jag trodt det

ej vara utnr vågen, at låmna en kort befkrif-

ning ofver de Symptomer, fom denna gång
vifat fig, famt gifva anledning til enfaldige,

dock fnart och kraftigt verkande medel, i fall

något barn af oforfiktighet eller med vilja,

(kulle komma at åta, antingen af bladerna,

fröet eller roten.

—
ii—IIMM ii .wmHmmmunmu invmmimw •

**

Ny h eter.

Mr. Sabarot de la Verniere, Doäeur en

Medecine, har uti LEfprit des Joum. Juii

. 1781»
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1

é p. 305.. infort ron om nyttan af fruk-

ten utaf Rhattmus paUurns mot ften och grus»

En half hand full af mogne fönderftotte bår

kokades på et qvarter vattn, hvaraf dracks tt

fpetsglas i fcnder, med den verkan at det drei

ftenar, grus och urin anfenligen. Vid (våra

ften Coliqvcr år den dock för häftigt drifvan-

de, och får {alcdes då ej nyttjas.

Uti (amma Journal p. 306. omtalas at Mr.

Pajon de Moncets har genom NufTerfka med-

let utdrifvit en binnike - mafk af 6 alnar,

hvarpå fags både hufvud och ftjert (a).

Utaf Herr Todes Medicinifch-Ckirurgifche

Bibliothek år nyligen hela #:e Bandet , af 638
fidor, hitkommit, i:a och 2:a ftycket deråfåro

tryckte forledit år, men 3:e ftycket det inne-

varande. Detta Band år til alla delar likt de

foregående, och torde man framdeles kunna

derutur upleta något for denna Veckofkrift

interefTerande.

(a) Atfkillige Naturkunnige i fenare tider hsfva äter

antagit den tankan at binmke-inafk*n, Tania^ linda

et ordentcligit hufvud vid ena extrmiren, famt

at den andra vore ftjert, i likhet med andra vermes

af de ordinfs fom kallas intefrina och molufca.

Atfkillige liafva äfven afritat dei"s hufvud,

A. J H.
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Aumörknmmr vid Vattu -fot , obfervcrade på

RougL Lazaruttct i~]8h af 3** L* O. •

iHand 99 invärtes fjuka fom i år, på Kongl.

Lazaret. fian den j Jan. til nåltfoljande Maji

månads fl ur, njutit ikötfel, hafva 27 förekom-

mir, fom af får(kilde arter Vattu-fot varit be-

häftade, af hvilka 18 fådt denna fjukdom ef-

ter hoftfråifor, fom antingen blifvit vårdslofa-

de, eller genom hetlige Hoppande medel, få

kallade huscurer, i otid hämmade innan primae

via: tilrackeligcn voro raniade ; 6 utan at kun-

na angifva någon vetterlig orfak eller föregån-

gen fjukdom, 2:ne af förkylning och en efter

mifsfall.

At en fjukdom af fadan befkaffenhet och

åtfoljgd af få brydfamma Symptomer fom vattu-

fot, i alla tider varit och förmodeligen blir,

til tråts for alla Spccifica, få långe verlden

{Hr, ofta obotelig, lår val ingen fom haft at

varda flika patienter och fom kånner fjukdo-

mens befkaffenhet, draga i tvifvelsmål ; icke

defs mindre hand er underftundom, då fjukdomen
blifver vederbörligen judicerad och tjenlige me-
del vidtagne, at fjuka, om hvilka man gjordt

fig mindtta hopp, biifva fullkommeligen botade,

då andra åter fom fynts mindre betånkelige,

oformodcligen do. Ä.ro lifs-krafterne formyc-

ket medtagne, vifcera obftrufta eller eljeft fka-

dude, hvarigenom afiilnings-kårillen hindras

i deras function, eller af ilapphet förfvagade,

N& iz M ej
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ej forma uppumpa den ofverflodiga fucktighet

fom afiondradt fig i fettet eller någon hliig-

lighet af kroppen , blir fjukdomen fållan eller

aldrig botelig, åtminftone icke med varaktig-

het, om man ock använde alla de medel laka-

re-konften 5ger : men år deremot intet af deffa

hinder at rödja urvågen, behofver man blott

med lindrige Laxantiä diuretica hindra at ej

vattnet åker fig; hväd redan år famladt blir

naturens enfak at fjelf evaporera: uriderftun-

dom kan paracenthefis med nytta bifråda; men
på de egénteligen fa kallade hydragöga har

man at gjorä liten rakning. Ordet låter troft-

rikt; men til fin verkelighet lika få chimerikt

fom Sarcotica i får. Crernor tartari eri-

famt eller fårfatt med Rheum upfyller i det

når^tiäfte all indication vid vattu-fots botande,

dä fjukdomen år botelig: det lofer och affo-

rer lindrigt famt opnar uringångarne; dock

utefluter intet detta andra medel, fom åf-

ven med framgång kunna nyttjas. Scilla kan

hafva fin förtjenft; men graverar altid magen
och fortär mariuften då dermed continueras,

hvilket år et det forfta hinder i fjukdortlens

botande, der ingen ting år nyttigare ån un-

derhålla Patientens krafter med god föda, var-

ma och afpaffad kropsrörelfe. Drafiica åro

fållan nödige och fullborda aldrig curéii> ofta

Iro de fkadeliga» På emetica kan man hafva

mer affeende, i fynnerhet Tartarus antim. den

lofer och affärer på 2;ne vågar och hvad foiii

mer
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mer år at hafva affeende på, tvingar Patienten

merendels i tranfpiration genom de våldfam-

ma convuHiva rorclfer, fom detta falt upvåcker

i mage och tarmar, fom fållan vinnes, åtmin-

ftane i början af fjukdomen, genom de verk-

iammafte diaphoreticä, men ar likvål hogft bi-

dragande til vattnets afiopp in hydr. anaiarca.

Mån har gjordt flere forfok med dé be-

romdafte medel i vattufot på Kongl. Lazaret.

men af utgången har intet funnits fom kun-

nat betaga Cremor tartari, jemte Amara tonica,

efter omftåndighetér gifne, foretråde; Atmin-

ftone år intet exempel på hår vid Lazarcttec

at någon yattujiktig, del* defte inedel fruktloft

blifvit nyirjade, genom något annat kunnat

råddas. Man har derfore, fom jag tycker, på
goda (kål blifvit föranlåten grunda, få tillaga ri-

des, hela curen for vlttu fot på de 2: ne före-

nämnde medel > fafoiti de der vift båfta ver-

kan, och i i anledning af hvad fom håridt ds

förr berörde 27 vattuiiktige fom blifvit ikotfö

på Lazarettet och alla utan fardeles variatior*

i mefchöden nyttjadt Cremor tartari och ym-
fom Tintlura amara, torde åfven denria lats

håmta någon dyrka, då det anmårkes at af

dem hafva 17 blifvit fullkommeligen frifke, 2
. forbåttrade och foljakteligen allenafl 8 dodt,

hvilka alla åtta befunnos, dels fom man kun-

de fe före döden, dels efter åt öpnade vifa*-

des, med broft-vattu-iot eller afcites Cyftkus

M 2 be.håf-
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lehåfrade,. jemte infarftus vircerum, fom i dy-
lika cafus aldrig lar faknas.

Det har intet varit vattnets myckenhet,
intet Patientens ålder, fom gjordt denna fjuk-

dom funefte; ty 2:ne vid 70 år hafva lycke-

ligen undfluppit och flere fom i anfeende til

vattnets myckenhet haft hifkeligafte utfeende,

likväl gått lyckeligen igenom; men vatten

famladt i bråfthåligheten på något flalle, och

fom avanceradt til vifs grad eller ock i en el-

ler flere fmå blåfer inneflutit i buken, låter

med få mycket florre fvårighet afrodja iig,

fom denna vattenfamling, ehuru intet mycken
til volumen, ej updagas förr ån fent och ån-

dock med tvetydiga tekn.

En håndelfe fom fortjenar låfas torde jag

få anföra, och fom åfven bevifer at vattnets

myckenhet hos hydropici intet altid år fa far-

ligt fom det fer hiflceligt ut.

Gardies-huftrun M. Bergman 39 år gam-
mal, fick förledit Nyår, af häftig finnes- rorelfe

och fkråmfel, mifsfall, vid pas i 6 månaden:

en häftig blodftortning följde ftrax, fom betog

henne fnart både fansning och krafter j. men
uphorde ock lika få häftigt fom den kom,

utan federmer ringafte tekn til afflag. Hurtrun

kunde efter några dygn fitta uppe och på 14
dagar gå: Atfkillige Moder-krämpor förföljde

henne emedlertid; men i fynnerhet marktes

mot flutet af Jan. en vattnaktig fvullnad i fot-

ter och ben, fom tihog få grufveiigen at Hon
om
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•m kyndelmåfTan måfte beftåndigt bli til fånga

och förmådde knapt röra någon 1cm for tyngd

osh ftelhet af vatten, fom nu å£vzi\ famlade

f\g i ofre extremiteterne och anfiktct. Sid 1

Febr, begynte buken fyllas med vatten,, fom
tiltog ganflca fort til den höjd, at Hon i Mart.

månads början fruktade dageligen at qvåfvas til

döds. Hon plågades af mycken torft och urio

var nåltan aldcles afflannad. På 14 dygn ha-

de Hon ej haft minfta fomn utan nödgades

fitta i fången i uprått ftållning för at kunna

andas och emcdlertid väntade med längtan lin-

dring genom bukens råmnande blott at flippa

plågan. Hon tycktes hafva fullkommeligt

fkål at fåga:

Solve precor miferam tält de carcere vitam.

Mors eji jam reqvies, vivcre pcena mihu

I fådan belägenhet intogs Hon af medlidande

på Lazarettet den 3 Mart. mera med utfigt

til döden ån lifvet; åtminftone hoppades Hon
fjelf at fnart fa förbyta iitt elände i et efier-

långtadt flut: Hon båddades i fången i en lu-

tande ftalning, fick en matfked Cremor tartari

och andra aftonen dofis Tinft. Theb. fom gaf

en timmas rolig fomn. Följande dagen pun-

öcrades abdomen då vid pafs 4 kannor vat-

ten utflöt innom fa minuter, och i famma mån
vattnet afgick lättades andtäppan. Strax efcer

operation fomnade Hon och fick fedan ligg*

mer horizontailt. Några dagar efteråt råmna-

M 3 de



de det vandra benet, hvarigenom en mycken-

het vatten dageligen utiiprade; emedlertid nytt-

jades intet annat under hela fjukdomen an,

Cremor tartari och Effcnc. Amar. ymfom efter

fom jndieation fordrade» Härigenom affprdes:

vattnet fmånigom och magen fiyrktes tillika,

hvarigenom matliiil och någorlunda krafter

jämnt underhqllos. P$ och då gafs Tin&- Fulig,

Fcetid. at dämpa någre hyilerifka, anfall. Ef-

ter en tid af 6 veckor kunde man fe en mår-

kelig minflening på vattnet, fom fedan vidare

hvar vecka blef alt mer och mer fynbar. På

io:de veckan efter lnkpmften på Lazarettet

fick Hon et häftigt {tyng genom broftet med
feber; men fom genom åderlåtning och vanli-

ge medel gaf fig efter 8 a 9 dygn, Hon be-

gynte fedan vara litet uppe om dagarne ; då

förordnades at taga några gran camph» och

litet nitrnm om qvållarne iamt dricka en bä-

gare varmt kornvatten: Detta fatte Henne i

ivettning och tranfpiration i ordning famt

nied mera fkyndfamhet afForde hvad ännu var

qvar af vatten i cellulofa. Den 3 Maji läm-

nade Hon Lazarettet intagen af hfligafte glädje

at emot både fin egen och andras formodan

fullkommeligen hafva återvunnit fin förra hålla,

Våderhken och de måjl gäwjbare fjnkdomar ob-

ferverade ftftkdne Sfiinii månad i Stockholm.
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D, j - - rnorg. klart , 8 gr . varmt, Uaronié

25, 49. midd, 4 gr. varmt, klart med
(trodde måln -fläckar.

2 - - måft klart, midd. 12 gr. Varmt.

3 - * mulet och en rågnflcur formidd. af-

tonen klart, 8 gr. varmt, kall och

hård nordan blåffc.

4 r - morg. klart, 7 gr. varmt, Barons

25, 64. middag. 16 gr. varmt.

5 - - morg. klart, 11 gr. varmt, midd.

halfmulet, 17 gr. varmt, aftonen åter

klart, Barom. 25, 63.
'

6 - - morg. klart, 8 gr. varmt, lungt,

Barom. 25, 68. midd. 17 gr. varmt.

7 - - morg. klart, 12 gr. .varmt, Barom,

25, 62. midd» 19 gr. varmt.

g - r morg. tunna måln, 12 gr. varmt,

Barom. 25, 60. klarnade, mrdd. 16
gr. varmt.

#9 - - morg. klart, 8 gr* midd. 18 gr.

varmt, Barom. fallit til 25, 45. af-

tonen ftark rök i luften.

10 - - måft klart
? 23 gr. varmt.

11 . . morg. klart, 14 gr. varmt, lugnt,

Bar. 25, 58» midd. 17 gr. varmt.

12 - - morg. klart, 12 gr. varmt, Barom.

25, 72. midd. 21 gr. varmt..

13 - • morg. klart 16 gr. varmt, Barom*

25, 74. midd. 26 gr* varmt, råk i

luften.

M 4 d. 14
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å. 14 * ; morg. klart, 16 gr. midd. 23 gr*

varmt , lugnt, rok i luften.

15 - - morg. klart, 16 gr. varmt, Barora.

fttgit til 25, 81.

16 - ,-) klart, rok i luften, maft lugnt,

\J - - ) midd. 23 a 24 gr. varmt.

18 - - morg. klart, foga rok, 17 gr. varmt,

lugnt, Barom. (tigit til 25, 86. men
om nätterna föll ömnig dagg, midd.

25 gr. varmt.

19 - - morg. klart, lugnt, 18 gr. varmt,

Barorm fallit til 25, 8i» midd. 27
gr. varmt, eftermidd. mulnade och

rågn ftånkte några droppar,

20 ~ * morg. mulet, ragnade vackert, lugnt,

16 gr. varmt, Barom. 25, 65. midd.

23 gr. varmt, rågnade då och da

hela dagen, eftermidd. åfk-dunder.

il - * morg. maft mulet, 13 gr* rågnade

litet, Barom. fallit til 25, 49. midd.

20 gr. varmt.

22 - - morg. klart, 15 gr. varmt, lugntr

Barom. 25, 39. midd. 21 gr. varmt.
*

23 - - morg. mulet, utan rågn, lugnt, 15
gr. varmt, Barom 25, 44* midd.

20 gr, varmt, aftonen och natten

vackert ragn.

24 - « maft mulet, %x gr. varmt, några

ragnfkurar.

25 - * morg. klart, 13 gr, midd. 20 gr.

varmt, Barom. 25, 36. men börja-

de äter {tiga. d. 26
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d. 26 - - klart, 15 gr, midd. 24 gr. varmt,

lugnt, Barom. 25, 60.

27 - * morg. klart med fol-rok, 16 gr,

varmt, Bar,om. 25, 6 i. midd. 24
gr. varmt.

28 - - morg. klart, med tjock rok, 16 gr.

varmt, Barom, 25, 65, midd. 28
gr, varmt.

29 • morg. roaft klart, rågnade litet, 18

gr. varmt , Earom, 25, 53. midd.

26 gr. varmt, ledan mulnade, om
aftonen en rlgnikur och mer om
natren.

30 - - morg. mulet, 14 gr. varmt,* Bar.

25, 37. midd. 19 gr. varmt, åfk-

dunder och en dugtigt rångfkur,

Sjitkdnmarne voro måft de (amma fom fiflfor-

flutne månad. Den vackra väderlek, fom va-

rade hela Maji månad gjorde af juft inga gång-

bare fjukdomar vifte fig. Om hettan och tor»

kan vid månadens flut började blifva något

befvårlig, få marktes fårft déft verkniilgar i

nåfta månad. Ber och hvar flg man en råtaktig

feber, flinTar, pleurefier och froffof, hvarvid

famma kur-methode ågde rum, fom i fiftforflut-

rie månad. Skarlakans-febern fkal ock vifat fig,

iiiiiiwii m—1—mman m 1 1 n i 11111— 1

Dijfertcitio de peritpn&i divertknlis iitisqve im-

jprimis qvcc per umbUkum & fineam atbam con--

M 5 fm*
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tinzunt. Prcrfxd. IFRISBERG & Refp<

fiUBOLPffly Gcztting. ijji.

Til denna academifka fkrift häfva 4 ob*

fervationer af ProfefT.» Wrisberg gfvit anled-

ning. Dcrigenom far man mycket ljus om
JSIafyelbråcks orfaker och egenfkaper. Kreatur

Sro mycket utfatte derfore,, i anfeende tiP deras

horizontaila kropps ftållning.

Hos mennifkor år det antingen medfodt,

filicr upkommer det genom et oförfiktigt dra-

gande på det qvarblefna af nafvelftrangen hos

barnet.

por at vi fa nafvel - brackens befkaffenhet,

var nodyandigt at Au&qr forft befl^rifvit den

fammany^fnad af trådar fom kallas Linea al-

ba, famt nafyelftrångens forbindning med un-

derlifvet.

Ea FJicka om 5 år hade et dubbelt Buk-

bråck, hvaraf det ftprre var vid nafvelen och

idet mindre nar* vid mag -gropen. Det förra

irmeholt et ftycke af nitet; bagge voro yer-

kelige Nafvel - bråck , Jivaruti en ftor del af

fmå -tarmarne lågo innom de utdånte integu-

menterna. jpen ordenteliga Qeh fafta fjmman-

fåttningen *iti ringarna) hvarjgenom detta bråck

utfallit, gaf nogfamt tilkanna, at de voro med-

födda. En annan omftandighet var med ec

barn, fom hade en ganfka fvår fodftl och en-

daft lefde 24 timar, hyars nafvel - bråck var

ftprt fom et barnhufvud, med blod uti och Ja

genpmfkinligtj at man deruti kunde fe magens

och



och tarmarnes krallande rörelfe. Peritontfum

var ej fom vanligen uti facken utdånt, uran

flutade vid nafvel öpningen. Alla undcrlifvets

iqnan maten voro i bråck- facken. Sedermera

om et förhardnadt embryo,, hvars bråck beftod.

deruti, at fmå tarmarna hade utdånt natvel»

ftrången; och fhiteligen anföres et ftort naf-

Yel-bråck på et får, hyareft den åfven af tar-

rnarnc var mycket utvidgad.

Obfcrvation qvi confirme les bons; effets des ab-

forbänts 'dans ks empoifomiements canfés par
ks poifons acides; pqr Mr. SCHUELER,
Iilédccin de ta Facnlté de Montpellwr*

( Utur Journal de Méd^ine Tom. LVL Jaii
1-jSl. p. £2.)

En Bagare, föm nyligen, blifvit frifk

efter rötfebern,, kånde en morgon då han

arbetade i bageriet, en oofvcrvinnerlig tårft;

han begjarde af lin piga et flört glas varmt
yattn med en bit focker uti; Flickan kui>

de ej nog fort .hårmed betjena honom, hvar*-

före han befalte henne fkynda, fågande fig

ej längre kunna uthärda en fådan torft.

Denna flicka, förvirrad ofver fm Herres

häftiga befallning, tog en bit hvit viftriol

och lade i vattnet, i .ftållet for det focker fom
bagaren befalte henne taga i et fkiip. Baga-

ren, plågad af en ol idelig torft, fom af dröjs-

målet ånnu mer upreta,ts> necjfvåljde på en

gång



m ) is» c o
gäng 8 eller 10 unce af detta viäriols - vattn,

utan at märka at tlet ej var focker.

Några minuter derefter kjånde Han en
värk ofver magen (uti regione epigaftrica)

,

och efter någon ftupd kring hela buken; ftraxt

derpå kom kråkningar och beftåndiga uttöm-

ningar. Han nyttjade omfom fmör, bomolja

Och grädda, fom han hördt berömmas vid fli-

ka tittallen. Alt detta feta, fom han kaftade

upp fa fort han tog det, lindrade ej det minfta.

Det var vid pafs en tima fom giftet varit

i magen då Mr. S, kallades. När Han kom
til den fju':a, fag han i bottn på glafet den

viftriol fom ej hunnit blifva val uploft; of-

vcrtygad om handelfen, låt han honom ftraxt

på ftunden taga, fä" mycket han kunde utaf

preparerade kråftftenar, och federmera efter-

hand en Théefked full i fender; {a at Han til-

fammans nyttjade vid pafs en unce.

Den forfta dofis at detta medel upvåckte

en gjåsning, fom förändrade magens verk uti

en brännande hetta, och fororfakade upftignin-

gar, på hviika Patienten ej kunde belkrifva

någon fmak; men de ftotte dock något pa

fyra* Deffa tiliallen varade endaft et ögon-

blick > och) på mindre an en tima forfvunno

alla fymptomer fom vifade % i början.

Emedlertid kjåndfc Patienten elaka (nido-

reufa) vader upftiga utur magen, och hade dS

och då några kråkningar, fluteligen återkom

torften tilbaka.

Na-
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Några droppar utaf Spirirus nitri dulcis

förefkrefne at tagas i vattn, for at måtta hvad

fom af kråftftcnarna var mer intagit, ån fom
behofdes at infupa viäriols-fyran, lindrade al-

deles deffa nya tilfållen. Klockan 4 eftermid-

dagen återgeck den fjuka, fullkomligen botad,

til fitt bageri, fedan han återfådt appetiten och

Stit något foppa.

(Denna Cafus år något ofverensftåmmande

med den fom anfördes hår frammanfore i den-

na Veckofkrifts 2. B. p. 92, och befåfter fam-

ma kur-methode, fa at man torde kunna taga

for afgjordt, at båfla medlet , då någon kom-
mit at intaga en fur , fkarp , frätande Spiritus

eller gift, år at ftraxt taga abforbentia i tilrac-

kelig dofisj til hvilket ändamål krita, fom
nyttjades i håndelfen p. 92, torde vara både

nyttigaft, låttaft at århålla och lindrigast til

prifet. A. }. H.) •»

Ny heten

Acadcmh royale de Chirurgie de Paris var

famlad d 27 fiftledne April, då Mr. Martini-

ere, premier Chirurg. du Roi, förde ordet.

Mr. Louis, Acadcmiens ftSndige Scereterare,

började fammankomlten .
med et Tal om den

mot belöning utlatte frågan: At utjätta hvad

verkan famn och vakande har, famt de ändamål,

hvarefter man bo? dem foreftrifva .vid utvårtes

fjukdomars botande Af de 11 fvar fom på
cbo*
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denna fråga voro inkomne, har Academicn lit-

valt tvann e.

Mr. Camper, Anätom. & Chirur. ProfefT.

i Amfterdam &c. &c., feck belöningen; och
anmärkte Mr. Louis at ProfefT. Camper fadt

flere belöningar och acceflit vid åtfkillige

Academier.

Mr. Tissot, Dofteur en Medec, & Chir.

Maj. &c, lindfeck acceffit, hvilken redan 1779
iindfeck forhVa belöningen for en dietetifk fråga*

Utaf den fond fom Mr. de la Peyronie gif-

vit Academien, utdelas hvarje år en guld-me-

dåille af 200 Livrés och 5 af 100 francs hvarje

til Chirurgi inrtom Riket, fom gifva Academien

de måfl uplyfande afhandlingar. Defla utde-

lades åfven nu åt 6 fortjchte Franfka Chirurgi.

Derefter låfte Mr. Louis et åminnelfe Tal
ofver Mr, Desdier ; Mr. FabeR anmärkningar

Qiri benens exfoliation ; Mr. Petibeau en af-

handling om Abfceffer i tungan, och Mr. Sa-

batier om nedre kjaftens låsning (Tnsmos

)

efter utvårtes {kådor.

Acadtmk des fciences , arts &? heltes-tettres

de Dijon har infot följande fråga for år 1782.

At utfåttja , med mer fdkerhet an tilförenej bi-

termitterande febrars befkajfenhet (cara&ere),

och atiitftaka> genom otvifuelaktige teht, de

omfdndigheter då feber - drifuande tncdil , med

injtta och utan de fjttkas fara> hinna användas,

Årfarenhcten vifar denna frågas vigt, och

det Sr genom upm,lrjkfame obfervatores fom
Aca-



Academicn vantar henne befvarad. Med fvarea

fårfires efter vanligheten och infkickas til Mr.
Maret, Do&eur &c, belöningen år en guld-

mcdaille af 300 Liv. varde.

(Se LEfprit des ffonm. tJuil. zjtfi.p. 262. £?c)
'

1
i—UMJ

Mr. Thierry, Doft. reg. de la Faculté, &
Medecin confultant du Roi, har uti Faculté de

Med. uplåft en Difiertation, hvaruti han, efter

val vilade och ftadfåfte håndelfer, genom döde

kroppars öpnande , påftår: at det är verkelige

åtjkiinader pä de fymptömer, fom vifa hiifuudets

iilfländ uti maligna febrar och vid en infiltra-

tion af ftrum och hjmpha i hjeriian ; hvarutaf

Han fliitar at fkjotflen dervid bor vara åtflcil*

lig. Denna lårdä och djuprmniga differtation

ar fkrefven for ät fåfta praäicorum upmark-
famhet.

jMtr. Thierry^s obfervationer hafva blifvit

ftadfåitade, genom dylike i famma ånine gjor-

de och, meddelade af M:rr. Macmakhn och

Sallin. Den fenare anför, vid beråttelferi om
en med Hydrocephalus fom dog häftigt, åfveii

en befkrifning på hjernans> lilla hjernans, blöd*

rörens och iridre hjern-hinnäns tiiiland, fådant

fom det vid kroppens opnände béfants*

Mr. Philip har gifvit beiåttelfe oni en

majk-fjulidom och alla de tiifållighcter fom der-

vid yppat (ig. Uti den unga mennifkan, fom
derfore blef et offer, fant mail efter döden 3
maflcar af den fort fura Fraiifofcrne kalla irrong-
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lcs, hvilka voro i. Buk -Cavitctcn, utan at man
kunde finna något hål på magen eller tarmarne.

Mr. Paulet har uplåft en afhandling om
en Hydrophobic-i hvilken blifvit anfedd fom up-

kommen af (ig- fjelf. Sedan han gjordt beråt-

teife om fjelfva fjukdomen och anfårt et ftort

antal hand el (gr hämtade af åldre och nyare

Ikrifter, ia framfor han några tvifvelsttiål om
denna fjukdoms upkomft af fig fjelf; Han
granfkar de medel man hittils kant mot denna

fjukdom, och anför de forfök han gjordt med
faliv af en fjuk iom var plågad af denna for-

fårliga fjukdom och deraf dog.

Mr. de l'Epine anför et exempel på en

Hydrophobic upkommen af % fjelf, hvartil

han varit vitne , hvaraf en, fom låg fjuk uti

en ganflca häftig maligne feber plåga-

des, och fom blef botad med fjelfva fjukdo-

men. Denna fjuka hade, under en af acces-

ferna, bitit fin piga få at blod vifte fig, men
Mr. de l'Ep-ine har ej hordt at denna .Flicka

fådt Hydrophobien. Denna håndelfe gaf an-

ledning at man påminte (ig en nåftan lika, til*

förene meddelad uraf Mr. Morizot Deslamdes,

hvilken genom den nogafte underfokning blif-

vit förvillad , at den fjuka ej blifvit biten af

något rafande eller fjukt kreatur.

Mr. Philip berättade om en ung Flicka.

fom utaf det ordinairas afftadnande blef kallad

i famma fafa for vattn, ochfluteligen deraf dog»

{JSe Journal de- Med
; JuiL 77^/. p. gis)



énfnärknPhgaY vid Hr. Prof. TODES Media-

nifch-Chir.Biblioihek af% L. ODHELIUS.

Uti Vol, 8- p. 232. finner jag; er bref va-

ra tryckt, fom jag i fårtroende fkrifvit til

Prof. Tode, iafom van och bekant 3 angående

hans, Vol.
tf. p. 302 och 339, gifnc recenfio-

ner af 2:ne mine Skrifter, hvaruti jag ville up«

lyfa honom om råtta meningen af min utlåtel-

fe om Engelfka fjukan och tillika råtta några

hans mifstag ,< dels härrörande af mindre kän-

nedom af Svenfka fpråket, dels af opåliteliga

underråttelfer. Men fom han behagat nyttja

detta bref til annat ändamål och gifvit alman-

heten del derafj utan at hafva begärt, mindre
fadt, mit tilftånd dertil, och han tillika genom
bil ägde påminnelfer föker på et nog ovanligt

fått forfvara fine infall och mifstag, få har han
mifsbrukat det fortroende jag höll honom vär-

dig och författ mig i nödvändig flcyldighet at?

likaledes for almånheteiv noga vifa både hans
mifstag och hans obetånkfamhet.

Hans mifstag harftammar tydeligen af tvän-

ne källor: ohiv.nighet och vårdslöshet.

Så okunnig i Svenfka fpråket, fom han bå-

de i recenfionen bevift lig vara och fjelf åzi

årkånner, Vol. 8. p. 237. lit. n, år det en
oblyg formåtenhet, at likafult, angående me-
ningen i en Svenfk fkrift, der man med flit

nyttjat et fåordigt fkriffått, tro % vara ikic-

kelig at döma om tydilikhet, tvetydighet, ofull-

NS 13 N ftdnt
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fiåndighct, dödliga fel , m. m. Se Vol. 8. p.

Ty om han t. e. hade forftådt meningen
af ordet: omtdnkfam, fom förekommer i 2 §.

af min underrättelfe , fa hade han genom mit

bref lätit vigleda fig, at af 2, 3, 4, 19 och

20. §§, der jag omftåndeligcrt befkrifver i

hvad affigt denna afhandling blifvit författad

och utgifvenj finna, huru den ingalunda dr

Jkrefven for enfaldiga , fom han dock envihV, 1.

c. p* 234. lit. e, påftlr. Han hade då kun-

nat befpara både fin otillåmpeliga mångordig-
het och dålja. fin kitfliga fkrifklåda. Han ha-

de då icke > genom den ganfka felagtiga af-

tryckningen af Jidje §, Vol. 8. p- 234. Ht. e/

ytterligare ådagalagt huru flått intet han fattar

vigten af de orden : alt hvad jag har före/la-

git bör och kan endafi och allenajl anfes fom
modhjelp.

Om han vidare forftode meningen af det

ordet: fnart-> fom jag, 1. c. §. 8* lin. i, nytt-

jar til at kJrt och tydeligen utmärka venerifka

blemmors forhållande, fa hade han hvarken i

fin 6fverfattning , Vol. 8- p. 237. lit* o, alde-

les gadt det ordet förbi, eller blifvit förledd,

at med hårdnackenhet påftå d^t Torfken kan,

genom mina upgifne tekn, mifstagas for Si-

philis. Jag frågar, med Hr. Tode, alla årfar-

na praäici om de någonfin fedt torfkfjuke

barn få torfken. in ano, eller blemmor, fom
likna vcnerifke iår> vid ftolgången? ofolbart

har
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har Hr. Tode, .får hetta och hudloshet pa* deiTe

ftållen, yrkat på renlighet, kalt vattn, femen

lycopodii eller Flores zinci; men har han v ål

dermed kunnat bota blemor, fom häftigt för-

vandlat fig til fpeckagtige far? år det icke der*

före en grof okunnighet at i deffe håndelfer

kunna göra farliga mifstag?

Om han, fom fagt ar, fattade verkeliga for-

ftåndet af ordet: omt.rukfam §. 2. och dermed
kunde jSmföra begreppet af ordet: mtfstdråa

§. 8* (et ord, fom ingalunda kan öfverfåttas

genom vcrmnthm, fafom Hr. Tode det gjort

Vol 7. p. 304); få vore han fnart öfverty-

gad huru illa afpaflat hans omdöme år, L c.

och hans i anmSrkningarne Vol. £. p. 240-
250. öfverflödigt flöfte forfvar for Rachitifke

barns Föräldrars 'dygd, hade fåkert blifvit in*

fkrånkt om ej borta. Han torde nyttigare haf-

va kunnat anvånda tid och eftertänka.

Ty , få vida Tode icke rent af nekar at

Rachitis, åtmmftone ibland > kan hårledas från

et venerifkt fro, hvilket han fnarare, Vol. g.

p. 245. Ht. x, fynes medgirva, fa kan drt df-

ven hos Rachitijke barn-, med hans tilftånd, mifi*

tankas; och mera har jag på det criticerade

ftållQt ej påftådt. Låt vara at jamförelfen

emellan de flere oriaker til Rachins förhöllo

fig annorlunda, ån jag i mit bref, liknelfevis,

anfört; låt vara at detta förhållande vore om-
våndt och enligt Todes mening, (en Siinu al-

deles oafgjord fak, fom endaft genom upmårk-

N 2 fam-
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famhet kan afgjoras, men icke genom auÖo»
riter, hvarken V. Svietens eller någon annans,

knapt en Todes) fä kan dock et venerijkt frö
altid fkdligen mifstdnkqs; ja, det bor falla hvar
omtånk/am prafticus in at forfigtigt och noggrant

forviffa fig om det år få, eller icke.

Utom defs lårer foga någon förberedande

orfak gifvas, fom ftarkare grundlägger Syra
i de flytande och Svaghet i de fafta delarne hos

barn , Vol. 8- p 4 244, och fåledes åftadkom-

mer Rachitis, ån Foråldrar, hvilka genom ve-

nerifke fjukdomar blifvit utmärglade och altid

låmna en flcröplig afFoda. Om i dylik hån-

delfe inga tydeliga tekn fkulle fynas til Siphi-

lis hos barnet, månne jag val fårar Foråldrar-

nes, (eller, om* jag vil med Tode vara nog-

räknad, ammans) dygd, deråft.' jag, fom prafli-

cus innom mig fjelf mifstånker et hemligt ve-

jierifkt fro fom en förberedande orfak til bar-

nets Rechitis? Likafuli bor och kan jag bruka

de af Tode, Vol. 8- p- 243* ut w, foreflagne.

medel. Men om jag derjåmté nyttjar Antifi-

philitica, gjor jag val eller gjör jag illa?

Så fnart Hr. Prof. Tode hinner låra Sven*

Ika, torde han fvara mig förnuftigt hårpå.

Det faller mig före at han lårer arbeta pa

at betaga ofs all frugtan for Siphilis i flere in-

veldade (jukdomar, der vi hitintils trodt ofs

hafva fkål at mifstånka. honom. Redan vil

han hafva grundlagt fitt namns odödlighet ge-

nom upfinning af et från Siphilis fårfkilt gift i

dröp*
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droplar. Nu irrar han for Rachitis, En an-

nan gång för en annan chronifk fjukdom, t. e.

Gikt (JJnderrdttclfiu §. 14. p. 6.) Tiden fkal

vila om mennifko - flågtet mera vinner genom
en omtånkfam miftanka för en få farlig och of-

ta dold fiende, hälft i de envifa chronifke fjuk-

domarne, eller genom fjelfgjord fåkerhet.
Sa fin Sedolåra år oek fålfynt/ fom den Hr.

Tode, Vol. g. p. 247. lit. dd, yrkar. Lyck-

liga Köpenhamn! der en 28 årig pra&icus

(a), p. 240. lit r t, tror lig vanåra Rechitifke

barns Foråldrars dygd om han mifstankar et

hemligt venerifkt frö för at kunna vara orfak

til barnets fjukdom (b). En pra&icus fom
tror at föråldrar gemenligen endaft genom ho-

reri och ågtenfkaps - brott, p t 247. lifc cc. lin.

9, kunna ådraga fig en Siphilitifk fmitta, bor
kanfke vara- ömtålig för fina egna tankar, men
en pra&ieus,, fom genqm årfarenheter blifvit

varfe flere, denna fmittans,, ginvågar til men-
nifko kroppen, den kan åtminftone utan van-
drande fel ja mifstånka deffe ginvågar (c) .

.

N 3 I

(ä) Åro chirurgifka låro- och medicinfka Student-

åren deribland räknade? Inaugurol Difputatiouen

ar åtminftone ej äldre an från 1769.
(]j) Men kan det vara Hr. Todes alfvar at lika öm-

tåligt forfvnra ammornas dygd? Se V.' 8. P 248»
lit. ff. lin. 7.

(O JaS> l°m °f hjertat hatar rattegång, ar ganlka
glad at icke lefva under .{amma Regering med Prof^

Tode, om han aljeft menar något med fitt'hot, p.

251. lir. kk. Men han må ock fjelt* vara glad at
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I hvad lojeliga mifstag och i livad onö-

digt, ja foga hedrande, ordakrig inveklar man
{ig icke, når man vågar fig döma» envift och

myndigt döma, öfver mening och urlåtelfer i

et fpråk, hvilkct man i hela defs vidd icke

känner! Och at Prof, Tode ingalunda forftår

Svenfka i grund, år nogfamt klart, både af

livad redan fagt ar och af det nya bevis han

p. 2£2. Ut. mm. gifver mot fig, der han ån-

teligen vil at dräng fkal på Tyika kunna 6f-

verfåttas med hiabe!

Jag råder honom for fm heder (kul, at hä-

danefter antingen recenfera Svenfka arbeten

efter (akra ofverfartningar, t- ex. Morrays i

Gottingen, eller ock låra (ig vårt fpråk; Och
i fenare affigteji onfkar jag honom af hjertat

den lårdafte infödd e Stockholmsbo til Språk-

rhåltare, om det ock fkulle blifva Riket en

formft af 4eri > hvars ägande år af Jlörre väf
de än vi kan/ke infe.

In til defs Hr. Tode federmera omftåndeli*

gen vifar hvilka ofelbara kånnetekn til Siphilis

fela i min utgifna Underrättelfe , hvarigenom

den
i '

'

' * -
i

i

. _

icke villas i Svergej ty har råk nar man bland ne-

driga gärningar at lägga et (ig tilfkrifvit förtroligt

bref for Allmänheten, utan dens tilftånd och vilja,

från hvars hand det kommit; ån mera at göra det

ined et få forklenliat bemödande, fom Hr. Tode
utmärker. Han fkulle viiTeiligen for et få fkam.
ligt fteg mot brefväxlingens helgd och (aleerhet 16.

pa fara at vrakas ur alla hederliga SalWkaper, fåfom

dem pvårdig.
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den kan fågas vara ofullkomlig til firt anda-

mål, fa bevifa hans yttrade omdömen ingen

ting annat, ån en fjeliklok, af fordom ofverla-

ilad tadelfjuka, nog nära grlnfande til oforftånd.

Går han båttre från det vetterligen be-

gångne felet, p. 253, Ht. pp, der han vil til-

lägga ProfefT. Retzius upfinnings åran til Aci-

dum Tartari cryftallifatum, fa år han en Ma-
ttare at forvånda fanning och bevifa hvad

han vil.

Men Prof Todes recenfion och anmärk-

ningar vid mit bref hyfa icke allenaft okun-

nighetsfel , de hyfa åfven fel af vårdslöshet,,

.

Vol. 7. p. 303. 1. 2, Vol. 8. p. 234. Ht.

e. 1. 23, anmärker han fåfom fynnerligen fel-

agrigt at forenåmde underrättelfe år intvin-

gad på n (idor.

Kan, eller vil han då intet råkna de fyn-

bara 16, eller, om han tar titelbladet undan,

15? Huru ftort {idetal år val i hans ofverty-

gelfe tilråckeligit [d)l utom defs hade han kun-
nat mårka at denna afhandling år tryckt i ftor-

re format och med finare ftil ån hans Biblio-

N 4 thek,

00 Jag tl
'

01' oforgripeligen at den enfaldige, hvilken
ProfelT. Tode ånteligen vil uplyfa, af ingen flags

tryckt underrattelfe kon tihäckeligen undervifts,

icke en gång om den vore III. (idor \n folio. Ju
mera den enfaldige låfer, ju mera blir han gemen-
ligen förvillad. Han kan baft af muntelig under-
ratteffe och peifonljg tilfyn hämta kunfkap och
lkickelighet.
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thek, få at om jag kade lika lycklig fkrifgåf-

va med Hr. Tode och velat genom vidldftiga

cpifoder, eller (at tala med hans lärda Lands*

man Baron Holberg) med infpåekad Fyidekalk,

roa mina Låfare, (a fkulle denna underrätt elic

helt lätt kunnat upfvålla til 3 eller 4 dubbel

Hade det varit mera i hans tycke (V) ?

Vol. 7. p. 340, berättar Hr. Tqde at Ko-

nung ADOLF FREDRIC låtit inköpa Lazarets

hufet i Stockholm ar 1749. En få felagtig

beråttelfe, fom af en Svenfk varit mera betyd-

lig, finnes icke heller på det af honom recen-

serade ftållet. Endaft til hans uplysning an-

markcs har, at HögftfaL Hans Maj:t Konung
ADOLPH FREDRIG befteg Syenfka Thronen

175 1. den 25 Martii.

Då han Vol. 7, p. 341. berättar at Stockr

holms Fattig-Medici och de af dem forefkref-

ne Medicamenter bliiVit. af Lazarets fonden

betalte fedan år 176g, felar han, emot fannin-

gén; I mit af honom recenferade Tal p. 22*

lit. o. fåges uttryckeligen at deffe omkoftnin-

gar från 1760, til medium I7$6y inclufive

Jcqmmit Fonden til Jaft,

Deffe felagtigheter anmlrkas, bland flere,

endaft til at vifa almånheten huru liten nog-

granhet Hr. Tode använder vid fina recenfio-

ner, han, fom likvål Vol g. p. 253. lit, 00.

låfvar at blifva fin Vort-klaubender recenfent!

Ån-

(e) Detta kan ock tjena til Svar j?å hans fråga, p,

335. lit. ft



Åmeligcn kan jag ej heller undgå at an-

märka den obetankiamhet fom han i fina re-

cenfioner förråder.

Vol, 8- p. 235, 236. lit. f. g. h* i. 1. bemö-

dar han fig i tvetydiga utlåtelfeY acvifa, hu-

ru hvarken Kongl. Collegium bordt foranftaka

eller jag åtaga mig at författa denna underråttelfe.

En fådan fjelfklokhet larer förefalla hvar

förnuftig Låfare ganika obetankt. Känner val

Hr. Tode KongL Collegii Inftruftion? Känner

han affigten med denna afhandlingens utgif-

vande i den tidepun£ten? Har han fullkomlig

kunfkap om Medicinal-verkets ftållning i Sve-

rige? Har han fadt fortroende om de drifor-

faker, fom då verkade hos den eller de Mece-
nater, hvilka yrkade hårpå? alt fådant känner

han intet, åtminftone hogft ofullkomligen, och

Jr likafullt fa oblyg, at han fjelfrådigt domer
derofver.

En lika fa vålgrundad egenkårlek, fom
ovederfagelig ftyrka^ i Svenika Ipråket!

Om Synchondrotomien eller Secl. Symphyf. ofs*

pubis. (Slutet från lifta Bandet p. 267.)

Synchondrofeos ojjtum pubis feffionem in

partu dijjicili iv.Jlitumdam demto expendit

JUSTUS CHR. LÖDER, Doft. Med, Anat.

Chh\ & Art. Obft. Profefi Ord. in Acad.

Jfencnfi defignat 9
år rubriken på den ikrift,

N 5 fom
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foni utkommit i Gottingen 1778» hos Diete-

•rich, 58» fid. 4., och fom jag velat fe in ori-

ginali, innan jag kunnat fullborda mit löfte

med flutet af, den flyekevis til Hr.
J.

K. in-

finde afhandling om Synchondrotomien , och

hvilken jag ej allenaft funnit införd uti Får*

Ja Bandet af Veckojkrijten for Läkare och Na-
tiirjorjkare p. p. 129, 193, 257, jemte annon-

cen om dels ilut p. %%6\ utan ifven, efter

min åftundan, beledfagad med anmärkningar,

ehuru mindre fkoniamme och mera felaktige,

ån jag hade förmodat (i).

Herr Profeff. Löders vackra Afhandling

har nu kommit mig i händer, ur hvilken jag

får meddela följande utförliga receniion:

Såfom grund och naturlig anledning til

Synchondrotomiens foretagande, lägger han
(in Proem. p. 5.) den urgamla obfervation, at

• Bac-

^i) I förra fniier ton.;e jciu hafva lelat; i det fednare

Herr Anonymus , fom vinfat mera af mig, an jag

förmodat. Sanningen ar mit föremål, och hor va-

ra det i en fak, fom fa 6mt rorer meiiflcligheten.

At fela om henne, det ken hända den efter tå nkfarn-

mafte och maft férfiktige; men at for fanning on*

taga och på det våltaligafte utropa det, fom ännu

icke ar nog pröfvadt, och pa hvilkets nyttjande

likval medmennifkors halfn och lif beror, det kal-

Jade jag fi&rhaftadt och farligt. Tillämpning må
håraf göras på Synchondrotomien , mig likval den

aktning orubbad förbehållen, fom jag i alt affeen-

de eljeft hyier for de Lårde och Fårfarne Man,
hvilka forfvara denna operation.
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Backenbenen vid naturlige forlofsningar rub~

bas från hvarannan, och kunna vid fvara och

onaturiige forlofsningar aldeles åtfkiljas. Mo-
jclighcten håraf förklarar han (§, i.) falunda:

Bäckenbenens mellan-bråiker åro hos qvinnor,

fårdeles hos dem, fom redan eller ofta fodt

barn, tjockare och bojeligare, an hos manfolk.

Likaledes åro banden hos qvinnor något vidare,

mindre tåta {minas ponderofa) och flappare, Sa

hos det manliga könet. — Under hafvande

tiluåndet, fager han (§. 2.), blifver et ftarka-

re tillopp och famlande af vätfkor til bäckenet

och genitalia, emedan den utvidgade lifmodern

gor blodens omlopp trögare, i det hon tryc-

ker de ftorre karlen och tvingar bloden in

uti fidogrenarne. Fordenfkul blifva alla brå-

iker, fa val de mellan Ifbenen, fom de, hvilka

förena Robenen och Stjertbenet med Korsbe-

net, af en mångd våt/kor befuktade, och deraf

händer, at de fmåningom blifva rrorre, fvålla

up, och, på famma fatt fom en vigge, fkilja

benen från hvarandra, åt hvilka de tjent til

förening, och Ialunda otvifvelaktigt Utta for-

lofsningen4

Hr. L. bevifar (§. 3.) af förnuft och for-

farenhet, at denna bråfkernas tilväxt, detta Bäc-

kenets utvidgande nSftan altid händer och bor

hända vid naturlig forlofsning; och hvårföre,
frågar han, fkulle Skaparen, fom ingen ting

gjordt förgåfves, eljeft hafva faminaniatt Bäcke-

net af flere ben och förenat dem genom brå-

iker;
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iker, om icke til detta ändamål (2)? Forflfo-

dcr/kor hafva altid fvårare forlofsningar, ån.

de, fom en eller flere gånger förut födt (3);
och ju åldre de forftfodande åro, defto befvår-

lig are plågar och forlofsningen for dem blif-

va, emedan bråfkerna aro härdare och banden

fryfvare, få at de ej tillåta den nödiga expan-

lionen (4). Ifrån 7'de och g:de månaden af

groileffen diilenderas Bäckenbenen fmåningom
och deraf fororfakas hos hafvande qvinnor en

vacklande gång och fmartofamma känningar

omkring Isbenen och länderna, hvarifrån de

forlofsningar, fom icke Jro den forfta, gemen-
ligen finnas befriade ($)*

vi

(a) Dock ej bos ,karlarne.

(3) Ofta pbferveras vederfpelet, och aldrig finnes et

val formeradt och b^horigen (tort backen mera up-

pehålla et vanligt barnhufvud vid den förfta, ån

de följande forlofsningar; men val de mjuka de-

larne, fom hora uttagnas och tillåta det med mera

fyårighet förftä gängen, ån de följande; hvarjemte

ForftfoderAcors otålighet ofta gor arbetet långfamt

och fvårt,

(4) Har galler det famma, fom nyfs ar fagt, få myc-
ket mer, fom de mjuka delaine aro ftyfvare hos

en gammal, an en ung.

(5) Hvad den vacklande gången angår , få harledes

den val rimmeligare ifrån forlorad vanlig jemnvigt

i kroppen de fifta månader af groffeflen, genom
bukens utfpanning och tyngd af den inneilutna

• bördan; och fom defsutom foflrets naturliga la
c

ge

ar mera uti någondera fidan om columna vertebra-

lis, fa blifva nerver, ådror och mufklar, på den
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Vidare bevifea (§. 4.) Bäckenets utvidg-

ning af den anfenliga förändring, fom férftfo-

derikor pläga undergå, i det de 5 efter förfta

forloisningen, förlora den kroppens behageliga

fmalhet, fom de hade före grofTeffen, och det

deraf, at de blifvit vidare omkring Båckenet;

ty de bråfkaktige och ligamentofe delarne,

fom en gång med något ftörre våld blifvit ut-

ftråkte, återtaga nåftan aldrig fin förra befkaf*

fenhet (6).

Vid fvåra (§. 5.) och onaturliga forlofs^

ningar fker Bäckenbenens åtfkiljande mera
våldfamt, fa at ock foftrets hufvud, under lif-

modrens itererade fammandragningar bänder

fonder bråfkerna, och det ibland med något

brakande. Sådane håndclier åberopas (§, 6.)

få-

fidan meratryckta, hvaraf a'fven ofakerhet och vack-

lande i gängen kunna upkomma.

(6) Jasj har alrid inbillat mig, at om qvinnof fynts

något tjockare efter forfta forlofsningen, har det

hårrört deraf, at icke buken, efter den anfenliga ut-

fpa
c

nningen under groffeffen, återtagit fin förra Ii-

renhet; eller ock ot qvinnan blifvit fetore. Likval
vore jag icke ovillig at antaga Hr. Loders mening,
deraft jag icke tviflade om mojeligheten at göra
och bevift denna obfervntion; jemte det jag fanno-

likare förmodar, «t Skaparen baldre danat Bäcke-
nets forfta vidd tiirackelig , an låtit det ankomma
på en fkickelighet at utvidcas, fom medforer åt-

fkiliige ölägenheter. Icke måtte inrättningen vara

fådon, pä *det qvinrrorna "(kulle hafva den af Hr. L.
omtaltc kroppens bshageliga fmalhet vadan (U är$

.flickor .?
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(atom anförde af Louis, Smellie, Atlx och

Camper. — Ssdad tages bevis (§. 7.) af få-

dane qvinnor, fom kort efter forlofsningen

blifvit döde, hos hvilka anatomifka knifven

uptåkt, at Bäckenbenens föreningar varit rub-

bade. PiN/Bus, Santorikus, Haller, Weit-
brecht, I-Iuntek, Sa^difort, hafva handel fer

af det fl äger. — Detta Bäckenbenens fkiljande

från hvarandra, fom år bevifidt ofta förekom-

ma j ej allcnaft vid fvåra och onaturliga, utan

ock vid låtta forlofsningar, binder icke fällan

(lager Auftor §. 8.) af hvad utvårtes våld fom
hål(t> i fynnerhet hos barn. Exempel dcrpå

anföra Anx, Schmidt, Herman, Hr. General-

Diretl. och Ridd. af Acrel*

Hr. L. uptager (§. 9.) de inkaft, fom mot
denna låra blifvit gjorde, och vederlägger dem,

Sådane årö: 1:0 Ät inga fvåra forlofsningar

{kulle gifvas, om Bäckenbenen låto under for*

lofsningen ikilja fig. Detta forfaller nar man
befinnar, at Bäckenets utvidgande har fina

gråntfor, fom ej kunna ofverihgas > utan de-

larnes ftorre eller mindre fkadande, och har,

bland annat, den påfolgd, at qvmnan efter for-

lofsningen hakar, emedan Bäckenet förlorar fin

ftadighet; och fom likväl hela kroppens tyngd

hvilar derpå, måtte nödvändigt gången blifva

ofaker (7); men denna olågenhet, fom år en

fölgd af ligamenternes forfiappande , kan lyc-

kdi-

(7) Detta händer ju ock, enligt hvad Hr. L. puftar

(§ 3«) i* eclan under grofleflen?

. . i
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keligen hjclpas genom blotta utvirtcs ftårkan-

dc medel, i fynnerhet genom hvila och an-

lagde bindor, hvilket anförde -exempel bevifa,

och år ftadfåftadt af Hr. Lif - Med. Richters

auftoritet.

Från detta, åTven ftarkare, Bäckenets ut-

vidgande, bor man val fkilja en våldfam Bäc-

kenbenens fondring, eller fnararc brytning, fom,

emedan den ej kan fke utan at fonderrifva de

Vafa, fom löpa öfver benens föreningar, utan

at difturbera bukens innanmåten och utan at

fkada (a val bukens fneda mufklar> hvilkas

tendines korfa ofver Isbenens fkarf, fom åfven

Pyramidal - mufldarne, gemenligen plägar up-

våcka fvåra inflammationer och kallbrand, ja

icke fållan fjelfva döden ( 8 ) . Men detta,

fom icke jfker utan i hogft onaturliga håndelfer,

och gemenligen ej utan utvårtes våld af en

oförvågen Barnmorfkas hand, far ej fkrifvas

på naturens rakning.

Det nekas icke, at ju den Båcknets utvidg-

ning, fom fker genom bråikernas tilvåxc, år

orilråckelig, at enlam opna våg åt foftret, öm
fvårare hinder mota forlofsningen , fafom: et

for trångt Backen, et for ftort Earnhufvud, el-

ler bagges oriktiga ftålning; men faft naturen

icke kan vara ofverlågfen i fådane håndelfer,

faft vid en del forlofsningar Bäckenbenen ej

kunna til den grad åtfkiljas, at ock de ftårfta

hin-

^g) Hvad bår då Hutas til päioigderne at 5ynchcui-

drocomien ?
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hinder ej /kulle göra forlofsningen (Vår; ia

får man ej d.eraf fluta, at Bäckenet aideles icke

utvidgas.

Det (§. io.) 2:do uptagne inkaft, at nemligen

vid fvåra fårlofsningar, hvaréft de *flcmaktige

våt/kors affilning i fynnerhet vore af noden

til Bäckenets utvidgande, finnas genitaliä myc-
ket torra och fträfvaj är ganfka fvagt och af
Hr. L. låtteligen vederlagt. Ej eller förekom-

mer honom (§> ii.) det argumentet fvåfare,

fom 3:0 tages af fadane qvinnors exempel,

hvilka ftraxt efter forlofsningen kunnat fo^at-

ta iina fyflor, gå omkring, ja til och med
fpringa, hvilket ej kunde fke, om Bäckenbenen

under forlofsningen åtikildes. Hr. L. frågar

häremot : om deffe icke varit fådane qvinnoi^

fom haft de låttaite forlofsningar, och foljak-

teligen icke kunna räknas til de fvåra och ona^

turliga (i), vid hvilka allena han fagt, at et Il-

dam Bäckenbenens åtfkiljande förekommer (2)?

Ty
«—— 1 m ii» 11" t 11 11—————11 1 »

' 'i

(i ) Hr. L. liar icke förklarat hvad han menar med
onaturliga fårlofsningar• jag vil tro han dermed

forfiäi iadane, vid hvilka foftret fodes med fötterna

fornt och hufvudet (ift, fåfom den allmannaft an-

tagna och utan tvifvel riktigafte mening,

(2) Bland inemot 1200 perfoner, fom på det Publ*

Acconchemens.Hufet blifvit förlofte, hafva åtikitli-

ge haft ratt fvåva och våldfamma, i fynnerhet ona-

turliga forlofsningar , utan '

at deraf fålgt någon
fvårighet at flå eller gå ftraxt efter forlofsningen.

Det famma intyser Mauriceau om et ftort nntal

qvinnor , fom han furloft på Hotel - Dieu i Pa-
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Ty en långfilm och mattelig Bäckenets åiftem-

Jion, fonl fker genom bråfkernns dilatation och

är, carteris paribus, tilråckelig for foftrtes ge-

nomgång, kan ej lemna efter fig några ölägen-

heter eller lymptomer af luxation. Man bor

icke inbilla lig obftacula, der inga äro (3).

Något mera betydande änfer
1

Hr, L. (§. 12.)

det inkaft, fom 4:0 kan tagas af noggranne

Bäckenets mätningar, hvilka Roederer med
mycken flit anftält, och i anledning af hvilka

lian funnit ladan proportion mellan Bäckenets

vidd och fodrets hufvud, åt, när alt år i na-

turligt (kick > det förra år nog rymligt for at

genomflåppa det fednare (4)» Men Hr. Louis

har långeledan och Hr. Sabatier nyligen på-*

mint, at deffe matningar blifvit tagne uti torra

Bäcken, utan nog afieende på mufklarne Iliaci,

obturatores interni och Piba?, jemte Intcfttnum

reäum och Vefica Urinaria, af hvilka Backe-

N= 14 O nets

•ris. At jag likval icke nekar mojeligheten of Bäc-

kenbenens åtfkilj?nde vid et fjukligt de fafte delar-

nes tilftund , det Us af min Difput. De fat tis per

pedes eduetione. V, I, p. 70 ; men deraf får ej (lu-

tas til det frifka.

(3) D^: vore ånfkeligr! men då (kulle ock icke blif-

va mycket at tala om Bäckenets utvidgande, iom
fecler igenom varit et tratofro, och blotta frågan

rivarom , nu börjar bliiva nåftan £a god , fom en

dofis Ipecacuanhaf.

(4) Man (kulle ock tro, at den allvife Bygmiftareii

icke tavut fel i uträkningen haraf*
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nets rymd blifver mindre fg). Herr Louis

ikal ock med deffe fkål hafva förmått Roede-

ker at andra fin mening. —« Uti (§. 13 ) ve-

derlägger Hr. L. det inkaft, fom 5:0 gores,

at nem ligen ingen fådan proportion år imellan

ftyrkan af Bäckenbenens hopfogmngar och be-

nens på fodrets hufvud, at den förra af den

fednare /kulle kunna ofvervinnas, emedan huf-

vudbenen åro långt rörligare, ån Bäckenbenen,

fa at de förra lättare hopklämmas, an de fed-

nare låta fkilja (ig. Men Hr. L. har kraftiga

(kål at fatta håremot. Faft benen, fager han,

på fodrets hufvud åro mycket rörligare och

mer eftergifvande, ån Båckenets, fa låter huf-

yudet likväl icke oåndeligen hopklämma fig,

cljcft fkulle aldrig någon paragomphofis capi-

tis hånda, ladan, at den af naturen ingalunda

kunde ofvervinnas (6) ; ty i alla fådane hån-

______ del-

(5) J°§ nflr IT1 3tit flera far/ka och med defle delar

forfedde Backen , och funnit deras matningar val

föränderlige; men i allmänhet icke betydeiigen min-

dre, an pa torra Backen. Huru många af deite

mjuka delar kunna ock minfka conjugata, om
hvilken eganteligen nu ar fråga?

(6) Hvarfore icke? Hr. L. obierverar val, at hufvu-

dets hopklämning har lina grantfor; men tyckes

glömma, at ock ftyrkan af Lifmodrens fammandrag-

ningar har fina. Naftan aldrig formar har den

verkande Lifmodren , at uträtta alt livad fom vore

mojeligt på ået lidande hufvudet. Således händer

paragomphofis ratt ofta, utan nt hufvudet kan fa-

gas vara få hopklämt) fom det mojeligen kunde

filifvA*
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delfer borde da hufvudet fa låta hopklämma
fig, atdct åfven genom den uångafre Eackenop-

ning {kulle kunna komma fram, hvilker likväl

frrider mot all årfarenhet och fortjcnar knapt

vederlåggnig (7) . Håraf följer, ar fofrrers huf-

Vudj fedan det blifvir hopklämt til den grad,

fbrri • mojeligen låter göra % (8), bor anics

fafom en faft kropp och, då det drifves af Liv-

moderns fammandragningar, faTom ågandc en
ej alleilafr mor Bäckenbenens motftånd Tväran-

de, utan ock ofverlågfen ftyrka, få ar deffe

nödvändigt måtte vika for hufvuders verkan.

Ingenting bevifes genom de experimentera

fom blifvit gjorde på Skeletter, då 200 Sickpds

tyngd knapt funnits tilråckelig ar fkilja Bäc-

kenbenen från hvarandra j ty man får icke fla-

ta ifrån Skeletter, på hvilka bråfker och band
åro hoptorkade^ och ftyfva (9), til en lefvan-

de rnenni/ko- kropp, på hvilken ätring Sr up-
fvåldr; Sålunda ock icke ifrån döda {il lefvan-

de krafter. Skulle Bäckenbenens famman-*

häng vara. få ftarkt, fom de påilå, hvilka läg-

ga experimenrer med Skelettet ril grund ; få

vore omöjeligit, oakradr Lifmodrens famrhiiri-

O 2 drag-

(7) J a? vet ock icke hvem Hr. L. i detta fall fkufle

vederlagda?

(g) Den abfolut mojeligo Hr knapt förekomma.

(9) Denna Jioprorknirrej ha te ock Hr. L. bordt rniifl i

någon afrakning på den nfiuucmng, Tom de mjuka
delarna menas göra i mätniriKume pa farffca och
beklädda Backeu emot de torra ocb blottade,
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dragningar med mycken ftyrka nedtrycka fo-

ftret i Bäckenets opning, at Bäckenbenen kuiv»

de åtflciljas Men om det ock kunde få fy*

nas, fom vore Bäckenbenens motftand ftarka-

re, ån barnhufvudbenens (i); hvad hindrar

likväl , at ju en ftarkare kropp af en- fvagare

kan ofvervinnas (2)? En uttömd hufvudfkalle,

hvars fammanhang i futurerne är gan(ka ftarkt,

låter likväl lätt fonderfprånga fig af ärter, med
hvilka den blifvit fyld och dem man då och

då begjuter med vattn. Likaledes kan man
med en tråvigge, indrefven i hårda ftenen och

efta befuktad, fonderbryta ftenen (3). Långt

ftor-

I—M—— » Il I >»—— '"
' 'II

I
II

(i) Och ftyrkan af Lifmodrens fammandragningar;
ty nar hufvudet icke af dem drifves, verkar det ej

på Bäckenet, hvarken fom mjukt eller hårdt.

(2) Omojeligen af en kropp, hvars fått at verka ar

fvagare an motOåndet.

(3) Omne finile claudicat! Huru verka arterna? Ge-
nom en ftandig utfvallning. Gor Barnhufvudet li-

ka få? Nej, under hopklämning. Hr. L kunde
afven åberopat (ig den verkan, fom ångor, krut m.
in hafva, och hvilkas ftyrka ar allom bekant, utan

At det lar fnlla någon in, at man med arter, fom
icke aro i fvallonde, med liqueurer, fom icke gafa,

med krut, fom icke ar itänd t,' kunna tvinga fonder

någon kropp fom ar defla i ftyrka vida ofverlag-

feru Om viggen taller det famma, iå vida å&n ge-

nom upfvållande (kal fonderbryta ftenen. Hr. L.

hade bordt likna hufvudet vid en vigge, fom ver-

kar under klubban; ty fådanr år dels förhållande,

ehuru den pådrifvande kraften ar olika både Ii3»ftig

9ch våldlam, och den dreiiia kroppea olika hård.
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ftorrc kraft fordras at hopklämma hufvudef

ofver defs tilbörliga compreilions gråntfor, ån

at åtfkilja Bäckenbenen, fom vifferligcn gifva

efter för et mycket mindre våld; och öm nå-

gon icke fkulle val begripa detta, få förföke

han, at med fina händer klämma et honsagg,

då det fkal finnas, huru ftarkt motftånd en

rund kropp gör (4). Åndtcligen år experi-

mentet med tyngder icke val paffande, da

man vil utröna ftyrkan, fom fordras til Bäc-

kenbenens åtfkiljande; ty den kraft, fom år

nödig, då man utifrån vil draga fonder Bäcke-

net, år olika mot den, fom fordras til fam-

ma ändamål, nar man uti Bäckenets opning

eller inre omkrets trycker på fidorria.

Sluteligen vederlägger Hr. L. (§. 14.) det

betydeligafte inkaft mot Bäckenbenens åtfkil-

jande, nnemligen, at conpigata uti Bäckenet,

eller den limen, fom dragés från korsknölen

(Protnovtorhtm offis facri) til Isbenens fkarf,

icke blir längre, om ockla bråikerna, fom for-

ena Robenen med korfsbenet jfkulle förlångas,

O 3 . . eme-

(4) Åter en liknelfe, fom ej qvadrerarf Agget beftåt

af et enda hqrdt (kal, och barnhufvudet ar famman-
fatt af flere rörliga och med hinnor åcfkilJe ben

;

hufvudet blir under hopklämningen helt och for-

andrar endafr fin form ; agget icke, utan (kalet bri-

tter, om defs motftånd ofvervinnes. Mindre ori.n-

meljgr flfculie jag kunna likna hufvudet vid en
båll af mjuk deg, fom låter gifva % hvad form
man behagar»



emedan cUflfe benens förening år fidvårts.

Men Hr. L. hSnvifar til Skelettet for at fa

detta tvifvelsmål aideles håfvit. Han nekar

ej , at Robenens förening med korsbenet ar

fidvårts ; men deraf blir icke någon råt, utan

en krokig lineä, hvars conyexa del vetter fram

eller *åt Isbenen. Fordenfkul, når bråflcernas

fibrer forlångas, fkola perpendiculaira lineer

Mil-v a dragne ifrån alla de convexa bråfkens

paneler, medelft hvilka Robenen viiTerligeri

iramtil komma längre från hvarandra, eller,

fom ar det famma, Conjugata blir längre. Det
rnedgifver likväl Hr. L. , at Bäckenets Dh-
meter , eller den lincen fom dragés från ena

Kobenet til det andra, blifver något mera fpr-

Jångd, ån conjugata (5). "At efter mathema-
tifke lagar utfatta den ratta proportionen , fom
diametern och conjugata få finsemellan^ det fin-

ner Hr. L. fqr mycket afvikande frän Defs

föremål , och åfven på detta ftålle ofverflo-

4igt (6). Nog af, at Han demonftrerat , det

tade diametern och conjugata förlängas genom
brå-

ta ..i '»
1

. .
,

l
"

'

'

. ...
1

... ., — .
-

.
— - —

(5) Det ar åndteligen fant, och ännu ma*: den obli-

qva diametern
y

eller den lineen, föm dragés från

endera Ilorngropen (mellan korsknöjen och Robe-

ner) lhedr of'. er til vidpnfi midtdelen af det mot-

fUende Isbenet, blifver afven något litet förlängd;

men deruti ligger hvarken frågan eller hjelpen,

livilken fednare afven (kulle vara otilrackejjg, om
ock denna förlangning hände conjugata»

ffi) Ja val alleftado*.



bråfkernas dilatation, eller, fom -Sr det famml:

ar hela Båckenets vidd tiltager (i).

Men Hr. L. kan likval icke med ftillatU

gande förbigå, at Hr. Kestner i denna fak

med honom aldeles ofverenskommer, och fom
Hr. K. på begåran af Hr. L., tagit frågan

om conjugata? förlängande under en ganfka

noga mathematiflc granflening, få anfores den

af Hr. L (och åfven hår) fådan, fom den af

Hr. K. blifvit meddelad; och lår utan tvifvel

fpiken derigenom få vara flagen på hufvudet*

at ingen mer »an emotfåga defle af Hr. L. (1

val utredde fanningar, utan at röja fin okun-

nighet (a).

Herr K&stners demonftration ofver Defs

updragne figur (fom åfven fes hår Tab, I.)

år denna:

Sit AB reföa a medio ojjls Sacri ad coali-

tum ojjlnm pnbis; CMD convexitas ojfis Sacri,

ftbi eartilaqinis bpe jungitur ojfi coxa?; MN
craffitudo hnjus cartilaginis , accepta in direclio-

rié ad curvam CMD in M normalt, ita ut M.

fit in ojfe Sacro, N in ojfe coxa\ «** Extenda*

O 4 tur
——'— . . ^. . ...

, ,. i
- -- * •

C 1 ) J aS påminner mi£ härvid Hiftorien om en UvÄ
Theolog, född Dalkarl, fom, emot iin bojelfe, blef

Matheseos Lector, och då hans demonftrationer

ofta icke ville flå in, fade til Difeiplarne : Ha /kulle

fålla få vara ; men ha kheker ibland.

(2) Anledning til denna Herr Anonymi utfago bor

förmodeligen {'okas uti Forfta Bandet p 132* not

6. i början, och p. 141. not. 7. vid flutet?
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tur cartilago MN in MO qvantitate NO. Ita

mmföufn N ojfis coxce progreditur , in O. -—

Cadant in AB perpendkulares MU, NI, OK:
Jgitiir dum N promovetur in 3 jhnnl ab ofe

Sacro progreditur verfus coalitnui ojjium pubis

qvantitate IK. —*- Ihrc qvauiiias defiuiri pofet,

fi dareritur reff/z HM, MN, Hl
i ittm qvanti-r

tas, qva exfendi potefi cartilago, Jeu NO. Qjiee

qvidem pojjent in ofbus recenter tame nndatis

menfurari (3), Ila: fi
fnbtilim examinari de-

beant ponunt omnia , qva? figura exhibet, effe in

imo eodemqve piano ; Ji vero cogitatur pianum,

in qvo Jit recla AB: v, £ qvod terminaretur

fuperiore fhargme pelvis, in illo piano non

erit exatla curva CMD, fed potius in piano

filiqvo verticali fecanfe os Sacrum. Sed hac pro

qvcrjlione obiter difputanda> absque magno erro-

ris periculo, feponi poffunt. — Vix opera pre-

tiiim eji monere
,

qvantitatem IK, qva N remo^

Vetur ab ofe Sacro, eamdem gjfe, pro fmgulis

pitnclis ojjium, qvce ab uno latere ojjis Sacri par*

temmobilem pelvis conjlitunut ; itaque fadern qpan?

iitaie recedere coalitum ojjium pubis ab ojfe Sa-?

ero, & crefcere dimenjionem pelvis acceptam ab

ojfe Sacro ad illum coalitum,

A» G. K&STNER,

Sedan tillägger Hr. L., (§. 15.), något om
Stjertbenets rörlighet, hvarvid han låter fam-

ma fkal vara gällande i hånfeende til detta bens

foiv

(3) Aitigt hade det varit om få (kedt»
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förening med Korsbenet, fom förut aro anför*

de i hånfecnde til de Sfrigé Brafkerna mel-

lan Backenbenen, at den 'ne ml i-> en Hos cjvin-

folken vid'tiltagande ålder förlorar mycket a?

iin • ipanftighet och bojeligher, hvarigenom för-

lofsningcn, i fynnerhet om hufvudet redan (ti-

git i Bäckenets nedra opning, kan komma at

lida mer eller, mindre uppehåll (4)

.

Af alt detta flutar Hr. hCj ( §. i6).) y det

Bäckenets fammanfattning ar fadan > at defs

rymd utvidgas vid alla naturliga förlofsningar

genom de mellan Bäckenbenen liggande brå-

O5 {kars'

(4) Detta torde få anfes, fom en inbillad fara. Stjert-

benet ma vara fa ohöjeligr det vil, få upkoimuer
derat intet farligt hinder vid forlofsningen, få fram t

ej bemålte ben vore fom en krok mycket inåt

bojdt, bvilket knapt lar förekomma, om ej någon
våldlbm brytning i fpådare åren vant dertii våliaiu

de
t Imedlertid har detta tancke-fpöke gifvit an-

ledning til farliga handgrep, fom undvikit?, om
man låtit bli at fkråma okunnigt folk dermed. Jag
liar haft en omkelig håndelfe af det /laget med en

33anfk Barnmorfka i Lund, fom fkrot af, at hon
få arbetat på Stjertbenets tiibakatryckande hos en
Fru, ibm om hon (at jcg må nyttja dels egna ord)

/kulle brutit fieuar ur Lunds Dom -Kj orka , ehuru
förtrets hufvud ännu ftod i öfra Bäckenet, och Stjert-

benet hade intet annat fel, an det hennes inbilning

tillkapat. Påfolgderna af et få våldfunt handteran-

de och flera begångné fel af den elaka Barnmor-
fkan , blefvo rått fvåra , och fedan jag fluteljgen

forloft Frun, räddades hon med möda från döden
Se vidare min Difput. de fétns per pedes cduet, P, X %

p. 45. H
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(kars upfvållande; men vid fvårare och ona-

turlige fprlofsningar rubbas benen från hvar-

andra, ©ch, vid de fvårafte förlofsningar åt-

fkiljas aldeles (5).

Dage^

(5) 1 hanfeende til detta hnr jag förut p. 205» not,

6. til nå^on del fagt minn tarmar efter probabilj-

fet. At öbfolut afs»ora fak<m mot eller med, ar

nödvändigt at jämföra bråfkem as 'b;- (kaffe -het uti

inånga backen: hos hafvande i de gthe lifta måna-
derne, hos dem fom nyligen haft naturlige, onatur-

lige, fvåra och fvårafte foilofs ;ingar, med bråfker-

na uri backen hos dem, fom icke, eller for län-

gre -tid tilbaka fåc|t bar;i. Nar man detta icke

gjordt och likval vil decid.ra en flik fråga, måfte

man arfatta med prd hvad fom fejar i årfaren»

bet; men fanningen löper altid dervid fara at blif-

betakt under en lärd (ophog. Tilfallet at göra få-

dane obferyationer ar obehogeligt ; ty det fomtfat-

fcer fadane perfoners dodffallj det ar ock fa lfyn

t

och fv$rt at arhålla. Jag har några gånger kunnat

bafva det; men måfte bekänna, at jag förfummat
de hMfta, eller pek blifvit hindrad at nyttja dem.

Jag vil hädanefter med mera angelav enhet iOifka i

éfen fiken ocb fe&an faga hvad jag. funnit. Men
få mycket kan jag gifva tilkanna, at fjclfva opera-

tionen, eller Synchondrotomien, aldeles icke fvarar

inot ändamålet; ty flere gjorde forfök i åtfkillige

inine Herrar Medbråders närvaro, hafva ofvertygat

oCsr at den mindre diametern eller conjtxgata i Bäc-

kenet derigenoui ingen ting forlanges. Vid den

fairfimma handelfe, då Bäckenets nedra opnlng ar

for trång eller vanfkapad, vil jag medgifva. at ope-

rationen kunde gagna, om den eljefl: ar fri från

flörre olagenheter, an en i rattan tid anftald och
4

val förrättad operatio Csfarea,
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Dageliga årfarenheten ofvertygar ofs, ex

analogia, härom. Alla mennifkor åro om. mor-

gonen bittida nåftan en tum långre och om.

aftonen en rum korrare, hvilken fkilnad hår-

rorer af den tryckning, fom kotornas meilan-

bråfker lida om daggen och deras återftillning

genom tryckningens uphorande under hvilan

om natten (6).

Detta exempel Sr tagit af kroppens fri/ka til-

itänd; men vil man rala om et fjukligt, få åro alla.

derom enfe, at benens fogningar låtteligen ef-

tcrgifva hos qvinnor, fom hafva* någon cache-

xie af fcorbutiflc, vencrifk eller hydropifk or-

fak, hvaraf man obferverat en anfenlig brå-

feernas och ligamenternas fqrflappning. Fråa
detra kan man utan fårdeles vilfarelfe fluta til

den Backen bråfkernas relaxation, fom Hr. L.

!)åftått fec under fårlofsningen, emedan åtfkil-

ige Symptomer hos harvande qvinnor, harro*

rande få val af deras dtart och lefnadsfatt, fom
ock til afventyrs af fjelfva naturens lag, be-

kräfta, at en (lags cachexie nlftan altid åtföljer

hafvande tilftåndet (7). At

(6) Analogien ar ock icke har ratt lyckligt träffad

|

Månne Backenbenens mellanbrqfker hoptryckas utom-
ocli ilippa tryckningen under det hafvande tiiftån-

dtt? eller månne det ar det ftmma, at om en ela-

ftifk kropp,' fom blifvit tryckt och hvars ledna tryck, '

ning nphört, faga : han har återtagit (in förra ftélh
ning; eller: bm hat• fvålt , blifvit tjackare^ I4ngrf

&e. 4n i vanligt och naturligt iilftanti?

(«^) Herr L. lar endafl mena k]emig3 och förnam*
Fruar j ty bland Allmpgen och ftavkt Arbets -folk
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' At Hr L. icke måtte vara utan vitnesborå

om det, fom han, til fin menings beftyrkande

om Bäckenbenens rörlighet, kunde taga. af ex-

empel bland de oflkåliga djuren, fä anrorer

han allenaft hvad Riolanus (AhthropograpJh

L. VI. Cap. IX. /7, 644-) berattar (ig hos 'fä*

rev , nåra fodflotiden, hafva funnit och &iven

publice demonftrerat, at nemligen Symphyfis

oflium pubis varit flapp af den upmjukade
bråfken (1).

Ehuru Hr..L. nu kunde låta bero vid det,

fom redan år fagt, få vil han likväl (§. 17.) >

til deras förnöjande, fom hafva fmak for de

Sldres lära, åfven utur deras fkrifter anföra

några fådane {tallen, fom fkola utvifa hvad

forfta tjdernas Medici redan haft % bekant i

det nu granfkade ämnet. Hos Hippocrates

(jrm 7rou£icv (pvViog Cap. 43. edit. v der Lin-

den), Aristoteles (tt^i fa<2v kofots L f 7. C
p.), Galen us {de ufn jmrtium Lib. 14.) och

Avicenna ( Canon, Lib. 5. fen. 21. tr. L C
//.) utom flera, fom kunde åberopas, fkal man
nogfamt blifva orvertygad, at den mening, fom
Hr* L. har forfvarar, icke varit til fina grun-

der • den tiden ok-and.

Nu kommer Herr L. (§. 18.) til fjelfva

operationen, hvareft icke mycket mera år at

in-

lär hvark^n diaeton eller fjukclomen vanligen obfer-

ve ras hos hnfvande mer ån audre»

(1) Får kunna ock vara fjuka.
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inhämta, ån hvad jag fornt anfört. Innan

Synchondrotomien bler upfunnen, voro perfo-

ratorium eller Operat. Cxfar. den enda och

forfkråckeliga tilfiygten vid hufvudets elaka

paragomphofis, och fajedes Fårlofsnings - kon-

ilen Innu ofullkomlig. — Caefarifka operatio-

nen medförde mycken fara, Synchondrotomien

nåftan aldeles ingen, icke en gång i hånfeende

til Vcfica urinaria och Ciitoris, ty deras (kådan-

de kan undvikas ; ej eller i hånfeende til Arte-

ria Coronaria pelvis; ty hon år liten, den en-

da fom afifkåres och tomer fnart ut fin blod.

De farlige fymptomer, föm åtfölja kuren

efter Operat. Caefar , åro hår okande: febern

ringa, Imårtan liten, hela fårets llkning går for

fig blott genom hvila och bindars anläggande.

Det inkan* fom tages af Symphyfens hård-

het, tycker (§ 20.) Hr. L. nåitan vara et

fleåmt, fom knapt alfvarfamt kan befvaras.

Skulle' ej Skalpellen kunna ofvervinna denna

hårdhet, £! år en liten fag dertil i ftand (2),

Men fadan hårdhet förekommer icke utan i

onaturligt tilftånd; ty bråfken mellan Isbenen

år elaftiik och, i.fynnerhet midtpå, grotaktig

(pultacea) , enligt Hr» Campers obiervation. «—
Af fig fjelf ;§. 21.) forfaller det inkall, at vid

operationen löpes mycken fara for clitoridis

rupy

(2) I^et torde dock vara en alfvniOmi fannmg, at

vid låni gen aro farliga påfolgder at befara; och
dettö framlyfer äfven uti ihxi: S'.-eboi.ps cafus (Se
x:a Band. n. 558.)



O ) 22a ( o
rnpture ; ty detta har ännu ingen gäng håndt,

behofver faledes icke eller hända hädanefter.

Men de elaka folgdcr, fom man pårtår up-

komma af denna delens diftcnjion, torde fof-

tjena en närmare granfkning. Såfom crura

clitoridis gå ifrån Sitt- och Isbénen och flute-

ligen förena Hg vid Isbenens Båge uti eh cy-

Jindrifk kräpp; få inedforer väl denna clitori-

dis ftruchtre en nödvändighet, at någon defs

diftenfion måfte hända, då Isbenén fkiljas från

hvarannan j men Hr. L. tror (ig , absqve hy-

pothefi och efter naturens lagar > kunna påltå,

ät om denna diftenflon icke år for våldtam*

utan måtteli^ och långfam (3), {kola deraf in-

ga ölägenheter, lafom fvår inflammation m. m *

upkomma, hvilket ej alienaft kan förmodas af

felitoridis flappa och fvampaktigatexturc, utan

Sfven af de redan gjorde forfök bevifas. —

*

De frågor: om blåshalfen, fom medelft cellu-

lofa fitrer fafthåftad vid perioflium oflium pU-

bis, kan vid fettio fymphyfeos aldeles fredas

från difreniion? och i den håndeife han af cel-

lulofa blifver dragén åt omfe lidor, om deraf

ingen flcada år at befera? blifva af Hr. L. gan-

fka lått befvarade: Cellulofa kan knapt göra

någon betydelig dragning, och en ringa dillen-

fion har ingen fara med %; ty cellulofa (kulle

förr tmöaj och utan tvifvel fkadesloft, ån den

vore

(3) Manne Hfom då Hr. Siéoault verkftalde hela ope-

rationen, på 4 eller 5 minuter? (^a Band* p. 199-)
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vore i ftånd ar våldfamt draga blashalfen. -*

Den gamla Chirurgorum tam a , at brå/kar

fvårligen likas och hopväxa, i anledning hvar-

af man vil anfc bråfk - operationen for farlig,

tror Hr. L. (§. 22,) vara onådigt at vederläg-

ga, emedan exempel år o för handen, foif*

ögonfkenligen beviia fönderfkurne bråfkars hop-

läkning, bland hvilka endaft behöfves nämna
Hr. Campers opererade Sugga, på hvilken Is-

benen några månader efter operationen, furt-

nos medelft en callus vara aldeles hopvuxnö.
— At en ladan callus fkulle hindra operatio-

nens förnyande en annan gäng, det har ingeii

fara, fager Hr. L. (§. 23.); ty om Skalpellert

ej födlår, blifver fagen, fom förut (§. 20.) å£

recommenderad, helt fåkert tilråckelig at öi>

vervinna detta hinder, och det utan at man
behöfver fruk'a för fvårighet at åter kunna
hopiåka den fönderfkurna callus, emedan den
icke år en mafla inorganica (hvaröm i iyn-

nerhet kan låfas uti Hr. Dehtleefs Difteri, de

vffium calli generationé) * utan organica, och må-
jeligheten af defs hoplåkning har Chirurgien

ofta bevifat. — Fåfängt invändes, at Bäckenet,

i hånfeende til Robenens förening med Kors-

benet, fedan fynchondrofis blifvit föndrad, an-

tingen litet eller aldeles intet vidgas, och få-

ledes ej kan lemna våg åt fodrets inkilade

hufvud. Detta kan vederläggas med hvad Hr.
L. redan förut fagt, och han tillägger ånnu

(§- 24.;, at når Isbenen flsiljas til l| Parrfiik

tiKty
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tum, fa forlånges conjugata naftan i tum (4)*
hvilket redan i de flSfta fall gör tilfylleit; i

vidrig håndelfe kan tången med fordel anlag-

gas, ehuru det bor fke med mycken forfiktig-

het. Hr. L. har fielf gjort forfok på et crvin-

no -backen, ibm fuller var blottadt från mu-
/klar och ligamenter; men dock icke torrt,

och dervid noga anmärkt matningarnes, fa val

diameterns, fom conjugatae förhållande uti Bäc-

kenets både ofra och nedra opning; fa at han

naftan kunde utröna i hvad proportion Bäcke-

nets rymd tiltog , når Isbenen flcildes 1 och

I« tum ifrån hvarandra; dock vil han hår

icke larfkiidt utfatta dimenfionerna, emedan all

använd flit oaktad, han likväl fjelf fordrar

mera vid denna obfervation; ty det Bäckenet,

fom forfoken gjordes på> var taget af et min-

dre fkickeligt cadaver, hvars Roben på ena

fidan var något lofladt ifrån Korsbenet, at få-

ledes obfervation icke kan utgifvas for aldeles
o

p^
(4) Til hvad ja«jj fa%t p. 21 g* not. 5. får har läggas,

at Herr Proviocial- Med. Doft. Tilleus och Herr

Regem. Faltflc. Eckel i Söderhamn höft tilfalle at

gemenfamt pa en qvinna, fom blifvit inordad i (lu-

tet af gtde eller början af o/.de månaden af fin gros-

feffe, förrarra operation, och dervid funnit ej alle-

naft mycken fvårighet at freda clitoris och urin-

gången , utan åfven blifvit örVertygade, at conju-

gata pMvii ej til någon del förlängdes. — Hr. L.

bor Urfdkras, ty han talar på andras credir, uran

all egen dugelig aifarenhet, ibm ftraxt fynes af

det täljande»
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pålitelig (5), — Operationen, Oger Herr L,

(§ 26.) åger rum, når antingen et for flört

hufvud år fä inkiladt, at tången ej kan anläg-

gas ; eller ock Bäckenet få trångt, at åfven et

måttcligt hufvud ej kan. flippa igenom, och

detta är handelfen, enligt den i Vetenfkapen få

åriarne och fortjente ProfefT Steins upgifc,

(Befchreilmnir eines Pelvimeters) når den mindre

diametern ej öfverftiger 3 Parififke tum; ty

då anfer han antingen Se£tio Cadarea eller per-

foratorium for nödvändig, fom likväl nu, i

detta fall , genom Synchondrotomien undvikes.

Åfven då lilla diametern år 3^tum anfer Hr»

L. tången onyttig och recommenderar opera-

tio fymphyfeos , hvilken han likväl icke tror

kunna hjelpa, om famma diameter holl?: min-

dre an 2 tum. Men det behofs at anftålk

många fSriok på cadavera (6), innan mar*

kan determinerä ytterfta gråntfert i denna fak*

Men, frågar Hr. L< , månne ock fynchon-

drotomien kan gagna vid en pclvis diftorta,

eller fom har exoftofer? Sjelfva Camper tvif-

lar derom! Likvåb giffar* Hr. L, at operatio-

nens nytta härigenom icke aldeles fkulle håf~

N^ 15 P vas;

(5) Skada, at ej flera och hattre endaven funnits,

på hvilka Hr. L. kunnat andalla foriok! Med en

enda, an mera , med en odugelig handelie, är man
for klent tilruftad.

(6) Det onfkar ja» Herr L. hade gjort, innan faatl

"ikref denna Afbandling, få (kulle man vifr dragit

mycken nytta af et ti \fcdx och vackert arbtt*.



vas; ty om ej deffe fel åro fa grofva, at man
ju af i tums okad vidd i Bäckenet kan för-

moda hufvudets genomgång, få måtte opera-

tionen fåkerligen lyckas ; men i håndelfe af fa

flor trångfel, at, ehuru lilla diametern blefvc

forlångd en tum, det likvål icke ville forflå

til hufvudets genomflappande; fa vore fynchon-

drotomien fafång, och enda tilflygten at föka

uti Caefarifka operationen, hvars nödvändighet

i viffa fall Hr. L icke nekar.

Hvad for ofrigit Auftor uti (§. 27 .) och

följande anforer om itkotfelen efter operatio-

nen och Syrtchondrotomiens Hiftoriä 7), det

går jag förbi, fafom redan af mig utförligt

nog beilcrifvit* Jag vil endalt nåmiia, at då

Herr L. nåftan hade ilutat denna Afhändling,

kom honom Scida Atini 777 8* trigtfima Ephe-

wericL litttrariar. Gottinvenf. i handfcr, hvareft,

han funnit Hr, Schmidts Difput. de nitper pro-

pojita feffiione fynchondrofeos ojjium pubis re-

cenferad, och det, fom haa menar, af Herr
Wrisb.rg, hvilken berömmer operationen och

talar om forfok af lig gjotde på cadavera,

hvarofver Hr L. yttrar fm fignad fafom 6f«

ver en ny tilkommen förfvarare af denna fak;

men undrar at Hr. W. nekar Bäckenbenens åt-

(kiljande under forlofsningar, få framt ej ftor-

fta

(7) Nyligen har Mr. de la Planche til Au&orerne
af Journal de Meäeeine fkrifvit et Uef fur 1'origine

de la Jection du $ubis , fom framdeles fkai blifvfl

recenferadt»
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fta vald användes., då likväl hela fakens vigt

derpå hvilaf (8).

Betrachiungm iiber die Ruhr , nebfl einen an~

hänge von Fanlfitberiu von CHRIST. LUD.
MURSINA, Regemenis-Fäåfchetr in Peters-

dorf, Berlin 1780$ 140. Sid, 8:vö.

P 2 FoHl

(8) J ng tycker Herr L. kunde val vara nogd, ofrt

blott fynchondrötomiens nytta medgifves; ty om
den duger, lar hon icke kunna forkaftas af den
grund* ot Isberten ej Vanligen fkiljas åt vid förlofs-

ningar, ehuru det kan kofta pä* nt flappa naturens

inbillade ledftårtg til denna fruAtlofa operation»

Det ar eii olycka i Lakare-konften, at vi raifonera

och demonftrera mer art vi obfervera. Håraf kom-
mer, at medieamenters och operationers verkan of-

ta afgöres iuiian man foifoktj åtminftone tilracke-

ligen foriokt; och fedan blifva forfoken , ej fållan

pä faiiningens bekoftnad* få befkrefne och forkla-

rade, fom kan fta i hop med de luftflott man får-

ut upbygt genom iina raifonnemens och demon-
strationer.

For oirigit bar det gått mig nåftan lika med Hr*

Löder: Juft fom jag ar i l^egrep at fluta minn an*

märkningar, fkickas mig i frÄn vår både Ut- och In»

rikes med mycket bsrom kände Anatorria» och

Chirurgiac Profeffor i Upfala, Herr Doct. Adolph
Murray, en j under Defs infeenrU , sjf Herjr £ri£

Odhslius den 5 Maji 1781* forfvarad Difputation,

utgörande Pnrs Secunda Défiriptioms Artcriarum

corports bumnni in tabnhs redactcc, vid hvilken ci-

terår finnes 10 ftyck-n Thefes Mifcellanc*, och bland

deila den 7;de få lydande; Stctionis fytiebondrofccs
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Forft handlar Författaren om den Rödfc

fom härjade uti Herford i Weltphalen ( for

modeligen 1779)- Den torde vål förr ån mc
flutet af Julius redan varit i Staden, men få

an den 26 i famma månad, var ännu ingei

deraf dod. Med Augufti månad tiltog der

dock endaft bland fåmre, fattigt och min

dre renligt folk. Midr uti Auguftus angre]

den välmående och förnämt folk, oaktadt all:

goda forvarnings medel, och mot början a

September, då fjukdomen fom viril: raiade II

go 340 perfoner deraf uti Staden, utan at rak

11a det nåftgråntfande Landtfolket. Med Sep

tember aftog fjukdomen tillika med hettan

och med flutet af denna månad uphorde der

aldeles, och man fag endaft Diarrhceer, ekurt

ganflca ftarka, famt någre recidiver af Rodfo

ten> fom vanligen plågar hånda.

Då började den åfven at utfprida % vid

Bielfeld, ehuru ej få häftigt fom uti Herford:

den var ock nu endaft vid fårfummelfe ellei

forfeende dodelig, ehuru den ofta var illa ar-

tad och rota tig. Författaren förlorade ingen

bland 46 foldater fom hade, denna fjukdom;

men

pubis inclytum neotericorum inventwn, ingemofijjimum

licet fit & irtrepida fagacitatis prtbeat indicium, ex-

JjteBationem 11011 folum noflram ,
qvod eo difiamia a

ipube ad os facrum infigniter augeatur , fallit , verum

ctiam tot aliis perieulofis premi videtur incommodis,

ttt laudihus extolli) & operatieni Ca/area prtferri

non mereatur.
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men vål någre barn och qvinnfolk fom pa

något vis förfedt fig. ' En Capitaine af befatt-

ningen fann Stadens ofver befäl, de andelige

och alla Läkare i Herford fammantrådde aC

fifvervåga om de kraftigafte medel at hämma
denna fjukdoms utfpridande* De döde blefva

begrafne, antingen famma dag eller följande

morgonen bittida, utom Staden af dertil lagdt

folk. Staden indelades uti 16 qvarter och uti

hvart blefvo 2:ne b»>rgersman tilfatte, fom ef-

terfrågade de fjuka och hoit dem til at foka

tjenlige medel, famt de frifka til renlighet och

jfkaifade de nodlidande hjelp. Låkare och Falt-

(kårer indelades, beråttelfer" och liftor upfattes

ordenteligen* Befattnings Fåltfkårerna mails

åfven hvarje eftermiddag infinna %, vid den

Conference då holts, gifva om fine fju a be-

råttelfe, och uti de offentelige radflagen delta-

ga. Alla invånaren a hade frihet at föredraga

fm nod. Öfver-Collegii Mediet forordning

huru man % vid Rodfoten (kulle forhälla,

blef tryckt och (kulle finnas i hvarje hus*

Hvad fom gick från de fjuke blef nedgråf-

vit. Hufen blefvo vädrade och rökte, alla

vattupuffar på en natt bort-ofte, alla brunnar

fatte i rorelfe och upfokte. Man formante åf-

ven at gå ut fedan fölen gått ned, at flcilja de

fjuke från de friflca och at hålla en ordentclig

lefnads ordning. Prefterna underftodde den re-

gerande magten från Predikftolarne. Alt

detta hade en vålfignad nytta då det blef ef-

P 3 I*
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terföljdt; men i den delen af Staden, fom ej

ftod under Magiftratens lydnad fatte man fig

deremot. Af 3000 Borgerlige invånare i Sta-

den , blefvo innom 2 månader 660 af Rodfo-

ten angrepne och 1^8 deribland dogo. Ifrån

Ilandet begravdes dubbelt få många ud Staden»

Orfakerna til Sjukdomen: En ogemen het

fommar var förut; de måfta af Invänarena ar-

heta ftarkt ute på marken, åta m^ket rökt

och falfat kjutt och åro ganfka ofnygge,

Staden Hgger fangt och år af tråfk omgif*

ven. pertil kommer at de forft nyttja åtfkiU

Jige husmedel, åro forfumlige med mera. Forft

angripes gemene man, f| medelforten och fift

de förnämare. Dock bekomma de förmögnare

fållan annat ån lindrig Rodfot, eller endaft en

Piarrhce. pe fom fordrefvo fruktan och fmit-

ta genom vin-drinckande, fluppo lattaft. Sjuk-

domen hade ingen fin fmjtta med lig, ty in»

gen Läkare-, Fåhflcjr, Preft eller Barnmorfka

blef deraf fmittad. Dock utfpriddes altid af

den farliga lukten af Liken et gift, famt af

Klockornas for! och likens begrafning dageh>

gen, en forfkråqkelfe och fruktan. Durcklopp

var aileftådes gingfe men endaft genom gifti-*

ge dunfter, elaka yåtfkor eller fprfeelfer blef

deraf Rodfot.

Sjukdomens tilfållen, Den ofverfåll de mS-

fta helt häftigt, en del kände likvål förut ky^

Ja, ryggvärk m. m. med häftige knep och hogft

ofta påkommande opningar. Defla voro ofta

Man-
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blandade med blod och altid ganfka flemmige.

Månge hade ännu de forfta dagarne luft for

ar åra. Andra hade teken fil en oren maga.

Ju lenare de fvårare tilrlllen inftalte (ig, defto

långfammare och farligare var fjukdomen; en

del förlorade alt håret. Uti pulfen marktes

fållan någon förändring i början, men feder* t

mera blef den febcra rig, ibland ovanligt hä-

ftig. Den myckenhet bortgående Hemmen,
var blandad med hvita § alns långa hopgyt-

tringar, bildade efter tarmarnas krokningar»

— Författaren håller defla for den inre hu-

dtn af tarmarne ibm tjocknat och losnat. Når
fådant fker måfte åfven de mildafte medel

nyttjas*

Kurffp var forft kräkmedel , hvartil Ipe-

cacuanha ej var få tjenlig fom kråk - faltet

(Tartarus antimonialis ) fom verkar fortare;

kraftigare, ucan mycken oro och q^ilningar,

fom mer emorftår rötan , fom blandar fig båt-

tre med våtikorna, renar tarmarne och befor-

drar fvetten. Författaren gaf 18 gran uti 6
unce vatten eller 3 gran i en unce, blandad

med Syr. e ci^horio cum Rheo, til en matfked

hvarje § tima, til verkan följda Tvånne do-

fes vo: o gemenligcn tilråckelige Efteråt dracks

et Thée af Linfrö och Kumilblommor. Utaf
det man upkrakte och af tilftåndet blcf man
underrättad, om med medlet ftculle fortfa-

ras. Hos många håfdes alla tilfållen af fex

dafes. Åfven uti fjukdomens fortgång gjorde

P 4 det



4?t gödt at å nyo nyttja detta medel. •*• Uti

fjclfva rotaktiga Rodfoten gjor detta medel
låttning och i vett. -~ Sedan gjer Han Korn-^

gryns och hafver-foppa famt Cremor Tanart
mot natten ; följande morgonen gjes 4 lod pul*

pa Tamarindorum och et lod Glaubers - falt,

uti 9 unce vatm och en unce Cichorii- fyrup

uploft, Théekopptals hvarannan tima. Skaffar

ej ännu detta onfkad lindring, ia fattes et Cli*

iUr utaf Kumii - blommor, linfrö och linolja,

famt drickes 2 lod uplöft Gummi Arabicum in-T

nom en dag. Altid förnyades Tamarinder-dryo
ken, fom fållan mer än 2:ne gånger var nödig.

Vid häftig fmarta blefvo upmjukande badnin-

gar eller, fom båttre var Cataplasmer, pålaga

de, eller ingned man linolja med Kampher och
opium* Båft verkar en god åderlåtning, om
ej til äfventyrs ytterfta matthet ir for han-

den. Ett flört fpantfc flugc-pläfter, ofver mar
gen eller på vådorna lagdt, har åfven (in flora

nytta. Då plågan uti inålfvorne uphor kan
man aftaga plåftret- innan det updragit b!åforr

Lagdt ofver os pubis gjor åQt i iynnerhet

nytta vid en fymptomatifk ftrangurie, vid hvil-

ket tilfålle opium mer fkadar än gagnar. Lin-»

drige fyrlige afTorande medel och mycken at^

fpådande dryck åro dock de bäfte medel. I

allmänhet infinner fig fållan en häftig vårk uti

buken, och det endafl hos dem, hvaråft man
förfumrnat. kråkningen.
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Om' de elaka tilfållen aftaga > och fomn,

munterhet och matluft infinna fig, fä forblif-

ver den fjuke vid tjenlig dian eller gjer man
honom bittra Extrafter. Författaren talar än-

nu mycket om den rödfot lbm var g&igfc uti

Kongl. Preufifka lagret famt om Rotfebern;

men detta torde vara nog at vi fa huru rik-

haltig denna Bok ar på fanfkyldige praktifka

undcrråttelfer. Med få ord fages i denna Bok
mycket, hvarfore den år ganfka nyttig och

oumbärlig. ($* TODES Medicinifch-Chirurg.

Biblioth. S Bandy p. 601. &c)

Samling af Rön och uptakter, igfortié i fe*

»are tider uti Phyfik, Medicin, Ckimrgie, Na~
tural-HiJloria, Chemie &c. &fc. B. I. j. häf-

tet, Maji 178 f> innehåller följande, ämnen hit-

.horan de: 1) Om Saitpeter- litjt (Fortfåttning af

Hr. Siga ud de la Fond's afhandling om de i

fenare tider uptåkte luft-arter. 2) Om fyror

och Alkali i luft -form, af den famme, 3) Om
hft-formig flufi-fpats-fyra, åfven af den fam-

me. 4) Rätta orfaken til den fmittofamma fjti~

kan bland Horn-bofhapen famt dej} botemedel af

Hr. Camper, Pris-fkrift. 5) Nytt fatt och ap-

plicera hrft-fyra i Rötfebrar, foreflagit af Prins

Galutzin.

Sfunii manad, 1) Om Phlogiflicerad vitri-

ol-fyra i 'luft -form (Fortfåttning och flutet af

Hr. Sigaud de la Fond's afhandling om de i

fenare tider uptåkte luft-arter») 2) Om falt-

P 5 Sm
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fyra i luft form. 3) Om ättika i tmft -form,

4) Om luft -formigt Jyktiqt Alkali, 5) Cam-
?ers Pristkrjfr om Bojkaps-fjiikan, 6) Råtta

orfelen til Qirckfljrets Jligande och falland-' i

Barometern, jämt kurn man af detta mftmment
kan férntfe alla Inftkretjhn f>r'åi drinkar af

Hr. Chakgbu* 7 & 8 at förvara mj • / och jkor-

por på långa fjo-rejor. ~- Med denna månad
flutas Furfta Bandet , och med Juln manad
börjas Andra Bandet > ur hvars forfta haft vi

fl anföra följande åmnen.

2) Om orfaktrna til dwiflers upftigande,

af Hr. White.

4) Om Svafvel funnit i rötterna af patien*

tia, af Hr. Deyeux.

6 1 Om Hiftoire naturelie de la Fran ce mi~

ridionale, utaf Abbe Giraud Souilavie.

Uti detta 2:dra Bandets forfta månad finna

vi aldeles en f$dan förut börjad verkftållighet

af fadane Avhandlingars uteflutande, fom egån-

teligen hora til Läkare -konften; hvaremot vi

fkola fa mycket mera låta det vara vårt före*

mål, at i denna Veckoflcrift årfåtta en fådan

forluft, på det man måtte finna for % lika nytt

och mödan vårdt at låfa bagge Journalerne.

I» IWIIHWWW

Väderleken cpk de tndft %&n0are fpkdomar, oB-

ferverade Jijihdne £fulii månad i Stockholm,

D.x - - rnåfl: klart, 20 grad. varmt.

2 - - morg klart, lugnt, 16 gran varmt,

Barom. 25, 51. midd. 23 gr. varmt.

å-3
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d. 3 - - morg. klart, iy gr. varmt, Barom,

fl 5, 61. midd. 24 g», varmt.

4 - - mprg. klart, 19 gr. varmt, Bar. 25,

63. midd, mulnade > 2$ gr. varmt,

mot aftonen fm ätt rångn til midnac.

5 - - morg. åter klart, 13 gV . yarmt, Bar.

2£» 65* midd. 23 gr. varmt, mul-

nade mot aftonen.

(> » - morg. mulet med några timars rSgn,

Barom. 25, 8Q? midd. 22 gr. varmt

klarnade åter,

7 - - morg klart med {trodde måln, 16

gr. Bar. 25, 91. midd. 21 gr. varmt,

. fedan mulnade och rlgnade fniå (kurar.

8 • - morg. ftrodde måln, 18 gr. varmt,

Barom. 25, 84* midd» 24 gr. Varmt»

ganflca klart.

9 - - morg. klart, lugnt, 18 gr. varmt,

Barom, 25, 7Q. midd. 26 gr. varmt,

mot aftonen mulnade, föll vackert

?agn, blixtade utan dunder.

10 - * rnorg, mulet , ,19 gr. varmt, lugnt,

Barom. 25, 42. midd. 25 gr. varmt,

mot aftonen klarnade.

11 - • morg. halvklart, 19 gr. yarm/. Bar.

25, 41. midd. Q5 gr. varmt.

12 - - morg. klart, 18 gr. varm, Bar. 25,

43. fedan mulnade, midd. 24 grad

varmt, om aftonen gn dugtig rang-

fkur,

a. 13
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d. 13 •* - morg. mift mulet, 18 grad varmt,

Barorn. 25, 30. federmera rågn och

åfk-dunder, eftermidd 22 gr. varmt,

vaftan ftorm, mot natten klarnade*

14 - - morg. klart, 17 grad varmt, Bar.

25, 31. midd. 22 gr» varmt.

15 * - förmidd. halt klart, eftermidd. mu-
let med rågn och åfk dunder, 2r
gr. varmt.

16 - - morg. mulet, 15 gr. varmt, Bar.

25, 50. midd. 19 gr. varmt, afton,

en rångikur

17 - - morg, ftrö-maln, 12 gr. varmt, Bar.

25, 51. midd. 16 gr. varmt, rågu,

mot aftonen klarnade

1

8

- - morg. klart, 13 gr. varmt, Barom*

25, 55. fedan mulit och ragnaktigt,

midd. 16 gr. varmt.

19 m * morg- klart, 14 gr. varmt, Barom»

fteg til 25, 25- dock mulnade dej:

åter , midd. 20 gr. varmt.

20 - - morg. klart, 16 gr. varmt, lugnt,

Barom, 25, 85- eftermidd. mulnade,

24 gr varmt.

21 - r. morg mulet, 17 gr, varmt, Bar.

fallit til 25, 64. midd. 20 gr. varmt,

ragnade om aftonen*

22 - - ragnade måft hela dagen, Bar. 25,

39 midd. endaft 9 gr. varmt.

23 - - morg. mulet, Barom. 25, 18» fml

rågnikurar, midd. 16 gr. varmt,

bor-



började klarna, men mulnade äter

mot aftonen.

24 - - morg. helt mulet, Bar. 25, 21. fe-

ckrmera rågn hela dagen, 12 gr.

varmt.

a$ - - morg. mulet, Barom. 25, 16. fma
rågnade, 16 gr, varmt, om aftonen

klarnade.

26 - - morg. mulet, Barom. 25, 33. midd.

klarnade, 23 gr varmt, eftermidd.

mulnade åter och rågnade något.

27 - - morg. mulet, lugnt, Bar. 25, 37*
klarnade, co gr varmt, eftermidd.

en liten rångfkur,

28 - - morg klart, lugnt, Barom. 2g> 41.

midd- en liten rågnfkur, 21 grad

varmt.

29 • - 22 gr. varmt, midd mulnade, en

liten rågnikur, åikan hördes långt;

borta, fedan klarnade åter.

30 - - morg. klart, lugnt, Barom. 25, 54,
23 §? varmt.

31 - - morg. klart, Bar. 25, 64, 28 gr.

varmt.

Sjukdomar började denna månad blifva nog

gångbare, torde hånda fororfakade af den före-

gående torkan och nog ftarka hettan > hvarpå

nu följde rågnaktigt vader och i fynnerhet

tåmmeligen kalla aftnar. Rotaktige-febrar och

Rodlot voro derföre nu ej fållfynte och rått alf-

varfamme, i fynnerhet vifte % fiftnåmde fjuk-

dom ivår och långvarig. Men
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Men SkarManis -febern var denna månad

fnåft gångfe, och det ej allenaft hos barn, utan

Ifven hos fullvuxne och äldre. Den börjades

med någon trötthet, feberaktighet dch tyngd i

hufvudet , hvilket tiltög med någort fvårighet

ät fvålja. Det onda i halfen och febern med
mycken oro okade fig> hvarunder någon rod-

tiad, hos en del i anfiktet och på broftet, hos

andra, bak på ryggeri och låren> kring partes

gnitales och perinneum började vlfa fig» Den-

fia rodnad var uphojd ofvef huden, kändes

hård, var ej om, kliade och fved om hvaran-

nan, fanit hade ert förfärlig öro med %, farde-

les hos de äldre. Under alt detta, fom vara-

de ofta hela 14 dagarne, hade Patienten en

grym fvårighet at fvålja. Efterhand forgihgo

deffä fymptomer och huden affjåilade fig.

Knapt någon fom njöt tilbårlig (kjotfel, dög.

Kuren var merendels med låxativer fturtdöm e-

metica i borjän* åderlåtning behofdes ofta. och

Spånflc fluga fram på halfen , helft hos äldre»

Kylande, fyrlige och titfpådande drycker, nytt-

jades efter feberns befkaffenhet, .farnt fluteligen

lindrige diaphoretica. Man vädrade och håll

frifk luft i rumet, men aktade Patienten at blif-

va kall. Någre feck den Ocdemateufa fvul-

mden efteråt. Bland andra en Son af 9
år gammal fom hade denna fjuka, utan fåVddes

{våia fympromer, nyttjade endaft afforande

och et cmeticum famt tilråckelig dryck, laxe-

ra le åfven bvarannan och 3:dje dag efteråt långa

tiden och förmantes at på 3:ne veckor lefva

var-
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varfamt i mat och dryck Tamt akta fig för

kall blått. Han mådde beftindigt vll; men
vid 3:dje veckans flut^jnårktes en fvullen polfa

under ena ögat om artonen> morgonen de/pa

var hela anfiktet fvullit, man gaf dorfc ingen

reflexion derpå , men innom 2:drä dagen var

hela kroppen fvullen och 3:de dagen hude han

redan fvarighet at andas, var myckér {viilten*

torftig, måfte firta i fången och hade fårlaride

i broftet. En drachma Cremor Tartaii morgor>

och afton, Thcefkcdbladtals oxymel fcilhricuin

och er Thée ar Rad Ononid s och Bacc. JWnp#

&c famt varma friftioner med yllria dukar,

lårrade dock innom fa dagar fjukdomen , och

gjorde honom pä en ve\:ka aldeles derifrån fri,

då Elixir Rhei Amarum Ph. Sv* fedan nyrrja-

des at ftårka de flappe delarna.

Nya Böcker.

M. VAN PHELSUM Natur'ftefchhhte der

Svrinqvitrmer , herausgtgeben von ^fOHAN
IVEISE mit Kupf./Theil, Gotha i~j#/

y

#:o y iftf.Jid. utom Urgifvarens och Forfat»

tårens foretal XLVIII. (idor.

A{jri Romani hijloria Naturalts tres in par-

tes divi/a, jlve methodica fynopjis nataralium ve»

rum in Agro Romano exiftenthm a PHILIP-
PO ALOGSIO GILH cominnata. Pars pri-

ma regimm animale. Tom, I, Omithologw, in

qva de jjriori avium Clajje. Roma? 178*1 in

f;vo.
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$:vo< Denna Natttral-Hiftoria om Rom$ omkmfer,
har forledk år, genom en profpeclus, bllfvh kundgjord,
bvaruti Författaren utdragit Planen til hela verket.

Och fedan mnn laft forila Tornen, kan man med (kal

hoppas* at altfammans flcal med framgång fullföljas af

Abbe Gjlii. Han har börjat med åan mått förnöjan-

de delen af Natural- Hiftorien, nemligen foglnrne,

h vilka han indelat i 4 ordningar* I den forfta aiö

de foin åta gräs {granhor(S)y i den ^:a de fom föda

fig af infecler {infeälvoret) uti åen y.z rof-iöglarne.

och uti <Jen 4:de de foglaf fom Icfva i vattnet eller

omfom på det torra och våta. Uti den forfta To»
men talar Abbe Gimi eridaft om foglarne i forfta

ClalTen; men innan li3n går til ffelfva afhandlingen

gjer han några undei råttener om foglarnas Anatomis
och alhirårina egenfkaper, fåfomt deras fång, flygt,

cortflyttningar &c. Sluteligen har Han, for at hjel^

pa inbilrtingen, bifogat 24 figurer til beflenfningnrne,

hvaraf den forfta vi far beOcatfenheten af foglam&s Sche-

lette, famt de andre å"fkil!ige omftåndigheter fom fe-

dermera omtalas. Det vore önfkeligit ar deffa 6gu*

i-er blifvit bättre ritade och graverade, at man aitid

iakttagit proportion mellan objeclerne, och at man ej

gifvit faimna florlek åt Pufogien, åt Tuppen, år Finc-

ken och åt Sparfven Det ar val fanf at då det ratas

om kända fåglar, kan Låfaren ej deraf blifva bedragen J

men då Författaren kommer til okande och fallfynte

foglar, kan denna oaktfambet af ritaren föroiTnka

mycken villervalla. Man bor tro at Abbe Gitii dra-

ger forforg at andra denna olägenhet. For ofrigit

kan man ej annat ån lyckönuVr til denna goda början,

och hoppas at Han lar fortfara med arbetet til (lut.

Om Han ej äger en Linnes nwthodifka uttrycklighet;,

om Han ei målar naturen med de glantfande färg or

fom åen Frmijka PLINlUS (utan tvifvel Mr* Buffon),

få kan hart dock vinna et hededigit mm bland de nö-

turkunuige eftsr cjeffa tvänfte orlööelige Författare.

(<SV VEfprit des Journaux Aotit ij8''> p- 37<Q
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Om det Publika Barnbards-Hufet* (Fortfättrting

från p. 122 ).

§- 4*

Om de forlofie qvinrwrs och födde barns antal >

Irfvande och djde.

Hår får jag ^ i hånfeende til de 3?ne for-

fta åren, hålla mig vid det, fom Kongl. Colle*

gium Medicum uri fin, af Hr, ProfefToren v,

Schulzi-nheim författade och redan ofta åbero-

pade underdåniga Relation til Hans KongL
Maj:t upgifvit, oeh faledes vid beräkningen

altid låta defTe åren blifva fammantagne ; då

däremot de £tne fednare åren komma at livar-

dera fårfkildt anföras.

Ifrån Inrättningens början å. 23. Junii 1775*
til (amma tid 1778 > eller på 3:ne år, åro for-

lofte 499 Barnafoderfkor; Det 4:de året 144;
Det £:te året 194 oeh det 6:te året 250 , fom
göra tiliamman 1087 Barnafoderfkor på 6 år

eller til d. 23 Junii 178 1<

Af defTe hafva dodt efter forlofsningen de

3 ne forfta åren 47 af 499. Det 4:de året 1

af 144; Det 5:te ingen af 194 i Det 6:te året

3 af 250; och faledes hafva 51 dodt och

1036 lefvande utgått af 1087 Barnfångsqvin-

nor på 6 år.

Med de födde barnen förhåller det fig få--

ledes: Af 499 qvinnor åro de 3:né forfta å*

ren födde 506 barn; 4:de året åro af 144 föd-

de 147: £:te året, af 194 födde 196: 6:te

N£ 16 Q året,
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året, af 250 födde 254. Således hafva 1087
<jvinnor fodt 1103 barn på 6 år.

Af deffe barn hafva, de 3:ne forfta si-

ren, bland 506 varit 277 gåflar och 229 flic-

kor: 4:de året, af 147 voro 75 gåflar och

72 Flickor; £:te året, af 196 var antalet li-

ka, nemligen 98 gåflar och 98 flickor; 6.te

Sret af 250 voro 129 gåflar och 125 flickor.

Således hafva deffa 6 åren af n 03 barn varit

579 gåflar och 524 flickor; foljakteligen 55
jflere gåflar ån flickor.

Vidare hafva af deffe barn, bland 506 de

3:ne forfta åren, 32 blifvit dodfodde och 80
dodt efter fodelfen; 4:de året hafva af 147
varit 6 dodfodde, och 8 dodt efter fodelfen;

5:te året, af 194 blifvit 11 dodfodde och 9
döde efter fodelfen; 6:te året, af 254 blefvo

17 dodfodde och 25 döde efter fodelfen. Så-

ledes hafva 66 blifvit dodfodde och 122 dodt

efter fodelfen x tilfammans 188* af 1103 fram-

födde barij på 6 år; foljakteligen 915 lef-

vande bortförde (1). •

Sluteligen hafva ock, af deffe barn, bland

506 de 3:ne forfta åren varit 14 Tvillingar,

4:de året, bland 147 varit 6; *>:te året, bland

194 varit 4 och ö.te året, bland 250 varit

8; få-

(i) I hanfeende til förlöfte , födde och döde de 3:ne

fednare åren, kunna jemfåras annoncerne uti Tid-

ningen Dagligt Allehanda d. 10 Aug. 1779 (hva-

xeft likval bor flå g i flallet for 7 barn döde ef-

ter fodelfen), d. 6 Julii 1780 och d# 4 Julii 17^1.



O ) =43 ( Q
&; Olcdes inalles $i Tvilling-är bland de UÖ3
framfödde barnen; eller bland 10S7 förlofsnin-

gar på 6 år> hafva 16 varit Tvilling -förlofs*

ningar. Af dette 32 Tvillingar hafva 4 blif-

vit dodfodde och 6 döda efter fodelfen, til-

famman 10; följakteligen a 8 Tvillingar lef-

Vande bortförde.

jag har förut (p. § not £)< lofvat i denna

§ infora antalet på dem, fom $ af öfvanriåmdé

91.5 lefvande bortförde barn > blifvit vid Barn-

huferi arttagne j och får fåletjes hår afborda

mig denna fkyldighet, då jag inforer 2:ne

wiig benågit lemnäde betyg, få lydande:

Jfran ffttnii månad l*nf til fammä tid hi*

bevarande år , dro ifrån Kronans publique Ac-
touthemens-Hus Etthundrade fextio Jiytken barn

tit underhalls åtnhitmide äuiavne vid denna fiaå*

fens Högtårade Pollitie-ColleiThlm , hvilket här*

med intygas, Stockholms flads Hus fattig -Cas*

fa Contoir dt 28 Augufti ifft*

Georg G. Hessé.

Ifrån d* 23 ffunii år 4*J7f til fanima tid

innevarande år, dro från PubliqVe AccoUthemens*

Hnfei uti Frimurare Barn-Hufet til underhälls

åtnjutande emottagne Tvåhundfade Sexton barn ,

af hvilka åttatwen drö inköpte med den vanliga

afgiften och Ethundrade trettiofem utan betal*

ning antagne, Stochkolm d< ty September i"]8U

Fried. WidWan.

Q a saic-
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Sålades aro på bagge ftåilen inalles antag-

ne 376 bann til underhåll, hvilka afdragne

från de (pag. 242) lefvande bortförde 915
barnen, gifva et öfverfkått af 539 barn, om
hvilkas vidare oden man ingen ting har fig

bekant, fedan de med fine modrar lemnat Ac-
couchemens-Hufet; dock torde ånnu någre af

dem, fafom Hittt-barn vara vid Barnhufen an-

tagne, ehiiru ickc| bekandte fafom födde på
det Publika Accouchetnens-Hufet ; och en del

modrar, fom varit fkickelige til Ammor, haf-

va, med den i fådan tjenit erhållna lönen,

kunnat hos fofter mödrar betala för fina barn ;

men denna tilgång räcker för en fådan moder
endaft 1 högft 2:ne år; efter hvilken tid, om
barnet lefver, hon finner fig årer i bekymmer-
fam förlågenhet om defs bärgning.

Nåftan famma olågenhet åtföljer de barn,

fom vid Politie-Collegium muta underhåll. Mö-
drarne få icke lemna dem aldeles ifrån figj

blifva fåledes ej fulkomligen befriade från om-
forgen om dem, utan århålla endaft för hyart

barn, efter omftåndigheterna , från iö fch. til

1 Riksd. Spec» i Månaden; hvilken fördel ån*

dock uphörer efter 6 års förlopp, eller når

barnet hunnit til denna ålder, f? framt ej mo-
dren blifvit död eller prafticerat {jg ifrån- or-

ten, fedan barnet blifvit lemnat åt en fofter-

moder; i hvilken båndelfe Collegium nödgas

Staga fig en. närmare omforg, antingen för-

medelft längre tid? underhåll, eller at Barnen

inta-
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intagas på Barnhufet. Men de modrar, foni

åro nog lyckelige at fl fina barn in på Fri*

murare Barnhufet, hafva i och med det fam-

ma fatt hela bördan och omforgen fot barnets

vidare upfoftran dg fråntagen. Det vor*e en-

daft onikeligit , at tilgångarne for denna cha-

ritabla Inrättning vore få tilråckelig , fom Hogl.

Direftionens därvid nit och valvilja år verk-

£im; men jag har mig af ganfka tilforlåteligc?

och Speciella underråtrelfer bekant, at om den

icke (trakt fin mennifko-kårlek i denna delen

längre, an fonden medgifvit, hade et långt

mindre antal barn från Accouchemens-Hufet

blifvit antagne vid detta barnhus, fom årligen

underhåller 'et 'antal af mer ån 400 barn och

egåntcligen år inråttadt til fådane fpåda barns

räddning från nod och elände, fom af Foråi-

drarrie aldeles hlifvit ofvergifne, eller få kal-

lade Hittebarn.

Den afgift af 16 Riksd. 32 Sch. Spec, med
hvilken förmögnare modrar dar inköpa fina barn,

blir ock ganflca otilråckelig , då en flor del &t

defTe barn kunna lefva och fkola underhållas

både med kläder och föda hela 8> i<> a ir

åren, tils någon utvåg funnits at employcra,

dem i tjenft eller ock genom utflyttning til

ftora Barnhufet; hvaraf låtteligen kan uträknas,

at åfven et mycket okadt antal af defTe in-

köpte barn, kan fatta Direftionen i mifsråk-

ning oai fondens tihråckelighet,

Q 3 Slu*



Sluteligen torde mig tillåtas, at Innu vid

denna § bifoga följande Anmärkningar:

Af de vid Accouchemens - Hufet fqrlofte

XOS7 qvinner har et ganfka obetydeligt antal

varit verkeligen akta huftrur. Når man 01edes

foreftåller (ig (och årfarenheten vilar det) at

de mödrar, fom utom åktenikapet hvarken å*

ilundat någon lifsfrukt, ej eller vet (åker ut-

väg at dölja och uppehålla den fedan de lem*

»at Forlofsnings-Huiet," vanligen icke åro myc*

ket ömma om fina barn, få kan man ej unga

den obehageliga fruktan , at en ftor, om icke.

ftorre delen fådana barn i fin fpadafte ålder

torde forgås, ej ailenaft af den brift på (köt*

fel, fom fattigdomen gor nödvändig, utan åf*

ven af den, fom kallfinnighet medförer hos

en genom fit barn olyckelig och vid det fa,nv

ma ledfen moder. Har hon fruktat at blifva.

hafvande, ån mera lar hon on(ka at blifva cjvit*

det framfödde barnet, fåfom en ej mindre be-

kymrande ån talande pant af hennes olofliga

kårlek., hvilken* ehuru den af ingen mennifka

ikulle" förebrås henne ? likvål hos perfonen fjelf

medförer den ofvertygelfe om minfkadt var-

de , fom år ofkiljaktig från en kränkt dygd,

och om hvilken hon, naturligt vis, få långs

Innu någon gnifta af blygfel år qvar, ogjrna

for almånheten framhafvcr et få uppenbart be-

vis, fom barnet ar, utan åkta Fader. Den
flags barnaforödelfe fåledes , fom hårorer af

do nu nåmde Qrfaker, ehuru ej få påfallande

' fom
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fom det vi egåntéligen kalle barnamord, (fom

beklageligen ännu icke kan raknäs bland de

få aldeles fålfynte håndelfer) år likväl til fin

verkan foga bättre , och kan på intet annat fått

fårekommas , ån genom fådane Barnhus , uti

hvilka modrarne hafva famma ovilkorliga fri-

het, at få fina barn, utan betalning, genaft

inlemnade, fom de hafva, at på Forlofsnings-

Hufet okande framföda dem och ligga i barn-

fång Goda anftalter i den vågen år af Hans
Kongl. Maj. t redan från början af Forlofsnings-

Hufets inråttande nådigft vidi agne (Se p. 5-7)
och fedan ån ytterligare utvidgade; Men hvem
hade kunnat foreftålla fig, at de fkulle vara

otilråckelige? Hvem hade i et Chrifteligit

Land våntat en få tiltagande fkorlefnad och

därmed förknippad multiplication af oåkta barn?

och, 1 fynnerhet, hvem hade förmodat det i

Sverige? Den fom blojt har ålder at minnas

20, ja jag tor fåga, 10 år tilbaka, måfte häp-

na vid jåmforelfen i den delen. •— Gud late

orfakerna til en få obehagelig förändring blif-

va uptåkte och medel påfundne til deras hlm^
mande! Wi hafvc ock hopp om denna vålgar-

ning for månnifkoflågtet i almånhet, fedan en

beromvård Anonyme i Zweibrutken utfått en

belöning af 100 Ducater for båfta avhandlingen

om tilförlåteligafte medlen at förekomma barna-

mord utan Jkada för Religion och feder (Se

Stockholms Porten d. 5 Oäober och 4 Nov,

1780).

Q 4 Be-



o ) 248 ( m
Betraktar man faken fåfom Läkare, (a 6£

vertygar årfarenheten , at Vcnerifka (mittan mer
och mer utfprides» Många, om icke de flåffa

oåkta barnen födas därmed behäftade. DelTe

kunna knapt botas under den nogafte fkotfel,

och hvar ikal den fas? Hos mådrarne låter

det f\g icke göra, och hos en foltermoder,

fom andngen af ratta modren eller från Barn*-

hufet emottagit barnet, år ock foga hopp der-

om. En fadan fmittas ej allenaft fjelf af det

emottagna barnet , utan drager ock ofta fin

man och egna barn med i denna olyckan. Fq?

fter-barnet ar dertil fkuld och torde fa um-
gälla det med en antingen nödvändig eller ond-

fkefull vanfkorfel , fom enfam vore tilråckelrg

at anda et frifkt, än mera et fjukt barns lif.

Hvad påfolgder af alt detta kunna dragas

afven i afieende på Staten, då fråga år: om
Fo iokfloekens ökande eller min/kunde, Nationens

Jldrkande eller förfvagande både til kropps och

fjdls förmdgenheter , det blefve for vidlöftigt

at detajllera; kanfke och för mycket utom mitt

ämne, och ån mera ofver min förmåga. Jag
har endaft, med hvad jag hår anfördt, haft

den uprilctigafte affigt, at upvacka vålfinnade

och dertil med förftånd begåfvade medborgare^

at tanka på fadane medels upflnnande, fom,

med helfegåntelig tillämpning på Sverige, vore

kraftige nog -it förekomma barnamord utan för-

fång för Religion och jeder , det zv.uianjkör-

lefnådens icke jpdfyftad? , icke lemnade
?
men dock
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påföljande tyg^ellöshet. Jag år ofvertygad,

at l(ongl. Patriotifka Sålfkapet ikulle med in-

nerligafte glädje och välbehag emottaga en fa^

dan i hogita måtton Patriotifk afhandling; och

hvad blefve den icke for es vårdigt offer at

nedlägga for den om firt folks fanna vål om-
mafte, var nu Regerande Allernådigfte Konungs

Thron!

(5:te §. en annan gäng),

JOHAN COAKL. LETTSOM\ der Arztney-

kunde Doäors etc. Mcdcinifehe Nachrichten

von dem allgemeinen I)ifpenfatorio in Lon-
don von April 1JJ3 bis zu dem Mdrz 1774
Ans dem EngL uberfetzt Altenburg in der

Richterifchen Buchhandlung i^ll' * 300 fid>

ft. $• utom Företal och Regtfter*

Utur detta arbete, fåfom Jldre, ån hvad
man hår åmnat recenfera (Se Band. 1, p. 1,

n. *•)? år nu endaft affigten at fullgöra fleres

åftundan med et utdrag om kikhqftans botands

med Tivelura Cantharidis etc., fom Hr. Lett-
som uti 6:te Afdelningen p. flpj ~ 257 af
derta fn arbete gjordt bekant.

Så litet utrönt, fager han^ fom kikhoftan

var 1738» då Do£t» Buuton {kref derom, la

mycket mörker tyckes alt fedan omgifva den-

na Sjukdom, åtminftone i hånfeende til en få"-

ker methode at behandla honom. •*• Conhim,

Q fom
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fom Butter recommenderat, flcadar mer an

gagnar. m+ I början af fjukdomcn , eller om
recken til inflammation vifa fig> tror han åder*

lätning vara nyttig; men på fmå barn, fom
hafva fgta armar, år denna operation ofta o-

gorlig: då vil han heldre opna Vena jugula-

ris (1). m* Kräkmedel ar han ej emot, utom
vid mycken fvaghet, då laxermedel fa fore~

trade. At kråkas på gifyer han Fothergiu/s
pulver af Tartar. Antimonoialis ; dock forfatt

•nied Såcker eller hvitt ftårkelle (2) i ftallet for

abforbens , at icke kraften måtte förloras. —
Spanfk-flng-pläfter, med fprfiktighet brukadt,

har Irfarenhetcn yifat nyttan af; men måfte

liggas få nlra lidande {fallet, 'om mojeligit ar,

pch Jaledes på broffét • eller fidan; ty likens

ppnande har lärt, at brottets mnanmåten, i

fynnerhet hinnorna, varit mycket inflammera-

de- Men om flugan hjelper fom et utyårtes

medel, eller emedan något af cantharides in-

fugas, det låter han vara oafgjordt. —'* kina-

barkens ofåkerhet i denna fjukdom, röjde fig

nog, då man få begärligt utbytte defs bruk
emot oonii , fom likväl för fin kraftlpfhet åf-

Ven fnart uphorde. <— Po£t Burton (uti fin
•'

' AP
(i) Blo4-Igfar torde fakrare och formodeljgen med

fainma nytta kunna i detta fajl biuka$?

(2) Pulvis febrifugus uti detta Difperfntorio : R. A-
myli unciam, Tärt. Emet gråna tvi^imi (jrtgima?)

duo; peroptime fiwl tnijceafitur in mortario Vitreo y

ut fubtihfftmus fint tulvis.
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Afliandling om kikhoflan) berömmer redan Sr

1738 et medel, fom han brukat, beflående a{

1 Ser, Cmiiharid. med åfven fa mycket Cam-

pher, val hoprifne , hvartil fedan blandades

3 Dr, khia-extracJ, Håraf gaf han barnen 8 -

10 gran hvar 3:dje eller 4:cje tima uti et {ked-

blad vattn eller julep, i hvilken Htet Copaiv-

Balfam blifvit uploft
?

och låt dem för ofogit

dricka mandelmjölk eller något dylikt. — Hr»

Abr. Suttclif, Fåltlfkar och tillika Apothekarc

i Yorklchire, fant intagningen håraf for myc^

ket befvårlig for barn» och nyttjade, i def$

(lalle följande formel: Re. Tinfit. CorU Pernv.

%wc. /. Js, E,lix< Barigoric* unc. fs, Tintf.

Ccmtfiarui* Dr. 2. m. Håraf gafs dagel. 3 a 4
gånger fmå dofes, fom ftåndigt okades, tils

en lindrig ftrangurie upkom, då de åter min-

fkades och gåfvos ej eller få ofta. Stangu-

ricn inflålde {ig gemenligen på 3:dje dagen

och kikhoftan råkte fållan ofver den 6-te. Dock
halp medlet ofta utan at upvåcka flangurie;

men gemenligen något långfammare. Hr S.

har med båfla framgång hela 20 åren brukat

detta medel; Irfarenheten har gfvertygat Hr.

L. om defs fgrtråffeliga verkan, och Do£h
Millar beftyrker den famma med fina forfok,

Af fvaren på åtfkillige frågor, fom Hr
L. (krifteligen gjordt Hr. S vil man anföra nå-

gra anmärkningar:

Troligen botas kikhoftan fållan» atminflone

ganfka långfamt, af kina -b arken allena, hvars

Tia-
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Tinftur formodéligen år båttre an Dccoften,

j hånfee-ndc til den kådaktiga delens företrä-

de. -*• Strangurien håfver ej fjukdomen; men
bevifar at S.p. flugorne ght tiiråckeligen in i

blodet, wmm Ingen håndel fe har gifvit anledning

at frukta någon elak påfölgd af deffe flugors

invärtes bruk. — Om ryckningar varit at för-

moda eller redan påkommit , fa har Hr. S. gif-

vit Mofchus och Calomcl, for at hålla lirvet

öppet. —? Hos fullblodige har han opnat ådern,

fom hos andre vore onödigt, fkadeligt. ••*» Sp,

flug-plafter har han aldrig forfokt. Någon
med uphoftning forbunnen hoita räcker ofta

et par veckor efter kikhoflans uphörahde (3). —m
Fria luften ar gagnelig, om ej for häftigt kalk

Utaf 3me handelfer, fom Hr. S. åfven bi-

fogat, far man, at hanafen 2 års gåfTe , fom
jemte kiklioftan hade häftiga convuHioner, ta*

git 2 til 3 uns blod genom åderlåtning på fo-

ten och låtit honom nyttja varmt fotbad. Så

fnart han kunde fvalja, gafs lulep e Mofcho
och, fedan han aldeles; kommit til lig igen,

brukades den förut namde mixturen af Tinft,

Curt. Per., Elix. Paregor. och Tin£fc. Cantha-

rid. .«* Nya convulfioner på $;dje dagen gåf-

vo anledning at fatta 'Blod-Igiar, Sedan gafs

honom ganlka fparfamt af Tina, Canthar. for

3t icke upvacka ftanguric, emedan han var få

myc-

(3) J-i, val (Vi många månader; men har dock tyckts

vum en blott maghoira,-fom forfVunnit defto fnsra-

r.e^ oin barnen kunnat formås at bruka val kina,



O ) *53 ( O
mycket retetig. Slutelig tog han endaft up-

löft kina-Extra£t , och blefinom en månad til fin

förra hålfa fulkomligen återftåld; — I hånfeencte

til häftig feber, fvår andetåppa m, m>, måtte

han, uti 2:dra handelfen, gifvå en 3 årig flic-

ka fmå pulver af Rhabarber odh Tartarus an-

timonialis uti 3 dagar, hvarigenom en eller an-

nan kråkning dageligen förorfakades och lifvet

hölts öppet, famt feber- anfallen forfvunno.

Dårpå gafs mixturen 5 men den halpicke, utan

febern återkom > hvarföre mixturen måtte lem-

nas och flickan dageligen lindrigt kräkas a£

Tärt. Antim. famt hålla lifvet öppet med * Ca*

lomel och Rhabarber, genom hvilka medel
hon på 10 dygn blef nåftan aldeles friflc. —

•

Uti 3:dje håndelfen gaf han åt et års - gam-
malt barn, fom hade ganflca häftiga anfall j

Mixturén med uteflutande af Tin8:. Cort, Per. f

fa at den endaft bcftod af Tinft. CantharicL

Dr. i is. och Elix, ParCgor, Dr. 1. hvaraf ig
droppar togos 3 gånger om dagen , och tillika

förefkrefs et plåfter at lågga på brödet (4). —
Barnet blef frifkt inom 8 dagar, — Aldrig

har Hr. S. förlorat någon fjuk i kikhoftäri>

och de anförde 3;ne håndelfer, lager han , årQ

de enda, i hvilka mixturen fåfängt blifvk nyt-

tjad
;

- " -*—*—»- . ,i- - i.r , >. < —— —k».»**—fc——-»

(4) Se har föreskriften : Re. Empl Commuu. cum Gumm.
Gtmmj?) Sryrnc. Liquid. na Dr, 1. af. Emptcftntm
{cbampora in oleo aniji Jolusa jllitunfo tboroä a^li*
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tjad; dock forfoktes ej kina-Tincturen 1 den

fidfta(5).

Til delte ligger Hr. L ånnti 24, få at de

inalles utgöra 2'/ hSridelfer. — Hos en och

annan liar åderlåtning fkedt; Iglår blifvit fatté

och Sp. Flug-plåfter lugdt på broftet, på ma-

gen etc; kräkmedel elfer lindrigt afförande

blifvit nyttjade i början, ÖGn de fédnafe hos

eti del dagel. repeterade, for at hålla lifvef

öppet. — I Mllet for Tincluren brukade Hr.

L. gefneril. Deco&urrt Cort. Peruv. och i Ml-

let for Elix* Påregoric. Lond. tog håra Elixir.

Sudorificum (6). Nägoh gång nyttjade hån

likväl Elix. Päregor. eller ock Syr. e méconio.

Mali vil har lemnå en defs formel af

hvarje ilag.

ilö Re. JDecoblf* Cort. Peruv. Unt. VU
Élix. Sidorif. Dr, III i Thitl. Cantharid. Dr.

L m. Häraf gåf han 4 Drachmer åt et 4 års

barr! 3 gånger öm dagen. £± 2:0 Re. DetocJ-.

Cort. Per. Unt. VI, Elix. Påregoric. Dr. III,

Tincl. Cantharid. Dr. t m. Eii § års gåfle

fick håråf i § måtfked 3 gånger om dagen. **->

(5) Troligen hade den icke fkadat, och Au&or näm-
ner ej af hvcld anledning lian titelemnat den.

(6) Finnes uti Difpenfatorio fåluilda forefkrifvit : Re.

Rad, Iptcacuanh. Balf. Tolutan. äa Vnc. fs, tior.

Benzoitl. opii cölat. Cröci na Dr. 1 i , Campbor.

Scrupula (Sttufukft) IP
r

, öl. Anifi ejftnt. Dr. 7,

Spir. Vin. rect. Lihr. II. Digere et cola. —. Em

lixir. femi uncia babet Opii gran* duat
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5:0 Jfr. Deco&um Cort. Per. Unc. V fr (7);

.Sfyr. e meconio Dr. II, Tinfå. Cantharid. Scru-

pula dua (8) tn. Én barnfked gafs 3 gånger

om dagen åt et 22 månaders barn.

En gång ville Hn L. forföka hvad med
blotta kråkmedel kunde uträttas : Han Ht en

2 ång flicka >. fom, jemte kikhoftan, hade

puffit anfigte , fvullit underlif, feber om nätter-

na och diarrhce $ kråkas hvar morgon af Pulv.

febrifug. gr. // fs och taga Iukp e creia Lond.

Dr. /, tre gånger om dager!; niert efter 6
dagar fyntes barnet närmare döden årt förut

,

och han måtte gripa tii Mixtureri; fom rädda-

de \let. Hart har ock fruktloft forfokt både

kinan enfam och Mixturen Utan kina. _** Bland

dcfs omtalta fljuka, fom hade kikhoftan, hafva

endaft 2:nedodt; men det vifade fig tydeligen^

at de voro lungfiktige. *— Han anmårker for

ofrigit, at i denna fjukddm åro viffa tide-pun-

fter, då, ofver hufvud* alla t\ .cuatiorterj af

lig fjelf upkomne eller genom konft, hålft om
de åro betydelige, oka kraftlösheten och på*

flcynda döden.

* * * * * *
* * *

Det hår upgifne medel med Tinft. Can-

tharid. emot kikhoftan , har åfven af åtfkillige

vare Herrar Praclici i Stockkolm med mycken
nytta

(7) Och hvartör icke fulla 6 uns.''

(8) Scrupuht duos f, duo?
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fcym blifvit forfokt, och man torde få hoppas,

ät framdeles i denna Journal fe vackra ron

dårom införde, til vidare uplyfning och con-

firmation af medlets pålitelighet. Det tyckes

imedlertid med fåkerhet kunna recommenderas,

och hvarje förnuftig Läkare (i fufkares händer'

Vore det farligt) finner låtteligen hvad fom
bor iakttagas i hånfeende til fkilnaden emellan

Tififfi. Cantharid. Lond. och Ph. Sv, , i fall

den förra icke finnes på Apotheket.

Bor, af kina, DecoSten eller TinBureil

hålft hafva foretrade? — Kan kiiian ingalunda

umbäras? — Ar det for kurens fåkerhet nö-

digt, at få långe oka dofis af Tin£L Cantha-

rid. tils (trangurie npkommer? Elix. Päregor*

Lond. y fom år något ftarkare ån det uti Phe

fv. i:mce Edit. , och det befkrefne Elix. Sudo*

rific. göra blandningen nog ofitiakelig och

ftarkt luktande, fom okar fvårigheten at for-

må barn til defs intagande. Elix. Papaveru

Ph. Sv. 2\dce Edit. har mindre af defle ölägen-

heter ; men fom nyttan formodeL endaft väntas

af opium, fa torde Tinffi. Theb. hos åldrc,och

Syr* Papavpr. hos fpådare barn låmpeligafr,

kunna brukas? «* Månne Opium år i alla fall

nödvändigt?

J.K.
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Upfnla<

Difertåtio Botanua^ iilnftrans Nova Gra-

mhnim Genera, d. a. iJotanuk Afuandling om
Nya grdsjldv, l? Sid. 4:ro med en Tabell,

föi (Varades 3* 21 Dec. 1 779, under Hr. Prof,

Carl von Linncs Infeende, a£ Hr. Daniel

ElmcNåzcn, Wåftgöthe och Kongl. Vet. Acad.

Amncfvårt. (") Den Vackra arlvandling: Fan-

damenta AgroflocrraphicV) fom Hr. Afleis. och

M. Doä. Henric Gahn, under framL Arch*

och Ridd. C. von Linncs inieende, år 1J&J >

utgifvit, har fa intagit Författaren til denna

Academifka Afivindling , at han velat fortfara

med en be/krifning af de , fedan den tiden

bekanta, Nya gras/Iav, til forman, fom han

onfkar, for Vetenskapens Dyrkare. — I 1 §
namnes Scheuchzerus fåfom den der forft

lämnat om Grälen en fann kun/kap* Han in-

delre dem i Claifer och gaf de tydeligafte be-

ikrifningar, med bifogade tjenliga figurer. Se-

dermera utkom ScHrebers Befkrifning om Grås,

med figurer, fom åro med naturen ofverens-

Jtåmmande, och en Frus Rottboll i Kioben-

havn, i defs Liber Defcriptionwm & Iconumrario*

rum & pro maxima parte not as plantas ilhiftran

tium, gjorde en anfenlig tilokning, hvilkas vackra

arbeten Författaren ger anvisning på fafom et

råttefnore vid Gråfens beikrifningar; men fom
den förre nu år fyflofatt med utgifvände afan-

N£ 17 R dre
-11 1 . 1 1 l i^wNi - 1 ii » . i.'.. ,

(*) Recenfion ar af Författaren infancU
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dre delar uti Natural - Hiftorien och den fed-

nare Sr hindrad af fvag hålfa , (a hafva deffe

utmirkta arbeten emedlertid afftadnadt^ i det

ftållet åter ger Fru Gage du Pommereul et

godt hopp , i det hon , af en brinnande luft til

denna fvåra famille af orter i flera år arbetat

på, at lemna Botanici en omftåndelig afhand-

ling hårutinnan. — J 2 §. vifar Författaren

huru otilråckeligt det år, at utaf någon enfam

del af et Grås kunna determinera en fpecifik

fkilnad; utan Gråfens Charafler Genericus bor

fakraft hämtas af inflorefcentia , hålft deras rot-

ter, ftielkar blad, oftaft en del af Ijelfva in-

florefcentia, confiftentia glumarum och iitus

differera foga , få at Gråfen hångenom ej ac-

curat kunna flciljas åt. Denna fvårighet har

fåledes varit en orfak til Gråfens mindre an-

genåmhet for Botanici, hvarfore de, dels ej

befattadt fig med dem , dels bräkt dem til et

ofverflodigt antal; men fedan man börjat in-

fora dem i Trägårdar, fa hafva deras varia-

tioner blifvit kunnige, fom förut likvål flculle

utgöra fårfkilta Species, då nu deras habitus

och utvårtes fkapr^ad beror afjordmånen. Man
finner derfore Gräs, hvilkas Solum natale Ir

vattn och fumpige ftållen, huru de deri våxa

höga med tjocka ftielkar, breda och glatta blad,

inflorefcentia expanfa, glumis inermibus &
laevioribus; men då detta låge andras, (a bli

ftielkarne korta och fmala, med ftråfva och

fmala, blad och blomvippor likafom i fmåhuf-

tud
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vud hoptvingade ; men de Gr5s, fom flå på
cpria fältet Äga foltda flrå, lagom breda blad,

gren iga blomrufkorj med mångblommiga hol-

flcr, fom åro under blommandet utviklade och

colorerade. Komma nu delle at flå i ftugga,
få få de et helt annat utfeende, deras fira

blifva fva%a med längre afilånd ifrån lederna,

långa och fmala blad, klena blomrufkor, fa

blommor i bleka hölfler. Åter, öm de fa %
pä backar , fa finnas de kortare, med trådlik*

blad och ert hopkramad blomrufka; men under

luftar, der de fkyddas for våldfamheter, få

bibehålla de nåflan et medium af fin fkapnad. *—

1 diken bli deras blad fladdrige* nedliggande,

förlängde och limmande, fåfom Feftuca flui-

tanfy Alopecurus genitiilatus* Vidare, om de

flyttas til Hafsftränder ^ få tyckas de utgöra

nya Species iom de fpådafle GrSs der vlxa,

likfom ininfinitum; flråen bli bufkaktige, och

på ftjelkarne , der blad förut voro , bli nu gre-

nar, likfom Panicvm Da&ijton, caulis fer ut

quafi fuffultus verticillis ramulorum. Ån me-

ra, då de v/ftas långe vid Hafvet och bli ut-

fatte for böljornas anfall, få bli flielkarne trld-

aktige, inknipne vid ledernas mellanflånd,

omgifne med upfvålda holfor, korta, utfpSr-

rande , hvaffa och glatta blad , med långa tagg-

like fvepen, hvaffa och axiga blomholfor* —»

De åter, fom våxa i trångt rum, förökas til

fin llngd, oftaft få de allenaft et eller två flrån;

men bli kortare och fammanpackas, tils de

R a bli
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bli knolige ofver roten, då de få et vidarejldlle

at ftå på, — Hvaraf kommer då, at de måfta
grås i de varmare länder frutefcera , öfver-

trårTa andra i längden , harva glatta och trådak-

tiga ftrå; fom åro vida utgrenade och forme-
rande tjocka blomkronor, hvilkas grenar val

aro korta; men många, beklådde med nåra gå-

ende platta, breda blad famt hölfter, fom fam-
mantrycka deras toppar; deras tilåmnade fma
grenar utgöra ofta taggar, blomftra fållan och
gifva då få blommor, e. g. Arundo bambos>

likafom några Alpifka grås bli vivipara ? Mån-
ne deras inflorefcentia hindras af den ftarka

kölden, fa at germen, utan det nödvändiga
befröandet, utväxer til en begynnelfe af et

nytt germen, hvilket vid nedfallandet beqvåm-
hgen kan flå rötter? Alt detta tyckes ånnu
vara fvårt at utreda, om icke i förra håndel-

fen en bördig jordmån och at de åro utfatte

för den itarkafte blåft hårtil fkulle bidraga. I

en anmärkning' hårunder anföres, utur Do£t.

Königs bref> något curieuft om Arundo Bam-
öos, nemligen: At på de Paliacattifka bergen,

af hvilka et år 5000 fot högt , fkai eld lått

upkomma igenom friction med delTeRör, fom
en inbyggare på orten vifte at berätta. Han
vifade ock prof hårpå, då han bögde ihop

tvånne af defle Rör och gned dem emot hvar-

andra, då ftraxt eld upkom, hvilken, af vå-

dret häftigt förd på det torra och 3 fot lån-

ga gråfet, gjorde en fådan ravage, at det våckte

all



B J *** ( B
all förundran. På dylikt fatt drifva Invanarne

bort Tigrarna , och med afkan hlraf, fom rlg-

net nedfköljer, godas deras plantager, fom lig-

ga nära under defTa bergen» — I 3 §• gifves

exempel på en hop Grås, fom af Jordmånen
fa förändras , at de tyckas utgöra diftinfta Spe-

cies och blifvit afven hittils få räknade, innan

man folgt dem per gradus och fådt infe mot-

fatfen, nemligen: 1:0 Seirpus iacufiris, fom
oker våra ftrånder med fmå oar, hvilka efter

hand förenas med fafta landet ; af et folum

ficcius et dtirius blir den knapt en fot hog
med fmala, korta och trubbiga blad, med z
bladigt nåftan tagglikt fvepe, med 2 å 3 ax,

fom fitta intil fljdken, ej utgående längre, ån

fvepet, och deras måfta blomholfter åro fte-

rila. Likaledes -undergår Carex ccefpitofa myc-
ken förändring. 2:0 Poa alpina , fom på Hål-

len knapt år en half finger lång, med en be-

täckt blomrufka, då den nedftiger i dalarna,

liknar til hogden Poa praten/is, få at de få-

kert, enligt Hr. Hudson, aro en och famma
våxt. 3:0 Poa trivialts varder utaf en fertilare

jordmån förvandlad til Poa pratenjts, och da

den fednare kommer at ftå i lundar eller vid

gårdesgårdar i fkugga , åfven i fandig jord , vi-

far ofs Poa angtiflifolia , fom på backar får

magrare utfeende med hårhka rotblad. Kanfke

at Poa palujlris har at tacka vattenaktiga ftål-

len for fin fkiljaktigher ? — Men innu mera
bekräftas Författarens tanka hårutinnan af 4:0

R 3 Agro»
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Agroftidh Jlotoniferae förändring, hvilken tal

all flags jordmån, men rattar ock fin ikapnad

derefter , fåledes : pa en lag och bördig ang

Sr den 2 a 3 alnar hog med et rakt ftrå , H-

kafom på Råg, ftor utbredd och med holrrer

forfedd blomrufka; men få fnart våtflcan på

ingen minfkas, fa blir hon magrare, kortare

och mindre, med fmalare blad, och får en

hoptryckt blpmruika. På backar åter blir hon
mindre med fmalare ftrå och blad och har Ii-

kafom Feftuca ovina e.n panicula attenuata,

ferruginea & fere fecunda. Vaqkar der for

mager föda, fa blir hon ån mindre, far flera

fmå rötter, panicula? åro helt nåra vid ftjelken

och glumae åro fylde med fot i ftållet fgr fro-

rednings delar, famt foreftåller verkeligen A-
grojlis pumiia. På en af floder genomfkuren

ang, der den intagit lågre {tallen, fa bli deffa

blad, ju mera orten nalkas vattnet, längre

och bredare, panicula mera hopträngd, aflång

och ofta fubverticillata af fina fmå grenar,

mångblommig, trubbig pch i grönt ftotande

purpurfårgad. I fkogen påtager hon fig ofta

ikapnad af Agrojlis Sylvatica, fom, får defs

oproportionerliga glumae fkull, fer fiuklig ut,

I flygfanden och jåmte hafvet bli defs ftrå lån-

ga, ofta perennantes, utflå rötter vid leder-

na, refvige (farmentofi) och betackas med
hinnlika hälfter efter, bladens afTallande , leder-

na på ftielken Iro merendels ludne,, och ur

hvar och eji led utgå flere grenar, fom åro

kor-
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korta och utftående , 11 at culmus] fer vcrticilla-

tus ut, bladen bli fyllika, nlftan platta, korta,

ftråfva, panicula år hoptryckt, oftaft vcrticil-

lata och går knapt ur fin hålfa. Nlr nu det-

ta GrSs flyttas til hafsftranden , ibland klip-

por, och får emottaga böljornas häftiga anfall

,

få forkortas defs culmi, blifva rakt upftående

och omgifvas> innan inflorefcentia utvecklas,

med många blad, korta, upfvålde och ihop-

tryckte holfor, med fyllika, ftråfva och invick-

lade blad, fom aga en hvafs fpits, likafom

Agrojiis virginica. «— I Tråfk antager den
utfeende af Agrqftis alba. — Om Botanici

haft fig denna förvandlings - art bekant, fom
blott af Jordmånen och andra tilfålligheter de-

penderar, fa hade de flkert ej påtrugat Vc-
tenfkapen en hop onödiga diftinftioner , utan

låtit deffa upråknade variationer, hvartil Agro»

ftis capillaris , enligit Hudson, kan tilfogas,

endaft utgöra et Species; och fom detta Gris

i rymlig jord utfkjuter ftolones, £a bor det

bibehålla fit namn Agrqftis Jlolonifera. Lika-

ledes kunna Poa alpina, trivialis, pratenfis,

anguftifolia och paluftris utan fkada flås tilha-

pa* och bli til et enda Species. — Vidare nam-
nes 5:0 Tritieim repens , huru det på famma
fått vifar fig mycket olikt och kan härigenom
litceligen bedraga en, at conftituera nya Spe-

cies, dl man likväl af defs eulture finner mot-

fetfen. — Hit horer 6:0) Feftuea Jluitans , fom
om våren Sr nedliggande i *chkenj hon be-

R 4 täcker
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tjcker då vattnet med långa, platta öch flytan-

de blad, och få långe vatnet ej år borttorkadt,

upforer en panicula expanfa flosculis lineari»-

bus, elongatis, mulrifloris, glabris, muticis

;

men da vatnet år borta, blifva ftrået och bla*

derne kortare och upråtdtående , pänicula ma»
gis coaixlata, flosculis ovans, magis femlibus,

paucifioris, glumis fubacuminatis, fcabris och

liknar faledes Feftuta riatior. Hi\ Hudson har

efter defs införande i Trägården, funnit en

mårkelig förändring, fom årligen fortfarit. Det-

ta har ock varit orfaken, hvarfore den odo-»

delige von Hallbr håraf gjordt (lera fpecies.

Botanici hafva ock trodt, at Nodi radicum &
cuhnorum bordt utgöra en effentiel chara£ler;

men efter anflålde förfök har man funnit detta

bårledas af et fjukligt tilftånd och i fynnerhet

hos de gråfen, fom varit förut vane vid et

fojum fpongiofum , men fedan aro tvungne a{

intaga et hårdare och trangare rum, e. g. A-*

lopecurits bulbofus -, hvilken Hudson funnit va-

ra Alopecurus genicutatus* Samma händer

med Phleum bnlbofum, fom af jordmånens om*
byte blir Phleum pratimfe; åfven fom Fefluca

dumetorum får knölar vid (tråets leder; men
af et beqvåmligare ftålle, lemnar de famma.

Hordeum nodofum har i Upfala Acad. Trägård

lemnat defs knölar vid roten och fått habitus

af Hordeum tnurinum. Troligt år ock , at Hor-
deum bulbofum har at tacka folum for fina tu-

bercuta, JHtåraf ftr man
}
huru en del , bara af
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en fynncrlig klåda, velat, af den minda (kilj-

aktighet, formera nya Species , utan at märka

grunden, hvaraf detta hårledes; men ftadnar

man liter, vid hvad i denna af handling talat

ir, fa lårer man ej få lått forhafta lig hårut-

innan* — I 4 §. vilar Författaren (alcdes, at

fkiljeteeknet 1) icke får tagas af Grdfens Fa-

diees nodofcv U tuberéulöjhe , fom merendels ut

vifa fjukligt tilftand hos våxter och forfvinna

på bördig jord eller igenom upodling; 2) icke

eller afjlråen> fom på trång plats bli cafpi-

tofi & folitarii, på fandiga flåttcr, ramofi, dif-

fuii, perennantes, fiol oniferi & rad icantes, nec

vaginis foliorum approximatis te£H*. I fkogar

elongati & denudati och vid den fandiga hafs-

ftranden verticillati; 3) ej eller af Bladens lärifrd

och bredd, hvilka på torra (tallen åro caefpitofa,

fetacea, fubulata och ofta incurvata; pi fum-

piga orter plana & latiora; in folo medio bli

rotbladen flliformia och (Helkbladen plana

;

vid hafvet åter involuta, rigida, mucronata &
glauca. Vagina fupremi folii blir på et Al-

pifkt Gris eller Indiikt giås, fom ar cultive-

radt 1 et kallare Climat, tumida & obovata; 4)
icke eller af Inflorefcmtia på vattnarås , fom
har panicula magna, divaricata, effufa; ty fam-
ma Gris, på en backe växt, lämnar underftun-

dom en inflorefcentia racemofo-fpicata ; afven

vål undergå fpicas och capitula ofta mycken
förändring, hvilka då de forvt varit effufje,

bli fnart coaitVatae, fpiciformes och ibhnd ver-

R 5 ticiN
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ricillata; 5) ej eller af dr. fmdrre blommornas

antal, fom ftundeligen variera. Glumae, fom
hos vattuväxter åromutua*, bli af torrare jord-

mån fubariftata? vid deras acumen terminale, å-

ter vid hafsftranden våxa de längre ut acu-

mine rigido. •— Sedan följa i 5 §. de har

upgifna Nya Gråsflag, och år methoden tagen

af Blomfodret (Methodus Graminum Calycina.)

Man vil allenaft nlmna Chara&er effentialis vid

hvar och en> nemligen: Manisuris, Char. Els.

Rachis articulata , comprejfa, unilateralis : calyce

orbiculato, convexo , marginato, florem herma-

phroditum in cavitate articuli includente. «mSj

Rottbolua* Char. Efs. Rachis articulata, te-

retiufscula, in pluribus filiformis : calyce ovato

lanceolato , piano , Jimplici L bipartito. Flosculi

alterni in rachideJlexuofa. DifFererar ifrån När-

das fpica articulata, calyce & ftylis binisj i-

från Lolium fpica articulata, glumis unifloris I,

bifloris, calyce, brevioribus, valvulis non con-r

trariis. Til detta Nya Genus raknäs nu oegi-

tops incurvata Ef exaltata. S. N. p* j6z famt

Panicum dimidiatum S. N. p. 90 (kallad til å-

minnelfe af Iuftitias Rådet, Anat. & Botan. Prof.

i Kiobenhavn>Do£fc. Chrirst. Frus rottbqll.) -«

Kyllinga, Char. Efs. Amentum ovatum L ob-

tongum, imbricatum* Flores calyce corollaque bi*

valvi. fkiljes ifrån Scirpus igenom fin Calyx

och Corolla. (Til minne af en Danik Örte-

kännare Kyllinq.) — Foirena 5 Char. Efs. A-
mentum imbricaium^ fqmmis ariftatis, Calyx
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nu!lus, Carolia giumis tribut , petatiformibus

,

obeordatis, cirrho terminatis. Skiljes från Scir-

pus, hvilken defs figura amentorum måft lik-

nar,, medelft fquamis tricarinatis, apice ariftatis.

(Nåmd efter Fuiren, en Danfk Botanicus), ~
Restio, Char, Efs. Amentum imbricatum. Flo-

res ealyce corollaque trivalvi. Germen ne&ario

multipartito in femine perjiftente calyciforme. ~
Chrysitrix , Char. Efs, Capitulum laterale Jim-

plex> Corolla glumis fafciculatis nitidis. Sta'

mina plnrima mixta ghmis. Liknar mycket
Enfatae. — Spinifex , Char. Efs. Capitulum ter»

minale* compofitum exfafciculis invoheratis : in-

vokuris mueronatis , involveniibus ariftas lon-

gijfimasy jlosculofas. Enligt Dr. König ar ftipa

Spinifex. S. N, p. 104» Gramen hermaphro-

ditum af detta Grås och Spinifexfquarrofus år

gramen mafculare. Om denna komme at plan-

teras i annan jordmån, ån fandig, få tordeden
kanike; komma mycket ofverens med Lolium.

Då Capitula affalla och flyga likfom bollar med
vädret, la kalla Hollåndarne dem for WinU
bolU och, enligit Rumphii beråttelfe, roa in-

vånarne fig med, at afflå deffa capitula på (lå-

ta ftranden» då blåften fattar dem och forer

dem med en häftighet, likafom (fager han)

hin onde fkulle förfölja dem. Pommereuxla ,

Char» Efs. Calyx tnrbiuatus , biualvis valvulis

qnadrijidis , dorfo ariftatis. Blomman liknar

Dianthus til figuren, tubo angufto, limbo pa~

tenti, fubradiato, eller en Vohnt a och orten

fe
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ar mycket lik med Txia pumila. (Så kallad ef-

ter Fru du Gage de Pommereull») — Ehr-
harta , Char. Els. Gluma talyema bivalvis, a/;-

breviata, rmiflora. Gluma Corollina duplex: ut*

raqne bivatvis: exteriör comprejfa , acinacJformis

,

transverfaliter rugofa , bafi exifa. Stamina fex ,

titrimque pijlillo tria^ linea parallela. Liknar

meliea vid häftigt påfeende. (Namd efter Schveit-

iaren Joh. Ehrhart). — Gahnia, Char. Efs4

Jictmina fex , Jiigma dichotomum. Äger mycket
tycke af Schoenus. (Efter Hr. AfTefs, Doft.

Henr. Gahn), *— AnThistiria> Char. Efs. Ca*

lyx ccqualiter ad bajin fiffns in laciniis qvatuor

cequales. — Til flut bifogas en i koppar ftuc-

ken Tabell , fom foreftåller deras figurer , jäm-

te Förklaring*

'- . * -.^M»W«ISW!WN«*«»«

Om det Publika Barnbårds-HuJet. (Fortfåttning

från p. 249)»

Om Forlofsningsfdttet och JJcotfeln under

FoHofsningen.

Hårvid kommer jag forft at något omtala

qvinnans ftdlning , fom Jkal förlofas.

Når alt år i naturligt fkick, fkulle cjvin-

nan kunna föda i hvad ftållning fom hålft , en-

daft fodflodelarne åro frie; men alt hvad fom

Sr mojeligt, år derfore, icke beqvdmt och nyt-

tigt*
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tigt. En Barnafoderfka behofver lindring i

fina plågor, och dervid kan det icke vara lika

mycket om ftålningen, fom eniam vore tilråc-

kelig at plåga henne. Defsutona §10 icke alla

(tålningar, nyttiga, icke utan fara for moder
eller fofter /

Det år ock formodeligen af defle anled-

ningar, fom man fl ån åldre tider varit omtånkt

på at inventera vifla machiner , i hvilka de

födande fkulle forlöfas. Men detta vackra

bemödande har haft famma ode, fom åtfkillige

andre forfok at måftra naturen : Nyttan har

förlorat Jig i kovfien.

Med all den recommendation, fom fittan-

de flållningen århållit ifrån Hippocratis och

Moschions intil närvarande tid, och med alla

de förbittringar, fom Barnmorjke-Jlokn , ifrån

Rhodion intil Steik, undergått; fa har deraf

ingen ting annat upkommit, ån en med myc-
ket bryderi och konft fammanfatt förfärlig,

onödig , obeqvdm och odugelig , ofta \-iQgf\./kade-

lig machine. — Förfärlig år han ; ty nar

Barnmorfkan kommer med et fådant (kråp, får

den vändande gemenligen någon alteration och

Sngfliga foreftållningar om de plågor hon uti

honom har at utftå; och hennes oro okes än-

nu mer af det Ikrammel, fom den myckna
jernbråten förorfakar på en 'fadan machine,

når den fkal hopfåttas. — Onödig år han; ty

man kan utan befynnerliga oeh med långt en-

klare anftalter mycket båttre komma tilråtta* —
At
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At han pfta ar JkadeHg, därom lår ingen tvifla,

fom förflår livad fara och olägenhet en fittan-

de Hållning medforer för Barnafoderfkan vid

{lartningar, convulfioner, fvara mattigheter m. m.

Efterbordens uthåmtning och den forloftas flytt-

ning måfte påfkyndas i fiolen, icke utan fara

ofta med dodeliga påfolgder. Barnafoderfkan

ar i fiolen utfått for at blifva kall om nedra

delarne och underlifvet genom yttre luftens

åkomfl under kläderna, och påfolgderna dar

af kunna vara nog åfventyrliga. Barnmorfkor
vilja gemenligen haflä med forlofsningen, an-

tingen derföre at de få i forntiden hafva blif-

vit lårde och tro fig dermed göra gagn , eller

ock på det de måtte fynas vara nodvåndige

och uträtta mycket. I fiolen hafva de tilfålle at

vinna fin affigt, icke med forlofsnirtgens verke*

liga påfkyndande och lättande; utan med an-

feende af at hafva varit hjelpfamme och fnål-

lef De kunna där mycket bråka den vändande
och åfven förmå henne fjelf , at i otid £ora

flarka och täta bemödningar. Påfolgderne äro

Vatnens for tidiga bortgång, fodflodelarnes up-

fvållande, torrhet och inflammerande, deras

och bukens ömhet, krafternas forluft, flort-

ningär, convulfioner, mattigheter, dåningar,

fvåra eftervårkar, urinftämma, m. m. hvarige*

nom både forlofsning och barnfång, fom utan

fådan fordomelig beflållfamhet, hade blifvit

både lått och lyckelige , ofta förvandlas til gan-

fka fvåre, långfamme och dodelige. —* Obe-

qudm
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qvdm 5r fiolen for den, fom /kal förråtta får*

lofsningen; odugelig år han vid alla de tilfål-

len då konftig hjelp behofves, vändning for-

rlttas eller Inftrumenter nyttjas. Det år vål

fant, at de flåfle Bammorfke -fiolår, alt fedan

Scipion. Mercurii tid, varit med rörligt Rygg-

bräde forfeddc , och tid efter annan gjorde mer
och mer fkickelige at kunna förvandlas til

fång; i fynnerhet har Deventers fiol hårutin*

nan tjent til monfler, dock i vår tid ån ytter-

ligare andrad och förbättrad; men utom det,

at denna machine år for mycket fammanfatt

få nyttja Barnmorfkorne i allmänhet honom
fafom fiol och icke fafom fång, forrån ogon-

Ikenlig nod det fordrar, och ofta åndock icke

,

om Barnmorfkan år af de rått åkta Stol-Pa~

tronefforna. Hårat händer, at machinen blir

50 gånger mifsbrukad fåfom ftol, emot det

han en gång råtteligen nyttjas fåfom fång. Det

ar befynnerligt hvad ftolen, oanfedt alla mot

den famma, af förnuftige Accoucheurer, gjor-

de påminnelfer, har vunnit for et burfkap i

Sverige* Barnmorfkor tro fig knapt vara i

fine riktige Åmbets årender flådde , om de icke

uti en fack medföra denna plågornas Thron,

hvilken gifver dem et lika få löjligt, fom i

deras tanka vigtigt anfeende af Måflarinnor i

konflen, och på hvilken det år et åfven fa

ömkeligt fom flotandé fpefltakei at fe en bar-

nafoderfka (mande. Mången forlofl qvinna.

fkulle dock knapt tro det vara flcedt , la framt

icke
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icke forloiningen gitt for fig i Barnmorfke-

ftolen och hon i fin ordning fått årfara alla de

plågor ibm både Barnmorfkans och hsnnes e~

git otidiga benådande kunnat åftadkomma.

Nä livad fag har arbetat at få fram det barnet!

lager ledan Barnmorikan. Ack! heter det at

den forlofta til fina vänner, hvad det var en

välfigimd Gumma at h)elpa mig ; aldrig hade jag;

eljeft blifoit förluft ; men jag arbetade ock fjelf

med bejlwä; jag tänkte både jag; och fiolenfkullc
brytas i flyeken. Nu dr jag; fajeligen öm och

vårkfull i hela kroppeii; få fvullen - - - Likväl

var förlofsningen aldeles naturlig och hade

hvarken behåft, ej eller kunde få fadan hjelp

med blotta händerna, utan at fororfa::a mera

fkada, ån gagn. Tänck hvad fördomar hafva

for välde! De lägga grund til mångens reputa-

tion for ltora välgärningar, når likväl mycken
fkada varit åftadkommen, och åfven tvärtom.

En ilags tvungen nödvändighet, at icke

våldfamt afbryta detta valde, gjorde åfven, at

man de forfta åren måtte tillåta fiolens nyttjan-

de, vid de flåhVa förlofsningar uti det Publika

Accouchemens - Hufet. Journalerne vitna och

jag mins åfven, fafom den tiden tjenftgorande

Medicus vid Inrättningen, at Barnfångs -qvin-

norne voro ofraft plågade af häftiga eftervår-

kar, urinftåmma, omt underlif, het fvulnad i

fodflodelärne m. m. Troligen voro defTe ölä-

genheter icke fållan ät tilfkrifva ftolen och de

vändandes handterande där , oaktadt forftåndi^

til-
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tilfyn icke faknades och Barnrnorfkörne nog
varnades. Åtminftane At vift, at med Barrt-

niorfke-ftolens bortuVafrande ur Acc, Hufet>

har ock klagande ofver flike plågor dårftådcs

högft Olian blifvit forfpordt.

Det åro nu öfver goo perforlef > fom uti

Acc. Hufet blifvit forlofte i liggande ftållning,

och man börjar äfven med nöje märka» at ryk-

tet hårom, fom fmåningom utfpridt % genom
de från denna Inrättning utgångne forlofte

qvinnor» ej allenaft minfkat åtfkillige Barna-

foderfkors behag for Accou^hemens - fiolen >

utan ock haft dert verkan, at de förnuftigare

och itiåft anfcddc Barnmorfkor här i ftaden,

aflagt defs bruk hos alla de Fruar, fom icke

af fordom nödvändigt velat hafva honom.
Vår Forlofsnings- tilftålning på Accouché-

mens - Hufet år ganfka enkel. ifrån inrätt-

ningens början blefvo 2:ile hvit-foffor gjorda i

utan ryggftycke och ofverdrågne med låder

j

defTe hafva > fedan fiolen bortlades , blifvit nyt-

tjade at förlofa på, och altid varit fulkomli-

gen Ivarande mot ändamålet* Uppå en fadaii

kan qvinnan både under och efter forlofsnin-

gen beqvlmligen hvila; man kan där gifva

barnafoderfkan hvad liggande ftållning fom
behagas och omftårtdigheternä fordra; dock.

får jag fåga*, at når forlofsrtingört år naturlig

och inga befynnerliga omftåndigheter fordra

ändring i ftållningen, låta vi henne ligga på

*y&& , långs efter foffart , behårigen undqfbåd*

NS ig S dad
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dad med kuddar under axlar och hufvud och *n
hård kudda underländerna, for athoja dem och
dymedelft afboja hinder for fodrets beqvåma
emottagande och det biträde, fom därvid kan
behöfvas. Huruledes man genom underläggan-

de af fmutfade lakan och vaxduk likväl kan
förekomma forfans eller madraiTens fmutfandé

,

det fordrar ingen undervifning. Jag har ock

forfokt, at efter Engelfka fättet, låta barnafo-

derfkan ligga på en fida; men mognare öfver-

låggning förenad med årfarenhet $ hafva ofver-

tygat mig, at denna ftållning> om icke mera
obeqväm , likväl icke Ir fördelaktigare > an den

på rygg: ty 1:0 gifver ingen naturlig bojelfe an-

ledning til fido-ftållningen, hälft ingen barnafo*

derfka, fig Ijelf lemnad, fkulle någonfirt välja

at ligga på fida; men väl fer man dem alla*

opåminte> lägga % på rygg 3 et bevis* at den

Hållningen år beqvåmligaft och naturlig > hvar-

på man altid bor hafva affeende> och icke

göra någon ting konftigt, oftare ån hogfta nöd-

vändigheten det fordrar. £:o Kunna många
barnaföderskor icke tåla at ligga på fida, utaft

jämra lig då flrax ofver något ftyng eller hall.

3:0 Duger fidoftålningen icke, når förlofsnin-

geri år långfaml, emedan for många mufklar

måfte verka for at bibehålla denna ftålning,

och de naufklar, fem fkulle unde*rhjelpa Lif*

modrens fammandragningar til forlofsningens

befrämjande, kunna ej med nog ftyrka och

frihet göra fin fkyldigher, i fynnerhet fom åf-

Vea
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ven bäckenet och ryggraden härvid icke aro

tilråckeligert underftöddc och fältade, 4:0 År
deilna ftålning arven otjenlig* om icke farlig å

når den födande har convullionörj' ftörtningj

ftör mattighet och dåningär, in. m* 5:0 Ser

(idoftållningeri befynnerlig ut, hälft när Ac-

coucheureri eller Barnmor(kan åfven tagit fin

plats; och, efter min tanka * bor, vid denni

forrättning, fa mycket möjehgt ar* ält det forg-

fålligt undvikas j fom kan gifva et underlige

Utfeende,

Härmed vil jag likväl icke dldeles hafvä

forkaftat fldoftillningen > hon kan vara fördel-

aktig vid Lifniodretfs fiiedtliggailde åt rlågon-»

dera fidan; vid villa vändningar i fafom da fo-

drets fötter
4 och ben ligga åt modrens buk

fn. ttl. Men då allting vid förlofsnirigert år i

fulkomligen naturligt fkickj få (kulle* åtmiri-

ftone jag, göra våld på mit begrep örn onå-

digt arbete; fSt* Ät kurtnä utvälja och recöm-
mendera denna ftålning åt barnaföderfleör ; och

åldraminft ville jäg göra det i et Aecouche-

mens-HuSj fom egånteligen bor våra ftållet,

hvareft mart lårer at aflåggä de konftgrep i

Förlofsnings-konften; fom antingen årö ikade-

lige eller onyttige.

Men at åter komma til tåflärt om forérrå-

det emellart Förlofsnings - ftolen - och fangen;

la vet jag väl, at til ftolens förfvarartde at-

Ikilligt anforés af defs ålfkare, fafom i:ö it

ilen födande kaa i itolen, eller fittande> go-ri
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käre bemodningar , ån i iången eller liggande

,

och fåljakteligen förlofsnings - arbetet bättre

underhjelpas och påfkyndas» 2:0 At mera
fnygghet vinnes, emedan de bortgående våt-

(korne kunna i et underfatt kåril emottagas.

3:0 At hos fattigare folk oftaft icke år tilgång

på mer ån den famma fången, i hvilken qvin-

nan fkal ligga, fedan hon blifvit forloft, fom
medforer ölägenheter i hånfeende til både fnygg-

het och den forloftas beqvåmlighet, m. m.

Uti defle inkaft kan vål vara någon flags

billighet; men de ega ingalunda nog ftyrka

at ofvertyga en eftertånkfam och kunnig om
fiolens företräde for fången; ty 1:0 år tilfåi-

let at göra få (lärka bemodningar for en bar-

infoderfka mera fkadeligt ån nyttigt: de åro

ftarka nog, fom hon kan göra i fången, når

de i råttan tid användes. 2:0 Har jag förut

fagt, at underlagde fmutfade lakan eller an*

dra trafcr och vaxduk förekomma det ofnyg-

gande, fom år nödigt at hafva affeende på;
defsutom vore det en dår/kap at inrymma
fnygga faror, om jag (a får fåga, for at ute-

{luta en aldeles icke farlig oihygghet. 3:0

Vore det vål en altfor rådlos mennifka, fom
afven hos den fattigaite, icke fkulle få någon

utvåg at lägga barnaföderikan under förlov-

ningen, utom den fangen hon efteråt bor hvi-

la uti. Stolar, til och med fjelfva golfvet kun-

na afhjelpa denna briftcn, når noden det for-

drar; men ock i den fången, fom qvinnan ef-

ter
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ter forlofsningen flcal nyttja, kan hon åfven

utan ofnyggande forlöfas, når man dervid år

upmirkfatn och bår fig rått åt. Defsutom

/kulle, i alt fall, en liten Tålt-fång lika fa

beqvåmt af Barnmorfkan kunna medföras fom
fiolen, och mindre bullerfamt upfåttas.

Såfom Inventarium vid Accouchemens-Pro-

feflionen finnes åfven en Forlofsnings - fång,

hvilken val åger alla de beqvåmligheter, fom
åro mojelige; men ock alla de olågenheter fom
en mycket fammanfatt machine kan vara un-

derkaftad. Den år gjord, om jag ej felar,

eftsr en modell, fom funnits bland HÖgftfalig

HansMajit Konung ADOLPH FREDRICS
mechanifke famlingar, men mycket förbättrad

af min vördade Låromåftare och Företrädare

Herr Profefforen v. Schulzenheim, fom lik*

vål, mig vetterligen * aldrig brukat henne til

annat, ån at vifa fina Elever huruledes en fa-

dan machine, i famma mån blefve obeqvåm,
fom man foker oka defs beqvåmligheter ge-
nom mångfaldig fammanfåttning. Den gaf mig
likväl anledning, at for några år fedan lata

förfärdiga en Forlofsnings-fang af, i få måtto,

ftridig befkaffenhet, at defs fammanfåttning år

få enkel, fom hon nåftan mpjeligen kan vara

med bibehållande af den egenfkapen at kunna
föndertagas och vigt foras. Hon är aftagen

Tab. 2 Fig. 2 £ch fkal befkrifvas vid flutet

af detta Band. Jag -har några gånger brukat

henne åt Fruar, fom det åftundat; oftare har

S 3 llQÄ
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hon blifvit nyttjad fåfom omsnings-och hvil-

fång åt andra fjuka, pch har hön, utdm an-

dra fordelar, afven den, at på de 4 under

fötterne fatte metall trifforne , låtteligen kunna

foras af och an i rummet, och fålades den

forlofta eller pagan a.nnan fjuk, becjvåmligen

bringas ti) och från fin råtta fång. Men jag

utgifver henne likväl ingalunda iåfom modeli,

vård at eftergöra. En annan kan påfinna långt

båttre, och hela jnventionen torde vara qfver-

flodig; men fom jag nyttjar denna fång i all-

manna fårelåsningarne at lägga Fantomen p|
vid maneuvrernes förrättande? fa har jag qck

hår trodt mig böra Jernna. underråttelfc om
henne.

(Fortfåttning en annaq gång.)

KmgL Veteufkaps Academiens NTA HAND-
UNGAR T. IL Qvart 2. p x 89, Tung-

.
Jens beftänds-delar af C. W. $QH%%hlk

• Chemifterne känna Innu ej denna ften-arts

beftåndsdelar. Gronstedt kallar den Ferrum

calciforme^ terra ^vadarn mcognita inthne mix-

tum .

Den ften Herr S. anfHlt fine forfok up-

på, |r p^rlf^rgad oclv tagen utur Bits- bergs

Jarngrufva»

Hr. S. har gjordt atfkillige forfok både i

torra och V$ta vågen, med denna ften-art ?
hvaraf

-
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han flutcligen funnit , at- tungften beftår af kalk

(Calx aerata) och någon fyra; hvilket år fa

mycket fåkrare fom Herr S. genom den af

Tungften utdragne fyra blandad med 6 delar

kalk-vattn och upkokadt, fådt etpraecipitat fora

vifes vara verkelig tungften, emedan det fär-

gade vitrum microcosmicum fjo-gront, i kok-
ning med vitriols fyra bief blåaktigt och med
faltpetter och falt-fyra citron-gult.

Med denna fyra har Hr. S. federmera an-

ftålt mänga forfok fom alla vifa den vara af

egen natur; Jfven fkild från Molybdaena? fyra

(Kongl. Wet. Acad. Hand, 1778 3 :e Qv.)

Det jårn fom ftundom finnes i tungften tros

vara håhdelfe-vis tijkommit,

P. j)f. Tillagning om Tungften af T, BERG-
MAN, -

Hr. B, har redan for lång tid fedan anftålt

åtfkillige forfok med Tungften, och anförer nu
endaft dem, fom på något vis fkiljg. % från

Hr. Scheeles,

Tungften fkiljes låtteligen från alla andra

hittils bekanta ften-arter deraf at den pulveri-

ferad och ofvergjutea med /kedvattn elier fält-

fyra,, fatt i digeftions-varme, fnart får en vac-

ker ljus-gul fårg. Den fyrliga jorden år i nä-

ra flagt/kap med den fyrliga jorden fom 4as

af Molybdaenae, och bagge likna narmaft hvita

arleniken. Troligen åro detta fyrligc jord arter

tnetallifka fyror, h vilka af Phlogifton blifvit

S 4 for



forfatte i fadan form af metaliifka kalker at

fyran ånnu rojcs,

¥, $8< Anmdrknivsår vid Lanius Colhrio, en

liten Rof-fogel; af P. Q. TENGMJLM.

Hanen åV på hufvudet och halfen ljusgrå;

ryggen rödbrun och bak innemot ftjcrten åter

jrrä
,

' under halfen hvit 3 broiler och buken blek-

rode. Från näbben på bagge fidorne går en

råt fyart rand , af en lieneas bredd, förbi Q* <

gonen, alt intil öronen, De 4 ofverfta ftjert*

pennorne aro helt fvarta
?
de öfrige fvarta och

hvita* Vingpennorne aro morke på yttre, men
på inre fidan något ljufare. Näbben kort och

ftark med en fpet% krok mot andan. Kl onu
Iro ftcfra, hyafla och krokuga.

Honan år något ftorre och fvartare in ha-

nen (dock ej en tredjedel fom ejjeft vanligen

bland rof-foglar), roft fårgad på hufvudet, pj
ryggen rödbrun och mot ftjerten grå. Under
broltet gråflåckig och vågig. Buken ljus

Utan flackar, Stjertpennorne mörkbruna och

hvita, men de 4 ofverfta helt mörka, På fi-

dan under ögat ar hon teknad med en trian-

gulair eller oval brun flack. Nåbben år nå.

got ljufare In Hanens , men af lika fkapnad.

Klorna åfven lika. Storleken år fom en Ponv-
herre (loxia) men något fmertare.

Hr. Gr. Buffon vil räkna vår ftore Linn£
til fel at han förrenat deffa båda] under famma
fjpeciss, men, begår det fjelf då han åtfkiljer

dem
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dem. Det år en flyttfogel fom bygger fina

bon af raafia^ ull, torra blad, löf, grås, orter,

fina rötter, qviftar, borft och tagel 1-onftigt

hopflätade, nära hufen i Löf-tråd och bufkar.

J början af Junii lägger honan 5 eller (5 agg,

la ftora fom ftenfqvåtrans, med hvit bottn och

röda eller bruna prickar. Ungarne åro nakne

til £:te och blinde til S:åz dygnet. Getingar-

na åro ungarnas fornåmita föda, ehuru de åf-

ven åta maflcar och andra infe ft er. På i^idc

dygnet låmna de boet, men åro ej fullfjädrade

förr ån en månad efter ledan de gått ur boet*

Då infaller deras jagningstid efter fm I foglar,

men förut lefva de endaft af infe£ter. Man
vet ej vift vid hvad tid de flytta. Hr. Apan-
son har om vintren funnit dem i Senegal.

Pag. 20j Berättelfe om en Dragon , forntafvada

blifvit fluten tvdrt igenom lifvet och derup*

pi botad; af B- BJÖRNLUND.

En kula af mindre fiaget geck in en turr*

från Spina Dorfi och fifta vertebra dorfi, pä
vånftra fidan> famt utkom, fedan hon pafferat

tvårt igenom, emellan den andra och tredje

af Cofta? fpuria?, något ofver 4 tum från Co*
ftarum början fratnmanfore, på högra fidan

?

hvareft hon kändes under fkinnet. Inflamma-

tion och fvulnad irtfant fig ftraxt ofver hel*

magen och broftet, med häftig andetåppa, vårk
och oro hos den fjuka, Et hälft dygns får-

l°PP? efter fl^dans tilfogande tont Herr K.

S 5 tit



til honom, låt opna ådern, förbant Uret, lade

fordelande omflag ofver magen, broflet fidor-

ne och ryggen, oeh gaf kylande pulver, hvar-

efter hans häftige plågor började fagta fig. Se-

dermera utfkars kulan och faren anfades efter

konftens reglor. Lavement och behörig diet

nyttjades. Febern forgeck malt på 4 dygn»

Fordelande omflagen fortfattes och til flut gafs

. China med något balfamicum. Efrer 3 veckor

kunde den fårade lemna fången; efter 5 vec-

kor voro fåren låkte och patienten frifk.

Pag, ioj. Anmärkningar vid ndft föregående

berdttelfe af OL. AF ACREL.

Den kunnigafte Anatomicus fkulle ej med
något redfkap kunna eftergjöra en ladan blcs-

fure, fom i fåregående beråttelfe omforma] es,

utan hogfta åfventyr får lifvet, Penna fkada ho-

ter faledes diadem, fom på en hårsmån i mer eller

mindre blifva ftrax dödande eller lått nog aflo-

pa. $ådant ankommer på ftorre blodrårs eller

Sdlare inålfvors fkadande eller frihet. Hr. A.

har med Anatomis Profefforen Dr. Tingstadii

biträde på et cadaver underfokt den våg kul-

lan i upgifna cafus hållit, och funnit; 1:0 Ar
den fåkert ingått 3 tvårfinger från ryggraden,

ty eljeft hade den ftadnat i fjelfva £ot#n. 2:0

inftottes en varg -klinga på vånfter om rygg-

kotan och nåmd$ fMlle , lamt utfördes emellan

s:a och 3:a Coftae fpuriae, nedifrån tagit. 3:0

åpnades och underfoktes kroppen derefter,

famt
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famt fants , at klingan , fedan hon pafierat yttre

betåkningarne, mufc. longifs, dorn och Sacrq-

Jumbari6, hade ghv genom mufcul. Qvadra-

tus lumborum, under vanftra appendix dia-

f)hragmatis, bakom Cardias, up och emot magens

illa båge , genom omentum minus til bakfi-

dan af lefren,. och den genombårat; emellan

defs vanrtra och Spigelii lilla lob; fedan genom
diaphragmatis ned ra och mufculeufa farten vid

fpetfarna af de högre falfka refbenen, genom
broft-hålans nederfta rymd, utan lungans vid»

rörande, och ånteligen ut mellan de omnåm-
<}e refbenen. Man fer faiedes at detta varit

et ganflca yådeligit lyck-fkott fom på en hårs-

rnån kunnat fkada m*nge hogft ömtålige delar,

Pag, 109. Anmårfaiingar och rön vid Hafsvatt-

nets falta och egenteliga tyngd på djupet ; af
FET. JOH. BLABH,

Af flera forfok gjores den flutfats at Hafsr

vattnet hvarken ar tyngre eller faltare på
djupet,

Pag, ni. Rön och ytterligare tillagningar vid

fåttet at hota vattu-brack med fråtemedel; af
OLOF AF ACREl.

Hr, AfTeflbren Doftor Gahn har uti KongL
Vetenfkaps Acad. Handling. 1 qv. 1778 > be-

/krifvit Engelfka Chirurgi Hr. Els^s fått at

bot* yatty - bråck med fmemedel. Hr. Genc-
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ral-Dire£teuren och Ridd. af Acrel liar ågt

rilfålle at forfoka -alla brukeliga fått at bota

vattu-bråck; caufticum har funnits förmånliga-

re Sn både inciiion, hanck och iniprutningar

i facken. Delarnas anatomifka kännedom år

hår vid hogft nödig, hvilken finnes hos Mar-
tin i Nov. Att. Reg. Soc. Se. Upf. V. III. p.

240. 241, Hunter Med. Comp. P. I, 1762,
Al. Monro (Difs. inaug. de tejlibus & de fe-

Iftine in variis animalibus , Edimb. 1755* ^:o c'

fig.) Per. Pott
5

s Treat. on the Hydrocele p.

17. etc*: Lobstein Difs. de Hemia congenita

Strafb. 177 1. Wrisberg obf. anat. de tefti-

cuk Gott. 1779. Samt hos Hr. Alfefs. Doftor

Gahn 1. c. Såkrafte kånneteknet til vattn-

brack år genomfkinlighet mot ljuslågan uti et

mörkt rum. Vid tefticlarnas Rhéumatifka in-

flammation händer dock åfven ftundom at de

fynas genomfkinlige, men det fordelas omfi-

der, til teckn at intet vattn varit verkeligen

»tgutit.

Hr. A. har åfven flere gånger fedt tefti-

clarne af Rhéumatifka och Hasmorrhoidale til-

fillen, fvulna och blifva genomfkinligc, ftun-

dom en del , ftundom til hålften > hviiket flyt-

tat fig ån på et ån på et annat ftålle.

Således måfte man vid ljus-fkenet ganflca

noga underfoka och betrakta bråcket, emedan
5fven ftundom hinder at teftiklens låge midt

i vattufacken, vattnets gelee-aktighet, hinnor-

Bes och yttre betackningarnes tjocklek med
, mera.
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mera kan gjöra bracket dunckelt och ogenom-

ikinligt, ehuru vattn år verkcligen deruti.

Åtfkillige håndelfer anföras hvarutaf föl-

jande flutfatfer gjuras:

i) At når vartivfamlingar finnas på en gång

både innom och utom Tunica vaginalis , utan

gcmenfkap med hvarannan, böra de fårfkildt

med fråte-medel angripas och tommas.

2) At vattu-bråcken icke altid aro runda

eller ågg-lika , utan mångkantige och fler-rym-

miga , men låta dock inflammera och bota (ig

genom fråte-medlets påläggande på et ftållc.

3) Då i bracket år mer fradga, men min-

dre gcnomfkinlighet, kan med fkål mifstånkas

den fort hydrocele , fom beftår uti vattnets in-,

iiltration uti de hinnor, fom utgjora Tunica

vaginalis med cellulofa Communis, utan någon

vattu-famling i defs håla.

4) At fråte-Medel ej altid hos alla verkar

lika fnart, utan fordrar både längre tid och

återhåmtadt bruk dåraf, efter Efchara? flera af-

bladningar, och ehuru denna kur gemenligcn

innan fkorpan lofsnar utdrager dubbelt (a mån-

ga dygn fom Hr. Else utfåtter, fa ar den dock

merendels flirtad på 7, 8 högft 9 veckor,

5) Når vattu-fäcken eller Tefliklen dröja

ufver vanlig tid med fordelning, har Hr. A,

funnit at 1 a 2 gran Calomcl tydeligen på-

fkyndat ändamålet.

6) Ju ftorre och mera fpånda vattu-bråckc-

ken 5fo, defto förr odi lättare afloper kuren;
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ty vid et mindre åro betackningarne, fom af

fråtemcdlet böra genomträngas , altid tjockare.

En beftåndig liggning under kuren år nödvän-

dig, emedan •patjenterna af fittjande rått up
och gående plåga må illa»

Tab. I. med Fig. i, i och 3 hora hit*

och vifa åtfkilligc vattu-bråck med hinnorne

och teftiklarne.

P. ify Gruntfmdrirtcm , Cantet* puteX; bejkfef-

ven af SAMUEL ÖDMAN*
Cancer pulex och Locufta Ltnn. häfvä gan*

fka mycken likhet. Canc, pulex finnes befkref-

ven uti Faun.} Sv, N:o 204 i, Sy(L Nar. N;ö

81. Hr. Ströms fond mor 1 p> 188* Hammers
Fann. norv. N:0 73g. Hr. O. gifver åfvén ert

fullkomlig befkrifning på denna f tunt liila kräf-

ta, den ftiger til ftråndtrna i December, da höft*

Ken vifar fig ] Sr million tals på lerbottn; def*

parning år i Jan. Febr. och mars. Denna kräfta

upåter rKkenåtcrt, då de ej med ftärk lut och

ti- rönn- famt ek-bark årö kokade. Straxt

efter midfommar går denna kräftan ut på flor-

re djup, til höften åter. Detta lilla djurets

tjenft i naturens hushållning torde vara ät rån-

fa ftrånderna från as den tiden ifetl hindrar

andra djur derifrån» Sjelfva tjertä de til ftråck-

foglarnas , ankors och gåffejrts fodä.

Pa$. i68- Be/krifwng pä 3:ne nya IrtfeEitr > af
a P. THUNBERG,
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Hr. Arch. och Ridd. von Linne namngaf

och befkref år. 1775 uti en Difputation en in-

fe£t. under namn af Paufus. Sedan den ti-

den har intet nytt fpecies blifvit tillagdt. Hr.

T. har dock under finc vidlyrtigc refor uti

Africa funnit 2:ne nya Species dåraf. Så val

antennernas befynnerliga clava folida , fom hu£-

vudet och broftets fårlkilta fkapnad ikiljer detta

fläkte ganfka myeket från alla andra. Den fom
förut år bekant kallas Päufus microcephalus

och defla 2:ne kallas P. ruber och Hneatus;

hvilkas Carafter Special» få val fom genericus

anföras. Fig. 4 och g. Tab. 1 hora hit.

Pag. JliHafre-mafken; befkrefven af C. BJER'
KANDER*

Mafken fom äfbiter ftjétkarne på hafran,

tans efter förvandlingen vara en mufea fom
kalläs avente, något lik rtiufea frit och hordeu

Beråttelfe öm Mafkaf i grädda; af CLAS
BJERKANDER.
Defla voro larver til mufea vomitoria, fora

förvandlingen ville. De flugmäfkar fom ftun-

dom genom purger-medel blifvit Utdrifne från

mennifkor hafva troligen kommit af agg lag-
#

de i maten. Således bor mjölk om fommare»
bevaras från defla flugor.

wmmmmaammmammmmmmnmmmmmmmF~-

Om ett ftyfodt barn, med dubbel khjfning uti

éfre läppen och ^omen p genom operation tyck*

ligan
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ligen knipit, åf P. HMGERSTRAND;
Mxaminerad Jladt-Chirurgiis i Gefle.

Bonden Jacob Andersson Niglöe från Hillé

focken inkom hit til Gefle ftad d. 21 ftftled-

ne Julii, med et nyfödt gåffe-barn, (om hade

et ganfka hifkeligit och vanfkapeligt utfeende :

öfre lappen var klufven på bagge fidor om
Fovea labialis, klyfningarne pafTade motnåsbåror-

ne på åmfe fidor , men den på häger var myc-
ket ftorre, emedan et utfkott af åfre käften

• ilod en tum fram om munnen mellan deffe klyf-

ningär, och var vridit frän höger til vånfter;

uti detta urfkott fants hylforne til de 2:ne

fråmfta tånderna. Sjelfva öfre käften fam t ben-

aktiga gomhvalfvet voro dubbelt klufne> men
det köttaktiga enkelt. Ingen tungfpan kunde

fes. Denna belägenhet var vål den uflafte

Ibm kan gifvas; ty hvarken kunde barnet di,

ej eller fvålja något fom gafs det* utan geck

alt fådant ftraxt åter ut genom naf«n.

Operation var det enda fom kunde rådda

flet ifrån det förfkrackeliga ödet at fvålta til

döds. Herr Regements •> Fåltikår Eckel var vid

detta tilfalle hår i ftaden, få at jag feck be-

gagna mig af hans mogna råd; och beflöto vi

. tilfammans at * oaktadt barnet nu ej var mer
ån 3 dygn gammalt, {kulle man dock forfoka

at genom operation rådda defs lif.

Den 23 Julii förmiddagen fkedde opera-

tion uti nåmde Herr Regements -Faltfkars och

Herr Doftoj/ Gri&lsons närvaro.

E>en
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Den biteri af lappen* forii gjorde ori, bott*

fkars vid feptiim narium , med. en biftouri: kå£

tens framftående utfkou afkniptes med en nv
gel-tång: faren gåfvo nog blod fom ftillade»

med an"fvamp (fpongia): med knifven fkildcs

inre (idan af lappen från käften* Kanterna af

den klyfde läppen fårades och gjordes blodan-

de med fax, famt ihopfogades med 2:ne li-

gaturer, den ena ofverfl vid nåfan och den

c:dra medlerft på läppen* En plumaceau, be*

ftruken med Batfam, e mecta, lades öfver liga-

turen, fedan håftplåder och iidft binda, Nu
gafs barnet genom pipen af en Thee - kanna

upkokad mjölk, blandad med *fhfu&, Rhci Och

fyrnp. Papaveris
y

hvilket det rigtigt behoit

och nedfvåljde* Detta gaf om natten flere

opningar, hvarvid nog blod geck bort> Ibrn

under» operation nedrunnit. På aridra dygnet

var forbandet upblött, hvarfore det aftogs,

och fants öfre ligaturen genomfkuren, men den

nedra var i godt Iland , och läppen til en god
del midtpå fammanfogad. Såret forbants åte^

på famma fått* På £:te dygnet bortkliptes

den andra ligaturen, då lappen redan til ert

3:djedel var läkt. På 1 1 dygnet ville barnet

ej mer dricka utur Theekans-pipen och kunde

nu redan njuta födan ur en Theefked; på det

15 var det fullkomligen läkt och frifkt famt

af formeligit och vackert utfeende, då fadren

kom in for at hämta det*

Nå 19 T Au«
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Auftor har behagat til denna relation bi-

foga en vacker tabell ofver barnets utfeende

både före och efter operationen; men fom
denna afritning i det hufvudiakeligafte liknar

det labiumj leporinum, fom finnes i Hr» Ge-
neral - Direfteuren och Riddaren af Acrels
Chirurgifta Hdndelfer 1775 T. III. n*g. 1 och

Ii , afritad, allenaft med den fkilnad., at hår ,

i ftållet for den jämna ån, var et fnedt ben-

utfkott; få torde famma graverade ritning hår

vara mindre nödig.)

Väderleken och de mdjl gångbare Jjukdomar, ob-

fervevade Jlflledne Augiifli månad i Stockholm*

D. 1 - - morg. klart, 20 gr. varmt; Barom.

25, öi. midd. 27 gr* varmt.
#

2 - 9 morg. klart , lugnt, 20 gr. varmt,

men om midd. 29 gr. fåledes den

varmafte dag hår varit fedan den 22

Jul ii 1778, Barom. 25, 6o.

3 - - morg. måft klart, 20 gr. varmt, lugnt.

Barom. 25, 71. midd. 28 gr. varmt.

4 - - morg. klart, fedan det kl. 4 a 5 rag-

nat, 18 gr. varmt, Barom. 25, &4
midd. fulla 39 gr. varmt, altfå ftorre

ån den någon gång varit fedan d.

16 Julii 1775, aft. något rågn och

hördes åfkan.

% - - klart, 27 gr* varmt.
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d. 6 - - morg. klart 18 gr. varmt, lugnt Bar»

26, 10 midd. 27 gr. varmt.

7 - - morg. klart, dimba ofver ftaden , 20
gr. varmt, lugnt, Barom. 26, oo*

midd. 26 gr. varmt.

8 - - morg. klart. 19 gr. men mådd. 27
gr. varmt.

9 - - morg. klart, lurigt, 20 gr. varmt >

Barom. 25, Q6 midd. 28 gr. varmt.

10 * - morg. klart, 21 gr. varmt, lungt,

Barom. 25 > 90 midd. mot 30 gr.

varmt, mot aftonen mulit.

11 - • morg. 22 gr. varmt, Bar. 25, SS
midd. 30 § gr. varmt.

12 - - rok i luften, eljeft klart, midd. fulla

31 gr. varmt fom ej varit på 27 år

tilforene.

13 - - morg. klart, lugnt. 21 gr. varmt,

Bar, 25, 67 midd. 30 gr. varmt,

efterm. åfkdunder och et litet rågn-

fkur.

14 - - morg. klart, 22 gr. varmt, Barom*

25, 51» midd. 2,6 gr. varmt, aft*

litet rågn.

15 - - morg. måft mulet, 20 gr. varmt. Bar,

25, 40. midd. 24 gr. varmt.

*6 « - morg. klart med ftro-måln, 20 gn
varmt, började mulna och rlgna,

Bar. 25, 41 eftermidd, klart, 25
-gr. varmt.

17 - - morg. halfrklart, ig gr. varmt, fe-

T 2 4au
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dan mulet med rignfkurar och om
aft. ftark blixt och åfkdunder, midd,.

24 gr. varmt.

d» 18 - *• morg. klart 17 gr. varmt. Bar. 25,

50, fedan mulet och något rågn,

midd. 23 gr. varmt.

19 - - beftåndigt klart, 24 gr. varmt.

20 - - morg. klart, 17 gr. varmt, lugnt

Bar. 25, 46 midd. 20 gr, varmt,

mulnade.

21 * > morg. mulet med rågn, 14 gr„

varmt, Barom. 25 > 37, klarnade

mot aftonen.

22 - - morg. klart, med froft i dagnin-

. gen, men klockan) 6 var 8 grader

varmt, lugnt, Bar. 15, 62* midd,

20 gr* varmt, mot att. mulnade.

23 - - morg. mulet 12 gr. varmt Barom.

25> 37- midd. litet rågn, 16 gr.

varmt, klarnade til natten.

24 - - morg. klart, 7 gr. varmt. Bar. 25.

61. midd. 16 gr. varmt.

25 * - morg. itro-måln, 12 gr. varmt,

lugnt, Barom. 25, 71* midd. i§

gr. varmt*

26 - - mul. med dugg-rågn, 17 gr. varmr*

27 - - morg. fuktig dimba, lungt, 15 gr.

varmt Barom* 2$, 30. midd. 20
gr. varmt.

28 - - måft mulet, 13 gr. varmt, Bar.

25, 50. litet rågn, midd. 18 gr.

varmt. 29 - -



£S ) 293 ( gg

d. 29 - - morg. mulet, 17 gr. varmt Bar.

25, 59« midd. 23 gr. varmt, en
rågnfkur med åfka*

30 - - morg. maft .mulet, 18 gr. varmt
Bar. 25, 25. midd. 19 gr. varmt.

31 - - maft klart, 13 gr. varmt Barom.

25> 54.

Sjukdomar voro nu nog gångfc fl i Sta»

den fom rundt omkring på Landet. Remitteran-

de höft-febrar fag man ofta, fom ftundom (luta-

de lig i hitermitterande ; de behofde altid go-

da evacuantia. Var kroppen ej dermed myc-
ket val beredd , få förvärrades de altid af ki^

nan, fom ock merendels kitnde umbäras*

Råd"foten vifade fig åfven ganfka mycket >

hos barn ofta dödande; utaf aviforne fer man
at den utrikes åfven grafferat. En del tro at

den ftarka hettan uti denna månad jdertil varit

vållande, andra fkylla på de kulna aftnarna*

Men hvad år orfaken at famma väderlek, vid

det ena tilfållet och hos den ena mennilkjan

Sftadkommer Rodfot; en annan gång och ho«

en annan Rotfeber; åter en annan gång Rheu*
matiflca febrar, friffor- och få vidare? Månne
ej något for ofs ånnu obekant fro , fom i luf-

ten kringdrifves ? Eller månne Allmackten o-

medclbarligen ftyrer, befriar eller pålägger

detta plågoris, utan at naturliga medel, fur^

feelfer eller lufromfkiften dertil behofvas ? Det-

ta alt veta vi ej; lydige om vi viftei alla om-!

T s {Un»
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ftåndigheter fåkre och tilforlåtelige medel. Man
har fig bekant ar emetica cvacuera korrafte vå-

gen, at Rhabarber utdrifver excremenrerne

utur tarmarne, och dymedelft minfkar blod-

evacuatjon, at muciiaginoia och opiater minfka
tenesmerna och knepen, at Rhabarber, kina

och cafcaril! flyrka magen efteråt ; men pra-

Öiken fvarar, ty vårr, ej altid til Theorien
härom, Oaktadt alla defla medel fortfar dock

(jukdomen ftundom och patienten dör, til

tecken at medlen ej åro ofvikelige och Li-

karena menniikjor, icke Gudar. Evacuantia

(emetica oqh Rhabarbern famt manna och Ta-

roarinder) hafva dock, utan genfåjélfe härvid

vift en härlig nytta.

Kik-hofta vifadc fig åfven ofta ritt (vår.

Svar til J. K. uppå de/s bref dat* Söderhamn

d. 2 ^funii rjtfi, frän G. L.

Det ar icke Söderhamns Stad och kring-

liggande orter allena, fom måfte ftundom vid-

kännas fådane pcrfoner, hviika obehörigen och

utan ringafte kännedom utöfva Läkare - veten-

flcapen; fjelfva hufvudftaden år aldraminft der-

ifrån undantagen, och defs dagblad vifa fom

pftaft marken af dylikt folks oblyga tiltag-

fenhet.

Såfom et exempel torde jag fa anföra, at

en frän Milit&iren aökedad FåltvåbcU för S
iv
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ar fedan. företog lig medelft täta anonter, på-

truga allmänheten et emot matkar, efter hans

mening, ofvikcligt utvårtes medel.

Kongl. Collegium Medicum, fom med vak*

famt oga ahfer alt hvad fom rorer Medicinal-

verket och Medicinlka Vetenfkapens utofvan-

de, fann fig foranlåtit at upkalla denna man»
och göra fig underrårtadt, med hvad rättighet

han forialde detta medel och hvaraf det be-

ftod, famt huruvida det mot mafkar kunde
vara mer eller mindre tjenligt. Men han kun-

de ej finna fig vid, at utan belöning upgifva

medlet, och årbod fig endaft, at under någon

Läkares tilfyn dermed anftålla prof; han var

defsutom efter vanligheten förfedd med mån-
ga och herliga fkrifteliga bevis , afven af dem

,

hos hvilka man förmodat en bittre urfkilning.

I anledning haraf, blef jag af Kongl. Coll.

anmodad, at vara tilftådes vid deffa anftållan-

de forfok, famt om forloppet och utgången

deraf lämna min beråttelfe, hvilket ock flced-

de på fatt fom följer:

Sedan Kongl, Colleg. Medic. behagat anmo-
da mig, at vara tilftådes vid det utvårtes mafk-

medels påläggande, fom affkedade Fåltvåbeln

M - - i Tidningarne låtit kundgora, famt fe-

dermera til Kongl. Coll. med beråttelfe inkom-

ma, huru detta medel fig förhåller och hvad

verkan deraf förmodas kan, har jag låtit mig
angelågit vara , at på trenne fårflcildte ftållen

vara tilftådes deråft detta medel blifvit brukat,

T 4 och
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och funnit verkan deraf vara ganfka ringa,

fom af följande håndelfer kan intagas

:

1:0 Gåffen Lindbom, 6 ar gammal, hvilken

Unge varit beivårad af mafkar , faf efter maflc-

medlets påläggande om aftonen, den följande

natten ganfka val; hade ock dagen derpå nå-

«gra flemrniga opningar,* hvarmed folgde lika*

fom-toina (kal, hvilka man dock ej med vifsj

het kftndc förmoda vara af mafkar. Hans til-

{land var eljeft både for och efter medlets bruk

}ika, utom det, at omkring nafveln, derell:

medlet legat, forfl: vifte (ig en brun flack, fom

fedan förvandlade fig til 'atfkillige med hvita

Jkorpor eller rugor ofverdragna far,

2;o Gåflen Algren , 3 år gammal, faf, åf-

ven fom den forrnåmde $ val hela natten , men
utan vidare verkan af medlet, eller förändring

af fitt tilftånd. Trenne öpningar, dem han utan

Jlem följande dagen hade, voro annars natur-

lige -och vanlige hos honom, utom vid vida

tilfållcn, då han befvårades af lifvets förftöpp-

ning, fom med öpnande mädel måite aflijel-

pas. Fjorton dagar tilforne, hade han haft

Éonvulfioner af mafkar, fom lindrades genoni

purgerandc medel , hvarvid iinå fpringmafkar

vifade fig bland excrementerna,

x 3:0 Hos Fhckan Wessman, ii år gammal,

marktes ingen annan foråndring af medlet, ån

at hon, lika med de 2:ne förre barnen, faf

val hela natten och hade den följande dagen

;v?grc flemmige öpningar. Ho$ d$nna ?
fa val
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fom de föregående, har medlet lämnat en ftor

brun flack, B vida det legat; dock utan at

förorfaka någre lar, fom. hos den foriTnåmde.

Om dena medel, i egentelig mening, far

kallas mafk-medel , vet jag icke, då inga ma-

fkar vifa flg,
t

och efter M - - egen inlagd*

någoniin vifat fig, uran endaft en myckenhet

flem , den han formenar vara fönderfmålte ma-
fkar , hviiken häftiga förvandling, af et utvårtes

medel, icke låucligen kan begripas, och hos

Algren icke ens flemige, utan blott naturlige

opningar följde, hvareftcr ftolgången blef tr6g,

och måfte med laxerande eller oprrande medel
underhjelpas.

At barnen alla få ro efrer pålåggiiingen

,

och fäfva trygt hela påföljande natten, hade

kunnat gifva anledning til någon mifstanka

om opiat i blandningen , om man icke förut

viflc, at de vanliga utvartes mafkmedel utan

opiat, hos barn göra åfven en dylik verkan»

Lika la litet torde något epifpafticum kun-

na fupponeras, faft Lindbom derefter fadt far

omkring naflen , ty fadant hände icke hos de

C: ne lenare.

Detta medel pålägges förft med en Thée-
(ked, i form af et Eleäuaritim eller mos öfver

och omkring naflen, hvarofver och onkring
åter lågges et pulver, fom något litet fuktas

med brånvin ; fluteligcn betackes altfammans

med en oxblåfa eller blått Sockerpapper > - och

j 5 m
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mt med en linda eller bindel qvarhålles. Med-
let bor i 12 rimar påligga.

Hvad jag med någon fannolikhet formo-

dm* vara i blandningen af detta medel , ar

Malört , Ca?npher, dyjvehträck eller hvitlok , aloa

ozh oxgnlla; kommer harril Libjlicka, båfvergdlt

Och bdrnjlevs-olja; få blifver deraf det vanliga

och nog bekanta majkomjlagtt , fom, efter min
tanka, går famma, om icke mera nytta, ån

detta medel (om utvårtes maikmedel allena,

utan tilhjelp af invärtes , åro tilråckelige at for-

drifva malkar?) fedan itugu. de arthanita for

defs vidlyftiga fammanfåttning , nu mera kom-
mit utur bruk.

At for ofrigt M - - beritrar% hafva gif-

vit en Jefuit i Ungern et. brillanterat guldur»

til et varde af 8000 dal. kp:mt for detta med-

iers uptåckande, fortjenar foga upmårkfamhet

och bevifar ingen ting om detfammas godhet;

men val at framledne Baron van Svieten haft

ganflca rått, då han på et ftalle fager: eadém

femper efi arcctnorum origo^ £f unicus fcojms ,

hteri fpes

Med detta utlåtande, var denne oftanamdc

man ingalunda tilfreds, och fom han åfven be-

fattade % med Advocatur, hvarutinnan han

gjordt åfven fa betydande, kanfke uNkre fram*

(teg, ån uti Medicinen, få kunde han ej un-

derlata, at med en inlaga befvåra Kongl. Coll.

deruti han, ibland annat, befkylde mig, at

hafva fordr. detfamma (fom hans ord lydde)

bak
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bak om Ij-ufet. Men fom jag varit lycketig

nog, at ifrån början uptåcka något krångligt

uri denne mans chara&er, ville jag ej vara

med honom allena; hvarföre jag brukade den

forfiktighct > at anmoda Kongl. Collegii Secre-

rerare Herr Do&or Refteu us, at åfven vid

forloken vara närvarande, hvilken med mig
til alla delar indamde och bevittnade, utgången

och verkan af medlets bruk. Härefter fann

M - - ej rådeligt, at vidare fullfölja fin flik,

i fynncrhet fom han markte, at den for honom
kunde blifva af någon följd; han återkallade

derforc (in inlaga och bad om uriakt, åtnojan-

de fig at af Kongl. Coll. undfå en alvarfam

foreftållning med tilfågelie, at icke mera fålja

fit medel , eller med fine Anoncer vidare be-

fvåra allmänheten.

For min del var jag ganfka : nogd , at flippa

all träta med honom fåfom Advocat; men än-

nu mera at difputera fafom Läkare , hälft jag

härutinnan icke anfåg honom for at vara min
»åtta man.

Ckemifches journal fur die Freuvde der Natitr-

khre , artzveijgelahrtheit , haushaltungskuv/l

uiid manufaffnren. Entvorfveu von D, LO-
RENTZ CRELL, der theoret. arzneijge-

lahrtheit und der Mat. Med. ord. 6fF. Lehrcr

etc. Lemgo. in 8:0 I Theil 1778; 240 fid,

S Theil 1779, 250 Ädt#

Har*
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HSrmcd dpnar Hr. C. en forrådsfcammare,

hvareft han vil fimla egna märkvärdige Che-
mifka föriok, främmandes, fom blifva honom
meddelade och. hvartil han upmuntrar, iamt

utdrag utaf de nyafte ikrifter i fynnerhet utaf

Vetenfkaps-Sccieteters handlingar. DerTa båda

utkomne delar ugvåcka et fördelaktigt hopp
om denna inrättning, hvilken efterj den plan

och med den infigt och ofärtrutenhet hos Hr.

Författaren , altid måfte tjena til låttning vid

kunfkapen om det, fom nu for tiden, i den-

na förtrafFelige Vetenfkap, uptåckes. De ar-

ticlar fom hora til Låkarc-konften åro följande.

/ Delen p* 2J. Hr. C. har fjelf i anledning

af de i Sverige anftålde forfok at tilreda phos-

phorus utaf hjorthorn, gjordt en hop under-

sökningar med mennifkjo-ben. Deffa uplofte

han uti fkedvattn i fand-capell, och flög vatm
til uplosningen; fedan detta var filat > dröp han

vitriols-olja til. Det felenitifka praecipitatet,

affilades, edulcorerades med vattn och flögs

vitriols-olja til. blandningen afdunftades tila

den gaf en fvag faltpetteraktig lukt, då den

flögs uti en retort , fattes i reverberer-ugn,

och det fluida ofverdrefs. Men följden vifte

at til benens uplosning var mer vitriols - fyra

påflagen, ån til kalk- jordens prrecipitation be-

hofdes. Hvarfore han, fedan den efter afrok-

ningen qvarblefne maffan lades i en degel uti

ftark eld, bekom et få hårdtglas, at man der-

ned kan ikjara annat glas f Denna handelfe

befå*
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befåftade honom i den tankan at Diamant 2r

et falt. Detta glas gaf med kol - ftubbe en

rigti£ Phosphorus.

P. 40 Hr. Dehne, fom flitigt riktat den-

na Journal, har utaf hal f- torra Peterfilje-råtter

och defs halfmogne frön afdrifvit 2:ne fhgs olja;

forfl: en lått fom flöt uppå ; vattnet, oeh der-

efter, vid ftarkarc* eld, en annan, fom derutf

ftraxt fjonk. Denna iifta anfköt Cryflaller ef-

ter et hälft år, lika vallrath, til hvilkas an-

fkjutning den då varande kölden något torde

hulpit. Både Hr. Dehne och Hr. Pabitsky

hafva utur peterfilje-fro bekommit et vattn,

fom i flållet f5r olja, anfkjutit en ftor mängd
hvita Cryflaller. Då Hr. D* upvårmde vatt-

net , blefvo Cryftallerne flytande och fkilde fig

från vattnet fom olja, Åfven rådes at i all-

månhet deftillera orterne halftorra och icke

fårfke, emedan af farfka mycket mer flemäk-
tige deiar ofvergå och oljan ej få lått kan

fkiljas från vattnet. Hr. Crell gjer ännu ?ä

annan orfak til förmån af torra orters deftil-

lation, nemligen at ej få många vattnaktiga

delar då ofvergå.

P* 44. Vid Naphtha? nitri tilredning tilkån-

nagifva de fmå perlorne, fom vid blandnin-

gen af faltpetter-fpiritus med alcohöl upkom-
ma , at blandningen år mattad , och at laledes

ej mera naphtha kan fås. Ju flarkare köl-

den år, deflo mer naphtha får man. En fpiri-

rus vini fgra blifvit dfverdiiUllorad med oljak-

ugc
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tig* faker fåfom Citron-fkal, gjer mer naphtha

ån eljeit. Hr. Dehnes forfok.

Uti bottn på et karl, hvaruti {lått Reruvi-

anflc - balfam , funnos en hop Cryftaller. Delfa

voro losligc i kokhett vattn , och efter affilning

anfkjotos åter nya , få fort vattnet blef kalt.

Til utfeendet ' voro de lika flores Benzoes,

fyrliga til fmåken, ganflca hvita och rökte fom
balfam. peruvian. Den obekante Auclorn tvi-

flar a t detta utgjordt en naturlig beftånds- del

af Baifamen, utan förmodar at den genom nå-

gon främmande tilblandning varit forfalfkad.

P. 59. Då man långfamt kokar Qvadia til

Extraä och afroker den til hälften, fatter den

efter lång tid Cryftaller, fom tartarus vitriola-

tus, härvid ar en falt hud fom hvarken gjåfer

med fyror eller alealia,

P. 60 Hr. Crells forfok med den utur

©xtalg utdragne fyra. Forån han går dertil,

gjör han et utdrag utaf Segners Difputation

i detta ämne. Han har varit angelägen at ut-

forika fettets beftånds - delars förhållande mot
hvarannari, och at profva denna fyras verkan

på en hop jord-aktige, falter, metalliflca fub-

ftancer, famt på fpiritus vini. Någre derige-

nom upkomne produäer gifver han egne namn
til ex. Djurifk vinften, djurifkt mineral - falt,

djurifkt kok -falt, fett-naphtKa.

P. 94» For at århålla ec rent mineralifkt

alcalifkt falt, deftillerade Hr. C öhl-åttika och

taplofte krita cteruu Uti uplosningen af detta

tjocka
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tjocka medelfalt flög han efter hand Glaubers-

falr , tils ingen felenit mer praecipiterades. Det

tunna filades, afroktes och faltet calcinerades

tils det hvknade, hvarigenom han bekom de

vanlige falis alcalini Cryitallcr. Vid detta til-

falle omtalas och afhondlas öfverhufvud de

forfulwnian anflålt for at århålla rent mincra-

lifkt fal alcali.

P. 102. Et pund och 12 uns mennifkjo-

fett gaf Hr. ' C. 20 uns , 3 qvintin och 2

fcrupel olja
, 3 uns 3 l cjvintin fyra lamt 3

uns 1 qv. 2 fcrupel kol. Uti den deraf brän-

de aflcan fans kalk, alun och glas-aktig jord.

( Fortfåttning en annan gång utur

Murrays Med. Pratl. Bibi. T* HL p. 445. etc.)

Samling af Rön och uptdekter etc.

Af de for Augufti Månad afhandlade äm-
nen, far man har nämna följande:

2) Om. fjö - luftens . hälfofamhet

;

. bref från

Dr.
J. Jngenhousz til Sir

J.
Pringle.

5) Batavianfke Veten/kaps-Sål/Hapets Hand-*

Ungars i:fia och i:dra Del. En fortekning pa
de fornåmfta åmnen uti defTe långväga Veten-
skaps -Handlingar, har Hr. Doft. Fagrä:us in-

fåndt , med löfte , at meddela de vigtigafte p5
Svenfka ofverfatte, och man far då nämna dem,
forn kunna hora hit.

Utdrag af bref frän London til Herr
Prof. BERGMAN. Det förfta k dat. Lon-

don
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don d. 6 Apr. 178I5 och man underrams
dar uti, at Dr. BROWNRIGG nyligen för*

fäkrat Jifr kanna konften at förvandla luft til

en fot:d kropp. ~ Uti det 2:dra, dat. Lond.

d. 5 Jun. 1781» Sro et par rått artige Che-

mijke uptakter omtalte.

i
Befordringar.

Under d. 20 Augufti innevarande år har

KongL Maj: t i nåder befordrat Med. Docl. P.

Dubb til Amiralitets-Medicus i Gotheborg och

Med. Doåor
J.

Ullkoi.m til Regements - Fålt-

fkår vid Sprengtportfke vårfvade Regementet.

Under d. 10 derpå följande Sept. år Kongl.

Maj:ts Lif-Medicus DbÖb. Nils Dalberg i nå-

der förordnad at vara Bergs-Råd, och (amma
dag har Kongl. Maj:t i nåder tillagt Chirur-

giis B. Phil. Reichenbach Afleffors namn , he-

der och värdighet, lika med Affefforer uti Kongl.

ColL Medico- —* Under d. 1 Oftober har

Kongl. Collegium Medicum utfärdat Fuimagt

for Med. Do£L Jacob Alm at vara ,Artis ob-

ftetricia? Adjuncl efter Med. Doft. Casp. Tren-

delenburg*, fom , uppå begåran , från den-

na fylla Srhåliit aflked och blifvit Stads -Phy-

ficus i Carlshamn.



Georgii ProchAska, Med. Do£tor & Profef,

Anatom. etc. in — Univerfitate — Pragenfi,

Z?£ firuUura Nen;orum. Traföatiis Anatomien?

Tabulis centis itltifiratus. Vindob. 1779. 8;o

Maj. 137 fid. med 7 Tabeller»

Auclor delar denna afhandling uti 3:11c

fettioner*

v.fia Seföion innehåller ert uti g Capitel fam-

mandragen beråttelfe om det, fom i alla tider

utaf Au&orerne blifvit anmårkt om Nervernas

ftruftur.

I / Cap. omtalas Grcpkeritas uptackter om
nerverna. Uti Hippocratis och Aristotelis

tid hade man ganjfka otilråckelig oeh mörk
kundfkap dårom, emedan de med ligamenter

ock tendines förblandades. Aristoteles trodde

dem upkommä från hjertat.

Erasistratus, fomfjelf ofvade Anatomien

både på lefvande och döde , trodde i början

at nerverna upkommo från hjernans hinnor \

men på fin ålderdom blef han ofvertygad at

de alla kommo från hjernan och defs mårg.

Galenus har famlat alt hvad alla for ho-

nom fkrifvit uti Anatomien > ock gjor orden-

telig fkilnad på nerverna fom upkomma från

hjärnan och ryggmärgen, och kallas nervi vo-

luntarii, från benen och kallas ligamentales,

och från mufklarna t^ndones- Han (äger vi-

dare at nerverna beftå af 3'.ne flags fubftans

:

ytterft en tjockare hinna, fedan en tunn i re,

NS 20 ti Mgg*
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bagge från hjernans hinnor upkomne; innerft

ar et mårglikt våfende af famma fubftans fom
fjelfva hjernan.

Uti 2 Cap. omtalas Arabes och Arabiftce>

hvilkas fortjenft i nevrolog: Ir ganfka ringa;

hålft de antingen affkrifvit Galenus eller fjelf-

va (krifvit odugeligit.

5 Cap. innebegriper Injlauratores Anato-
mes uti Italien»

And. Vesalius, Gab. Fallopius och Eu-
stachius, ehuru lårde Anatomki de varit och

ehuru i fynnerhet den fifta noga beflcrifvit ner-

vernas upkomft och fortgång, hafva de dock
ej gjordt några firdeles uptikter i anfeendc

til nervernas invärtes ftruftur.

Joan. Riolanus fager at genom nerverne fo-

ras fpiritus animales, for at gjor?i kjånfla och ro-

relfe; men huru hrsandarne genom defTa folida

nerver kan fortkomma, det håller han obe-

gripeligit. Torde hånda (fåg, er han) at den

fina fpiri rus aninialis låttdigeu genomtränger

nervernas fpongiofa fubftans.

^ Cap. Animclium ii tifiones.

Wilmsius fager at Medulla cerebri utftråc-

ker fig i nerverna, omgifven med dura och

pia mäter: At medulla nervorum beftår af mån-

ga fina nerv-trådar, fåvfldlt uti hjernan up-

komne, hvilka fåledes fortfara til deras flut:

at defla trådar aro foLida emellan hvilkas fidor

lifs andarne re- a iig : at de under microfcop

fynas af åtfkillige gångar och hål genombåra-

de,
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de, famt i oråkneligc fibriller uplofte, och af-

ritar dem åfven falcdes i fin l^raft* de refpira-

tion. organis & ufu.

Malpigh håller före at cortex cerebri Ir

glandulös men medulla fibros. Det inre af

nerverna fager han vara en coritinuätion utaf

hvita margen i hjernan och beftå af knippen

fåmmänhållne af pia och ddrä rriafer,

RuyscH afritar en tråd af en fin nerv delad i

orlkrieliga andra trådar, och fåWr at deffa fubdi-

vifionet åro fluteligen la fina fom fpindeUvåf.

Léeuwenhöeck, har funnit få val hjernan

och rygginårgen forrt nerVerrie bcftå af ror

med fin öpning uti, hvaruti fördes någon våt*

fka och har uti Épift Phyfiol. XXXII éfver-

tygat iig fjelf och några iorii tviflade på hans

upgift, at deffa ror ej allénaft voro åpne utan

at åfven fmå kråk funimo fridt uti det deruti

befintlige vattn. Åtflcil Hge figurer bifogade til

32 och 36 brefveri hora hit.

Bidloo nekar äldeles at nerverna aro ihå-

lige ; at nerverna fvålla ned öm de om dem gjor-

de tilbirtdningar > fager han, kömnler af de i dem
Varande vener.

Vti Caps /. köntmer den fullkomligare A-
kaiomien anjldld på mnnifkjokroppar- * Vieus-

sens , kårtd for firi Nevrographia uniiieffalu ,

följer Gale^Us då han Omtalar rievernas ftru-

öur, at de neml. beftå af et yttre hin-aktigt

bch inre mårg-trådigt våfende» Palfyn; Bö-

ErhaAVe etc. hafva varit af farrima tanki.

U 2 Lan*
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Lancisius har befkrifvit et mufculåft ämne uti

ganglia, (om ingen fedan har funnit.

Al. Monro håller dem for ihålige trådar.

A. Haller fager at nerverna inuti beftå af en

mårgj fom kommer från hjernan eller rygg-

märgen. Denna mårg bindes i fina ftrångar

igenom pia mäter, af hvilka ftrångar åfven de

finafte nerver beftå. Detta ftrångar åro cylin-

drifka eller platta ,\ rata, parallela, famt hvar

och en continuerande fårfkilt från hjernan til

deras ytterfta flut. Microfcopifka obfervatio-

ner vifa denna oåndeliga delning. Nerverna
r

aro icke elaftifka, icke irritable. Han tyckes

tro dem vara ihålige, och i fin cavitet fora

HrVandar.

Zinn fager at dura mäter följer nerverna

utur hflfvudfkåls -hålen, men delar fig fedan i

2:ne lameller, den yttre vänder om och lägger

fig til perioftium oflis externum; men den inre

följer nerven et ftycke och förgår fedan i cel-

lulofa.

Ledermuller har fedt tubuli i nervi opti-

ci, hviika Haller fager vara funiculi nervei

omgifna med pia mäter.

Moscati har funnit at nerverna på intet

fått kupna genom maceration uploias til cel-

lulofa.

Kirklakd fager at medulla Cerébri & ner-

vorum ej år fibros utan af en fynnerlig mu-

cos ege*ifkap , och at involucra utaf dura och

pia mäter tjente fom vaggar af ror hvaruti

den-
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denna mucus fördes från hjernan til ytan af

kroppen, fafom blodet från hjertat.

Massimi fager at nerverna endaft Iro CeJ-

lulofa.

1 Giovanni Maria Della Torre har genom
mycket förökande microfcoper fedt at hjernans

och nervernas mårg ej är annat ån en omåte-

lig mångd af genomfkinlige globler, limman-

de uti en nog genomskinlig våtfka. DelTa glo-

buli voro ftörft i hjernan, minfl i nerverna*

De voro rått efter hvaranan uti nerverna at de

liknade trådar, och fördes tillika med fitt li-

qvidum beftåndigt från hjernan til kroppen,

då nyrt deponerades i ffållet från artererne.

Uti 2:dra SeMion utfor Hr. P. fine egne

anmärkningar o\n nervernas Jlrnföur , och i /

Cap. et allmånt nervernas betraktande. Nerver

åro trinda hvita (frångår, upkomne från hjer-

nan och ryggmärgen, därifrån utdelade kring

hela kroppen genom många grenar hvilka of-

ta med dg inbördes åter foreaas. DefTa åro

de omedelbara verktyg hvarigenom fjålen från

fit fåte, fom tyckes vara uti någon del af

hjernan och kallas fenforium commune, utflcic-

kar befallningar til alla kropps-delar , fom åro

defs valde underkaftade , eller underråttas hon

igenom dem, hvad fom händer och flcer uti

de kroppsdelar, fom kallas verktyg til de ut-

vertes finnen (organa fenfuim externoruin).

VhTa kroppsdelar fåfom: hjertat, magen

tarmarrre med flera, hafva dock en egen ret-

U 3 lighet,
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Kghet, hvar förutan nervernas bemödande in-

gen ting fkulle verka, och fom endaft Ir or-

faken til deras rorelfe. At nerverna blifvit

indelta uti fenforii och motorn* &mt de(fa fe-

l-^euri vok\mt'cirii och muokmtarii , år aldeles

rått i anfeende til dera» funktion, ehuru icke

deras beflcaffenhet eller fammanfåttning år på
något vis åtfkillig, och man ofta i famma
nerv tråd finner både en nervus fenforius och

motorius , vpluntanus och involuntarius tilfairt-

rnansbundne. Den andra indelningen af ner-

verne uti dem fom komma från hjernan och

dem fom komma från ryggbaftet, jr til deras

origine afven rigtig. De nerver iom komma
från hjernan §ro njo par, emedan Willisu

10.de år af v. Haller och Ascn med ratta

räknat til rygg nerveme , hvilke åro 30 par;

8 kallas Cervicaies, 12 dorfales, § lumbares

och 5 facralesv De gamlas indelning uti ner-

vi duri eller motorii och molles eller fenforii ,

år icke grundad i Anatomien och varder få-

ledes forkaftad.

% Cap. om nervernas omfvepen (jnvolucra)*

Emedan fjelfva bjernans lpfa fubftance ingår t

nerverna, år klart at de med någre hinnor

måfte vara omgifrje för at den bevara. Så val

nervi Cerebri fom med. Sp. §ro ftrax i fin

början omgifne med et ftarkt involucrum fom
tros vara af pia marer

?
Qch hvilket följer ner-

verna utom deras hål. Memb. Arachnoidea

%gei fig åfv^n lgft til 4em, pura mäter for-

enar
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enar (ig dirmed forft vid nervernas ankomft

til de hål, hvarigenom de (kola gå utur huf-

vudflcalen; den yttre lamina durse matr. haf-

va vi fiigdt fkiljer (ig från nerven åter och

följer pericranium , men den inre omgjer ner-

ven, upl<Sfl tillika med arachnoidea uti en Cel-

lulos våfnad. Hvarifrån likväl undantages ner-

vus opticus, hvilken ifrån defs utgång från

Cranium tils den ingår i bulbus oculi år om-
gifven med en ftark fkida utaf dura? matris

inre hinna, hvarigenom denna nerv år faftare

och kan (aledes båttre tåla ogon-globens hvar-

jehanda rorelfer.

Medulla fpinalis år åfven nårmaft tått och

hårdt omgifven af pia matcr, få at, då denna

hinna fåras , utfvåller medulla fpinalis fom en

gröt darutur. Dåromkring omges ryggmårgen

af arachnoidea famt dura mäter, fom Sfven

gjor fkidor for rygg - nervernes rötter til de

paflerat fido- hålen. Sedan nerverne pafferat

utur Cranium och vertebrernas håla, år deras

forfta omklådnad faledes endaft beftående af

Cellulofa. Denna Cellulofa våfvad år tjockaft

kring ftorre nerverna och vid deras början;

men aftager mer och mer , få at ytåndarne til

flut ligga helt Måtta. Den andra omkiådnin-

gen npkommcr af pia mäter > och följer ner-

verna anda til deras flut, famt omgjer dem
ganflca tått och faft, få at då de fåras eller

afflejåres påfer det medullaira våfendet ut fom

en droppe eller fvamp. Denna omklådningen

U 4 om-
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.omgjer ej allenaft nerverna, utan den nedfan-

kcr fig arven i åtfkillige fkiljo-vaggar emellan

flrångarnc i nerven; hvarutaf nervernas mer
eller mindre hårdhet och fafthet mycket de-

penderar. På denna hinna fynas åfven åtflcil*

hge blodror,

5 Cap, om fjclfva nerv- flrångarne. Nar
någon del utaf hjernans eller rygg-baftets mlrg
inneflutes i en fkida eller canal af.pia mäter

kallas et fådant knippe nerv-ftrång. Ät nerver-

na beftå af flere ftrångar kan man finna då

man aflkalar nervernas ytterfta omklådning,

Alla nervi Cranii genomgås och vilas be-

ÖS af mer eller mindre antal funiculi ; och

nervi fpinales upkomma af a:ne rötter : en

fråmre och en den bakre, hvilka åter beftå

af många mindre ftrångar, af hvilka de

ftrångarj fom från bakre roten upkomma en-

famm e utgjora ganglion fpinale, hvarvid de

från den främre endaft genom CeUuloia åro

forbundne > och förenas forft fedan de bakre

från ganglion utgått, for at årer tilfammans

utfprida % i åtikiilige ftrångar , hvilka ofta

äter förena fig*

^ Cap. om Medulla nervorum. Den inre

lubftancen af nerverna, fom med fkjål kallas

deras mårg , fkiljer (ig intet tardeles från hjer-

nans mårgaktiga vafende. Ehuru hvar och

en lått tyckes fe hvad åtflrilnad ar pa det Cor-

ticalq och medullaira af hjernan; få finnes lik-

väl denna fkiluad under de, båfta. microfcop

vara
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vara aldelcs ingen, emedan bägge dl fes be-

flå af en otalig hop globler, fom på et fyn~

nerligit elaftifkt fått hänga tilfammans och åro

ej få åtfkilde fom blod-globlerna. Emellan defla

globler fynes ingen rorelfe» Om man på delfa

dryper några droppar vattn, få at de utfpådas

och fuktas, kan vål en finula aflkiljas men den

beftår dock altid af flera globler och ganfka

fållan affkiljer lig en enfam. Au&or har for-

fokt at vattn kan intet loffa defla globlers för-

enings -band, ej en gång genom 3:ne månaders

maceration. Hvarutaf fes, at defla kulor ej kun-

na röras och löpa från hjernan genom nerverna

til hela kroppen, utan forbiifva ftilla på fina

Milen, troligen fammanbundne med en oånde»

ligen fin Cellulös våfnad , från pia mäter tor»

de hända upkommen , hvilken åfven torde tje-

na til delfa globlers underhåll (nutrimentum).

Om defla globlers ftrutlur veta vi ingen

ting. Månne de åro fammannyftade ror? eller

hvad annat? De åro irregulaira , ej aideles run-

da eller lika flora. De la Torres upgift, at

de åro florft i hjernan, minft i nerverna tyckes

ej eller vara fjiker; man har ock icke funnit

(kilnad mellan dem hos en mennifkja och en

oxe. Deras ftorlek til blod-kulornes år fom X

til 8-

Nervernas medulla år lik hjernans utom
det at globlerna utgjora dar en mer reguiair

råt linea efter hvaran, fom De la Torre an-

mält, famt aga mer elafticitcr, och fafthet,

U 5 fom
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fom hårrårer af pia mäter, fom omgjer nerver-

na. På de flciljevlggar, fom gå genom ner-

vernas mårg, löpa åtfkilliga de fmårfta blod-

ror, fom flutefigen blifva få fina, at omojeligen

någon inje£tion kan {ig deruti intränga, hvar-

före man ej kan veta om de gå anda til mar-

gens globler, föda, ja kanfke *aldeles utgjå-

ra dem.

j Cap. Om man utaf denna befkrcfna ner-

vernas ftruQur kan mechanice uttyda deras

förrättning ^funäio). Nervernas förrättning

år at fora fjåiens befallningar från hjernan til

kroppen, famt derifrån åter underråtta fjålen

om de intryck andra kroppar uppå vår hafva.

Det gifvas likväl nerver , fom ei åro fjåiens be-

fallningar undergifne , fafom : hjertats , magens

,

tarmarjias m. m.; utan lyder någon annan

mechanifk: retning; ty då någon ftimulus ag-

gar nerverna, iker rorelfe ockfå utom fjåiens

medvetande, uti de mufklar fom nedom reta-

de ftållet få nerv-grenar; hvilke likvål til huf-

vudet återföra antingen en behagelig eller o-

behagelig kånfla dåraf. De mufclar hvilka ej

aro underkaftade fjåiens vilja, deras nerver

retas af någon mechanifk ftimulus , fafom : ma-
gen och hjertat af de faker fom upfylla dem
retas til fammandragning. Hvaraf följer, at en

mechanifk retning verkar det famma til mu-
fclarnes fammandragning, fom fjåiens befall-

ning. Nerverna bibehålla långe, fedan deras

förening med hjernan, genom af/kjårning eller

knyt-
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knytning' Ir hindrad» den egenfkap at reta

mufclarna til fammandragning , da de på något

fatt rotas. De tyckas verka mufclarnes fam-

mandragning igenom det, at de oka våtflcor-

nes congeftion i de ror, fora krypa emellan

rnufcel-fibrerne och de fina trådarne, hvarigenoni

rören mer upfvålla famt boja fibrerna och trå-

darne på hvarjehanda fått, och dymedelft for-

korta mufkeln. At nerverna kunna verka den-

na congeftion Ir genom många bevis afgjordt.

Nerverna åro val fins emellan til lin ver-

kan ganfka val åtfkilde, likväl fer man ftun-

dom at vifla verkningar fortplanta fin retning

på andra nerver, utan fjålens medvetande, hvil-

Jcet kallas confenfus nervorum.

Månge Plulofopher och Phyfiologer hafva

forfokt at mechanice uttyda deffa nervernas

förrättningar. En del hålla for afgjordt at i

nerverna foras den fina fpiritus animalis, fom
uti hjernan från blodet afiondras, och at ige-

nom denna våtfka fkulle rorelfe och klnfla flce.

Men hela denna fats forfaller, då man vifar, at

både hjernans och nervernas mårg ej beftår

af ror utan af oåndeligen många kulor. An-
dra hafva anfedt nerverna for ftrångar,,hvars

verkan beftår uti defs fvångningar och dallrin-

gar , eller uti en nerv - fafts flytning emellan

mSrg-fibrerna. Men deffa fibrers varelfe kan

ej eller bevifas. At hjecnan och nerverna be-

ftå af kalor hjelper icke eller til uttydning

om deras verkan, utan måfte man heldre här-

om
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om bekånrta fin okunnighet , ån med falfka me-
ningar forvilla låfaren. Hvarfore ar nervar-

nes af kulor beftaende mårg fa hårdt famrnan-

packad uti de fkidor pia mäter derom utgjor?

Hvarfore åro de fa i anfeende til fin tjocklek

fom utfpridning och föreningar få ganfka åt-

fkillige? Hvarfore ingå endaft bakre rötterna

af ryggnerverna uti ganglia fpinalia och intet

de fråmre ? Hvarfore upkomma de fråmre röt-

terna greniga och de bakre af trinda ftrångar?

Hvarfore år $:te paret det enda af alla hjer-

nans nerver fom i likhet med dem, fom utgå

från rygg-margen, gjör et fa kaliadt ganglion
femilunare, under hvilket et egit nervknippe
går iårfkilt fritt fram til 3:dje gren af 5:te pa-
ret , likfom fråmre roten af rygg - nerverna ?

Defla med flera tvifvelsmål kan man ej ånnu
gifva fkal til, men torde framdeles val blifva

uptåkte,

$:åje SeEfion innehåller uttydningen öfver
Tabellerne, fom åro rått tydeliga.

Tab. / F. 1 Vifar bafis Cerebri med origin*

nerv. Fig. 2 vifar någre origin. nervön fom

på den förra figuren ej kunde fa tydeligen

fes , hvarfore hela medulla oblangata hår vjfes.

på vånftra fidan,

Fig. 3 vifar pons Varolii med flutet af

med. oblong. tvårs af/kuren.

Fig. 4 och 5 vifa corpus olivare pa läng-

den och tvåren i tu Ikuren,

$ Tab.
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2 Tab. Fig

{
1 vifar et ftycke pa hogra ner-

ven af 3:dje hufvud-nerv-paret, med defs in.

volucrum.

Fig. 2 och 3 vifa delar af nerver utur

hvilkas affkurne anda det mårgaktige vafendet

likt en fvamp eller droppe utpofer.

Fig. 4 Afteknar den delen af 5:te paret

fom år innom Cranium , blottad från dura mä-
ter, fedd på ofre lidan.

Fig. 5 famma dels undre lida, och Fig. 6
famma fida på annat fått vänd, tillika med
den nåftgråntfande delen af 6:te paret.

Fig. 7. vifar delar af 8 och g paren.

Fig. 8 vifar de famma hos et annat fub-

je£t> med någon variation.

Fig. 9 år en del af nervus lingvalis.

5. Tab. Fig. 1 vifar lilla hjernan af et barn

perperidiculairt fkuren i a:ne delar få,at 4:e hjern-

kammaren, hela medullac fpinalis bakre ilda

famt alla derifrån upkommande nerver, fynas.

Fig. 2 vifar en af nervi facrales med fit

ganglion famt hvilkendera roten deruti ingår.

Fig. 3 år fierde ventriculus cerebri af en

fullvåxt, jemte början til medulla fpinalis.

4 Tab. Vilar på en figur plexus brachialis

af hogra armen på en fullvaxt, jämte ganglia

af 5 , 6 , 7 och 8 par cervicale famt I :fta dor-

fale , och grenarne et ftycke ned åt armen.

f Tab. Fig. 1 plexus brachialis af en an-

nan arm på famma fida, der nerverna åro af-

flturne
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flcurne längre ned få at ganglia ej fynas, famt

från all cellulofa renade.

Fig. 2 Vifar nervus medianus til hela fin

långd , ren frän all cellulofa , fa at nerv - ftrån-

garne, hvaraf den är fammanfatt, fynas.

6. Tab. Fig. i vifar famma nervus media-

nus blottad från all beklådning få at nerv-tra-

darne fynas til deras naturliga låge,

Eig. 2 vifar nervus cubitalis på famma lått.

Fig. 3 En del af famma nerv hvars , nedra

anda hår år delad i fina trådar* få at de ty-*

deligare kunna {qs.

Fig. 4 År en del af nervus medianus på
famma fått från beklådningen blottad j och uti

fine trådar delad.

Fig. 5 afteknar en del af nervus Ifchia-

dicusj hvilken beftår af flere och finare trådar

ån brachiales , hvilka ej eller (a ofta foténa fig.

Fig- 6 år nervus popliteus externus.

7. Taåé Fig. 1 teknar en del af nervus

opticus i orhita, fedd gertom microfcop, defs

vsgina upfkuren, få at de {trångar* hvaraf ner-

ven beltär, famt någre vafa derpå fynas.

Fig. 2 Vifar en tvårfkjårning af fammä
nerv, fedd genom microfcop.

Fig. 3 en tvårfkjårning af nervus Ifchiadicus,

Fig. 4 en del af en lamell på tvårrt fku-

reri utaf nerv. Ifchiad. fedd genom et micro-

fcop fom förökar objeclet 100 gånger.

Fig. 5 vifar en enda nerv-tråds tvårflcjår-

ning, fedd genom et glas fom gjor: 400 gån-

ger ftor&e, Fig. 6.
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Fig. 6 En hängande nervtråd af nervus

Ifchiadicus , ledd genom famma microfcop , dels

omgifven me4 fin hinna och dels det märgak-

tiga derutur utpräfladt genom hinnans elaftici-

tet, hvilket fes beftå af efter hvarannan i rad

hängande kulor.

Fig. 7 är en del af märgen i rygg - baftet

fedd genom iamma microfcop.,

Fig. 8> 9> 10 och 11 vifa märgens kulor

fedde genom microfcop i åtflcilligt afftånd.

Fig. 12 afteknar en del afnervns Ifciadi-

cus utaf et barn med de derpå gående infpru-

tade arterer.

Ny h &t e r.

Academie Royale de Chirurgie de Paris hav,

utaf någon de nyttige kundfkapers befordrare

,

Srhållit 1200 livrés at gifva den, fom, efter

Academiens godtfinnande , båfl beflcrifver: De
fdkra/lc medel at utan fara och vavfiäpelighet

borttaga Jtora ärr utur anfigtet fom krut of-

ta lämnar. Man fordrar at en eller flera väl

bevitnade händelfer bevifa methodens fåkerhet*

De fom uti detta ämne vilja fyfTelfättja fig,

finna hos ^Etius åtfkilliga (att at borttaga de

hvarjehandaärr, fom i äldre tider tilfogades pa

atfkillige kropps delar; man, finner derom af-

handlat uti II Tornen af lHiftoire de la Chi-

rurgie p. 774,
Svarea
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Svaren fkola Hållas poft-frie til Paris a

Mit. Louis, Secretair perpet. de 1'AcacL de
Chir. innan d. 1 Aprill 1782. (Se VEfprit des

Sfonnu Aout. ijtfi p. 288*)

Nytt medel mot hinnike-mafken. (utnr iJEfprit'

des Joum. Aout 1J8* p. 3H-) M*n tager en
flor dofis Radix Filicis uti en kopp vattn och
2 timar efter en unce oleum ricini uti boiiillon;

en tima derefter tages äter en unce pä famma
fått och en tima derefter tages åter en lika

dofis.

Detta medel verkar ofta innan 3:e dofis blir

tagen»

Man Iter intet til det gjordt fin verkan;

hvarefter man cndaft behofver hålla (ig fom
efter vanliga laxativer.

(Se famma medel i denna Veckofkrifts 1 Band*

pag. 14, och 33.
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Om Synckondrotomien (a). Utdrag af et, bref

frän $. G. A. til J. #. dat. Ujpfala d. 20

Oclober 178*-

Genaft efter min hemkomft från Stockholm

började jag grunda på Loders Specicufa Tra-

öat om Se£Ho Symphyfeos. Vid genomläfan-

det af Rccenfion i Veckoskriften for Läkare etc.

Band, 2 p. 201, flint jag alt hvad fom til hans

Syfteme horer, af honom väl utredt; en liten

omftåndighet tycks jag mig likväl fakna, nemL
noggiltige bevis til hvad han fager. Hr. Hof-R.
KÅstnérs Mathematifke uträkning (p. 215) >

famt defs figur (Tab, 2 fig. 1) fynas tydeli-

gen vara lå inrättade, fom Hr. Löder har ve-

lat hafva det; och, fanningen at flga, jag un-
drar ej derpå: När man befldller et arbete, fä
må man ju jå det efter fit behag? Demonftration

år> fom mange andre dylike, mathematice rik-

tig, men flår pjiy^ke felt: Så fager åfven en
lärd Mathcmattcus (b) åt bvilken jag vifat ho-

nom. De upgifter, hvarpå demonftration grun-

dar fig åro ej riktige: Saken år fedd blott pl
en fida och ej på alla; och det formodeligen

for at få Thefis bejakad» En Mathematicus

,

fåfom Hi\ KÅstner, kan icke känna fådant:

men i mediertid imponerar altid en mathema-
tifk calcul, i anfeende til det fortroende man
har til defs vifshet. En Läkare , förvillad af

N^ 21 X et

(o) Se Band. 1 p. 129, 193, 257 och Band. 2,p. 201.
(b) Hen: Profefs. Er. J?rosp£Rij#.
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ér antagit Syfteme, kan ock taga felt, både

ined och utan fin vilja, men aldralåttaft år for

en Auftor at mifstaga fig, når egenkårleken

mera arbetar for at frambringa et nytt ån et

fant. — Jag lofvade Tit. at låmna mina tan-

kar om mojeligheten och nyttan af Hr. L. up-

gift om broikernes utvidgande, fåfomj flod for

Se&io Symphyfeos : Håll til godo följande,

fom dock, i anfeende til min infkrånkte tid,

ej blifvit fa fullkomligit fom jag fjelf onflcat:

Det fkulle likväl högeligen fågna mig, om mit

bemödande funnes til någon del fvarande e-

mot Tit. åitundan. Et får jag fororda, nemk
at i mina motfatfer faknas arven få val erfa-

renhet fom i Hr. L. upgifter, når han ej gif-

vit % tid at på mennifko-kroppar underioka

om fatfen år fann eller ej, få har jag ej haft

od at håmta mot/kål ur denna vår enda fak-

re kalla i Låkare-konften,

Låt ofs antaga den fatfen * at Bäckenets hrafi

under hafvande tiljlåndet npfvdlla: Så hafve vi

dock ännu detta blott fom en Hypothefe,

hvilken faknar tilråckeliga bevis: åfven veta

\T
i ej , til hvad grad de utfvålla , och om det

fker i den mån, at någon ökning af bäckenets

Diameter derigenom vinnes, pofito det fkedde

i den dire£lion Hr. L. vii hafva; vi veta ej

eller forhållandet af broflcernas confiflence, fe-

dan de per hypothefm utfvållt, med mycket
mera dylikt , fom altid gör fatfen ån mera hy-

pothetifk och tillika (Var at beviia, Vi bore

der-
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derfore blott hålla ofs vid Figuren, for at fe

om den bevifar alt hvad Hr. L. vilk Han
ritar up en Figur (Tab. 2 fl g. 1. Se min fi-

gur, Tab. 3 fig* 1), hvaruti han vid kanten

af brofket K vil hafva föreftalt en kroklinea,

til bvilken han applicerar en tangent olR> och

på hvilken han fåtter en linea normalis k^,

ibm jfkal mata huru långt det utvidgade bra-

fket fkjuter fram, nemligen til M. i direäion

af den linea fom gör plan af ofre bäckenet*

och hvilket fåledes fkal oka linea conjugata

ifrån 1 til m. Han fåtter fin matning juft plu

et Ml le der faken for honom tycks blifva af-

gjord til defs fordel» Han befinnar icke det

bråfkets fkapnad och ftållning emot planum,
gör at det ej får anfes fåfom en krok-

lin ea , fom kan matas med normal, uran at

detta ftålle , hvareft han mäter , It at an{e fom
en puncl på Peripheriem Följakteligen, ehuru

klart detta hans måtningsfått tycks vara och

riktigt efter mathemati/ke reglor, fa år det

dock en Phyfifk ofanning. Et brå(k af den

fkapnad fom Tak 3 Fig. 1 A B C. invi-

rar, har ingen firåkning fram åt F, under en

fuppönerad utvidgning : det fammanbinder två*

ben, hviika fitta bredevid och ej framfor hvar-

annan. Ingen dragkraft finnes uti E. under

grofleflen, fom formar göra en fådan flråck-

ning. Skulle derfore detta bråfk utfvåila (per

hypoth :) få blir efFeäen deraf i en hel annan

direclion ån Hr. Löder vilhafva. Vi få nu fe den,

X 2 Ut
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Låt Linierna CD, (Fig. 1) inne/luta bra*

fltets naturliga tjocklek, låt D, E, innefatta

den okte tjockleken: Hela denna ,«iiaffa af

bråfk, fom innefattas faledes emellan C och

E, löper nåftan i et planum bakifrån framåt,

anda tils den kommer fram til linea transver-

falis Ofs: Ilei, eller den randen, fom gor peri-

pherien af bäckenets öfre öpning (Limbus pel-

vis); derifrån går den ned och "bakåt igen, Brå-

fkets naturliga tjocklek K L år derfore i ran-

den af Peripherien , en del deraf , men deraf

följer icke, a t den okte L M fkal blifva det

famma» Om Bråfkets fvållande endaft fker i

den pun&en, och det kan bevifas, då har Hr»

Löder ratt: men nu år det tydeligen, at ut-

vidgandet, ej allenaft fker uti punften L M,
utan åfyen i bråfkets hela areal-innehåll ncml.

ABC (Fig» 2 ,) och når få år, få far man
ej allenaft utdraga L til M, utan ock L. til N.

Lat 1BL vara en triangel, hvars bafis år

1 L: om nu denna bafis utdrages til N, och

ifrån N fållcs en linea emot AB , fom fkal

vara lika flor med L B» Så måfte den falla

i.punöen b , eller förkorta AB få mycket fom

bafen blifvit okad uti L N. Öet blir ju fåledes

tydeligen beyift; 1:0) At bråfket ej kan okas

från L til M, utan at tillika okas från L til

N: och 2:0 At denna tilöknuig minfkar läng-

den af AB. Fiat applicatio: I famma mån fom

bråfken utfvållerj i famma mån minfkas ock

conjugata*

Ni»-
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Nar nu iå Sr: hvad forman drager Se&io

Symphyfeos af detta bråfkens fupponerade ut-

{Vållande? Ingen annan an den, at utfvåld

bråfk tyckas kunna tillåta en flörre opning vid

Symphyfis ån eljeft: for ofrigit år det lika,

om man antager ingen ökning och operation

flccriBO: eller om man antager den, och S<j-

£Ko Symphyfeos fkal fke i b o.

Låtom ois vidare befe bråfkets Figur: det

kan ej hafva någon annan ån den fom defs

infertion på Os Ileum utvifer : aldeles lik Sr

den Figur c ABC i naturlig ftorlek, och har

en rriangulair figur hvars bafis år Al och ut-

gores af en krok-linea, Nar man nu påftår at

bråfket okas, fa målte det okas på fin tjock-

lek, men ej på fin vidd, ty inferÄon kan ic-

ke andras: foljakteligen år L M (Fig. i) icke

mojelig, få framt ej den åkte L N tillika med-
gifves : och om få år, få måfte AB minfkas i

fammä proportion fom L N okas, fom of-

vanfor år bevift. Ytterligare: emedan vi åro

med mathematifke figurer fyflofaue, fa vi åf-

ven fe omöjligheten af bråfkets utftråckning i-

från C til F (Fig, 2.) Det foreftåller ju en

Triangel, hvars apex ftråcker fig fram åt: både

i den led och den linea fom den fupponerade'

utftråckningen bor fke , åro icke A och B defs

cornna, emellan hvilka formeras en fa myc-
ket mera flark bafis fom den utgores af en
krokig linea. En utftråckning af fjelfva brå-

Ikets fubflance, det må fke fub Partu eller

X 3 : cljcft
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eljeft af någon dragande kraft uti E; blir dl

fa mycket mera {Var , ja omojelig , fom , efter

mechaniflca Lagar, en fldan figur åger fin

ftyrka af fin breda bafis.

Til flut något om den bråfkaktiga connec-

tion fom ar emellan Ro- bepen och Os Sacrum
hvaraf många motikåi kunna hämtas. Skapa*

ren tycks hafva få vjfligen inrattadt denna

fammanbindning , at den hvarken kan eller

bor tåla rubbning eller utvidgande. Befinnom,

at det ar blott på detta lilla triangulaira ftycke

tom under gåendet» hela kroppens maffa hvi-

lar alternatim: fkulle det vara få danat, at

brå/ket bjef flappare eller fom år det famma
utvidgadt under hafvande tilftåndet, och det i

den grad , fom Hr. Löder vi) hafva , for at

fl fin conjugata okad» huru vore det val mo-
jeligit at en qvinna kunde da bara fin egen

kropps tyngd an mindre någon börda? vore

det mojeligit at detta bråfk vidgades framåt,

fa måfte centrum gravitatis förloras , och uti

ehuru ringa mån denna utvidgning må ike, fi

blefve altid efTeften anfenlig.

At Ro-benen åro forbundne med Os faerum

igenom bråfk, få val hos mankönet fom qvin-

Jconet ; at deife bråfk aldrig våxa tilfammans

,

Jåfom de ofrige 3 conftimerande höftbenen

;

och ar man baktil finner en liten articulation

eller ledgång emellan fpina poft. Uei (Fig. 2 G»)

och Os faerum i detta alt bevitnar, at Ska-

paren inrattadt denna benens fammanfogning
til
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til helt annat andamål an at oka conjugata hos

dem , fom (kola föda barn.
j

Nar man känner bråfkens fpånfKghet och

tillika fer på ftruäuren af detta bråfk, forn. år

triangulairt och til en del liknar en elaftifk fjå-

der, fa finner man nt hela kroppstyngden > fom

hvilar dcrpa, båres med en oförliknelig lätt-

het, då under gående, hoppande etc. bråfket

afvånder genom fin fpånftighet all verkan af

itötar , hvilka , om bäckenet bcftod af et enda

fammanvåxt ben, fkulle meddela fin verkan

anda up ijijernan; ja de faktafte fteg voro

ofs altid tunga? altid plågfamma, om icke den-

na fammanfattning vore. Den ny's nåmde
lilla articulation, fynes ock tydeligen medgif-

va en liten mån af Höftbenens flyttning up och

ned; men aldeles icke fram åt: icke eller lära

de ftarka ligamenterna tillåta det. Om fåle-

des någon utvidgning af bråfken åger rum

,

fa kan den åfven af detta fkål ej fke annor-

lunda ån åt fidorna, eller ut åt: och huru litet

Hr. Loders tanka vinner dervid^ har .jag of-

vanfor beyift.

Men vi fpeculera > demonftrera och inven-

tera; lållan händer at naturens refultat blir

lika med vårt. Det år blott igenom et idke-

ligit obfcrverande fom någon vifshet kan vinnas

i naturens dplda lagar. Men emot en fpecu-

lation bor man fatta en fpeculation; emot år-

farenhet , bor årfarenhet ftålias,

X 4 Me-
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Memoire pour te Sieur OSTERTAG , Vöcf.

en Med.&f Accoucheur piré de la Ville de Stras-

bourg. De flmprimerie de LKVRAULT
de i Intendance.

Under denna Titul år nyligen en på Fran-

fyfka tryckt fkrift, på 5 ark i flor 4:t, ut-

kommen i Strasburg, hvartil en befynnerlig

håndelfe gifvit anledning. Grefve Cagliostro
fkal 3:ne gånger hafva gifvit droppar och pul-

ver åt en i barnsnåd flådd huflru , til hvilken

Hr. Dr. Ostertag förut varit kallad at biträ-

da vid forlofsningen , fom , genom deffe me-
del, fkal på et undransvårdt fått " blifvit på-

fkyndad, och lycklig, få at et lefvande och
frifkt barn kommit til verlden. Detta blifver

bekraftadt uti et af Mr— utfårdadt certihxat.

Men genom några flållen i detta certificat tror

Hr. O. fin heder vara kränkt. Han förfvarar

fig for denj fkul i denna fkrift, eller fnarare

angriper Grefven Cagliostro och Mr— på
et befkedeligt fatt, framläggande vid detaa til—

fålle, med en angenåm och kort fkrirart, åt-

fkilliga viktiga fatfer uti Forlofnings-Låran a

hvilka han grundeligen och med årfarenhet

bevifar. Han ådagalägger med beflånd odu-

geligheten och faran af invertes medel, fom fko-

la befordra och påfkynda fårlofsningen , och

tillåter allenaft, at vid flor mattighet, med all

forfiktighet nyttja flårkande medel. — Han
sikalar har i fynnerhet med eftertryck Ma-

giftra-
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giftraten (Mejfeigneurs ler XV) Sluteligen In-

fogar han medlet, af hvilket Grefve C. be-

tjent fig, fådant, fom han århållit det af en

fortrolig perfon* Det år få befkaffadt: Pour

faire fortir un enfänt: Rec- 1 dragme de trochi'

frnire (Trochifci de Myrrha) frahhe mife en

poudre. la faire boire dans un demi-verfe de Vin

rouge cbaud. 1 dragme de lappe fnajor (Bardana)

&f une dragme de femence de viohtte jaune

(Cheiranthus Linn,) aiijji en poudre ; dans du

Vin, eomme ci-dejfus. — Detta Ir altfå et prof

af la medecine orientak , hvilken, fom Hr. O.

i bårjan af Skriften befvårar fig, haft någon

tid i Strasburg fa häftig framgång (tes progres

tes plus rapides) {utur Erläng Gekhrte anmerk.

md Nachr. XXXIL Stuck. d. 7 Augujli i-?gi

pag. 507).

Svar til J. K. uppå defs bref (p. ift) f dat.

Söderhamn d. 7 Jnlii 1781 > frän G. L,

For en Läkare, ar det virTerligen/ forrx

Tit. behagat nåmna uti (it fifta bref, angenämt

at blifva underrättad, om palitelige ärfarenhe-

ter, fom antingen bekräfta nyttan, eller upda-

ga {kådan, eller ock opåliteligheten af et eller

flera utropade medel, hvarfgre, och fedan jag

af denna JVeckojhrift Band, 2 p. $2* finner en

$bfervation fur un enpoifonnement caufe par

VEfprit de VitrioU par Mr. BOURGEOIS,
sch p« i87f obfervation qui confirme Us bons
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effets des abforbants dans ks empoifonuements

canfés par les poifons acides ; par Mr. SCHUE-
LER, måtte jag åfven •berätta en dylik hän-

delfe, iom fig for några år ledan tildragit.

En arbetande huftru vid et Cattuns-tryckeri

hår. i ftaden, ungefär 30 år gammal, hade en
gång af en handelfe kommit uti en Magazins-

bod; hvarcft, bland andra faker, Ifven funnos

nå\;re bouteiller med Skedvuttn. Uran tvif-

vei öfvertygad i fin tanka, at detta ej kunde
vara annat ån branvin , tog hon fig håraf en

god fup, men fick fnart nog kanna följderna

af (it mifsta£.

Som jag icke bléf kallad til henne förr,

ån andra dagen, då hon blifvit flyttad til et

annat ftälle , och då hon fom knappad och icke

med någon reda kunde tala (formodei. af fvuli-

nad \ tungan och fvalget) kan jag ej lämna

någon underråttelfe , om de känningar hon haft

efter Skedvattnets nedfvåljande; måtte fåledes

låta mig nöja med at fe henne ligga gulblek

i anfikter, med fvullna lappar, et ftåndigt fpot-

tens flytande mur munnen öfver halfen och

nedåt brottet, fom lämnade efter fig en gulbrun

våg. fa vida flytningen {kedde, och hvilken

få inbitit fig i huden
?

at den ej knnde aftvat-

tas. Pulfen var ej Mftig, men klen och ojåmn,

och fyntes afven andedragten vara något tvun-

gen; for ofrigt tycktes hon icke hafva ritt

tansning, men kunde fvålja, ehuru icke utan

ivårighcr.
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Jag gaf henne genafl preparerade öjlron*

ftalar , hvaraf hon intog, litet i fånder, tils, 1

lod var upbrukadt. Men fom defie ej gjorde

ringafte ändring i hennes tilftand , gäfs henne

15 droppar Lixivium Tartari hvarannan tima

med vattn, och nar defta ej eller tycktes ver-

ka, fick hon en Emiiljion af Inj'ufum jotiorum

Malvcc , Mandelolja och Gummi arabicum; men
alt fåfängt, hon dog vid bårjan af 3'.dje dyg-

net, fedan hon biifvit flyttad ifrån Cattuns-

tryckeriet.

Nyfiken at fe , livad verkan Skedvattnet

kunnat göra uti fvalget , matftrupen och ma-

gen, famt huru långt det kunnat ftråcka den-

na fin verkan, anmodade jag Stads Chirurgns

Herr OLEFELDT', at biträda mig vid likets

opnande dagen efter döden; men fom det var

midt i fommaren och början af Julii månad

,

hade underlifvet få anfenligen fvåldt ifp, och

flera teckn til en ofverhand tagen röra vifat

fig, oaktat den döda kroppen var fatt uti et;

kållare-hvalf, at vi ej vågade, for egen fåker-

het flcull, exponera ofs; måfte fåledes med
fjförråttadt ärende gå derifram

Sedermera har jag funnit, at Hr. Richard
PE Hautesierck, uti Recueil d^objervations dr

Medecine des fiopitanx militaires, på et ffalle

talar cm den elaka verkan, fom Concentreradt
miner-altjke fyror fororfaka; och nämner om
en flicka, fom af förfeende fadt Fiffriol-oljcr

hvari matftrupe ?ch mage anda $ij högre mag-

mun-



munnen, varit angreperi af kaUbraccL I los

en annan åtzr , fem druckit Skedvattn ock fom
lenare dog, voro har och dar på nåmde ftål-

3en får, (ulcera) och i et affiåhd af 3 tvårfln-

ger från högra magmunnen, et hål iå ftort,

at et agg kunde foras derigenom; afven {bm
han anforer en handelfe om en foldat, hvilken

,

fetfart han efter 2 minuter åter upkaftat Spiri-

ius Nitri, den han fortårt, utan någon mat-

Itrlipens eller magens markeliga fkada, åndte-

3igen blef til hålfan återfMid, faft han dervid

förlorade alla fina tänder.

Det fom uti Hr* Sciiuelers berattelfe fö-

rekommer mig något bcfynnerligit ar ,\ at de

upftotningar, fom flotte på fyra, och efter

forfta dolis af kraftilen arne fororfakades, va»

rade endaft et ögonblick; och at på mindre

an en *tima alla de fymptomer , fom i början

vifade fig forfvunno, då likväl den fjuke fe-

dermera kånde elaka vader upfliga utur ma-
gen, famt hade då och* då kråkningar; hvilket

alt foranlåt honom, at gifva några droppar

Spiritus Nitri dukis i vattn, for at måtta, hvad

fom af kråftftenarna var mer intagit, ån fom
behofdes, at infupa VitrioUfyran: det torde

imedlertid vara ganfka fvårt, at i magen de-

terminera den råtta faturations - pun£L , och

om hvarken en eller annan upftötning flcer,

lårer val fåkrafte råttefnoret blifva, at fmå*

ningoin gifva abforbiraade, eUw ax^dra fyran

krytao-
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brytande medel, til defs fymptomerne j for-

orfakade af fyran, helt och hållit förfvinna.

Och om i magen upkommer någon gjås-

ning deraf, at fyra ocb abforberade medel
blandas tillamman (fom I-fr/ Schuelpr anmär-

ker, och fom förändrade magens värk, uti en
brännande hetta, famt förorfakade upftignin-

gar) , hvilken giffning kan vara nog fannolik

;

la tror jag dock ej följa at den underlifvets

utfpånning eller meteorifmus , fom efter döden
marktes hos den huftru , jag i händelfen oin-

talatj;) håraf hade fit urfprung, emedan den
torde fnararc härrört af den kallbrand , fom
var en följd af fyrans frätande, och hvilken

iluteligcn afhånde henne lifvet»

Det år troligit, at denna huftru tagit väl

til lifs af Skedvattnet, hvarföre ock påföljden

bJef få fvår, at medlen ej kunde hjelpa; men
om man i början gifvit henne mjölk at dricka,

fåfom et medel, hvilket man i häftighet gär-

na vid fadana händelfer tilgnper, eller om
hon fådt kråkningar^ och dymedeift tilbaka-

gifvit något af Skedvattnet, kan jag ej med
någon vifshet fåga. Hvad jeg i fynnerhet an-

måikte, var, en obefkrifvelig villighet och be-

går hos henne, at emottaga alt hvad fom in-

gafs, oaktat hon icke utan med mycken fva-

righet kunde fa dét ned: tvifvels utan var hen-

nes tanka, at derigenom kunna bibehålla lif-

vet ock »ter komma til hålfan,

Vid
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Vid dylika håndelfer fom den an förda

,

torde det blifva både artigt och intereflant at

framdeles forföka, hvad Hr. Martinet anför

om ahali volatil fluor {alcali ammoniacum cau-

Jlicum) efter Herr Sages lipgift uti defs Ex-
periences avec. Valcali volatil &c. (och .kan li-

las uti Samlungen auferlefener abhandlungen &c*
6 Band. 5 ftyck.) efter han berömmer det va-

ra af fårdeles nytta utvårtes vid brånnfår af

eld och oleum vitrioli: famt vid ormars - och

galna hundars bett m. m. då deraf tillika gif-

ves invärtes 12 til 15 droppar, med et glas

vattn. Om hans Theorie år riktig, at nemli-

gen de flåfta fkarpor och gifter åro af fyrlig

natur, få måfte detta medel vara et ganfka

godt motgift, och gifva anledning til många
forfåk.

Om det Publika Barnbörds - 'Hufet. (Fortfåttning

af §. 5. fr. p. 278).

Hvad Jköifeln under förlofsningen och fjelf-

Va forlofsningf-fdtttt mera egenteligen angår;

il år icke min mening, ej eller ftåLlet, at har

gifva en utförlig afhandling i den faken* Vi
hafve nog fådane. Utan jag tanker blott hålla

mig vid det almånna behandlings -fåttet, och i

fynnerhet vara upmårkfani vid det, fom uti

Aceouchemens- Hufet blifver med barnafoder-

(korne iakttagit, ftridande möt det forvånda

fått,
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fatt, på hvilket de af oknrlnigc Barnmorfkor

ofta blifva handterade* Jag har altfå mera til

foremål at uplyia. och varna almänlieten, an

Läkare och Accoucheurer, (om detj kke be-

höfva , men , torde hända , icke fållan finna

all fin kunfkap onyttig, da de ej kunna ofver-

valdiga Gummornes fordomar, eller komma
för lent at afhjelpa den fkada , fom redan blif-

vit gjorda

Förut (p. 52) har jag fagt, at ingen haf-

vande qvinna , utan betalning, intages uti Ac-

couchemens - Hufet for an råtta förlofsnings-

arbetet börjats, Öm altfå det vid underök-

ningen finnes icke la vara, måfte hon åter ga

lin vag. År faken tvifvelaktig, få at man ic-

ke vet, om det vii bli alfvare med forlofs-

ningen eller icke, få far hon ftadna qvar dyg-

net öfver, eller tils man kan fålla et vift om-
döme, och imedlerrid njuta den hjelp, fom
hennes omftåndigheter kunna fordra, fafom:

om d^t behöfs åderlåtning, lavement, något

ilillande medel m. m. Men befinnes hon va-

ra i verkeligit forlofsnings- arbete* itadd, få

anfes hon egenteligen fafom råtta föremålet för

al den upmårkfamhet och fkötfel, fom i (likt

fall bor våntas vid en der til ftiftad och af

kunnige perfoner ftyrd och betjent inråttning.

Efter fkedd underfokning om be/karTenhe*

ten i hånfeende til förlofsmngcn, underrättar

man fig om cjvinnan haft behörig opning och

om hon fatt låta fit vattn eller icke? Omftån-

cGg-
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digheter, fora åro ganflka angelägna at i tid

efterfråga och afhjelpa, i fall något fel der-

utinnan ar for handen, Man låter fatta hen-

ne et eller flere vanlige kliftir , om hon varit

en dag eller längre forftoppad; ja val ock o-

anfedt hon haft en opning förut. Om urin år

til någon betydelig mångd famlad i blåfan, famt

icke vil afgå, da klifliret går fin verkan; fl

låter man henne paåtfkilligt fatt förändra (tållning;

man foker til at med et par finger införde i

moder-ilidan uplyfta foftrets hufvud fom det

ånnu år rörligt) undan Isbenet, at defs tryck-

ning på urin -gången måtte uphora och urinen

fa medelft fritt få aflöpa. Men om deile me-

del icke hjelpa , och i fynnerhet , om forl-ofs-

ningen fer ur at bli något långfam (hår ar ock

icke tal om de häftiga forlofsningar, fom hvar-

ken behöfva eller gifva tid til någon praepa-

ration) eller urin-blåfan åfven utvårtes på bu-

ken kännes updrefven^ fa aftappas urinen med
Cathoter,, hvilket inftrument åtfkillige Barnmor-

skor har i Stockholm forftå rått val at nyttja,

och Barnmorfke-Lårlingarne blifva altid om
defs applications-fatt undervifade, famt få dar

utinnan ofva fig på cadavcra vid de Anato-

mifke demonftrationer, fom göras dem pä
Anatomie -Salen.

Så långe foftrets hufvud (jag talar nu om
blott naturlige forlofsningar) icke ftigit ned i

Nedra Bäckenet och inga drifvande vårkar åro

förhanden, iå tillätes Barnafoderfkan et, efter

behag,
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behag, ligga, fitta eller långfamtga, och tvin-

gas ingalunda til någon vifs ftållning; an min-

dre blifver hon bråkad eller anmanad at an-

ftålla några bemodningar til forlofsningens be-

främjande; man år endaft upmårkfam pä be-

skaffenheten af forlofsnings- arbetet: om det ar

for mycket trögt, varkarne falfka eller altfar

klena; fa efterforfkas orfakerna dar til, och

dem foker man håfva. Sådane åro, vid eljefl

naturlige forlofsningar, almånnaft 3:ne: Blod-

fullhet y /vaghet och fpafmer.

Blodfullhet Sr hos de raflcafte perfoner ofta

orfaken til et både pinlamt och långvarigt for-

lofsnings -arbete, Lifmodrens blodkärl äro for

mycket fpanda, hvarigenom hennes famman-

dragningar hindras och blifva ojåmt- kramp-

aktige; men denna olågenhet år gemenligen

fnart håfven genom tilråckelig åderlåtning (lika

kraftig på arm eller fot), då dårjemte en la-

dan perlon, om hon år benägen til hetta,

hålles fvalt både i hånfeende til kläder, luften

i rummet och hvad hon fortaret*. Så hogft

ogårna jag åderlåter en barnfångs -qvinna (Se

Band i p. 308) , fa färdig år jag dertil hos

en barnaföderska vid de nu nåmde anledningar.

Svaghet , antingen af en egen klen kropps-

ställning eller af foregående fjukdomar, kan

arven göra forlofsnings -arbetet trögt, emedan

ftyrka felas i Lifmodren och de ofrige mufk-

lar, genom hvilkas fammandragnmgar fodret

ikal framdrifvas. Håndelfen år få mycket åf-

N£ 22 Y ven-
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I

ventytTigare , fom orfaken okes af efTeflen;

elier: {vagheten tiltager i {amma mån, fom
förlofsnings-arbetet blifver långfamt, få framt

ej fkötfeln år lämpad derefter. Perfoner af

klen conftitution- åro val o£ra {a blodfulle , fom
de ftarke och frodige, och kunna då åfven

behöfva åderlåtning; men hår menas egente-

ligeri den fuaghet , fom år förenad med brift

pä vatfkor, vare ilg af jyukcfoitiar eller fvdlt

(bagge delarne gifvas nog många tilfallen at

fe på Accoucheniens Hufet). DefTe handteras

efter hel annan methode: åderlåtning fkulle va-

ra dem hogft Ikadelig; de blifva åfven, fa

framt ej feberhetta plågar dem, fnarare hållne

något varmt, ån mycket fvalt, i affeende på
luft, kläder och hvad de fortära; dock få, at

måttéligheten icke ofverfkrides : en het och

tjvahnig luft (i) tunga och mycket värmande

kläder eller tacken, lamt ftark föda och het-

tande dryck (2) eller krydder, fkulle vifferli-

gen mera afmatta och ödelägga krafterna, ån

up-

(i) For den (kul bor fpjållet icke fiangas i lummet
hos en barnafoderfka, utan en lagom varma un-

derhallas med liren och (randig eld i kokelugnen

eller på fpifen ; ej eller böra flera perfoner, ån fom

beböfvas til den vandandes bjelp och fkotfel , vara

J'^e och fylla rummet med fin andedräkt och ut-

d.inftning, fom bortfkammer luften»

(2) Såfom bränvin , Vin (utom kanfke litet Rhenfkt

i théevattn), CatTé m. m. hvarmed en del fatnre

Barnmor(kor få garna fagna lina patienter, ofta

kanike, for at få ined.
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uphjelpa dem* På Accouchemens-Hufet, hvar-

eft ikötfeln år inrättad for fattige och fåledes

icke onödigt koftfam , late vi fådanc barnafo-

dcrikor njuta litet i fånder af godt fvagdricka

rned bröd kokadt eller et (Vagt åggöl. Barna-

föderfkor af båttre formogenhet, kunna vål

få lof at tilfridsitålla fig med någon ting fmakeli-

gare; men ej af annan befkaffenhet, an lindrigt

födande och dyrkande , utan at uphetfa blodet.

Spajmer eller krampaktigheter i Lifmodren
och underlifvet hindra ofta förlofsningsarbetet

och göra det oordenteligit med falfka och

fåfänga värkar. Defle fpasmer kunna af åtfkii-

lige orfaker upkomma : for mycken retelighet

gör barnafoderfkan ikickelig at lått fa dem;
kommer der til antingen blodfidlhet eller

fvaghet och brift på våtfkor, få upvåckas

de fa mycket fnarare, ej allenaft af den ret-

ning, fom Lifmodrens funmandragningar för-

orfaka, utan åfven af åtfkillige andra anled*

ningar ) i fynnerhet finnesrörelfer (3), eller

Earnmorfkans otidiga konltiande och bråkan-

de med barniföderikan,

Y 2 Man

(3) Parföre foker nian garna på nit fatt at trofta och

upmuntra en barnnfoderfka, famt afboja sila de

bandeUev, Tom kunna oroa henne; och bor inga-

lunda någon tillåtas at löpa med fqvaller til en fä-

dan perfon, ån mindre tala om fvåra forlofsningar,

hvartil en del konftårfarne aro Tå fallna, at icke

en gäng eftertankan om flcadan kan sfhålla dem
frän at recommendera fig med bevittelfer «m fina

(lövverk i den vågen.
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Man har, vid fpafmernes håfvande eller

lindrande , affeende på hvad fom förut år fagt

©m blodfullhet och /vaghet ; ofta gör fedan et

eller annat kliftir til fylleft; men i fynnerhet

kommer något opiat val til pafs, då man der-

jemte föker, genom tyfthet och minfkad dager

i rummet, at befordra den vindande til någon

hvila och fömn. Reteligheren blir derigenom

minfkad, krafterna förnyade, fpafmerna up-

höra och råtta vårkar inftall a {ig. Det år of-

ta vid fadane tilfållen nödigt, at icke vara för

iparfam i dofis af opiat; men hår fordras Lä-

karens omdöme, emedan medlet icke kan an-

förtros åt Barnmorfkor (4). De hafva gjort

lin fkyldighet, nar de iakttagit och rätteligen

anvåndt hvad förut ar fagt om åderlåtnings

luftens och klädernas beskaffenhet, klijlir^ det

f™
(4) J aS bar likväl ofta bar i Stockholm ofvei kommit,

at Barnmorfkor (dock af de fämre och mindre för-

nuftige) tagit til lig et fådant recept, af mig eller

någon annan Läkare foreflcriivit , förmodeligen i

tanka, at dermed, på egen hand, kunna hos Bar-

»afoderfkor fkaffa lig anfeende; men Herrar Apo-
thekare la'ra fäkert, enligt fin fkyldighet, icke pä
et recept, ibin ej ar Jkrifvit famma dag, med Lä-

karens egenhändigt) namn eller ock dels förnyade

päfkrift, utlemna detta eller dylika medel, fom med
mera granlagenhet målle brukas, ån af en Barn-

morfka eller någon annan an Läkare kan väntas.

Månne likväl den forliktigheten (kulle vara ofver-

flodig eller ur vägen, om Läkaren på receptet gåf-

ve tilkanna, at det fkulle behållas qvar på Apotbe-

ket, for at kke i Fttfkiajnncis händer blifva förligt ?



o ) 341 ( m
fom furtåres m. m. Samt då de tillika lata bar-

naföderskan njuta behörig hvila , utan at af de-

ras beftålfamma och ofta grofva handterande

blifva utmattad. Det år åfven om nyttan har-

af, fom man genom dagelig årfarenhet uti

Accouchemens -Hufet öfvertygar de dårftådes

tildanande Barnmorfkor; och ingen tvifvel , at

de ju med et fadant förhållande komma at i

Lands-orterne, dar de blifvit antagne, afboja.

många olyckor, fom en häremot Stridig och

forvand barnaföderfkornes flcotlel fordom åftad-

kommit, fa fram t de icke åro nog fvage eller

egennyttige at lampa (ig efter folkets fördo-

mar och handla tvärtemot hvad de hafva lårdt

och med framgång fedt brukas. Man finner

låtteligen, atomen Barnmorfka (kal vara fkic-

kelig at falla et förnuftigt omdöme huru den

vändande bor (kotas, måtte hon bland andra

kunfkaper, i fynnerhet hafva den, at af pul-

fens beflcaffenhet kunna utröna: om dar år blod-

fullhet, brift på våtfkor, feber m. m. och det

ar åfven färdigheten håruti, fom hon uti Ac-

couchcmens-Hufet båft kan århålla, både genom
undervisning och (tundelig ofning.

Utom de upraknade orfaker til et långfamt

forlofsnings-arbete , gifvas ännu många , fåfom:

Bäckenets elaka befhaffenhet , åldren , fårdeles hos

forftfoderfkor, lifmodrens jhedhet , hinnorrigs

feqhet, fel i fofirels läge, nafvelfträngens fnår~
Timmar m. m. Men det år utom mit åmne och

nQg afhandladt i Acuouchemens-Bocker, (afom

Y 4 Siphra
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Siphra och 'JPwa (den förbättrade uplagan af

år 1777). Jag torde likväl vid tilfålle åfven

komma at nämna något i affeende på deffe

©mftåndigheter, i fynnerhet då håndelfer fö-

refalla, uti hviika man vet at fkacklige for-

domar ännu aro rådande, eller erfarenheten

har ofvertygat, at åfven de i fednare tider

godkände principer, aro mindre fåkre och nyt-

tige; åtminftone fkal jag taga mig den frihe-

ten at fåga mine oforgripelige tankar, altid

likväl färdig at utbyta dem mot båttre.

Man lår formodeligen icke lågga mig til

laft, at jag, for at befordra forlofsningar, ic-

ke recommendorat få kallade drifvande medel

eller fådané, fom man trodt aga den kraften

at {kaffa och öka barnvårkarne. De hafva få*

mycket mindre blifvit nyttjade vid Accouche-

mens-Hufet, fom man långe varit ofvertygad

,

at delte medel i allmånhet aro onyttige , ofta

ganflca fkadelige; men deras intagning och na-

turens verkan hafva ibland på en gång inträf-

fat, och det har fkaffat dem et ofortjent namn
och förtroende. Sådan lår ock utan tvifvel

hindelfen hafva varit med Grefve Cagliostro's

medel: pour faire fortir un enfant (Se p. 329.)

Hos ofs aro vi, lyckligt vis, tåilimcligen frie

for få lyfande fpecifica.

Jag har ock icke gifvit forflag på im-had,

hviika af ålder varit brukade tii forlofsnin-

gens befrämjande: ty ehuru jag ej aldeles vil ne-

ka mojeligheten, at de ju någon gång kunnat

göra
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göra gagn; fa hafva de likval, mig vetterligen ,

icke blifvit nyttjade uti Accouchemcns-Hufet,

och det, emedan man anfedt fördelen af dem
mera gillad och ofaker, an fkadan*fom de kun-

na åftadkomma genom den förkylning om un»

dedifvet, för hvilkcn qvinnan därvid- få gan-

fka lått ar exponerad. Sällan knnna Jmårjuiu-

gar uti modermun och flidan vara nödige, om
icke vid en beiynnerlig deffc delars torrhet

,

fom icke garna ar annat ån en fölgd af otidigt

handterande.

Jemte en god fkotfel, ar tålamod, når qvin-

nan ej år i någon fara, det båita medlet. Of-

ta hafva Barnaföderfkor våndats 2 til 3 dygn

på Accouchemens- Hufet , och förlofsningen

blifvit naturlig och lyckelig for både moder
och foder; då troligen kunnat hända tvärtom,

i fall man nyttjat konftig hjelp, hvilken, ehu-

ru mycket den recommenderas af dem, fom
dermed vilja lyfa, likväl aldrig blir mit råd

at tilgripa, få länge inga andra omftåndigheter

göra det nödvändigt , ån blott de plågors for-

kortande hos qvinnan, fom icke aro farlige,

ofta. drågeligare, ån en ovand flutar af hennes

otålighet.

(Slutet af denna §. en annan gäng-)

Om en Prolnpfus Vagincr med kaibraud; af t% A,

En qvinna på Ladugårdslandet, i3 år gam-

mal, förfta gången i barnfång, ar klen och

Y 4 fpen-
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fpenflig kropps beflcafTcnhet , rådförde dg i bör-

jan af fiftlcdne Julii månad med en af de fkic-

kcligare Barnmorifkor hår i Stockholm, fom
vid underfok#ingen formarkte en ovanlig pro-

longation af en niga vagina? på högra fidan

,

hvartil ej qvinnan vifte någon orfak, utan trod-

de det vara et fel, fom från de yngre åren

hade henne åtfolgt.

Denna Barnmorfka kallades åter den 27:de

famma månad, for at vara henne behjelpelig

vid den då inftundande forlofsningen, Foftret

bod iatet; men hon förlöltes dock utan får-

deles möda, från en lefvande flicka kl. 8 om
aftonen.

Under forlofsnings-arbetet hade henne fle-

re gånger ofverkommit qval i magen med kråk-

ningar, hvilka fa mycket mindre väckte nå-

gons upmårkfamhet, fom de efter förlofsnin-

gen genaft uphorde ; men efter 3 rimars for-

lopp, fedan Barnmorfkan lämnat henne vål

flcott, tåmmeligen munter, ftilla och med bo-

jelfe for fomn, återkommo kråkningarne famt

tillika med dem fpafmer i underlifvet och lif-

modren, fom helt och hållit liknade de råtta

eller kryftvarkar. Hon kaftade fig ock nu,

tor hända nog vårdsloft, i fången med häf-

tighet under täta kryfhiingar och kråkningar

•mfom, hvaraf hånde, at hon fnart fjelf bör-

jade märka, det något formedelft vårkarne

prlffades fmåningom fram; men ju längre det

led, defto ftörre btef den cimangde delen, och

då
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då forft kallades Barnmorskan å nyo, hvilken

vid fm ånkomft, häpen och villrådig, bad dem
kalla en Läkare.

Af denna anledning kom jag til henne kl.

vid pafs 2 om natten och befant qvinnan haf-

va då och då kråkningar, men dock mera of-

ta ordenteligc vårkar, hvilka voro fa ftarka ,

at hon emot fin vilja nödgades dem med kry-

ftande underhjelpa. På högra fidan af hennes

yttre fodflodelar var en aflång fvulft, ftor un-

gefär fom en i tuklufven Melon af de ftorre,

flat och fnånftig , men tillika hård, på öfver-

fta delen af dcfs convcxité , få val fom ock

emot perinxum, var fårgen djupt mörkröd,

det öfriga ljufare.

Som fvulften hade placerat lig på högra

fidan, och framifrån bakåt, ia innefattade den

högra labium vulvce, nympha och en anfenlig

portion af vagina på famma fida, famt pcri-

nseum anda til anum. Emellan fvulften och

vlnftra labium kunde man utan fårdeles fvå-

righet upfora 2 a 3 finger uti vagina , dock

icke långt up; ty fjelfva Lifmodren var ned-

prållad i nedra Bäckenet , och omöjelig at kun»-

na upfkjuta* Repofition af den utträngda va-

gina forföktes, men kunde dock ej fkje i atr

feende til fvulftens ftorlek och den ftrarnning

huden genom defs updrifvande var förfart uti,

hvaraf hånde at då man afven lindrigt cryktc

den (amma ville genaft det fpånda fkinnet råm-

na; och ehuruväl man, i fruktan fur laceretion,

X 5 ej
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ej med all nödig ftyrka forfökte repofition,

la blcf man dock kl. 7. (Imma morgon, då

Hi\ Doåor Hallenberg var god och med mig
irlg- patienten, varfe, at huden på ofverfta de-

len af fvulften rämnat til vid pafs 2 tums
Jangd, hvilken opning dock endaft var fuper-

ficiel Wi komn.o då ofverens at aflrå med
repofitions-forfok, och rådde qvinnan til åder-

låtning,' fom fkedde på armen; en kylande

regime och nitreufe pulver forefkrefvos; på
den updrerne vagina lades lappar doppade 1

Biyvattn och ofta omfade; lirvet hölls öppet

med lindrigt arrorande medel, då det tarfva-

des. Under det hon nyttjade detta, hade

hon en inflammations -feber; men ej fårde-

Hes ftark. Qvinnans fattigdom och brift nå-

ftan på all ting, gjorde, at hon nödgades

vid egit broft ftilla (it barn , hvilket , u-

tom litet torik, under hela modrens fjukdom,

mådde val och foflrade lig. Då forfta veckan

var framliden fag man tydeligen at kallbrand

var oundvikelig, Puifen kändes ånnu fnåll

men mera låg. Hon fortfor likväl naftan 3

veckor med embrocationer af
: Aqva faturnina,

och fedan påflröddes en blandning -\£pidv. Cort.

Chince och Campkirt? invårtes gafs henne åf-

ven en gång China* D pco£i , men fordefs fat-

tigdom nödgades hon dcrrned fnart afftå j in-

värtes brukades Chinc. m i Camphert oafbru--

tet. wid 4:dc veckans fliit* formarktes tyde-

ligen början til feparations 'lijaea uk kallbrand

,

fom
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fom intagit et flört flycke, fårdelcs ofvcrfte

delen af fvulften; men ej få mot anum, dit

denna linea ånnu icke ftråkte %; men d. 27
Augufti, då Herr Profcftbr Kr a ak, fom nyfs

hemkommit frän Jandet, och Hr. Do£l\ Hag-
ström gjorde mig följe til patienten , var he-

la den ga ngrarnerade fvulften feparerad, at den

.utan möda borttogs. Såret, fom nu var af

en fingers Längd, forbants efter konftens reg-

lor, med digeftiy % hvilket omfades få ofta uri-

nen afgeck , vid hvars låtande hon aldrig ha*

de någon fvarighet. Det gangneneradc, fom
Snnu var qvar, affondrades lyckeligen genom
fuppuration, utan betydeiig feber, och larer

fkickade fig ganfka vål , oanfedt Rotmånaden
och den då varande hettan jemte den fjukas

viftande i et ganfka litet rum tillika med fin

moder, man och det fpåda barnet, lamt brift

pä både förmåga och vilja at hålla fnygt, gåf-

vo foga hopp om lyckelig utgång. Trenne
månader efter barnfången , fedan hvilkcn tid

man icke fedt henne, var gan(ka litet af fåret

öppet, hon hade tagit hull och mådde full-

kornligen val.

Wid underfokningen , fom då for fidfla gån-

gen anftåldes, fants högra labium yutvae ofkadt",

men nympha tij | vid päls borta. Vagina på
högra fidan tycktes aideles vara forlorad, och
en tunn ccllulofa upfylla defs ftålle ; Lifmodren
var i nedra Bäckenet nedträngd, fa liggande,

at orificiuiA kändes up mot Isbenet fil vsafter

och
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och cervix med corpus djupare ned och bakåt til

höger, famt rycktes ej viija gifva % undan vid
påtryckning, hvilkct alt, torde hatida, kom af
vaginae förkortning til Störda delen.

Utdrag af et breftil KongU Colhghm Meåkum
frän G. O. dat. Rouöholm dt j. Nov. 1781.

Forledit år d. i o Nov. kantrade ökftocken
med en Torpare uti Edbo-viken och han föll

t vattnet. En huftru, ibm från ftranden %
olyckan , gaf bud hit til Ronoholm , hvarifrån

hjeip uc/kickades och Torparen blef, efter ii
timas fokande, uptagen fafom dåd. Sedan låt

jag med foriiktighet bara honom up i Fifkare-

ftugan, fleåra af honom kläderna (emedan lem-

marne voro forftelnade) och lägga honom i en

fång. Som Inftrumenrer felade mig, fa måtte

jag nyttja en panna for at blåla luft i hans

lungor. Kroppen gneds med varma händer

och torra ylleklåden. Kliftir af tobaks - rök
fattes flera gånger med god verkan. Nåsbå-
rorrie kitlades med en fjäder doppad i branvin

och fnus. For öfrigit följde jag i det noga-

fté, och (a vida omftandigheterna medgåfvo ,

den underrattelfe , fom Kongl. Coll. genom fin

prifvårda t>mforg for allmänhetens halfa och

lif , låtit antekna uti Almanachan for år i?80. —
Detta ak hade den lyckeliga verkan, at Tor-

paren, efter 4 timars ouphårlig ikötfe!, kom
% före och talade med full fitös&mgs klagan-

de
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de endaft ofver fvår hufvudvårk , fom dock

gaf tig genom åderlåtning. Dagen efter hade

h-in den ityrka , at han utan hjcip gick til (in

huftru och har fedan ej kant någon olågenhet*

Anmårhihigar vid drunknade perfoners uplif-

vande; af ,J. tA O,

At få fållan har i Refidencet drunknade per-

foner kunna återftållas til lif , kan val omojeli-

gen -härröra af briftande anftalter, fedan C)f-

ver- Ståthållare -Embetet med få utmärkt nit

derfåre forgt och Refidencets Läkare med få

mycken villighet dervid vifat fin mennifko-kar-

lek. At et onaturligt brånvins-fupande hos gemene
man torde vara fvårafte hindret, det hafva

2:ne håndelfer gifvit mig anledning befara:

For ungefår 6 år fedan mötte jag, tillika med
Hr. Gen. Dir. och Ridd. af Acrel, en karl

midt på Kongsholms bron, fom i vår åfyn

ftortade (ig i ijonj uptagen inom fa minuter,

bkf han genaft förd til det nåra derintil lig-

gande* Kongl. Lazarettet, hvareft man med alla

mojeliga medel fokte återftålla en iå nyfs drunk-

nad; men alt forgåfves. Följande dagen öpna-

des liket, då
- magen fants upfyld med bråuvin ,

och man fick Ifven veta , at iidfta vandringen

i hans lefnad varit direfte från krogen helt 6f-

verlaftad: — Herr Lif-Med. Hallman har åf-

ven fjelf varit åfyna vitne, at en huftru, från

krogen kommande, fallit i vattnet och, ehuru

in om
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inom 5 minuter uptagcn och på alt uptanke-

ligt flu£> ikon, icke kunnat återbringas til lifvet.

Hon var ock kand for fylleri och oordente-

lig lcfnad.

Nar nerver och blodets omlopp åro af en

få elak dian retade, 'fa upkommer , efter min
oförgripeliga tanka , et fa fuårt hinder, at alt

phyffit bemödande icke hjelper hos de i få-

dan belägenhet drunknade , och d^t moralifka

fåfängt användes hos dem fom fkullc göra bi-

träde vid hamnnr och ftrånder, på de Milen *

hvareft icke, fåfom här i Stockholm , vifla per-

foner äro der til förordnade, utan hjelpen (kal

arhållas af dem, fom hände Ifen låter vara til-

ilådes och hos hvilka dryckenfkap ej fällan

okar envisheten i den fordom, fom få ofta. hin-

drar gemene man, at lägga hj.elpfam hand vid

dem, fom oly ekligen åro omkomne och .för

' döde anfedde.

Utdrag; af et Bref frän G. L. til J, K. date-

rat Stockholm den 13 Nov. 118U

I mitt förra bref af den 6:te Maji inneva-

rande år (Se Band. I Sid. 394) låfvade jag

lämna någon underråttelfe om den -verkan det

frofspulver kunde medföra, fom af Hr. Baron

von Hupsch blifvit utifrån hitfkickat; och jag

får nu til någon del fullgöra mitt löfte.

De tvenne Paqueter jag bekom, det ena

af KongL Golleg. Medicj Notarius Hr. Dö&.
Wick-
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Wickman , det andra af Hr. DoftorRoos, fom

tillika med mig befökt patienrernc , voro cndafl:

tilråckelige til 3 eller 4 froiVfjuka; men in-

gen af dem, fom brukade detta medel, kände,

ringafte förändring i fit tilftånd, ån minclre

blcffroffan derigenom borta eller botad, e,'nuni

det med all grannlagenhet bruktes efcr Hr/
von Hupsch's forefkrift: Således har jag fun-

nit onödigt, at befkrifva hvar hand/elfe färfidlt*

Det enda jag under detta medels brukande

fann märkvärdigt var : at en, fru vid 30 års

ålder, fom någon tid varit befvårad af Qvar-

tan , och fom i 3 månader faknat fit, otdinairs

återfick det famma under detta pulvers bruk,

och, efter all liknelfe, med en abortus.

Hon klagade väl vid medlets fortfatta bruk

,

ofver någon qvåljning och brännande i magen;

men jag fager dock ingalunda , at detta frofs-

pulver bidragit til den nämnde abortus , eme-

dan mycket annat kunnat vara dertil orfaken:

på vift fått (kulle jag ock då motfåga mig

fjelf, i anfeendc til de gifsningar jag i mit

förra bref yttrade, om detta pulvers beftånds-

delar; men jag har endaft i förbigående velat

nämna denna håndelfe, efter jag intet annat

befynnerligt hade at fåga om detta pulver.

Hvad jag onikar, är det, ar man fram-

deles måtre undgå at cmottaga flcre dylike ut-

låndfke medel, i fynnerhet om de mycket be»

rommas och utgifvas for ofelbare \ men dock
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ej vifa bättre verkan ån detta, eller komma
från en man, fom, ehuru annars berommelig,

icke är kanel for grundad kundfkap i Medi-

cinen, öm det 5n vore bcledfagadt med den

aldrafrorfta välmening.

Befordringar och Nyheter,.

Under den 12 AugufH detta år har Kongl. Maj:t

i nåder utnamt Hennes Kongl. Maj;t Enke- Drott-

ningens Lif Medicus, Hr. Doft. Anton Hoffman til

(111 tjenftgorande Lif-Medicus och Vice Praefes i defs

Coll. Med. efter nuvarande Bergs-Rådet Herr Dofter

N. DÄli^rg.

AfTeHbrs namn och väldighet hafva
,
genom Kgl.

Maj:ts opne Nådiga Bref, arbållit: Provincial-Medicus

Hr. Doft. Er. Nordblad, Prov. Med. Hr. Doft. Pehr

Tinjsus och Hr. Doft. And. Sparrman, lika med
AuViforer uti Kgl. Coll. Medico.

Döde aro : Med. Doftorerne Hr. D. H. Söderberg

i Efkilstuna d. 10 {iftledne Oftober och Hr Isac Udd-

man d. 23 famma månad i Upfaln.

Under d.,20, Oftober har Artis Obftetricix Pro-

feflbren Doft. Joh. Kraak arhållit Nådigt affked i-

från famma fy fl a.

Herr Profeflbr Ferber i Mietsu har denna fom-

inar, på Konungens af Pohlen nådiga anmodan, gjort

en relä til Pol (ka Berg-verken, hvarfore han, utom

fria refpenningar och forplagnmg , af Konungen han-

den nåden emottaga en Briiiant-nng om 1000; de Du*

eoters va
c

rdc»
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Lettre fnr ks Expériences des Frifåions Qta*

ciales pour la Guerifon de la Pefte , et autreS

maladics putridn. Pat M. D' SAMOILO*
WITZ , Aft[feur des Colleges de S. M.
IMPERIALÉ de toutes les Ruffes, Dött.

en Medec. , Chirurgien-Major du Senat de

Mofcou , et membre de . la Commijfion contre

la Pe/te. A Parts thez Le CLERC, Librai-

re, 1781» Sid. 54. 8vo»

Detta är et bref rörande Peften , fom var

gangfe och dödande i Ryffland 1771 , jämte ec

utdrag af en afhandling, fom innom kort tid

i famma åmne lofvas , {a väl fom en befkrif-

ning om de få kallade Expériences Glaciales,

hvilka af Hennes Ryska Kaiserl, Maj:t. blef»

vo anbefalte at brukas uti Peft-Hofpitalerne.

Forfok, hvilka med framgång biifvit nyttjade,

och fom torde hafva lika nytta uti andra ro-

tande fjukdomar.

Herr S, upmuntrar likafom uti et företal

eller fårfkilt bref, daterat Paris den 1 Sep t»

1781* alla berömde Låkare i Europa, at ge-

nom Theorien uplyfa den nytta erfarenheten

vifat i anfeende til Rötan, men i fynnerhec

kölden och gnidandet med ls\ famt federmera

llmna honom fvar, eller låta införa det uti

Gazette de Sante, eller någon annan Enropeijk

Journal, Bör man icke, (äger Han, införa

defTa nya årfarenheter, uti alla medicinflca böc-

ker, under namn af Antipeftilmtiak CATHA-
Nä 23 Z RINM



O ) 354 ( O
RINJE II? äfven fom man derftldes tilfBrnc

brukat nämna *Aqua Regince Hungarice &c.

Härefter kommer Herr S. til utdraget af

den utlofvade afhandling om Peften, hvilken

kommer at beftå af 3ne nog vidftråkta delar

o, f» v* Han lämnar fedan anmärkningar ofver

3ne handelfer i Peften, hvarvid Isgnidningar

blifvit brukade , . famt andra medel, fåfom ki-

nan &t\ Altid med lyckelig utgång; den for-

fta uti Klofter - Hofpitalet Ougréfchinfty , den

andra uti Hofpitalet vid kloftret Symonow/ky.

Sluteligen anför Han några anmärkningar om
nödvändigheten och nyttan af Peftens ympande
hvarom han framdeles tanker lemna nogare

och omftåndeligare underråttelfer.

(Recenfenten onfkar af alt hjerta, at nyttan

af deffa Fri&ions Glaciales eller Isgnidningar,

åtminftone i Peften, måtte fent eller aldrig uti

defs kära fädernesland komma at förfokas!)

G. L. '

Om det Publika Barnbörds-Hitfet (Slut af fte

^ från p.
3f3).

Jag har förut (p. 268ljalt om quinnans

Jldlning til fårlosfning , och därvid utdömt den

tittande i Barpmorflce-Stolen; men recommen-

derat den liggande (p. 273) och häldre på rygg

än på fida (p. 274) utom vid farflcilta och be-

iynnerliga handelfer (p. 275). Jag har åfven

fagt huru fnart den födande bor formås til en vifs
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ftålning (p. 336) famt huru bon under forlofsnin-

gen bor fkotas. Nu återftlr af denna $. (a) at om-
tala/**^ huru Barnaföderjkorne btifva förlöfte/
eller rättare : hvad hjelp man gör dem for at få
fram barnet och efttrbörden> hvarvid arven nå-

gra anmärkningar komma at inflyta om det ny»

födda barnets förfla fkötfel.

Vid naturlig förlosfning (b) har jäg redan

(p* 270) forkaftat alt bråkande med Barnafé-

derfkan, och det vore önfkeligt, at qvinnor,

fom åro i barnsnod, ville vifa fig ijelfve deh

barmhårtigheten at afflå all annan hjelp * når

de åro i naturlig förlosfning ftadde, ån den,

Z 2 fom

a) Enligt antagen plan (p. 2) återftå ännu 4. §. §,

af denna beråttelfe; men dels har man hittils en»

daft et blott hopp, at denna Wekofkrift kommer
at fortfåttas, och dels torde omftåndigheter , fedan

jag århållit Nådigt aflked från Accouchemens-Prö-

feflionen , fatta mig Ur ftånd at helt afborda mig
detta löfte, hvarvid ock refpe&ive Låfare ingen ting

lära förlora, i fynnerhet om en Efterträdare fkulle

med (kickeligare hand vilja börja dir jag flutat.

Hvad fom kunnat tjena Almånheten til uplyfning

• (lniket jag ei>entetfgen påfyftadt), år hufvudfakeligen

at finna i defla 5 § §. Jag får afven hår påminna at bcråt-

telfen endaft ftråcker fig til den 23 Junii år 178 1>

och at fåledes de ändringar och förbättringar, fom

ledan den tiden håndt ellrr framdeles kunna hån-

da utiAceouchemens-Hufet, icke måtte härmed for-

blandat*

b) Om ingen annan talas i denna § och jag menar

hår fådane forlösfningar vid hvilka alt å modrens

och fodrets fida har f\tt naturligt (kick, utom en

mer eller mindre férlosfahigt-arhctctf iångfamhet
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fom här {kall blifva omtalt^ men dels fakna de
kunflcap , dels hindras de at ofvertygas under
'en orolig åtrå at flippa fina plågor , och intag-

ne af den fordom, at mycken hjelp år både

nödig och nyttig (c).

Uti Accouehcmens Hufet. hvareft man blott

har mödan for arbetet, {kulle jag fnart låta

förebrå mig, at jag for egen bequåmlighets

(kull blifvit en fyflolos tilfkådare vid naturlige

forlosfningar, om jag icke kunde åberopa mig
at hafva hämtat forfta principerna til et iadant

forhållande af mina Herrar Företrädares Herr,

ProfexT. v. SCHULZENHEIMS och Herr

Affeff. RIBBENS mogna undervisningar och

handledning, och årfarenheten utiAccouchemens-

Hufet har mer och mer ofvertygat mig och

formodeligen alla dem, fom derftådes i kon-

flens utofning fokt vinna fkickelighet, at det

bitråde man vid naturliga forlosfningar behåf*

ver göra barnafoderfkor, nåftan endaft beitår i et

forfiktigt forekommande af all fkada, och in-

galunda i något arbetande får at fa fram fojler

och efterhörd.

Sedan

c) Af fådon orfak blifva, i fynnerbet bland Almogen
på landet, de Barmnorfkor ofta for odugeliga anfed-

de, fom kke biåka ock arbeta mycket med Barn a-

foderfkan, och jag bar haft flere bref ifrån dem

,

fom under min rid blifvit tillarde, da
f

ruti de bekla-

ga iig, at de icke blifva brukade vid forlosfningar,

juft af det fkalet , at de, fom folket lager, icke

hjelpa.
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Sedan, under god (kotfel och nådigt tåla-

mod, med forlosfningen hunnit få långt, at fo-

ftrets hufvud börjar trycka på yttre delarne;

fä år den bitradandes enda goromål, at under

vårkarne med flata handen gifva Mellangärden

nådigt ftod och förekomma defs remnande.

Åro vårkarne mycket klena, kan ock den

födande, i proportion af fina krafter, med egne

bemodningar och Kryftande nu underhjelpa*

Foftrets hufvud får for .ofrigit af % (jelf

frambrifta och om axlarne jemte åfrige kröp*

pen icke ftraxt följa, fom dock vanligen hin-

der; fa afbidar man en ny vårk eller famman-
dragning i Lifmodren til foftrets fulla fram-

drifvande, hållande immedlertid hufvudet uti

bagge hinder ftadigt nedåt, utan någon våldfam

dragning; och under alt detta ar den fom för-

rattar fårlosfningen fittande på en ftol eller

fingkanten, vid fidan af eller något framfor den
fodandes nårmafte kna.

Man kunde tycka deffa anftalter vara få

fimpla, at det knapt lönat mödan takt om dem;
det år ock fant; ingen ting kan vara fimplare

5n det fom fordras til en naturlig forlosfnings

forrattande; men olyLligt-vis år det juft (im-

pliciteten , fom behöfver framdragas ur et mår*
ker af iooode konfter, med hvilket okunnig-

het, vilmening, fordomar och egennyttigt charr

latanerie betåkt Ijelfva enkelheten at denna na-

turens få egna och fa almanna forrittning, och

det ej aUenaft i forntiden, utan ånnu i denna

Z3 dag
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dag, til trots for alt hvad fkickelige Lårare

i Fårlosfnings-konftentaltochfkrifvit dåremor.

Huru tråfFar man icke ofta här i fjelfva Refi-

dencet Barnmorfkor , fom nog okunnige for at

tro, det de med blotta händerna, vid naturlig

förlosfning, kunna draga fram foAxets hufvud,

arbeta, runka, ftåncka och falas, få at fvetten

ftår dem pl pannan? och om axlarne något

uppehållas fedan hufVudet framkommit, hvad
felifver der icke for en forfkråckelfe? Moder-
mun har dragit Cg tilfamman framfor axlarne

omkring foftrets hals, heter det (d)j hviiken

olycka ! man drar på den arma barnhalfen

;

man påtar med fingrarne hårs och tvårs in uti

vagina; kort fagt: Barnmorfkan vet ej hvad hon
gor ; men fjåflcar dock mycket och uträttar in-

tet , förin en vårk eller fammandragning i Lif-

modren kommer , föm lått afhjelper faken

,

och då blir man ej mindre af fig fjelf, ån

af Barnafoderfkan helt ofortjent prifad for ar-

betet. Jag vil likvål medgifva , at håndelfer

,

ehuru hogft fållan, kunna förekomma, då åf-

ven vid naurlig förlosfning, någon hjelp af en

(kickelig hand kan vara nyttig, ehuru icke

garna nödvändig , fa vål i hånfeende til foftrets

hufvud, fom des axlar ; men» efter min ofor-

gripeliga tancka, vore det nåftan vål, at der-

om aldrig blefve tält vid Barnmorikors un-

dervisning i ty hvad de hafva hört kunna hån-

da

d) Bor räkna* fcltnd Vctcnikapens fpék-luftorier.
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da vid en af iooode forlosfningar , det tycka

de (ig iedan helt vift tråfTa vid hvar iode

;

och fom de altid ofverdrifva fin hjelp£amhet f

famt desutom icke garna kunna blifva capable

af et riktigt omdöme, fa händer, at de med
den kunfkap man velat gifva dem, göra långt

mera Jfkada ån om de blifvit lemnade i okunnig-

het om handgrep, hvilkas nytta år fi ganfka

fållfynt och nödvändigheten oftaft inbillad»

Sedan barnet kommit til verlden, år den

hjelpen oumbårlig : at flcilja det från fitt famman-

häng med Lifmodren, eller moderkakan det är:

nqfla barnet. Vid denna operation hafva följande

omftindigheter de fednare åren på Accouchemens

Hufet blifvit i akttagne : Man afklipper Nafvel-

ftrången på vanligt afllånd ifrån barnets buk;

fedan fattar man om honom tåt vid buken med ane

fingrar af ena handen, och med et par af

den andra utklåmmes och ftryckes all bloden

ur nafvelftumpen , hvarefter den på vanligt

fått ombindes (e). Detta fått at afklippa ftrån-

gen och göra den vid buken quarblifvandc

ftumpen ledig från blod , innan den ombindes

har man utofvat i anledning af de fordelar,

fom en del Auäorer dåraf lofva, lafom: då

Herr

e
) Den ft6rre delen of drängen, fom ar quar vid mo-
derkakan ombindes icke med mindre ännu et fo«

fler ar tilftades, eller ock bloden mycket ftridt rin-

nar ur honom, hvilket dock til rnatteligbet har den

»ytta med (Ig, at moderkakan faller i hop och losf-

nar lättare. Jag blundar mig ej uti de dilputcr

loin detta ämne fororfakat.
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Herr LEVRET menar, at den hos fplda

barn få vanliga Gulfoten därigenom gemenli*

gen {kal kunna forekommasj Herr BAJON',

at Tetamts maxillae hos barn på detta fått få-

kraft afbojcs, och andre : at elake Koppor der»

igenom forckommas. Men hvad de 2:ne forfta

fjukdomar angår, neml, Gulfot och Tetanus;

fa ar vift , at jag icke funnit dem mera fålfyn-

te pa accouchemens - Hufet fedan man vidtog

denna methoden, ån förut; och i hanfeendc

til koppor y har man inga obfervationer ånnu

kunnat anftåUa; men torde hånda det framde-

les låter fig göra på Barnhufen (b), och 6n-
Ikeligt vore då, at fordelen måtte blifva mera
verkelig, ån man kan förmoda! Imedlertid

bor detta fått at nafla barnen bibehållas, emedan
det åtminftone medforer den nytta, at ftran-

gen blir ledig , hopfallen och mifter en hop
flem, fom eljeft plågar gifva anledning til

bandets losfnande; och desfntom kan ingen

(kåda håraf upkomma , nar man gor det med
ofvannåmde forfiktighet och aktar % både for

blödning (g) och ftrångens dragande, utan at

hålla

f) På de ftallen, hvarefl: Accouchemens -Hufen hafva

for sila uti dem födde barn, fina egna Barnhus, få-

fom ej längre ifrån osf, an i Köpenhamn, ar tilfal-

le at gåra många nyttiga obfervationer»

g) Nar barnet har lidit mycket under forlosfningen,
*

ftått Unge i klamra med hufvudet eller haft Nafvel-

mangen Mrdt åtfnord kring halfen famt deraf fer

blarodc och upfvåldt m i anfigtet, ptégar man lik



hålla om honom vid buken , hvareft den eljeft

kunde afryckas, eller, efter HtvvlVRISBERGS
tanka, åtminftone anledning gifvas til Nafvel-

bråck. — En annan fråga år: huru fnart

NafveUtrången bår afklippas? Om barnet ge-

naft vid fin ankomft i verlden genom ftarkt fkri-

kande gifver lif och andedräktens färdighet til-

kanna, plågar man i almånhet flraxt nafla det;

men om fet tvärtom gifver litet eller intet teckn

til lif, och likvål ej af rota m. m, bår ilkra

dodsmårken, få år vanligt, at, under allehan-

da forfok til des uplifvande , få långe dröja med
naflingen , fom någon bultning mårkes i ftrån-

Z_5 gen

fom göra det en åderlåtning' ined at flåppa något

blod ur Nofvelitrangen ; men Hr. White fordomer

denna methoden låfom hogft fkadelig, ofvertygad

fom Han fager, af mycken årforenhet, at man der-

med icke befordrar Barnets uplifvande , utan tvärt-

om dödar det. Jag bar fedt bagge delarne banda,

både når man gjort och når man underlåtit denna
Operation, och kan faledes icke beftyrka någotde-

#ia med egen åifarenhet; en olågenhet, fom är nog
alman i Läkare- konften och gör, at medel af

fhidig narur blifva omfom recommenderade for

lika verkan. Men at (luta a priori tyckes val ic-

ke någon elak verkan kunna följa af en måttelig

blödning ur Nafvelftrången vid fådane tilfallen, u-

tan fnorare den nytta man påfyftar, neml. hjer-

nans lättande från ofverflodig blod, af b vars tryc-

ning /Ing eljeft kunnat befaras. Jag Til påminna
mig, det åfven någon til barnets uplifvande recom-
menderat blodens tilbakalkjutande ur rjpfvelitum-

pen in i barnets ådror. Så ftridiga methoder aU
dras af fpecuiationer.
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gen, och Herr WHITE ar af den tankan, at

om man gör det förr, blifva påfålgderne dar-

af ganffea farlige. Men erfarenheten har på
Accouchemens-Hufet åfvertygat osf om veder-

fpelet och at man icke bor dröja med drän-

gens afklippande ., antingen barnet gifver fulla

teckn til lif eller icke. Man tyckes åfven hår-

ni hafva goda fkål af den anledning» at ehuru
bultning i ftrangen gifver tilkånna, det blodets

lopp ifrån foftret til moderkakan genom arte-

rerne går for fig, år man likvll ofiiker om
den kommer tilbaka til foftrét genom Venen
i fynnerhet om moderkakan losfnadt , och få-

ledes (kulle barnet kunna förblöda. Båfta

flttet at uplifva fådane barn, fom hafva an-

feende af döda, har man funnit vara: at flcyn-

da tig med dem uti varmt bad, (h), flitigt

tvätta , gnida och med varmt vatn begjuta detn

på hufvudet , fom bor hållas uphogt ofver

vattnet : hvarjemte uti anfigtet då och då kan

ftånckas litet kalt vatn; och bor man icke fnart

förlora hoppet at vinna fit åndamål: ty det

har håndt, at man efter en half eller hel ti-

mas fidant arbete fått den angenäma belåning,

at fe et forloradt gifvit barns lif åter upvakna,

Utom i de håndelfer, då forlosfningen varit

onaturlig och man har nödgats använda for

mycket

b) Til fadant hehof påfåttes altid vatn #t varmas, nar

någon Sr i begrep at föda barn på Acc. Hufet, och

en aflång måttelig (tor Balja finnes dh at bada

barnen uti.
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mycket våld på foftrets hals, for at få ut huf-

vudet. — At genom foftrets mun inblafa luft

i desf lungor , at hålla flyktige och ftarkt luk-

tande fakcr under desf nåfa, aro meddel af fa

<vedyd'g nytta, at jag for min del, icke gar-

na använder dem; men verkeligit gagn har

man ofta fnnnit daraf, at omfom bada barnet

och omfom uti någons knå låta det ligga och

varma fig på lagonit af(land for en eldbrafa,

under lindrigt gnidande med varma linne-

kläden. — Hvad för öfrigt barnets förfta

fkötfel angår, få år därvid på Accouchemens-
Hufet ingen mårkvårdig fkilnad från almånna

bruket, utom det at barnens infnörande i luv
da år, fåfom en hogftfkadelig ofed, icke til-

låtit, utan blifva de endaft löft infvepte uti

en mantel; ej eller år någon, vagga för dem
at tilgå, utan fmå langar, faftfittande vid mo-
drarnes, fom Ir fagt p. 51.

Efterbörden följer de flefte gånger icke ftraxt

ut med eller efter fodret; man måfte få-,

ledes antingen med konft och våld taga den
bort, eller öfverlemna desf utdrifvande til

naturens åtgärd. Knapt någon lår vara okun-

nig om den fara man från åldfta tider trodt

det hafva mediig, at icke ftraxt uthämta Ef-

terbörden Barumorfkor (några få undantagne

fom blifvit båttre undervifade eller låtit råtta

fig) Sro Innu i dag få intagne af denna för-

dom , at inga föreftålningar kunna afvånda

dem ifrån en åfven la ikaddig, fom i deras

tanka
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tanka måfterlig beftållfamhet i den delen (i)

;

och fåfom med lika envishet bundne vid Barn-

morflce- ftolens nyttjande, kunna de i någon

mån urfåktasj emedan Efterbordens fnara ut-

hämtande år få godt fom nödvändigt, nar quin»

nan forlofes uti ftolen (fe p. 270).

Nödvändigheten at infkrfnka mig innom
det rum, fom år ofrigt for denna J. förbju-

der at vidlofugt omtala de fvåra påfolgder hos

quinnan fom et flikt förfarande kan åftadkom-

ma och oftare både ftraxt och i längden åftad-

Ifommer , an de foreftålla fig , fom ledas mera
af fördomar , ån af förnuftets och naturens an-

visning. Jag vil endaft nåmna : ålodftörtning,

fuc\ra efter 1)drkar , inflammation , fvuhcid, bul-

nwvar , kartfke ock krdftaktige hårdheter i Lif-

triodren, ni. m.. fåfom ej allenaft fannolike

,

utan ofta tydeliga alfter af et groft och våld-

famt handtérandc vid efterbårdens uttagande

,

hvilken om cten icke af (ig fjelf ftraxt faller

i handen på en oförnuftig Barnmorfka , hon
altid tror vara faftvuxen och i den få fal/ka

inbillningen vill aflkala , hvarvid den arma
quinnan

i)~Hos den Frun, fom jag nåmt p. 217. not. 4 måtte

jag lemna efterborden qvar i 5 eller 6 timar, livar*

af den oforfiktiga Barnmorfkan fpadde henne et o-

lykligt ode, fom lykligtvis flög felt, men jag har

fått unterrittelfe at denna Fru, under famma barn-

morfkas händer, beklageligen dodc ofovloft iidftled-

ne höft, och hon år åtminftone den ^die (neml.

utom henne , en i Lund och en i Malmö) fora pä
kort tid dödt ofårlofte i den Provincen.
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quinnan lider mera plåga och fkada 5n man
utan ryfning kan tanka på , och likväl år hon,

äf enfaldig ofvertygelfe ? fin Imbetsdryga hjel-

parinna mycket förbunden for den räddning

hon hårer fig därigenom vara vederfaren.

Alt ledan Barnmorfke-ftolens affkaftande på
Accouchemens-Hufet (p. 273.) har man ej hos

någon barnfoderfka med konft eller våld bort-

tagit Efterborden; det enda fom blifvit gjort

har varit en lindrig dragning eller blott fpln-

ning på nafvelftrången ; om man då mårkt mo-
derkakan följa, (a har dermed forfiktigt fortfarits

;

hvarjemte quinnan då och då fått underbjelpa med
frivillige pråfsningar, tils efterborden framkom-

mit. Altid har man likväl genom underfokningar

varit upmarkfam på Lifmodrens förhållande, i

fruktan af de håndelfer , då antingen modermun
häftigt fammandrager fig at moderkakan foljak-

teligen icke kan ilippa ut; eller ock en kramp-

aktig och ojemn fammandragning hinder midt

på i"jelfva lifmodren och omkring moderkakan,

hvarigenom denna fenare inneflutes likfom

uti en farflcild fack* I fadanne fall Sr utan-

tvifvel angeläget at i tid använda en fofiktig

konftens åtgärd til Efterbordens uttagande (k).

Sedan

k) Om en fådan handelfe blifvit förfummad, ar ofta

nödigt at göra åderlåtning och gifva opiater, innan

man kan med handen &i>ervitina de fammandray;ne

delarnes motftånd och uttnga efterborden : ia frnmt

man icke med en del Barnmorfkor, ar nog oför-

jfiktig at bruka et våld, fom kan ådraga quinnan

<h ojyckeligaite folgder både genajtt och i längden.
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Sedan cjuinnan blifvit forloft från fofter och

Efterhörd , far hon ånnu hvila fig på férlosf-

nings fången få långe nödigt profvas, blifva

fnyggad och lindad (1), famt åndteligen trans-

porterad til fin råtta fång, på fått, iom Herr
Adjun£ten , nuvarande Stads - Phyficus, Doft.

TRENDELENBURG omtalt. uti fin Afhand-

ling: Om nuvarande fått at /kota Barnfångs-

Huftrur , införd i i:fta Bandet af denna Vec-

koskrift*

Väderleken och de måft gångbare fjukdomar

obferverade [idfiledne Sept. Offiobr. Novembr.

och Decembr. månader i Stockholm.

D. i Sept. halfklart, formidd., eftermidd,

mulet, 1 8 gr. varmt.

2 - - klart, 22 gr. varmt, mot afton mulet.

3 - - morg. mulet, 14 gr. varmt. Barom.

25, 60. klarnade åter, midd. 20 gr.

varmt.

4 - - morg. ftro-moln, 13. gr. varmt, Ba-

rom. 25, 59. midd. 19 gr. varmt

;

eftermidd. mulet,

g - ~ morg. måft klart, 10 gr. varmt. Ba-

rom. 25. 58, niidd. 14 gr. varmt.

6

j) Lindan ar icke af de fordom brukelige, fom flo-

gos flera hvarf kring kroppen, utan endaft gjord

fom et balte med tungor, hvilka fpannas och fattas

med knapnålar. Lindan bor ingalunda härdt åt.

dragai.
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d. - 6 - morg. klart 8 gr- varmt, lugnt Bar,

25, 67. midd. 16 gr. varmt.

7 - - morg. mulet, 9 gr. varmt, Barom.

25, 73» midd. 14 gr. varmt, klar-

nade til natten»

8 - - morg. klart, dimba vid marken och

åfver ftaden , lugnt, 9 gr. varmt.

Barom. 25. %6. midd. 19 gr. varmt*

9 - - måft klart, 20 gr* varmt, Barom.

fåll. frin 25, 91 til 25, 78.

10 - - morg» mulet, 15 gr. varmt, Barom*

25, 82. rågnade litet, men började

åter klarna midd. 19 gr. varmt.

IX - - midd. klart, lungt, 10 gr. varmt.

Barom. 26 , 00. midd 17 gr. varmt,

mulnade mot aftonen.

12 - - morg. mlft mulet, 15 gr. varmt. Bar.

25, 96. midd. klart, 21 gr. varmt.

13 - - morg. klart, 13 gr. varmt, Barom,

25, 94# midd. 21 gr. varmt.

14 - - morg. klart, 14 gr. varmt. Bar. 25,
70. midd. mot 22 gr. varmt.

15 - - morg. tjock dimba, 12 gr. varmt,

lugnt, Bar. 25, 53. fedan mulit, 20
gr, varmt.

16 - - formidd. fuktig dimba, med fint dugg-

regn, eftermidd. måft mulit 18 gr.

varmt.

17 - - morg. dimba, lugnt, 16 gr. varmt,
Bar. 25, 44. mulet, midd. 20 gr,

varmt.

18
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<H. ^8 - - morg. irrulet, jo* gr, varmt Barom.

~5> o7> midd. half klart, 19 gr.

varmt.

19 - - morg. mulet och dimba, lungt, 16
gr. varmt. Bar. 25, '34. men började

nu åter {tiga utan något rågn, en-

daft måln och dimba, mot aftonen

ragnade dock litet, midd. 19 gi\

varmt.

20 - - morg. mul. med dugg-ragn, lugnt,

15 gr. varmt,, Bar. 25, 47. midd.

17 gr. varmt.
'

21 - - morg. half-klart, 14 gr. varmt, Ba,

rom. 25, 46. fedan mulet med nå-

gre rågnfkurar 18 gr* varmt.

22 - - morg. mulit, lugnt, 15 gr. varmt,

Barom. 25,48- midd. 20 gr. varmt,

23 - - måft mulet, 18 gr varmt, litet rågn

om dagen men omnigt om natten.

24 - - morg. mulit odi rågn, 14 gr. varmt.

Bar. föll i gar til 24. 96, hvarvid

han Ifven i dag flår.

25 - - morg. mulit, 13 gr. varmt. Bar. 25,

23. fedan rågn, 18 gr. varmt, mot
aft. klarnade.

26 - - morg. klart, 16 gr. varmt. Bar. 25,

29. eftermidd. mulit med ragn.

27- - morg. klart, 12 gr* varmt. Baroml

25, 65. mot midd. mulnade, 16 gr.

varmt, rsignaktigt mot aftt

2S
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d. 28 - - morg. mulit med r%n, 15 gr. varmt>

Barom. 25, 49.

29 - - måft mulit och rågnade, 16 gr. varmt,

30 • - klart, 15 gr. varmt, Barom. 25,73,

Oftobr 1 mulet med rågn, 12 gr. varmt, Bar.

fallit til 25,48- aft. klart, 14 gr. varmt.

2 - - morg. klart 8 gr» varmt, lungt, Ba-

rom. 25, 54. eftermidd. ragnaktigt,

14 gr. varmt.

3 - - morg» mulit, rågnlKnkte. ngr. varmt,

lugnt, Bar. 25, 49. fedan mulit och
ragnaktigt, 15 gr. varmt, mot afto-

nen klarnade.

4 - - morg. klart, 4 gr. varmt, lugnt, Bar.

25, 70. midd, 11 gr* varmt.

$ - - morg. mulit, 10 gr» varmt, Barom,

25. 55-

6 - - mulit med omnigt rägn om aftonen,

10 gr. varmt.

7 - - malt mulet, litet rågn med en ha-

gelikur, 9 gr. varmt.

8 - morg. klart, 5 gr varmt, lungt» Ba-

rom. 25, 83* midd. 12 gr. varmt,

mulnade om aftonen, *

9 - - mulet 9 gr» varmt, Bar. 25, 65. fe-

dan klarnade, 12 gr. varmt.

10 - - morg. måft klart, 6 gr. varmt, Bar.

25, 84. federmera mulet» 12 gr. varmt,

rågn om aftonen»

11 - - morg. klart, 8 gr. värmt, Barom,

25) 50» midd. 10 gr. varmt.

N£ 24 Aa ' 12
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12 - - morg. klart, froit, 8 gr. Varmt,

lungt, midd. 10 gr. varmt.

13 - - morg, hal fklart, ii gr. varmt, lugnt.

14 - - aldcles mulet , 14 gr. varmt, Barom.

25> 19-

J$ * - morg. mulet, i a gr. varmt, Barom.
fallet til 25, 65. midd. 15 gr. varmt.

16 - • morg. klart, 8 gr- varmt; rågnat li-

tet om natten. Bar. 25, 24.

17 - - mall klart, midd. 8 gr. varmt.

18 - - morg. halfklart, 10 gr. varmt, Bar,

25, 30. midd. 12 gr. varmt.

19 — morg. mulet, 5 gr. varmt, Barom. 24,

93. ledan klarnade.

SO - - morg. klart, 1 gr. kalt (under frys-

punkten) Bar. 25, 05. midd. 3 gr.

blidt.

21 - - mulet, om midd. 4 gr. blidt, lugnt,

eftermidd. fnogade.

22 - - morg. klart, 4 gr. kalt. Bar. 24, 98.

fnon ligger quar.

23 - - mall klart i, Thermometern på frys-

punften.

24 - - mfcrg. klart, 4 gr. köld, lugnt. Bar,

25, 44. midd. 1 gr. blidt.

25 - - morg. mulet och fno, 1 och en half

til 2 gr. blidt, Bar. 25, 50. klarna*

de och blef kalt til natten.

&6 - - i dagningen dimba, 1 gr. kalt, lugnt.

Bar. 25, 70. midd. 4 gr, varmt li-

tet våt fno.

• -27
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27 . - morg. mulit, 8 gr. varmt, litet rågn.

Bar, 25, 2 1, midd. 1 o gr. blidt,

fnon geck^bort.

2g - - klart , 4 gr. blidt.

29 - morg. mulet, 1 gr. kalt, lugnt! Barom.

25, 46. midd. g gr. blidt.

30 - - morg. mulet, rågn, 6 gr. blidt. Bar.

31 - - morg. mulet och rågn, 5 gr. blidt.

Baroai, 25, 95.

Nov. d. I morg. mulet med rågn, f gr. blidt;

Bar. 25, 20.

2 - - morg. klart, 4 gr. blidt, Bar. 25, 45;
midd. 8 gft blidt.

3 - - morg. mulit, 8 gr. varmt, Bar. 25, 25.

ymnigt rågn , men klarnade til natt.

4 - a ragriade något förmiddagen , meri

blef fadan klart, 7 grad blidr^ Bar.

25» *#
5 - - morg. klart, i gr. blidt, men froft

på marken. Bar. 2^ 45. 3 gr. blidt*

mulnade til natten.

6 - - morg. mulit,. 2 g*, blidt, lugnt, litet

rågri om natten. Bar, 25, 44, fedan

6 gr. blidt och fhvltt rågn hela afton;

f - - morg. mujij och rågn, 7 gr. blidt. Bar,

25, IQ.

8 - - morg» halfklarr, 7 gr. blidt, litet rågri

om natten. Barom. 25, 23

§ - - morg. mulit och rågn, men i dag-

ningen fno, 2 gr. blidt, Bar. 25, 35,
A a 2 hela
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hela förmiddagen (hågade, i gr,

köld.

JO - - morg. klart, 3 gr. kalt. Bar. 25, 57*
fedan mu^it med ymnigt ragn, 4
gr* blidt.

JI - - mulit, fuktig dimba, dugg-rågn,

lugnt, 5 gr. blidt.

13 - • morg. mulit, fmått riga, 3 gr. blidt,

Bar. 25, 12.

13 - - morg. mulit, dugg-rågn. 3 gr. blidt,

lugnt. Bar. 24, 96. midd. 5 gr. blidt.

14 - - morg. klart, 3 gr. kalt. Bar. 25, 12.

midd. 3 aftonen 5 gr. kalt,

I J - - morg. mulet, 2 gr. blidt, ragn.

16 - - morg mulet med ragn, 6 gr. blidt.

Bar, 24» 63. midd. 8 gr. blidt.

17 - - morg. mulit, 6 gr. blidt, lugnt. Båt.

24> 74*

18 - -* mulet med ragn, 4 gr. blidt

19 - - morg. mulit 2 a 3 gn blidt. Bar.25, 14.

20 • . måfl mulit, lungt. Therm. på frys-

pun&en. Bar. 25, 38* efterm. klart.

21 - - morg. mulet, 6 gr. blidt. Barom. 25,

48. mot aftonen klart.

£2 - - morg* mulit, 3 gr. blidt. Bar. 25.,

40. federmera duggrågn, 5 gr. blidt.

23 - - morg. klart, 1 gr. blidt, lugnt. Bar*

25, 20. midd. mulit, 2 gr. blidt, men
blef klart och kalt til natten.

j
24 - - morg. klart, 4 gr. kalt, lugnt. Bar*

2*
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2$ - - mulet, r gr. blidt.

26 morg. klart, lugnt, en half gr. kab, JBar*

25, 78» mulnade åter, 3 gr. blidt.

27 - - morg* mulet , 2 gr. blidt. Bar* 2<f>

90. midd. 5 gr. blidt.

28 - - morg. mulit, 4 gr. blidt. Bar* 25, 92.

29 - - morg. mulet , rågnade om natten,

lugnt, 2 gr. blidt. Bar. 25, ^.
30 - - klarnade i dagningen, 1 gr. kalt.

Bar. 25, 74. fedan mulnade, Therm*

på frys-pun£ten, började fnoga om af-

tonen.

Dec. d. 1 morg. mulit, 1 gr. blidt. Bar. 25, 80.

2 - - mulet hela dagen, 3 gr. kalt, klarna-

de til aftonen.

3 - - morg. åter mulit med fnö. 5 gr. kalt,

Bar. 25, 70.

4 - - morg. mulet, 2 gr. kalt. Bar. 25, gS*

på landet kördes med tölkar, fno-

gade något, afton klarnade, 7 gr* kalt.

$ - - morg. halfklart, 6 gr. kalt, Bar.25, 69.

6 - - morg* måft hlart, 8 gr* kalt, lugnt.

Bar* 25, 69. afton, klart; 9 gr. kalt,

7 .- • morg. klart. 11 gr* kalt. Bar* 25,

72. midd. halfklart, 8 gr. kalt.

8 - - morg. måft klart, 11 gr. kalt. Bar.

25, 83* feden måft mulet, 8 gr. kalt.

9 - - mulet, 4 gr. kalt, lugnt^ blef klart

til natten.

10 - - morg. himlen klar, men tjock dim-
ba vid marken, 7 gr. kalt, lugnt,

Barom. 26, oo* **
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Ii - - niorg. klart, 6 gr. kalt. Bar. 25, 94.

fedan maft mulet, 4 gr, kalt.

12 v. - morg. mulet, 2 gr. kalt, lugnt» Bar.

13 - - klarnade i dagningen, 3 gr. kalt. Bar.

25, 6*8. fedan måft mulit.

14 - - morg. mulit, 3 gr. kalt, Bar. 25, 51*

klarnade til narten, 5 gr. kalt.

15 - - morg, klart, 6 gr. kalt. Bar. 25, 49,
midd. 2 gr, kalt, mulet.

16 - - mulet med fno och urväder, 2 gr.

kalt, Bar. 25, 25,

37 - - morg. klart, 10 gt. kalt, Barom. 25,

64. aft* 12 gr. kalt.

1 8 - - niorg. dimba, 1 1 gr. kalt, lugt. Bar.

25, 80. litet fno eftermidd.

19 - - morg. klart, 10 gr. kalt, Bar. 25, 55.

20 — niorg mulet, 5 gr. kalt. Bar. 25, 85.

21 -- morg. mulet, 5 gr kalt. Bar. 26, 03
tum.

22 - - morg. mulet, 5 gr. kalt, Bar* 25, $5
aft. fno och urväder* 2 gr. kalt.

23 - - mulet med to och rågn, 2 gr. blidt.

24 - - mulet och rågnade mall: hela dagen

och följande natten, 3 gr- blidt.

05 - • måft mulet, 5 gr. blidt.

26 - - morg. mulet, 4 gr, blidt, Bar. 25,

29. midd. klart,
r

JS gr. blidt, afton,

måft mulet.

27 f- -morg. mulet, 2 gr. blidt. Bar*

?5> 43-
28
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2% _ - morg„ mulet och fno, I £T, kalt.

Bar. 25, 29. fcdan 5 gr. kalt

29 - - morg. mulet med våt fno, Thermo

på fryspun&en. Bar4 24, 67^ aftonen

urväder med 6 gr» kolk.

30 - - mulet med yr- fno formidd, 10 gr

kalr. om aftonen klart, 16 gr. kalt

31 - morg klart; 19 en half gr. kalt. Bar

ftigit til 25, 77.

Bruns-viken och Carlbergs-fjon tilfröfo nat-

ten til den 7 Pec. under 1 1 gr. köld*, men
Riddarholms - fjärden ej förr an natten til den

10 Dec. och det vid 7 gr. köld.,

Utom de fjukdomar, fom vanligen defse må-
nader plåga vara gångfe, får man i fynner-

het anmärka Kikhoftan och Skarlakans-Febern,

— Vid den förra har jag gjort följande ob*

fervationer:

Kikhoftan började vifa fig uti Augufti ma-
nad ; men var uti Septembr. ganfka fvår.

Hos en del gjorde kräkmrdei i början ej fårde-

lesgagn; men fedan man genom tilrickelige ut-

fpådande drycker diluerat {lemmen, marktes

mera nytta både af defse och af Laxer-medel.

Kina enfam uträttade ej mycket; men blandad

med Caftoreum, tycktes den likväl minfka ho-

ftan och kråkningarne. Skjål-fpdck brukade jag

utan
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utan nytta. LETTSOMS medel af Kina*
Tin&. Theb. och Ti»^. Cmitha>idt gjorde i bör-

jan mycket gagn; men ehuru man fortfor lån-

ge och barnen flere gånger hade känning af

flrangurie, kunde dock hoftan och kråkningar-

Jie ej aldeles ofvervinnas» Andre beratta lik-

väl . at de £fven i maft fvåre tilfållen håraf

funnit onfkad verkan. — Rdttike- och Pep-

parots-fajt har mycket lindrat barnen; flem-

men har deraf blifvit mindre feg och hoftan

lindrigare. ; Itererade kråkmedcl, åfven långt

fram i fjukdomen, hafva, jåmte Kina och Ca.

ftoreum, hos mina fjuka vifat bafta nyttan.

De hafva alla varit flmre hvatanan dag, då

ryfningar och ofta fråsfa famt feber infunnit

Jig. Sedan de en månad mått vål , hafva de
fiftU Jul helg fatt likfom et recidiv; dock nog
lindrigare och fnarare afhulpit,

A. L H.

Skarlakans- - Febern ) hvilken i Augufti må-
aiad likfom afftannat, började åter i Septemb*

at blifva gångfe och har in til detta årets flut

.fortfarit. Den har ofta varit nog farlig få val

under halfens inflammatoriska tilftånd , fom i

hånfeende til påföljande vattfot och en hofta
>

fom hos fomliga velat draga til något hectifkt*

Åtfkilliga barn hafva dodt. En berömd Laka-

ns egen lilla Dotter räddades rned möda» Sjuk-

domen
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domen har ock icke fparat åldre perfoner*

En vakhuftru hade andra dygnet fcdan hon

börjat fkota et fådant barn, redan feber, ondt

i halfen och fulkomligt utflag; ofver hvilken

häftiga fmitta man icke nog kunde förundra

Jig. Hit kan vidare hora hvad fom år fagt

P» 238*

Utdrag af et 6ref frän P. T. til # K. datc-

radt Söderhamn i Decembr. i?8i*

Hos en Fru af 60 års ålder har jag funnit

en fortraffelig verkan af Viola Tricolor emot
Tinea capitis, den hon dragits med ofver et

hälft år. Curen blef val icke aldeles radical,

emedan den vidtogs fa fent på höften, at får-

ika Örten ej kunde fås mer ån til 14 dagars

bruk; d©ck var den goda verkan få utmärkt,

at i ft-Sllet for det hufvudet var fom en fvamp,

betåckt ofvanpå med ftarcka och tjocka fkorpor

fom gingo ned på halfen och omkring 6ronen>

med mycken klåda; famt larnad i pannan; f£

ar nu all fvampaktigheten och våtfkningen for-

fvunnen , famt (aren i pannan aldelos borta,

endaft en mjolaktig fkorpnad hår och dar quar

i hufvudet — Hon brukade medlet på det

iattet, at 2:ne nåfvar H:ba Violoe kokades med
et hälft ftop mjölk, hvaraf hälften dracks mor-
gon och afton i 14 dagar. — Det var mig
en karm, at jag ej fick tilfålle längre continue-

A a 5 ra
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ra med curen; jag ar läker , ar patienten helt

och hållit förbåttradts ; dock år det märkvärdigt,

ar ehuru lemningar al: Thua blefvo quar, har

den dock fallit fig innom de fkrankor^fom
fattes vid curens flut; hoc eft: den har,"hvar-f

ken okats eller minikats. -— På det rufvoinä

fnart måtte blotna och falla af, bruktes utv år-

tes blott en gäng Linimcnt. Cereum Edinb.

(Jag håller nu åfven på ät nyttja Viola Tri-

color hos et hälft års barn mot Tinea capiUs

af aldeles lika fvår bcfkaffenhet, fom den hår

omtalte; men ehuru curen redan räckt ofver 14
dagar och Amman åfven- gör barnet fålMkap

med at dricka et ftarke Infumm af Örten, har

likväl ingen bättring förnummits, hvanil orfa-

ken torde få fokas .daruti» at man denna års

tiden icke kan få Örten fårfk > utan måfte ber

tjena fig af den torkade. Jag vil likväl for-

foka om andamålet kan vinnas
,
med en lingre

fortflttning af curen. — I hånfeende til Vio-

len Trkoloru verkan mot Crnfla LabJea^ har

jag fått tilforlåtelig underråttelfe, at Foråldrar-

ne til det barn jag omtalt p. 153. botadt et

fitt yngre barn for famma fjukdom med det-

ta medel, efter den forefkrift jag gaf åt det

förra

)

J. K.

Utdrag af et bref frän J. D. F. til J- Å".

dat. Söderhamn i Decembr. i*]8i-

tSåfom jag funnit den uti i;fta Bandet af

Wecko-
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IFeckofkriften for Läk. och Natnrf* p ?$. not.

I införde hiflorifka Onderråttelfen om IVeten-

Jknps Societetens i Upfcila Hand'lingar mycket

felaktig , få tar jag mig friheten , nj råttelfe

dåYaf anmärka, at dcfse Handlirtgar blifvit ut-

gifne på följande fått:

i) Aclq Literaria Svecice, UpfalicB publicata.

Vol. i. continens Annos 1720— 1724»
Vol. II. 1725— 172 9^ Upfal. och Stöckh.

4. —. Hittils beftodo desle After, enligt

forfta inrättningen, dels uti recenfioner at

Svenfka arbeten , dels uti Tidningar om
lärde faker, dels af infånde Afhandlingar
Uii Vercnfka-pcroe och utaf Handlingar

ur vår Hiftoria, i fynnerhet medel-tidens,

Biographier öfver lårde Mån åro ål-ven ia.

förde. Hittils utgåfvos de ock quartals-vis.

2) Sedan blefvo de förvandlade til ordente-

Jige Wetenflcaps-Handlingar och utgåfvos

blott ar- vis under namn af Acla Litera»

ria & Scientiar. Sveéec. Vol Hl. contin.

ann. 1730— 1734» Upf. 1738, 4- Vol. IV.

cont. Tmn. 1735 — 17^9, Upf. 1742 ? 4.

3) År 1740 (a) undergingo deise Handlin-

gar en ny förändring och blefvo for hvarje

år farfkildt utgifne i (torre format tryckta

under Titul : Atia Sodetai is Reg. Selen*

tiarum Upfatienfis. Ad Annum 1740.

A a 5 Stockh 4

a) Detta 5r ar ej fSrbigSftgit iafom det heteri Låfk

da Tidningarne for år 1775. p. 2.
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Stockh. 1744. Ad ann. 174 i, dårft. 1746,
Ad ann. 1742* darft. 1748. Ad ann. 1743,
dårft. 1749. alla i 4.

4) Sedan blefvo de åter tilhopaflagne uri-

der famma tituK Ab anno 1744'— 1750.
Stockh. 175 1, 4* Härvid ftadnadc de

aldelcsutaf tils år 1773, då Sålfkapet bör-

jade utgifva en ny fortfåttning af dem.

CJRELLS Chemifches JourxaU 1 Delen, (fort-

fåttning från denna Wccko -fkrifts pag. 303.)

Pag. 109. Hr. DEHNE har deflillerat en

olja utur Caryophyllis PLINII, CHOMELS
Poivre de Thevet. Defla obekanta frön be-

ikrifvas , och deras åtfkilnad från Cardemum-
mor (Amomum) bevifas, Åfven har han utur

Cajepoti femina deflillerat en olja, hvilken han

liar nogare granfkar. Den gröna fårgen på oleum-

cajeput tror Hr D. vara påfatt genom några

bar eller någon ort , hvars fårge-amne genom
någon utpråffad olja blifvit utdragit.

Pag. 113. Hr D. har åfven med Tårdel

iilredt Oleum animale DIPPELII uppå MO-
DELS fått; men Han nyttjar en kolt dertil,

då man undflipper befvåret med halfens renan-

de, och behofver endaft taga en ny hjelm,

då den af någon gul olja blifvit fmutfad;

Han uor af oljan derigenom blifver finare.

Der-
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Dercfter följa några råd om denna oljas be-

varande*

Pag» 1 1 8- Anmärkningar om Butyrum

Zinci.

Pag. 125* Wid de utdrag fom blifvit gjor-

de utur andra Skrifter, fåfom Philofophifka

Transa&ionerna och Preufilfka Wetenfkaps A-

cad. handlingar märkes endafl atH:rProf.Ci?i£LL

gecom anmärk* uplyft åtikillige ftållen deruti.

Rön om Alkali Ammoniaci Canftici och hatt

vattiu nytta uti Afphijxk af Kohl-os — af

P. TJLLEUS.

En Fifkares Dotter i Sfiderhamn, af IQ års

ålder, blef den io Decembn forled. år af

fin mor fkickad at efterfe någon fåd, fom bl i fr

vit lagd på Badftufvan at torkas. Flickan

geck dit ftraxt efter middagen, men fom det

drogde med hennes återkomft, och modren
tyckte dårmed icke hånga rått ihop, blef flic*

kans bror befalt at upfoka fin fyfter 3 klockan

vid pafs 5 om aftonen.

Då gofsen kom i badftufvan, fant han med
forfkrickelfe fin fyfter ligga pågolfvet, kSnflo'

los fåfom död med utftrickte armar och frag-

ga for munnen» I håpenhcten fattade han dock

den förnuftiga refolutionen at bara henne ut

få fnon famt lade fnu ofver defe anfigtc och

fkyi>
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fkyndade fig at anfkaffa någon fom flrax kom
och på en kålke /lapade henne til nårmafte

gård. Jag feck genaft bud y och vid min an-

komft fan t jag flickan utan annat tekn til lif,

ån allenaft en ånnu något ofrig kroppsvårma.

Anfigtet var hel blekt, ögonen tilflutne, hvar-

ken puls eller andedrågt mårkefige och hela

kroppen ganfkä ftel och obojeiig , famt en nå-

flan fullkomlig Tetamts max illa , hvilket ut

rontes dåraf, at modren håndeifevis flack fitt

finger i flickans mun, men kunde icke, utan

defs valdfamma upbrytande , fa det dadan igen.

Jag låt genaft afklåda patienten alla defs klä-

der, och lägga henne på et bord, famt med
kläden doppade uti iskalt vattn (den dagen var

ganflca {träng vinter) ymnigt bada hufVudet

och hela kroppen > och applicerade Alkali Am-
moniacum sauftrcum^ på linne flagit, flitigt under

nåfan, hvilket famfallt hade den fa lyckeiiga

fom häftiga verkan, at patienten inom 2 mi-

nuter bérjade rycka på armarne, vrida huf-

vudet och fupa efter andart, famt efter ånnu

några minuters fortfatt användande af fofenåm-

de medel, ånteligen opna ögonen och -tala

famt ropa helt håftigt : jag ftyfer , jag fryfer.

Nu gafs henne ock uti et glas kalt vattn ig

droppar af Alk. Ammon. caujl*, och fom hon

alt mer och mer jämrade fig at hon fafeligen

frös, ty uphordes med kalla badet, pat. feck

torrt linne och lades i fång, hvarefter henne

åter om ea flund ingafs en lika dofie af AIK
Arh-
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•J$ftyuo;i. Patienten klagade nu endaft öfver

någon hufvudvårk, men var fullt fanfad och

mindes at hon varit i badftufvan famt der rört

uti den ena iådeslafveiij men icke hunnit med
den andra. Huru hon blifvit fjuk eller hvad
henne vidare håndt i badftufvan , kunde hon
icke gifva befked om. Sedan jag drogt unge-

fär 'en half tima, geck jag boct>i glad at hafva

kunnat återftålla en 6m moder d<z{s kära barn,

ryckt utur en ögonfkenlig dådsvåda»

Denna beråttelfe fager vål icke något nytt;

men det fagnar mig endaft at med
>
et lykligt

exempel hafva ftyrkt den upgift om 'kalt vättas

nytta fom Hr, PORTAL lämnat, och om Al-

kali Ammon. cailjiici fortråffelighet i fadana

håndelfer fom denna, fom H:rr SAGE och

MARTINET foreftagit. .

Några reflexioner falla mig likväl in» —
1:0 Tfieorieu fager, och Arjarei\hélen vifar

ftundom , at kalt vatin utvårtes applicerat på
kroppen med fin köld fammandragér , och
drifver bloden inåt til mera ymnighet i de

{torre blodkårilen — Huru har man då vå-

gat foreflå et fa dant medels nyttjande uti han-

delfer, hvareft dodsorfaken juft tro* ligga i

blodens congeftion åt hufvudet och omkring
hjertat? An mera: huru har man driftat forfo-

ka få dant, fom fa uppenbarligen ftridcr emot
all raifonnement? Likväl har man icke ångrat

fina forfok, utan juft daraf dragit fin fornåm-

fta nytta uti fådane häftiga olykshåndelfer J*
Deua
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Detta fynes nogfamt bcvifa den fatfens rigtig-

het: Experientia pracedit, Ratio fequttur.

2:0 Huru bor den ftridighet förenas, fotn

H:rr SAGE och PORTAL hyfa firis emellan

rörande Ättikas eller Alkalis foretråde vid

Afphyxierl den förre grundar hela curen pl

Alkali, iftod af fin thcorie om Luftfyrans in-

tringandc i lungorne och deraf hårflytande

quaf, hvaruti ock H:r MARTINET och H:r

TESTA (Se Weckofkr. 2. bd p. 65.) inftSm-

ma. Således forkaftas och afflyrckes af honom
Ättikan aldeles, fåfom fnarare befordrande ån

afhjelpande dodsorfaken. H:r PORTAL äter

råder mom kalt vattn> högeligen at nyttja ätti-

ka få in- fom utvårtes. Bagge Herrar ropa

på Årfarenhet och för/ok — och i (anning, hvad
allmännare an deféa olika medels omfom an-

vande bruk vid dåningar och quaf/ och af

bagge två har man omfom rönt onfkai ver-

kan — det frågas n\i derfore: Huru kan man

af 2:ne medel fom i grunden åro mot hvarannan

Jlridige , Alkali och Syra , likväl i en och /am-
ma fjukdom , der orJåken altid måfle vara ena-

handa, vinna famma ändamål^ nemligen : Sjuk-

doms - orfakens häftande? Juft den egenfkapen,

at defsa ftridiga medel, likval hvardera (Srikilt

concurrera til et åndamål, fynes förfvaga å^n
nya mode-theorien om dödsorfaken hos quajdey
drunknade-) &V,

3:0 Uti
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3:0 Uti et bref ifrån H.r W WR1GHT

i Edimburg til D. GUTHKIE i Petersburg

infort i recenfion af H:r Prof, och JRidd.

MURRAT i defs med. pr. bibi. 5. Th. p. 484*
namnes om begjutande med kalt vattn fälbm

Sonveraine rar emot Tetavus. Detta larer med
H:r WRIGRTS lof, il mycket mipdre få

anfes fafom nytt > fom det redan ar urgammalt.

HIPPOCRATES ftyrker' dartil uti fin 5.

Aphor. No. 2!. och ilibr. 3 de morbis, men NB,
uti Tetanits af invärtes orfak aéh hos unga fubje-

Bcr. Uti min nyfs anförde cafus . berättades

at patienten var tctanodrs —* Månne jag- år-

ven med {kal bor tilflcrifva kalla badet, ar fa

val Tetanus univerjalis fom Tet(mus partia is

maxillce , få fnart och lyckeligen hlfdes ? Otti

få far flutas, månne orfaken hl lifvets 'uphå-

raride hos dem fom qvåfvas af os eller andrå

dödande ångor , beftar uri lungornas krampak-

tiga Jammandr'ägande , eller en fa kallad Te-

tanus piilmonum, fom hall vattn fkulle förmå

afhjelpa? Men går icke kalt vattn ockfi , vid

defs utvårtes application, en flags fpafmodijk

fammandra^mng 1 hud ni Men nog raifonnerat;

jag kommer ihog CELSI ord: non pofi ra-

tionem m?diehia inventa fnit; sed poji inven-

tam ^medicinarn ratio qucejita efi.
«—

•

No, ag. B b Utdrag
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Utdrag af et bref ifrån J. A. W. til *}. K

dat. Ekefiå i OSfobr. i^8i (a).

Jag har fp. 43) lofvat beratta utgången af den
70 åra mans fjukdom, får hvilken nyttjades

fixe luft, Han fant val af cjletta mer låttning,

ån af alla andra medel , men måtte dock be-
tala naturen fin rått. — Jag nyttjar nu åter

famma medel for Hrr. — R., fom åfven för-

ut mot Gulfot brukat de vanliga. Han finner

Cg vål daraf och gulheten börjar dageligen af-

taga, urin och excrementer återfå fin naturliga

färg. Denna Gulfot hårrorer fåkerligen af

Gall-bläfe-Jlenar, och faledes torde hår vara or-

faken til fixa luftens goda verkan. —7 Röd-
JoteWhzt uti en Sockn-, 1 och en half mil

härifrån Staden, grafTerat alt fedan Augufti ma-
nad och jag har haft mycket göra for at fa

den afftannad. Hos de flåfte hafva åfven Rut-
jvbers-jymptQmer infunnit tig. Före min an-

komft til Sockn hade do dodt af ungefSrl. 40
{tycken fjuke; men af dem, fom under min
vård nyttjat medel, til et antal af 141 per-

foner, hafva endaft 24 dodt, och bland dem
jnåft barn, fom man ej kunde forma at tilric-

'

fceligen nyttja medel. Skiidnaden tyckes va-

ra

a) Detta bref har verit föriagdt ocji kommer darföre

få fent at inforas, hvilket benäget torde urfaktas,

dfven fom <ien tyftnnd, med hviikeii man förbigår

atfkilliga reflexioner daruti, fom, elmru interaflan»

to, likval icke torde vara ämnade at tryckas*
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ra anfenlig och vifar, nt om Almogen L färjan

tid fokte hjdp> (kulle befparingen af döda

blifva betydande, --*• Alla de, fom fatt fjuk-

domen med kråkningar, hafva gem<:nligen

dodt. — Vitrum Antim. CeraHim har gjordt

gagn hos fomliga; andra åter hafva af minfta

dofis fått kråkningar. — Mindre nytta har

jag funnit af Nux Vomica. «— Med forman

har jag gifvit Pulv. Alexiteritis med Injuf.

Scordii & Flor. Sambuci , få vil om dagarne t

for at lindra refven, fom mot nätterna. Defs

verkan har varit, at de fjuke kommit i fvett-

ning med lindring i fymptomerne — Crim.

Tärt. har jag blandat med Flor. Sulphurh och

gifvit flere gånger om dagen — Ku til et

annat: Venerijha %ijttt utbreder fig i (a hog

grad > at jag fruktar om laggran underfokning

(kulle hållas, finna hvar 2ode eller 3ode af

Almogen i vifsa Härader fmittad» jag har fett

de vederftyggeligafte vedermålen af denna fmit-

ta på flere af almogen och deras barn hår i or-

ten (5), och jag ville ön/ka at någon kunde

upgifva kortafte och fikrafte fåttet at utrota

en (a fafelig fjukdom ur vårt Rike [hoc opus hi(t

labor ! ). Almånheten hår i Orten har fatt kun*

{kap om Mixtura Mineralis efter framledne H:r

Atfeff. afDARELLIS Sokn-Apotheck, och nytt-

ja den verkeligen ofta; men med hvad fram-

gång kan man lått föreftålla (ig, då hyarken

regime i akttages eller medlets bruk långre

B b a forfittes,

b^Jeaiför hvad fom Jr fa&t p. ftT*
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ibrtfåctes, ån blott fom patliativ-kur. Hade
denne nitålfkande och vördade Läkare forut-

fedt de folgder, fom både denna och flere defs

uptåckter verkat, få ar jag fåker, at han al-

drig urgifvit någon fådan bok. — Qvackfalf-

vare tro fig härigenom priviligeradc, och jag

har verkeligen icke långe fedan fått kun/kap

om en bonde, fom fa långe curerat en piga

til defs alla tänderna follo ut och tungan faft-

våxte vid ena fidan. Måtte dock almånheten

en gång blifva fårfigtigare , ån at lemna fina

lif uti oförfarne och famvetslofe mennifkjors

händer

!

Avmårhihigar vid den pag. 376 omtatte Skar-

lakans - Febern.

En af våra ypperfta Läkare tror fig med
fikerhet hafva obferverar, at Måfsling>n tillika

varit gångfc och ar man ofta anfedt den for

$Åarlaka?2s-Uf/!ng, et mifstag, lom icke torde

vara fallfynt vid Ut/Iacrs-rebrar.

» (Jag hade fidftk Octobr. en 17 års yngling

v' patienr ihop med H:r Do& FÖRNANDER.
I början kunde man, af fymptomerne ej annat

vånta, ån den pånebara Skarlakans-Febern \ men
utilaget kom ej för ån 9 de dygnet och vifade

(ig då vara Hviia Frifeln , fom icke kunde

mnskannas, ehuru det nog furprenerade mig,^

fom aldrig förr hår i Stockholm fedt denna

{Wdom
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fjukdom, om icke på mig fjclf , då jag for 1

3

år fedan fick den genom mycket bruk af

Pulv. Vitalis Hall. och dervid forcerad fvett-

ning i varma Sängkläder; men hos denna pa-

tient upkom den y\L\ icke af het regime, eme-
dan den kalla

5
både i hånfeende til luften och

de nyttjade medel var fullkomligen,i akttagen»

— Patienten blef vid utflagstiden flere gånger

mållös och hade convnijiva anfall) famt- fick

ledan mycken Tdrjk, hvilken dock icke före-

bådades hvarken af mycken Jlummer eller hick*

niufrar; men ofvervants lått nog genom fpru-

tande med Solat io Boråets, blandad uti Mo-
rot- Spa, En omnig Svett, den konften inga-

lunda tilvåga bragt , utgjorde iluteligen en crifis

perfedia i denna fjukdpm, och patienten ble£

frilk):

Samling af Rön och Uptäkter &c. månaderne

Sept. Oclobr. och Nov. .

Utur defse 3:ne Haft knnna följande äm-

nen har anföres, nemligen:

September. 2) Befkrifning på en hvit Ueger
och 3) på en hvit Nedrinna, af H;r JOS.
v. IPEREN. — 4) Om naturliga och med
konft tilverkade fura Tvål-farter , af H:r
MÖLLERJT de SOUHET. 5) Om et nytt

B b 3 och
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och lätt fatt at tilverka Pott-ajka, af H:r
1

777. PERCIVAL.
OcJober. 3) Underfökning om Växter, fom

kunna nyttjas för Manlig föda &c. af H;r

PARMENT1ER. — 4) Sått at under-

foka upblandade Viner: 5) Forfok med åt-

fkiliige Sjukdomars botande , 4 FR. HOME.
8) Lirda Nyheter.

November. 1) Anmärkningar vid H:r VICQ,
D'AZTRS Äreminne ofver fram!. Archiat.

von LINNé, af DoB, C. M BLOM. —
a) Metereologien lämpad til medicinen och

Åkerbruket, Prisjfkrift, och 3) Afhandl. om
en ny Hygrometer , af H:r RETZ.
Utanpå detta Haft ftår följande kungorelfe :

Det återflående Haft rtf denna Månads -fkrift

får innevarnade år, December manad, eller fena-

re Bandets Jijia afdelning, kan > for mellankom-

mande ojårmodade kinder , ej utkomma förr än

uti Februarii månad nåflkommande år
y

då det

med behörige Regi/ter öfver de uti fenare Ban-
det innehålne ämnen, Jkall tilftallas RefpeUivs

Prenumeranterne. Almånheten jkall äjven dä

underrättas när och huru fortfättninsren afden-

na journal fur det tilkommande påtänkes, I-

tnd^rtid kunna Exemplar, få väl för hvarje

månad fdrjkildt ha,; tade, fom förfta Bandet in-

bundet til- köps århållas hos Rcfåorn vid Tyjka

Scholan Magifier RHODIN

Befordrin*
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« Befordringar.

Under den 9 0£tobr. forledet Sr har H:s
Kongl. Maj: t i Nåder förklarat Extraord* Pro-

fefs. vid Lunds Academie", Hr, A. J. RET-
ZIUS berättigad, at i fin tour fa tiltråde Ord*

ProfefTors lon naft efter den nuvarande yngftc

Jonlofe Prof. H:r M. NORBERG, famt der-

jämte förunnat honom furvivance uppa Hifto-

ris Naturalis Profeffionen dårftådes, nar nu-

varande Prof. och Ridd. H:r E. G. LIDBECK
därifrån afgår.

.

Botanices Demonftratorn i Upfala H:r Do£i.

C. P. THUNBERG har under den 7 Nov.
erhållit Kongl Maj:ts Nådiga Fullmagt at vara

Extraord. Prof dar vid Academien.

Under den 19 Decemb. har Kongl. Maj:t

i Nåder låtit utfärda Fullmagt for Artis Ob-
ftetricise Adjun£ten hår i Stockh. Hrr Doft,

CASP. TRENDELENBURG* at vara Stads-

phyficus i Carlshamn.

TU följe af den råttelfe, fom är gjord i

Poft-Tidningen No. 93, får man åfvetr här gif-

va tilkanna, at Med. Doft, H:r A. SPARR-
MAN ärhållit namn heder och värdighet af

Profifsor; men icke Affefsor , fom år fagt

p. 352-

B b 4 ¥*%&
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Uttydning på Tabelhrne uti idra B&nået*

TAR. 2. (a)

Fig. L forftas af H.r KjESTNERS dcmpn-

ftration p. 215, jemrord med Herr

ACRELS p. 3 3-

TAB. £
Fig. L (b) A. B. Conjugata.

Kk, L /, M% Hrr KJESTNERS
lineer (7h£. 2.) ånikont med an-

dra bokMfver.

a $> kallas en tangent, hvarmed
krok- lineer matas.

Hy år Defs linea normalis, vinckel-

råt til tangenten»

C D Bråfkets naturliga florlek.

D E defs okande til dubbelt.

Fig. 2, Of Ileum i naturlig ftorlek (c)

A B C år bråikets figur och na-

turliga ftorlek.

D E år planum , i hvilket linea

conjugata tages.

_
C F

ft) Denna ar p. 215 oritt kallad Thfa, 7. hvilken fios

i ifta Efcndet, och hvarifrati vi låta antalet af Ta-
bellcrne raknäs.

b) Ar vidare btfkrcfven p. 323 följ» byaret rad. 5,

och p 324. rad; 10. (lår X, men bor vara k, iom
banned rättas.

é) År arven beikrcfven p. 323 följ. i hvilken befkrif-

* ning et betydelkt ny, k fr I iv.fmygt (ig, neinl. p.

325 rads 13 kallas béfis A l, men bor heta A B.
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C F den förmodade ökningen

Tat. II
pa

uti

in-

:ol-

er-

aen

dar

:um

i&

>ck-

adet

glar

.un-

itpå

B b i

Itot-

och

h t

KU

Skruf*

d) År föttiirdigad of Snicksrui Ruback hår i- Stock-

bolm, och omtal-s p. 277, hvaieft »ad 29, bor dl

Tab. 5 fig. 3. i (ra)ler for X^. 2 jfg. 2.

e) Defla aio, tor ftyrkans (kull, af Ek.
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e Skrufvar, fom genom et häl på Stol-

parne, hvilket utan til ar omgifvit

af en liten jernplit, flcrufvas in uri

motfvarande hål på långfidornes 4
andar. Medelft defse fkrufvar ^fe

fig. 4) kunna fåledes långfidorna, ef-

tet behof hopfogas med och lostagas

från andarne af Sången. Uutomdefs
finnes på åndarne af långfidorna en

-jidder (Snickare-terme), iom går jemt

med yttre fidan, en half tum tjock

och faller trefierdedels tum in uri en

Not pa inre fidan af Stolparne, bre-

devid hålet for fkrufven e.

f Stolparne.^ fom aro en aln höga; på
nedra andan 3 tum tjocka, men det

ofnga endaft 1 och tre fierdedels

tum y bredden år öfver alt 3 tum.

g Metall- Trijsor af inemot i tums tjock-

lek och 1 och en half tums Diameter,

fom löpa omkring uti en krokig

yrn-kky hvars hals, i annan direäion,

löper omkring i en jern- hölja in-

nanför en jem-pldt, med hvilkcn

Stolparnes nedra anda år inunder be-

(lagen. Således kan fången medelft

<åeffe 4 Trifsor låtteligen fkjutas af

och an på gålfvet.

h Sångbåttn of Sadel-jordar, fpåndepå

en los ram , fom år 3 alnar lång

famt i aln 4 och en half tum bred.

Sjelf
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Sjelfva trådet uti honom ar 4 och

en half tumbredt och 1 och en flcr-

dedels tum tjockt. Den hvilar vid

jndarne af Sången på en dertil gjord

infaifnipg uti inre fidan af Andefty-

ekenen d> och ligger lika högt med
medlcrfta delen af Langfidorne. **

* Vid
i ar båttnen delt i 2.ne lika delar,

dem 2:ne ftarka gäng-jern förena,

mcdelft hvilka han midtpå kan hop-

fållas»

Fig.
<f.

En Jtrn-Jkruf af 7 och en half tums

Jångd och fingers tjocklek vid fkruf-

gangorna; hvatefl: han år tjokaft; 4
ftycken Cdane tilhora Sången och nytt*

jas fom år fagt fig. 3. e,

a Hufvudet med et hål, ftort fom for

lill fingret, at fatta Nyckelen {fig j) uti

b Skriifigangorna, fom intaga 3 tums
långd.

t Spetfen, fom år fyrkantig, utan flcru&

gångor och af 1 tums långd.

Fig. f. Nycketen, med hvilken fkrufvarne in-

och utfkrufvas vid e, fig* 3. Den i?

5 tum lång.

a Handtaget,

b Spetten* fom fSttes in uti hålet pa
ikrufvens hufvud a fig. <f*

Kun»
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Kungarelfe.

Sedan Urgifvarne af denna Weckofkriftens

Forfta och Avdra Band dels icke långrc haffa-

tilfålle, at på lika fatt, fom hittils, beftrida detta

arbete, dels funnit fig genom en trög afgång

mindre upmi T trade, an på forlaget lidande; ia

har Herr Affefsoren Dofter Tfr FFEIFFER,
på Deras och fleras anmodan och af karlek för

Wctenfkapen, åtagit (ig, at på egit forlag tryc-

ka och utgifva Tredje Bandet håraf, fåiom et

forfok om kke nyttan af denna Weckofkrift

torde med tiden blifva mera bekant och göra

henne, få begärlig,
t
at hon åtmindone icke

måtte fakna afnåmare uti dem, hvilka befattan-

de fig med Läkare -kondens utofning, icke bö-

ra vid Sjuk fången träffas i okunnighet om
Nyare Uptåkter i Wetenfkapen , fom dar fin-

nas mforde.

I hånfeende til detta Tredje Eandet blir

cndail den fkilnad emot det foregående, atman
icke binder fig vid det rnechanifka tvånget, at

hvarje vecka utgifva Et Ark; utan fkola 4 a

j Ark i fånder utkomma och därom altid for*

ut med en kort recenfion af deras innehåll i

Dagliga Tidningarne kungöras. — Före nåd-

kommande Mars Månad Mrer därmed icke

kunna bonas.

Svenike Herrar Läkare och Natnrforjkare,

fom vilja rikta denna Wéckofkri (t med fina

Rön och Ajhandlingar , behagade antingen dt-

re&e
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re&e eller geiiom Ombud addrcflera fig til

Hrr Affefforcn PIEIFFER.
Prenumerations - fedlar på Tredje Bandet

kunna nu redan af nyfsnåmde H.r Afieffor un--

derfkrefne , århållas uti Kon^L Ordens- Tryckeri

Bod i Hufet N:o 134 vid Lilla Nij?atan> emot

£4 fk. fpec. eller
o 9 Dal. kpp:mt for 2j Ark

utom Tabeller och TituUblad i Koppar ilukne,

famt et Allmänt Regrfiéf*

For hvarje Tiotal af» Prenumeration eller

Exemplar århållas 2 och et balft på köpet el-

ler 25 procent.

Af FnrJIa Bandet kunna, ännu häftade Ex-

emplar köpas uti Dir. FTRBERGS Bok-låda i

Hufet N-o 130 vi Stora Nyqatan och hos

H:r Do& BAGSTRÖM i Hufct N:o 27 vid

Fredsgcimi och röda Boderna, emot 3oftt.fpec.

flyckvis och 2/ procent pa köpet i partie; åf-

ven fom på deife ftallen, mot 32 Jkill. Spec. och

eljcd lika vilkor, med forfta kunna bekommas
häftade Exemplar af detta Andra Bandet*

For Bokbindaren.

Tab. 2 inbindes millan p. 216 och 217, meij

Tab. 3 vid flutet af detta Band.
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öfver

Andra Bandet.

a:

Abforbentia , mot förgiftande af fyror. Se Får*
giftande.

Academie \ R. des Se. etc. de Lyon. ) 95.
- - (K. Sv, Wetenjk.') Nya Handl, 11.

T, 161. 278.
- - ( des Sciences etc, ) 190.

- - (i?, de Chir.) 189. 319.
Accouchemens • Hus,. Se Barnbörds - Hus.

Acidum ( Vitrioli. ) Förgiftande deraf. 92.

ACREL(OLOFAf) Gener. Dir. Profesf.

och Ridd. 109. 282, 283.
- - (J. G.) Med. D. och Adjun& vid

Äcad. i Upf. (J. G. A.) 321. 392.
Acla (Nova) R. Soc. Se. Upf. 8 k — An-

märkningar vid deras Hiftoria* 379,
Adjuntl ( Art. Obft. ) Biträder Profesforn. 52.

År Foreftåndare vid Ammefkaffnings-

Contoiret. 59.

Aer fixns. Se Luft (fixe ).

AFZELIUS ARVIDSON (P.) no.
Alkali Ammon, (aquos.*) mot branfår, 7g.

(Caiifl.) mot afphyxie af kohl-os.

38*.
ALM (#) M. a (Befordr, til Art. Obft.

Adj. 304)- 343-
r^BRTTTsH Amme-
I MUSEUM 2

\ 20 ^m 20 i
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Ammijkciffninpj - Contoir. 59.

Ammor (goda) §r ändamålet at fa fr. Acc. H,
men felar. 25 - 2 6, Borå examineras

vid Ammefk Conr. 59.

Andetäppa , af en förborgad blodfullhcr. 38. *

Apothek, uti Acc. Hufet. 60. 61.

Afcaris L mbrhöides med et ftort urhångan-

de knippe. i6r*

Afphyxie, af Kol -os. 381.

B.

Bad (Hrarma) Forfikt* nyttjas for drunkna-

de. 67.
"

- - uti Africa och Afien. 166.

-
( t?'w * ) ôr Barnafoderflcor af" ofåker

nytta. 342-.

Balfam ( Peruv. I
Chryftaller ur den. 302.

Barn (födde på Acc. H.) K. Majrts nådiga for-

forg om dem. 5, 247* — Huru
ftort antal födde , döde och lefvandc

bortförde. 241. 242. —+' Huru
många antagna vid Barnhufen. 243,— Huru de nyfödde uplifvas. 362*
~ Deras forfta fkotfel 363-

Deras phyf. och moral, upfoftran famt

fkotfel i gemen. 9 (5.

Barnamord, ,at förekomma. 5-7. 247.

Barnbords - Hus (Det PiibL) Beråttelfe dlr-

om. Se Beråttelfe. Ändamålet d^r-

af. 3, Defs fond, 49. Början och inrätt-

ning, 50. Dar terlåfte qvinnors och

födde
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födde barns antal, lervande och dö-

de. 241 5 Förlosfningsfåttet och fkut>

ieln under forlosfningcn. 26%, 334

,

354. Förvaltas under K. Coll. Med.
infeende. 3, och dar nå(i under art.

Ohir. Profesforens. £2. De qvin-

n >rs rättigheter, fom fig dar infirW

nA, 4. 50. 57. Nyttan i hånfeen de

til Elever i Veteilfkapen. 7, För-

Öasjätil et fådant for 100 år fedan.
'

14.2*

Barnhus ( Frimurare -
) 5. 243. *— (Stadfens'

Stora ). 6.

- - Deras nödvändighet om barnamord
fkal forekommas. 247*— Nytta af dem , fom åro egna for acc»

Hufén. 360. not. £
Barnmorjka {vid Acc, Hé ) TiHattes i början

af K. Coll. Med, men fedan af Art.

Obft. Profesf. under namn af jköter-
;$ffKcl* 59- ProjeO: til defs loiv for

100 år fedan. 116.

Barmnotjkoi\ Se iförde- Gummor.
Barn/dugs - qvinnor. Huru långe de vanligen

aro på Acc. H. 117. Skulle fordom
hållas mycket varma, 118.

Barns -61. Skadelige. 116.

Befordrivgar. 304 , 352 , 391*

BpRGim (iJ . J.) M* D. och profesf. 26.

BERGMAN ( TORS:) Profesf, och Ridd>

81* 96, 279 > 3°3-

Be-
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Berdttelfe ( af J. K. ) om det Publ. Acc. H.
i, 49, 112, 241, 268, 334, 354.
(af K. Coll. Med ) om Koppympn,
och Acc. Hufcn. 5.

(af L. B. ) om en hog grad fkor-

bjug. 43.

(af B. B. ) om en Dragon, fkuten

tvårrigertom Jifvet. 281.

Befvdr. Bondefiåndets ofvef 9 $. af Jordegutii-

me Regi. iö. Maria? Forfamlings i

Finland, ii. Landshofd. Embetets i

Wisby. 11»

Betjenwq vid Acc. H. 54, 59, (Jo*

Bibliothek (Portatilis Botanka ) 90
. - {Med. Chir. af TODE.) ijÖ. Art*

mark. dårvid. 193»

BIERKANDER ( CX. ) i$kj 287.

Bittermandlar. Elaka folgder af deras Itände.

152.

BIÖRNLUND (B.) 281
jBL^D// ( P. j. ) 283.

£OLL
( fr H. ) 54.

i?Oi?r ( JD« ) 96.

Bou&er {DARANS) 102.

BORRGEOIS ( - - -) 92.

BRANDELIUS ( L. ) M. D. & Med. Paup,

( *- Ä ) 43-

.Bn?/* til Bergins fr, Mouffin Poiifchkin. 26*. til

Åraa£ fr. Wadfirom. 76. 38& fr.

/.Mflrf, 294, 329, 350. fr. Acret.

No, 26. C c 321.
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321. fr. Tilleus. ^77* & Flinten-

berg. 378 -ä til Lund fr. Wafmuht.

97» 145. fr. jfiTrflfl^. 140, 152, — til

Privgle fr. ^ngenhoufz. 303. — til

Bergman fr. London. 303. — til Äg/.
Co fl. Med. fr. ÖAr». 348*

BROWNRIGG ( ) 303.
Bråck ( i\fo/i/tf/- ) j86, 261.

. - ( Vattn ) Botas med Fratmedel. 283.
Bröfthårmnq. 162.

BUCHOZ (- - -) no.
Sittningar. For dem Eie&ricit. nyttig. 34,

CÄGLtOSTRO ( Gr^ ) 328.

Cancer Pulex ( Grnndmårglan. ) 286*

Cantharis. Defs Tina. mot kikhoftan, 249,
376-

CAVALLO ( TJA ) 27.

Champignons. Se Svampar.

Cholera. Clumbo Roten nyttjad. 77,

CHOMEL ( - - -
) 380.

Colleginm ( Med.
) 3, 5, 12, 348.

- - ( PoUtie ) 243.

Cohimbo Rot. mot Cholera. 77.

ConviiIJioner. Af en i nåfan faftnad art. 94.

Vid Hvita Frifel n» 389.

CRELL (L.) M. D. och Profesf. 299. 380.

Cremor Tärt, I vattuiot. 178* — Med Flor.

Sulph
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Sulph. i Rodfot. 3^7.

Crnjla Lafåea. Botas af Viola Tricol. 153

,

.
378.

D.

DALBERG (N.) M. D. och K. Lif- Med-
Befordr. til Bergs -Råd» 304.

DÄRAN r. ->) 102.

DEHNE (- - -) 301 ; 380.
DESAlVE (...) 158.
Diamant. År et Salt. 301.
DIPPEL. Defs Olja tilredd efter Models fitt.

380,
Difputationer. I Upf. 1781 > Vår - Term.

109. — I Åbo från 167$* 125. —
En Botanifk 257.

Draflica. Sällan nådiga, ofta fkadliga i Vattu-

fot. 178.
o

Drunknade. Deras dodsfått &c. 65. Äteruplifi*

vande. 67 - 69, 348, 349-

DUBB (P.) M. D, Befordr. til Amir. Med.

304.
Dyfenterie. Fixe luft däremot. 41. — Afnandl»

dårom. 227. - I Stockholm. 237,

293. - Vid Ekfjo. 386.

Dofhet. Ele&tricit. nyttig. 33. - Skulle bota**

af en qvakfalfvare. 147»

ECKEL ( ) Reg. Filtik. 140.

fy-
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Efterbördefi. Huru den bor uttagas. 363.
Eld ( underjordij} ) Se Jgnir.

Elektricitet. Defs Theorie och praxis famt

hvarjehanda nytta. 27.

ELFVENBERG
(
EM. ) 128.

Engelfia Jjukan. Se Rachitis.

Entrepreneiir. Vid Acc. Hufet. 55 — 59.

Epidemie. Praem, fråga om morbi epid. 74.
- Deras Hiftoria 1

, fom gingo uti

Prov. Dauphine 1775. 144.
Epilepjie. Se Fallandefot-

EPINE (L.) 192
Eryfipelas. En Cafus, 129.

Efprit des Joumaiix. 91, I28> 144, 158»
191, 240, 32a.

Fallandefot. däremot Flor. Zinci, Valeriana,

Galium luteum. 77. 78,

Feber (R6t)> Fixe luft deremot, 4T« Vifadefig

1781 i Maji 87 och Jul 237.
- - (Skarlakans) 185, 238, 376 > 388.
- - (Rcmitt. li(ft-) 293.

FERBER (J- J; Profeff! 352-

Fett (menmijko ) Underfokning om defs beftånds-

delar, 303,

Fiftel (Tåre) Ele&ricitet nyttig, 34»

FLINTENBERG (J. D.) Stud. 378,
tlores (Zinci) mot Epilepfie, 77.

- - (Suiphur.) med Crem. Tärt* i Rodfot,

387. Fora



Rcgifler.

Foramen Ovale. De fom hafva det opet: lefva

långe under vattn, 67.

FORNANDER {A,) M. D och Praft. 388.

Friffiions Glaciales^ pour la guerifon de la Pe-

fte. 353*
Frifel (Hvita.) 388.
Frågor {Prcrmie-) 70, 74, 189, 190, 319,
Fråsfa. Aderlårning kan vara nyttig. 39, 87.— Brukas Geum Urban. 87. — Or-

faker til de (våra, fom grasferade

aren 1774 — 1777- Kring Åbo &c.

1 64. Baron Hnpfches medel dåremot

odugeligt. 351,
Fujkerier i Läkare -konften. 140, 145,294,

387-
Förgiftande* Af Svampar. 91»—* Af Syror. 92,

187, fom botas med Abforbentia,

93 > *87> 329-
FörlosfnintT ( Naturlig) Sattet at forrStta den,

fkotfeln därunder och qvinnans MU
ning därvid. 268, 334» 354-

G
GaVmm luteum mot Fallandcfot. 78.
GEVALIN(]. E.)Stud. 11 o.

Geum Urbanum mot Frasfan. 77.

Gift. Se Förgiftande.

Gikt. Fixe luft däremot. 40.

GILIUS (PH. ^£)*39-

G3ÖR-



Jlégifiéh

GjbmVELL (C. C) Kgt EMothecar. 112,

Qonium Piiföorale. 162,

GOURDIN (P. ) y&
Gfdj Nya flag dåraf. Di fp. 257.
GUER1N (- - -) 144,

Gulfoff Fixe lufr däremot. 43, 536. "- Fore-

.kommes ej hos fpåda barn genom
blodens ftrykande ur Nafvelftumpen,

3<5q.

H.

HAAR TMAN ( J. J.) M. D. Profesf. och

Ridd. 122, 1*54.

~ - (G. K) M. D, Anat. ProfcÖ, och

Med. Adj. 128.

Hafvande ( qvlnnor ). Deras rättighet uti Pubh
Acc. Hufet- 4, 51, 56, 57. ~ Kun-

na med forfiktighet nyttja Ele£lri*

citet. 32.

BAGMAN ( - - - ) Slaktare > Som befattade

% med at vara Accoucheur, 140.

HAGSTRÖM
( J. A. ) M. D. och Ledarn,

af Chir. Soc. ( A. J.
H. ) 94, 109,

128, 160, i<58, i?^> *89> 3?6*

HALLER ( ./fZi? y& ) 128.

HEDIN ( S^ ) JR7. D. K. Ho£ Med. Befor,

til Asf 64.

HESSE ( G. G. ) Caffeur vid Politie Colh

BJJERNE ( URB. ) K. ArcL och Landsh,

JX2.

5 * AERL.)



Regijer.

( ERL/) Bergs -Råd. 112.

Hijloria ( Natural ) Svea Rikes Pragmatiflca.

90. — Springmafkarnas, 239. — A-

gri Romani. 239.

HOFFMAN ( ANT. ) M. P, och Kgl
Maj:ts tjenftgörande Lif- Med. &c.

Hoja (Kik) Dcfs botande med Tina, Can.

tharid, 249, 376.

Huden. Uti defs fjukdomar Eleftricit. nyt-

tig- 34
Hufvudet. Skilnad på de Symptomer, fom ut-

märka defs tilftånd i maligne febrar

och infiltration af ferum och lym-

pha i hjernan. 191.

HUPSCH {Baron v.) 350.
Hushålning. Accouchem. Hufets ar under entre-

prenade. 55.

Hydragoga aro ej ftort at råkna pa i Vattu*

fot. 178.

Hydrocele. Om defs radicale botande 93,
Hydrophobie, Upkom af fig fjelf* Wid en häf-

tig maligne feber. — Wid det ordi-

nairas afftannande. 192
Hyofcyamiif. Raferi af defs ätande» 172.

jfaning, Defs bruk och Medicinfka nytta 87
HjEGERSTRAND (P.) Exam. Stads Chir;

i Gefle, 288,

Jgnis (Subterfanem) Defs produ£la chemiee be-

traktade, 81 SfM&ERl



Regifter.

IMBERT ( - - - )
i 93.

Inflammation, Eleclricit. nyttig, 34
INGEMHOUSZ (J.) 303.

Infedier. Befkr. på 2ne nya. i%6
Inftrumenter til de drunknades uplifvande,

6%, 6g
Jorde-Gummor . Reglemente for dem, 9. —

Examinerade åren, 1778, 1770 9,«~

1780, 1781, 25. — Huru långe de

nu for tiden låra. 1 17,— Deras otidiga

forhållande vid forlofsningar omtalas

270-273, 334, 538-341» 3)8, 364-
journal (de Med) 112, 175. 187, 192.

- - (Chemifches) 299, 380.
Is-gnidningar> mot Peften, 353.

Kallbrand, föm en qvackfalfvare ville bota. 151.

Kikhqfta. om def- botande, 249, *— War gångfe

i Stockh. 294, 375.

Kliftw (Tobaks-) af ofåker nytta for drunck-

mde, Ö7
Koppor, Smittan af dem genom ympning kan

ej meddelas någon annan, 96. — Et

tvetydigt kopp utflag. 154, — Elake,

tros frunna förekommas genom blo-

dens ftrykande ur Nafvelftumpcn

hos n\ rådde barn; 360.

Ko/thättnintr, Vid Acc Hufet, 54, 5<5,

KKAAK (3OH.) M, D. och Profcff, (# Ä)
x? 49*



Regrflcr

i , 49. (Elef Arr. obft. Adjunft, och

Profeff. $2.) 76, 112, 140, 152,

160/241,256,268, 294,321,329,
334' 3>o, (Fick Nådigt Affked 352.)

377> 378i 389-
Kungorelje, Om Samling af Rån och Uptdkter,

&c, 390 --' Om denna Weckojlrifts
,

3dje Band &c 396.
K&STNER (A. G.) Hof-Råd &c. 215, 216,

3 2I > 392.

JLabium Leporhu med dubbel ldyfning, botade

på et fpådt barn, 287*
Lanius Cohrio, en Roffogei, 280*
JjO.vement, Se Klijlir.

LETTSOM {J. C.) 249.
LJÄW* (C. ^.) 109. -//#
LÖDER, (J. C.) M. D, och Profeff, 201.

i»j% (jixe) Något dårom, 39. Defs verkan i

åtfkilliga fjukdomar, 40-43, 386. -
År et rent acidum, 96 — Kan ej

^ uplofa Blåfe ften, 159. — Genererad

i magen af acidum och Alkali går

värk och magens upfvållande. 160.

• - (Uti accouch. Hufet) Bor vara frifk

och fnarare fval In varm, 62—64.
- • (Sjö). Defs halfofamhct, 303.
- * ^Phlogijlifn) Orfak til druncknadcs

död, 65. — DSrora tviflas, 67.

C c 5 LUND



LUND (GABR.) M. D och Affeff {G. L.)

34, 9.7, 129, 140, 145, i52> 154,

172, 294, 329, 350*

Lungfot, Fixe luft deremot, 41

Ä
7TM/ (Äofc-) 100.

MARIGUES, ( - - ) 91.

Ma/Kar. Fixe luft däremot, 41*

- - uti bröd, 97, — uti böcker, 100.

- - (Binicke) En fufkare fom dårfore

flculle bota, 142*

„ - . - - En utdrcfvcn genom NutTer-

flca medl. 176*

- - (HallonAYxi hårtils ok5nd, 162.

- - (Stronges) I buk caviteten, 191.

- - (Spring Deras Nar. Hift. 2395
- - (Hajre-) 287.

- - Uti grädda, 287*
- - En fufkares medel mot dem, 295*

Jtäedztt Af deras verkan far man ofta fluta til

en fjukdoms orfak. 39. — Til drunkna-

des vederfående, 67 69. — De fåkrafle

at utan fara och vanflcapelighUr bort-

taga flora Jrr ur anhgtet, 319. —
Pour faire jortW un enjant, 329. »—
Mot Binicke-rnaik, 142, 176, 320.

- - {Fördelande) Anmärk, vid Richters Af-

handling om de utvårtes, 47»
- - (Upmplarde och lindrande) forfiktigt

nyttjas vid pgon-fjukdomar, 47, 48*



Regifter.

- - (drifvcmde) onyttige och ofta flcadelige

vid forlofsningar. 342.

MENURET
ty) 95,

Mercure. Se Quickfilfver.

Mrrcurms (Dulcis) defs praeparation, 159.

Moderkakan, Huru den bor uttagas, 363.

MOUSSIN POUSCHKIN (Grefve) Kcjlerl.

Ryfk Extr. Env. 27»

MURRAT (J. A) M. D. Profeff. och Ridd,

64.

- - (^Z?) M, D, och Profet ne, 227.
MURSINA (C i:) Reg Fålrfk. 227.

Maliöfhet vid hvita Frtfeln, 389.

M
Nnfla barn^ åtfkilligt därom, 359—362*
Naphtha (Nitri) 301.

Nerver. Afliandl, om dem, 305.
Nerv fjukd:mar. Ele&ncitet nyttig, 32*

NICÖLAS (-.) 144.
NORDBLAD (E.) M. D. och Prov. Med»

1

befordr. til AftefT. 352.

A^x Vomha, forfok därmed, 1(58, 387»
Nyheter. 319, 352
NTRéN (C) Probft och Kyrkoh, 88*

NJEZéN (D. E.) Ph. och Med, Cand. 257. 1

Qbftru&ioner, botas med Eleärieitet* 32.'

ODHEUUS



ODHELIUS 'j L.) M D och Affefll (# L. Ö)
48, 151. i93> 349*

- - (ER) 1 10, 227.

Olja* Ur Peterdlja. 301. — Ur Caryophyllis

Plin. 380 -- Dippels, ib.

Opufcula Phyfica & Chemica, 96.

Örthopnoea febricofa* En cafus, 34.

OSTERTAG ( - - ) ML D. ch Accduch. 328.

PALLETTA (--) 64.

Paralyjie, Electricitet nyttig, 32.

Paranhro/yne ab hyofcyamo. 172»

PAULET'(--) 192.

Peripntimonie, 87-

Peritojumniy En difput. om det. 185»

Peften botad med Is gnidningar, 353.

Peterfilja, Olja och Cryfhller ur defs rötter

och från, 301.

Phnlama T;nea rubielh, 162.

PHELSUM (Van) 239.

PHILIPP (--) 159, 191, 192.

Phofphorus af mennifko ben, 300,
Pilula (Pilules Antivener de M* Darafi) 105.

Pleurejie 87
Podager , fom en Qvackfalfvare (kulle bota

151.

Poivre de Thevet, q 80*

PRINGLE (J) 303.
PROCHASKA (G) M, D, och Profeff. 305.



< Rcgifter

Profejfor (Art. Obft. i Scockh.) har n!it K.

Coll. Med. hogfta infeendet ofver

Accouch. H u let ', men biträdes af

Adjun&en, 52* — Bor husfritt, 53.—
Dels lon, 116

Programm til Med. Doft» Promor. i Abo, 122.

Prolapfus {Vagjncr) med kallbrand. 343,
Promotion Med Doft) i Åbo, 122,

Prajh (vid Accouch. Hufet) Defs goromål och

belöning, 53, 54.

PFEIFFER {$.) M. Doft. och ArTelT. 396,

Pulv. vital Hall, åftadkom. hvita Frifeln. 389»

o,

Quas/ia, Cryflaller ur defs extraQ, 302.

Qvickjilfver i friftion mot Rabies, 71.

Qvinnor, deras antal, fom blifvit forlofle uti

Acc. Hufet, döde och lefvande ut-

gängne- 241. — Et ringa antal har

varit åkta huftrur. 246,

R.

Rabies. Båfta medel däremot? 70. — Quikfilf-

ver nyttjade 71 it. Syror, 73
Raehitii. Medel däremot,

*ff,
— Defs orfaker,

78, 195-

Raifonnemens (theoretijke.) Utom dem år Läka-

ren ej fåkcr; men de kunna d.ck
förvilla, 39.

Raferi



Regijler.

Rafm af Hyofcyamus, 172*

RÉFTEUilS (JO M. D. och KongL ColL

Med. Secrer. 299.
Reghne (kaii). defs nytra i Rotfeber, 87. —*

Afbojer friefel 139; dock fick en

den hvita, 389»
Reglemente for Barnbords Hufet, 3, 5, 6, 52,

- - for Iorde-Gummor. 9, 10, 22.

REICHENBACH {B. PH.) Chir,, befordr.

xil Affcff. 304.
Relation, Se Berdttelfc.

RETZIUS (A. L) Ph. M och Profeff. 391.
Rhamnus jjaliuras. Frukten dåraf mot ilen och

grus; 176.

RHED1 {F) 128-

RIBBEN (C.) M. D. och Affeff Har fåfom

Art. Obft. Adj bitrådt vid Accouch,

Hnfets inrättande, 50. --- Efter ho-

nom blef y. Kraak adj» 52.

RICHTER (A. G.) M. D. KongL Lif-mei
och Profeff. 47.

Rifet, Se Rachitis.

Ros, Eleäricitet nyttig, 34* — Blandad med
frifel, 129.

ROSENSTEIN (iVl ROSéN v.) M. D* K*

Arch* och Ridd. 64.

RUBACK ( ) Snickare. 393, not, i,

Rubia Tinff. mot Rachitis, 27*

Rum



Regifter.

Rum, {Uei Accouch. Hitfet.) Ahnånna för de

fattige, 51. — Extra for de för-

mögnare, 51, 57» Huru de blif-

va hållne, 56, 57. — Frifk luft

och fnyghet i dem angelägne. 62-64*

Rödfot. Se Dijjenterie.

Salt {Et rent miner, alk.) Förfok at århålla det,

302.

Samlings {Djur ) fom fins i Kopenhamfkc Aca-

demiens Natural-theater. 78.
- - - Af Ron och Uptåkter &c. 233,

303> 389-
SAMOILOWITZ ( - - -

) 353.
SANDIFORT {EDU.) M. D. och Profeff.

64.

SCHEELE (C. JV.) 278.
SCHUELER (-.-) i87,

SCHULZENHEIM (Z). v.) M. D. och
Profeff. — (Har inrSttadt det PubL
acc. H, 50 — Efter honom blef

J. Kraak Profeff. 52.) 96.

SCHMFFER\C. FR.) Grefve, Riks-Rådt m.
m. 69.

Seclio Symphyf Of. Pub. Se Sijnehondrotom*

Sjukdomar , obferverade i Stockholm, 1781»
Månaderne Maji, 87. i— Jun. 185.

Jul. 237. — Aug. 293. — Sept.

0£t, Nov. och Dec. 375
Skarlakans



Regiftier

Skarlakans-Febern^ Se Feber.

Skörbjug. Fixe luft dåremor. 41. — - Om en
hog grad dåraf. 43.

Skoterjhor {vid Acc. Hafet.) 60.

Snyghet, angelagen uti Acc. H. 62.

Societe (R de Med.) 70, 95.
SPARRMAN (A.) M. £>. 64. (befordn til

ProfefT. 391).

Starr[Svart) Eleftricit. uyttig, 34»
Sten (Njur- och Blås-) Fixe luft däremot, 41.

386. — kan ej 1 blåfan uplofas af

aer fixus. 159, — Rhamnus paliurus

däremot, 176.

Sto! (Barnmorjh-) förkaftas. 269,

Styfhet (i lederna) Eleäricit, nyttig, 32.

Subfcription på nya arbeten, 78*
Svampar, deras giftighet, 91*

SVARTZ {01.) 1094

Svulfter (bulna) Eleäricit. nyttig, 32 — (Sc-

rophtjtöfa) åfven, 34.
Symptomer. Deras fammanlSggande ej altid nog

for at döma om en fjukdom, 38.

Synchondrotomien, 201, 32 1»

Syror, mot Rabies, y^ — Deras giftiga ver-

kan. Se Förgiftande.

Sär {Råt-) Eleäricitet nyttig, 34. — {Bran)
brukas Alk» Ammon, AquoC 78»

Sdljkap (KgL Patriot.) 68, 69.

- - (Batav. Vetenjk.) 303
Sängar (Uti Acc. K) 50 (Forlofsnings-)

277- 393> °ch Tab. 3, %. 3.

SÖDER-



Regijleu

SÖDERBERG (D. Ä) Dåd, 3.52,

Sömn och Vakande, 189

T.

Tabeller. Uttydning på dem, 392.

Tvlg (Ox-) Forfok med defs lyra, 302.

Tandvärk. Eleftricit* nyttig. 34,

TENGMALM, (P. G.) 280,

TESTA (ANT G-) 6$.

Tetanus, förekommes ej hos barn genom blo-

dens ftrykande ur Nafvelftumpen,

360. — kalt vattn dåremor, 385.
THIERRT ('---

) 191.

THUNBERG (C P.) M. D. och Botan.

Demonflx. 110, 166. 286. —- Be-
fordr. til Profeff. 391.

TILLéUS (PO M. D. och p rov. Med. 140
(Befordrad til

'

Affeff.- #§2); 377

77«*« Capitis, Viola Tricolor däremot, q 77,
7W)£ (# C) M. D Profeff. &c. 176.

*

TOLLET (-.--) Fufkare* foui botade for

Binicke-Mafken. 142.

TRENDELENBURG (C.) M. D. Blef Art.

Obft. Adj. efter J, Åra**, 53, ~.

Tog atfked och blef Stads Phyf. 1

Carlshamn. 304, 391»
Tvillingar födde på Acc, H. 242.

D d Tung-



Regi/ter.
,

Tungften, defs beftånds- delar, 278,
Tvdtterjka vid Acc. H. 60.
Tärjk, kan ej jnifstagas iför Siphylis, 194. -

T„

Förebådades ej af mycken Hummer
och hickningar, 389. -7- MedeJ
dåremor, ibid.

K V.

Vateriana, mot Epilepfie, 77,
UDDMAN (#) M. Doft,* dod, 352.
Vemrijk Sjukdom, Eleftricit. ej farlig, 32. —-

Om defs fro eller gift kan vara or-

fak til Rachitis ? 78, i£5* — Defs
utfpridande och folgder, 248? 387.

VERNIERE (SAB..DE LA.) 175.
VILLEBRUNEy (LEB. DE) 64-

Viola iricotor, mot crufta laftea, 153. -—-

Mot Tinea capitis, 377,
Vitrum antim. Cerat. Brukadt i Rådfoten,

387.

ULLHOLM (J.) M. D. Blefven Reg. Flltjfk.

3°4*
Unguentum (Onguent Anti-gonorrhoique de M.

Däran) 105.

Univerfate (K. Hof-Råttens om forekomman-
de af barnamord, 7. —- Om Reg-
lementet for Jorde-Gummpr, 25.

Uretern



Regiflen

Uretern, om defs fjukdomar, 144»

Urin, defs afftannande och hjelp, \§6, 108.

w.

WADSTRQM (# A.) M. Doft. och Prov.
.

Med. (# A. W) 39, 7 6, 386.

WASMUHT (£.) Paftor vid Höll. Kiorkan

i Stockholm, 97, 145.

Wattn (Hajs-) defs fålta och tyngd pä djupet

283-

- - (kalt) defs nytta uti Afphyxie. 381.

Mot Tetanus, 385,

Wattnjot. Anmärkning därvid, 177. — En
mårkelig håndelfe, där den blef bo-

tad. 180.

JVerlden {den målade) eller en Ny Orb, Pict.

WIDMAN (F.) Kammerer vid Frim. Barn-

Huf, 243.

WILLER (DE) 95.

WILLERMOS ( - - .) 96?
WINROTH (---) En Fu/kerfka i Jorde-,

konften. 141*

WITTJNGH (K L.) Ph. Mag. och Com.
minift. vid St. Clarae Forfamling,

Waderhki obf. i Stockholm, 1781, manaderne

Maji 84. — Jun, 182. — Jul.

D c 2 234.



Regifter.

234. — Aug. 290. -*- Scpt» 0£l»

Nov. och Dec. 366,

IPärma, den ilarkafte fedan 17*7$, den 26 Jul,

290.

Wäxter, Afhandling om dem fom finnas i

Frankr, iiq,

Åderlåtning, Botade en andetappa, 37. — År
ofta nyttig i fråflor. 39 •— Eor med
forfiktighet brukas hos drunknade

67, — År ofta gagnande hos bar-

nafoderfkor; men ej garna hos barn*

{§ngs-qvinnor. 337.

Ärr (i anfigtfct efter krut) huru de flcola bo,

tas* 319.

ÖDMAN (£) 28^/
,

ÖRRN [Q.) Theol, Stud, (G O,) 348,

•^mmmmmmrmmm

I

MUSEUM I

J

NATURAL i



Rått elfer.

Sid. 25. rad. 29, lonanden, las lönan-

de. -- f. 49. not. (1) Junii, 1, Julii. — C

67. r. 20. refonnemcnt, 1. raifonnement, —
f 6^8. r. 3» refonnemens, 1. raifonnemcns. —
f. 79. r. 29, fkall - djur, 1. fkal - djur. — f.

89. r. 29. Univerfail, 1. Univerfal. — £

140, r. 25. mördare, 1. Slaktare. - - f. 154,

r. 6, flackar, 1. flackar. — f. 176, r, 23,

extrmiten, 1. extremiteten. — f. 182, r. 23*

Maji, 1. Jun. — f. i95> r. 3, Flores 1. Calx.

— f. 195. r. 20, Rechitis, 1. Rachitis. ---

f. 197, r. 2, borttages chronifk. — ib. r. ii,

Rechitifke, 1. Rachitiike, -— ib. r. 12. mifs.

tankar, 1. mifstånken — ib. r. 19, årfaren-

heter, k irfarenheten. -•- f» 200, r. 29»

Vört, 1. wort. — f. 202, r, 28? kallade, 1.

källan — f. 215, r. 16 Tab. 1, 1, Tab. 2. -

£ 218, r. i?, blif, 1. blifva, — f. 228, r. 26,

irtrepida?, 1. intrepida?. — f. 233> r. 24, och

}é at. — f. 239, r. 29. aevium, k avium,

f. 250, r. 10 antimonoiahs
1

, k antimonialis. —
£ 253, n 29. af Empleftrum, k F. Empla-

ftrum. — ib. r. 30, champhora, k campho-

ra, <•-- C 255, r. 1, Decoäum, k Deco£ti.

..- f,



-- f. 267, r. 14, involcuris, 1. involucris. —
ib. r. 2$> turbiuatus, 1. turbinatus. — f. 285^

r. 30, bråckcken, 1. btacken. — 1*. 325, r,

13, A 1, 1. A B. — f. 333, r. 4, abforberade,

1 abforberande. — f. 352, r. 16, T1LIMUS
TILLéUS. - f. 260, n r. 13, (b) 1. (f).

På RegiftreU

BORRGEOIS, U BOURGEOIS. - EfterHES-
SE &c. 1. 243, — Efter Rum, 1. Uti — Ef-

ter SZHJEFFER &c. i Riks-Råd.

Den benagne och kunnige Lafaren lar af

de ofrige Tryck-fel icke uppehållas.
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