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WECKOSKRIFT

LÄKARE och NATURFORSKARE.
Tredje Bandet,

Utdrag af et Bref från Doét. ^oh. Da*

„ vid Schopff , Tyfk Fält-Medicus i A*

nrerica, angående Opii verkan i Vene*
rifka tilfållen $ infåndt från Göttingen

af Herr Doä. Gideon Herman Db
Rogier: (*)

* - I ngen ting fynes mig vigtigare at hår-

JL ifrån meddela i Medicinfka vågen, ån

Opii underbara kraft i Venerijka Sjukdomar*
- - En uptåckt, hvilken, fom många andra,

Jkedt af en ilump, men fom nu mera, et

helt år, genom mångfaldiga förfök blifvit &ad«*

fållad och nåitan allmånnt kunnig. - • En ung
Engelsman hade gan(ka långe varit plågad af

de fvårafte tilfållen, fom det Venerifka giftet

kan upvåcka, i fynnerbet mycket elaka Sär.

Han hade fåfängt fokt hjelp hos de båfla

Låkare och fåfängt brukat alla bekanta me-
del. En myckenhet Mercurius var på alla

N:o i» A fått

(*) F. Sveriflc. Reler nu utomfands och har redan be-

fökc Skottland, England, Nederländeme, Frank-
rike m. m#
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fått brukad utan verkan, China, Mineral*

vatten, Mjölk, I^andluft , Motion - - med
et ord, allt hvarigenom lindring kunde vän-

tas, voro redan fåfängt förfökte* BeMndigt
fortfarande plågor och tillika ångilan åfver

et få olyckligt öde utmärglade alla krafter

och beröfvade honom all fömn. - - Under
detta gaf man honom Opium, mera af med-
lidande, ån i hopp af någon fördelaktig ver-

kan. Han började taga det gran -vis, ,men
ekade immerfort dofis däraf. En återvunnen

fömn, fom uplifvade denna ufling, var et

tilråckeligt /kål at fortfara. Man blef fnart

varfe at fåren fingo et båttre utfeende} den

odrägeliga varken uph5r.de tillika med de 6f-

riga til fallen, och man fann fåledes med ftör*

fla förundran, at detta medel hade en ver-

kan fom vida öfvertråfifade allt hvad Låkare-

na hade våntadt* - - Det behöfdes ej nya

tnotiver at fortfara med Opium. - - Innom
kort tid hade Patienten den obe/krifveliga

glädjen at fe (ig aldeles räddad ur fttt förtvif-

lade tilftånd. - - Detta år den otvifvelagtiga

håndelfe , fom bör väcka förnöjelfe och up-

mårkfamhet hos hvar och en ömtånkt och
vålfinnad Läkare.

Förleden vinter var et ovanligen flört an-

tal Veneri/ka Patienter i Kongl. Lasarettet

hårftådes, fom år under Doft. Grant's vård*

De måfta hade hårdnackade och ohyggeliga

får, fom genom vanliga Quickfilfvers* medel
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éj kunde hjelpas. D:r Nooth, fom år Of-

Ver -Intendent öfver alla Kongl. Lazaretterna

i N. America , och fom perfonligen känner

den ofvännåmde, genom Opium curerade

unga Engelsmannen , rådde ftraxt af hår för-

föka fämma medel. Til den andan utfok-

tes få många Patienter man kunde få
i
fom

Voro .i det nårmafte i lika omftåndigheter*

Man gaf fomliga af derri Mercurius och fom-

liga Opium* Man började med et
i
åkandes

federmera på, til ^, 6, g grart ellef mera^
om dagen. De fjukä befunno lig ganlka vål

dårafé Ingen onaturlig fömrt$ utari en ro och
befrielfe från alla plågfamma kånflor vifte af

detta medel var det båfta man kunde uptåri-*

kä, emedan de nu befunno fig båttre ån nå-

gonfin tilförene^ ehuru de fjelfvä ej visfte

hvad man gaf dem^ få at deras inbildning

ej kunde göra något til faken. Det gick gan*

fka fort med lindringen af alla tilfåliert hos
dem fom togo Opium$ och dårföre började

deras kamrater ^ fom ånnu puftade under den
långfamma Mercurial-Curen^ af bedja

1 om fam-

itia flags Piller. Detta blef dem beviljadf

och de blefvo alla fortare fri/ka ån man nå-»

gonfin kunnat förefiållä fig. - - BefynnerligC

år at Opium hår ej bringar fiolgången i nå-

gon fårdeles oordning* De fjukä hade dage«

ligen och ordenteligen fin öpningj anda til

dem fom togo 10 å r<f gran om dagen, och
om någon förändring dåruti hånde^ fåvaf dett

hulpen med en ringa dofis af Saltö

A 2 Jäg



Jag var fjelf åfyna vitne til de måfia for-

föken på Kgl. Hofpitalet och til deras lyck-

liga utgång. Jag har federmeia åfven där-

före fölgt famma methode i de tiJfållen fom
vid vår Corps fårefallit, och det med lika

lycklig utgång. Följande Cafus år et bevis

däraf

:

En Mousquetaire blef i September Månad
förledit Ar bragt til Lazarettet. Genom en

Gonorrhee fom han-fökte at dölja , upkom
en få häftig inflammation på glans och pra-
putium , at de redan voro brandiga då han

inkom. Vid förfta befiktningen på Hofpita-

let föll praputium och en del af glans ftraxt

bort. Nåftan halfva penis var redan angripen

af brand, och reften häftigt inflammerad.

Stanken var odrågelig. Patienten hade feber

och var ganfka matt. Han hade tilförene va-

rit min Patient får en befynnerlig fvullnad

och befvårlig känning i högra Hypochondrio,

fom han (Ig genom lyftande ådragit och fom
ganfka iångfamt minflkades, utan at aldeles

blifva botad. - - I närvarande tilfälle årnade

jag gifva honom China både in - och utvår-

tes för Gangrene fkullj Men fom jag påmin-
te mig at man nyligen funnit Opium äfven i

detta affeende göra mycken nytta och denna
Gangrene åfven upkommit af en Venerijk or-

jc k
5

få beflot jag med få mycket mera fkål

at hår förföka defs kraft. Jag \åt på ftåiiet

applicera Gråt-orr.Jlag fugtade med Olja och

Lau-
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Lauäanum och gaf Patienten invårtes i gran

Opium 4 gånger om dagen 5 Inflammation

och fpånningar i bakre delen af penis , fom
förut hade varit mycket plågfamma, ' förlora-

de fnart fin förmåga at hindra honom från

fömn. Han fof förfta natten redan råftftilla. Var-

ken lade fig, han hade fin ordente':ga opning.

På 3:dje dagen var inflammation anfenligen

minfkad 5 Mera af det angripna afTöndrade

fig, och fortfor detta få, at 6:te dagen var

inflammation aldeles borta och reften af pe-

nis hel ren. Alt fåg vål ut och liknade Lig

til läkning. Gråt -om/lagen bortlades. Man
förbandt fåren förfl torrt och få med fimpla

Balfamijka faker , men continuerade immer-
fort med Opium invårtes. En fullkomlig läk-

ning fölgde innom några dagar, utan någrav,

hvarken Veneri/ka, eller andra fvårigheter.

- - Utur min Dagbok kunde ånnu åt/killiga

exempel anföras på Chancres och Venerijka

elaka far på åtikilliga delar af kroppen, fom
blott genom detta medel blifvit låkte , om
det ej blefve for vidlöftigt : Men få mycket
bor jag tillägga, at jag förfåkrar det på 10
Månader ingen af alla mina Veneri/ka Patien-

ter tagit et enda gran Mercurius, och at jag

ånnu ej har haft någon orfak at bortbyta 0-

pium emot detta medel.

Anmärkning*
Man lårer af ofvannåmde forfåk, at Ve-

nerijke Rhevmatifmcr både kråfva och håfvas

A 3 ge-
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genom Opiater , men i tilrächlig och ftigan*

de dofts 5 den förmånen kan ingalunda vinnas

genom farhåga och fmå dofes. Når en fvår

Rhevmatifk fpafm håfves, få återtager den
vålvil Iige naturen ftraxt fina rättigheter, nu-

trition får Jke och marafmen^ fom ofta af

fpaflijka fnorpningar underhålles, forfvinner

fmåningom. Detta har ofelbart ikedt i före-

iiåmde Cafus och därigenom lära desfe fvå-

ra Venerifka anfall blifyit botade 5 men i min,

öfvertygelfe bor dåraf icke dragas den ilut-

fatfen at Mercuren år kraftlås eller onådig i

SiphiliS; (et tånkefått fom få lått vil infmy-

ga fig Jios unga och mindre årfarne Läkare),

Spafmens uphåfvande genom Opium har oftri-

digt beredt den Jyckeliga utgången hos Mou-
fquetairen, når man tillika påminner fig defe

värkan emot Gangrén* I primitiva fympto-
vner fåfpm denna, år Mercuren onådig, och
i fvåra gamla confecutiya Venerilke fympto-

xner år ået icke heller något nytt at man
pfta botar dem med annat ån Mercur, fom
dageliga årfarenheten pch trovärdige Aii&o-

rer, en v- Swieten, en Fabre m. fL inty-

ga 5 man påminne Cig endaft hvad med land-

Ufnad^frijk luft och rorelfe , Conium , Tina*

Colocynthidis , Decofi. cort* Mez>erei, och Sas*

faparilia m. m. ofta uträttas,

Qagtadt desfe påminnelfer kan detta nya
fårfok med Opium ej annat ån recommende-?
ras

?
pch framtiden lår närmare utftaka om
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dårmed något vidare, ån visfe fymptomers

lindring, kan vinnas.

J. L. ODHELIUG*

£*rf f/7 ^ - - - gfate /frrr 4^ Do#.

Sv. Hedjn, dat. Schlesvig den i le-

bruarii jj8z.

Jag har haft godt tilfåUe at underråtta

mig om Medicinens tilftånd i Köpenhamn,
och Dannemark i allmänhet 5 och år det vift

at i anfeende til både ftora och förtrårTeliga

inrättningar, kan Låkare-vetenfkapen hår tåf»

la med fjelfva Engeland , hvareft man allmänt

kommer öfverens at de båfta Hofpitaler fin-

nas. En refande fer icke utan ftörfta nöje

och förundran det ftora och val inrättade

Fredrics Hofpital, fom år en lika få ftor åre-

flod åt fin arledne höga Stiftare, fom fjelfva

den pråktiga Statti Eqvejire, hvilken blifvit

Honom, få för denna, fom flera ftora inrätt-

ningar af Oftindiika Compagniet upreft. Mäng-
den af fjuka fom i detta Hofpital intages,

beqvåmlighet , fkötfel, fnygghet, alt år oför-

likneligt. Förfta Kgl. Danfka Lif-Medicus

Herr Conference-Rådet v. Berger, fom ige-

nom fin nit för Veten/kapen hos en ftor Ko-
nung förmådt denna inrättningens både bör-

jan och fullbordan, förtjenar icke mindre fi-

m Landsmåns, ån hela Vetenlkapens beröm
A 4 och
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och högagtning. Herr v* Berger år etvMån
af fårdeles infigter. Om hans hålfa och fva-

ga horfel tillåto honom at ..med lika lätthet

umgås med främmande, fom hans umgångs-

fått år vårkeJigen^ttt^och behagligt, få voro

Hans hus den båfta Schola for en refande.

T)et år med en utmärkt höflighet Han emot-

fager främmande, och det fants intet af hvad

fom hör til kundlkap och vettgirighet, fom

Han icke igenom lina bekant/kaper /kaffade

mig tilfålle at känna. Sjelf år Han dageligen

fysfeJfatt med Praftique, och år, fom vår

Archiater Back, de fattigas tilrlyckt i noden.

Vid Kgl. Hofvet år Han biträdd af Hr. Lif-

Med. Aaskow och Gulbrand, hviika bägge,

utom ftort apointemens, hafva den förmon

at lkiftevis göra tjenft. Vid Hofvet åro utom
desfa , Hof-Medicus Herr Profeffor Tode och

Hof-Chirurgus, Juftitiae- Rådet Herr Kölpin,

bägge hvar för lig rått namnkunnoga. Med
Profeffor Tode hade jag tilfålle at göra när-

mare bekant/kap* Han har ej mycken Pra-

éiique, men år defto flitigare atfkrifva. Utom
fitt Bibliothek, utgifver Han på Danlka en

espece - af Gax>ette de Sante. Vi talte nå-

got om de lårda difputer hvari Han råkat.

Ibland dem lår Han dock för mera moderat

ikrifart, få måft berömma Hr. Affeffor Odhe-
lius, och med defto frarkare Penna vånda

iig emot Hr. Hof-Rådet och Profefforen Gru-
ner i Jena, fom i fin Almanack jur derz,e

und
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unå Nicht Aerz,e. aur Jahr 1782, / en ärtU

tel: xjeberjlcht der Medicinifchen litteratur vom
Jahr 1780 bis Oftcrn I78I

5
angripit Honom

näftan oförfkåmt for fin Erleichierte kentnifs

und heilung Eines gemeinen Trippers. Det år

vårkel ig fkada at Hr. Hof-Medicus och Prof.

Tode med fin flit at gagna och uplyfa, rå-

kat i desfa difputer, fom ju mer de upreta

finnena, blifva defto vårkfammare at gifva

Ailmånheten oanftandiga cntiquer i ftållet for

nyttiga och vackra afhandlingar. Herr Hof-

Medicus Tode år ung ånnu, känner fpråken

ganfka val och har nog mod at möta fina

Antagonifter, få at jag iofvar ofs med vifshet

at Han icke forft lägger vapen ned.— Chir-

urgiae Profefforen Hr. Callisen år en af de

fkickeligafte Praftici och i fina vetenfkaper

berömd Lårarej Han har tillika med Kongi.

Lif-Medicus Aaskow, infigt öfver Marin-Ho-
fpitalet, fom redan nu intager et flört antal

fjuka, men fom då det nya och vackra Sten-

hufet blir inredt , hvilket redan för et par år

fedan blifvit updragit, lårer få knapt fin li-

ke. Hr. Profeffor Callisen lår fnart in att*

Societ. Med. Hafnienf. gifva en vacker rela-

tion om förflutna årets febr. putrid. nervöf.

dåri han med ftörfta framgång gifvit Camphert

til \ Dr.» och ddrofver i timmens åfven fom
Herr Profe ff. mycket berömde Senapens in*

vårtes bruk i desfa febrar.

Profeffor Saxtorf år allmånt kand, men
hans höftighet emot främmande förtjenar ock-

A i tå
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få at omtalas. Som ung och i fina båfia år

år det intet underligt om han dageligen kan

hafva de båfta tilfållen at gagna, då man kan*

ner livad makalöft tilfålle han dårtil äger, bå-

de i anfeende til den vackra inrättning han

föreftår, fom i anfeende til fin egen välmå-

ga. BarnsbordsyHufet år rymmeligt, men i

den delen gifva vi våra grannar föga efter.

Oagtadt den goda tilfyn, hvilken icke felar,

händer dock hår at en puerperal -feber inri-

tar fig och utan at Medicinen känner något

fpecifTqt medel, innom några dygn bortryc*

her de annars fri/kafte Barnaföderlkor. Pro-

feflbr Sax^torf trodde at orfaken til denna,

endaft på flora Barnsbörds-Hus kända feber,

borde fökas i luften och at förmodeligen de til

få mycken ymnoghet från Barnaföderskor bort-

gående vår/kor infeiera kläderna , och at den-

na feber icke förr kan lindras, ån alla flika

ftöteftenar tilfylleft undanrödjas. Det år för

en tid fedan, under företräd. Prof. tilfyn,

fom denna feber gjordt et fafeligt inbrott,

och voro de fjuka jag nu fåg aldeles af Ii*

ka fymptomer angripna med dem fom 1777
hos ofs til få ovanligt antal på Puhlique Barn*

fdngshufet bortdödde , hvilket jag få mycket

nogare känner, fom jag den tiden var ibland

de tjenftgörande. Denna feber förtjenar at

fär/kilt afhandlas, fåfom en både til början

och fortgång fårikilt, och ännu icke rått be-

ftrifven feber 5 Jag hoppas Prof. Saxto&f i

den
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den delen fnart Jår fullgöra vår önikan. Som
Fublique BarHsbordshufet år i famma flygel

med Fredrics Hojpital , få transporteras dit

alla fom af tilfåljiga fjukdomar angripas. Do-
tfor Bång, en ung och flitig Praäicus, år

nu för tiden Hofpitals-Medicus och biträdes

af unga Studerande. Han har fria och vål-

belägna våningsrum i Hofpitalets Corps de
logie, få at han medbeqvåmlighet

p
2 gångor

om dagen kan beföka de fjuka. Ofver den
Chirurgi/ka delen år Herr Winslow förord-

nad. En vårkeiig afkomling från den flora

Winslow, och jag år öfvertygad at detta nam-
net åter får Jyfa i Lårdoms -Hiflorien. Herr

Winslow har reft, kånner val fpråken och
har i fynnerjiet i Engeland fådt lågga handen
vid betydande Operationer, Doftorerna Me-
£A och Buchave fom vi kanna fom Aucto-

rer, ågde jag ock tilfålle at göra bekantfkap

med. Det år /kåda at Doftor Buchaves up-

tåckt om Get Cariophyh bruk i kalla febrar

få litet velat flå an för de öfriga Hamienfi-

um Praftici, Herr Buchave påflår at detta

bör ikrifvas på Provideurernas rakning. Det
år helt fåkert at det flora förråd Herr Buc-

have fjelf gjordt af Geum Carioph. år helt

olika til lukt och flyrka. Hans förfök åro gan-

Ika vackra, och oagtadt liten tack, fortfar

han dock at famla nya rön. Den hederliga

profeffor Callisen har gifvit honom en flor

ppmuntran, i det han med många förfök t

Ma*
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Marin-Hofpitaletanftålda, bekråftatG*/ carioph.

otvifvelaktiga nytta i fvara diarrhceer och

langfamma dyfenterier, åfven fom intermitten-

ta febrar ofta vikit för defs kraft. Societas

Medica Hafnienf. år et Samfund fom , utom
Vetenfkapens förkofrande, har for ögnamår-
ke at förena de oftaft innom Låkare fig yp-
pande ftridigheter. Societeten hade under
mitt viftande i Köpenhamn en gång famman-
komft, til hvars beviftande man behagat bju-

da mig, Man afhandlar hvarjehanda Prafti-

fka åmnen, upiåfer obfervationer och fysfel-

låtter (ig rått värdigt med de vigtigafte Me-
dicinens föremål. Jag hade den hedern at

igenom kallelfe-bref blifva antagen bland So-

cietetens Ledamöter. Nu för tiden var Hr.
Lif-Med. Gulbrand Praefes och Herr Prof.

Callisen förde Protocollet. Det fkulle til

åfventyrs mycket bidraga til Sven/ka Medi-
cin/ka Litteraturens förkofran om den mångd
af Pra&ici fom finnas i Stockholm fins emel-
lan upråttade en fådan Societet, och jag år

läker at då man fick fåga at en BÅck och
Acrel voro Primi inter pares, få /kulle en
fådan Societé fnart vinna anfenligt. — I öf-

rigt hvad ymnog tilgang fins icke i H:rr Pro-
vincial Medicorum Embets-relationer ? De ef-

terfrågas af utlåndningar med begårlighet.—
Den för Läkare och Naturforjkare i Stock-
holm utkommande Tidningen, bevifar ockfå

nogtamt för utlåndningar at vi hafva grunda-

de
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de Theoretici och öfvade Pra&ici. Hr. As-

feffor Lund, Prof. Kraak, Dotl. Hagström
m- fl. fom oftaft rickta denna Tidning, åro

alla blefna val kånda. — Jag vet at Tit.

mycket bemödat (ig för at utröna orfaken

och botemedel emot Elephantiafis. Dan-
Jka Läkare fom på fitt ftora Lazarett of-

taft borde af Norrbaggar och Islåndare träffa

fådane fjuka, hafva dock föga kund/kap hår-

om. Då och då träffas val någon, men man
confonderar fjukdomen med andra , eller år

han vårkeligen complicerad få at föga uplys-

ning vinnes. Hr. Conference-Rådet Berger.

har dock vunnit få mycket, at en fårfkildt

CommifTion til denna fjukdoms utrönande na

fkail förordnas. (Vid min refa igenom Små-
land, dar jag et par dagar uppehölt mig,
träffade jag 3 af vårkelig Elephanciajis angrep-

na och vifte i haft ej båttre än Antimonialia

och Decocl af Rofmar. fylveftr. at förordna;

Htftorien öfver desfa /kall jag vid tilfålle til

Tit, öfverfånda.)

Artis VetcrinariceScholen fom af Hr. Pro-

feffor Abilgaard med Publici ftora bekoftnad

blifvit inrättad, Jofvar, ganika mycket, men
har ock mycket at frukta 5 ty vid en liten

hvålfning kunde hela fonden förloras och in-

rättningen gå öfver anda. Utan at fmickra

Prof. Herivqvist och vår Veterinaire-Schola i

Skara, fom jag med Tit. bekoftnad har fådt

befe, vågar jag dock förfåkra at den med
män-
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många proc. mindre betung för Publicum^

torde med tiden göra Publicum lika nytta

,

i fynnerhet , om lika med Danfka conftitu-

tionerna ingen fick vid Regementerna anta-

gas fåfom Hofilagare utan at upvifa Artis

Vetererin. Lårarens godkända betyg m. rru

Prof. Abilgaard har det framför Profeff.

HérnQvIst, at han underbygd af Medicinen

fick yngre begynna at Jågga ny grund til ert

annan vetenfkap, fom nödvändigt måfte ftöd-

ja lig på den förra. Utom defs år Profeffor

Abilgaard endaft fysfelfatt med en enda ve-

ten/kap och Profefl, Hernqvist däremot trå-

lar fom Lektor*

Utom desfa bekantfkaper med Läkare haf

jag ock befedt curiofa* Univerjitets-Cabinettet

år ganfka väl fournerat^ föreftås af Hr. Prof*

Brunnike. Där fåg jag några väl förvarade

Mumier och en fom Profeff. Brunnike hölt

på at decomponera*

Conference- Rådet och Ridd. af Danne-
borge-Orden Hr. Holmeskiöld behagade vi-

fa mig fitt MineraUCabinet $ fom fåkert i an-

feende til agarens goda fmak och ofparda

koftnad lår tårla med alla dem man kan up-

vifa. Hr. Conference-Rådet har förut ftude-

rat Medicinen. Utgifver några dråpeliga Plan-

cher öfver Lichines. Ar tillika Ofver-Inten-

dent vid den endaft ^ år gamla Porcellains-

Fahriquen , fom haft Hr. Juftitiae-Rådet Mul-
Ier, en käck och grundad Chemicus och

Phar*
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Pharmaceuticus til upfinnare. Det år allmänt

bekant at både arbetet, målningen och gla-

curen til alla delar år lika god med det Sa-

xifka, om icke båttre; åtminftone årdetvisft

at conturen blir renare-

Nya Böcker har jag intet fårdeles at om-
tala. Et Syftema Aegritudinum conditum per

Nofologiam , Pathologiam &c. å Ch. Fr. Da-
niel j år et Vårk fom jag intet tror man än-

nu fedt och fom jag tycker > blir föga nyttigt

til annat ån at fkråma en ung Läkare fom
för en tjock volume af namn och nya indel-

ningar* Kanlke likväl at vid nogare öfverfe-

ende man finner något fom förtjent Hr. Da-
niels få ftora möda* Herr Prof. och Hof*
Rådet Gruner år en farlig Criticus- I fm
Almanach inför han de förnåmfta Läkares

namn och korta lefverne. Så mycket det

fågnar en refande Sven/k at fe de få förtjen-

ta namn Rosemstein^ Linn6, Acrel, Back,
JBergius*, med heder ihugkommas och vår

Medicinflta Litteratur berömmas
i

få mycket
böra de Franfka Låkare beifra den elaka med*
fart Hr. Lif-Med. Tronchin och hela Corp-
fen fådt vidkårtnas. H:rr utgifvare af Tid-
ningen for Läkare &c. kunde vid tilfålle in-

föra et kort utkaft om de berömda Sven/ka

Medici fom varit Auftorer. I fyhnerhet för-

tryter det mig at fe uptåckter fatte på Bar-
tholini rakning, fom tilhöra en Rudbeck^
då denna icke ens til namnet år bekant. Li«

Jca«
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kafå en Lindestolpe m. fl. På intet ftaile

finnas desfa berömda Läkare omtalta hos de

nya Journalifter, och då Snenjka Tidningen

fom alla andra fprides omkring, vore det

billigt at han fpridde ljus i desfa af åldren

få förmörkade faker.

Breffrän G. L. til J. K. rörande någ-

ra obfervationer qfoer Kikhoftan , Jämt

Herr Lettsoms med fleres medel e-

mot denfamma.

Barn plågas af få många fjukdomar fram-

for fullvuxne, al dageliga årfarenheten vifar,

det de förras döds-nummer, altid år ftorre

ån de fehares; och at den fjukdom, fom

vi kalle Kikhofta, åfven mycket bidrager til

denna öfvervigt hos barn , dårom lårer Tabell-

vårket öfvertyga och fatta utom alt tvifvelsmål.

Som nu Kikhoftan merendels år en få be-

fvårlig och ftunciom få farlig fjukdom , hafva

Läkare ifrån defs början varit forgfållige a£

utröna defs art, och för denfamma upgifva

fådane medel, fora kunde vara. tjenlige, at

dels bota den, dels minfka defs häftighet famt

förekomma deiV fara, och fådane upgifter

hafva altid varit angenäme, altid nyttige , få

val för Läkare , fom det allmänna.

Icke defto mindre år det väl icke utan

grund, då Herr Doåor Lettsom fager, at

myc-



# ) o C # 17

niyeket mörker tyckes ännu omgifva denna
fjukdom , i anfeende til en fåker method at

behandla honom $ och deé kan icke annat

Vara, då få Jlridiga tankar ännu hdrjlia, om
dejs rätta och egemeliga orfak*

Långe hafva de berömdafte Mån, fåibm

en Bagliv 5 DeGorteRj Tralles, BrouzeTj
Stoll m. fl. hållit före, at denna hofta ofta

liar (It urfprung af magen , eller de forjla

gångarna ; och at en retande Jkärpa angri-

per tillika öfraMagmunnen, Diaphragma och
bröft-mufclarna , var åfven Ettmullers tanka.

Andre , fåfom en Lionel Chalmers , hålla

Luftröret och defs fordelningar , för det en-

dafte fäte af det frö, hvilket upvåcker Kik*

hoflan , och icke , fom de flåfte Kalla före

,

i magen; ty många, fager han, käfta aldeles

icke up, och denna del , nemligen magen
%

angripes endaft genom et fympatifkt delta-

gande. Åter andre , hvaribland gör tilfyllefl

at nåmna framledne Arch* och Ridd. von
Rosejmstein, mena den vara någonfram*
mande mäterfa eller frå , fom här formogen*
het at oka fig likafom Koppfroet , och at an*

gripa barn, fom förr ej deraf lidit. Andre
åter igen : til exempel en Huxham, en Mellin,
en Holdefreunp, föka orfaken uti en /kade.

lig luftens bejkafj"enhet , efter en lång och fuk-

tig vinter famt kall och regnaktig vår m. nw
De kunna dock til åfventyrs alle förenas der-

utinnan, at en /kadeljg luftens be/feaffenhet

,

N:o 2. B kan
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kan alftra et retande frö, af egen och okånd

art, hvilket ftundom angriper magen och de

nåra liggande delar , ftundom åter luftröret

med defs fördelningar , och ftundom kanhke

båg°e tillika, eller den ena förft, den andra

fedan.

Någre hafva ock bortblandat denna fjuk-

doms verkningar med defs or/ak , då de på-

fiått med en Bassevill och flere , at en feg

fem i magen och tarmarna vore orfaken tit

KikhoJIan; då likvåi en von Rosenstein, en

Mell N, och i fynnerhet den förre med /kål

vifar , det vara åfven få olikt , at anfe den

myckna Hem, fom körtlarna uti blåfan gifva

ifrån Hg , för orfak til plågorna fom de ut-

ftå, hvilka lida af blåfeftenens aggande på
blåshalfen, fom at antaga den upkaftade Hem
i Kikhoflan för defs råtta orfak.

Men detta alt oaktadt, hafva en dél be-

römde och förfarne Läkare varit nog upmårk-

famme på fjukdomens lopp , verkningar och

utgång , hvaraf de i det nårmafte gifvit den

beikrifning och de tecken, hvilka fkilja den-

na fjukdom eiler hofta ifrån alla andra , ehu-

ru de åfven hårutinnan kunna vara något fkilj-

aktige. Således , når en von Rosenstein,

en Strandberg, en James Sims , en Charles
Bisset och flere , mena det vara fdUfynt^ at

någon mer dn en gång i fin lifstid haft Kik-

hoflan ; och en Wllliam Butter föker för-

klara detta på det fått : at kroppens be/ka f-

fenhet
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fenhet genom denna fjukdom , och ånnu

mer genom den förres tilvåxt få förändras
,

af den blifver obeqvåm til fmittans vidare

emottagande , fager Herr Maximilian Stoll

det ftrida emot hans erfarenhet, at man en-

daft en gång i hela fm lifstid , kan angripas

af denna fjukdom: och når en flor del Au#o-

rer förfåkra, atfjukdomen dr fmittofam ; värre

hvar annan dag , och angriper endaft barn,

men ej fullvuxne perjoner ; hafva åter andre

anmärkt , at den ofta ej är fmittofam ; icke

värre hvar annan dag, och Jkonar icke eller

fullvuxne.

Af egen årfarenhet kan jag ej med
vifshet döma , om denna fjukdom endaft

angriper en menni/ka en enda gång i hela

dels lefnad : Det torde vid denna , fom
vid Koppor och flere dylika fjukdomar haf-

va fina undantag 5 åfven fom jag icke eller

med någon fåkerhet kan fåga , om den år

fmittofam , emedan orfaken torde vara all-

män , då fjukdomen år gångfe , och fåledes

på en gång angripa många , eller flera efter

hvarannan, och fynas fmittofam 5 hvilket fvår-

ligen med vifshet lår kunna utrönas, få lån-

ge orfaken ej år rått updagad, och intet an-

nat påliteligt fått ånnu upfunnit , at göra

fig underrättad , om defs fmittofamhet 5 el-

ler om fmittan ligger förborgad, antingen
' uti Hemmen, fom upkaftas, eller utdunftnin-

gen o. f. v. Men hvad jag med vifshet tror

B 2 mig
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mig hafva i akt tagit år, af den gerna for*

vårras hvar annan dag , om den eljeft år

af råtta (laget , famt at den åfven ftundom

angriper fullvuxne perfoner
5

hvarpå jag for

tvånne år fedan hade tydeliga bevis 5 och

med denna min erfarenhet , ftåmmer ibland

flere andra åfven öfverens, hvad Herr Arch.

Aaskow berättar om den kikhofta , fom var

gångfe i Köpenhamn åren 1768 och 1776,
hvilken han ock ganfka vål belkrifvit uti

Ada Societatis Medicce Havnienfis. Vol. I.
,

likafom Herr Etats Rådet von B er g er på
famma ftålle talar om £:ne Fruntimmer från

1^ til 24 år^ fom af honom i denna hofta

blifvit botade.

Det år vål icke utan , at ju Kikhojlan

dr af flera flag, och (ig ej altid lik 5 ibland

lindrigare , ibland vårre 5 ibland förknippad

med feber; ibland utan o. f. v-, och at hår-

om öfvertygas, behöfver man endaft genom-
ogna någre af Auåorerne be/krefne denna

fjukdoms farfoter. Til exempel T r allés
fager på et ftålle, at det gifves ock et an-

nat ilag Tusfis Convulfiva hos barn , fom icke

beftår uti någon magens retande (lem , ej eller

vifar (ig medelft llemmiga upkaftningar, utan

genom en fubtil Jkdrpa uti Lungans luftrör

retar nerverna , hvilken Ikårpa Sydenham fö-

reftåller (ig vara likafom en het utdunftning

af blodens maffa , fom föres til Lungorna

,

och bör , fager han , denna hofta kallas.

Tusfis



# ) O ( # 21

Tus/is Ccnvulfwa ficca; och Herr Huber talar

om en epidemi/k kikhofta, deruti många barn

dogo de förfta veckorna, emedan den dege-

nererade uti en anhållande Rotfeber: De fom
icke fållo i denna feber, behöllo hoftan nå-

gra månader med et feberaktigt våfend , fom
hos en del var periodifkt och inftålte Hg da$

geligen på viffa timarj åfven fom Herr Ami-
ralitets Medicus Doft. Faxe uti fin vackra

Befkrifning på den kikhofta, fom var gång-

fe uti och omkring Weftcrvik år 1766, fa-

ger (Ig hafva all anledning at tro, det flere

ån et fpecies gifvas af kikhofta , och at den

ftundom år vårre hvar annan dag, famt fvå-

rare höft och vinter , ån vår och fommar.

Det fårra flaget hade ganfka fvåra paroxyfmer

och hvar häftigare hvar annan dag, famt gick

til fin fulla högd$ men de fom af fenare fla-

get anfattes, hade lindrigare anfall, fom val

återkommo fin viffa tid på dagen; dock kun-

de han aldrig af nogafte obfervationer finna,

at defle voro fvårare hvar annan dag, ehuru

han hos 26 barn lämnade fjukdomen defs

fria lopp , utan at bruka det aldraminfta.

Det torde likväl varit den vanliga och be-

kante kikhofta , hvilken efom oftaft år öfver

alt gångfe, fom Herr Doft. Holdéfreund ob-

ferverat i Schoningen 1769 och 1775 , oak-

tadt han vil göra den til en helt annan fjuk-

dom, hvilken genom vifTa befynnerliga tilfål-

ligheter , fkilgde Hg icke allenaft ifrån den

B 3 kikhofta,
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kikhofta, fom von Rosenstein omtalar, utan

ock, med fin häftighet och långfamhet, ifrån

alla hittiJs i akt tagna Epidemier af denna
fjukdom.

At ock andra fjukdor:ar blanda fig, eller

åro förenade med Kikhoftan , år icke ovan-

ligt , hvilka åfven til utfeendet kunna förän-

dra , eller göra den värre. Derföre talar

Herr Afieff. Do<5r. Wåhlin om Koppor och
Kikhofta , hvilka år J.76S voro nog gångfe

på landsbygden fåfom farfoter i Jönköpings

Län, åfven hos många combinerade: och år

det mårkeiigt då han fager, at de barn, fom
redan hade kikhoftan och börjat bruka kräk-

medel , blefvo fållan fmittade af kopporna

,

hälft om dem gafs uti Piller , Boier eller

Mixturer, Mofcus och Campher. Herr Prof.

Stoll berättar om en kikhofta förenad med
GalJ-feber, och Herr Lentin omen kikhofta,

fom infant (ig i Clauftal i Julii månad 1777
tillika med Mdsjlingen , famt Herr Aaskow
om den förut nämnde Epidemie i Köpen-
hamn , at man hos några få fåg en otydelig

cxacerbation hvar 3 :dje dag, men tydeligare

når den fjuke tillika hade den då gångbara

Tert ian-febern) hvartil hörer, at H:r Butter
uti et fårlkilt Capitel be/krifver, få väl defs

ånkelhet , fom förening med andra fjukdo-

mar$ och at Provincial Medicus Herr Do6r.

Nyander berättar om elaka Koppor och Kik-

hofta, fom om höften 1768 voro i flera focknar

gångfe
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gångfe i Calmare Ldn , hvilka fortforo in

på andra året \ men talar ej uttryckeJigen om
deras förening eller fammanblandande hos de

fjuka. Jag vil härvid knapt nåmna något om
ondt for tänder, majkar m. m, fom mera
vanligen hos barn plåga vara förenade med
denna fjukdom, och fom åfven ofta bidraga

til at förvärra den famma.
I lika måtto kan Kikhoftan Jlundom föl-

ja firaxt uppå, eller efter andra jjukdomar
,

hvilket man finner af flere Auäorer vara an-

märkt. Herr Morris berättar, at 3:ne defs

barn blefvo angrepna af kikhoftan, fedan de

nyfs genomgått Mdsfling och Skarlakans-

febern; och Herr AffefT. Do#. Wahlbom
jiar anmärkt , at kikhoftan blef mycket all-

mån i Calmar 1763 i Maji månad, famt

fölgde på en halsfjuka. Han hade väl för-

ut något vifat fig
9
men ej få allmänt 5 hvar-

emot halsfjukan nu blef fållfyntare. Man
kunde tydeligen märka, huru halsfjukan än-

drade lig til denna Epidemien , emedan de

i början voro hvarannan få lika, at de knap-

paft kunde fkiljas åt. I Februarii 1 764 fa-

ger han , infant den fig åfven på landet
,

och var allmän både i denna och den föl-

jande månaden , fölgde fåledes på Kopporna;

Likafom Ledoren Herr Do&. Colliander

nämner , at når kopporna åndteligen uphör-

de 1768 i Maji månad , började kikhoftan

at angripa barnen nog allmänt, fortfarande

B 4 nåftan
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nåfhn til flutet af året 5 och Herr Doftor

Mellin fager, at den kikhofta, fom hårfka-

de 176S och 69 i Langenfalz,a , fölgde på
Mäsjlingen ; men hade med den lamma in-

gen gemenikap. Jag har ock hos tvånne

ympade barn , fedt kikhoftan få häftigt följa

på kopporna , at deffe fom knappaft voro

aftorkade, och ymp fåren ännu gingo öpna
,

då kikhoftan med nog häftighet infann fig.

Någre af Auclorerne hafva ock delat den*,

na fjukdom uti tvånne tidehvarf , och deref-

ter anftåldt kuren. Således fager Herr Chal*

MERs, at det förra gifver fig tilkånna genom
en torr hojla j det fenare genom et jlemmigt

uphojlande ; . men Herr Stoll räknar det for-

ila , då magen näflan allena iider , och det

andra
5

uti hvilket lungorna redan äro angrep-

na; hvilketdera man antager, torde det vid

kuren icke vara utan fm nytta 5 och menar

åfven Herr von Rosenstein kuren vara tvån-

ne Ila g $ det förfta , då fjukdomen qvdfves i

fit frö , det andra, då det retande fröet med
kräkmedel upkaftas och fedan Kina gifves.

Denna hcfta är ock gemenligen nog lång*

fam och jvär at bota, Derföre fager Herr

Joh. Rud. Z win g er om en kikhofta, fom

1754 var §*ngfe ifrå" Januarii til Martii må-

nad, i fynnerhet bland barn, at den var nog

envis hos de flåfte , och gaf få fmåningom

efter , fedan den varat i 3 månader, Herr

Von Rosenstein nämner åfvenvåJ
3

at når

den



den Jämnas åt naturen fjelf at utarbetas, räc-

ker den ii til 12 veckor, ja, ofta halfva

året 5 hvafutinnan Hrr AfTefT. Strandberg til

en del inftåmmer 5 Likafom den kikhofta

lwarorn FJerr Holdefreund talar, varade från

6 til 12 veckor, och den af Herr Aaskow
ofvannåmde, 3 eller 4 månader 5 vid hvilken

recidiver inftålte fig efter minfta fel i diaeten

eller vid ondt for tänder, och fager han, at

fomlige hade anda til 5 recidiv.

Förden/kul år det foga troligt , at den

Tusfis Convuifiva varit kikhofta af rätta /la-

get , fom Herr Francis Home fager vara på
24 timar Jyckeligen öfvervunnen med Cortex

Peruvianus, fedan alla /lags bröftmedel voro

fåfängt brukade 3 icke eller den , hvarom
Herr De la Wallee talar, då han på en

8 års gammal flicka, fom hade denna fjuk-

dom , applicerade en i kalt vatten doppad
linneduk under bröftbenet, hvarigenom ftimu-

lus blef öfvervunnen och fömnen återkom

,

famt åfven hålfan, efter et gifvit kräkmedel}
och torde förmodeligen Herr Rud. August.
Vogel mena någon annan hofta ån kikhoftan,

då han uti Tusjls Convuifiva råder, at fmor-
ja Skorpion - olja öfver länderna och Broft-

falva öfver bråftet, och fager, at den fenaro

hjelper mindre ån den förra 5 hvarvid man
åfven kunnat hafva anledning at tvifla, om
den kikhofta varit af råtta ilaget , hvarutin*

«an Herr Bisset fager', at kalt vatten med
B 5 focker
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focker eller håning hielper ibland, om han

icke tillagt: håift når de fmå, et eller annat

års gamla barnen , flyttas från de fmittade

ftållen j åfven ock den kikhofta, hvarom
Prov. Medic. Herr Do&or Hagström berät-

tar , at den började i Mars månad i Ofter-

•gotland, och i famma forhållande, fom vår-

man i luften tiltog , utfpridde fig denna fjuk-

dom öfver hela landet, och fparade hvarken

ungt eller gammalt folk. Gamle gubbar och

gummor , fager han , blefvo ofta håraf anta-

ftade. Et krydd-thée giordt utaf bladerna af

L^bb/Iicka
y

Sqvattram och Krusmynta och
upbiandadt med Sirap

,
gjorde tåmeligen god

Verkan hos Allmogen. Man torde ock af det-

ta och mera finna nödvändigheten och nyt-

tan af den fkilnad , fom ofta gores emellan

Kikhofta , Tus/is Convulfiva y
Ferina Stomacha-

lis &c.
Med alt fkål torde man få medgifva , at

denna fjukdom , i fynnerhet fom en farfot,

är ibland lindrigare, ibland fvärare, och de

be/krifningar , fom tid efter annan håröfver

blifvit utgifne , bara hårom vitnesbord. Om
fådant hårrorer af kropparnas olika befkaf-

ienhet, eller at den antager en annan fjuk-

doms elaka art m. m. får framtiden fåkraft

updaga y men at den ofta af vårdflöshet

,

eller et obehörigt handterande blifver fårvår-

rad , derom lår intet tvifvelsmål vara öfrigt.

Således når Herr Si ms berättar om den

kikhofta,
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kikhofta, fom 1767 om höften var gångfe

uti Jrrland och Grifjkapet Tyronne , at den
var endaft genom den ftörfta förfummelfe

dödeligj Herr Holdefreund, at få dogo af

fjelfva fjukdomen, och Herr Aaskow, at

fjukdomen tig fjelf lemnad, var ej få farlig,

fom då den blef illa handterad $ fager Herr

August. Phil. Gesner, Phyficus 1 Nordlin-

gen om en kikhofta, fom derftådes var gång-

fe om höften 176g 5 at den på tvånne må-
nader dödade 40, eller något flera, barn 5

och Herr Mellin om kikhoftan i Langcn-

falz,a , at någre barn fvullnade och dogo 5

men många dogo under convulfionerj dock,

fager han , når utgången var mindre lycke-

lig , hårrörde det antingen af en efterlåten-

het , at ingifva medlen, eller för ftor forg-

fållighet at gifva det , fom var tvårt emot 5

ftundom ock af Medici , hvilka icke ut-

valde råtta fåttet , och ibland , at man icke

långe nog fortfor med medicamenterne$ men
fållan af fymptonnernas håftighet eller dödlig-

het: Åfven fom Herr Wahlbom beråttar, at

många barn, för hvilka ej föktes botemedel,

blefvo döde af den ofvannåmde i Calmar
gångfe kikhoftan , och Provincial Medicus
Herr Doft. Zandt förfåkrar, at i Tavaftland
dödde hvart ij.:de barn hos Allmogen 1760
af denna fjukdom 5 famt Herr Doft. Corn.
Hegardt, at kikhoftan i Bohus Län om
fommaren 175 5 var få fvår, at den bort-

ryckte
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ryckte få många menni/kor, fom de fvårafte

koppor. Vårdllösheten kan ock ofta gå få

långt, at i flera focknar , kunna både elaka

koppor och kikhofta, från höften in på an-

dra året graffera , utan at någon , fom det

vederbör
,

gifver fådant tilkånna 5 hvaråfver

Prov. Med. Herrar Doäorerne Hallenius
och Nyander icke utan /kål klaga. At den
åfven år fvårare höft och vinter , ån vår och
fommar, har Herr Faxe i akt fagit 5 gifvan-

de nog tydeligen tilkånna, hvad en förnuftig

och val anftåld kur kan utråtta , då han fa-

ger : At om den ej hindrades , antingen af
Mödrarnas klemmighet , eller barnens alt for
flora envishet

, få återjldldtes de til hdlfan

innom löide högfl l\\de dygnet»

Som nu denna fjukdom måft angriper

barn , fynes den val nåftan altid för dem vara

farlig och fvar , och det få mycket mera

,

ju fpddare deffa barn dro. Herr Bisset
,
få>

ger, at den år farligaft för barn om et år,

och innan ögon tånderna frambrutit , men
icke få hos andra 5 och Herr Mel lin: at

di-barn hade hoftan ftarkare ån de , fom voro

några år gamla. Paroxyfmerne voro perio-'

di/ke, och för de barn, fom ånnu icke up-

nådt 3 år, var den ofta dödande. Hårutin-

nan får jag Mven af egen årfarenhet inftåm-,

maj hvarvid ock den fvårighet möter, at ju

fpådare barnen åro
,

ju fvårare åro de at ikö-

ta, få val uti denna^ fom många andra fjuk-

domar. Når



# ) o ( # 29

Når denna hofta lyckeligen /kal flatas ,

hafva Auftorerne anmärkt dervid åtfkilliga

omftåndigheter , faft ån de åfven hårutinnan

kunna vara åt/Kilde 5 til åfventyrs i anfeende

til fjukdomens art, och Epidemiernes förhål-

lande. Således fager Herr Holdefreund , at

ut/lag i hufvudet var et hielpemedel, och om
hoftan antog en geftalt af Catarrh, få folgde

fnart bättrings faft urin och fvett tjente aldrig

fom crifis. Når vader bortgick up eller ned,

lindrade det, månge fingo kr'åkningar , andra

ftark näsblod^ bägge mildrade anfallen. Var
en bro/l-inflammation- tillika, gingo dock de
fjuke fnarare igenom ån annars. Deremot
fager Herr Aaskow , at et häftigt hoftans ute*

bl ijvande var ofdkert : fnart kom en broft-

inflammation i defs ftålle 5 men blodfloder voro

mer hålfofamme ån farlige; och hårutinnan

inftåmmer åfven Herr Zwinger, då han an-

märker , at en inflammation i Lungan , fom
flög til denna fjukdom

,
gjorde den ftundom

dödelig 5 men Herr Bisset med flere, at de
fom fingo näsblod eller blodhoflmng^ gingo

merendels igenom.

Andteligen kan ock denna hofta, fladnu

uti andra fjukdomar eUer krämpor , hvilka

ftundom blifva fvåra , om icke omöjelige at

bota. Förden/kul fager Herr von Rosen-
stein , at en del träna aldeles bort 5 en del få

härigenom bråck eller blifva kupryggige. Många
fingo blodflortningar , fager H:r Hojjdefreund,

många
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många en tärande feber ; alla voro befvåra-

de af matthet och blodets vattning til huf-

vudet. Et barn fick råda ögon , och et an-

nat nafvelbråck af den våldfamma hoftan.

Herr Malouin berättar om kikhoftan , fom

1 749 var §ångfe i April, at den fårorfakade

JvuUnad bak öronen 5 och Herr Huxham
fager om en kikhofta , at de fjuka fpottade

ofta blod; ibland inftålte fig feber , och mån-
ga föllo af denna fjukdom i Rachitis. Hit

hörer ock hvad Herr Bisset anmärkt, atom
den varar långe och icke kan håfvas, går den

tii Scropbler , Rachitis eller Lungfot ; och

Herr Butter menar , at hafvande qvinnor

kunna genom denna hofta få otidig bord;

Likafom Herr Faxe anför > at om fjukdomen

år långfam, tynar barnet af, blir blekt och

pusfigt i anfigtet ; magen Jväller och hårdnar]

läpparna fpricka fonder , då fåren , under

fjukdomen , åro fvåra at laka 5 fynen förlo-

ras, och fager han vidare, at dådstecken åro

merendels ändetarmens framfallande , urinens

fjelfvilliga afgäng, bråck m. m. Barnet kan

ej hofta mera , utan efter mycket buller i

itfagen håfver bröftet fig, och den fjuka kik-

nar , famt ligger långe fom dåd , Jhvarefter

det ock innom några dagar ger up undan.

Imedlertid låra ofvan anförde följder lyckligt

vis vara ganlka fållfamma af kikhoftan , och

ånnu ovanligare fådane, fom den, (i fall det

varit en verkelig kikhofta) hvarom Baron

VAN
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yan Swieten nämner, at vid et anfall af en
•dylik hofta , bafva tarmarna fpruckit på en
goffe hvilken ock i fjelfva paroxyfmen plöt-

iligen blef dåd 5 dock har detta blitvit ho-

nom beråtfadt af en annan trovärdig Läkare j

på famma fått , fom Herr Benjamin Gooch
af en fin van blifvit underrättad, det han uti

Tusjts ferina , fedt et refben bli/va bräckt

under hoftan , faft inga tecken voro til en

venerijk
,

fcorbutijk , eller fcrophuhus caco-

chymie.

Men jag fruktar mig öfverfkrida et brefs

trånga grånfor , och til åfventyrs öfver höf-

van fördjupa mig uti AucFtorernas obfervatio-

ner 5 mycket år likväl ännu öfrigt i denna
fak , fom af en fkickeligare hand båttre kan
utföras: Tit. finner ock nogfamt, at jag icke

inlåtit mig uti någon denna fjukdoms be/krif»

ning, emedan den på flere ftållen hos Obfer-

vatores igenfinnes , och efter hvar och en
fjukdomens art och Epidemie förmodeligen
torde differera 5 och ånnu mindre ingått i

underfökning , om den varit okånd för de
gamle Greker och Romare , hvilket fomlige

neka, fomlige jaka$ eller år Endtmifk i Euro-
pa, fom Herr Butter håller före m. m. hålft

fådant alt, faft ån ganfka vackert, torde vara

mindre nödigt til defs botande eller lindran-

de. Jag vil fåledes nu begifva mig til et

kort utlåtande om Herr Lettsoms kur ; men
defs för innan torde mig tillåtas anföra någre

af
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af de medel

i
fom i fenare tider emot denna

fjukdom af berömde Läkare blifvit förordna-

de , famt tillika korteligen nämna om deras

mer elJer mindre lyckeliga verkan.

Oaktadt åt/killiga meningar gifvas om
denna fjukdoms orfaker, hvilket af hvad af-

ven anfört år kan intagas 5 ftåmma likväl de

flåfte derutinnan öfverens, at magen, i fyn-

nerhet i början af fjukdomen , år lidande f

och i följe deraf förkafta ock de flåfte fåda-

na medel , fom annars plåga brukas uti de

hoftor , hvarvid bröftet och lungorna i fyn-

nerhet angripas, jag menar hroft- fa/ter och

undra broft-medel , emollierande Decoäer, oljak-

tiga och fota Jaker
:
, fom uti kikhoftan inga-

lunda åro paffande. Deremot recommende-

ras måft öfver alt i denna hofta , ajförande

och kräkmedel; åfven ock fådane, fom lofa

{lemmen y fortaga febern och Jldrka de/lappa-

de delar»

Redan Ettmuller, Lentilius med fl.

och efter dem en Ridley, en Fridr. Hoff-

man, en de Gorter, en Bassevill , en Forbes,

råda til kräkmedel, åfven uprepade om få

nödigt varit 5 och fedan en feg Hem blifvit

upkaftad, fäga de, at hoftan ftraxt gifvit vika.

Om kräkmedel ej /kulle hafva rum , brukas

Idiftirer och fom oftaft Laxantia af Senna,

Manna och Rheum, famt defs emellan Inci*

dentia och Siomachica, hvartil hörer alla medeU

jalter
y
bd/ka medel och lindriga Aromatica;

åfven
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åfven fom Kina- och Cafcarillcc-barhn , hvil-

ka i fynnerhet af de Gorter berömmas ; och

på detta fått , fager TrAlles Cig hafva hun-

drade gånger öfvervunnit maghoftor hos barn

,

åfven i rådplägningar kallad, når många bröft-

medel varit fåfängt brukade : Han har ock
ofta ikaffat bot med blotta Mannan om mor-
gonen, Elix. Aptriliv. Claud. om dagen , och
om aftonen faltaktiga pulver , blandade med
et behageligt Elaofaccharum. Och fom Herr

Brouzet håller kikhoftan for at hafva fin

grund i magen , botar han den båft genom
kräkmedel och CafcariUa: Deremot fager han
Vanliga bröftmedel vara aldeles utan kraft

,

då Herr Huber åfven förfåkrar , at aftorande

medel voro fåkrare i denna hofta, ån fota

bröftmedel, och Herr Zwinger, at uti den
förr nårnde kikhofta, fom var gångfe 17^4,
gjorde kräk- och afförande medel nytta hos
någre; ftundom ock fvettdrifvande mtdel och
Spanjka flugor»

Efter kräkmedel berömmer TttfiOD."
Forbes TinBura Sacra , Rheum och Jalappa
med Mercurius Dulcis^ hvilka hos (larkare

barn aldeles hafva rum 5 men tycks icke vara

för Opiater , emedan de , efter hans tanka
,

fuller håmma hoftan, men göra at paroxyfmen
ftarkare återkommer 5 och fager åfven Herr
Tralles , at når évacuerande och magftår-

kande faker allena hjelpa^ fåfesftraxt, huru
illa de göra, fom i denna hofta bruka Opium$

hvilket ftoppar, famt ånnu mer åker magens
N:o 3. C flapp*
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flapphet 5 och at , om Opium tycks lindra

hoftans häftighet på en kort tid , få öker den

iikvål mer orfaken til denna häftighet \ Lika-

fom den ftore Prafticus Werlhoff anmär-

ker , at Anodyna nåppeljgen hjelpa , och i

det itille recommenderar Åderlåtning, Spanjka

flugor och lindriga Laxantia , når åt/killiga

jjpecifika flagit fel. For öfrigt fager han om
den kikhofta, fom var gångfe 1733, at ma^

ej måfte öfverila tig med Medicamenter: för-

nuftig diaet , lindrig varma och ljumma fåp-

por , räddade måft alla. Sota bröftmedel

oljaktiga och JliUande Medicamenter gjorde

fkada j men lindriga afförningar, i början och
vid fjukdomens aftagande , voro tjenligare.

Däremot fager Herr ProfefT. Dod. Bergius

på et iiille, at uti den kikhofta, fom måft

hela året var gångfe i Stockholm 1754, voro

lindriga Laxativer af Senna , Rhaharber , fmå
kräkmedel , och mot aftnarna något prapa-

rat af tjenliga Opiater , mycket lindrande J

och Herr Prof. Selle råder at rena mage och

tarmar , icke genom purgerande , utan ge-

nom kräk-medel 5 fedan gifvas Antijpaimodi-

ca , fager han, och i fynnerhet Opium, med
hviiken China-barken bor förenas , hälft om
fjukdomen håller någon Typus; Spanjka flu-

gor på magen åro ock af mycken nytta 5 men
han håller tillika före , at varmt förhållan-

de, god diaet och lindrig utdunftning , bidra-

ga ofta det måfta til kuren.

Herr
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Herr Basseville råder til kråkmedel
,

ech det få mycket fåkrare , forn barn i an-

feende til blodvattnets myckenhet och deras

mjuka och böjeliga nerver, fnarare fördraga

dem. Man bor dock, fager han, vålja dem,
fom åro lindriga , och af deffa Kermes Mi-
nerale, den han nyttjar från i gran til 4 uti

vin och vatten, af hvardera 2 fkedblad och
litet focker, hvaraf han ingifver en matfked

hvar £:dels tima tils kråkning följer. Vil man
hafva en lindrigare verkan , tages det ti! et

hälft eller 1 gran hvar 3:dje eller 6:re tima,

antingen för lig, eller blandadt med Mandel-
olja eller någon Conferv. Med famma ver-

kan , kan man gifva Ipecacuanha , eller Tar-
tarus Emeticus : och faft ån han icke glöm-
mer andra diluerande, abforberande, Anody-
ne och laxerande medel , få tilfkrifver han
dock kräkmedel bäfta verkan, i anfeende til

denna fjukdoms orfak. Åfven H:r Lieutaud
fager , at Emetica åro nyttige, i fynnerhet i

den flags hofta, fom kallas Coqveluche , och
recommenderar fig i fynnnerhet lpecacuanhan$

men , fager han vidare , Kerm. Miner» be-

römmes ock mycket, antingen det föreikrif-

ves fåfom kräkmedel , eller fåfom Alterans

och Incidens; och på detta fenare fått, lårer

Herr Hirschel hafva brukat Tartarus Eme*
ticut , emedan han gifver den i få fmå dofes,

at ingen kråkning följer , och berättar den
varit fynnerlig nyttig uti Convulfivilka fjukdo-

C 2 roar.
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mar, och i fynnerhet Tusfis Convulfwa 5 af-

ven fom Herr Lentin uti den Epidemie,

Tom var gångfe och ganfka fvår uti Claujlahl

1775 , med nytta gifvit Kcrm. Miner, åt

många , och fager
7

at fjukdomen andades

med åtikilliga fel i huden, hvilket förde ho-

nom på det forfök , at vid denna hofta in-

fmörja en Fomada med hvitt praecipitat, hvar-

emot utgången fuilkomligen fvarade ; och

Herr Christopher Weber, berättar Jig haf-

va håfvit kikhoftan genom kräkmedel, China-

bark och Sulphur Auratum Antimonii , under

det Herr Closs åfven brominer detta Ami"
monial-medel , hvilket han gifvit åt et barn ,

fom långe hade haft denna hofta , och hvil-

ket barn
,

genom en ftark och ftinkande

fvett , blef til hålfan återftåldt.

Herr Holdefreund påftår, at Tvål-klf-

Jlirer , Senapsdegar och Krdk-vinften , förftfom

kräkmedel, fedan brukad i fmå dofes , och
fluteligen Kinan , blandad med lika mycket

Mjölk" focker ,
gjorde båfta nyttan i denna

fjukdom. Bröft-medel fager han, tjente en-

daft vid fvår uphoftning, och då en verke-

lig feg ilem var för handen, vid hvilket til—

fålle Oxymel Scillit. gjorde god nytta. Vid
häftig hofta , och efter föregående afFörande

medel, voro lindriga Opiata tjenligej och
deffa gjorde åfven en ön/kad verkan uti den
retning, fom följde med tändernas frambry-

tande, At ftårka bruktes Kina i Decoft,

eller
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eller ock i kliftir. I tårande feber gafs vas/la

af Getmjölk. Fri/ka luften ikadade ej, men
vål blåft och drag. Han recommenderar latt-

fmålt föda och förtunnande dryck. Oftaft

gafs en Tifan af Kcrn$ Cremor Tartari och

Tamarinder , fom tjente at kyla och hålla

lifvet öppet 5 och låfer man åfven , at Herr

Mellins kur-method beftår förft uti Hemmens
borr/karTande genom kråk- och iaxerande me-
del famt kliftirer, fedan måfte krampen eller

fpafmerne håfvas, hvilket båft Iker genom
Emaica > härefter , fager han , böra de för»

fvågade delar ftårkas , och kroppens krafter

återftållas , och til detta ändamål bidrager

China-barken. Kyla gjorde paraxyfmerne ftar-

käre och gaf anledning til deras återkomft,

hvarfåre fångar och vaggor borde ftållas på
beqvåma ftållen, och mätta mellan köld och
varma i akt tagas, famt tunn diaet, håjft vege-

tabilisk, obferveras. Mödrarna, fom gofvo fina

barn di
,

gaf han Piller af Rhabarber och
bdjka extratter. Åderlåtning eHer Jglars

,

applicerande .var icke ofta nådigt, efter näs-

blod itundom infant lig. Sällan brukades

Amifpasmodica , emedan kräkmedel företråd-

de deras M\\e. Af 73 fjuka, fom han haft

under fin vård , blefvo 7 döde, dels af alt

för ftarka convulftvi/ka rörelfer, dels af ftor

matthet, hvaraf de fjuka redan vid hans an-

komft befvårades.

C 3 Nog
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Nog varfam tycks val Herr Bisset vara,

då han fåfom kräkmedel recommenderar en-

daft et lindrigt , nemligen Oxymel Scillit*

:

fedan Mannans och Rhabarbens bruk , famt

jfluteligen China-harken , i fynnerhet vid fjuk-

domens aftagande, och når paroxyfmerne haf-

va långa mellan-rum 5 hvilken kur-method
något når inftåmmer med den af Herr Sau-

vages tilftyrkte , då han åfven råder at til

Manna och Rheum blanda några gran Aqvila

Alba ; och dermed laxera tvånne gånger i

veckan; man lämnar ock derhån, hvad ver-

kan det kan hafva , då han anför , at uti

kikhoftan berömmes fåfom fpecifike medel
Lichen Pyxidatus kokad i mjölk , famt Sac-

charum Saturni til 2 eller 3 gran 5 Kina i

liten dofi och Succus Pulegii ; och låfer man
åfven på et ftålle uti Hijioire de la Socicté

de Medic. Tom. II. at Herr von Woensel
uti en gan/ka fvår Kikhofta, fom var gångfe

ibland Adelige Cadetteme i Petersburg , och

hvaraf 40 ftycken ifrån 5 til 7 år voro an-

grepne, brukar Lichen Pyxidatus , eller, fom
Herr von Linn6 kallar den , Cocciferus uti

deco# med Krusmynt-Sirap, och funnit det-

ta medel gan/fca kraftigt, då alla andra emot
denna fjukdom eljeft brukeiiga , voro förgåf-

ves nyttjade: ja få förtråffeligt , at på mindre

ån 8 dagar , trefjerdedelar af de fjuke åter-

fingo hål fan 5 men de öfrige, fom voro vårre

deran, återftåltes på 14 dagar, utom en enda,

hvil-
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hvilken efter några månader tärdes af och

dog* Det torde ock varit denna hofta, fom
Herr Sågar kallar Tusfis Ferina , och gifver

Rheum med Valcriana eller Manna i Caffe,

famt om aftnarna I<J gran Theriak', brukan-

de lnfufum Hydrolapathi för ordinair dryck.

1 fynnerhet och fram for alla , fager han

,

hjelper lnfufum Jpecacuanha fnart; Iglar ba-

ra ock appliceras på benen
3
och kliftirer åro

nyttige.

Hrr Huxham har anmärkt om en kikhofta

i England , at den ej kunde hjelpas utan

åderlåtning ,' hvilken ftundom måfte anftållas

2 eller 3 gånger , åfven hos barn om 2 tii

3 år. En noga diaetj lindriga afforande me-
del 5 Gummi Ammoniac cum expresfis Mille-

pedibus ; Decofl» Cort. Peruv* cum Tusfila»

gine et Balfamo Tolutano , famt en eller an-

nan fpanfk fluga, gjorde god nytta 5 och H:r

Thomas Thomson be/krifver korteligen fin

method at bota kikhofta n uti Medical Con-

fultations &c. fågande, at efter befynnerlige

eller egne ihdicationer, hafva åderlåtningar
,

kräkmedel ömfom med afforande, och fedan

deffa lindrat fjukdomen, Kina och balka fa-

ker , utgjordt hufvudfaken. Hårutinnan in-

ftåmmer til det måfta Herr James Sims då

han fager, at åderlåtning tjente i fjukdomens

början 5 Jindrige afforande medel hade ock
(in nytta $ dock hulpo kräkmedel häftigare.

Han gaf det hvarannan eller hvar afton

:

C 4 Krdk-
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Kräk 'roten hölt han tvårt empt Herr Arm-
strongs mening , fåkrare ån AmimoniaU
medel , Irvilka ofta, efter hans tanka, verka-

de för ftarkt; Opiata uträttade ingen ting

ftort. Efter fjukdomens mildrande, var Kina,

haUa Bad och Motion tjenlig : Rida , fager

han , var nåftan nödigt få fnart febern för-,

fvann 3 hvaraf man torde finna, at hån ock
haft fullvuxne perfoner at göra med.

Herr Pothergill's medel uti kikhoftan

beftår af R:c. Pulveris e Chelis Cancrorum
Drachmam femis , Tartari Emetici gråna duo,

accurate Mijceantur* Defs bruk finnes om-
ftåndeligen befkrifvit uti Medical observa-

tions and inqviries &c. Vol. III. p. 319. följ.

Han berömmer detta pulver ganfka mycket
9

och fager , at han några år bortåt betjent

fig deraf, til at bota denna fjukdom, och
det med få god nytta för de fjuke och til-

fredsftållelfe för fig fieif , at han dymedelft

är vorden föranlåten, vid tilfålle göra det

bekant för fina vänner ibland Läkare. Från
åtfkillige af dem har han fådt få goda un-

derråttelfer om utgången, at de aldeles be-

}<råftadt hans mening om defs goda verkan 5

och han håller det , faft icke vid alla tilfål-

Jen för et fåkert, dock likväl för et åfven få

nyttigt medicament i denna fjukdom , fom
något annat intil den tiden bekant medel.

Det. år nåftan utan fmak , det kan tagas i

den minfta qvantitet, och gifvas uti det olkyl*

digafte
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digafte vheiculum; förmoner, fager han, Tom
icke åro obetydande , då vi hafve at göra

med fådane Patienter, fom måft åro utftåld-

te för denna förfärliga fjukdom : Men han

anrriårker fom en nödig fak, at fåfom Vinfte-

nen genom det abforberande pulvret blifver

beröfvad fin fyra, få behåller detta pulver

icke långe fin kraft 5 hvarigenom man föran-

låtes , at endaft blanda en liten mängd der-

af på en gång , hafva det fullkomligen iort

,

och i fynnerhet tilfe , at Tartarus Emhicus
blifver af en ikickelig hand tillagad» Man måfte

likväl veta , fortfar han , det min mening icke

år, fom /Kulle detta medel allena kunna hjel-

pa kikhoftan , i alla tider och vid alla om-
ftåndigheter : ty jag vet, at detta icke lårer

fke, och at detta, få väl fom alla andra läke-

medel år nyttigt; då det indiceras. Spanjka

flugor , China-bark , Mofchus , Bd/vergäII och

många andra medel 9 hafva utan tvifvel vid

åt/kiljiga tilfållen varit af mycken nytta, och
blifva det ånnu , vid fynnerliga epidemi/ka

befkaffen heter..

Detta Herr Fothergill?
s befkedeliga ut-

låtande oaktadt, kunde han likvå! icke und-

gå at väcka Herr William Butters upmårk-
famhet, hvilken fedan han uti Företalet til fin

Afhandjing A Treatife on tbe Kinkough &c*
klandrat den nämnde methoden uti kikhofta,

anför et bevis af Herr Eliot, at Cicuta uti

hofta utan feber, och fåledes uti trån-fjuka,

C 5 endaft
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endaft febern år borta , har varit det båfta

medel, når Afne - och fjelfva Mennijlzö-mjölken

förut förgåfves blifvit brukade. Han gifver

Extratium Conii , eller fom han kallar det

,

Cicutce uti kikhofta , uplöft i vatten , uti fmå,

men uprepade dofes , fåledes at det tillagas

nytt hvart dygn ; och bår dofis deraf okas
hvar eller hvar annan dag , til defs det gör

verkan. Åt et barn , fom ånnu icke år fex

månader
,

gifver han i början et hälft gr2n

uti i uns vatten och tilråckeligen fött gjordtj

ifrån 6 månader til 2 år, 1 gran , uti et och
et hälft uns vatten 5 ifrån 2 til 4 år 2 gran

på lika fått o. f. v. ökande altid et hälft gran

för hvart år. Vid 20 års ålder kunna 10 gran

gifvas i början. Har den fjuke ej tvånne Öp-

ningar om dagen, lågges til Conii-blandnin-

§en, Magnefia eller Polycreft-fah. Det min-
fta qvantum fom af Extr. Conii upbrukas,år

I uns, det måfta 8- Det kan ock gifvas uti

Pulver, Boler eller Piller, och på fådant fått,

lager han fluteligen , at detta medel botar

Jrikhoftan fåkert och häftigt : Dock torde man
få lof at tils vidare tvifla , om en häftigt

åkommen ikråck , ofta kan fördrifva kikho-

ftan, fom han åfven uti fin Afhandling nämner.

Men Herr Butter har i (inom tid icke

undgått , at åfven fjelf blifva åf en /karp

panna klandrad, uti en Skrift under namn af

Animadverfwns on a late Treatife on the Kin»

kough &c. och finner man genaft , at denne

obe-
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obekante Auftor , icke år hans kur-method
eller medlet bevågen , då han vid fjelfva

Titeln bifogar denna Lemma: Nil prater geli-

das aufus conferre Cicutas. Men detta alt

går man med ftillatigande förbi , och håldre

anför, at Herr Baron von StÖrck uti kikfto-

fta råder at bruka Extr. Hyofciami eller Conii

uplöft i vatten, och fager, at i fynnerhet det

lenare vifar den båfta nytta , når körtlarna

tillika åro förftoppade eller hårdnade 5 men
om det hjelper til lindring och lättande, at un-

der hoftans långvariga eller anhållande anfall,

lindrigt flå med knytnåfvan nederft vid ryg-

gen , der låndkotorne taga fin början , fom
han åfven fager, ået torde komma an på vi-

dare förfök. Herr Lentin berömmer ock
med Herr Butter Extr. Conii uti denna
hofta, och gifver fluteligen China-Bark , famt

vid krampe eller convulfioner , Jffa fatida
,

hvartil åfven Herr Millar råder: och håller

Hrr Rutty i Dublin före, at Extr* Conii til

åfventyrs af en håndelfe kan göra godt, åfven

fom Opii errtpirifka bruk , hvarpå han anför

en nog befynnerlig cafus uti Mtdic. obf. and
inqvir. &c. T. III. p. 233.

Herr Arm strong lårer tvifvels utan,

vara en ibland dem , fom haft båfta och måfta

tilfåjlet, at fe och bota kikhoftan hos fattiga

barn , fedan den för dem vidtagne anftait i

London 1769. 732 Patienter, fager han, haf-

va fedan den tiden haft denna fjukdom ,

af
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af hvilka , få mycket lian vet , endaft 2?
Llifvit döde. För honom har fäledes gifvits

et vidftråckt falt, at göra dg förviffad om åt-

fkiliige medels mer eller mindre lyckeliga

verkan. Tartarus Emeticus , Ipecacuanha
,

Extr. Conii och DoCt. Lettsoms medel m. fl.

hafva alla af honom blifvit brukade $ hvarom
alt , famt den matordning han låtit barnen

dervid följa, kan låfas uti defs i London 1777
Utgifne bok: An account of the difeafes mofl

incident to children from their birth* &c»

p. 102. föJj.

Uti den kikhofta, fom år 1767 var gång-

fe i Köpenhamn, gaf Herr Aaskow med
mycken fördel, lindriga kräkmedel,, och fe-

dan Kina-decoel , hvilka medel , .nåftan aitid

,

hulpo. Följande året hade fjukdomen oftare

och häftigare anfall , och icke et dylikt af-

våxlande, fom förut hvar annan dag. Kräk-

medel gjorde då måft allena nytta , få at

Kinan fållan var nödig. Han gaf kräkroten

ifrån |:dels til 5 gran ; men emot flutet af år

177? tog en ny Epidemie (in början, fom
liölt ut et helt år, hvarutinnan uprepade kräk-

medel
,

gifna ftraxt efter anfallet , voro af

ftörfta nytta, ochjedermera Extr* China iå-

fom ftårkande. Åderlåtningar brukades hos

fullvuxne och fullblodige perfoner, eller ock
når någon bröft-inflammation /log til. I ryck-

ningar gjorde Mofchus mera tjenft ån Lauda-

num
y

och vid blodets vailning til hufvudet,

voro
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voro fotbad och fenaps-degar nyttfge^ Mari

tog endaft fpanfka flugor til hjelp , når fara

var at qvåfvas, hvilka då altid lindrade 5 och

Herr Friborg , fager fig hafva hulpit åtfkil-

Jiga barn från kikhoftan dymedelft , at han

förft rånfat och fedan ftårkt mage och tarmar.

\
Trenne gånger hade Herr AfTelT. Doft.

Strandberg , fedt kikhoftan vara en farfot

,

nemligen år 1745, I747 och 1748, och der-

vid , icke utan oro funnit de medel til ftor-

re delen vara fru gt I öfe, fom af Läkare in til

den tid , med mycket beröm blifvit nåmde.
Han hade redan förgåfves nyttjat alt hvad
man annars plågar tilreda emot hofta , och
fåg , at PracfHci berömde andra , hvilka han
dels ej kunde , dels ej ville förföka. Han
nämner de medel, fom val icke förmådt håf-

va fjukdomen , dock likväl verkeligen lindrat

honom 5 men han kunde dock genom deffa >

ej göra den kortare , utan varade den lika-

fullt 10 eller 11 veckor. Mifsnögd , med
detta långfamma och befvårliga fått at bota
kikhoftan, trodde han Cig lått och fnart vin-

na dt ändamål, om han vore i ftånd at 1:0

loja Jlemmen och fä den lätt rörlig; 2:o at

uttöma den dels med kräkmedel, dels ock med
laxativer, och når det /kedt 3:0 gifva anti~

fpafmodijke medel, hälft fädane , hvilka kunde

hindra , det de fafta delarna ej blefvo for /lake

famt bladen ej får mycket vattenaktig; och
hvad medel han hårtil brukat , famt fåttet huru

de
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de böra användas, kan med nöje och nytta

Jåfas uti Kongl. Sv. Vetenjk* Acad. Handlingar

Vol X. p. 2605 följ. åfven hvad H:r Afleff.

Do&or Bergs trahl om denna fjukdom
ikrifvit uti Lärda Tidningarna for år 1752
N:o 40.

Sedermera hafva åt/killige berömde Lä-

kare och i fynnerhet Sven/ka , fålgdt detta

fått at bota kikhoftan , altid med fåker och
god framgång. Derföre fager Herr Wahl-
bom, at uti den ofvannåmde kikhofta varH:r

Strandbergs kur den fåkraftej men fom
Allmogen ej kunde komma härmed tilvåga

,

ej eller vara få granlaga vid fkötfeln , hade

han måfta delen brukat Jpecacuanha och Folia

Ledi: och på et annat ftåjle: hos dem, fom
man fick ordenteligen /kota, ilog altid Herr

Strandbergs method lyckeligen in 5 men hos

Allmogens barn var denna kur, både för vid-

lyftig och koftfam, dock kunde han för/kaf-

fa någon lindring
,
genom många och fmå

dofes af Jpecacuanha och Rorfmarinus SyU
veftris ; åfven fom Herr Faxe berömmer
kräkmedel och China-bark enligt H:r Strand-
bergs fått, och för öfrigt nåmner uti Prov.

Medic* Ber'ättelfe , Band. 3. p. 250. följ. de

medel han brukat, famt fager fig genom des-

fa med glädje , innom 6 månaders förlopp,

fådt fe 46 bain til hålfan återftållas , hviika

mer eller mindre af denna plågfamma fjuk-

dom varit angrepna: Läggande hårtil, at af

flera
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flera medel, fom han til denna fjukdoms håf-

vande använde, har väl Julep. e Mojcbo gjordt

något, faft det fordrat längre tid 5 Jikafom

åtfkillige barn blifvit hulpne af Sto - mjölk
,

fom den famma endaft några gånger nyttjat,

och nog befynnerligt år , at uti denna mjöJk

finnes något, fom dödar eller qvåfver kikho-

ftan , hvarom trägna anmärkningar torde fram-

deles gifva ofs båttre uplysning.

Herr Wåhlin gaf uti kikhoftan, fom

var förenad med kopporna , et Emetico-

laxans och theé af Sqvatiram , ån fvagare
,

ån ftarkare med mjölk eller vasfla blandadt,

fom gjorde god verkan 5 och befrämjades

kopp-utflaget med Remediis Mofchatis , hvil-

ka åfven lindrade kikhoftan. Kinkina gjor-

de i koppornas 3:dje och 4:de tidehvarf en,

fårdeles nytta för båda fjukdomarna : Hvar-

vid jag icke kan förbigå at nämna , det H:r

von Berger i Köpenhamn , hos 3:ne Frun-

timmer, af intet annat medicament funnit få

mycken nytta , fom af Mofchus , gifvit 4
gånger om dagen til 15 gran, då 4 til g
dofes gjorde en önfkad bättring 5 och når

Herr von Rosenstein vet, at Tobaks Extraä
ofta hjelper i annan convuJfivifk hofta , men
icke haft tilfålle at förföka det uti kikhoftan,

läger Herr August Philip Gesner , at den
halps med Piller af Mofchus och Extraél.

Nicotiana. Man finner åfven, at Herr Prov.

Medic. Docl. Blom uti den kikhofta, fom i

ÖJira
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ÖJlra Berg/lagen var gångfe 1766 i Jiinii och
Utfpridde fig mer och mer, med nytta gifvit

kräkmedel och Sqvattrams-thée , hos dem fom
voro mindre förmögne, famt at Herr Col*
iiander berättar

?
det Kina och Ddfsman ,

gjorde god verkan hos dem, fom hade råd,

fedan de medel blifvit tilförene nyttjade
^

hvilka borde gå förut $ men at Sqvattram

fom thée , och Pulver af Svafveldblomma och

Fiol-rot
5

uträttade mycket hos fattigare fol-

ket 5 åfven fom H:r Prof. och Ridd. Haart-
man råder , at efter kräkmedlen bruka et

Thée af 7/bp, Salvia och Pors , famt för öf-

rigt upräknar flera i denna fjukdom brukeli-

ga medel.

Läkare hafva länge varit tvehugfe om
råtta tiden til Kinans bruk uti kikhoftan

5

och" de flåfte , om icke alla hafva trodt, at

man förut måfte bereda de fjuke medelft 16-

fande ock afTörande medel, i fynnerhet kråk-

och purgerande famt åderlåtningar. Någre

hafva ej gifvit henne , förr än anfallet icke

mera förorfakar någon kräk ning 5 andre få-

fom ftärkande, når krafterna voro förlorade:

underligt år, at Herr De Haen talar icke et

ord om Kinan , uti den kikhofta , fom var

gångfe i Haag 1746 och 17475 utan berät-

tar endaft, at åderlåtning, enligt indication,

affårande > uplöfande och lindriga ftillande

medel , voro oftaft nödige. Men man gör

fletta härliga medel orätt, fager Herr Prof.

ock
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och Ridd. Murray, når man tvirlar om defs

fpecifika kraft uti kikhoftan; ty uti den Epi-

demie, fom uti Gottingen började 1 772, fann

han, at kräk- och arjförande medel, i förening

med Kinan, gjorde en förmonlig tjenft : Alla

andra af de nyare beprifade medel , uträtta-

de ganfka litet. Ofta var Hemmen få feg
,

at kräkmedel icke anilogo innan lofande me-
del, fåfom Oxymel Scillit. och Terra foliata

Tartari gådt förut. Ofta måfte han ock gri-

pa til Kinan , innan kråkningen vid anfallen

uphördt, når nemligen i anfeende til kraf-

ternas aftagande och fjukdomens långvarig-

het, et oordenteligt fjukdomens lopp, och
andra fvåra fölgder , voro at befara. Vid
fådana rilfållen gaf han förft Kina - decoft

med det nämnde medel-faltet författ, feder*

mera allena , eller vid alt för ftark hofta
,

med en liten tillåggning af BdfvergdU; hvil«

ket medel åfven Herr Morris brukat, för

fina 3:ne och 2:ne andra barn , uti kikhoftan

med god nytta 5 hvarvid Herr Murray flu-

teligen råder , at långe fortfara med Kiafcns

bruk , fedan man blifvit fri/k , för at dyme-
delft båft kunna undgå lindriga Recidiver.

Herr Bergs-Rådet Dalberg har behagat

mundteligen berätta mig, det han för några

år fedan lyckeligen botadt 3:ne barn, fom
af kikhoftan voro angrepna , och det ena i

fynnerhet på 14 dagar, med Folia Aurantii

få väl i Pulver , fom Infufion , hvarvid han
N:o 4. D vida
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vida öfver/kridit den vanliga dofts. Anled-

ning hår til tog han, af den nytta deffa bla-

der plåga vifa uti andra Convulfivifoe fjuk-

domar$ men han onfkar at flere förfök måt-

te framdeles anftållas med detta medel uti

kikhoftan
, på det man må kunna iluta om

defs kraft uti denna fjukdom 5 emedan han
icke håller 3 håndelfer för tilråckelige, at

hårutinnan utftaka något vifst 5 och låfer man
åfven , at Herr Franciscus Arand uti en
Tusfis ConvuJfiva , fom var mycket gångfe

1769 i September) jåmte flera andra medel,

med förmon brukat en Korn - decoft med
Fänkåls - frö j Corinter och Flora Aurantii

,

lamt fager at ingen af defs anförtrodde fjuka

dödde : dock tycks denna hofta icke varit

den råtta få kallade kikhofta»

Jag fer ock, at någre Läkare berömma
Calx Zinci uti kikhofta, hvilken dock torde

förtjena ytterligare förfökas , innan man om
defs kraft at håfva denna fjukdom, kan vara

förvillad : åfven fom det icke eller lårer vara

ert%gjord, fafiån önfkelig fak, i anfeende til

medlets ringa varde , at Skdlfpdck år något

förmonligt medel eller gällande hus -kur i

denna fjukdom , ehuru det gan/ka mycket
berömmes af Herr J. D. Bran dt, uti den
kikhofta fom var gångfe uti och omkring
Borgo 1768.* hvarvid mårkeligt år då han fa-

ger, at aldrafrft innom 6 dagar, var denna

Convulfivi/ka hofta aldeles lorta ; då han

efter-
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efteråt låt Bonde - barnen hvar morgon inta-

ga några droppar Tjära med en ågg-gula
,

hvarigenom en hvar fom det brukade, blef

fri/k och munter.

Sluteligen torde jag ock få nämna, at jag

vid någre Epidemier hår i Stockholm, brukat

ftundom et, ftundom et annat medel, och af

dem funnit mer eller mindre Iyckelig ver-*

kan. Naphtha Vitrioli och Nitri dulcis , den
fednare förenad med Laudanum Liqvidum

,

efter Herr Zacharias Vogels råd, hafva

varit af foga nytta. Conium kan efter hö in

erfarenhet, fom Herr Rutty menar, af en

håndelfe gåra godtj dock har jag ej funnit

den göra fkada. Mofchus eller Ddfsman
,

har jag väl brukat, dock icke med et få

fortfatt nyttjande , at jag med vifshet kunnat

/luta , om den varit formonlig eller ej ; men
kräk- och ajförande medel förenade med Kinan^

och denna, ftundom med Alkali Vegetabil*

Acetatum , hafva altid gjordt ön/keligare ver-

kan. Sjukdomen har dock ofta varit lång-

varig, hvarvid ftundom en fort matthet eller

tårande feber inftålt fig, då Sto-mjölken, når

den kunnat fås, tycks hafva vifat formonlig

nytta fram för Get- eller annan mjölk. Om*
fider fåg jag och feck med nöje låfa , at Hrr

Johan Coakley Lettsom efter Herrar Buk>
ton's och Suttcxiff's upgifter

,
gifver och

berömmer Tinclura Cantharidum i förening

med Kina och Opium, fedan kräkmedel, om
alt annat år lika, förut blifvit nyttjade.

D 2 Jag



Jag hade fåledes tilfålle , at
, på några

och tjugu barn, famt 2:ne fullvuxne perfoner

om fommaren 1779, då kikhoftan hårftådes

var nog gångbar , forföka det af Hrr Lett-

som brukade fått , at bota kikhoftan 5 ingen

af dem dog , och tycktes de alla til hålfan

återftållas pä kortare tid, ån af de vanligen

tilförne brukade medel. Det år val fant, at

hoftan i denna Epidemie, icke få häftigt gaf

vika, fom Herr Lettsom fager; men fedan

de fjuka några gånger intagit Tartarus Anti-

monialis antingen med Amylum eller Rheum,
famt 6 til g dygn brukat det nåmde mediet,

gaf febern efter, kikningarna blefvo lindriga,

eller nåftan inga , matluften återkom , och up-

hoftningen tycktes gå lättare for fig , och

,

fom man fager, med mera mognad, hvar-

vid både jag och de fjuka tyckte ofs hafva

mycket vunnit. Hoftan fortfor val ånnu nå-

gon tid bort åt, nåftan hos alla, dock oli-

ka 5 men vid medlets fortfatta bruk , eller

ock Kinan enfam , blef den åndteligen ute \

då ock 6pnande eller lindrigt laxerande me-
del mellan åt brukades , i fall 6pningen af

lig fjelf ej var fom tig borde. Jag okade

icke doiis, til defs ftrangurie infantfig, utan

höll mig altid vid en och famma 5 men det-

ta oaktadt, hånde dock, at 3:ne barn fingo

denna pläga , fom med Emulfiva och Klifii*

rer fnart nog lindrades , under hvilkas bru-

kande, jag uphörde med förra medlet : Dock
kunde
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kunde jag ej mårka , at de fom fingo firan*

gurien förr blefvo hulpne, an de, fom af den

famma hade ingen känning.

Kinan brukade jag aldrig i Tinclur , utan

endaft i Dccoä eller Emulfion , emedan jag

altid fann denna kikhofta förknippad med
någon feber , hvarvid de fjuke voro vårre

hvar annan dag , och fruktade fåJedes , at

Tinéruren kunde förorfaka hetta. Altid gaf

jag Tinttura Cantharidum efter London/ka

Å£0 ekare -boken , emedan den år 6 gånger

fvagare, ån den efter den Sven/ka, och dofis

efter denna fenare , i anfeende til fin ringhet,

blifver fvårare at accurat trårlfaj och fom jag

fann , at Herr Lettsom fruktlöft förfökt Kinan
enfam , och Mixturen utan Kina , hölt jag

före, at de 3-ne medel, fom utgjorde denna

blandning , borde vara tilfamman; hvarföre

jag icke Ville förföka Tin&. Cantharid. en-

fam , för at få veta , om denna egenteligen

verkade, emedan den för Hg fielf torde vara

et för häftigt medel 5 om den icke ikulle

blandas med Mucilago Gummi Aräbicii^ fom
jag fer at Herr Abraham Suttcliff gjordt,

och Herr Home i några andra fjukdomar

brukar göra.

Någre barn nyttjade på föråldrarnas til-

ftyrkande Sto-mjolken tillika , hvilka dock ej

tycktes hafva någon förmon
9

eller af den
famma förr återvinna hålfan, ån de, fom ej

nyttjade den. Någre fom voro blodfulie,

D 3 hade
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hade ock' ndshlod , hvilken altid lindrade

,

och var i ftållet för Åderlåtning; men Spän*

Jka Flugor voro ej nödige hos någon.

Man har mundteligen gjordt mig de in-

käft: at Epidemien varit til åfventyrs lindrig 5

at kräkmedlen , fom gingo förut , torde myc-
ket bidragit tiJ kuren , och at Kinan , utan

tilfats af andra medel lårer gjordt det måfta

m, m. hvartil jag fvarat; Jag medgifver, at

Epidemien var en , af ået hit in til obferve-

rade lindrigare flag; icke defto mindre voro

en del barn af den famma hårdt anfatte, ehu-

ru en del, förmodeligen i anfeende til krop-

parnas befkafTenhet , voro mindre och i rin-

gare grad 5 jag nekar ock ingalunda , at ju

kräkmedlen, fom förut nyttjades, kunnat bi-

draga til en fnar och fåker fjukdomens ut-

gång , och juft förden/kul , hora de åfven

med til denna kur - method : Man torde til

åfventyrs böra akta fig , at gifva Spanjk Fluge*

Tinflur, Opium och Kina, innan magen och

tarmarna någorlunda förut blifvit renade} åf-

ven fom jag icke kan tro, at Spanfka Flugor

och Opium aro få aldeles krafflöfe medel
,

at de i förening med Kinan , /Kulle lämna

denna fenare allena den hedern at verka

;

icke eller kan jag finna, hvarifrån den ftran-

gurie kunde komma hos de 3we barn
,

jag

Ijlförne omtalat , om icke af Spanfka Flu-

gorne , emedan man icke märkt , at Kinan

Brukad i kikhofta, plågar göra en dylik verkan*

At
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At Kinan

9
för öfrigt, /kulle kunna um-

baras uti kikhoftan , hvarom Tit. uti Recen-

(ionen Band. 2. p. 256 frågar, år föga tro-

ligt, få långe intet annat medel år upfunnit,

Jfom fpecifice kan bota denna fjukdom , och
Kinan af de flåfte Läkare blifvit anfedd och

ånnu anfes för et kraftigt ftårkande medel ;

åfven fom Opium^ hvilket af en del Au&o-
rer i kikhoftan berömmes , af en del förka-

tfas, fom af ofvan anförde anmärkningar kan
intagas, torde icke vara juft få aldeles onyt-

tigt vid denna fjukdom , om det år fant

,

hvad en del hålla före, at den nemligen bör

råknas til Spasmodijke fjukdomar, eller, fom
Herr Butter fager , Nervofo-fpajlici , och
Opium af de flåfte berömmes vid dylika til—

fållen : hvarvid det torde vara lika mycket ,

hvilket tilrednings-fått hårtil antages , få at

TinQ. Thebaica hos äldre, och Syrup* Papa-
veris hos fpådare barn , låmpeligen kunna
brukas. Hvad eljeft Kina-decoflens företräde

för Tinfturen , eller .dennas för Decofien an-

går, famt om det til kurens fåkerhet år nö-

digt, at öka Tina. Cantharid. tlls Jlrangurie,

upkommer , det förmodar jag , af hvad til—

forne anfördt år, vara korteligen befvaradt»

D 4 BerdU
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BerätteJfe om en Barnmorjkas oforflan-

diga upforande vid etförment Mifsfally

benäget ofverlemnad af C. R. til ^. K.

under d. 21 JS(ov- 1781*

Om det tröte bevis på den Ikada okun-

nige, men djerfva Barnmorfkor få ofta åftad-

komma, och Fruentimmer, fom biindtvis an-

förtro fig i deras händer, lida, få /kulle kan""

fke nedanfkrefne håndelfe förtjena at blifva

allmänt kunnig. Imedlertid ftånde det Herr

Prof. fritt at efter behag använda en Rela-

tion, fom min erkånila emot det goda biträ-

de Herr Prof. behagat Jemna mig vid den

Mr nåmde Sjukas tilfyn, foranlåtit mig at pä
begäran författa och meddela:

SHlledne d. g hujus kl. lo om aftonen

Jåt en Fru, fom altid ömmar vid berättelfen

af andras olycka , anmoda mig at befoka et

Fruentimmer , fom man fagdt henne ftolat

våndats i flere dagar med et Mifsfatt.

Vid min ankomft träffade jag Bornmor-

Ikan M;me F - ~ - fom mycket fryntligt be-

rättade : at här ingen fara vore å färde$ Fo-

ftret , fom hon jugerade vara åtminftone 16

veckor gammalt , vore redan få långt fram-

drifvit, at hufvudet, fom ftod emot korfsbe-

net, kunde omfattas med händren , och ikul-

Je med et par goda vårkar ännu kunna korn*

ma fram J
men (om den fjuka miftat mycken

blod^
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blod, vore ganfka fvag och mera ej hade

några vårkar, var hon (innad at nu förråtta

föriofsningen, hvartil hon ej allenaft lagt den

fjuke i fituation$ utan ock redan mycket der-

på arbetadt.

Sedan jag vifat henne in til den fjuka

igen , begårte jag af den bedröfvade Mannen
uplysning om fjelfva förloppet före och efter

Barnmorlkans ankomft. Kan gjorde följande

beråttelfe, fom efter några dagar bekräftades

af den fjuka fjelf med åt/killiga tillåggningar,

dem jag för ordningen och fammanhanget

/kul åfven infåtter på detta ftålie: Efter hans

huftrus egen rakning , borde fofhret endaft

vara 12 veckor 5
—

- Förfta anledningen til

mifsfallet hade varit en alteration om Onsda-
gen d. 31 0<fl. öfver et barn , hvarefter hon
mådt et par dagar illa

5
och åfven fedt nå-

got rödt. Den 4 hujus hade hon mådt få

val at hon kunnat beföka en Grann-Fru, men
vid hemgången derifrån om aftonen , hade

hon åter fkråmt fig i mörkret , och kommit
mycket andtruten hem. Morgonen den 5

hade å nyo litet rödt vifat fig , men ingen

precaution ånnu blifvit tagen ; om aftonen

deremot hade hon fittande blifvit häftigt of-

verrumplad af en häftig flytning, jemte tryck-

ningar åt fatet och framåt. Så fnart M:me
F - - - kommit hade hon rådt den fjuka at

ligga; fjelf gådt at håmta på Apotheket pulf-

ver, fom hon kallat Afflags-pulfver j
gifvit

D 5 den
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den fjuka deraf in et ftraxt , och fedan åter

et5 förordnadt at flitigt nyttja Rhenfkt vin i

varmt Théevatten
,
jemte Kinder-vatten der-

emellan. — Då Barnmor/kan d. 6 e. m. fådt

hora, at hvarken flytande blod eller lefrar på
några timar vifat fig , utom något litet fom
gådt på dukarne

?
har hon fagdt at hon få-

dant förmodadt efter de medel hon forord-

nadt, och förfåkrat: at nu intet MifsfaU vore

et befara 5 — har derpå börjat nyttja Olje-

och Atticke-omflag på underlifvet 5 — Den 7
om morgonen : en ny ånnu häftigare blod-

gång, med flora lefrar 5 mycket vatten 5 un-

der ftarka tryckningar. Barnmorlkan hade

då, efter gjord underfökning , förklarat at

nu kunde MifsfaH icke undgås , och at hon
,

for at påfkynda det , ville fatta et retande

Lavement, hvilket ock fkedt, och den fjuka

funnit mycket hett$ ftraxt derefter hade Barn-

morlkan fådt bud efter fig til en förlofsning,

och icke återkommit fedan förr ån inneva-

rande Torsdag d. 8 middags tiden 5 — Den
fjuka hade kort efter Lavementet, fom fkaf-

fat en öpning middags tiden , fådt de håfti-

gafte plågor, få at hon varit nåftan utom (ig,

och under dem miftadt mycken blod 5 — då

Barnmorlkan ånteligen efter flere belkicknin-

gar fiftnåmde tid återkommit, har hon med
lågnad hört at Kliftiret fkafTat goda värkar;
underfökt och löfvat at alt /kulle fnart vara

beM\t$ åter gifvit et Pulfver, Vin, Kinder-

yatten 5
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matten; vatten, hvari hvit Kanel varit kokad

5

I— Sluteligen fagt fig fjelf vilja hjelpa fram

foftretj låtit hålla den fjukas vidt utlagde

knån och axlarne 5 fört hela handen in i

födflodelarne och begynt et arbete , hvarvid

den fjuka fynts mycket lida 5 få hade hon fe-

dan kl. 5, under hvarjehanda förändrade lä-

gen och flallningar, under upmuntran til tå-

lamod och hopp , under anmanande til få

ftarka kryftningar fom möjeligt vore , under

flöfande med df/Iags-pulfver och Vin til kraf-

ternas {Värkande', bråkat och ilitit den fjuka

til defs hon börjat få fvimningar den ena

ftunden efter den andra 5 då hade Mannen
förft tånkt på och fkickat at föka en af fig

kand Doftorcch Accoucheur, fom dock icke

träffades. — Emedlertid hade Barnmor/kan

fortfarit , at få fort den fjuka efter någon

hviloftund och efter Vins nyttjande förmådde

komma fig före
, på famma fatt fom förut

handtera henne. — Nu hade hon nyfs vak-

nat up ifrån en fvimning , och blifvit lagd

tvärt öfver fången 5 och Barnmorfkan var i

beråd at lägga fifta handen vid henne, fom
ock fårmodeligen blifvit fifta* ftunden för den

fjuka , om ej min oförmodade ankpmft hin-

drat et fådant oråd.

Sedan jag afhört denna ohyggeliga be-

råttelfe, geck jag in til den fjuka, fom jag

ännu fann liggande i fiftnämde pofition och

\ånta på en fig länge lofvad hjelp , eller fna«
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rare på ytterligare marterande; hon förmåd-

de knapt tala 5 talet var oredigt, men gaf

tilkånna at hufvudet forfkråckeligen värkte 5

huden var torr och brännande 5 pulfen hop-
dragen , häftig och hård 5 blodflödet nu ej

betydligt 5 inga vårkar på flera timmar. —

•

Med håpenhet och tyftnad afbidade alla när-

varande mitt utilag, fom t\\ deras förundran

blef endaft at , under varfamt handterande
,

med det förfta bådda den fjuka ordenteligt

igen 5 hålla tyft och vål fvalt i rummet 5 gif-

va flitigt kylande och Jåfkande drycker: Barn-
morfkan förböd jag vid anfvar all annan be-

fattning tils vidare med den fjuka, ån hvad
til defle författningars noga i akttagande hör-

de$ den fjuka fjelf upmuntrade, och de när-

varande trollade jag få mycket omftåndighe*

ierne tillåto.

Det torde någon tycka at jag förfum-

itiat mycket, fom, innan jag tog något parti,

ej gjorde underfökning 5 I andre omftJndig-

heter hade jag vifst aldrig efterlåtit det 5 nu,

dels ville jag icke gifva den fjuka eller dem
fom henne omgåfvo få tydligt tilkånna , det

verkeliga och billiga mifstroende jag hyfte för

Barnmorikans upgifter, fom likväl ej var min-

dre ån mitt mifsnöje åfver hennes oförfvar-

liga praåique 5 hvilken jag ej eller fann å
propos at förehålla henne inne hos den fju-

ka 5 dels förmodade jag at min befattning

med denna fjuka ikulle uphöra med denna

oför-
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oförmodade vifite , fom jag ej vifste huru

den kunde vara anfedd , hälft då en annan

Läkare var kallad och väntad. Men förnam*

fta /kålet var likväl at jag anfåg ftillheten til

kropp och finnen långt angelägnare för den

ijuka , ån det lilla kunde för det närvarande

uplyfa mig , fom jag genom en underiökning,

på hvilken en ny fvimning kunnat följa

,

finge veta.

Jag afträdde fåledes och iåg ej den fju-

ka förr ån middags tiden den 9. Madame
Lundjlcn , fom i den förra Barnmorfkans ftål-

]e blifvit antagen , hade nu begärt mitt bi-

träde , villrådig om ej en åderlåtning vore

nyttig 5 och den fjuka hade efter det ovän-

tade harliga lugn jag för/karTat henne , fat-

tadt det förtroende för mig, at hon åfven an-

höll om min jämna tilfyn hädanefter. —

;

Den fjuka hade ej fått någon fömn , utan

fmå-yrat hela natten 5 druckit mycket 5 var

ånnu het ; hade något ledigare men ännu fvag

och häftig puls 5 inga vårkar, men täta ftåf

af odrågeliga ilningar och ikårningar i huf-

vudet, fom ofta ej llöts utan med fvimning,

och gjorde den häftiga ftåndiga hufvudvår-

ken ånnu fvårare 5 mycken mattighet röjde ftg

i tal och vid rörelfer $ dukarne voro våta

men mera, bkka ån röda.

Nu kunde jag ej längre upfkjuta under-

fök ningen. M:me F - - s upgift var mig
alt för mifstånkt, och M;me Lundjléns otjl-

råcke*
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råckelig; hon hade förmodeligen ej vågat

för den fjukas lidande /kul uppehålla tig der-

med få långe fom behöfts. — Ogerna ilåpte

den fjuka nu åfven mig dertil 5 gerna hade
jag ikonat henne för nya plågor.

Jag fann de yttre delarne mycket öm*
mande , och, ehuru fvullna, dock nu mera
]edig ingång til Vagina än gemenligen träf-

fas hos en , fem icke haft barn 5 — formo-

deligen en verkan af den förra Barnmorskans

hand. — Sedan mötte mig en hal, pofande

kropp; och fidverts på den en rund hälighet

;

råkade ånteligen vid fingrets längre införande

Modermunnen , fom af bemåite främmande
kropp var upfpånd til mef ån 1 Riksdalers

ftorlek , med tåmmeligen tunna läppar eller

bräddar , ej hårdare fpånda an at jag lått

kunde med fTngerfpetfen (ty få högt uppe var

han,) komma derimellan, och nåmde kropp,

omkring hvilken jag fåledes med tåmmelig le-

dighet , kunde föra fingret få vidt den öm-
mande modermynningen ville tillåta , nemli-

gen ej rundt om, dock få mycket at jag til-

råckligt blef öfvertygad, at det ej var något

hufvud eller annan kropps -del af et fofter
5

fom hölt mynningen få öppen \ för öfrigt myc-
ken fvullnad, åtfkillige ilimfor och en fårde-

les ömhet åfven i Moderflidan. — Under
och efter denna förrättning, den jag för den

fjukas ftora fmårta och jämmer nödgades för-

korta
,

yppade fig få ganlka litet blod 3
at

den
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den hvarmed fingret var färgat fnarare kun-

de tros vara kommen från färgade delar i

Vagina ån ifrån Lifmodren.

Hår kan jag ej annat ån relevera det

mifsfag M:me F - - - gjordt , ftörre ån jag

kunnat mifsrånka henne om , fåfom både högft

/kamligt och Ikadligt. Skamligt, fårdeles af

en Barnmor/ka, fom i rlere år- praäiferat, at

då hon få otilbörligen haft hela handen i Va-

gina , och det rlere ringer, fom den fjuka

tydeligen med fin ftora vedermöda kant, icke

kunna gö"ra lig riktigt begrep om en få litet

konftig fak fom hår förekom; Skadligt, idet

hennes okunnoghet förledt henne at biindt-

vis agera; och under mening at draga på et

fofters hufvud, draga, krofla, färga få mån-
ga innom Bäckenet befinteliga ömtåliga delar;

men at få fkedt, bevifer det hålet jag forft

råkade med fingret , och tydligt var rifvit

under det hon ville taga fåfte i det fom hon
mente vara et hufvud; Vidare: den mer ån

vanliga ömhet , fvullnad och hetta jag i alla

delar fann , fom ej haft rum om ej genom
våldfam medfart ; Uringängens tilfvullnande

eller blåshalfens förlamande, få at ingen urin

kunde gå förr ån med Catheter ; den häf-

tiga röta fom få fnart upkom ; at ej nåmna
den oreda !)on upvåckt i blodets och nerver-

nes rörelfe ; hvilket alt kunnat hafva de vå-

deligafte fölgder.

Ytter-
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Ytterligare får jag göra den anmärknings

huru angelågit det år at hafva vid underfök-

ningen för en hufvudregel , at aldrig binda

fig allena vid det man med fingret förft träf-

far > och at icke förr fålla ilt omdöme , ån

fedan man uptåckt alt hvad man med fingret

nåka och med kånila uptåcka kan. Om
jag utur akt låtit denna regel , få hade jag

vifferligen fallit i den viilfarelfen , at tro mig

råka modermynningen der endaft et rundt

och flått flarfvigt hål var til träffandes, med
fiere fal/ka flutfatfer fom jag fedan der af

dragit.

Men at komma til den fjufca igen } fä

afftyrkte jag åderlåtningen , hvilken val hvar-

jehanda fymptomer tyckts fordra , men jag

efter en få Äor blodsförluft , och under en

fådan fvaghet fom hår , anfåg for altför åf-

ventyrlig, rådde deremot til ytterligare fort-

fattning af kylande medel och Regime $ de

innom moderilidan fkadde delar låt jag ge-

nom Aromatiferade och fyrliga Injedioner fli-

tigt baffinera 5 bad ock Barnmorfkan förfig-

tigt leta fig våg, for at åfven innom Lifmo-

dern kunna då och då få käfta en dylik in-

jektion $ och vid famma tilfålle, ej med våld,

utan med ytterfta varfamhet trycka ned den

Hora maffan fom valde detta onda , fårdeles

om minfta tecken til aftion /kulle genom vår-

kar yppa fig i Utero. Hårmed fortfors hela

ofriga delen af Måndagen och påföljande natt.

Den
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Den io voro fymptomerne få litet för-

ändrade til den fjukas fördel, at hennes til—

ftånd begynte fynas mig ganfka vådeligt,

och fann derföre angeläget at få en annan

Låkares vittne til mina göromål och biträde

af defs råd. — Kl. 3 e. m. behagade Herr

Prof. på min begäran infinna dg} befann vid

underfökningen min Diagnofis riktig, beftyrk-

te min Prognofis och billigade den redan af

mig påbegynte curations methode, fom der-

före bief fortfatt 5 det vore utan tvifvei et

onyttigt företagande , at hår detailiera en cur,

fom hvar Prafticus dageligen brukar.

Smältningen , fom vi förutfedt /kola i

en fådan Torpor Uteri, fom hår var, bli en-

da utvägen til den i Utero befinteliga främ-

mande kroppens förftörande , började redan

den II om morgonen 5 var i full gång emot
aftonen med en odrågelig flank $ och geck
få fort at d. 13 var Moderhalfen hel ledig

,

hopfallen och flak. Ifrån Cavitas Uteri fort-

for dock de följande dagarne en ftinkande

fvart flytning , med hvilken åtikilliga fmå
hvaffa Jkdrfvor då och då fölgt, fom likväl

federmera dageligen aftagit under flitigt bruk

af detergerande Injektioner , och ånteligen

omkring d. 19 ftadnat i en lindrig muqueux
ecoulement utan all ftank, men hvilken ock
nu uphört. Aterftår nu endaft för vår fjuka

at håmta krafter , fom efter" en få fvår fjuk-

dom ej torde gå få fort.

N;o 5. E De
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De fvårafte fymptomer hade med Uteri

lidande haft for mycket /ammanhang, for at

ej minfkas alt efter fom bemålte del blef le-

dig , och defs vafa degorgerade 5 men få vo-

ro ej heller Auxiliaire medlen: Antiphlogifti-

ca, Antifpafmodica och Antifeptica fruktlöfa;

i fynnerhet-vifade luftfyran vid detta tilfålle

en härlig verkan. Redan den II om afto-

nen blef den medelft blåfor , fom utan före

den fjukas rum fyldes dermed, applicerad in-

nom Moderilidan 5 hvaraf nyttan få häftigt

vifade (ig, at då Barnmorfkan vid den forfta

blåfans utkramande få når ftårknat af ftank
,

kunde hon ftraxt derefter utan ftor olågenhet

applicera den andra. Den fjuka fjelf fann

ock håraf få mycken låttning for andedrag*

ten , fom förut vid minfta rörelfe blef af

Hanken befvårad
?

anda til den fjukas fvim-

ning, at då hon med vedervilja emottog de
liquida, kunde hon ej nog ofta få Luft-inje-

clionerne. Så fnart flanken började å nyo ta-

ga öfverhand voro deffe henne i fynnerhet en

kår och fåker reffource. Den 16 började

hon kunna umbära dem få ofta. Tor hända

bidrog luftfyrans flitiga bruk mera ån 3 ikålprd

Jnfufum Kina
5
fom åfven nyttjades , at före-

komma den elaka fe-ber iom gemenligen in-

finner lig vid fådan röta fom hår var 5 men
nu blef nåftan omårkelig.

C. R . . hen.

Anmärk-
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Anmärkningar vid föregående Berättelfe,

af% K.

Herr AfTeff. Do#. Ribben , fom upfatt

och benäget öfverlemnat mig denna Beråttel-

fe, år jag /kyldig den erkånfla, fom en Re-

fpeflerad Låromåftare har rättighet til af Cm

fordna Eleve. Det vore förmåtit, om jag

trodde mig hafva behöfts vid ofvannåmde

cafus fåfom rädgifvare , och fåfom vittne vil

jag icke förmoda den precaution varit nödig.

Tvärtom bör enda driffjådern til den kal-

lelfe , hvarmed Herr AfTeff. vid detta tilfålie

hedrat mig, hafva varit en benägen åftundan

2t låta mig med fig dela fördelen af de nyt-

tige obfervationer , fom man närvarande vid

en dylik håndelfe kunde göra 5 åtminftone år

verkeligheten deraf fådan , och anfer jag i

fynnerhet fåfom en utmärkt förmon , at haf-

va fått obfervera den lyckeliga verkan emot
röta , fom Injedionerne af luftfyra hos Patien-

ten vifade. En invention , fom var Herr

Aflefl. aldeles egen , och hvars effeft få fur-

paflerade vår förmodan , at man nödgades

moderera Injeftionerne , för at icke aldeles

hindra den i Lifmodren befindteliga främman-

de kroppens fmåltning genom röta, fåfom

enda utvägen at få den bort. Jag var ock

icke litet frapperad af den fimpla appareil,

med hviiken H:r AlTeff. tilredde defla Injetfio-

E 2 ner,
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ner, hvarvid jag endaft vil nämna, at i ftåi-

]et for et Glas - rår , fom uti Götheborgfka

Journalen : Samling af Ron och Uptdckter &c.
Band. i. p. 83 , före/krifves at fatta uti kor-

ken pä Krit-flalkan, få nyttjades nu en Kli-

Jlirs-pipa med vidbunden Oxblåfa , lbm för-

ut blifvit upbi ött och hopvriden. Sedan /ler

Jixus genom Rliftir - pipan upftigit och fyllt

blåfan, blef denna fenare ganika val ombun-
den nära vid pipan , fom fedan drogs ur

korken och fördes in i Vagina och Moder-
mun, hvarpå bandet kring biåfan aftöftes, at

den inneflutna luftfyran kunde utflåppas och

drifvas dit man ämnade henne. Man flapp

fåledes genom denna invention, at förft bin-

da blåfan kring Glas -röret och fedan ömfa

henne derifrån på KJiftirs-pipan.

För öfrigit tillätes mig anmärka , det

Herr Affefforen mundteiigen behagat fåga mig,

at han icke fjelf kant ellerfedt de fmå hvaffa

jkärfvor (Jag fölgde håndelfen icke få långt)

fom blifvit obferverade uti flytningen , utan

har det endaft genom beråttelfe , ehuru nog

trovärdig , af dem fom vårdat Patientens

fnygghet 5 men det år väl möjeligt , at et

folier eller benaktjge delar deraf varit inne-

flutne i den främmande kroppen, fom vi nog

tydeligen genom underfökningen funno vara

til fin yttre forme en Mola.

Om
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Om Lifmodrens Omftjelpning, eller Retro*

verjio Uteri ; af J, K.

Lifmodrens Omftjelpning år den håndel-

fe, då Moder-botten vandes ned i Kors-gropen

åt Stolgången , mellan Moder-flidan och Ande*

tarmen; men Moder-knappen och Modermun*
nen våndas up mot eller öfver Isbenet.

Denna håndelfe , fom Läkare - Konften

,

intil för icke många år fedan varit i oku nig-

het om , har ofta förekommit , eller kan/ke

rättare: ofta blifvit igenkänd, efter defs får-

fta bekantgörande af en Engel/k Chirurg. vid

namn John Lynn.
Såfom denna fjulrdom år för Hafvande

Qvinnor gan/ka farlig, få har jag trodt mig,

at med en be/krifning af defs fymptomer

och fåttet, at genom konft hjelpaden, kun<-

na tjena , åtminftone dem af våra Herrar

Läkare , fom icke hafva tilfålle , at ur Ut-

JåndJka Journaler och Böcker derom blifva

underrättade.

Emedan jag varit nog lyckelig , at än-

nu ingen gång träffa ut för denna håndelfe 5

kan jag af egen erfarenhet ingen ting derom
fåga 5 det blefve ock öfverflödigt , om ej för

litet betydande, fedan en Hunter, en Sax-

torph , m. fl. derom lemnat ofs få fäkra

obfervationer och få goda förelkrifter.

Jag vil altfå åtnöja mig med, at lemna

•n utförlig Recenfion af någre defle Herrars

E 3 be-
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befkrefne Cafus i den vågen, fom kunna gif-

va et tydeligt begrep on fjukdomen och defs

botande 5 tagande mig likväl frihet , at bifo-

ga en aller annan anmärkning.

Caf. I.

Om en fatal Retroverfio Uteri , af J o h m
LynNj meddelad jemte et Jppendix af
William Hunter, M. D. F. R. S,

(Utur Medic. obj. and Inquir* by a So-

ciety of Phyftcians in London* T . IV*

p. 388-)

Qvinnan var omkring 40 ar gammal.™
Haft åt/killiga barn. — Långe plågad af en
Prolapfus Fagina Uteri. -^ Nu i I4:de eller

I5:de veckan Hafvande, — Fick , den 22
Septemb. 1767, häftiga fmårtor i underlifvet,

fom ftråckte dg nedåt Vagina , hvilken nu
icke kunde reduceras , ehuru det förut fkedt

lått och af lig fjclf vid en horizontal krop-

pens ftåJIning. -— En nåftan total forftopp-

ning på urin och ftolgång. -*- Kliftirer , en

Emulfio Anodyna Fomentationer , lindriga

Diuretica och Laxantia brukades några dagar,

med den verkan, at opningar fmgos , någon
urin gick bort fmåningom och befvårligt,

Prolapfus Vaginse reducerades och plågorna

lättades mycket tils d. 3 Oftob. då Qvinnan
vid något arbete kånde (efter fin beråttelfe)

någon ting häftigt lofsna i hennes buk och

falla
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falla ned mot ftolgången. De f6rre fympro-

merne , utom Prolapfus , återkommo ftraxt.

— Nu fåg Herr L. henne förfta gången i

fåll/kap med Herr Syer. — Smärtorna voro

fvåra, en total urin-flamma och förftoppning,

äckel och tenefmer. — Förutnämde medel
användes åter 5 men fåfängt. — Kliftir ficks

ej in i nödig myckenhet, for at kunna ver-

ka. Catheterns application var omöjelig. —
Herr L. påminte ilg , ehuru ofuIJkomligen

,

at Herr Hunter, år 1754, meddelat fine

Elever och åhörare , uti någon Leftion , en
håndelfe af Redroverfio Uteri

3
och mifstänk-

te denna, at vara af famma natur. ~ Under-
fökning anftåldes och fants : Vagina updref-

ven mot Offa Pubis af en fvulft, ftor fom et

Jitet Barn-hufvud, liggande bakom Vagina,
nåftan på Perinaeum , och hindrade fingret

,

at Mwen uti Retfum komma långt up. —y

Svu;ften märktes vara Fundus Uteri.— Oriff-

cium kunde ej kannas.— Många förfök gjor-

des at reducera Uterus , hvarvid qvinnan ftäl-

des framftupa på knä och armbogar 5 ena

handen infördes i Vagina, at med den dra-

ga Uterus fram åt 5 med 2:ne fingrar af an-

dra handen uti Reflum, fökte man at /kjuta

up Fundus , enligt Hunters rscommendera-
de methode 5 men fåfängt , äfven fom Cathe-

terns införande. — Tilflåndet förblef lika til

d< 5:te , då half-bad jemte förra methoden
åfven fåfängt användes. Cathetern tycktes lik-

E 4 väl



72 * ) o ( #
val ga något up om Urethra ocli aftappade nå-

gra gånger i å 2 fkedblad urin, vid qvinnans

ömfade lUIiningar. — Följande dagen propo-

nerädes Punäura Veficce Urinaria öfver Offa

Pubisj men tillåts ej af Patienten, fom d. 7
var mycket fvag 5 hade ofta hickningar och
åckel 5 fade tig kanna någon ting brifta fon-

der invårtes , fick Mifsfall , hvarvid Fofter

och efterbord tåmrneligen lått bortgingo. (*)— Cathetern låt (ig fedan utan fvårighet in-

bringa 5 men ingen urin fants, hvaraf Huta-

des, at den bnftning qvinnan kant, varit i

Urin-blåfan. — Patienten dog den 8 bittida

om morgonen. Vid Obdu&ion fants : om-
kring 9 qvarter ( Pints ) urin i buken 5 uti

Urin-blåfan var, in fundo, et hål, at fingret

kunde inforas , omgifvit af en brandaktig

Ting 5 hela Corpus Uteri var tilbaka bögd 5

Fundus låg millan Vagina och Re#um 5 Ori-

ficium mot Offa Pubis. —- Såfom Moder-
halfens och Urin -blåfans (anfenligen dragne

ur dt naturliga låge) våldfamma tryckning

på hvarannan , emot eller fnarare öfver Offa

Pubis, var råtta orfaken til urinftåmman och

omojeligheten , at inbringa Cathetern i bSåfan ;

få frågar Herr L. om det hår varit gagneligt,

at med et tjenligt inftrument öpna Fundus

Uteri genom Vagina , och fåmedeift uttoma

Uquor Amnii ? Hvilken operation H:r Hunter
pro-

-(*) Som 1 ilv v å i icke låtteligen fkullo förmodas yi$

en fådan Lifmodrens ftållning.
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proponerat i den cafus han haft, hvarefl: lik-

väl Cathetern /lapp lått in och blåfan evacu-

erades från urin , hvars fuppresfion der åf-

ven hårrörde af annan orfak , nemligen den
tryckning, fom fvulften i Vagina gjorde på
Urethra. Månne urinens lopp härigenom /kul-

le blifvit låttadt ? och defsutom : hade det

varit möjeligt, at Uterus, få fåftad och ned-

drefven i bäckenet , och med den anfenliga

tyngden ofver fig , hade kunnat reduceras ?

Hade det, i närvarande håndelfe, hvareft in-

gen urin kunde aftappas, ej varit båttre, at

pun&era blåfan öfver Pubes , i hopp, at Ute-

rus möjeligen fkulle kunnat reduceras
5
fedan

tryckningen af blåfan
,

genom urinens uttö-

mande blifvit håfven? Eller, i håndelfe redu-

åion likväl blifvit ogörlig , kunde Uterus fe-

dan genom Vagina blifvit öpnad och förmo*
deligen då reduceras ? — Denna qvinnan

hade icke kunnat avortera få långe blåfan var

full 5 men utgången vifade , at Mifsfall f61g-

de ftraxt på blåfans briftning , hvaraf delar-

ne blefvo ilappa ," och Fund. Uteri troligen

något uplyftad efter tryckningens uphoranda
genom urinens evacuation (*): Och år icke

E 5 detta

G) Den Lifmodrens ftållning, fom fants vid Obdu-
ttion tyckes icke medgifva detta, då likväl Uteri

Cavitet var aldeles ledig och följakteligen defs

volume mycket minflcad. Defsutcm vil af det ef-

terföljande kunna Hutas, det faken varit få långt

kommen , at Lffmodren mera verkat på blåfan

»

Än denna på Lifmodren*
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detta et argument för fannolikheten af det*

nytta man kunde väntat af punflura Veficae ?

Men i hånfeende til de fölgder man har at

frukta af fädane Operationer, och alla andra
omftåndigheter , år mycken tvifvel , at hvar-

ken en eller bagge deffe Operationer ikulle

fvarat mot ändamålet, eller åtminftone, at ut-

gången ikulle blifvit lyckelig 5 dock fom de
åro de probaMafte, om icke enda medlen i en

lå förtviflad belägenhet, torde vara vårdt, at

derpå hafva vidare affeende och göra förfök ?— Herr Hunter menar , at om en fådan

håndelfe tidigt uptåckes , kan Uterus reduce-

ras på förut omtalte fått 5 men om den år

omftjelpt och icke åter upfkjutes, innan

Foftret fått den itorlek och Uterus blifvit få

diftenderad, at den aldeles inpackas' i bäcke-

net, få förbiifver den i fådan flållning , och

det år vid fiftnåmde omftåndigheter , fom
qvinnan förft börjar kanna fafeiiga fmårtor.

Jag har nyligen , fager Herr L. , blifvit un-

derrättad, at Do(5r. Hunter haft åtfkillige få-

dane cafus , fedan den han berättade ofs i

Letfion , fom alla blifvit hulpne genom tidig

och tjenlig fkötfel. I närvarande håndelfe

frågar Herr L. om icke Caufa praedifponens

liårledf fig från Prolapfus Vaginae och en all-

mån kroppens ilapphet , i fynnerhet Moder-
bandens och de tilhörige delars ? Nårmafte

och omedelbara orfaken lemnar han derhån,

hvad den kunnat vara. — Sedan föker han

be*
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bevifa , at omöjeligheten af Catheterns infö-

rande i blåfan , ej hade fin orfak i Urethra

(ty den /lapp han våJ igenom) 5 men uti blås-

halfen , hvareft Vefica gjorde en acut ängel

med Urethra, genom den tryckning af Uterus

på blåfan , medelft hvilken hon tvingades at

hånga fram öfver Offa Pubis. Håraf upkom
ået fvåra hindret för urin-tappningen , ehuru

Cathetern pafferade Urethra: Et hinder, hvil-

ket van Swieten omtalar och erfarenheten

beftyrker fäfom ganfka fvårt, och fom 1 den-

na håndelfe blef ånnu vårre af Lifmodrens

onaturliga l^ge och våldfamma tryckning

,

jemte blåfans excesfiva conftri&ion* Kanlke,

fager han , en flexible eller befynnerligen

gjord Catheter hår fkulie gått an ? Men det

1611 mig ej in, efter jag ingen fådan hade.

— (Sept. d. 5 År I770).

Nu följer p. 400. Appendix til föregå-

ende Beråttelie af Win,. Hunter , ftåldt til

Medical Society.

Herr H. berättar, at den Le&ion, fom
Herr L» fyftaf på blef hållen i OcFtob. 1 754,
för et antal Herrar af Faculteten och Stude-

rande , i affigt , dels at en få befynnerlig

,

inftrucriv och vigtig cafus måtte blifva mera
bekant, dels ock, at någon obfervation eller

uptåckt, fom han gjort i affeende på Uterus

Gravidus måtte bli vål beftyrkt. Denna hån-

delfe, begripes båttre, fager han*, når jag fått

gifya ut Figurerne på Uterus Gravidus: Den
blir
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blir ämnet for en flor tafla i det Verket (*>
Imedlertid , medan man tror den håndelfen
kunna uplyfa Herrr L . . . s obfervationer

och menikligheten fordrar, at göra Retro-

verfw Uteri mera kand bland Pra&icij få

iilbjuder jag härmedelft innehållet af den åbe-

ropade Le&ion , med en eller annan reflexion,

fom tilfålle och årfarenhet fedan hafva Jkaf-

fat mig , ehuru jag nu ej har ledighet , at

Publicam nog värdigt utarbeta ämnet. Hån-
delfen var denna:

Caf. II.

En ung Qvinna, forfta gängen hafvande,

i 4:de månaden, blef
?

efter en alteration
,

illa angrepen och kunde ej utan flor fvårig-

het gå til ftols eller ilåppa urin ti Is Lördagen
d. 12 Oftob. 17545 då bägge evacuationer-

ne aldeles hämmades, fom fortfor , utan nå-

gon lättning til Lordagen d. 17 Oo#ob. då
Herr Chir. Walter Wall kallades. Han
aftappade genom Catheter omkring 7 eller

8 qvar-

(*) Detta präktiga Verk utkom år 1774, under Ti-

tel af: Anatomia Uteri Humani Gravidi Tabulis

Jllujlrala AuBore Gulielmo Hunter &c. Eller

The Anatomy of the Human Gravid Uterus ^c.
och år inköpt for Artis Obftetricice Profesfionens

rakning hår i Stockholm. Det innehåller XXXIV
Taflor, med fina uttydningar på Latin och Engel-

fta, af hvilka den XXVI föreftåller Uterus Re*
troverfus.
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g qvarter urin. Et Kliftir fattes utan verkan,

emedan få litet der af gick in. Mot afton

aftappades åter vid pafs 3 qvarter blodfår-

gad urin. — Vid underfökning i Vagina kun-

de fingret ej komma, långt for en flor fvulft,

fom låg bakom Vagina och tryckte henne

tått uptil infidan af Ofta Pubis 5 var följ-

akteligen ej i itänd , at hvarken racka inre

andan af Vagina 3 ej eller uptåcka någon ting

likt Os Uteri. — Uti Recftum tryckte fvulften

få emos Os Couygis m. m. at fingret uti ho-

nom endaft kunde komma et litet ftycke in«.

— DefTe omftåndigheter på minte Herr W.
om en cafus Retroverfi Uteri, fom H:r Gré-

goire omtalt i fina Förelåsningar (*) i Paris-

Herr W. Hutade at denna vore af famma
natur , fårfökte Uteri reduftion , läggande

qvinnan på rygg och hjelpande med et finger

i Vagina och et irRe&um, fåfom Herr Gre-
goire hade forefkrifvit 5 men fåfängt. —
Plågorna fortforo och H:r W. kom til Hrr H.
d. 19 0#ob. , at få honom med til Patien-

ten , fom ock fkedde. — Herr H. införde et

finger millan fvulften och infidan af Os Pu-

bis , litet åt ena fidan af Urethra , hvarvid

en anlenlig myckenhet urin gick bort, eme-
dan hans finger håfde tryckningen på Ure-
thra. Qvinnan ftåldes på knå och armbågar,

med hufvud och axlar få lågt , fom möje-

ligt

(*) Sålunda lår Herr Gregoire hafva varit den f<5r-

fte, fom rätteligen oblerverac denna fjukdom.
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t

ligt var \ en hand infördes i Vagina och två

fingrar af den andra i Reflum 5 med den
• förra föktes at nedbringa öfra delen af Va-
gina , fom var anfenligen dragen ur fit råtta

Jåge, och med de fednare bemödade Hrr H.

fig at tillika åter up/kjuta Fund. Uteri $ men
fåfängt: Qvinnan dog d. 21 Oftob. och öp-

nades den 23 derpå följande , och då fants

Blåfan få updrefven af urin , at hon intog

nåftan hela Regio Anterior Abdominis, lik

Uterus i fifta månaderne , och öpnad famt

tömd från urin,, fants defs nedra del , fom
år förenad med Vagina och Cervix Uteri

,

och hvareft Uretererne löpa in , få högt up-

Ikuten fom Limbus Pelvis af en ftor rund

fvufft (Lifmödren), fom noga fyllde hela

Cavitas Pelvis. — En Catheter infördes up
efter Vagina , då det marktes at blåfan af

honom upreftes vid fpetfen af fvulften: et be-

vis, at öfra andan af Vagina, och följakteli-

gen Os Uteri, der var fituerad, fom ock be-

fants riktigt, når en korfs-fkårning gjordes

der genom blåfan och Vagina. — Spetfen af

fvulften var Os Uteri
, på hvilken blåfan hvi-

jade, och Fund. Uteri var nedvänd mot Os
Coccygis och Anus. — Lifmödren hade, i

detta omftjelpta tilftånd , blifvit få ftor och

få inklämd uti Bäckenet , at den ej kunde ut-

tagas, förr ån Isbenen blifvit genomfkurne uti

Symphyfis och anfenligt åtfkilde , få at rum-

met mellan Backen - benen blef ftör?e. —
Svår-
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Svårligen kan lagas hvad orfaken varit til

denna Lifmodrens olyckeliga ftållning, förr ej

tyckes hafva kunnat hårröra af en aiteration.

— Ehvad ock orfaken måtte varit, om L//*-

modrens otnftjelpning i tid blifvit uptåckt
,

hade den fnart kunnat hjelpas på ofvannåm-

de fått. — Når Lifmodren en gång tagit

denna ftålJning och deruti varit någon tid

,

förbhfver den fannolikt aJtid få, med mindre

genom konft reducerad , innan hon få tilta-

git i ftorlek, at hon aldeJes inklåmmes i Bäc-

kenet y och altfom detta tiltager, biifva urin-

och ftoJgång mer och mer fvåra, och åndte-

ligen bagge aldeles förftoppade. Sedan för-

vårras det onda, ej allenaft genom tiltagan-

de plågor, utan ock genom urinens famlan-

de i blåfan och excrementernes i tarmarne

,

hvarigenom Uterus tryckes djupare och dju-

pare ned i Bäckenet
?

då tillika den utfpån-

de blåfan drager up med ilg den delen af

Vagina och Cervix Uteri , med hvilken den,

år förenad , hvarigenom, Fund. Uteri tvingar

mer och mer rått ned. — I anledning ai

denna olyckeliga cafus frågar Herr H. om ffij

Puntiura Uteri genom Vagina, fom förut vid

Herr Lynns håndelfe år omtald, varit atför-

föka ? men hår fants qvinnan i få fvagt til-

ftånd, at man ej kunde våga det: Dock bad
Herr H. Herr W. inhåmta deras tanka, fom
hade mera årfarenhet$ men de funno åfven,

at ingen ting kunde göras til Patientens rådd-

ning.



8o # ) o ( #
ning* — Sedan den tiden har Herr H. haft

flera handeifer af famma natur
?
men mindre

långt komna* — Alla inträffade omkring 3:dje

månaden, förr eller fenare. «— Alla med gra-

dual fuppresfion, förft på urin och få på fiol

-

gång. — Alla lyckligen huipne på följande

iätt: i) Urin aftappad. 2) Et retande Kli-

ftir 5 och fedan tarmarne blifvit val tömde

,

fants altid lått at replacera Uterus. — En
gång återtog Lifmodren fin naturliga ftållning

af fig fjelf, efter defle evacuationer. — Vid
en annan håndeife måtte Uterus ofta repla-

ceras, innan hon blef få ftor och upftigen i

öfra Bäckenet, at defs återfall ej var möje-

ligt. — Då man har orfak at befara Retro-

verfio Uteri, menar H:r H. det fannolikt vara

nyttigt , at ofta taga en framftupa ftållning

( recumbent pq/lure ) och akta (ig , at aldrig

blåfan mycket utfpånnes af urin, eller Rectum
och Colon af Fasces. — Sluteligen anföres

orfaken, hvarföre Royal Society anfåg en be-

råttelfe om Retroverfio Uteri Tå angelägen at

publicera, nemligen: många Pra&ici kanna ej

denna fjukdom , fom bevifes deraf , at då

,

inom de fenare 2:ne åren , uti London (*)

2:ne hafvande Qvinnor dödt deraf , utan at

orfaken til deras plågor blifvit uptåckt förr ån

efter döden
7

då likväl fyroptomerne och

fvul-

(*) Ja i fjelfva Londons Hofpital, fom fynes af hvad

Herr H. på et annat ftålle fager och framdeles

&al anföras.
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fvulflen, i affeende på Vagina och Reflum,

åro fådane, at man nåftan omöjeligen borde

mifstaga fig (*). Icke defs, mindre felade

förfarne Praftici i bagge defle håndelfer, och
fågo med fmårta i de döda kropparne det

,

jfom de lått kunnat bota hos de iefvande,

om de i råttan tid uptåckt hvad fom icke

var fvårt at finna. (Fortfåttn. e. a. g.)

Cafus Hcematurice a -Cantharidibus\ eller

Håndelfe om Blodpinkning 9 förorfakad

af Spanfka Flugor 7 inlämnad afG.L*

Så nyttige och
,

jag vågar fåga, oum-
bärlige Spanjka Flugor 4ro uti åt/killige fjuk-

domar, i fynnerhet utvårtes brukade (**) ;

N:o 6. F .få
£*) Så fnart man har fig bekant, at en fådan fjuk-

dom kan exiftera 5 men dittils hafva mifstag, åf*

ven af H;r H. fjelf , varit både möjelige och för-

låte] ige»

(**) Invårtes berömmer eljeft, bland de nyare , Herr

John Brisbane Tin&nra Cantharidum, icke al-

lena uti Viabeie, utan åfven Lamhet, urinens for»
hållande af krampaktig orfak, Andidppa af fam-

ma orfak , hyfterijka Utfallen och fåfom hjertflyr-

kande medel , famt fager, at denna TinSfur , utt

nog flor dofi , brukas uti Londonjke , och i fynner-

het Middlefex Uofpitalet x med mycken nytta utf

någre huden* Sjukdomar* ( Se defs SeleEl Cajes

in the Prattice of Medicine, Lond* 177a. ) och

Herr Philip Pirri har med fördel gifrit denna
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få /kadelige och ftundom dådande år deras

verkan, då de i för ftor dofi tagas invårtes

,

antingen med vilja eller af förfeende. En
håndelfe af fenare flaget, har förden/kul gif-

vit mig anledning, at nåmna följande:

Herr S . . några och tjugu år gammal,
hade af förkylning ådragit tig en ftark fnuf-

va med röda ögon och hufvudvårk. En Lä-

kare af defs vänner, förelkref åt honom en
Spanjk Fluga , at lägga i nacken , famt tvån»

ne Rhabarber - pulver , af hvilka fenare det

ena togs om aftonen , och det andra /kulle

följande morgonen kl. <j intagas-

Span/ka Flugan til/eddes hos den fjuke

af Melilot-plåfter och Spanfk Fluge-pulver 5

och fom af det fenare vid pafs 15 til 20
gran blefvo öfver, undangömdes de i fit pap-

per bak en fpegel, på et i rummet varande

Natt-

Tin&ur invårtes , då lemmarna varit på et hård-

nackat fått förlamade
; (Journ* de Medec. Chi<-

rurgie , Pharm. c^c Tom. XLVI1I.) åfven fom
Herr Fr. Christ. Stöller beiÖmmer den famma
invårtes uti Incontinentia urirtae , (Beobacht. und
Erfahr. GV. Cotha 1777.) at förtiga flera andra

fjukdomar, hvarutinnan detta medel, nu för tiden,

icke utan nytta , blifvit invårtes brukat. Man fin-

fler fåledes håraf , huru tiderna blifvit förändra-

de fedan år 1698 • då Herr Gröenewelt in-

fattes i fångelfe blott derföre, at han gaf Span-
ika Flugor invårtes. Se defs Skrift: De iulo tan»
ttiariäum in Medicina w/u inferno, Xond* 1

7

1}*
i Företalet.
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Nattduks-bord, men Rhabarber-pulvret lades

på en ftoJ, vid den fjukes fång*

Följande morgonen då Läkaren kl. g
återkom

i
fann han Patienten fåmre ån tilför-

ne. Han klagade öfver mera fveda i ögo-

nen 5 ftarkare hufvudvårk , brännande urin

och underliga känningar i kroppen , dem han

fjelf icke kunde be/krifva. Pulfen var val

något häftigare än vanligt och likfom kramp-

aktig $ men ej det man egenteligen kallar

fnabb.

Läkaren , fom fann det ena RhabarbeN
pulvret qvar vid fången , och på tilfrågan

i

hvarföre det icke blifvit intagit, fick tilfvar,

at Patienten för vid pafs en tima fedan in-

tagit et pulver , fom hvarken til fmak eller

Utfeende liknade Rhabärbern , förmodar ge-

naft mifstaget, fökef efter det bortgömde
Span/ka Fluge-pulvret, men det fants icke.

Ledfen öfver denna händelfe , inkallar

han Pigan , fom om morgonen ingifvit det

fenare pulver , hvilkert berättade i ät fom
Patienten icke fagt henne hvar något pulver

låg, hade hon
i

efter mycket fökande , fun-

nit et på Nattduks-bordet, hvilket hon gif-

vit honom , och detta var juft Span/ka Fluge-

pulvref.

Hår blef fåledes frågan , åt det haftigä-

fte fom möjeligt var, /kaffa giftet utur krop-

pen* Patientens ftarka hufvudvårk , röda

égon m< m* tillåt icke kräkmedel ; och pul-

F 2 vreC
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vret hade utom defs , varit nog långe inta-

git. Man gaf derfore den fjuke en Laxtr*
dryck af 2 lod Engeljkt Salt med lika få -

mycket Manna , och derjemte Emulfio Com-
munis at dricka af ymnigt. Men under det

verkan håraf afbidades, tiltogo fvårigheterne

med qvaf, Mrningar i underlifvet, brännan-

de i urin-gångarna, och litet blod vifade fig

uti urinen.

Kl. 12 förmiddagen, hade Laxativet ej

ännu gjordt någon verkan 5 men de nyfsnåm-

de plågor anfenligen tiltagit. Man gaf då

åter et Laxativ af Infufo Senna fimplici och

Manna ; hvarvid Patienten ej fick någon an-

nan dryck, ån den nåmde Emulfion. Kl. 3
e. m. hade af den fenare Laxerdrycken, in-

gen annan verkan forfports, ån några fåfän-

ga förfok, at gå til ftols. De förenåmde plå-

gor fortforo icke allenaft med en kall fvett,

utan tiltogo , få at fåga annat ån ren blod

gick genom urin-gången, och det med fåda-

ne ftårningar och qvaf, at Patienten hvarje

gång var på vågen at dåna.

Vid denna tid på dagen , blef ock jag

kallad i rådplägning , at hjelpa den fjuke

utur detta defs bedröfveliga tilftånd. Man
gaf nu fom tidaft , en théekopp i fånder af

en Emulfion, med mycken Mandel -Olja V
ftållet for Emulfio Communis, och en lagom
dofis Tintiura Thcbatca. Kl. 5 fattes et K//-

jiir af Linfro-flem och några mat/kedar Bom-
olja.
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ti)a y men detta gick efter en half tima bort,

utan någon lindring. Om aftonen kl. 7 appli-

cerades å nyo et dylikt Kliftir, hvarvid man
bod til, at, få långt någonfin möjeligt var ,

tvinga det up i lifvet. Detta fenare blef qvar

öfveren tima, under hvilken tid den fjuke hade

flere trångningar til ftols , med vanlige qvaf

och benägenhet til dåningar. Emot kl. 9
om aftonen , fick han en ganika ftark öp«

ning, vid hvilken urinen 5 fom tillika afgick,

val var blodbandad , men ej få ftarkt, fom
kort til forne.

Nu fördes den .fjuke ganfka matt til

fångs : drack en théekopp Emuljio Oleofa ,

fomnade ftraxt derpå , och fof roligt til kl. 6
följande morgonen 5 utan at mer ån enda
gång om natten vakna , då han åter drack

en kopp af Emulfionen. Vid upvaknandet

om morgonen, var han fri från alla plågor

5

rådnaden i ögonen och hufvudvårken voro

borta 5 icke den minfta känning hade han i

urin-gångarna, hvarken då urinen gick, fom
var af fri/k och naturlig färg , eller annars.

Han kånde Tig allenaft matt , men icke fvå-

rare, ån at han emot aftonen fteg up. Mat-
luften til middagen var drågelig, faft honom
icke tillåts at åta annat , ån grynfoppa med
bröd. Han nyttjade härefter några dagar in-

tet annat ån Folia Malva eller Kattöft-blåder

i ftållet för Thé , och tog et par gånger om
dagen Tinftura Rhei Amara»

F 3 Under
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Under lo år , ledan detta hånde , har

han aldrig haft den ringafte känning , fom
kunnat anfes vara någon fölgd harafj och

var vid denna håndelfe det mårkvårdigafte;

J:o, At ingen egenteligen få kallad Prtapifmus

plågade Patienten , ehuru under dfe 2 ti) 3
förfta timarna fedan pulvret var intagit, ere«

(tion /koftals infant fig, men federmera ickej

och 2:0, at alla fymptomer på en gång för-,

fvunno?

At med Emulfiva bota de fvårigheter,

fom kunna följa på Span/ka Flugors intagan-

de , år val icke något nytt. Biand andra

,

har Georg WotFG» Wedelius redan vid bör-

jan af detta århundrade, efter en Langius,
funnit för godt , at vid dylike tilfållen recom-

rnendera et ymnogt drickande af Ko -mjölk,

eller i defs ftålle , fager han , om feber år

tilftådes , hvarutinpan mjölk ej tjenar , en

Emulfwn af de 4 flora kylande frön* Jag
tror mig likväl ej fela , om jag åfven /kulle

tilfkrifva afförande medlen , Klifiirerne och

Opiatet någon verkan , fåforn bidragande til

kurens lyckeliga utgång 5 åtminftone Jåfer jag

hos Herr Rudojlph Forsten, at Theriaca

Andromachi förfvagar Span/ka Flugors kraft,

Imedlertid torde det icke vara utur vågen för

de enfaldigare, och i fynnerhet de, fom bq

pä landet at veta, det Ko - mjölken , fåfom

förmodeligen nårmaft yid handen , uti flike

Jiandelfer med förmon blifvit nyttjad ; och

lärer
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Jarer man i få fatta och trångande omftån-

diglieter icke få afikråckas från mjölkens nyt-

tjande, ifall någon feber /kulle vara tilftådes.

Man har ock långe hållit (öre, ztCam*
pher förtager Spanfka Flugors /kadeliga verkan,

hvarföre åfven Herr Greenfield brukat gifva

den förra uti Bolus til en Scrupel hvar 6:te

tima, då lifvet år i fara af Span/ka Flugors

myckna och oförfiktiga bruk$ hvarom jag lik-

vål icke af egen årfarenhet något kan fåga.

Sluteligen, och fåfom bevis, at Span/ka

Flugor invårtes i myckenhet tagna , kunna blif-

va dödande, torde jag få nåmna en håndel-

fe, hämtad hos Joh. Mich. Gallo (JDpufcw

la Medico - pra&ica Roma 1752.) ehuru jag

icke helt och hållit för defs trovärdighet går

i borgen: En Jungfru om 21 år, hade på
en gammal gummas inrådande , ftufvat et

knippe otvättad Herba Mercurialis , med olja

och fåcker , famt deraf ätit nog mycket en
afton, til at dymedelft hjelpa en trög ftol-

gång , hvaraf hon befvårades. Hon gick här-

på til fångs , och fof roligt i 5 timarj men
når hon vaknade, och fom haftigaft hade känt

någon vårk i magen
,
gaf hon öfver alt hvad

hon förtärt, fom var af en bå/k fmak och
gulaktig fårg. Alla medel kunde ej uträtta

något, til at lindra hennes plågor. Strangu-

rie, kall fvett, pulfens ofta afftannande och
et blåblekt anfigte, förebådade en annalkan-

de död, hvilken ock ftraxt derefter infant fig.

F 4 Man
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Man uptåckte uti et annat knippe af ofvan*

nåmde ört , en myckenhet Spanlka Flugor

,

fom i den famma lågo förborgade.

Om man af denna fenare håndelfe ej

kan draga någon annan lårdom , ån at på-

minnas om den bekanta nödvändighet , at

val rånfa och af/kölja grönfaker innan de bru-

kas til Läkemedel eller Föda
?

få torde den
famma icke vara få aldeles utan nytta.

' — --

Utdrag af Bref til A. B ... k.

i.

Från Mich. Forslin (*) dateradt Ldchteä

d. 25 Januarii J.78**

. - . - Vid tilfålle /kal jag bjuda til at

begagna mig af T/V. upgifter , och få myc-
ket görligt år tjena mina lidande medmånni-
fkor. — De 30 och några barn , fom jag

ympat, hafva ganfka lindrigt genomgått Kop-
porna. Naturliga Koppor hafva varit nog
fvåra och dödat några öfver 10 hår vid Moder-
Kyrkan j och en del hafva med plats genom-
gått. — Huftrun från G. Carleby, fom vår-

tiden förledit år var hos mig at föka bot för

de henne befvårande Struma , har fedan ej

infunnit fig. Hon hade af de ledfammafte

Struma 6 ftycken, 3:ne ftörre och 3:ne min-

dre,

(*) Adjunft. Partons i Låchteå i Ofterbotten , och har

fcgg i yngre åren ftuderac Medicin i Abo.
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dre, placerade under öronen, på halfen, un-

der hakan och en på högra axeln , mera rör-

lig , ån de öfriga , fom voro nåftan orörliga

och likfom vid en ftadig fena fammanhån-
gande. De beftodo af en på hvitt ftötande

hård géléaktig materia på ytan , med litet

grynaktigt vahr inuti , fom omgafs af en bråfk-

aktig tjock hinna. Tvånne de ftörfta öpna-

de jag och uttog få mycket görligt var, det

öfriga böd jag til at förvandla i Pus, och på
det fåttet fick jag det måfta ut , innan hon
refte ifrån mig. Denna methode har lyckats

för mig hos flera , fom ej haft dem få fvåra

och många. En fom hade 4 dylika på bag-

ge fidor om käften, dock mera rörliga, har

efter f års tid, fedan operation /kedde, icke

haft mehn arf dem, ej. eller hafva de eller an-

dra tilvuxit federmera.— Atrophia Infantum år

ej aldeles fållfynt hår å Orten 5 dock har jag

ej fett något ut/lag dermed vara förknippadt.

Magftårkandej arTörande och löfande medel,

blandade med något alkali/kt, fåfom Alkali

Tärt. eller Säpo Alic och Kylande medel un-

der febern, hafva vift ön/kelig verkan. Ut-

vårtes har jag nyttjat 01. Laurin. med litet

Sem. f. Bacca Coccognid. Caftoreum , Campher
och dylikt. Jag vet, at en del bönder nyt-

tjat invårtets emot denna fjukdom Infuf. af

Lycopod* Annotin. och Selago \ men ofta til

mårkelig förvårring och fkada. — Den led-

samma Lues Fenerea, åfven fom Scarlatina ,

F 5 åro
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åro okande fjukdomar i denna Socken, och

få mycket jag vet , i de nåftgråntfande. ~
Elephantiafis har jag ej eller fett hår } men
den /kal olyckligtvis finnas i Uleå Stad. —
Ingen fmittofam fjukdom år hår nu gångfe

,

ej eller var i höftas 5 Sjukdomar härrörande

af förkylning, fåfom : Pleurefie , Tand^Oron*
och Hals-flitfs, famt Flufs-febrar hafva vift

iig der och hvar. Befynnerligt år , at hos

några få , af fiftnåmde fjukdom befvårade
}

har efteråt infunnit fig en ovanlig kraftlöshet,

darrning och någon lamhet. —
a.

Fnfo Hrrr Lif-Med, D08. M. Stapel

t
mohr , daterade Linköping den 17
Jan. 1782*

- - - - Sedan jag förra gången hade åran

nämna om Fru Grefvinnan . . s fjukdoms

då varande befkaffenhet
,

gafs vål någon an-

ledning at tro , det en metafiafis materia

ifrån bröftet til låret kunde vara i åmne
f

der en ftörre fvulnad hade fatt fig, emedan
expefloration med bröftets låttning minfkades

och den uphoftade matenen, emot förr, fåg

båttre ut och fri från flank. Svulnaden i lå-

ret tilfog fnart, och jag tilrådde vål , at få

fort öpning kunde /ke, ikulle den göras fulj-

komlig til vahrets utlopp 5 men H:r Doft. A.

fom var Fruns Läkare , blef af hennes fkrile

och
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och rop tvungen at allenaft göra den liten
,

hvarigenom dock, fom mig berättades, mer
än en kanna vahr /kal hafva utflutit» Sedan
tilkallades jag och tilrådde en ftörre öpning,

för at vederbörligen kunna /kota fåret 5 men
det nekades af fafejig råddhoga bos Frun,

Petra vahrets utlopp Jindräde dock ej alle-

naft värken j låret, utan åfven min/kade fe-

bern och hoftan , fom likval ej varade lån-

ge , utan alt blef dageligen värre och Höts

med döden , hvarefter kroppen öpnades och

fants ; I vdnflra Lungan hafva varit en ftor

Vornica formerad med en tjockare hud vid

Pleura anvuxen och mycket illa-ftinkande Vahr
i caviteten famladt, lamt högra Lungan tjock

och uppöfd af vahr i alla rör. — I Buken
var Le/ren på främre Loben /kår, at den vid

litet påtryckande med fingret braft. —» Mjäl-
ten ej ovanligt ftor 5 men något hård. —
Tarmarnc upblåftej men utan tecken til nå-

gon inflammation. Uti Såret på hennes Lar>
(fom flere dagar ej gifvit något vahr och
troddes då vara i helning) infördes Sonden
lått utföre til et avarters långd , och något

mindre åt de andra fidorna. — Om denna
Vornica börjats i Stockh. , der Frun fades hafva

haft Blodfpottning , eller hår, efter den på-

komna Pleuropneumonien , kan jag ej döma.
Hvad fom til varning kan anmärkas, år, at

fedan den Intermittente Febern på 9:de ^dygnet

efter en lyckelig Barnfäng börjades, har Frun

intet
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intet kunnat afhållas från at naff: och dag
dricka mycket kalt vatten , och åt defsutom

kött öfver måtteligheten , famt begick flere

oordenteligheter i regimen.

Jämförelfe emellan ätjkillige Kopp-Ymp»
nings fått , i anjeende til jlållet , och

Jättet at meddela /mittan , famt omdo*

me y om foregifven ympade Koppors

äterkomft andra gängen igenom natur-

lig fmitta y af Bengt Biörnlund.
Provinc. Medic. (*)

Til Koppfmitfans meddelande/ genom
ympning, hafva åtlkillige fått blifvit påtänkte,

och kommit i bruk : hos Chineferne med
Kopprufvors; eller litet bomull fmittadt med
Koppvahr, med, eller utan Mofchus forenadf,

bringande up i nåfan 5 hos Circafferne , med
ympnings anftåliande måftadels likt det hos
ofs brukeliga 5 på Africanjka fåttet, medeJft

en ^nål och tråds dragände igenom mogne
Koppor, och få igenom ikinnet emellan tum-

men

C*) Af fkyldig aktning för Herr Auttors derom gjor-

da uttryckeliga begäran, uti bref til mig af d. Q.6

fiitledne Februari i , har jag anmodat Herr AflefT.

Pfeiffer , fåfom Utgifvare af Veckojkriften for

Läkare &c, at infora denna Afhandling.

3. K.
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men och pekfingret , hos den fom /kal ym-
pas 5

genom det la kallade köpande, genom
vahrs ingnidande i huden

, på något öppet

får eller fontenelle 5 hand/kars pådragande

fmorde på något ftålle med Koppvahr, Kopp-
rufvors fåftande med plåfter på vifst ftålle af

(kinnetj genom Epidermidis updragande med
Span/k Fluga

, på arm , eller under knået
,

och det brukeliga fåttet med incifion uti yttre

huden, eller emellan yttre och inre ikinnet,

til högft en half tums längd, eller mindre,

på fnedden , få at Epidermis på ena fidan

uplyftes, å en eller bagge armarne, eller be-

net , famt fmittad tråds, eller pulvers af

Kopprufvor inläggning , eller får/k Koppma-
terias af mogne eller omogne Koppor tagen,

införande , fom med Lancett-fpets intrades

,

med mera.

Ehuru Koppfmitta på alla defTa fåtten

kan meddelas, och blifvit applicerad, finnes

dock dem emellan någon /kilnad, i anfende

til mer och mindre förmonlighet. Chinefer-

nas duger minft , fåfom fmitfande måft pa
naturligit fått. Igenom ympning på benen ,

med inlkårning , eller Spanlk Fluga, kunna
elaka och långvariga får åkomma, ehuru deC

ej altid håndt. Med köpande och fmorjan-

de meddelas ej altid fmittan , och hvilket

fått , få vida materien ej har något aflopp

genom öppet får, ej år få tjenligit, och det

lifta ibland kunde hafva elak påfölgd. Kopp-
mate«
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materias inläggning i öppen fontenelle öcll

får, meddelar fuller fåkert fmitran, men hvarg

bruk å öpne frätande får i huden, år betan-

keligit , förmedelft fårens åtföljande fkårpa-

Med Spanlkt Fiugu - plåfter tyckes val in-

flammation kunna befaras i fåret , igenom Ve-
flcatorii ikårpa j mert hvilken \ då Veflcato-

rium på armen fatt, göres få litet fom mö-
jeligit ar, genom fårets tvättande några gån-

ger , efter blåfans upklippning , med kalt vat-

ten , fynes kunna förekommäs och motas*

Uti min förehafde Koppympning
i

har in-

flammation et par gånger igenom Veficatorii

bruk förekommit , men några flere gånger

utan , då fåret blifvit på bemälte fått /kött-

I fynnerhet tyckes detta ympnings fatt, vara

hos barn , fom frukta för incifion låmpeligit,

och ånnu mera för fpåda öch daggande barn

ijenligit, hos hvilka, efter minfta incifion nog
blod framlöper. Ympning efter incifion i

Epidermide til inre huden, å armen , dereft

Fonteneilen plår fattas, år väl det båita, få-

fom ock måft brukeliga fattet, och det hålft

med fårfk Koppmaterias införande, då hårpå

år tilgång, eller fmittade trådars eller Kopp-
pulvers inläggning. At ympa på bagge ar-

marne är föga nödigt , dels, för det barnen

brys mycket härigenom, dels, fåfom en in-

cifion gör tilfylleft, hålft, då några dagar å

tad , trådar inläggas", ibland af fårikilte Kopp-
Jjuke tagne , eller får/k Köppmateria, för aé

defto
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defto fåkrare härigenom upvåcka /mittå- Salf-

va har kommit ur bruk fåfom onödig , at läg-

ga uppå fåret, åfven Plåfter, längre ån fom
behöfves för trådarnes fållande, eller Kopp-
materiens , fom /kal meddela fmittan. Ymp-
ning emellan tummen och pekfingret, igenom
nål och fmittad tråds dragande igenom /kin-

net derftådes , år nåft det förra , eller å ar-

men , det tjenligafte , dels , för det denna
operation fnart förrättas, dels, för det fmit-

tan mindre felar igenom detta, ån något an-

nat ympnings fått, methoden med fårfkt Kopp-
vahr undantagen. Då ympning å armen Hår

felt, fom ibland händer, år detta fått fåkraft

at vålja , vid förnyad ympning , fram för an-

dra. Om någon mera ömhet i tumgrenen
,

jemte vårk-och fvulnad i handen, /kulle ef-

ter detta ympnings fått åkomma, lindras den
altid med kalt vattens pågjutande ifrån för-

fta dagen brukadt , eller våt kluts bårande
deröfver, fom utom defs bör nyttjas de för-

fta dagarne efter denna Jflags ympning* Hos
3o på det fåttet af mig ympade , har ej nå-
gon fårdeles fvulnad med värk, mer ån hos
trenne tilllaget och fom blifvit håfven , och
fom vid et lika antal på armen ympade,
ibland kan förekomma fåfom fåren längre gå
öpne vid denna method ån å armen, fordras
ofta långe Ikötfel härmed

,
genom ombytt

plåfter dageligen, dock hvilken fiytning ofta

kan lända den fjuka til förmon. I jemförel-



96 # ) o ( #
fe med ympning å armen , hafva Kopporne

s

hos de jag på detta fåttet ympat, förhållit

fig mindre til antalet, då, af et lika antal ef-

ter bagge methoderne , medeltalet å armen
utgjordt 30 , och det fenare , 16 Koppor*
Såfom ympftållet efter denna methoden be-

gjutes med kalt vatten altifrån förfta dagen

,

uppå en god tid , eller flere dagar, dageli*

gen, tro många, at Koppgiftets alt får myck-

na utbredande til en del härigenom förekom-

mes, utom den lindring, fom fåren härige-

nom för/kafTas. Denna operation har af mig
blifvit förrättad genom en fynål med vidhän-

gande 4 ändar hvit uprifven ftlkestråd, til et

qvarters Jängd , fom blifvit inbönad eller

pudrad med fint pulver af Kopprufvor, och

hvilken blifvit genomdragen det tranfparenta

(kinnet emellan tummen och pekfingret å den

vånftra handen, en gång, och hvarmed ope-

rationen varit ändad. Med Lancett - fpits

doppad i får/k Koppmateria, eller torr, med
ljumt vatten upblött, fom införes under Epi-»

dermis, kan ock ympas på famma ftälle efter

Gattis fått. At ympa emellan bägge tum-

marne, och det ibland med infkärning å nå-

gra (tallen, fåfom det af en och annan Gat-

tis efterföljare brukas, år både obehageligit

och onyttigt, hälft operation med en gång- år

verkande at meddela fmitta.

Huruvida ympade Koppor medföra fä*

kerhet, at ej kunna återkomma andra gången*

år
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år en fråga, fom af många upkaftas. At ej

deffa mer ån naturliga Koppor infinna fig an-

dra gången, vifar ferfarenheten, fom intygar,

at de ympade, hos hvilka fmittan rätteligen

anflaget^ federmera varit fåkre för ny fmirta af

ågta Koppor , och efter umgänge med Kopp-
fjuke. Igenom förnyad ympning har fmittan

ej kunnat meddelas, åt dem, fom fådt den
igenom ympning 3 fåfom famma ej heller va-

rit verkande hos dem fom genomgådt de na-

turliga Kopporne. Då ympnings-materien ta-

ges af ågta naturliga Koppor, måfte nödvän-

digt utflag af famma art upkomma , och åf-

ven, fåfom hos defle, fria ifrån vidare natur-

lig fmitta. Om riktiga Koppor någon gång
efter ympningen hafva andra gången åkom-
mit, har fmittan vid förra ympningen felat,

oaktadt, af fannolika tecken ymparen dömt,
at fmittan anilagit. Detta förftås om hvad
vanligen hånde^ men om ympade icke min-

dre ån naturliga Koppor någon gång åter-

kommit , år en annan fråga , fom fuller de
måfta Läkare velat neka , i brift af noggran-

na rön derom , och för det en fådan håndel-

fe vore högft fållfynt , dock några af båfta

vitsord påftå. Man lemnar denne mening
derhån 5 dock, om få vore, år denna hån-

delfe få högft fålfynt, enligit årfarenheten , at

den kan få godt fom ej räknas, knapt göra

något undantag ifrån en allmän regel
,

f
icke

min/ka ympningens värde , eller til någon mon
N20 7. G fåker-
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fåkerheten, at efter få ympade fom naturli-

ga Koppor, ifrån fmittan vara vidare befriad.

Några Läkares vitnesbord härom vil man i

korthet anföra : Framledne Archiatern von
Rosenstein berättar fig ej fedt vanliga Kop-
por mer ån en gång , och med honom de
granfynte Medici Boerhave, Mead, Chirac,
Medici i Skottland , och vare Läkare den ti-

den, fom fes i defs Underrättelfe angående

Barna-fjukdomar och om Koppor. Baron van
Swieten, har under en mångfaldig Medicin/k
pra&ique och 30 års erfarenhet, ej märkt
lådan Koppors återkomft hos någon , ehuru

han vet , at några berömde Medici voro af

annan tanka. Han tycker ej fkål til , at ån-

dra den en gång vedertagne meningen, at

Koppor i allmänhet ej fås mer ån en gång,
enär den få fållan kunde få något Undantag.

Doftor Kirkpatrik. nekar möjeligheten hår-

af , och håller alla efterråttelfer härom for

ogrundade och fal/ka. Prof. von Schulzen-
heim i fin Ajhandliyig om Koppors ympande

,

menar, at härpå ej kan framtes et enda prof,

at inoculerade återfått Kopporne. Han har

frågat många erfarne Medici i Paris, om de
uti fin practique funnit en perfon rlere gån-

ger hafva naturliga Koppor , men ingen har

kunnat beftyrka, at han fedt Kopporne mer
ån en gång. Tissot yttrar Cig : Man får dem
aldrig* mer ån en gång. Några exempel an-

foras på vederfpelet ; men de åro få få, at

de
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de knapt kunna göra något undantag ifrån

regians allmänhet 5 om ock deffe någon gång

återkomma , fom dock tarfvar fårdeles under-

v
/ökning , förekommer det få fållan , at man
kan anfe det fåfom ej håndt. Henne Dims-

dahl, Vatson och Archer betyga, at ej ågta

Koppor tvånhe gånger dem förekommit hos

en och famma perfon. Prof. Murray i deU
Hiftoria Infuionis variolarum in Svecia , för-

klarar (ig för den meningen , at fådant ej hän-

der. Auftor til Briefe ubcr dafs BlatterbeU

z,en, nekar ej möjeligheten häraf, dock an-

fer han defle för högft fållfynte , och anfer

ofta föregifne Rön derpå, för oågta Koppor*
förblandning med de ågta. En onåmd Lä-
kare bekånner : om ibland tiotuiende, fom ige-

nom naturliga Koppor haft Koppfmittan, en

enda /kulle återfå den, borde en få fålfynt

håndelfe i rakningen förfvinna. Af de måfte

nu lefvande Läkare har ingen fedt dem an-

dra gången. Om en och annan berömd Lä-
kare igenom egen och fårikild årfarenhet

$

den man aktar och värderar, menar (ig blif*

vit öfvertygad härom , anfes. dock denna af-

vikning ifrån hvad vanligen händer, för högft

fållfynt , och fom knapt kan träffa en ibland

flere tufende antingen ympade
6

eller efter

naturliga Koppor af rätt fmittå verkade Van-
lig anledning , fom förvillar en del af allmän-

heten , at den tror Kopporne oftare åkomma,
åro de oägta Kopporne , hvartil räknas Vatten-

G 2 koppor,
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koppor, och Stenkoppor eller Svinköln, fom
ibland åro gångbara, för, eller efter de rik-

tiga Vahrkopporne eller ågta , fåibm detta

,

ej utan af en kännare ibland, i fynnerhet

Vattukopporne kunna /kiljas ifrån de ågta
,

emedan de ibland efter en liten Eruptions-

Feber upkomma , de ågta likna , famt då och

då finnas något tal-rike , år ej under , at da

okunnoga mifstaga fig hårutinnan. Defle haf-

va oftare varit /kuld til de rykten, at ympa-
de få val fom naturliga Koppor återkommit

for andra gången, emedan deffe kunna fig få

hos ympade fom efter naturliga Koppor in-

finna. Då litet eller otydligt utflag vid ym-
pade Koppor vifar dg

9
befruktas af många

återfall i Kopporne , fom ej bor oroa , då

Läkaren det för giltigt anfedt , och hvarom
fåkerhet, förnyad ympning åfven ikaffar. At,

vid ypmnings-materias förskaffande ifrån an-

dra orter, vara förviflad, det fmitto - åmnet
blifvit af ågta Koppor tagit, år nödigt på det

ej härigenom oreda må hånda, och Kopp-
ymparen bedragen.

Utdrag af et Bref frän Stads - Phyflcus

HerrDoä. C. Trendelenburg til G. L.

daterat Carhhamn d. 24 Martti 1782.

Under den tid jag viftats hår å Orten,

hafva inga gångbara fjukdomar förefallit 5

några
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några få Feber-fjuka har jag /kött ; men mail

fådane , fom varit af långfamma fjukdomar

befvårade. Mer ån en enda rått befynnerlig

fjukdom, har ej förefallit, hvilken jag til Hut

/kal omtala : i korthet vil jag nu forft näm-

na några andra.

En Handlande , hade en häftig Colik
,

förftoppning på ftolgången och ftarka kråk-

ningar , få fnart det ringafte , åfven Thée-
vatten, förtärdes. I flera dygn förfökte jag

hvad åderlåtningar, baddningar öfver magen,

mjukande och fedan retande iavemenfer och

karbad, famt invårtes Laxantia, Hauftus fa-

linus , Antemetica , Carminativa &c kunde
uträtta 5 men ftörre delen af medlen kräktes

åter up, Coliken var lika envis, och öpning

kunde ej fås. Mycken oro var ock derjem-

te i kroppen , och ingen fömn hade han haft

på flere dygn. Nu för/kref jag 4 uns Infu-

fum Senna , 1 uns Manna och 20 droppar

Tina. Thebaic* Detta fick han behålla 5 det

dillade något varken , och /kaffade honom
några timars fömn , men ingen Öpning. A
nyo ordinerades derföre 6 uns Infuf. Senna

med 1 1 uns Manna och, fom förra gången,

20 dr. Tinfl. Thebaica. Detta /kaffade ho-

nom mera lifa och ro, hvarefter flera flarka

åpningar fölgde och fjukdomen förfvann (*).

Gj Se.

(*) I Colica Spasmodica , gör Opium ofta förtråffe-

lig verkan , i fynncrhet om den förenas med an-

dra krampftillande medel* Et exempel torde jag
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Sedermera nyttjades magftårkande medel

,

hvarefter han blef fullkomlig en fri/k.

Ånnu et par exempel på Opii goda verkan.

En Fru fick , efter en förkylning , en

den håftigafte Rheumatifmus Acutus ; i fyn-

nerhet voro plågorna odrågeUga , vid den
minfta vridning

\l
fången: Åderlåtningar

,

Sambucina , Nitrofa , diluentia och Alc. Am-
mon. Acet. nyttjades et par dagar med föga

nytta. Jag gaf henne derföre mot natten

Pulvis Alexiterius ; hon vålfignade detta me-
del, ty kort efter minftades varken anfen-

ligt, oeh hon kom i någon fvettning. Efter

en annan dofis andra dagen om aftonen , blef

hon aldejes qvitt den odrågeliga varken.

En annan Fru , hade en Amphimerina
fom jag , torde hända , får kalla duplicata

,

ty

få nåmna : För 3 a 4 år fedan , hade en 67 ars

gammal Man fått en dylik Colik , med underlif-

vets upfvållande och en hårdnackad förftoppning 5

dock med urinens fria afgång , och utan upkaft-

ning eller kråkning. % lkålp. Infufum Sennae med
Manna voro upbrukade , Klijlirer af flere flag voro

applicerade, til och med af Tobaksrök ; karbad,

våderdelande medel , Linolja matikebladtals och åt-

Iklliga omilag öfver imderlifvet , voro icke för-

glömde; men alt var fåfångt, Coliken och för-

hoppningen fortforo icke deftomindre. 3 gran Affa

foetida , 4 gr. Mofcbus och I gr. Opium, ingif-

te på 2:ne gånger , löfte Krampen , gjorde at

Laxermedlen verkade, ikaffade 5 til 6 öpningar,

fom befriad? den fjuke från fina plågor, C?t It
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ty hon hade en lindrig paroxyfmus om efter-

middagarna, och en häftig med ftarka qvaf,

ångeft och oro om nätterna. Huden var

ganfka torr, få at hon under fjukdomen , och
efter anfallen , icke kunde komma i någon
dåfvenhet.* Evacuantia, Diluentia, Refrige-

rantia , Camphorata och Alc» Ammon, Acet.

nyttjades ; men på 9:de dygnet, då parox-

yfmen började komma med de vanliga fvåra

til fållen
,

gaf jag henne Pulvis Sedativ* med
Sal Succini 5 detta /kaffade henne iifa : Hon
kom i fomn, och under famnen i häftig fvett-

ning , hvarefter feber-anfallen aldeles blefvo

ute. Hår år icke min tanka at ikrytå med
pulvret, utan får jag, tår hånda, nyttja ord-

fpråket: Felix eft ifle pulvis
,
qvi &c*

Rheumatijmer förefalla annars hårftådes

gan/ka ofta , och ju mindre häftiga de åro
,

[om jag tror , defto envifare åro de och fvå-

rare at bota, fårdeles nu innan fommaren och
Brunstiden kommer.

En Patient fick, efter en förkylning, en

ganfka häftig lfchias* En ftark åderlåtning 5

en ftor Span/k Fluga på värkande ftållet, jem-

te gnidningar, baddningar och invårtes Qva-
rins Mixt. Sambuc* med Mixt. Diatrion

,

ftillade fnart varken : men en fvår ömhet i

ledgången och lamhet i låret marktes fedan,

fom dock blef botad
,
genom utvårtes bruk

af Liniment. Volatile , och invårtes Piller af

Extr* TriJoU Aquat. Extr* Arnica , Rejin.

G 4 Guajac.
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Guajac* och ALthiop* Antim* Ph. Sv* Ed»

Alt. —
Pulvis Jpecac. i refrafia doft gör, efter

mirte forfök , ingen nytta uti Hamopthyfi ;

men uti Hamorrh. Uteri , har jag haft tvånne

tilfållen, at fe defs goda och häftiga verkan.

Hos en Fru , fom hade nog haemorrhagie

efter Mifsfall , förelkref jag derjemte Decofl*

Septal. af Fruft. Aurant. immat, med får-

deles nytta.

Jag kommer nu til den omtalte befyn-

nerliga håndelfe. Strax vid min hitkomft i

förledne Oåiober månad , fick jag til Patient

en Fru på landet, fom genom en nått, tunn

och ofta vård/los klådedrågt ådragit fig flere

förkylningar, åfven for någon tid kanfke haft

/orger och alterationer. Foriedit år i Januar.

månad, låg hon för 3:dje gången i barnfång,

då hon /köttes efter gamla fåttet , med en

het regime och derjemte plågades af en ftån-

dig förftoppning , hvaremot endaft lindriga

Lavementer nyttjades. Sedan Frun biifvit

kyrktagen , fick hon några dagar derefter

,

efter förutgången förkylning , då hon antog

fin förra tunna klådedrågt och var ute i häftigt

blåsvåder, en ganfka ftark Cotik med för-

ftoppning. Efter 3:ne veckors förlopp, blef

hon åndteligen någorlunda til hålfan äterftåld 5

men hade likväl alt fedan varit ftåndigt fjuk-

lig , haft fkoftals fvår Colik, magvårk, vårk

öfver ryggen
9

dålig matluft , trög ftolgång

och



och et gulblekt utfeende : Menftraation var

dock ordentlig. Af råformar var hon åfven

befvårad , hvilka hon med utvårtes medel
fördref.

Då jag blef efterfkickad , hade hon i fle-

ra dagar mådt illa 5 klagade 6fver en häftig

vårk i hjertgropen och under Co/iot Spurict

åt vånftra fidan, fom ftråckte fig åt ryggen.

Varken fortfor ftåndigt , men hade ftundom

fina häftigare anfall, då andedrågten mycket
tvingades 5 men ingen ömhet märktes utvår-

tes. — Förftoppning hade hon haft i flera

dagar. — Pulfen var nog full, men ingen

färdeles feber. — Jag anfåg fjukdomen här-

röra af Cruditeter , Spafmer och äfven en
Materia Rheumatica. Tvånne åderlåtningar,

flitiga Evacuantia , Solventia , Emollierandc

Lavernenter och Cataplafmer , Antifpasmodica

och Diaphoretica famt en Spanfk Fluga på
värkande ftållet, nyttjades. Deffa medel voro

väl lindrande, men blott för få ögnablick, ty

plågorna kommo fnart åter.

Sedermera började urin blifva gan/ka mörk
och brun, fom färgade linne gult, hvarpå en

ftark Gulfot inftälte fig , med en ftändig tå*

rande och mattande feber. Rhaharbarina
,

Salina , Refolventia och Selz>er-vatten , nyttja-

des flitigt 5 hvarvid jag åfven måfte gifva

Kinkina Decofi, för at underhålla krafterna,

osh för at moderera febern. Härefter förfvann

Gulfoten, men värken, fom denna tid varit

G 5 dra*
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drågellg, började nu å nyo at blifva häftig,

dock med den ikilnad, at imellan anfallen,

fom påftodo i å 2 timar, ibland längre tid,

och återkommo ibland en, ibland flere gån-

ger om dagen, kändes ej til den ringafte

plåga. Ljumma Karbad , en Mixtur ni Alc.

Veget. Tartarif , Extr. Taraxaci , Tärt*

Antim. och Decofi Hordei , famt Piller af

Säpo , Extr. Trif* Aquat. och ALth* Antimon*

jemte en blandning af Infuf. Rhei, Ak. Vegct.

Acet. och Mel famt Zeltz,er* vatten
,

gjorde

åndteligen Hut på fjukdomen , fedan hon af

den famma varit befvårad i fulla 3 månader.

Sjukdomen Hutade fig med en ymnig och
lättande fvettning , då urin äfven /kar fig och
fatte et Jediment , fom nåftan fåg oftaktigt ut.

Men det fom var det befynnerligafte

dervid , och hvarföre jag nu berättar denna
händelfe år, at nemligen med urin, då bort-

gingo fmå majkar , lika ojlmajkar, fom hade

en fvart prick på båda andar, med en ota-

lig mängd ägg, lika dem, fom af Spy-flugor

läggas på kött. De voro lefvande få långe

urin var varm, men dogo fedan den blifvit

kall. Huru ikal detta förklaras? (*) Någon
anled-

(#) Det händer väl icke juft få ofta, at malkar bort-

gå med urin$ dock finnas hår och dår fådane hån-
delfer hos Obfervatores anteknade. Bland defla ,

har Herr Heuerman (Phyfiologie IV. Tbeil.) fett

en maik utkomma med urin, lik dem, fom rinnas

Uti mjöl. Herr Leautau afhjelpte en reteniio
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anledning dertil gifver vål H:r Gener. Dfretf.

och Ridd. af Acrel (Chir. Hdndelf. p. 407.)
Men fkulle då icke åfven fmå ma/kar vifat

Hg ibland excrementerna? Det förtryter mig
högeligen , at jag ej hållit någon ordentlig

Journal öfver denna fjukdom , orfaken var

,

at jag i begynneJfen ej anlag den för få märk-
värdig j och defsutom var det vid början af

min hitkomft, då jag ånnu ej var kommen i

ordning med mina (åker, och hindrades dage-

Jigen af andra fy/lor. Nu mår Patienten full-

komligen vål , endaft hon aktar dg för förkyl-

ning 5 ty då marker hon ilraxt til någon lin-

drig vårk, under refbenen i vånftra fidan.

Jour*

urinae dymedelft, at han utdrog en luden maik
utur Vreihra * hvilken var tjock fom en fkrif-

penna och 5 tum lång ; (Journ* de Mfd. Chir.
Tharm» &c- T. XII.) och man finner uti Herr
Raisins Bref til H:r Alleaume , (c. 1. T, XIX.)
en beråttelfe om en 50 årig Man , fom plågades

af en fvår och ofta återkommande Sten-CoLk >

med blodig och fvartaktig urin , hvilken åndteli-

gen aldeles up hörde , fedan en maik af 3 tums
långd med urinen bortgått ', åfven fom Hrr Cousin
nämner (A&. Heli-el. Vol. VI.) om en Soldat ,

ifrån hvilken en lefvande och rund maik bortgick,

genom famma våg, fom var 8 tum lång, och fa-

ger tillika, at han var vand på famma ia.tt 9 flere

år bortåt, at låmna ifrån fig en myckenhet maftar
af åtfkillig ftorlek.

Men få vifst det år, at malkar kunna finnas

pa nåftan alla ftållen uti menniikors och djurs
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Journal de Paris. Febr. 20. 1782.

La Societi Roy. de Medicine hade i går

fin Allmänna Sammankomft i Louvre , och
då har Secreteraren föredragit:

t. Societeten hade d, 6 Martii 173 1

,

fåfom åmne for en Belåning af 600 Livrés

framftåldt den Frågan : Hvilka dro fdkrafte

>
. . medlen

kroppar , få fvårt år det åfven , at med någon
vifshet kunna fåga , huru och på hvad fått de ,

genom en eller annan våg , kunna komma dit :

och om jag fkulle åtaga mig at förklara den
håndelfe , fom omtalas af Herr Sylvestre (uti

nyfindmde Journal de Medic &c. T. XXXIV,)
få blefve det til åfventyrs en blott gifsning, hvar-

med man vore föga eller intet betjent. Håndel-
fen var eljeft i korthet denna : En 45: års gam-
mal huftru, hade ftarka Convulfivijka rorelfer af
niafkar ; Förfamlingens Kyrkoherde nog uplyft,

för at ej med de flefte denna huftruns grannar ,

taga defla underliga rérelfer för Truldom, läm-
nade henne til Herr Sylvestre , at på den för-

res bekoftnad blifva botad. Sedan kråk- och åt-

flcillige maik-medel blifvit brukade, gingo vidpafs

500 metmalkar , dels lefvande dels döde , från

henne up och ned til , hvarefter fymptomerne
fmåningom uphörde : Men det fom fulländade ku-
ren och mall bör märkas var , at en myckenhet
Infe&er lika oJlmaJkar 9 hortgingo genom budens
fvetihål på nedre extremfteterne Ty emedan den
fjuka några dagar bortåt, kåndt en ftark klåda på
defla ftållen, hade hon derftådes , med et lkarpt

linne, få rifvit fig framför elden, at öfver-huden

afgådt, hvarpå defla obehageliga gåfter, hade til

myckenhet framkommit, C. L.
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medlen at hos Di- Barn förekomma de fvära

tiIfdIlen for tänder, fom de ofta måfte utjld,

och at bota dem Jedan de redan infunnit

fig ? (*) Belåningen har blifvit delad mellan

Herrarne Doftor Baumes Chir. - Major

Marigues. — Hvarjemte Societeten funnit

billigt , at åfven dela Accesfit mellan Doft.

Sumeire, Doft. Cvsson - Fils och Chir.

Mathieu. Societeten yttrar Ctg , at Herr

Sumeires Memoire innehåller altfår kort fat-*

tade ,
(**) men likväl exafta principer om

Dentition ; Herr Cussons år belkedelig och

mycket Methodifk ikrifven; Herr Mathieu
(***) har uti fit Mem. infort några onödiga

Critiquer.

II. Har Societeten uti fin Allmänna Sam*
mankomft den 29 Aug. 1780 , fåfom åmne
för en Belöning af 300 Livrés, anfiagne af

en defs Ledamot, fom icke velat vara kand

5

framftåldt detta Programme : Hvilka Modrar
hora afhälla fig ifrån at fjelfve vara Ammor
ät fina barn ? — Denna Belåning har Herr
Doft. Landais erhållit j men ingen Memoire
har förtjent Accesfit.

," III.

(*) Se Denna Veckojkr. Band. I. Sid. 368-
(**) Jemför hvad fom iåges Veckojkr. Band. II;

Sid. 73.
(***) Som ock erhöll förrta Medaillen för en Meml

om medel mot Rabies* 5c Vecftojkr* Band. II©

*ifL» 7ljt
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III. Hrr Gasteluer har fått en Medail-

le, af en dubbel Gull- Jettons varde, fåfom

tecken af den fatisfa&ion man haft af hans

Memoire , innehållande en oafbruten fuite af

h/teteorologijke och Nofologijke obfervationer i

12 års tid, hvareft årstidernas befkaffenhet

och de her/kande Epidemierne under denna

tid åro forgfålligt befkrefne 5 och har altfå

denna Mem. blifvit anfedd i fin mån (varan-

de mot Societetens, d 2g Aug. 1781, i fin

Allmänna Sammankomft yttrade åftundan, at

få något utarbetadt om Epidemijka Sjukdo-

mar* Denna Mem. år ock den enda , fom

öfver detta åmne inkommit.

IV. Uti Franche-Comti åro fårl. år ym-

pade 1350 Barn. Efter den principe man
dar ftadgadt, flyr man til ympningen, få fnart

Kopporna börja blifva gångfe i någon By
,

och man år fåker
3

at härigenom min/ka bå-

de farligheterna och Epidemiens långvarig-

het. Denna methode år få mycket mera

intereflant, fom hon nåftan icke år under-

kaftad, något af de inkaft, hvilka man plå-

gar göra mot ympningen.

Prof,
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Prof, pä Himmelflads Lunds Mineral-

vatten , anfläldte i början af OBober

år 1781 af 3- Westring , ock

injånde til Kongl. Collegium Medicunu

Brunnen år belägen §:dels mil våfter ut-

om Statlen, uti en liten ång, nedan får en

liten backe , hvareft den omgifves af löfrika

tråd. Strax bredevid denna år inom Bruns-

hufet en liten Kalla, fom allmänt blifvit an-

fedd at hålla ftarkare vatten, hvarföre den

blifvit, fom det berättas, igenfyld med lera,

och ådrorna få tiltåpta , at de förmodeligen

fökt (Ig annan utvåg. — Efter de prof, fom
gjordes, ehuru grumligt vattnet var, tycktes

dock Ikilnaden vara föga.

Utom fjelfva Brunshufet, 3 å 4 famnar,

år ockfå en Brunn , hvilken håller et ganika

klart vatten, och fom det tycktes, föga MU
neralijkt. Nåfta år jfkola fåkrare prof anftåi-

Jas med defla tvånne. Befynnerligit år, at,

inom en få liten plats trenne olika brunnar

upkomma !

Den ftora Brunnen , fom endaft blifvit

nyttjad, har en ftark ådra, fom ftiger rått

up utur botten , hvilken beftår af ren fand.

Utur Källan rinna 5 å 6 ftop i minuten.

Dels vatten år ganika klart
,

gemmjkinligt
,

fdrgloft och glänt/ande fom cryftall. Det
har en anfenlig kyla , få at då handen hålles

der-
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deruti, domna fingren bort, likfom voro de

isbelupna. Defs Temperatur år vanligt 8 gr.

öfver o. Midt på dagen föll Thermometern

5 §r* ^gre i detta , ån i Jlråmvattnet. Det
fryfer ej i den ftarkafte köld. Har ingen

hinna öfver fig om morgnarne ; men faller

en myckenhet Ochra uti trumman och bac-

ken, fom går derifrån: åfven fåtter fig den-

na Ochra rundt ikring kållkaret, hvareft den
fåft fig til en tjock /korpa, förmodeligen af

den orfak , at kållkaret år mycket vidt och

högt, och ej betåckt med något lack, hva-

dan ock ytan af vattnet, tryckt af varmare

luft, under fit lilla ftillaftående der , ilåpper

luftfyran ifrån fig , fom tyckes hålla järnet

uplöft. Detta årnar man förekomma med
mindre kall-kar, fom får lack öfver Qg.

Vattnet har lindrig martialifk fmak , och

dylik lukt* Under fqualpning får det en

hepatijk lukt , eller en fådan , fora upkom-
mer efter atbråndt krut.

1. Rädnar något med 7~a Lacmus-Tin&ur*

Papper , fårgadt med Fembock och Lac-

mus ändrades intet: Sedan f blifvit in-

kokta , mörknade Gurkmeje - papperet

något.

2. Då Acid. Vitr* c. håldes uti, upftego

en myckenhet fmå luft-bldfor; men in-

gen /rfiteg ikedde.

£. Aqu*
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3« Aqua Calcis decomponerades deraf uti

tåpt flafka, efter några timar.

4* TinBura Gallarum Spirituofa röjer tyde»

ligen järn med violet fårg , fom up-

kommer. Men det /ker ej efter inkök-

ningen til f:delar.

5. Blodlut röjer näppeligen järnet *, om icke

ganfka fvagt, men alsintet efter inkok-

ningen. Det famma påminner jag mig,

at Herr Profeff. och Ridd. Bergman
funnit med Sätra Mineral-vatten}

6» Såckerfyra praecipiterar om en ftund fyn-

bart pulver ^ åfven efter inkokningen.

7- Alkali Veget. Aérat. gör ingen ändring.

8« Solutio Lunce reagerar genaft, och prae-

cipitatet mörknar i dagen.

9» Terra Ponderofa Salita gaf mårkelig

fällning*

10. Saccharum Saturni gaf ömnigt pracipi-

tat, fom til ftörre delen uplöftes i defin-

ierad ätticka.

11. Uploft Tvål grumlades genaft.

12» Uplofi Jdrn-Vitriol gaf mycket och ljuft

pracipitat i öppet kåril. Ofver natten

' gaf det i fluten rlafka en fpongieufe af-

fattning.

13. Solutio aluminis decomponeras fnart.

14. Mercurius Nitratus calide parat, ger

ftrax gult moln, fom efter hand fånker

fig och hvittnar. i.o '

N:o 8- H if.Aftr-



1 5 . Mercur* Nitr. frig* p. gaf Jjuft practpitat,

fom något mörknade^ men hölt fig uppe
i liquidum. x

16. Cd/x Salita ger intet llag.

17. Spiritus Nitri furnans intet.

I8« Afrrc. Sublim, c. intet,

19. Arfenic. fe. intet.

20. a) Lfarftfr kokning i 15 minuter aflkildes

et ljusbrunt pulver , fom mårkbart ej

fråfte; ty mängden var ganflka liten pä
filtrum, fedan man filat vattnet, b) På
filtrum ilogs dtticka; den röjde fedan li-

tet kalk med Acid. facchari ; men intet

jårn. Det var kalk med luftfyra , ty

Terra pond» fal. fålde intet fynbart.

c) Sluteligen håldes Acid. Vitr. diU på
filtrum, fom foiverade det återftående

,

och genomgången reagerade for järn*
21. a) Vattnet inkoktes vidare til J , hvar-

under beftåndigt affattes lftet ljuft pulver9
fom från/kildt fråfte med fyra» b) Ättic-

ka llogs på filtrum , då det reagerade

får Sackerfyra och Terra pond. falit.

c) Hårtil dröps något Acid. Vitriol. och
fattes fmåningom at evaporera , hvarun-

der chryftaUer upkommo kring glafets

bräddar , och iluteligen på botten , fmå
nålformiga -i- 4-. DefFa hade ikarp fmak
af vidhängande fyra. Löftes i litet vat-

ten , fråfte något och fatefcerade for

lélås-rör. Löfte* med effervefcence af

Borax*
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Borax. Solution grumlade Aqua Calcis.

Således var det måft Magnefa Vitrio*

lata*

*22. Det återftående filtrerade vattnet reage-

rade med Alkali v.f. aérat
,
genom hvitt

moln* a) Utdunftades efter hand pä
kakelugnen , fatte hvita ringar efter fig

omkring glafet , af Salinifli fmak> och

ånteligen en tunn falt-hinna på botfen,

Utan regulaira chryftaller. Hepatefcera-^

de for biås-ror på kohl, och hölt otvif-

velaktigt utom SaU C. och Calx Vitrio*
' lata , antingen Tärt. Vitr* eller Alkali

Miner* Vitriolat*

At Vattnet fålunda år Martialijkt utvifa

(Exp. 4 och <?)> men järnets Menjlruum tyc*

kes vara endaft luft/yra
i

efter det forgeck

genom upkokning. Fri luftfyra år nog fpar-»

famt inblandad t nårvarelfen röjes $ock af

exp. £. 2 och 3» Både Calx Aerata och
Calx Vitr» tyckas ingå i vattnet $ den förra

utvifa exp. 6. 14» 1$. 13. 21. b). Den fe*

nare af exp, 6- 9« 10. II. 2t. b). Hår tyc*

kes ock finnas Magnefia Aerata efter exp. 14.

15. 19. 21. a. c» Af Neutrala Salter åro

blott 7 &jZ. C. efter exp> 8* 10. 22* a) s

och ? Tärt. Vitr. eller yf/#. M/«* Vitr. efter

22 a) jåmfördt med exp. 9. Men på Alkali

Liberum , Hepar Sulphuris och Aér Hepaticus

har intet fpår yppats genom exp. 1. 16. 17*

H 2 18*



n6 # ) o ( #
Ig. 19. Til Jdrn-Viclriolens decompofition

torde bidraga någon luftfyra fri i vattnet jäm-

te Calx och Magnefia Äerata.

Om Lifmodrens Omftjelpning. (Fortf. fr.

Caf HL
Obferverad af Herr Ja mes Hooper,

( Acconcheur ) och meddelad af Herr

Doft. Fothérgill. {Med* Obf. & Inqu.

T. V. p. 104.)

Herr H. kom til en 40 års qvinna d.
<J

Julii 1771 om aftonen. — Hon var i 4:de

månaden hafvande. — Hade vid pafs 14 da-

gar förut , trött af gående, mårkt någon Pro-

lapfus , fom för få timar obftruerade urin 5

men, kommen til fångs, hade hon fjelf lått

återbragt den tilbaka , utan at känna vidare

olågenhet tils d. 4 Julii, då, efter en före-

gången aiteration , fölgde ftraxt likfom För-

lofsnings-vårkar. — Hon hade nu på 24 timar

ej låtit urin och plågorna tiltogo. — Under-

fokningen uptåckte det famma , fom i före-

gående båndelfer $ dock kunde hår , ehuru

med någon möda , Orif* Uteri finnas öfver

Symphyf. Off. Pubis\ hvarvid Herr H. ftraxt

påminte (ig Herrar Hunters och Lynns
Ca.fus. — Under det han kånde efter Ör//?-

cium

,
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c/aw , fade qvinnan med mycken glädje , at

hon nu kunde /lappa urin , hvarpå han tryck-

te Uterus få mycket bakåt , fom möjeligt var,

och bad henne imedlertid fortfara med be-

mödande at /lappa mer urin , hvilket hon ock

gjorde til vid pafs 3 qvarter, hvarefter hon

kånde fig aldeles lättad 5 icke defsmindre in-

fördes Cathetérn (lått) och aftappades ånnu

ungefår 1 qvarter. En Prafticus, fom varit

rådfrågad förut , hade gjort Åderlåtning (*)

och förefkrifvit Emulf. Oleofa, Clyfm. EmoU.
(fom gifvit flere öpningar) och et Anodynum
at taga mot natten. — Vid bortgåendet nu,

befallte Herr H- at Patienten /kulle ligga til

fångs , med /kuldrorna lågt och iitet högt

,

tils han återkom , i hopp , at , efter de /ked-

de evacuationer, Uterus /kulle återtaga fin na-

turliga ftåljning, utan hand-hjelp5 men mor-

gonen derpå fick han håra , at plågan åter-

kommit få timar efter hans bortgång, och

fortfarit med tiltagande. — Sedan vid pafs

2 qvarter urin bl ifvit aftappade , ftil des qvin-

nan på knå och armbågar, och redu&ion for-

föktes allenaft med tvånne fingrar i Vagina

(emedan Patienten var mycket rådd) och et

H 3 fi°ger

(*) Når ej andra omftåndigheter afråda Åderlåtning*

torde det vara förfiktigt och nyttigt , at i denna

håndelfe altid göra henne, innan Operation före-

tages : dels för at minflca delarnes fpånning ; dels

at förekomma inflammation. Jag /kulle ock, för

min del, tillika gifva et Opiat*
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finger af andra handen i RcUum ; men for-

gåfves, emedan Uterus var få inklämd i Bäc-

kenet och motftåndet få ftarkt , at den fyn-

tes orörlig. — Han afftod från arbetet 5 lått

fcuftrun ligga' och taga ån et Clyfma. — Om
afton ämnade han taga någon annan Accou-
cheur med (ig 5 men bland åtlkillige , fant

han ingen hemma 5 beflöt fördenfkul at göra

ånnu et förfök , i fruktan at längre upfkoi

fkulle hafva fatala fölgder, hälft han nu, vid

urinens aftappande, funnit mycken fvårighet

at få Cathetern in i blåfan. — Sedan åfven

et Kliftir blifvit fatt och opererat, ftållde han

qvinnan, fom förut; förde tvånne fingrar af

vånftra handen up i Rettum, och högra han-

den uti Vagtna , bemödande Hg at fkiuta up
Fund. Uteri, och med det famma, efter Hun-
ters förefkrift , draga ned öfra delen af Var
gina ; men kunde intet ftort uträtta: dock

%

fedan qvinnan blifvit mycket uttröttad , och
lian näftan förlorat alt hopp, marktes åndte-

Jigen Uterus gifva något efter , och ftraxt

derpå upiyftades Lifmodren häftigt öfver kors-

knölen och, til hans flora fatisfadion, fants

Orif* Uteri Ijunka lågt ned uti Vagina
y

vet-

tande mot Perin^um. —— Qvinnan fick fedan

ligga til fängs 2 eller 3 dagar, fortfor at må
vål och födde, genom \hx och naturlig För-

lofsning, vid flutet af December et frifkt och
Jefvande barn. — I anledning af obfervatio-

ner, gjorde vid denna händelfe, råder H:r H.

J' dem,
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dem, fom råka ut för flika cafus , at ej fål-

la modet, om ock förfta förföket mifslyckas,

emedan han håller före, at genom et ftadigt

fortfarande for någon ftund med opererande,

/kal den fvårigheten gemeniigen öfvervinnas,

fom i början fynes omöjelig at afhjelpa. —
Han underkaftar åfven andras omdöme : om
man icke , i det famma Fund. Uteri uplkju-

tes med 2:ne fingrar uti Reélum, /kulle tryc-

ka den framåt Pubes , hvarigenom han lät-

tare kunde uprefas öfver Korfs -knölen, fom
gör ftörfta obftaclet vid Uteri reduclion ?

Caf. IV.

Om en Retroverfo Uteri, af Herr Wit-
liam B i r d ( Chtr» och Accoucheur )

meddelade af Herr Doåor Hunter.
c. I. p. no.)

i
Hannah Jennings, 30 år gammal,

3 månader avancerad i fin 2:dra groffeffe, fick

d. 13 Auguft. 1772, efter en dags tvättning,

häftiga plågor i magen , fom höllos för Colik,

hvaraf hon varit plågad i förra grofleflen*, och
brukade nu famma medel , fom då lindrat

henne 5 men fom de ej hulpo, utan plågor-

na tiltogo , måtte annan hjelp fökas. — H:r

B. kom dit d. 16 om morgonen, då hon,
jämte fafelig magplåga, hade feber, var på
3:dje dagen obftruerad och kaftade gan/ka

litet urin. — Adren öpnades på armen och

H 4- et
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et Laxer-medel ingafs,fom om afton ingen ver*

kan gjordt; men fymptomerna voro förvärrade»
—

• Herr J. lemnade henne åter , ledan han

befallt fatta et Lavement , fom , i brift af

verkan , fkulle repeteras efter 2 timar , och

et Opiat tagas mot natten. — Bittida om
morgonen, d. I7:de, kallades han åter och

fick vid ankomften veta , at Kliftiret ej kun-

nat fås in j natten varit ganfka orolig , och
at qvinnan hade fvår fpånning-i Abdornen 5

olidel ig plåga i Vagina och vid urinens lå-

tande. :•*— Emedan de använde medel varit

onyttiga , trodde Herr B. hennes plågor til

en del härröra af Prolapfus Vagina , fom hon
nu fade (ig hafva fedan förra Barnfången. —
Han underföktej kunde ej qptäcka Os Uteri;

Vagina var pråflad mot Symphyf. Pubis af en

Svulft, fom Jag bakom henne, och hvilken,

når fingret Infördes i Reftum , kändes ftarkt

trycka mot Os Coccygis. — Hvad han Jåft uti

förrra Volumen af Medic* Obf. om Retroverfio

Uteri, öfvertygade honom, at detta var Cajus

fimilis* — Han tilkallade fin Oncle, Doclor

PuGif.—- Catheter applicerades, i början med
fvårighet 5 men mera lått , fedan man med
tvånne fingrar i Vagina , fkjutit den Svulften

bakåt , fom tryckte Urethra mot Symphyf,

Pubis. Härvid aftappades 8 elJer 9 qvarter

gan/ka högfårgad urin, —• Et retande Kliflir

fant nu lått ingång och /kaffade 2 eller 3

ftarka ppningar, — Fund* Uteri t>lef mobil

, Qch
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och lätt replacerad. — Qvinnan återfick fin

förra hålfa och fortfor fedan lyckligen i fin

grofleffe.

'
Caj. V.

Om Retroverfw Uteri , af jos. Hooper
,

meddelad af Do flor Fothergui
(c U p. 3780

Han blef d. 17 Sept. kallad til en qvin-

na , fom haft åtikillige barn och var nu i 4:de

månaden hafvande. — Hon 'hade 3 dagar

fårut haft en fvår alteration 6fver en Oxe,
fom ville ftånga henne, och vid flygten för

hvilken hon föll omkull , dock utan at ftöta

(ig. Mot afton kände hon en tyngd och be-

fvårligt nedfjunkande i lifvet 5 dagen derpå

fick hon fvårighet at låta urin, fom' ökat Hg

tils om morgonen, då H:r H. fåg henne och
hon redan jo timar haft en total fuppresfw

Urina , hvarjemte tillika något blod vifat fig

från Vagina , fom gaf anledning at förmoda

Mifsfall. — Hon befalltes at ligga til fångs

och fick Emollierande och öpnande medel,
fom likväl til afton ingen ting uträttat, utan

hon blef värre. — Underfökningen bekräfta-

de det fom mifstånktes: en Retroverfw Uteri.

— Med Catheter aftappades 4 qvarter urin

,

och fom det fullkomiigen lättade henne, up-

fköts med vidare hjelp til nåfta morgon , då

Herr H. hade fin vän Herr Chirur. Shaw
H 5 med
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med flg , och fedan de åter tömt blåfan,

procederades fom i förra Cafu. Uteri Redu-

fiion Ikedde utan mycken fvårighet, emedan
den ännu ej var få flor , at den blifvit in-

klämd i Bäckenet (*). — Qvinnan fortfor fe-

dan i fin groflefle.

Caj. VI. och VII.

Obferverade af Herr Docl. Garthshore
och meddelade af Herr Do8* Hunter.
(c 1. p. 38I-)

Caf. 1. En qvinna omkring 30 år gl.

af veklig och delicate conftitution , troddes

vara i 3:dje månaden hafvande, då hon d. 31

Aug. 1775 5 utan bekant orfak', blef under

gåendet anfallen af häftiga plågor i Ryggen,

Länderna , Bäckenet och Låren , hvarpå fnart

fålgde fvårighet at låta urin. Plågorna tilto*

go oaktadt bruket af kylande , opnande och

anodyna medel , få at d. 3 Sept. var en total

fuppresfio Urince , af hvilken 4 qvarter aftap-

pade, fatte et Purulent Sediment. Från den

tiden til d. II bortgick någon urin involun-

larie 5 men fom blåfan åter blef fpänd och

värkande, aftappades 2:dra gången 5 qvarter

urin. — Herr G. kom til henne d. 27, fe-

dan urin tid efter annan blifvit aftappad , lif-

vet hållet öppet , Opiater gifne 5 men plå-

gorna

(*) Qvinnan lår fåledes troligen icke varit långt

kommen i /\.:åe månaden af fin groffeffe.
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gorna likväl dageligen tiltagit. — Patienten

var blek, fvag utmärglad 5 appet iten förlorad}

hon hade en heclijk hetta , värk öfver Län-

derna och Bäckenet, en häftig och liten puls,

nödgats hålla tig någon tid aldeles til (ängs.

— Urin fatte altid Purulent Sediment. — Un-
derökningen öfvertygade, at där var en Re-

troverfio Uteru — Blåfan och tarmarne töm-

des. — Qvinnan fattes i ftäJlning och forbe-

rörde method nyttjades, hvarigenom Uterus

lått blef reducerad. — Qvinnan mådde fedan

väl 5 hade öpning på urin och ftolgång til

d. 1 0#ob. då hon blef het och illa måen-
de , med någon fmårta från Isbenet up til

Naflen , och följande dagen gaf hon utan

möda ifrån fig en ftor myckenhet urin med
Vahr och ganfka ftinkande klumpar, liknan-

de innehållet af en Tumör Cyfticus. — Om
afton fick hon Barn -värkar och MifsfaU af

et Fofter , fom tycktes vara i ilutet af 4:de

eller början af $;te månaden (*) och, ehuru

dödt, likväl ej angripit af röta. — Hade fe-

dan många farliga fymptomer til d. 14, efter

hvilken tid hon fmåningom bättrades.

Caf. 2.) En veklig och delicate qvin-

na , ehuru hållen til groft arbete , mentes vara

nära 4 månader hafvande, då hon den i

0<ftob. 1775 häftigt angreps af plågor i un-

der-

(*) Det var nog , at Lifmodrens recfuftion då kuade

g% få lått för (i$

.
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derlifvet och fvårighet at låta urin. — Chir.

Barrow hade åderlåtit henne och gifvit hen-

ne några öpnande och urindrifvande medel
,

hvarefter hon lämnades några dagar 5 men
plågorna återkommo häftigare med förftopp-

ning på urin , fom Herr B. aftappade til 3
qvarter. — Följande dagen repeterader fam-

ma operation 5 men knapt var 1 qvarter blod-

blandad urin afdraget, forrån hon fvimnade
af fmårtornas häftighet , fom fedan fortforo

hela natten. — Herr B. bragte henne d. 13
med ilg til Herr G—s hus. — Buken var

hård och updrefven til Narlen. — En Svuljl

kändes millan Vagina och ReBum* — Os
Tinca låg icke upåt, utan åt Pubes och kun-

de lått kannas omkring Medium Pclvis (*).

— Når Svulften i Vagina trycktes , ilåptes en

flor myckenhet urin , fom lättade , och den
gick fedan af (ig fjelf om natten. — Detta

oaktadt
?

och ehuru åfven flolgången hållits

ordenteligen öppen, fants likväl d. 15 Regio

Hypogaftrica mycket fpånd. -*- Man tryckte

Tumör Vaginalis up och bakåt, hvarigenom

2 qvarter urin afgingo. — Ehuru Modermun-
nens JldIlning var få litet förändrad , mifs-

tånkte

(*) Så förftår jag defTa Aulors ord p. 385* The os

Tincae was not turned upwards, but lay towards

ihe pubes , and could be eafily felt about the

middle of the Pelvis; men jag tilftår, at Lifmo-
drens fällning år mig likväl af denna beÄrif-?

ning icke aldeles tydelig.
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tånkte Herr G. likväl en Retroverfio Ut ert ,

och kallade d. 16 Herr Doft. Hunter med
iig , då ^ eller 6 qvarter urin blefvo aftap-

pade med Catheter* Håraf min/kades bukens

utfpånning. — Svulften i Vagina: nedra del

tycktes fårfvunnen ; men den millan Vagina

och Reäum qvarblef och kändes på fin nedra

del lik et inneilutit fluidum , men på chn

ofra faft och ftadig. — Man kom öfverens

i meningen om Retroverfio Vteri , och at

repofition endafl kunde hjelpa. — Hon /kul-

le nåfta morgon (d. 17) taga et Laxer-medel,

och detta verkade 6 öpningar. Sedan afta*p-

pades 3 qvarter urin om eftermiddagen. —
Herrarne Bromfield och Barrow voro H:r G.
om aftonen fåljaktige til Patienten, hvars buk
fants mycket fpånd och Svulften i Vagina få til-

lagen, at den dref ut Perinceum och Anus.—
Äter afrappades

f-
qvarter urin och Uterus

reducerades efter förutnämde methode. —
Qvinnan blef, får fåkerhet /kul til fångs än-

nu 4 dagar, dock utan plågor, med lätthet

vid både urin- och ftolgång, och forfatte fe-

dan fin groffefTe lyckligen. — I bägge deffe

cafus fant Herr G. kors-gropen (Concavitas

Osfis Sacri) mårkeligen djup, hvilket föranlåt

honom at fylla detta Vacuum med en/vamp
(Spongia) införd i' Vagina , at hindra Fund.

Uieri från återfall, hvilket medel, efter hans

tanka, gan/ka fannolikt bor lyckas hos qvinnor

af denna fkapnad, dem han tror i fynnerhet

fallna
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fallna för dylik händelfe, få framt de ej fjelf-

ve hålla fig ftilla i en horizontal ftållning', tils

Uterus, under fortgående grofle ffe , har fått

en fådan ftorlek och fäfte , fom gör defs

Omfljelpning omöjelig. (Fortfåttn. e. a. g.)

Korta Anmärkningar vid Prov. Medic.

Herr Dofl. Biörn lunds inlämnade

omdöme om foregifven ympade Koppors

återkomfl &c. af G. L.

At låfa den jämförelfe imellan åtikilliga

Koppympnings-fatt , i anfeende til fläliet &c«
fom Provincial-Medicus Herr Doft. Biörn-
lund låtit införa, i denna Veckofkrift, Band* 3.

fid. 92. hoppas jag vara i allmänhet både nyt-

tigt och fägnefamt; i fynnerhet fom man för-

modar, at han varit ibland de Läkare, hvil-

ka haft tilfålle, at genom egna förfök blifva

om båfta Koppympnings - fåttet underrättad 5

och man lämnar fåledes detta i dt värde 5

Men det , fom i fynnerhet gjordt mig up-»

mårkfam, på defs omdöme vid ympade, eller

naturliga Koppors återkomfl år , at Herr B.

med någon flags, af de berömdafte Läkare,

hämtad auktoritet, vil likafom oförmärkt dra-

ga et dylikt Koppornas inftäJiande för andra

gången i tvifvelsmål$ hälft defTe Läkare icke

Jkolat i aktfagit det åkta &opp - utflaget mer
ån en gäng.



# ) O ( # 12?

Jag vårdar en Boerhaaves , Meads
,

Chiracs och flere berömde Måns Skrifter

och årfarenheter $ men då Herr B. få forg-i

fil ligt upråknar deffa , hvarföre fortiger han

då dem, fom fåga fig hafva obferverat et åkta

Kopp-utJlag 2:ne gånger, utan at härvid an-

ftålla den ringaite jämförelfel Hvarföre näm-
ner han icke, i fenare fallet en Timony,
en Krause , en Joh. Ca simir Medic us , en
Rast, en Le Hoc, en L ?Epine, en Wris-
berg, en Razoux, en Servans van de

Copello, en Dryfhout, en van Doewern,
en van der Steeg , en Dwight , en Mao
quart , en Nierop , och , framfor alla , en
De Haen? hvarföre förtiger han Le Cats
bref til Pouteau och De la To urs til

Gaulard? hvarföre går han med ftillatigande

förbi , det fom , röjande denna fak , finnes

anfördt uti A&» Acad. Scient Senenfis och uti

CoUeäanea Hafnienfia &c. &c* På deffas få

väl fom mina egna vagnar, bör jag likväl

hos Herr B. aflågga en fkyldig tackfågelfe
,

för defs i förbigåendet gifna compliment : jag

år, för min del, få mycket mera med den
famma nogd, fom Herr B. til alla delar med
mig , och alla dem , fom i akt tagit dylike

Koppor , derutinnan inftåmmer , at faäanc
hcfndclfer äro ganjka fdUfynte , och kunna få-

ledes ej i ringafte måtto /kåda Koppympnin-
gen, hvars fynnerliga nytta lårer vara nog-
Tamt både bekräftad och bekant.

Men
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Men om H:r B. /kulle hyfa den ringa*

fte mifstanka om felkdnnandet af äkta Kop-
por från de oäkta uti någons <g<rra ocfo fdr-

Jkilta praäik , få kunna åtminftone de Låkare

åberopas , fom med mig varit tilftådes vid

de förefallna håndelfer, eller ock torde Herr

B. , til undvikande af mifstag i framtiden
,

regalera ofs med en förteckning , uti bvil^en

de kännetecken åro noga utftakade , fom ikil-

ja de åkta Koppor från de oåkta , men i

fynnerhet och framför alt, tagna af egen årfa-

renhet, emedan man har en någorlunda til-

gång, til dem fom redan derom hos Auåo-
rerne finnas anteknade : Håraf kunde åfven

den nytta hämtas, at man icke tvärtom ftun-

dom tager de åkta Koppor för de o åkta 5

ty det ena år ju få vål möjeligit , fom det

andra, för den eller dem fom ej kanna dem.
För öfrigt , och om det få aldeles har

fin riktighet, at af de mäfte nu lefvande Lä-
kare, ingen har fedt rätta Koppor andra gån*

gen, kan jag vål ej med någon vifshet veta,

och jag förmodar, at Herr B. icke lårervara

båttre derom underrättad. Någre berömde
och ånnu lefvande Låkare hår i Stockholm

,

påftå fig likväl hafva fett råtta Koppor 2:ne

gånger hos en och famma perfon , ehuru det

hit intil icke fallit dem in , at låmna fådant

(krifteligen til andre Läkares kun/kap.

Af alt, /kulle det likväl måft förtryta

mig, om den tanka faller Herr B. in, at jag

med
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med min Berättelfe om et dubbelt Kopp-Vtflag

(i denna Veckojlirift Band. h fid. 50.) /kul-

le i minfta måtto fökt fårringa Koppympnin-

gens nytta. Jag kannor defs varde, fer defs

fördelar och utöfvar den ftundom fjelf $ få-,

ger ock ånnu en gång, at jag med flit nåmndt,

det åkta Koppor bos en och famma perfon

2:ne gånger fedde, åro gan/ka fållfynte hån-

delfer 5 men om jag en eller annan gång /kul-

le råka at få fe detta, år det mig då tillåtit

at fe det jag fer, eller /kal jag blunda och

jurare in verba Magijlrit

Creli? s Chemifches Journal , 2 Theil,

p. G. (FortJattning frän denna Vecko*

Jkrifts % Band. p. 380.)

Herr Wlegleb vifar många förfök med
Sal AcetofeUa , både med det fom tilredes

uti Thiiringerwald, fom ock det fom kom-
mer från Sweitz. Det förra har gulaktige

fmå cryftaller, och et quintin derutaf for-

drar halfannan uns kokhett deftilieradt vat-

ten j innan det uplöfes. Det andra har hvita,

tåmmeligen ftora cryftaller, hvarutaf et quin-

tin låter löfa fig uti 6 quintin kokhett vatten»

Herr W. tror at det Syr - Salt fom utbjudes

til köps, merendels år förfalfkadt. (Men han
förtiger hvarmed det år förfal/kadt, Jåledes

N:o 9. I nåra^j
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namnes ej eller om det vanliga fåttet med
Tartarus Vitriolatus.) Han förfåkrar fig ej

hafva fedt Herr Savarys, på forfok rike

Disput; De fåle Ejfentiali Acctofella Argent.

\lll>, förrån han redan utftakat (Ina forfok
^

hvarfore de ock uti många ftycken åro åt-

fkilde." I allmänhet jåmnför han fina forfok

med andras , och vifar detta faltets forhål-

lande mot Vatten , mot hvarjehanda jordak-

tiga och metallifka uplösningar, mot Syror
,

mot Alkalifka fafta Salter, MedeUSalttr famt

uti Eld , hvilken fenare' ofverdref från en uns

Salt, halftredje quintin af en Ätticke-jur vät-

Jka, men ingen Olja fecks; det fom varqvar

innehölt alkali och något jordaktigt. Då han

ofverdref det Smeizerfka Syr-Saltet , fatte fig

i hjelmen et tort gan/ka fur t Salt uti tunna

Ikorpor. Herr W. tror dock at han endaft

ofverdrifvit den delen af fyran hvarmed Alka-

li varit öfver- fatureradt. Deftillation med
Vidriols-fyra förmådde dock icke losfa mera.

Denna fyra af Sal Acetof har han åfven en-

fam förfökt på åffldlligt fått. Sedan han lå-

tit den til, hälften bortdunfta , anfkjöts etfpet-

fgt härdt Salt, fom fmakade ganfka/arr och

uti elden var mycket flyktigt. Hans öfrige

forfok angå SyrSaltets förhållande mot Phlo-

giflon och Kalk-jord.

Pag. 39. Herr Grettling's forfok med
fyror uiaf Trddforter i fynnerhet med Spi~

ritus
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ritus fom fås af Björk, i affigt at deraf kun-

na tilreda Naphtha.

Pag. 62. Utaf Herr Crell's underfök-

ingar ier man, at åt/killiga forter af Naphtha

Jåta fig fördela utaf andra Jyror , ån den de

innehålla, hvaraf tyckes kunna Hutas, at uti

hvarje fort Naphtha år en del af Spiritus Vint

ej nog med fyran förenad.

Pai* 73- ^err Mönch vifar på fåker

grund, at Krdk-Vinflen (Tärt. Antim.) tilredd

af en del Vitrum Antimonii och 2 delar re-

nad Cremor Tartari , år förmånligare, ån om
han på något annat fått beredes , emedan
man då kan vifst utfåtta defs verkan.

Pag. 78. Som prof, at Gummi Guajaci

år oforfalfkad', anföres följande: (Man bor

håldre kalla den Refina , ty af den egenteli-

ga Gummi Guajaci ger et pund Guajacum
endaft 2 quintin. ) Man uplofer litet deraf

uti rcclificeradt Bränvin , filar uplösningen 5

fedan dryper man litet deraf uti något Spiri-

tus Nitri Dulcir, och utfpåder den med vat-

un, då den Kådan fom af vattnet fåiles bör

hafva blå färg. År den genom andra Kåd-
arter forfalikad, få fynas de, bland det ned-

fallne , fom hvita Jlrimmor. Denna uptåckf

år af få mycket ftorre vigt , fom Gummi Gua*
jaci uplösning i Rohm har nu Llifvit et mode-
medel. (Samt ånnu nyare mode at löfa fam-

ma Kåda i vatten. Se denna Veckofkrifts

1. Band' p. 5.)

I 2 Pag.
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Pag. 8o« Herr Dehne går ännu längre

uti förenåmde fak
5
men fordrar at Spiritus

Nitri Dulcis /kal vara behörigen tilredd
,

famt i lagom myckenhet tilllagen. Defs för-

hål ian de mot Brdnvinct kan dock vara åt*

fkilligt. Spiritus Nitri Dulcis fom ej blifvit

utfpådd, verkar åfven denna praecipitation

,

men mycket häftigare. Naphtha Nitri för-

ändrar Guajac-Kädan endaft genom defs up-

ftigande ånga, hvilket åfven fker genom dun-

ften af den ftarkafte Saltpeter-fyra eller Sked'

vatten; men vanlig Saltpeter-jyra och Vitriol-

fyra kunna ej göra det. Således år den blå

färgen egen med Spiritus Nitri* Han tror,

emot den förra Författarens tanka , at de
hvita flrimorne uti praecipitatet af denna Kåda,
icke juft åro tecken , at den år förfal/kad

,

utan at de af andra orfaker kunna upkomma.
Ibland kännetecken til en god Guajac-

Kada räknas dock at den år af blä - grön

färg» {Barken på Guajacum har åfven utan-

på blä-gula fläckar.)

Pag. 1 02. Herr Heyer har. utdragit en

flags Camphert utaf en ört, fom han läger

vara Anemone Pulfatilla ; men Herr Prof och
Ridd. Mukray rattar til Anemone Pratenfis ,

hvaraf förut blifvit tilredd Camphert , enligit

Hanowerfka Magasinet. Utaf frifka örten med
blommorne deitillerar han et Jkarpt vatten.

Sedan detta vatten ungefår et hälft år Mtt
val forvaradt i en glas- flacka , fant han på

botten
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botten några fmd platta CryJiaUer , af mjölk*

aktig färg , fom vogo
J-

til \ gran ; Då de
tuggades kändes de feta, och då de itändes,

brunno de aldeles up och förtärdes på et

hett järnbleck , famt iuktade ikarpt. Desfa
egen/kaper hafva de lika med den vanliga

Campherten. Men denna af Anemone Pulfa*

tillä /kiljer fig deruti från den vanlige , at

den intet röker , intet uti medelmåttig värma
bortdunftar , at den låtteligen låter rifva fig

til et fint pulfver, uti vatten fjunker tii bot-

ten, låter Hg til gan/ka liten myckenhet up-

Jöfa i åtticka famt deftillerade och utpråsfa-

de oljor , under uplösningen fråfer och ger

ftora famt många luft-blåfor ifrån fig, och at

defs uplösning i åtticka eller aetheri/ka oljor

famlar fig i en tjock hud då den afrökes.

Torra örten ger inga Cryftaller , och
den fårika ger åfven nog litet af denna
Camphcrt.

En Läkare gaf, morgon och afton ij
veckor, åt en Fru, fom hade [vårta Starren

på bagge ögonen , et hälft gran af denna
Camphert , rifven med focker 5 men hon kän-

de odrågelige /kårningar i hufvudet , med
urins ftarka afgång. Så geck det ock med
en annan ung perfon»

Pag. 107. Her Thory anför fina förfök

med Elaftijka Kådan. Han åt/kiljer fyra for-

ter deraf , nemligen en blå, en råd, en gul

och en fvart , fom år mer fpåjnftig ån de

I 3 andra
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andra forterna. Herr T. förfök åro endaft

anftålde med den gula och röda. Den gula

Kådan år få klar fom den fkönafte Bårnften,

men år ganfka litet elafti/k och brifter vid en

ringa utdånning. Denna blir litet mjuk ge-

nom, kokning i vatten. Om den .itändes få

brinner den fom Camphert. Digererad med
Liqvor Anodynus blir den något tjock , famt

uplofes til någon- liten del 5 Solution grum-

lar (ig , då vatten blandas dertil , och det

fom nedfaller fåtter fig /kifvigt til botten.

Uti Oleum Vini uplöfqs denna Kåda fullkorn*

ligen til en Lack-Ferniffa , hvilken dock, då

den med påntfel påftrykes , åter kan affpjål-

kasj Inkokad har den ganfka liten ejafticitet.

Den ftarkafte Vin-åtticka uplöfer endaft gan-

fka litet, och det då blandningen i fand di-

gereras. Hvarken Naphta Nitri , Spiritus Ni-

tri Dulcis eller Spiritus Salis Dulcis uplöfa

det ringafte. Sedan denna Kåda blifvit di-

gererad med Spiritus Salis Ammoniaci
,
grum-

lar den (Ig något litet, då vatten tililås.

Oleum Anthos verkar en fullkomlig uplos-

ning, hvilken med den ftarkafte Spiritus Vint

ger en Ferniffa, fom torkar långfamt. Oleum
Terebinthini uplofer något litet, men Oleum
Petra intet. Genom vanlig Chamill-Olja lo-

fes 22 gran af 2 fcrupel 5 det fom intet up-

löftes hade en dunkel blå färg , och var lått

at mellan ffngrarne fondergnugga. [Spiritus

Salis , definierad Ätticka och Aqva Regis Jöfa

alde-
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aldeles intet 5 men Spiritus Nitri och hvit

Fiftriols-Olja upiöfa den aldeles, åfven få de-

liqvefceradt Vinflens-Salt. Då Kådan göres

het, flyter den til en fvart bräcklig masfa.

Den röda Kådan hade aldeles famma egen-

skaper , åtfkilnaden beftod endaft i färgen.

Herr Thory tror at de 3 förfta (orter-

na åro alla af famma (lag, och endaft varda

färgade.

Skada (fager Herr Prof. och Riddaren

Murray, Med. Pracfr. Bibi. 3 Band. p. 458-)
at Au#or ej åfven anftålt förfök at upiöfa

den fvarta Kådan , hvilken egenteligen bru-

kas til böjelige Cathetrar , om hvilkas bruk

General-Chirurg. Theden utgifvit en Afhand-
ling i Berlin 1777.

Pag. 112. fortfatter Herr Crell fine för-

fök med fyran af Talg.

Pag. I28« har han underfökt Walraf el-

ler Sperma Ceti. Denna fetma fom tages af åt*

/killige jlags Valar (Phyfeter)
,

ger vid de-

ftillation en rinnande Olja , hvaraf forft vid

3:dje deftillation kan utdragas en gulaktig

fyra, hvilken med fyran af andra djurs fet-

mor har mycken likhet. Man kan ock deraf

göra en god Säpo, fom bevifes mot Neuman.
Päg*, i 37* Herr Crell's vidare förlök

at tilreda Phofphorut.

Pag. i<)2. Cacao-Smor gaf honom, ge-

nom Chemi/k tilredning, en fyra lik den af

fett, alt det öfriga år Olja.

I 4 Pag.
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Pag. 214. följa Recenfioner utur Kongh

Svenjka Vetenfk. Acad. Handlingar. Och
Pag. 244. utur Wiegleb's får/lag at

lättare cryftallicera Borax utur Tinkal, famt
Pag. 247- Herr Ckell's Anledning til

underfokning : hvarföre Antimonium Diaphore-
ticum i få ringa myckenhet regenereras genom
Regulus Antimonii.

Om Lifmodrens Omjljelpning. (Fortf. fr.

p. 126.)

Caf. VIII. och IX.

Herr Profeff. Saxtorph anförer tvdnxe

fädane hdndelfer uti Societatis Med.
Havnienf. Colleäanea Vol. II. nåml.

Caf. 1. (p. 299.) År 1775 blef han
kallad til en qvinna i 4:de månaden harvan-

de , fom fått häftiga plågor i buken , dem
fvånne Barnmorlkor inbillat fig vara Forlofs-

nings-vårkar, och i fådant affeende hållit den
arma qvinnan tvånne hela dagar i Stolen til

Mifsfallers befrämjande , hvilket de hvart

ognabJick väntade fåfom oundvikeligt (*).

Vid

(*) Man finner fåledes , at Barnmodkor åro fig lika

i Dannemark , åfven fom hår. (Jämför håndel-

fen , fom år införd fid. 56.) Det vore rått be-

dröfveligt, om man icke finge hoppas, at trägna
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Vid underfökningen fant Herr S. en fådan

flor Svulft upfylla Bäckenets hålighet, fom i

de förra håndelfer år omtal \ , och hvilken

den ena Barnmor/kan höll for at vara Foflrets

hufvud 5 den andra , at ået vore hinnorna
,

utfpånde af vattnet. — Med möda kunde
Modermunnen kannas öfver Syrnpkyf. Osf.

Pub. — Urin-Biåfan var updrefven nåftan til

Naflen, och Patienten berättade, at hon på
6 veckor endaft dropptals och med fmårra

blifvit af med Jitet urin $ under hvilken tid

hon måft utftå desfe fvåra plågor, ehuru en
nog förfaren Chirurg. Herr Swanitz , ofta

,

men fåfängt fökt torna Blåfan med Catheter,

hvilket ock nu mifslyckades Herr Saxtorph
fjelf. Men på det qvinnan likväl icke öfver

inftundande natten Ikulle vara utan all lin-

dring i fina plågor, få före/krefs henne Laud.
Liquid. Sydenh. — Morgonen derpå förfök-

tes at införa rmgrarne i Vagina^ och at med
dem uplyfta Svulften, hvilken Herr S. få myc-
ket fåkrare trodde vara orfak til Supresfio

Urina , fom han vifste, at Blåfani3:dje må-
naden ej fållan få tryckes af den utvidgade

I f Uterus,

uplysningar och föreftållningar fluteligen ikola

Cegra öfver fördomarnes envishet , och at årmin-
ftone Barnafödenkorne (jelfve Ikola rådda fig ifrån

et fådant tyranni , genom det , at de icke gifva

fig til et offer åt okunnige Barnmorfkor , i fyn-
nerhet på de Orter, hvareft förnuftig hjelp i tid

kan fökas och erhållas»
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Uttrus ; at urinens lopp deraf hindras , tils

antingen Uterum med konft uplyftes , eller

genom mera tilvåxt ftigit ofver CoJJum Vefi-

cce högre up mot Naflen. Men hår var det-

ta handgrep fåfängt, ehuru man gaf qvinnan
åtfkiilige ftållningar : Svulften blef orörlig.

Smärtorna', fom Operation förorfakade, kun-
de Huteligen icke uthärdas af qvinnan , fom,
ledfen ofver den felilagna hjelpen, åftunda-

de andras råd. Men efter g dagar kom
Blödftörtning med rätta Förlofsnings-vårkar

,

då H:r S. åter kallad, kände Modermunnen
öppen och Mifsfall inftunda , fom ock fnart

hände, hvarefter en ftor myckenhet fvart urin

afgick, och qvinnan kände fedan ingen fvå-

righet vid defs låtande.

Caf 2. ( p. 303.) Samma år kallades

Herr Saxtorph til en annan qvinna , i <;:te

månaden hafvande, fom på lika iht i 3:ne

veckor varit plågad af urinftåmma. En Barn-

morfka hade redan fåfängt blifvit rådford
,

och Herr S\ kom for fent , emedan qvinnan

var redan in agone och gaf ftraxt up andan.— De kringftående berättade , at den döda,

utom en nåftan total urinftämma i 3 veckors

tid , hade, i fynnerhet mot /lutet, varit få

pinad af de grufveligafte mag-plågor, at hon
åndteligen fallit i et häftigt raferi och deruti

d6rlt. •— Herr S. fant nu buken jämt på
fidorna utfpånd och kände jluduation i ho-

nom 5 iom gaf mifstanka om Hyärops. —
Uti
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Uti Vagina kåndes en fådan Svulft, fom i för-

ra händelfen; men Modermunnen var få högt

updragen vid Pubes, at den ej kunde nåkas.
—

- Buken öpnades och en ftor hop vatten

utflöt, til fårg och lukt Jik urin. — Tarmar-
ne voro röda , inflammerade och på några

ftäilen aldeles förderfvade. — Fundus Vteri

fants tiibakabögd ned i Bäckenet och Mo-
dermunnen dragen högt up öfver Pubes , til-

lika med fråmre fidan af Vagina, — Urin-

Blåfan var fladdrig, mycket vid och på bak-

re fidan fönderbruften. — I Buk - Caviteten

fants mycken urin. — Man förfökte fåfängt,

åfven nu på den döda kroppen , at med rTng-

rarne i Vagina upiyfta och tilbakafkjuta fvul-

ften ur Bäcken-hålan, emedan trång/len i öf-

ra Bäckenet, emellan Kors-knölen och Isbe-

net, gjorde för fvårt motftånd \ men ledan

hela handen blifvit införd, undaniköts åndte-

Jigen fvulften med mycket våld och efter det

han, under denna Operation, blifvit af Bäc-
kenets klämning mera arlång — Man öpna-
de fedan Uterus , då Liquor Amnii utflöt^— Fodrets hufvud fants lutande mot Fund.

Vteri , fom legat nedvänd i Bäckenet. —
Placenta var Obovalis , fäftad på bakfidan af

Uterus, dels in Fundo, åels in Corpore..

Herr S. bifogar fedan några fina egna An-
märkningar, af följande innehåll:

Denna Retroverfw Uter i til/krifves dels

Placenta oriktiga fdfte på bakfidan af Uterus,

fom
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fom derigenom på famma ftålle mindre ut*

vidgats och följakteligen tilbakabögdt Fun-

dus ; dels en for ftor Bäcken-vidd , emedan
Fundus Uteri , fom vid flutet af £:dje måna-
den , i kraft af fin figur och ftorlek , vanli-

gen plågar lyfta fig öfver Caviteten af et val

formeradt Backen och af Kors-knålen tvingas

framåt, icke kan få upftiga och ftyras fram-

ofver Offa Pubis (uti et för vidt Backen

,

hvareft Kors -knölen icke år få mycket inåt-

flående), at ju den fammandragne bakre fidan

af Uterus neddrager Fundus (*) och den ftör-

re Bäckenets rymd tager emot honom tilba-

ka bögd, famt gömmer och innefluter honom;
livartil kommer tyngden och tryckningen af

Bukens Innanmåten , fom tvingar Fundus
Uteri djupare ned i Vagina och bakre delen

af Båckenet 5 hvaraf nödvändigt följer , at

Modermunnen måfte dragas up öfver Offa.

Pubis och Uterus få en omftjelpt flållning.

— Når denna tilbaka krökta Lifmodren til-

våxer i ftorlek , få tryckes Urin-Blåfans nedra

del och laget af defs hals förändras, få at ej

allenaft urinens naturliga lopp hindras , utan

Cathe-

(*) Månne ej en för mycket inåtftående Kors-knol
. kan hindra Fund. Uteri at upftiga , i, fynnerhet

om Os Sacrum, fom icke ovanligen händer, til-

lika har en ftark Concavitet, ned i hvilken Fund»
Uteri få mycket lättare tilbaka rvingas , när den

under tilvåxten lider et ftändigt motftånd och tryck-

ning af Kors-knolens hvalf?
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Catheterns bruk blir åfven onyttigt. — Men
om , under fortfarande tryckning af Uterus

,

Blåfan ofanteligen utvidgas af den famlade

urinen , få upkomma häftiga fmårtor genom
denna fpånning , Uterus retas per conjenfum

och defs contraflioner förorfaka Mifsfall , til

Patientens ftora lycka 5 ty i vidrigt fall , ut-

fpånnes Urin-Bläfan, genom den ftåndiga

Ijchurien , til den grad, at hon brifter fon-

der 5 hvilken hriftning i andra håndelfen H:r S.

tror Jua jponte hafva fkedt, och döden folgt

på den utgutna urinen, hvilken ofverfvåmma-

de och retade Vifcera Åbdominis. — HjeJ-

pen, fom, i fådane håndelier bor anvåndas
>

lofvas at en annan gång meddela.

Caj. X.

Uti Åtta Societatis Med» Havnienf. (*)
VoK II. p. 254. anforer Stads-Phyft*

tus i Wiburg) Herr Doft. Joh. Phil.

R ogert , en Cafus Retroverfi Uteri,

hvars bejlzajfenhet var korteligen denna ;

Qvinnan 44 år gammal, Moder åt flera

Barn, lång til växten och mager, hade några

måna-

(*) Desfe vackre Handlingar kallades i början Colle-

tlanea &c. , och under denna rubrique utkommo

:

Vol. I. 1774. ocn Vo1, II# *775' Men **edai1

blefvo de kallade A&a , af hvilka Vol. I. utgafs

1777. och Vol, II. 1779. Flere har jag änna
icke fett.



142 # ) o ( #
månader förut haft-MifsfaJl , och nu voro 10
veckor förflutna fedan fifta Menftruation. —
Efter en måltid af gröt , kokad med kärn-

mjölk , blef hon , midt under (it arbete på
åkerfältet , angrepen af ganfka fvåra fmårtor

i Bäckenet, med bukens utfpänning. — Hon
gick hem om aftonen och natten pasferades

fömnlös af plågornas häftighet, dem hon lik-

väl led med tålamod, i mening, at det vo-

re en upväckt Moder-pasfion af den förtärda

gröten,, hälft hon var vand , at magen icke

ville tåla något fyrligt fedan ftfla Mifsfallet.

Men de vanliga medlen ville nu icke lindra,

och om morgonen inftälde fig äfven' en få

fvår urinftämma , at hon icke utan med de
ftarkafte pråfsningar kunde få fram någon
droppa. — Under 16 dygn , fom detta elän-

de varade, nyttjade hon åt/kiliige Hus-Curer,

fom förvärrade det onda 5 dock var ftolgån-

gen ej aldeles förftoppad, utan excrementer-

ne gingo invoiuntarie bort, under de ftarka

bemödningarne at låta urin. — Hrr R. fant

vid underfökningen en fädan Svulft nedprås-

fad i Bäckenet , fom vid förra händelferna
,

xoch buken utfpänd , öm. — Med mycken
fvårighet fick han in Cathetern och aftappade

2 eller 3 qvarter urin, hvarefter å nyo under-

foktes,

Herr Prof. och Ridd. Murray i Göttingen vil

icke vara aldeles nögd med den förändring i Tituln,

fom defle Handlingar undergått, (Se defs MediC.
Pratt. Biblioth* Band. 3. Jid. 123.)
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föktes
?

då Modermunnen , fom förut var

omöjelig at finna , kändes gömd under Os
Pubis. — Qvinnan var lagd ut på kanten af

fången, med uphögdt Backen och Bröft, och

fedan H:r R. infört handen , famt för at und-

vika Kors-knölen , fkjutit Fundus Uteri upåt

och något fidvårts , lyckades det at repone-

ra Lifmodren •(*) , hvarefter fymptomerne

förfvunno; men fom någon blodflod vifat fig

om natten, fruktades Mifsfall , hvilket likväl

blef förekommit genom hvila och behörig

diaet , och qvinnan födde Tvillingar i 3o:de

veckan efter Uteri repofition.

Auclor gör hårvid följande Anmärkningar:

• Denna Lifmodrens OmJIjelpning ' hände

vid en fådan qvinnans ftållning, fom icke

tycktes vara deftil beforderlig 5 ty hon höll

på a
n
t framftupa uphemta den kullJlagna Säden

på Åkern. Ät förtiga det Placenta , då hon
uttogs , tycktes fnarare vara fåftad vid Uteri

främre vägg, ån vid den bakre, hvilket Au&or
ock tror kunnat bidraga til en lättare Uteri

reduflion. För öfrigt menar han , at i den-

na håndelfe , Tarmarnas uphläsning af den

ndmde födan ,
jemte Diaphragmatis och Buk*

Mujk*

(*) Detta Rcpofiliom-fdtt differerar från det i förra

håndelferna recommenderade, hvilket likväl torde

vara fåkraft at följa, fafom fannolikt mera mö-
jeligt och med Mechanifmen öfverensftåmmande

,

andetta, ehuru af Au&or lyckeiigen anvåndt.



Mujklarnes tryckning under de /lärka prdfs-

ningarne , hafva , for Uterus
, fom jåkt fig ut-

gång ur Bäckenet , til/längt vägen , hvilken

fäkerligen /kulle åfladkommh Prolapfus Uteri,

om Ligamenterna och Mujklarne
,
/o#2 tilftop-

pa främre och nedra delen af Bäckenet varit

/lappa (*); men då desfe åro i godt ftånd,

lkal åfven Modermunnen nödvändigt upftiga

i famma mån
3
fom Moder-bottnen neddrif-

ves , och det onda tiltaga med Lifmodrens

tilvåxt , fom trycker Blås-haJfen , då åfven

den famlade myckenheten af urin bidrager

til Uteri nedtryckande. — På urinens evacu-

ation ankommer det hufvudfakeligaft vid ku-

ren, emedan derigenom banas våg för repo-

iition och faran minfkas anfenligen; men el-

jefc må den Sjuka och Operatorn vånta (ig

en bedröfvelig utgång. (Slutet e. a. g.)

An-

(*) For fåkerhet ikul vil jag anföra AuZtors egna
ord , p. 257 : Heic loci credo intejlmorum ab in-

geflis inflationen:, jun&am ann Diaphragmatis &
Mufculorum abdominalium fub nifu valido pres-

fione, Utero exituin e pelvi molienti; viam prae-
clufisje, prolapfam Uteri produtturam ft läxa in-

i>eni[fet ligamenia & Mufculos'^ anteriora & in-

feriora pelvis obturantia.
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Anmärkning vid Herr Desjives Anmärk*

ning, recenferad uti denna Veckojkrif*

tens 2:dra Bandy Jid. J58, 159, rö-

rande prceperaiion af Merenris Dulcis

efter Fharm. Svec. Ed. Afa

Då jag hårom dagen låfte Andra Bandet

af Veckojkriften for Läkare och Naturforjka*

re , bief .jag pag. 158, 159? var^e at M:r
Desaive låtit infora

o
Uti PEfprit des Journaux,

Jul. 1 781- p-, 293. Prcepardtion af Mercu*
rius Dulcis efter Pharmac* Svec. édit. fecund*

Men at han tillagt den Anmärkning : At det

hvita Prxcipitatet borde fublimeras + ernedari

det vore troligt at det innehåller något Tur*
petum Mineral

e

,
fororfakadt af den ViärioU

fyra 9
fom Saltpeter-fyran ofta innehåller

j få*
fom ock af det Sal Glaub* foni Sal Cömmuné
torde med fig fora. — Huru grundad late*

icke denna Anmärkning för dem, fom medl

de förfta Chemiika grunder ej åro bekante*

Men hvad fåga då erfarne Chemifter hårtil ?

Jo , Herr Desaive lår förmodeligen ej vara

Chemiftj han torde hafvä hordt klockan rin-

ga, men vet ej uti -hvilkeri Kyrka: Han be*

höfde ej mera ån käfta ögoneri på någori

Attra&ions -Tabell , få finner han derftådes
$

utan den minfta fvårighef , at Quickfilfver ågef

ftarkare afrTnitet til Salt -fyra ån til FiftrioU

fyra, och detta vore redan tilfylleft, at til

N:o 10- K ' * intet
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intet göra H:r Desaives Anmärkning: Dock
at bévifa faken litet omftåndligen , kan man
praeoipitera en Quickfilfver-uplösning uti Sked-

vatten med Vifiriol-fyra, eller ock med Sel

Glauheri
,

praecipitatet edulcoreras vål med
varmt vatten , ledan kan man digerera detta

Turpetum med en uplösning af Sal Commu-
ne. Då finner man at denna Salt-uplosning^

efter en förnuftig evaporation
,

gifver Salis

Glauheri Cryfialler och at Turpetum år för-

vandladt til Mercurius Dulcts*

Jag vil fåledes för en liten ftund med-
gifva, at få vål Skedvattnet hvarmed Quick-

filfret år uplöft , fom ock Kåks -faltet hvar-

med pra?cipitation år förrättad, innehålla Vi-

8riol-fyra; men få år ju naturligt, at det

Turpetum fom då upkommer , åter i famma
ögnablick af det öfverflödige Sal Commune

,

fom- til praecipitation år förordnadt, blir de-

cdmponeradtj och fåledes faller H:r Desai-

ves onödiga Anmärkning af lig fjelf öfver

ända. •

S . . . e.

Enterofele, Hernia ingvinalis incarcerata7

Cafus ChirurgiciiSy af A. y. H.

Uti Förfta Bandet af denna Veckoflcrift

pag. 21. har }ag låtit införa, utur Doftor

MicHAeLis Bref, något om Opii nytta uti

Infpdr+
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kfpärrade Bråck; jag låt ock pag. 22» för-

mårka något mifstroende til detta medels

nytta, då Bijäcket för förfta gången utfallit och

ftraxt blifvit incarcereradt. Erfarenheten har

federmera til någon del minfkat detta mifs-

troende , fom af följande Cafus kan inhem-

tas: Siftledne 14 Januarii (1782), halkade

en 30 års gammal Man på gatan, och kan- !

de dervid en häftig ryckning i kroppen, jem-

te någon briftning och värk i vånftra ljum-

/ken, famt en dragande plåga under bröftet.

Den 15 om morgonen tilkallades jag och

fant , vid efterfrågan 'och underfökning om
håndelfen , i vånftra ljumfken et Jnfpdrradt

Bräck. Patienten hade ock alla de fympto-

mer fom dervid plåga följa, fåfom : obftru-

#ion och kråkningar , klen och tåt puls

,

mycken oro och ångeft, beftåndig fvett, en

olidlig ömhet och vårk på ftållet, m. m. Den
utfallne delen af tarmarne var af et bögdt

Lånfingers /kapnad , ftorlek och hårdhet, fafe-

ligen fpånd, vid Annulus få tilfnörd, at huden

var aideles tildragen rundt omkring den a£

tarmen utgjorde uphöjning. Man kunde få-

ledes ej gifva fig fårdeles hopp om detta

Bråckets repofition utan
v
operation5 likväl vil-

le jag förföka.
A

En tilråckelig Åderlåtning gjordes , Infu*

jum Senna och Sal. Anglic intogos , men
gingo ftraxt tilbakars genom kråkning.

K 2 Lave*
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Lavement applicerades flere gånger, hvil-

ka ftundom qaarblefvo n\ere timar, men gingo

fluteligen bort , utan at man hvarken under

deras applicerande eller efteråt ^ markte nå-

gon förändring i Bråckef.

At hår bruka kalla Om/lag hade varit

dåraktigt 5 få väl fjelfva Tarmen fom Annu-
lus voro förut , nog fpånde och hopfnörde*

Garnhårfvor kokade i Olja och Åtticka öm-
fades fåledes ofta varma utanpå Bråcket och
Buken $ men utan lindring*

Om aftonen gafs åter Sal AngU upfmålf,

famt applicerades Lavement $ men det förra

kräktes up , och det fenare geck bort utan

verkan. Då gafs en Drachma af Pulvis Se*

dativus Ph. Sv* fom innehåller et gran Opi-

um. Detta gaf mer ftillhet och ro öfver nat-

ten j men ingen fömn; man fortfor med Om-
Jiaget* Om morgonen den 16 fick Patienten

,
en opning med Excrementer. En unce AlkaJ.

Miner* Fifiriolat* ( Sal Glauberi ) gafs och

Lavement fattes , me^n det förra kräktes up
och det fenare hade ingen verkan 5 icke defto-

mindre fortfors med Lavement , och trenne

,
gånger gafs af nåmde Salt , fom upkråktes ai-

tid ftraxt 5 man fortfor med Om/laget. Om
aftonen tycktes Tarmen vara något mjukare.

Til natten gafs en lika dofis Opium åter
,

fom repeterades vid midnatten, hvarpå fölg-

de några timars. rolig fömn, och om morgo-
nen^ var Bråcket helt fläkt famt Tarmen lått

- at
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at reponera/- Lavement fattes ftraxt och en

unce Erjgel/kt Salt gafs, hvarpå fölgde flere

opningar. Patienten mådde val och nyttjar

nu Bråckband,

Ehuru gynnande denna Cafus tyckes vara

för Opii verkan, vågar jag dock ej recommen-
dera at fatta för mycken lit dertil, man kan

få lått förfumma (Ig, och en tima forlorad kan

ofta vid denna fjukdomen galla Jifvet. Man
år defsutan nu för tiden få gerna fallen, at

nyttja en- mild och Medicinjk Chirurgie , at

jag fruktar en ny Severinus fnart åter behöf-

ves för at upmuntra til en Chirurgia Mafcula.

Intet vinner konften med at plåga och pina

Patienter , men det år ofta båttre at på en

kort ftund utftå pinfatnme manoeuvrer for at

vinna hålfan, ån at plågas i en långfam fjuk-

dom och fluteligen dö.

Om Lifmodrens Omftjelpning. (Slutet fr.

p. 144.)

Några håndelfer af detta flag kunde än-

nu anföras 5 men jag fruktar mig redan haf-

va fallit Låfaren för.vidlöftig, fom likvål fkedt

i affigt, at man genom flere håndelfers jäm-

förande
, ,måtte finna fkilnaden millan de

Väfendtelige och Tilfdllige denna Sjukdomens
Symptorner*

K 3 Hår
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Hår i Sverige vet jag icke mer ån tvån-

ne fådane håndelfer obferverade, och af hvil-

l<a mig mundteligen blifvit lemnad benägen

del. Den förfla af Herr Asfesforen Dotlor

Ribben, år 1770 , hos et Fruntimmer,

Clandejlino Jimore Gravida , och fom hon
rnente , i 4:de månaden. — Symptomerna
voro lika med de förut befkrefne. — H:r R.

tog et par åldre .och i veten/kapen kunnige

Läkare med Cig i Confukation. Ingen kunde

utreda faken 5 Retroverfw Uteri var ock då

hår en aldeles okånd håndelfe. — Man mifs-

tånkte Patienten at vara närmare FuIJgången,

hålft Buken var dertil nog utvidgad, och man
icke med fåkerbet kunde råtta (ig efter hen-

nes utfago. — Plågorna liknade Förlofsnings-

arbete 3 men fom ingen Modermun var at

finna ,- anfågs Förlofsningen omöjeiig , och

nian hade beflutadt at anftålla Operatio Ca/a*

rea , fåfom det fifta förfök at rådda den olyc-

keligas lif$ men döden förekom detta arbete, få

timar fedan refolution dertil blifvit tagen. Då
Buken, efter döden öpnades, fants den vara

utfpånd , icke af Uterus , utan af den med
en ftor myckenhet urin fyllda Bjåfan, få myc-

ket oförmodeligare, fom man i flera reprifer

hos Patienten gjordt aftappning med Cathe-

ter , hvilken utan mycken fvårighet gått til-

råckeligen in i Blåfan , men endaft evacue-

radt en måttelig mångd urin hvar gång* Ute~

rus låg i nedra Bäckenet omftjelpt, på fått,

fom
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fom förut år fagt , innehållande et Fofter af,

vid pafs 4 månader.

Den andra håndelfen har H:r Asfesforen

Doftor Gahn för några år fedan haft , och
hviiken han var nog Jyckelig at afhjelpa

,

efter ofvan belkrefne methode.

Siuteligen får jag tillägga följande
,

nemligen

:

I.

Summarijke Anmärkningar vid Retrover-

fio Uteri, a/VJ. Hunteri, M.D.F.R.S.
Addresferade til Medical Society. (Med*

Obf. Of Inqu. T. V. p. 3880

Lifmodrens til tagande vidd i förfta må-
naderne af Grosfesfen har, innan hon hinner

öfver Limbus Pelvis (Bäckenets Rand) en na-

turlig benägenhet at åftadkomma fvårigheter

och hinder vid urinens låtande. — Bäcke-

nets befynnerliga fkapnad och be/kaffenhet

kan i många fall bidraga til fådane plågor,

och åfven til fjelfva Retroverjio i åtfkillige

grader. Herr H. fager med flit: / åtJk.iUige

grader , öfvertygad af de håndelfer han fedt,

fom ock af de hit horande delars natur , at i

olika Cafus af det flaget, blir Axis Uteri dra-

gen i olika direfrioner. — Det Backen , fom
år vidafi nedan - och trångajl ofvantil , är

måft disponeradt til fådane oordningar (*). —
K 4 Myc-

(*) Jåmför hvad fom år fagc fid. 140. i Not.
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Mycket corpulente qvinnor tror Herr H. fål-

lan eller aldrig blifva exponerade for denna

fjukdom. — Når necka delen af Bäckenet år

mycket rymlig , och i fynnerhet når dar 5r

litet fett at upfylia ået , få intager den ut-

vidgade Uterus, i 2:dra och 3:dje månaden,
nedra delen af et fådant Backen , trycker

mera på urin -gången , ån på ofra delen af

Blåfan , och fåledes disponeras Patienten til

dyfurie och fuppresfio Urin*. I detta tilftånd

tager plågan helt olika befkarTenhet i olika

håndelfer, alt fom åflkillige orfakers infiu-

ence , en/kildt eller gemenfamt kunna råka

at verka. — Om orfakerne aro i en mindre

grad, fom gemenligen hånder, hjelper Natu-

ren flg fjelf och Grosfesfen fortfar i fin or-

denteliga gång, hålft om qvinnan i akttager

favorabla kroppsftåj in ingår och röreifer , famt

Urin- Blåfan håUes någorlunda tedig 5 men
pår cpntrarium hånder, blir den dageligen

tilvåxande Lifmodren *få inkilad i Bäckenet
,

£t Patienten kommer i en ganfka plågfam

pch farlig belägenhet. Nedhållen genom
den utfpånda Blåfan och tvingad ofta och

fcraftigt nedåt genom Patientens kryftningar

,

fryckes Lifmodren emot våggarne och i fyn-

r»erhet emot lägre delen af Bäckenet: Hvar-

efl: desfe vaggar åro beniga (Osfea) blir Ute-

rus tvingad inom Cavifetens vidd 5 men hvar-

eft de årp köttaktige och eftergifvande, fvåi-

J^r ytgrjig och gör utikott
9
fom fixera den

näfiarj
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nåftan orörlig i famma fituation» I detta tilflånd

kan Uterus vara : i , aldeles Retroverfus 5 el-

ler 2 , Semi-Retroverfus ; eller 3 , få vida

in ftatu naturali ,' at Orificium vetter nedåt.

— En af de vanligafte /orfaker til fullkomlig

Retroverfto Uteri, hålles före' at vara Blåfans

diftenfion, emedan då den ftiger up i Buken

,

hvareft hon har rum til utvidgning , drager

hon naturligt -vis med fig Biås - halfen och

Vaginae kringliggande delar, vid hvilka hon

år fåftad , hvaraf då upkommer en Perfefla

Retroverfto. Men når fådane orfaker kom-
ma dertU, fom i någon grad hindra Lifmo-

drens Omjljelpning, blir den endaft til en del

eller hälft omftjelpt 5 detta var verkeliga be-

IkarTenheten af H:r Gartshore's 2:dra Cafus

(fe hår fid. 123.) Dar var Fund. Uteri en-

daft få långt tilbaka vand, at Modermunnen
bragtes nåra til infidan af Symphofeos Osfium

Pubis nedra del (*), Når åter ofvannåmde

orfaker verka kraftigt at hålla Uterus ftadig,

blir den få litet omftjelpt, at Modermunnen
drifves utom kroppen, fåfom vid en vanlig

Procidentia, hvilket var be/kaffenheten af en

håndelfe , fom Herr H. hade 3:ne månader

förut , i hop med Herr Combe, hos en qvin-

pa , fom hade plågats någon tid , och då

K <> Herr

(*) Herr Hunter , fer jag , har förftådt, hvad jag,

fafom mig något märkt, anmärkt i Noten, fid. 124»

Således lkai med the middle of the Pelvis mena?

fledra tfelen af SjmphjJ. Osf. Pubis.
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Herr H. förft fåg henne , var urinens aftap»

pande fåfängt förfökt af en ganlka förfaren

Operateurj men hon mådde nu val och var

långt avancerad i fin Grosfesfe. — I hånfe-

ende til fjukdomens behandlande, har, efter

hans tanka, erfarenheten ftadgadt endaft den
methode , iom förft blifvit föreflagen. —
Man har fuller fagt , at den Omftjelpta Lif-

vnodren /kulle återtaga fit naturliga låge af (ig

Ijeif, endaft Blåfan genom repeterade och
/kickelioe cathetriiationer hålles någorlunda

ledig från urin , och detta medgifves åfven

vara kanfke möjeligt hos många 5 dock tror

Htr H. at hvareft det kan fke beqvåmligen
,

(fom det gemenligen kan) år båttre at med
ens göra Hut på plågan och faran genom
Utert replacerande. Pra<5Hci veta huru plåg-

samt och farligt det år för en Patient, hvars

urin ej kan gå bort , utan genom Catheter ',

men : då denne ibland år få fvår at få in
,

at åfven öfvade Operateurer derom fela
5

: då

i de rlåfte fådane håndelfer Patienten år ut-

fått at bli utan hjelp i råttan tid, och löper

fara för en irreparable olycka : då det år

bekant, at inom kort tid, tvånne qvinnor uti

Londons Hofpital , htfareft hjelp år altid til

hands , hafva iatt lifvet til i denna fjuk-

dom (*): Då alt detta efterfinnas, fager H:r

H., måfte man icke frukta, at en hvar qvin-

na

(*) Jämför Noten, fid. 8o-
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na år i fara, fom har en Uterus Retroverfusl

Och når vi kunna låtteligen på en gång bort-

taga plågan och fåfta qvinnan ifåkerhet, kan
det då vara rådeligt, at med Urin-äflappnin-

gar fördnfva dagar och veckor, tils Lifmo-

dren åter bringar dg fjelfiikick, om vi ock

vore fåkre, at det /kulle lyckas? — Så långt

Herr Hunter. Nu

%.

Anmärkningar vid fättet at hjelpa Lif-

modrens Omftjelpning, af Aug. Gottx.

Richter, M. D. KongU Lif-Medic.

och Prof. &c (Se defs Chir* Bihlioth.

4:de Band. fid. 236.)

Herr Richter läger : Ehuru jag fjelf al-

drig obferveradt Lifmodrens Omftjelpning
,

vågar jag dock , i hånfeende til handgrepen,

fom fordras vid denna håndelfe, at göra nå-

gra forilag. i) Onekeligt år, at ganfka mycket
derpå ankommer , at man gifver den tryck-

ning fin råtta direftion, medeift hvilken man
föker at /kjuta up Moderbottnen. Trycker
man rått upåt , få trycker man bottnen emot
Kors-knölen^ och operation kan icke lyckas

5

ja: han kan val ock blifva /kadelig forFoftref,

om tryckningen år ftark. Fördenikul måfte

tryckningen nödvändigt Ike framåt mot Naf-

len
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len (*). Jag tror, at man i alla de håndel-

fer , hvareft handgrepet icke lyckats , har

uraktlåtit denna regel 5 ty jag finner intet hin-

der, föm kunde fatta fig emot Moderbottens
reduftion , utom allena Kors-knölen, och tror

altfå, at hela faken kommer an på, at ge-

nom tryckningens diredion , kunna undvika

honom. —• 2) Måfte qvinnan, under operation,

nödvändigt Hållas på knä och armbogar (**)$

ty i denna ftållning afviker Lifmodreri ifrån

Kors-benet och följakteligen ftår Kors-knölen

mindre i vågen for Moderbotten. Men om
deremot qvinnan ligger på ryggen (***), få

fånker fig Lifmodren ned pä Kors - Benet
,

och Kors-knölen ftår i vågen. Det kan ock
icke göra fårdeles gagn, at man förer et par

fingrar (f ) in i Moderflidan , för at fatta i

Modermunnen och draga den ned: ty fvårli-

gen kan man fatta uti honom , emedan han
ligger få högt (fj) 5 defsutom följer ej Moder-

mun-

>./ * -

\

(*) Såfom H:r Hooper rätteligen anmärker. Se ilu«*

tet af Caf. 111. Sid. 119.

(**) Som ock i de flåila håndelfer ikedt,

£**#j Efter Gregoire's methode. (Se fid. 77.)

(f) Herr Hunter vil hafva in hela handen. (Se fid.

71. 78. «80
(ff) Herr Hunter föreikrifyer at fatta i öfra delen

af den updragna Vagina 9 Jör at bringa ned Mo«
dermunnen. (Se Sid. 73. 118.) Men det år for-

modeligen lika onyttigt och tillika plågfamt för

qvinnan, om ej ikadeligt.
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munnen , om icke bottnen ger vika , och det

gör han nu vminft , ty de tvånne fingrarne

trycka honom mot Kors -benet och fåfta ho-

nom under Kors-knölen* — Sålunda gör man
vål bån% at införa et par- fingrar i Reåum
med ryggarne vande åt Kors -benet och inre

fidan åt ModerJIidam På detta fått kan man
med finger -fpetfarne beqvåmt trycka Moder-

bottnen mot Naften ; och torde hånda det vore

^ådeligt , at med det famma lågga et par

fingrar öfver Isbenet, för at hindra, det Mo-
dermunnen icke viker framåt (*)• — Erfa-

renheten må ftadga eller vederlägga desfa

mina tankar*

Gammalt och fornyadt [ätt atympa'Koppor.

M:r Paris, Doft. en Med. &c. , har

uti et Bref til M:me la Marqvise de***,
infördt uti & Esprit des, Journaux , Oflober

1781» P' 334 5 gfadt beråttelfe om fitt fdtt

et ympa Koppor : Han råder at purgera bar-

nen förft en eller två gånger, och at genom
något Majk - medel fördrifva Majkar ,

' fom
ofta finnas hos barn , och förvärra famt ej

fällan complicera Kopporna 5 hvarigenom

Tarm-

(*.) Förmodeligen händer det icke, når Moder*bot(«

nen flejutes up«
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Tarm- Canalen blir från all rota och masfa

renad, få at man derifrån ej behöfver fruk-

ta något. Sedan fåres barnet, fåledes beredt,

til andra barn , fom hafva Kopporna 5 man
låter dem leka, jolra, til och med ligga til-

famman.

Han fårfåkrar at få Läkare hafva ym-
pat flera barn ån 'han , och altid på detta

lått , utan at någonfin något enda dodt.

Hans förnåmfta /kål år at denna fjuk-

dom då ej trugas på kroppen 5 utan emot-

tages , om kroppen dertil år disponerad*

Skulle det ej taga , få hålles Patienten akt-

famt til diaet och purgeras då och då , famt

tager Malk- medel. Blir Barnet fmittadt,

få år det beredt, man fruktar ingen compli-

cation, och naturen hjelper fjelf hela fjuk-

domen. Han befarar aldrig at de fåledes

ympade Ikola få igen Kopporne. Han vål-

jer for flere orfaker antingen de 5 å 6 för-

fla månaderna af Barnets ålder , eller ock

vantar han tils det blir 3 eller 4 år gam-

malt. Det år mojeligit, fager han: at den
bruklige ympningen genom får, endaft up-

våcker en del af Kopp-giftet fom bor utdrif-

vas , hvaraf ijukdomen nödvändigt ånnu en

gång måile yppas. Han tviflar icke at ju

visfa Kopp-Ympare fkola uptånka medel at

förringa detta enfaldiga Koppympnings -fdtt ,

få
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ia förmånligt för Allmänheten , fom ftridan-

de emot de forras egennytta och ambition.

Månniikorne ål/ka at fynas$ de föka tilfålle

at famla rikedomar, den Jått-trogne Allmän-

heten år et offer för deras högmod och

fnålhet.

Han utofvar Låkare-konften uti en fank,

fumpig och oh^lfofam Ort , hvareft rötakti-

ge , intermittenta och illa-artade Febrar åro

ailmånne, utan at någon åödt för honom af

Kopp-fmitta , fom af Föråldrarne blifvit ho-

nom anförtrodd och ordenligen /kjött efter

hans råd.

Man lemnar denna Tmpnings-methode i

flt varde 5 Ny år han juft ej, utan brukades

af Allmänheten mycket hår i Sverige, innan

Kopp. - Tmpningen vardt allmänt godkänd :

Mina Föråldrar /kaffade mig och ännu et

Sy/kon , Koppor på detta fått , år 1756 ,

uti Södermanland. Smittans indragande ge-

nom Lungorne torde dock ej vara den aidra-

båfta Tmpnwgs-methode.

A. J. ti.

Uefor*
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Befordringar och Nyheter.

Under d. I fiftledne Januarii har Med*
Doft. och Profeftorn vid Theatr. Anatom. i

Stockholm, Herr Georg Hallenberg i

Nåder blifvit förordnad
5

at vara Bruks - och
Grufve-Medicus uti Norbergs Bergslag 5 och
efter honom befordrades af Kongl. Collegium

Medicum til Profeftor , d. 21 i famma må-
nad, Herr Doft. A. J. Hagstrom.

Under den 6 fiftiedne Martii blef Artis

Obftetr. Adjunften , Herr Doft. Jac. Alm i

Nåder befordrad til Profesfori famma Veten-

Ikap hår i Stockholm 5 och efter honom blef,

den 8 derpå följande April , af Kongl. Col-

legium Medicum til Artis Obftetricis Adjunft

utnåmd Medic. Doft. H:r Lars Brandelius.

Med. Doft. Herr Joh. Pilgren blef

död hår i Stockholm den 29 fiftl. Januarii^

uti en ålder af något öfver 46 år.

F6f*
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For/ok med Geum Urbanum uti Frosjor
9

af G. L.

Sedan Herr Do&or Buchawe i KSpen-

hamn , efter defs mening , med få mycken
framgång uti åt/killiga fjukdomar, och Lfyn-

nerhet Frosjor , nyttjat Roten af Geum Urba-
num

, på Sven/ka Ndglike - rot
,

(eller fom
"den eljeft , och i långliga tider uti Apo.the-

ken blifvit kallad Caryophyllata) hvilket af

defs uti Köpenhamn 1777 i 8«vo utkomna
Bok , (Obfervationes circa Rad» Get Urbant

fwe Caryophyllata vlres &c) nogfamt kan
inhämtas , och hvaraf en kort recenfion uti

denna Feckojkrift Band. L fid. 161. följ. blif-

vit införd j har man åfven härftädes med
ftit varit omtånkt at göra fig förvisfad , huru-

vida denna Rot vore et emot Frosfor mer
eller mindre verkande medel, famt huruvida

det i mer eller mindre mån kunde fvara

emot et annat medel , fom hit intil blifvit

anfedt for det båda, om icke det enda fpe-

cifika , emot nåmde fjukdom
, jag menar

China- barken , och i följe deraf, livad be-,

fparing man hade at förvänta, af en i myc-
kenhet innom Riket växande ört. Men ut-

gången har beklageligen icke fvarat emot ön-
Ikan, icke eller denna Rot, emot det hopp
man gjort fig, at få fe och finna H;r Buc-
hawes erfarenhet bekräftad.

N:o ii. L Om
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Om jag ån påminte mig hvad Herr

Schmucxer , uti fin Hiftorifk - praäijka Af»
handling, om Blodiglars Medicin/ka brukande

fager, at nemligen många läkemedel, hvil-

kas nytta blifvit genom flere århundrade be-

kräftad, åro komne utur modet, och blefne

genom nyare och tilförlåteligare likafom bort-

trängde , eller åtminftone icke få allmänt be-

kanta, fom de verkeligen förtjentej få hade

jag dock all anledning at förmoda, det den-

na Rot icke /kulle vara kraftigare emot Fros-

for , än defs närmafte frände Geum Rivale ,

om hvars ringa och mifslyckade verkan kan

läfas i KongL Sven/ka Vetenjk. Acad. Handl.

Vol. XVIII. pag. 118» och at den på intet

fatt kunde komma i jåmfårelfe , mindre öf-

vergå Kina-barken; men fom ingen ting du-

ger oforfökt, få har ärfarenheten , den bäfta

läromäftaren, vifat,
:

at denna förmodan icke

varit ogrundad.

Redan om Våren 1781 började jag bru-

ka denna Rot, emot Tredjedags och duhbel

Annandags Frosfa , för 4 perfoner , dels i

Pulver , dels i Effents , efter Herr Buchawes
föreJkrift, dock utan verkan, om icke hos

en enda , fom fuller flapp Frosfan , men i defs

ftälle , feck en vattenaktig fvullnad i buken

och de nedra delarne 5 och då denna bort-

gick, kom Frosfan åter, få at fvullnaden och

Frosfan med hvarannan omväxlade. Jag fruk-

tade fåledes, at Roten varit för gammal och

icke
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icke i råttan tid uptagen , nvarföre jag be*

jlöt at up/kjuta rrted mine förfök, til den på-

följande höften, i fall Frosfan då /kulle
' blif-

va gångfe , öch dels förinnan i råttan tid,

IkarTa mig et nödigt förråd af denna Rot.

Detta ikedde i början af den påföljan*

de Sommaren , då den af en hår i Staden

boende kunnig Apothekare hämtades, på be*

hörigt fått rånfades, torkades i /kuggan och
tilreddes : hvarvid jag förmodar , at intet

tvifvelsmål lårer vara öfrigt om råtta kän-

nandet, af en annars i många tider ganika

val bekant drogue.

Frofsan initålte fig verkeligen åter dert

följande Höften, måft Qvartaner, och tilfål*

le felade icke til förfåk 5 men huru de aflu*

pit , får jag nu tilfåile och tager mig frihet

at, uti efterföljande håndelfer, berätta*

Caf. t. Fru B. 29 år gammal , hade

öm höften 1780 ^ en Tredjedags Froffa ,

rnot hvilken bruktes åtikilliga medel 5 men
detta alt oaktadt hölt likväl febern uti långt

in på vintern, fom dock genom Kinans bruk
åndteJigen botades. Hon hade val flera red*

div, hvilka fortföro in på den följande föm*
maren, dock öfvervunnos de medelft Kinan^
få at hon federmera Var fri/k til d. 19 Nov*
I7$l,då hon åter började fryfa hvar tredje dag*

Man gaf nu endåfi en eller annan gång kräk*

och afforande medel , öch låt henne den 26
intaga 1 uns Geum Urbanum

9
gjord til Moi

L 2 med
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med Hatting : men hon kaftade det hvarje

gång åter up, och qvåljdes deraf ganflka

mycket, famt undanbad ilg detta medels vi-

dare bruk 5 hvarföre jag å nyo måfte före-

fkrifva Kina -barken, och denna fördref flu-

Jeligen Frosfan, faft det, i anfeende til hen-

nes fvaga kropps ftällning, drog något ut på
iiden^

Caf. 2. Fröken J. 20 är gammal fick

,

midt uti förledne Sept. månad ^ en Tredje-

dags Froffa , nog omväxlande , ftundom til

dubbel Qvartan , itundom» til en Febris Inter-

mittens erratica , och åter til en ordentelig

Tredjedags Froffa. Efter Digeftiva och Lax-
cntia förordnades Kina -barken d. 24 Oelab.

Sedan 4 lod voro upbrukade , blef Frosfan

ute den vanliga feber-tiden. Man gaf likväl,

for mera låkerhet ikul , och at undvika re-

cidiv, 6 drachmer Radie» Gei Urbant, gjor-

de til en Mixtur med Kjdrsbdrskvätten och
Hallon-Syrup , hvilken blandning honpå3:ne
gånger fkulle intaga. Men den fifta portion

upkaftades, och Frosfan återkom efter 4 vec-

kors forlopp , då Kinan blef det båfta med-
let, at bota den och förekomma recidiv.

Caf. 3. Kamereraren K. 64 år , hade
förledne 23 Auguft. hos en af defs vänner

på landet fatt Tredjedags Froffan , men fe-

dan han frufit 4 eller <? gånger , blef han
angrepen , af| en då gångbar Rodfot , fom
fortfor i 8 dygn, under hvilken tid Frosfan
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ej märktes. Då han öfvervunnit Rödfoten,

och återkommit til Staden den 15 Septemb*

infant tig åter Frosfan fom tilförne. Nu fö-

refkrefvos Digejliva, Laxantia och Krdkme*
del\ famt fedan Kina-barken , hvaraf han in-

tog 6 uns, åfven denna fenare blandad med
Rad. Serpentaria; men fåfängt, Frosfan fort-

for icke deftomindre , faft något lindrigare.

Sal Ammoniacum med Cremor Tartärt , ut-

rättade åfven få litet, fom en Ti/an af Rad.
Taraxaci och Graminis &c. efter han fyntes

blifva något gul i huden och på hvitögat.

Den 26 Oftob. gafs i uns Radec* Gei Urba*

ni i Mixtur, at taga på 3 eller 4 gånger

5

men han upkaftade detta medel hvar gång
det intogs, och på det högfta undanbad (ig

alt vidare brukande håraf. Jag villfor ho-

nom få mycket heldre uti defs begäran , fom
jag nu uptåkte, at denne Mans ftilla och in-

Ikrankta lefnad , hvarvid han fållan haft nå-,

gon kroppsrörelfe i fria luften , ådragit ho-

nom en Skjorbjugg , hvilken
, förenad med

Froffan, vore den fjukdom, fom af vår fram-

ledne lårde och berömde Lindestolpe blif-

vit kallad Rägfubben ; och jag mifstog mig
ingalunda 5 ty Kinan förenad med Antifcor-

butica , famt då och då Digejliva och Rha*
barbarina, voro de medel, hvilka fedan , in-

nom kort tid, återftålte honom fullkomligen

til hålfan.

L 3 < Caf
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Caf. 4. Mademoif. K. 26 <?r , befvåra-

des af Tredjedags Frojfan fedan början af

SVjm . månad. Digejliva , Ajförande- och Knf£-
#2tt&/ blefvo förordnade, åfven ock &?/ Am-
nio>;iac. med Cremor Tartari; men detta alt

Uträttade åfven lä litet , fom fjelfva Kinan
,

af hvilken fruktlöft 4 uns upbrukades. Na
fkred man den 25 OS. til Geum Urbanum 9

livaraf 6 quintin ingofvos i Mixtur $ men hon

upkaftade altfamman, då hon tredje gången

intog af denna blandning , och hade febern

ä nyo den 28:de, faft något lindrigare ån

filförne,

Den 29 gafs åter 2 lod af Geum
,

gjor-

de til Mos med Syrup af Pomerans - jkal
,

hvilket hon til en del feck behålla, til en

del åter upkaftade 5 men Frosfan infann fig

icke deftomindre den 3i:fta vid vanlig tid.

Nu hugfåldes hon på det högfta, at få nyttja

•et af defs vänner tilftyrkt medel, fom beftod

af 20 Krdft-ftenar (fårmodeligen preparera-

de) , 6 quintin Kina , och få mycken Haninge

lom behofdes at göra deraf 3 kulor, hvilka

feberfria tiden /kulle på 3:ne gånger intagas.

Oaktadt detta efter fåre/krift nyttjades, in-,

fann fig likväl febern vid vanlig tid , få at

man blef nodfakad at gripa til Kinan å nyo
,

i ftörre dofis och utan tilfats af något annaj

medel. Hennes fvaga mage och /lappa nerver,

hafva likväl varit orfaken , at febern nog långe

dragit ut på tiden, och år hon fom knappaft

ånna
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ånnu til hålfan återftåld , ehura nåftan et hälft

år, fedan Frosfans början förflutit.

Caf. 5. Fdndricken T. 1$ ar, angreps i

Sept. månads bårjan af en Tredjedags Frojja.

Digefiiva , Laxantia , Emetica och åtflullige

andre förberedande medel nyttjades
3

hvaref-

ter Kinan förefkrefs, fom dock ej vifade en

önflkad verkan. Man gaf nu den 26 OBob*

6 quintin Geum Urbanum i Mixtur, hvilken

til ftörre delen åter upkaftades , då ock en

myckenhet vader under en timas tid uprapa-

des. Febern återkom den 2g med lika häf-

tighet , och den 29 gafs åter 6 quintin af

Roten blandade med Pomerans-Syruv til et

Mos. Detta feck han vål behålla 5 men Febern

återkom icke deftomindre den 31 ftarkare ån

den någon gång tilförne varit. Den 1 och
2 Nov. gafs åter i uns af Roten pulverife*

rad, och delt i 4 delar 5 men Febern infann

fig den 3, med lika häftighet fom tilförne.

Den fjuke ledfnade nu vid detta medel , och
åflundade Kinan å nyo, hvilken efter någon
tids brukande aldeles afhjelpte Frosfan. Den-
ne unge Herre , var annars af en fvag com-

plexion , och derjemte befvårad af Majkar :

var ovärdig om fin hålfa, mindre lydig och
aktfam i dieten , få fnart han markte fig haf-

va fluppit Febern 5 hvarföre han ock måfte

hålla 3 eller 4 recidiv til godo#

Caf 6. Mademoif. S. 6 är gammal

,

klagade d. $ O&ob. öfver en dubbel Tredje-

L 4 dags
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dags Froffa, ocb nyttjade efter hand Krdk-

och djforande medel famt DigeJIiva, hvarefter

Febern förbyttes til dnkel qvartan. Den 30
gafs 1 lod Geum Urbanum på 3:ne gånger

,

gjordt til Mos med Pomerans - Syrup* Hon
äcklade ganika mycket hårvid , och var pä
vågen at åter gifva det up. Men oaktadt

hon, i anfeende til Modrens hårda föreftåll-

ningar, behöll medlet, frös hon likväl d. 1

Nqv* lika ftarkt. Man gaf henne åter d. 3

en dylik portion af Geum, men Febern åter-

kom icke deftomindre 5 hvarföre Kinan på-

tänktes och nyttjades med den framgång, at

Febern helt och hållit förfvann.

Caf* 7« Gar/vare - Lärlingen N. Lind-

berg 14 ör, hade fedan Midfammars ~ tiden

dragits med en dubbel Annandags Froffa ,

och emot den famma fruktlöft brukat åtflul-

Jige medel. I Oäob. gafs honom Digeftiva

Rhabarbarina och härefter Kina med Serpen-

taria famt lo/ande Salter ; men han började

nu få en vattenaktig fvulnad i benen , hvil-

ken i fynnerhel vifte dg om aftnarne. Man
gaf honom d, 27 Ofl* 6 quintin Geum med

3 gran SciUa^ gjord til 3:ne Boli med Pome-

rans-Sy rup , hvtfka på feberfria tiden /kulle

intagas i. Oblat. Under ftåndiga qvåljningar,

feck han väl behålla Medlet, men ock tilli-

ka Frosfan. Fördenfluil gafs nu å nyo i uns

Pulvis Radie* Gei Urbani , delt i 4 delar , at

åter intaga den feberfria tiden , hvaraf lifta

puU
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pulvret upkaftades. Härefter frös han på lika

fått fom tilförne , en 8 dagar efter hvaran-

nan, oeh har federmera icke låtit höra af fig.

Caf g. Vaktmäflaren i Kongl. Ränte-

kammaren N. Lindbeck 30 är , hade af en

Tredjedags Froffa varit befvårad, fedan med-
let af Sept, månad. Han klagade i fynner-

het öfver ftark fvettning efter hvarje Feber-

anfall , och hade mot Frosfan brukat åt/kil-

lige medel. Efter Digefliva Rhaharbarina

fom arTÖrde, famt lo'(ande Salt er ,
gafs honom

den 29 Oclob. I uns Pulvis Rad. Gei Urba-

nt, delat i 4 delar, at taga den feberfria ti-

den. Äckel och våmjelfe voro, ofkiljaktige

följeilagare , oaktadt han tog Pulverna med
Oblat 5 men han feck dock behålla dem.
Den 31 återkom Febern, dock mycket lin-

drigare ån tilförene , få at hela denna fjuk-

domens period, beftod endaft af en och en

haif tima , ån/könt fvettning och hufvudvdrk
räckte til andra morgonen. Den 1 och 2
Nov. togos åter 2 lod Pulvis Gei

, på f6-

relkrefna fått 5 men Febern återkom den 3,
lika fom förra gången. Kinan var det medel,

fom federmera återftåidte honom til hålfan.

Med fiit låt jag denne fjuke, efter öf-

verftånden Feber, och under Rad. Gei bruk,

/kota fin fylla , och , få mycket krafterna vil-

le tillåta, gå i fria luften, for at fe, om det-

ta /kulle göra någon ändring i medlets verkan.

L 5 Caf.
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Caf. g> Drängen Olof Löfgren 3o «r

gammal, frös hvar Tredje dag, fedan början

af «5Vpr. månad. Efter Ajforande- och Kräk-
medel , famt Digejiiva och åtfkillige annars

brukelige Frofs -medel, gafs honom den 27
Oclob. 6 quintin af Gkam

,
gjorde til trenne

Boli med Socker - Sirap , at taga på feber-

fria tiden. Han äcklade vid den förfta ,

upkaftade den andra, och feck med möda
behålla den tredje Bolus. Frosfan åter-

kom den 29 , fom tilforne. De tvånne

följande dagar togos trenne Boli fom förra

gången 5 men Feberr återkom på vanliga

Frofs - dagen , dock , efter den fjukes ut-

fago, ej få ftark och anhållande, fom förut:

hvarvid han likväl klagade öfver torft och

bufvudvärk hela dagen , famt ftark fvetlning

följande natten* Man gaf nu de tvånne goda

dagar åter 1 uns Pulvis Rad. Get Urbant på

4 gånger utan verkan : ty Febern återkom

,

och var af lika be/kaffenhet fom förra gången.

Den fjuke ville nu ej mera bruka detta me-

del , och andre fåfom Frofs-pulver med Ja-

lappa , Oleum Corn. Cerv* Retlif. m. fl. vo-

ro ock utan verkan j hvarföre Kinan måfte

tilgripas, hvilken ock, innom kort tid, åter-

flåite hans förlorade hålfa.

Denne drång hölt ej någon ordning i

mat och dryck, gick up urur fången och ut

i kalla luften til fine fy/lor , få fnart Feber-

anfallet min/fcades och blef diågeligt.

Hår«
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Håraf finner man:

l:o At de flåfte fjuke , om icke alla, åter

upkajfat detta medel , och at ingen un-

danfluppit äckel och vdmjelfe. Det hjel-

per ej , at låta dem efter intagandet

tugga på något , fåfom Citron • eller

Pomerans-Jkal m. m.

2?o At man må gifva det i hvad /kapnad

fom hålft, i Mixtur, Mos, Bolus eller

Pulver , få koftas det dock åter up
,

eller åtminftone förorfakar äckel och

vdmjelfe 5 och i detta afleende år och
blifver et ganlka obeqvämt medel, hvar-

vid de fjuka , icke utan orfak , fnart

ledfna.

3:0 At den mängd af denna Rot, fom på en

gång bör intagas, och fom, efter Hrr

BucHAWEs årtarenhet, fnaraft bidrager

til kuren, torde vara orfaken til denna

upkaftning eller äckel ; at fortiga , det

denna Rot , oaktad all anvånd möda

,

icke kunnat pulveriferas rått fin , for

des trådaktighet ikul 3 icke eller lår

böra ftarkt torkas , for at ej mifta Un

kraft. Den olågenhet, fom följer af

Rotens äcklande , torde til åfventyrs

kunna undvikas, om den brukas i Es-

fents eller Decocl ; men då et dylikt

medel i fubftantia ej hjelper , få lår

löga hopp vara öfrigt, at det uti nå-

gon.
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gon annan form /kulle något kunna
utråtta.

4:0 At fom ingen af de ofvannåmde fjuke

,

af detta medel fluppit Frosfan, få kan

jag för min del ej eller veta, om det

behöfver repeteras , eller om andra me*

del behSfvas efter åt ; icke eller om
Laxativer gifna efter kuren , åftadkom-

ma recidiv.

5:0 At orenligheten i mage och tarmar, icke

kunnat hindra medlets verkan , eme-
dan de fjuka , innan det fammas bru-

kande , blifvit vål och tilråckeligen

rånfade.

6:0 At jag , lika med Herr Bucha\#e, haft

tvånne perfoner at bota, hvilka icke i

akt tagit någon diet , och i kalla luf-

ten måft göra fina fyllor 5 men at des-

fa, långe efter Feber-anfallet , varit be-

fvårade af totjl, hufvudvdrk och fvett-

ning.

7:0 At detta medel , utom upkajlning , eller

vdmjelfe och äckel , icke gjordt någon

olägenhet $ men ock icke hos någon

kunnat bota , åtminftone Höft • Fröman $

och åndteligen

g:o At detta medel, ehuru önfkeligt, ehuru

formonligt det ikulle vara , ingalunda

år i godhet lika, mindre öfvergår den,

för fin fynnerliga nytta emot Frosfor,

nogfamt bekanta Kina-barken*

Men



# ) o ( # 173

Men Medic* Doft- Herr Lars Brande-

lius , fom i fjukdomar vårdar de fattiga hår

i Hufvud- Staden och Södermalm, har i fine

förfök mot Frosfor varit föga lyckeligare ån

jag ; och fom han meddelat mig fit omdöme
öfver detta medel, ocK de håndelfer han

haft, rörande detta åmne , få följa de i Cm

ordning , hår nedanföre , ord ifrån ord , af

honom upfatte. Han fager :

I början af födedit år, hade jag redan

tilfålle at genomlåfa Herr Do#. Buchawes
vackra Afhandling , om Get Urbant förtråfTe-

liga verkan uti Intermittente Febrar* Ingen

kunde vara mera glad ån jag , at på en få

val kand Mans auftorité, få grunda mina för-

fök med detta fpecijicum. At utan China-

barken , med famma , om icke (torre fram-

gång, kunna bota alla flags Frosfor : hvilken

oförliknelig upgift!

Af få fördelaktig öfvertygelfe intagen

om detta medlets kraft, begynte jag förföka

ået om Våren ftraxt derpå 5 men , til min
oro, med föga nytta.

LedLn at våra Svenjka Frojfor /kulle

hafva få liten aktning, för en annars få vac-

ker och patriotilk upgift , fom bemåJte be-

römde Låkares, beflöt jag, med nogafte up-

mårkfamhet underföka , om detta borde til-

fkrifvas fjukdomens bejkaffenhet eller medlet.

Et medel, beledfagadt af ihförförifkt be-

röm och hedrande attejler , borde i början ej

mifs-
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nrifstånkas: Afhandlingen var intet fåTy/ka,
fom Herr Baron van Hupsch's (*) , eller i

Patent, fom Herr Wébers (**); utan pä
Latin , i god Academi/k ftil, och hade fåle-

åes utfeende af trovärdighet 5 men huru ftor

blef icke min fårtrytfamhet , at mot förmo-

dan åfven fluteligen finna, det felet låg i

hotemedlets ringa h aft ; och fåledes fe bå-

de

(*) I Maji månad förledit år , hade jag tilfålle på
Kongl. Lasarettet , under Herr Asfesfor Odhelii
infeende, anftålla årikillige förfök med Bar, vart

HiipscH's infallible Pulver mot Frosfan : altid

med lika utgång : ingen af Patienterne blef til

hålfan förhulpen , icke ens forbåtcrad. Kanfke

lycka för den flfta , at förrbemålte Asfesfor s be-

fallning kom emellan, at ej vidare fortfara med
detta medel; ty i annan håndelfe hade det fåkert

gatt 9 fom Baron Hollberg ikrifver, at Patien-

ten dog ; men i det famma forlod Febern ham.
Det torde ock vara i dods-momentet » fom berör-

de pulver fÖrnåmligaft vifar fin vis febrifuga :

På lefvande har jag ej kunnat obfervera den*

{**) Herr Wzber , Chymift i Berlin, har utarbetat

Frofs - droppor 9 under en tåmmelig cocentrerad

volutnej ty hår behöfs ej mer ån 2 a 3 pro doiu

Jag har blifvit underrättad , at åfven desfa nu ny-

ligen på Kongl» Lasarettet åro förfökte, och det

I nogafte conformité med Au&ors förelkrift; men
icke defs mindre utan verkan. Det år åndock

lycka , at ikadeslös komma ifrån dylika Qyack-
faivare-Medicamenter , hvilkas compofition man
ej kånneré

Jag undrar huru långe Charlataneriet ikal ty-

rannifera öfver förnuftet»
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de mig och mina Patienter, til ft6rre delen

duperade.

Jag tilftår, at jag hittils ej varit obenä-

gen at tro, det något annat, lika få kraftigt

medel i Frosfan, kanfke kunde gifvas, fom
Chinan ; men jag har, lyckligt vis, genom
Geum i det nårmafte blifvit botad för denna

min villfarelfe. Jag anfer nu mera uptåkten af

et Succedaneum Corticis Chince, för en art af

Guldmakeri i Låkare-Veten/kapen , för hvil-

ket Chemien redan i många år förgåfves brant

fina kohl , och Natural - Hiftorien /löfat fina

fvaga projefter : Jikafom det välmenta upfå-

tet , at vilja fournera verlden med fpecifika

och univerfal-medicamenter, fnarare bör be-

traktas , fom en ilags fjukdom hos Uphofs-
männen , ån alfter af kun/kap och fund tanka 5

få framt ej induftrien, til befrämjande af båt-

tre utkomft, /kulle gjordt dem berättigade til

et, i /likt affeende, lofligt bedrägeri. Men
nu til fjelfva faken.

Hittils hade jag til mine förlök håmtadt

Rad. Gei Urb. pulveriferad från Apotheken,
och jag tilftår , efter min öfvertygelfe full-

komligen god 5 men icke defs mindre , at bli

aldeles fåker innan jag borde aflåmna mitt

yttrande om defs verkan , famlade jag fjelf

Roten om fommaren I7gi och det til ytter-

mera visfo, under den kunnigafte Läkares

uP^8t ? får at få mycket fåkrare uteftånga

alla inkaft af mifstag. I alt i akttogs noga
Herr
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Herr Buchawes föreikriff , få i anfeende til

Rotens famlingstid och torkning, fom bered-

ningsfått under fårikilte formler. Tiffålle til

förfök yppades fnart.

Under Herr (Seneral DireB. och Ridd.

af Acrels tilfyn, hade jag den lyckan at i

et Förnämt Hus hår i Stockholm anftålla 2:ne:

N:o i. Huspigan N. N. vid 30 års ål-

der , af ftark kropps ctfnftitution , fetlagd och
blodfull , infjuknade i Qvartan vid Septemb.

månads början famma år : Sjukdomen var i

förftone lindrig, men ökade (Ig efter vanlig-

heten de forfta 14 dagar. Accéerne infollo

efter middagen med ftark rysning , hvarpå

fölgde Feber , fvår hufvudvårk famt brytning

i rygg och lår, tiis mot midnatt, då Febern

bröt ut i fvett. Under de tvånne påföljande

dagar, mådde Patienten tåmmelig val, hade
någorlunda matluft , kunde vara uppe och
förråtta fmå fyflor inom hus, och klagade då

öfver intet annat , ån matthet och tyngd i

hufvudet.

På de forfta 12 dygn togs intet Medi-
carrientj men veckan derpå förföktes et och

annat Frofs-medel , dock utan verkan. Den I

Oclober Jaxerades med Engeljkt Salt), åfven

den 2. Den 3 inföll Accéen. Den 4 och
5:te voro feberfrie dagar 5 då togs China-pu\-

ver vid pafs et lod om dagen. Den 6 kom
Frosfan och Febern lika hMtigt fom tilförne.

Patienten kundeej vidare förmås at fortfara

med
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med Chittan 5 men ville emottaga hvad fem
hålft eljeft proponerades. Den 7 nyttjades

ingen ting, ej eller d. 8 då jag förfta gången
befökte henne.

Jag ville förft vara närvarande under en

Accée ^ för at noga blifva underrättad om
fjukdomens förhållande 5 hvilket ock fkedde

följande dagen : Jag fant henne då under
paroxyfmen fådan fom förr år fagt. Den 10
laxerade hon på 2 lod Engcljkt Salt, Den 11

förelkrefs et lod pulvenferad Rad. Get Urb.,

delt i 4 lika delar , hvaraf en togs kl. g

,

den andra kl. 11 förmiddagen. Mot kl. 12
fick Patienten kråkningar , hvarigenom måfta

delen af pulvret gick tilbaka. Kl. 3 och 6
e. m. togos de andra tvånne , hvarpå äckel

och vdmjelfe fölgde ; men kom ej til up-

kaftning. Den 12 togs allenaft tvånne dyli-

ka portioner om. f. m. lika fom dagen för-

ut , och fingo desfa behållas. Eftermiddagen
inföll Accéen på vanlig tid: den var ock åf-

ven få häftig , fom tilförne 5 men i anfeende

til tiden något kortare, och Hutades med en
ftark fvettning. Den 13 och 14 continuera-

des på lika fått. Patienten fick liten upkaft-

ning filta dagen. Den 15 var Frosfan knapt

mårkelig : allenaft kändes någon hufvudvårk

och hetta, fom bröt ut i ymnig fvett. Den
16 och 17 gafs 1 quint. pro dofi 3 gånger

om dagen. Den 18 marktes ingen Frosfa

:

Patienten kunde vara uppe , fick et lindrigt

N:o 12. M Jaxer-
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laxer - medel och några dofes af fårrnåmde

pulver, at nyttja i 3 å 4 dygn. Hon tyck-

tes må fullkomligen val i 4 a 5 veckor; men
fick åndteligen recidiv. Nu ville ej Geum
Vrhanum vidare Hå an, utan nödgades man
fram mot Juhlhålgen gripa til Qnnan^ for af

komma til Hut med curen.

N:o 2. Laquajen N. N. hos förbemålte

Herrikap, fick likaledes Qyartan i Septemb*

månad fiftledne, och fymptomerne hos den-

ne forhollo dg aldeles lika, fom i förr be-

Ikrefna håndelle , utan annan Ikilnad , ån at

Accéerne tycktes vara något lindrigare*

Den 19 Oft. laxerades på Engellkt Salt.

Den 20 kom Frosfan e. m. Den 22 togs

I lod Geum Urbanum partitis vicibus, hvar-

på folgde kråkning. Den 23 togs åfven 1 lod,

fom fick behållas. Den 24 kom Accéen på
vanlig tid , utan fynnerlig lindring. Den 2%
togs i| lod af nåmde pulver i 3:ne prifer 5

likafå den 26. Den 27 togs f. m. I quint.:

Accéen kom e. m. men ganlka lindrig, få

at Patienten kunde vara uppe. Den 28 och

29 intogs likaledes I quint. dageligen. Den 30
marktes ingen känning, hvarken af Frosfan

eller Febern. Några dofes gofvos de följande

dagar , hvarjåmte åfven laxerades en gång.

Alt fedan har Patienten, få mycket mig vit-

lerligit år, beftåndigt mått val.

N:o 3. Betjenten C. E. S. 24 är gammaly

hade en oordentelig och derjåmte ganika en-

vis
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Vis Qvartan. Digejfiva och Laxer-fnedel ha<]e
,

under 14 dagars beftftndigt nyttjande , ft5ga

utråttadt til fjukdomens lindring»

Den 2 Nov. begynte Patienten at taga

Rad. Gei til 2 quintin om dagen i trenne

prifer. Den 3 om f. m. 1 quintin: fick (j rt

Frosfa e. m. och fvettades ftarkt om natten.

Den 4 togs 2 quintin Partitis vicibusi hade
qvåljning och fvettade. Den ^ likafom da-

gen förut: fick en lindrig Accée mot natten.

Den 6 gafs 1 quint. på f. m. : fick åter ert

trofs-Accée mot natten, med feber och bjf.

vudvårk famt ftark fvettning efteråt. Den 7
och 8 förhoilo (ig lika fom den 4:de. Den 9
gafs 1 quint. f. m. Eftermiddagen kl. 6 kom
en lindrig paroxyfme. 'Den 10 och 11 gåf-

vos 2 quint. om dagen. Den fjuke hade
någfa kråkningar. Den 12 I quintin: fick

hufvudvårk och feber om natten. Den 13
och 14 voro lika med den 4:de. Den 1%
togs allenaft 1 quint. : fick é. m. lindrig Accée
af Frosfa. Den 16 och 17 togs 1 quintin

om dagen, famt laxerades en gång. Den ig
togos 2 quint. pulver fom behöllos. E* m. frös

Patienten på vanlig tid 5 men Frosfan gick

Tnart ofver$ hufvudvårken och febern voro lin-

drige. Den 19 åter 2 quintin. Patienten

mådde val hela dagen. Den 20 å nyo 2 quint.

Mådde åfven val , och kunde vara uppe hela

dagen. Den 21 togs 1 quint. Mådde vål tils

mot aftonen, då Patienten får matthet Jkul!

M 2 nöd-
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nödgades intaga fången. Ingen fårdeles feber

ellef hufvudvårk marktes 5 men en öfverftö-

dande fvett infant fig altid på den vanliga

jrrofs-tiden.

Den fjuke fortfor icke defsmindre , at

<je påföljande 14 dagar, beftåndigt taga några

prifet *{ förrbemåite pulver 5 böit tåmmelig

jåmn diaet, na(^e goc* matluft och kunde för-

råtta ^na fy^or 5 rae n den förromnåmde mat-

tande ocn ym"iga fvett, fom aJtid inföll, får-

dele» hvar tredje natt, kunde ej öfvervinnas,

utar» efter någon tids förlopp genom China-

N:o 4, Pigan UlricA S» 22 är gammal
,

lade en ordentelig Tertiana Autumnalis med
vanliga fymptomer. Efter behörigt bruk af

Kräk- och Laxer- medel i fulla 14 dagar,

gafs henne

Den 2 Nov. på feber -fria tiden 2 lod

Pulv* Gei Urb. gjordt til Mos med Honing.

Den 3 hade hon fin Frofs-Accée mot afto-

nen, likafom de förra gångorne, utan mår-

kelig lindring. Den 4 togs lika portion, fom
den 2:dra. Ingen kråkning eller äckel fölgde.

Den 5 togs hälften af förrnåmde dofis. Ac-

céen tycktes denna afton vara något lindri-

gare ån tilförne j ehuru jag tillika måfte til-

lta, at den aldrig varit rått fvår. Den 6 gafs

lika portion af Mofet fom den 2 , och til

drick ordinerades Rad. Gei Urban» at nyttja

fom thée dageiigen. Den 7. förhölt fig på
lika
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lika fått, fom den <J:té. Accéen marktes den-

na afton tydeligen förminlkad. Den 8 vid-

togs famma, fom den 6, och på hvarje dofis

af Mofet, dracks en kopp af förrnåmde rhée.

F5rftoppning , fom emedlertid gjordt vader-

fpånningar och updrifvit underiifvet, afhjelp-

tes lått med et laxer-medel. Den g togs intet

Mos , utan i det flållet dracks några thée-

koppar af en tilråckeligen faturerad infufton

på Rad. Gei. Frosfan få val fom Febern

,

voro nu i det nårmafte dampade $ men fvet-

ten i ftållet få mycket ymnigare. Med infu-

fion fortfors vidare hela 14 dagar , och en
eller annan gång i veckan laxerades med
Engellkt falt. Patienten var, i flutet af Nov.
månad, aldeles frifk.

Bland några och 30 förfok med Geum
Urbanum i får/kilte llags Frosfor , fom jag

detta år haft tilfålle at anftålla, åro desfe 4
anförde , de endafte håndelfer , dår ået vi*

fadt någon verkan. Jag behöfver ej nämna,

at jag forleden April månad, hade den lyc-

kan, at härmed bota en eller annan Vårfrosfa:

Det år en alt for ringa triumph. En benign

Vårfrosfa botar fig ofta fjelf , och det tor-

de vara af den grund, fom vi fått et fåoån-

deligt antal af fouvraina Frofs - medel. Det
gifves råttnu ingen ting , fom icke någon
gång botadt denna fjukdom, Kdrnmjålk

;

Senaps-frö , Album Gracum , Hdjilådder &c»
åro ju i Husmedicin hos många anfedde med

M 3 förde-
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fårdeles fortroende. Jag vil ej nåmna Mtx-
tura Simplex och Vi]ernes Teflamente , fom
åro Univerfal-Medicamenter på Landet. Då
kropps conftitution hos 'Patienten ej år för-

jflkåmd , vårman i luften tiitagande och diaeten

ej ak for oförnuftig , behöfs fållan Chinan för

at bota en Tertiana Vernalis*. Tilråckeligen

afförande och ilemiöfande mede] ,• upfylla

merendels hela indication i början 5 fedan må
någo£ Diaphoreticum eller Amara Stomaehica

vidtagas, efter omflåndigheterna. Sal Ammo-
niacum åger , utan tvi fvel , fit vålförtjenta

beröm, och jag tror, at Werlhoff intet

tagit mycket fel, då han räknar det nåft Cort.

Peruzu för det båfta medel mot Frosfor.

Atminftone tycker jag mig ej kunna göra

mycken rakning på Geum Urbanum, då det

bland 30 perfoner, fom mot Frosfan nyttjadt

detta medel , ej botadt mer ån högft 4.

Geum Urbanum förhåller fig i följe håraf til

Chinan, fom 2 til 15: Det vil fåga , at den
förre år 7 gånger fåmre ån den fenare.

Nu /kola någre förfök åfven upgifvas
,

dår Geum Urbanum behagat röja fin ofull-

komlighet, vid intermittenta Febrars botande 5

men at anföra alla , fom ftyrka denna årfa-

renheten , vore et tröttfamt regifter at låfa :

En eller annan håndelfe gör tilfylleft at be-

vifa , med hvad ofog detta medel ufurperar

rättigheten, at kallas fpecifikt.
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N:o 5. Husdrängen Eric Lundberg
32 är gammal , hade fedan Augufti månads
(lut, dragits med en fvår Qvartan- Feber

,

dock kunde han
, på de feber-fria dagar

,

merendels vara uppe och fårråtta fmå fyllor 5

hade jåmn matluft, men befvårades af myc-
ken torft, fårdeles under Accéerne, fom defs-

utom, i anfeende til Febern famt rygg - och
låndvårken , voro rått-plågfamme. Den 4
Nov. om morgonen , togos 2 lod Engeljkt

falt, jåmte 20 gran Jalappa-Pulver , hviiket

laxerade val. Den 5 fåre/krefs at taga 1 quint.

Geum Urbanum i pulver, morgon, middag
och afton dageligen. Han hade quåljning

och fvettades ftarkare om natten ån förut

fkedt. Den 6 förhöjts på lika fått : fick

kråkningar mot afton. Den 7 togs 1 quint.

af Geum kl. 8* ti m. Kl. 10 åt han med
fårdeles appetit får/k fvinkorf. Kl. 12 togs

åter 1 quint. af pulvret. Kl. vid pafs 3 e. m.
inföll Frofs - paroxyfmen , fom nu begyntes

med de aldrahåftigafte kråkningar och evacu-

ctioner furfum et deorfum, at man fruktade,

det /kulle hans vålluftiga fmak for korf kofta

honom lifvet. Febern och hettan var exces-

five. Den 8 och 9 togs intet Geum , utan

användes at fatta magen i någorlunda /kick

efter calacet. Den 10 togs ej heller Geum.
Frös e. m. ftarkt , men hade inga kråknin-

gar. Den 11 och 12 togs et lod hvar dag
af Pulv* Get Urban. Hade åckel, men kom

M 4 e
i
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ej til kråkning. Den 13 togs f. m. et hälft

lod af berörde pulver, fom gjordes til Mos
med Syrupj e. m. inföll Frofs-Accéen , hvil-

ken begynte med liten kråkning. Den 14
och 15 gafs dageligen 1 lod af pulvret5 men
fom Patienten alt fedan den 7 fiftl. ej for-

mått, icke en gång på de feber -fria dagar-

na , utan hjelp ftiga utur fången , beflöts at

fora honom på Kongl» Lazarettet, ju förr defs

håldre. Den 16 gsfs et hälft lod af pulvret

i Mos, Fftermiddagen .kom Frosfan och

Febern med vanlig häftighet 5
'
oaktadt Patien-

ten redan på en tid af 12 dygn, utom veder-

börliga laxer- och löfande medel, fom gått

förut , nyttjadt 7 lod Geum Urb* utan ringa-

fte förbättring. Den 17 intogs han på Kongl.

Lazarettet , hvareft han , efter föregången ve-

vederbörlig beredning , utan fvårighet eller

lång tids utdrågt, fullkomligen botades med
China-pulver*

N:o 6. Laquajen N. Söderberg , hade

alt fedan Augufti månad haft en fvår Qvartan*

Feber, fom i början var duplicerande, och för

hvilken under hela Sept. och Oft. påföljan-

de, förföktes alt hvad förfökas kunde, åfven

Chinan; men utan vederbörlig beredning och

i för ringa portion , följaktehgen utan gagn.

Den 1 Nov. gafs Patienten en laxerdryck.

Kräkmedel lamt löfande falter , hade förut i

flera dygn blifvit nyttjade. Den 2 togs 2:ne

lod Gtum Urbanum, fick behållas och ket^

tade



# ) o ( # 185

tade ftarkt om natten. Den 3 et quintin af

pulvret f. m. Eftermiddagen kånde Patien-

ten en lindrig Accée. Den 4. f. m. 1 quint.

En fvår Frofs-Accée kom e. m. med upkaft-

ning och ftark hufvudvårk, fom höltforttils

andra dagen. Den 5 feber-fri 5 tog åter i|
lod af pulvret: Detta fick han behälla. Om
natten hade Patienten oro och hufvudvårk

,

fom Hutades med ftark fvett mot morgonen.

Den 6 togs et hälft lod 5 men Frosfan kän-

des e. m. iikafom den 4:de. Den 7 forhölt

(ig på famma fått, lom den <?:te. Den 8
och 9 frös Patienten och hade Feber båda

dagarna 5 ehuru mycket lindrigare den ena

ån den andra. Den 10 aldeles feber-fri :

begynte i dag at taga pulvret i Mos med
Håning , hvarmed fortfors tils mot månadens
Hut , då vid pais et Jkdlpund af Geum var

confumeradt 5 men med knapt mårkelig lin-

dring i Febern 5 dock hade ej Patienten nu

mera Accéen oftare ån hvar 3:dje dag. Jag
tyckte mig nu hafva drifvit detta förfök långt

nog förgåfves. De forfta dagarne i Decemb.
påföljande , nyttjades ingen ting 5 fedan låt

jag honom taga Tartar» Antim» i refra&a

doji en 8 å 9 dygn , och åndteligen China-

pulvcr, fom gjorde llut på Febern. En vat-

tenaktig fvullnad i lår och ben , fom flög til,

i det famma Frosfan uphorde , afhjelptes ge-

nom Infuf. TrifoL Aquat. famt flitigt bruk af

Crem* Tartari. Vid Kyndelsmåsfo tiden in*

M 5 neva-
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nevarande år, var Patienten fullkomligen friilc

och har ej haft recidiv.

N:o 7. I Otf. månads flut förledit år
,

fick Sidenväfvare Gefållen de Bousche en
Qvartan med häftig yrfel , fom fnarare lik-

nade raferi under Accéerne, hvilken Jlutade

fig med en djupfömn, hvarifrån han val med
mycket befvår kunde väckas for et moment;
men fomnade ftraxt in igen och fof i 6 a 7
timar. På feber -fria tiden mådde han tam-

meJig val 5 hade god matluft och kunde i

bårjan af fjukdomen iköta flt handtverk, ehu-

ru matt och til hörfeln betydeligen förfva-

gad : En olägenhet , fom fölgde pä förfta

Frofs-Accéen , och varade under hela fjuk-

domen. Som Patienten var blodfull och fet-

Jagd , och pulfen defsutom full och fpänd
,

opnades ådern 2:ne gånger de förfta dygnen.

Blodet fatte Crufta infiammatoria. Detta

,

jämte tilräckeligen kylande- och laxerande

medel , förminfkade väl något feber-anfallens

häftighet 5 men ingen ting verkade få kraf-

tigt på yrfeln , fom ljumt fotbad. Så fnart

man var i ftånd förmå Patienten at nyttja

det, blef han altid mer ftilla och talte redi-

gare. Torde likväl hända, at Veficatorium

i nacken åfven bidrog något, at Febern och
yrfeln, efter 7 til g Frofs-Accéer, anfenligen

förminikades. Jag fick här få mycket önfke-

Jigare tilfålie at förföka Geum Urb. fom Pa-

tienten , intagen af en fåfäng prejugé mot
China-
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China -pulvret ^ refolverade at håldre dö, ån

intaga nåmde medel. Geum Urban, nyttja-

des fåledes hela tiden vid pafs i 5 a 6 vec-

kor , under åtikillig form och tilråckelig quan-

titet; men med nåftan omårkelig förbättring.

Under påftående Jule-högtid, blef den fjuke

hos en af fina vänner, i famqvåm med några

andra perfvaderad, at, utom annan föda, åf*

ven njuta en anfenJig portion gammal Skinka

famt Surkål , och hvarpå han om eftermid-

dagen drack flera glas Dubbelt -ål. Patien-

ten fördes hem om aftonen med godt rus

;

fomnade ftraxt in , men vaknade mot kl. 2
om natten , med en häftig Cholera och fafe-

lig ångeftj hvilka plågor tiltogo tils mot mor-
gonen , under våldfamma kråkningar och tåta

ftolgångar , fom få mattade den fjuke, at

han fom oftaft fvimmade , och man trodde

rivart ögnablick han fkulle upgifva andan.

Kl. IO följande dagen, var en liten relachej

man nyttjade den tiden , at gifva 20 droppar

lind. Thebaic. fom gåfvo några timars fömn,
och kråkningarne afftadnade emedlertid : om
aftonen drack Patienten 2 å 3 tasfar tunn

Kalffoppa , hvilken fick behållas utan upkaft-

ning$ men diarrhéen med ilitningar i under-

lifvet, continuerade icke defsmindre. Föl-

jande dagen ikulle Frofs-Accéen infalla. Som
den altid varit gan/ka våldfam, fruktade jag

nu med få mycket ftörre (kilj at den torde

göra procesfen kort, fom den fjuke på detta

dygnet
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dygnet otroligen alifallit: ögonen voro djupt

infjunkne, han hade et biftert utfeende och
kall-fvettades i anfigtet 5 men både til min
och rleres ftörfta forundran, infant (ig ingen

Frosfa ej heller Feber. Puifen var klen och

nåftan omårkelig fom förut, och ingen hetta

eller torrhet kändes i huden. Diarrhéen fort-

for hela 14 dagar 5 men ftadnade åndteligeri

efter hand, och Patienten blef frilk efter 6
veckor.

Man må ingalunda håraf draga den fa-

tala fölgd , at hdrjken Skinka, Surkål och
Dubbelt-ol , åro kraftigare medel mot Fros-

fan , ån Geum Urbanum , ehuru ingen hel-

ler lår kunna neka., at ju de i denna håndel-

fe varit fpecifika, i det en enda dofis af de

förra utråttadt , hvad man förut fåfängt vån-

tat af 50 af det fenare. Icke defsmindre

torde jag dock få tillägga , at om jag ån al-

drig få ofta fick obfervera Surkåls hålfofam-

ma verkan i Frosfa , [kulle jag likväl anfe be-

tånkeligt, at /krifva en bok derorcw

Sat prata biherunt.

Hit intil Herr Dofl. Brandelius. Nu
följa tvånne håndelfer , hvilka mig blifvit

lämnade af Medic. Doflorn Herr Andreas
Chris to phersson;

1:0 En Piga i et hederligt hus , något

öfver 20 år gammal , och af fri/k kropps-

ftållning
?
fjuknade i September månads början

1781
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178 T i en enkel och ordentelig Tredjedags

Frosfa. Sedan Primae vis genom Emetica
,

Laxantia och Digejliva blifvit behörigen och

tiiråckeligt renade , hade jag önfkeligt tilfal-

Je, at xanftålla förfåk med Radix Get Urbani,

fom genom Herr Dofi. Buchawes ron kom-
mit i rop. Från et påliteligt Apothek häm-

tades 4 uns fint pulver af nåmde Rot , fom
i råttan tid var famlad och ågde (in aroma-

tifka lukt. Håraf tog den fjuka på båda

feber-fria dagarne I drachma i fånder 6 gån-

ger om dagen. Detta oaktadt , infann (ig

likväl paroxyfmen på vanliga tiden , ehuru

något mindre häftig. Samma pulvers bruk

fortfattes på berörde fått och til lika mycken-

het utan annan fölgd, ån at rysningarne un-

der följande feber-anfall voro lindrigare* Hon
ledfnade nu vid detta medlets nyttjande, och

jag låt henne få mycket håldre dermed up-

höra , fom det få litet fvarade emot den vän-

tade nyttan, och redan til långt ftörre mångd
blifvit brukat , ån enligt upgiften til fjukdo-

mens håfvande fordras.

2:0, En Dräng i famma hus fick medio
Septembris iamma år en lika artad Frosfa*

Efter föregångit bruk af evacuantia , låt jag

honom] förföka Geum Urhanuw , i anfeende

dertil , at han var mindre noggran i fin dist,

ej hade tilfålle hålla tig inne, och för ingen

del kunde förmås at taga Kinan. Men då

3 lod af Roten i pulver ej dampade eller

mår-
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mårkeligen min/kade följande paroxyfmen

5

vägrade han at dermed vidare fortfara.

Pigan blef federmera genom Kina -bar*

ken fri/k, och Drängen genom Decofta Amara
och Sales Medii fent omfider til hålfan äter*

ftåld.

Åndteligen torde jag få låmna utdrag

af et Bref til mig
, frän Pro/eBoren H:r Doä*

Barfoth, daterat Lund d.
<f
Nov. I78*'

- - - - Mig år berättat, at Doä. Feuk
i Malmö funnit Geum Urban* kraftig i Fros-^

for (*), hvarom jag fkal göra mig underrät-

tad : Mit förfok har intet utflagit til nöjes ,

faft Patienten upbrukat 6 uns.

Väderleken och de måfi gängbare Sjuk*

domar
7

obferverade i Stockholm Måna-

derne Jamiarius, Februarius och Mars

år 1782.

Januar* I. Morg. klart, 22 gr. kalt. Om
afton 15 gr. kalt.

i 2. Morg. mulet, 10 gr. kalt. Midd*
och aft. 7 gr. kalt. Bar.2<f,4S*

3-Måft

(*) I fall Herr Dotf. Feuk funnit Geum Urhamm
åga någon kraft i Frosfor , torde han benågit

meddela fina förfok , til införande i denna Vec-

koskrift.
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Janmr> 3. Måft mulet, 3 gr. blidt. Mot aft.

rågn, 3 gr. kalt. Barom. 24,65.— — 4. Morg. mulet, 7 gr. kalt. Midd.
klart, 8 gr» kalt. Barm. 25,08.

5. Morg. mulet, 7 gr. kalt. Sedan

4 gr. Jcalt. Barom. 24,95.

6. Mail klart. Midd. 8 gr* kalt.

Afton 13 gr. kalt.

7. Morg. klart, 10 gr. kalt. Sedan
mulet med fnö och häftigt ur-

väder, 4 gr. kalt. Bar. 25,45.
'

8« Morg. mulet, § gr. blidt. Mot
middagen i gr. blidt. Mot
natten klart, 5 gr. kalt.

9. Morg. half - klart , 6 gr. kalt

,

lugnt 5 dimba upfteg. Sedan
mulet , 2 gr. blidt , rägnade

hela afton. Barom. 24,9g»
« 10. Morg. mulet, 2 gr. blidt. Sedan

mulet, 3 gr. blidt. Om afton

rågnade förft , men fedan blef

3 gr. kalt och föll fnö. Barom.

24,59-— — II* Morg. klart, 7 gr. kalt. Sedan

5 gr. kalt. Mot natten mulet.

Barom. 25,65.

12. Morg. mulet, 1 gr. kalt. Sedan

2 gr. blidt. Barom. 2<,52.— — 13. Mulet för, klart efter middagen,

4 gr. blidt.

J4« Morg.
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Januar*!^ Morg. klart, 4 gr. kalt. Sedan

3 gr. Barom. 25,91.

15. Morg. mulet, | gr. blidt. Sedan

I gr. blidt. Barom. 25,66.

— — 16. Morg. klart, 1 gr. kalt. Sedan
mulet, § gr. kalt. Barom. 25,29.

— — I7« Morg. mulet, \ gr. blidt. Sedan

I gr. kalt., föll något fnö. Bar.

24,88-

— — 1 8* Mulet, 3 gr. kalt. Öarometren

24,96.

ig. Morg. mulet, 2 gr. kalt. Sedan

I gr. kalt. Barom. 25,3o.

— —
• 20. Mulet , 3 gr. blidt. Om aftonen

började rågna.

— — 21. Morg. mulet och rågnade, 2 gr.

blidt. Sedan 3 grader blidt.

Barom. 24,90.

LiL — 22. Morg. klart , 2 gr. kalt. Mot
middagen i gr.

;
kalt. Afton

mulet, tö och litet fnö» Barom.

25,23-

23. Morg. mulef, 2 gr. blidt. Klart

efter middagen. Barom. 24,98*

24. Morg. mulet, 1 gr. blidt. Sedan

6 gr. blidt. Barom. 24,95.
—- — 25. Morg. mulet med rågn , 2 gr,

blidt. Efter midd. klart 4 gr.

blidt. Barm. 24,94.

26. Morg.
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Janaar-26. Morg. mulet, 1 gr. blidt
> med

litet fnö. Midd. 2 gr. blidt.

Barom. 24,78*—
• — 27. klart , 6 gr. kalt. Om aftonen

en ftor ring kring Månan*
— — 28» Morg. mulet, 3 gr. kalt. Sedan

* gr. kalt. Snögade efter midd.
Barom. 24,92.— *— 29* Morg* mulet och töcknigt

, | gr*

blidt* Sedan 2 grader blidt*

Barom* 24,34*
3o* Morg* mulet med dimba, I gr*

blidt* Sedan mulet, 2 gr* blidt*

Barom* 25,07*
l$U Morg* mulet, 5 gr» kalt* Sedan

4 gr* kalt* Barom* 25,29*
Febr* i* Morg* mulet, 1 gr* kalt* Sedan

2 gr* kalt* Barom* 25,65*
- 2* Morg* mulet, 5 gr* kalt* Sedan

2 gr* kalt* Barom* 25,65*
3* Half-kiart, 1 gr* kalt*

4* Morg* klart, 3 gr* kalt* Om midd*
mulet, 1 gr* kalt* Barom*25,66*

5* Morg* mulet, 2 gr* kalt* Sedan
3 gr* kalt* Barort* 25,65*— — 6* Mulet och fnögade, 3 gr* kalt*

Barom* 25,50*— — .7* Morg* mulet , 2 gr* kalt* Om
midd. i gr* kalt* Bar* 25,66*

s— — 8* Morg* mulet och frtogade, 3 gr*

kalt* Om midd* 1 gr* kalt*

N:o 13* N Mot
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Mot natten klart, 9 gr* kalt*

Barom* 25,73*

Febr* 9* Morg* klart , 12 gr* kalt* Om
midd* g gr* kalt* Barom* 25.8**

'—
• — io* Om morg* 12 gr* Om middag*

5 gr* kalt* Måft klart*

— — Jl* Morg* ig* gr*' kalt* Middagen
13, om afton* ig grader kalt*

Barom* 25,61*
— — 12» Morg* klart , 22 gr* kalt Om

midd* 12 gr* kalt , half-klart*

Barom* 25,65*— — 13* Morg* klart j ig* gr* kalt* Om
aft* 21 gr* kalt* Barom* 25,47*— — t4« Morg* mulet , 19 gr* kalt. Midd*
16 gr* Aftonen 21 gr* kalt*

Barom* 25,50*— — 15* Morg* klart, 23 gr* kalt* Midd*
och afton 17 gr* kalt* Barom*

25,97.
• l6* Morg* mulet, 13 gr* kalt* Sedan

half-klart , 10 gr* kalt* Barom*

25,74*— — 17* Måft klart, om midd* I gr* kalt,

blidt och dröp af taken*— — 18* Morg. klart , 1 knapp gr* kalt*

Sedan måft klart, 3 gr* blidt*

Barom* 25,5 5.-

— ~ Xg t Mulet, 3 gr* kalt* Barom* 25,67*

2o* Morg*
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Febr* 20* Morg* mulet, 6 gr* kalt* Midda*
gen 1 gr* kalt och fnögade»

Barom, 25,85*
ta— — 21* Morg* klart

, 4 gr* kalt* Om
midd* 2 gr, blidt* Barom* 25,46*

*— *— 22* Morg* klart, 7 gr* kalt* Midd*
mulet , 2 gr* blidt* Barom*

1— «— 23* Morg, mulet, i gr* kalt*' Midd«

3 gr* blidt* Barom* 2f,38*
< 24* Mulet, 4 gr* blidt*

— — 25* Morg* klart \ 2 gr* blidt*
1

Sedart

mail mulet, 3 gr* blidt* Barom4

*— — 26* Morg* mulet, 2 gr* blidt* Sedart

måft mulet* 3 gr* blidt* Barom*

25,13*
*— — £7* Mörg* klart *

!

t gr* kalt* Om
middagen 3 gr* blidt* Barom*

25)19*
•— — 28* Morg* mulet, i gr* kalt* Klart

efter middagen 3 grad* blidt*

Barom* 25,49.

Martiu i* Morg* klart* 2 grad* kalt* Mot
middagen mulet* 4 gr* blidt*

Barorn* 25,47*— — 2* Morg* mulet, 3 gr* blidt* Sedärt

5 gr* blidt* Barom* 25,4.3*
* 3* Måft mulet, 4 gr* blidt*

iSf 2 4* Möfg«
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Martti. 4* Morg* mulet, § gr* kalt, Sedan

mäft klart, 3 gr* blidt» Barorm
25,40*

5* Morg* mulet
, § gr* kalt* Sedan

3 gr* blidt* Barom* 24,92*— — 6» Morg* mulet, Therm* på Frysp*

Efter midd* klart, 2 gr* blidt*

Barom* 24,63*
7* Morg. klart , 3 gr* kalt* Sedan

2 gr* blidt* Barom* 24,93*
8* 7 gr* ka,t mec* fnö-ur*

9* Mulet med fnö och urväder 3 gr.

kalt*

• lo* Morg* mulet, 6 gr* kalt* Urvä-
der hela dagen* Afton 10 gr*

kalt. Barom* 24,88*
II* Mulet* Om morg* 12 gr* kalt*

5

om middagen 10 grad* kalt*

Barom* 25,25*
12* Mulet* Om morg* 11 gr* kalt 5

midd* 8 gr* kalt* Mot natten

häftigt urväder* Barom* 25,30*— — 13* Morg* 11 gr* kalt* Sedan 10 gr*

kalt , med fno och urväder*

Barom» 24,90*
14* Mot midd* klart och 9 gr* kalt*

Barom* 25,11*—
.
— 15* Morg* half -klart, 13 gr* kalt*

Sedan mäft klart, 5 gr* kalt*

Barom* 25,38*

16* Klart»
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Martti. 16* Klart , om morg* 10 gr* kalt*

Om midd* 3 gr* kalt* Barom*

2541*
17* Klart, om morg, 3, om middagen

I gr* kalt*

•~- — 18* Klart, om morg* 10 gr* kalt, om
middagen 1 gr* blidt* Baronu

25,60*

19* Mulet, om morg* 5 gr* kalt, om
midd* 1 gr* kalt* Bar* 25,50*

2o* Urväder
, 5 grad* kalt* Barom*

25,2?*
21* Morg* klart, 11 gr* kalt* Midd*

6 gr* kalt* Barom* 25,26*— — 22* Måfl mulet, om morg* II, oro.

middagen 8 gr* kalt*

— — 23* Mulet, om morg* 17, om midd*

8 gr* kalt*

24* Morg* mulet , 12 gr* kalt , om
midd* 8 gr* kalt* Barom* har

desfa dagar fallit til 24,94*
25* Morg* klart, 16 gr* kalt, midd*

6 gr* kalt* Barom* 25,24*— — 26* Morg* klart, 14 gr* kalt, midd*

i gr* kalt* Barom* 25,46*— — 27* Morg* mulet, 4 gr* kalt, midd*

klart, 1 grad* blidt* Barom*

25,67*— — 28* Morg* half - klart , 2 grad* kalt*

middagen 3 gr* blidt* Barom*

25,70*
N 3 29* Mulet
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Martti. 2Q* Mulet med ymnigt rågn hela da*

gen, i gr* blidt*

mm — 30* Morg* mulet, 2 gr* blidt* Midd*
klart , 8 gr* blidt , til natten

dimba*

wm — 3i f Mulet, 4 gr* blidt, lugnt*

vL- vi* *vl- vt* Al* vi-*

Sjukdomarne desfa 3:ne månader hafva

måft varit Recidiver af de förledne Höft

gångfe Froffar , vid hvilka Kinan vål gjorde

énikad verkan 3 men kunde fom oftaft ej fö-

rekomma Recidiv* ~ Den förut långe gång-

bara Skarlakans - Febern har fortfarit bland

Barn , ofta nog elak och fvår at bota , i fyn-

iierhet hos dem> fom voro envife och ej

kunde förmås at rått nyttja medlen. —• Spo-
yadice vifte fig en Remitterande Feber, fom,

då den drog på tiden, afartade til rotaktig-

het ; men var fållan dödande. (*) — Någre
fler, ån vanligt, hafva ock denna tiden fått

Gulfot, och då den ftarka kölden i Martii

månad inföll , var det ej fållfamt at fe dem,
fom af Pleurefie: och Inflammation i Halfen

Voro angrepne,

Blanc}

a .... i .
i

,

.. . .
.

' ..'..

{#) Dock förlorade Låkare-Corpfen hår i Stockholm

, fft ålflead Medlem, Herr Doft. ]. Pilgren, fom.

*>* tö MJeber iped FJfåar* (S<? (id, 169»)
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Bland följder af menfklighetens gemen-
famma öde, i hånfeende til Sjukdomar, har

Aet , för trogne Svenfte Underfåtare , varie

ej mindre oroande, at Hans Kongl. Höghet
Krön - Prinsen , den 2<{ fiftledne Februarii

infjuknade (fom det fedan vifade dg) uti

Skarlakans - Fibern , ån hogfi fägnande , at

Hans Kongl. Höghet den famma, under

Sina berömde Läkares underdåniga och up-

lyfta vård, lyckligen öfvervandt, ehuru fjuk-

domen var nog alfvarfam. (*) Hans Kongl.

Höghet blef fedan befvårad af en Intermit-

tent Feber , fom , Gudi lof , åfven fnart bo-

tades genom Kinkinans bruk, praunisfis prae*

mittendis.

Utdrag af et Breffrän J. W. B. til G. L.

daterat Stockholm i April 1782,

- - - - Icke til efterfölgd, utan faftmer

at vifa någre af de medel, fom nyttjades för

mer ån 200 år fedan, vid Qvinnors fårlofo*
ning och barn/ängar , deras underliga använ-

dande famt befynnerliga fammanfåttning, och

at gifva någon anledning til jämförel fe med
våra tider, har jag velat lämna detta affkrif-

vit, utur en gammal och på i50o:de talet

N 4 hand-

(*) Se Dagligt Allehanda för innevarande ar N:o $tf

följ.
" ™
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hand/krifven bok, fom i Riks-Archivo förva-

ras; dock med den nödiga ändring uti orto-

graphien, fom båttre pasfar til våra tider.

For Fådflen.

Honing blandat i vatten jfkal qvinnan

dricka en god drick , når hon känner Föd/len

går ånnu (*), Det gör Födilen lått, och år

förfökt.

Item. BåfvergdU\ fmå /kuren och druc*

kit i vin , hjelper ockfå (**),

Om den andra Fådflen (Seeundina)

dr hårdt pä»

Skal man gifva qvinnan 2 peppar-korn,

och mala peppar fmå: låter få in i qvinnans

nåfa', och kommer henne til at nyfa (***)•

Pet år förfökt.

Når qvinnan år förlöft , /kal man gifva

henne åta: man /kal taga Lagerbär , Ingefä-

ra , Mufkott : ftöta i en mortel , och låta

fjuda vid pafs en fi/ke-föd (f) : lågga en tall*

rick derpå (|f) , och få gifva det den fjuka

qvinnan,

Ha^r
m* 1 1 11 1 1 —— — 1 . 1 111

.
1

i
ih i

iii " " i)'

(*) Mågta Hippocratilkt.

C**) Men år ockfå nog hettande.

C***) År ej olikt det medlet, at blåfa i en boutelg.:

kommer eljeft pfyerens med Hifp^ Seft. V.Apbor.
35. och 49.

(t) Hvarmed det fkal fjudas , namnes ej : I alla fall

torde det blifva en både het och obehagelig foppa,

("j-f) Tallricken flcal låggas på maten , och icke ma-».

ten på tajlricken,



# ) O ( # 201

Har Qyinnan flor hetta och fveda.

Tag En - bark , ljud honom i vin (*)

och gif henne. Når en dag år förbi efter

Födflen, och hon känner ftor hetta och fve-

da, famt törftar$ få tag bjugge - mjöl, lågg

det uti en /kål kdU-vatten} Jåt mjölet fjunka

til botten, och gif qvinnan dricka af vattnet,

fom ftår ofvanpä, 4 å 5 ikedblad, når hen-

ne törftar (**>

När Qvinnan har fior fveda*

R:c En kålflock; brann honom til a/ka.

Stot En - a/ka tilhopa med i/ler , hårdkokade

ägg och gammalt /mor (***) : lågg på bu-

ken och ftundom på ryggen (f): det hjelper.

När barnet dr fådt , fkal det låggas til

Modrens vånftra broft, at di (ff) 5 få dra-

gés alt ondt ifrån barnet (ftt)'
Mera betydande torde det vara , at af

famma hahdfkrefna bok blifva underrättad

,

och ho vil icke veta:

N
] 4f

(*) Åter vin : fom den tiden lår varit et hufvud-

medel för barnfångs-huftrur.

(**) Månne rent vatten gör det famma, utan bjugge-

mjöl ?

(***) Et efter alla konftens reglor ikrifvit recept.

(t) Låffg på buken och ftundom på ryggen!

(tt) Ån om Modren ej kan gifra di med vånftra

bröftet?

(ttt) ^oc ?rit in votis!
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Af hvad Planet en männijka dr?

Ifrån det barnet år födt, och til defs det år

4 år gammalt regeras det af Manen.
- - 4:deåret til det 14. årets flut; ziMercuriuu
m - 14. — — 22. — — Venus.
m - 22. — — 42. — — Solen.

- - 42. — — 57- —
• — Mars*

• .^7. _ — 5<j. — — Jupiter*

• * 69. och få långa man lefver

regeras man af - - Saturnur*

Utdrag af et Breffrån E. W - - f , ///

G. L. daterat Stockholm i Maji 1782*

För någon tid tilbaka gjorde man Utom-
lands, förnåmligaft i Tyjka Journaler, myc-
ket våfende utaf en Decoä af Ek-ÅUon och

Cajféehånor blandade tilfamman. Det fom i

fynnerhet håryid fåfte min upmårkfamhet var,

at famma Decoä berömdes fåfom mycket

wnagftdrkände. Plågad af en fvag mage, och
alla fölgder af en elak matfmåltning : (ehuru

pag få väl i anfeende til mat fom dryck föl-

per en förnuftig diast) beflöt jag ftraxt atför-

Xöka famma Decoftj och i fanning blef jag

få glad öfver et få fimpelt , icke dyrt , icke

ofmakeligt medel, at jag våifignade defs för-

fta upfinnare få mycket mer,' fom han vifta-

des i et land , nemligen Ty/kland , deråft

fag lagdt de förfta grunder til veten/kaper,

och
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qch fåledes icke utan högaktning kan tanka

derpå.

Jag fruktade få mycket mindre at bru-

ka desfa Jllon, fom jag i min ungdom hade

Jiåndt en Man, hvilken aldrig åt annat bröd,

ån det fom var bakat af Jlion fammanblan-

dade med Rag: hvarvid han lefde långe och

hade båttre hålfa ån jag ; och den fruktan

fom hos mig kunde upkomma för deras

cbftruerande kraft , tänkte jag i (inom tid fö-

rekomma med Rhabarber*

Som CarTée år min ål/k!ings-dryck , hvar-

af jag dricker tvånne gånger om dagen, få

kunde vål aldrig något Medjcament vara mig
fcårare ån det , fom nyttjades med CarTée

,

och tillika icke betog det fenare hvarken defs

fmak eller verkan» Jag hade fålunda genaft

börjat at dricka famma Decoft, om jag kun-

nat förlkarTa mig Allonj men jag hade der-

til få mycket mindre tilfålle, fom jag ej kun-

de få köpa dem af någon Apothekare , eme-
dan jag i Svenjka Pharmacopoéen icke finner

Alion vara nåmde. Således måfte jad dröja

til förleden höft, då jag /kaffade mig et til-

råckeligt antal vål mogna ÄUon , hvilka jag

federmera gan|ka varfamt låt torka och
bränna.

Nu har jag druckit af famma Caffee ,

och dervid funnit, hvad fmaken angår, at

ÅUon åro mycket vål pasfande at blanda med
Gajfh: För min del tror jag ock, at det få

kal»
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kallade Svenfka eller preparerade Caffie , be-

ftår til en ftor del utaf Allon: men annars

(år jag nämna, at jag drack håraf, icke for

fma\ens eller besparingens /kul , utan får defs

magftdrkande kraft. Jag har likväl icke rönt

någon dylik verkan: Et Extra® af Kinkina,

Qvasfia och Rhabarher förfkaffar mig långt

mera lifa och hjelp, ån alla brända och ko-

kade Allon , eller , fom Herr Prof. Tode i

Köpenhamn kallar dem, Svin-Caflanier. Til
åfventyrs har jag icke långe nog druckit af

dem , emedan mine förfök icke gå iångre ån
til några veckors tid : men en tid af några

veckor tycker mig vara tilråckelig, at åtmin-

ftone IkarTa någon lifa, fom jag likväl ej på
ringafte fått märkt.

For 20 år tilbaka , har jag utom defs

blifvit af en förnam Herre (*) tilftyrkt, at bru-

ka Ailhauds pulver , fåfom et fåkert medel
at återftålla en förlorad matfmdltning, hvar-

> vid

(*) Denne Herre var, den tiden, General Siaiernei

Envoyée hårflådes , Herr von Marteville, fom
förft införde desfa pulver i Sverige. Han intog

deraf få många fjelf , för at bota en förftoppad
Gyllenåder, at han til Hut råkade i en obotelig

och dödande Diarrhée , hvarvid alt hvad han njöt

oföråndradt bortgick. Jag , fom den tiden hos

honom var Legations-Predikant , har många gånger

ångrat , at jag intagit få många dofes af desfa,

med råtta af honom til flut kallade faiale pulver,

och hvilka utan all evifyel åftadkommit flera

olyckor.
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vid jag fölgde famme Herres råd at fortfara,

til deis jag nedfvålgt efter hand några och

20 pulver 5 men fom jag markte at jag dy-

medelft lade grund til flera plågor, af hvil-

ka jag tilförne aldrig haft någon känning , få

har jag nogfamt biifvit varnad, at ej vidare

nyttja dem.
Skulle Tit. hafva förfökt Jllon-Deco&,

och funnit at et längre brukande derafåftad-

kommer hälfofammare verkan , ån den jag

rönt, få år jag i alla fall villig at börja å

nyo, få mycket mer,
m
fom jag ånnii åger et

någorlunda förråd af Allon.

Förfok (*) med Lednm Paluflre uti Diarr*

héer, anjläldte af L. B.

N:o 1. Stoftvdfvare GefdIlen Jon. Hiron.
Eckardt 36 år gammal , af klen och fvag

kroppsbyggnad , infjuknade i Qvartan fiftl.

Scpt. Intet medel vidtogs häremot, (om ej

kan-

(*) Desfe Förfok åro på Kongl. Collegii Medici be-

fallnrng af mig anftåldte , i anledning af Prov,

Medici Herr Dött. Biörnlunds til Kongl, Vei.

Acad. (Nya HancIL mänademe Jan, Febr, och

Mars 9 fid» 75.) inlämnade Ron om Ledi (Sqvat-
iram eller Cetpors kallad) bruk och verkan emot

Rodfot* hos io Perfomr, under den uti Björneborgs

Siad, i Aug. och SepU månader 1781» gängba-
ra RodjQkn»
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kanfke någon mindre tjenlig hus-cur) förr ån
vid /lutet af Dccemb. nåftföljande , då åndte-

ligen ,
genom bruk af tjenlige medej , Frös*

fan öfvervanns , få val fom en redan nog
avancerad Anafarca 5 hvilken , fårdeles vid

Jultiden , hade ökat Hg och befvårade myc*
ket den fjuka. Utom någon hofta var han i

Januar. månads ilut frilk : matluft och kraf-

ter tiltogo, at han i Febr. månads början

åter fmåningom kunde vidtaga (It vanliga

arbete. Den 7 Febr. fick han helt oförmo-

dat Äckel och Kräkningar jåmte Diarrhie ,*

hvilken fenare tiltog underftundom med ftar-

ka flitningar, fom nödgade Patienten den g
nåftföljande åter intaga fången. Ingen Frös*

fa marktes $ ingen fårdeles Feber. Diarrhéen

lindrades val genom Rhab. och emot afto-

nen Diafcordium 5 men kunde ej fulleligen

ofvervinnas. Vitr* Antim. Cerat. och Ipecac*

i refrafia doft tycktes hår utråtta aldeles in*

tet 5 ieke eller utvårtes medel. Den 19 Febfé

före/krefs Dccotl på Ledi Palufl. i uns med
et flop vatten kokadt, tils allenaft 3 qvartef

återftodo , hvilka af/ilade utdruckos om da*

gen
, £ qvarter i fånder. Hårmed /kulle con*

»inueras i 8 dygn. På fjerde dagen var Diarf*

héen redan mårkeligen lindrad , och på d. 9
eller d. 28 Febr. var Patienten hos mig och

berättade , at han nu endaft vore ganfka

matt , för öfrigt aldeles quitt fin Diarrhée $

men hade ej fynneriig matluft. Titicl* Abftnth*

före-
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före/krefs. Den 6 Martii mådde han full*

komligen vål.

N:o 2. Spinner/kan Greta Martelim
begårte råd den 19 Febr. för en Drarrhée ,

fom vid pafs 8 å 10 dygn befvårat henne ,

at hon nu befant fig gan/ka afmattad. För
öfrigt marktes ingen Feber , allenaft någon
torr hofta

i
fom plågade måft om nätterna.

Hon fick famma dag , utan vidare omfvep
Ledum Paluflr* 8 uns at bruka i Decoä på
förr omnåmde fått. Den 25 Febr- kom hon
tilbaka, och; berättade at hon de förfta dagar-

ne haft kräkning af Decoäen 5 men icke defs

mindre fortfarit , efter hon märkt Diarrhéen

dageligen minfkas , och trodde den nu vara

fullkomligen öfvervunnem For hoftan ordi-

nerades P/7. pe8. ph* paup. Hon har fedan

flera gånger varit hos mig och mått våh

N:o i* Den 22 Febr. kallades jag til

Grytgjutare-Enkan Mar. Östergren vid

Horns-Tullen , hvilken redan i 3 å 4 veckor
varit fångliggande af ert tärande Diarrhce

,

med upkaftning och Feber mot qvållarne.

Denna fjukdom hade fölgt på en Remittent

Feber fiftledne höftas; men var i början drä-

gelig - åndteligen förvandlade den fig fmå-
ningom til en Diarrhtta indigeftorum eller

Lienterce* Ingen mat fick behållas, utan

pasferade tarm - canalen oförvandlad , några

minuter efter fedan den var emottagen. Icke

en gång mjölk kunde njutas. Alt gick fin

våg*
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våg 5 dock utan våldfamma Jlitningar elléf

ref, allenaft kändes Borborygmi , och då och

då lindrig Colique.

Det torde vara onödigt upråkna alla

forfök , fom fedan Januar. månads början

blifvit vidtagne til afhjelpande af denna Tvä-

ra Jjukdom, men utan nytta: ej eller hafva

de båfta Corrohorantia och Stomachica , fom
från fiftnåmde dato blifvit oafbrutit nyttjade

i 8 dygn, det ringafte kunnat uträtta til för-

bättring» Jag ville derföre förföka hvad

Decoflen af Led, pah här kunde göra , och

förefkref den i Mart. en lika portion hår-

af, och at bruka på famma fått ^ fom i hån-

delfen N:o i* förmåles. Den 7 Mart. be-

fökte jag andra gången bemålte Enka , för

at blifva underrättad om verkan af detta

medel, och fick höra at deraf ingen lindring

känts, utan i det ftållet det onda tiltagit un-

der desfa 6 dygn, fom Decoften blifvit nyt-

tjad. Den fjuka undanbad fig at vidare con-

tinuera härmed, och ville afbida fit öde, fom
förmodeligen blifver en läker död.

N:o 4. Efter en remitterande Feber och

derpå följande Vattufot fiftledne höftas , fick

Tygvdfvare-GefdUen Boberg en långfam och

envis Diarrhée , fom tog fin början några

veckor efter förr nåmde fjukdoms uphörande.

Ät/killige medel hade blifvit förfökte alt fe-

dan början af Jan. månad, men utan ver-

kan. Patienten hade val någorlunda jämn
mat-
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matluft; men var icke defs mindre utmärglad

och obefkrifveligen matt: någon Feber-rörel*

fe kändes då och då. Den A Febr. fökte

han min hjelp. Jag gaf förft China med \i~

tet Rheum i 3 å 4 dygn ; men förgåfves.

Sedan fmå pulver af TormentiUa och Jpecac*

hvarannan timma, åfven utan förmon. Andre*

ligen rådde jag Patienten, at dageligen dric-

ka Partitts vicibus et ftop vatten , hvaruti

upglodgadt jern flere gånger blifvit flackt.

Härmed continuerades 8 ä 10 dygn utan

lindring* Den 20 Febr. fick han Ledum.

Paluft. at nyttja på förr omtaite fått. Den r

Martti hugnade han mig med beråttelfe, at

Diarrhéen får 2 dagar fedan afftadnat; be-

gårte en fats til, hvilket erhölts. Den 8
Martti råkade jag honom på gatan , och fick

hora det han mådde fuJIkomligen val.

N:o 5. Jungfrun Märg. Chr. Lund-
borg 28 är gammal , blekpusfig i anfigtet, med
updrifvet underlif famt fvullna fötter, tycktes

utfeendet ftyrka hennes beråttelfe om uteblef-

ven menftruation : en olågenhet hvaraf hon
varit plågad på 6:te året. Refor och Bruns*

tur hade 2 år förut, for någon tid, återhul-

pit henne til hålfan 5 men vid början af för-«

ledit år återfick hon fin krämpa. Af hennes

få vidlöftiga fom orimmeliga befkrifning på
fjukdomen , få val fom andra omftindighe-

ter, kunde jag ej otydeligen fluta , at huf*

vudpasfion var hyjlerie. Sedan några lindrige

N:o 14» O Laxer*
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Laxermeäel gått förut, förefkrefs den 6 0#.
fiftledne China pulver med Limat. Manis.
En och annan gång i veckan togs Aloétijkc

Piller med Mercur. Dulci
y
och på detta låt*

tet fortfors til Nov. månads början , då i

ftållet för Limat. Manis ordinerades Vin.

Chalyb. I början af Decemb. månad fick hon
igen fin rakning nog ymnigt, hvilken par da-

gar förut, utom vanlige känningar, förebo-

dades af lindrige, men tåte convulfioner. Ef-

teråt fant hon fig gan/ka val, få at nu alla

oroliga tankar om Binnekemajk, Kräfta och
Sår i hjertat förfvunno på en gång, och
från den tiden har hon varit ordenteligen

reglerad? ehuru hvar gång med något fvåra

känningar före utbrottet. I Febr. månads
Jflut, juft under det hon hade fin tid, fick

hon en häftig alteration af Jkrdmfel, hvilken

orfakade en få häftig afgång af blod, at den
liknade ftörtning. Hon hade förut i några

dygn haft Diarrhie med fvåra flitningar

,

hvar före et eller annat Rhab. pulver blifvit

nyttjadt, dock utan märkelig lindring. Men
hvad iom föreföll kanlke befynnerligit var

,

at det moment fom Hxmarhagia Uteri var

fom håftigaft, geck åfven mycket blod bort

genom ftolgången. En drachma af Tina.

Theb. hvaraf 20 droppar i fånder ikulle ta-

gas hvar I2:te timma , ordinerades ftraxt 5

emellan åt gafs några Nhreufa pulver. Opi-

um tycktes vifa en förtråffelig verkan. Förfta

dofis
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dofts gaf Patienten fullkomlig tranquillité, och"

blodgängen afftadnade efter några timmar,

ehuiu ej ald^!es5 men efter 2 dygn uphörde

den fuilkomligen. Diarrhhn fom fortfor, och

jemte den betydeliga förluft af blod , hade

la afmattat den fjuka, at hon ej d. 27 Febr.

kunde (itta uprått i fangen , utan ville fvim-

ma, kom nu i confideration. Hon fick, at

(lärka krafterna fom oftaft njuta en liten por-

tion köttioppa, efter hon tycktes hafva appe-

tit, och Irfuf. Forte Ledi Paluftr. gafs fom
dagelig drick en théekopp i fånder. Den 9
Martti kunde Patienten för förfta gången Ut-

ta uppe , ledan Diarrhéen dagen förut alde-

les uphört. Den 10 klagade öfver matthet,

och någon benägenhet > til yrfel , för öfrigt

mådde val.

N:o 6. Den 4 Febr- begårte Klädmaka*
rc-Mdflaren Carl Fr. Rober g botemedel

för en envis Diarrhée , fom alt fedart fiftl.

Nyårsdag i fynnerhet om nätterna varit plåg-

fam , och hvilken han trodde fig fådt af för-

kylning öfver magen* Förft ordinerades

Rhab. pulv* at taga hvar morgon, och mot
qvållen Pulvis Sudorif. Doweri med Fläder*

thée. Detta fatte val den fjukä i tranfpira-

tior. 5 men uträttade ingen ting mot Diarr-

héen. Den 10 låt jag lågga et dubbelt ark

grått papper , fom var imbiberadt med brdnvin
och flått Jkarp - peppar , öfver underlifvet

,

hvilket repeterades 2 å 3 aftnar, och tycktes

O 2 göra
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göra någon lindring 5 men ej mer. Den 14
ordinerades Decofi. Led. Pal. hvilket efter

8 å 10 dygns bruk hämmade Diarrhéen.

Patienten uphörde derföre med vidare nyt-

tjande håraf, ledan et ikålp. eller något mer
af Herba var upbrukad. Den 6 Mart. åter-

kom han och berättade, at han nu fått igen

fin Diarrhée lika fom förut, begärte förden-

fkul mera af bemälte gräs. Jag har fedan ej

kunnat erhålla någon kunfkap om utgången.

N:o 7. Mot 70 år gamla Tygvdfvare
Gefdllen And. Thbnstedt , hade redan på
3:dje veckan varit befvärad med Diarrhée

och Tenefmer famt Prolapfu Intejl. Re&i, då
han den 12 Februarii begärte råd häremot.

Ordinerades at Reäum
y

vid hvar gång den
utföll

,
§fkulle pudras med Tarina Corticis

Qvercus och variamt införas , och Patienten

dricka ftark Deccfi på Ledum Palujl» ; der-

jemte gafs då och då några dofes China pul-

ver , för at ftårka magen och underhålla

appetiten. Härmed fortfors i 3 veckors tid 5

fluteligen med den lyckeliga utgång, at Pa-

tienten mifte fin Diarrhée, fick naturlig och
jämn ftolgång utan någon olägenket af tarm-

fall.

N:o 5

8 och 9. Tvänne andra förfök med
Inf. Led. Pal. mot Diarrhéer , fom jag lik-

väl tyckt vara af mindre betydelighet , haf-

va äfven blifvit gjorda; men hvaröfver jag ej

vifst kan yttra mig i anfeende til utgången

:

Jag
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Jag vil dock förmoHa at den fvarat emof
onikan , efter ingendera af Patienterne vidare

låtit höra utaf fig.

Journal de Paris. N:o 83- d. 24 Mars

J782.

Uti bref fråri Herr Bacher til Herr

Bouvart afhandlas 2:ne Frågor, i anledning

af flriljaktigheten uti de råd man gifvit rö-

rande framledne Årke - Bi/koppens af Paris

behandlande uti defs fjukdom.

Frågan i. Ar det nyttigt och nödvändigt , at

tvinga de Vattufiktigc til afhåU
lande ifrån dryck ?

Frågan 2. Ar det nyttigt och nådvändigt , at

låta dem dricka , och d/ven at

forma dem til drickande , mera
dn fom torften fordrar ?

Herr B. anförer håndelfer och principer

til bevis , at det år nåftan altid /kadeligt at

afhålla de Vattufiktige från drickande, och
,

tvånne håndelfer undantagne , dem han om-
talar (*) , år det nyttigt och oftaft nödigt

,

at ej allenaft tillåta, utan åfven förmå dem
at dricka»

O 3 Herr

(*) Skada , at de icke åfYen hår åro nåmde

!
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Herr B. har för andamål, at åndteligen

göra Hut på de fordomar hårutinnan, lom
blifvit fortplantade från Låro - Saten , under-

bål Ine genom Auftorers låfande, och allmänt

antagne i Pradiquen* (*) •

Desfe bref åro 2:ne och Hutas med en

Confultation hållen for mer ån ioo år fedan

Uti Venedig ofver en Hydropicus. Denna
Confultation år ganlka flickande genom fin

öfverensftåmmelfe emellan Momtani råd och
Herr Bacheks, emellan Eugubini råd och
Herr Bouvarts, och fluteligen emellan

Pafientis och Herr Cochu js råd.

Ibid. N:o 88» «• 29 Mars 1782.

Ingen ting interesferar mera månlklighe-

ten , ån Medicin/ka eröfringar , och Herrar

Läkare i Hotel-Dieu , bland andra H:r Dout»
cet, hafva nyligen deraf gjort en fortråffelig,

fom bevifar, at fjukdomar gifvas, öfver hvii-

ka konften allena kan fegra , och at den af

Medicinens forfmådare få mycket prifade

Naturen
?

ofta år mördande. (**)

Barn-

(*) Au&or torde likväl få ful affaire nog med nå-

gon gammal Fru , i fall han förlorade en hydro-

pilk Patient, Iköct efter denna principe.

(*#) Detta år nog fpeladt med tankarne : Så vifst det

år, at Naturen utan konftens biträde ofta i fjuk-

domar ikulle duka under, få oförmögen bleTve väl

åfven konften vid en ina&iv Natur. .
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Barnfångs - Qvinnor åro utfafte för en
flags Feber, kand under namn ziPuerperaU

Feber
,

gan/ka ikiljaktig från Mjölk - och
Frifel-Febrarne. Denna Feber, obferverad

i England och Frankrike, förekommer lyck-

ligtvis fållan annorftådes , ån i Barnfångs*

Hus. Verkan af honom år, at föra Mjölken
från fina afillnings-kårl och utgjuta den uti

innanmåten 5 en Metaftafis, fom intil närva-

rande tid varit abfolument dödande. Men
Medici uti Hotel -Dieu hafva blifvit Måftare

öfver honom, med den ftyrka, at 46 qvin-

nor uti famma Feber blifvit botade. Vi /ko-

la infkrånka ofs Vid at gifva tilkånna huru

denna Feber bör handteras , hvars fympto-

mer åro noga be/krefne uti Gaz>ette de Sante

N:o 4. ar 1782- Sjukdomars be/krifning ,

få vigtig för konftens Idkare, har för många
ölägenheter för folk af verlden ( Gens da
monde ) 5 och de dår complaifanta Läkare

,

fom trodt fig göra månni/kor en flor tjenft

dermed , at gifva hvar man öppen våg til

Medicinen , hafva tagit lugnet ifrån en del

af månniiko-flågtet och upoffrat den andra åt

de half-Lårdas pretentioner : Varelfer, fom,
når det angår Geometrie , Phyfique, åro blott

tråkiga i Samhållet 5 men blifva ganlka farli-

ga i Medicin/ka mål (*). — Barnfdngs-Feberns

O 4 u hand-

(*) Månne fujkerier- i Läkare - konjlen åro mera och
farligare gångfe nu, ån den tiden Medicinen var
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liandterande beftår uti at gifva 2:ne Prifer

Ipccacuanha , af 7 eller 8 g fan hvardera på

1 1 timas millanfkåf. Kråkningen och eva-

cuation , fom följa på detta medel , minfkar

mårkeligen fmårtorna och fpånningen i un-

derlifvet. Man håller lifvet öppet med en

Julep af Sot -Mandel -Olja, Althe-Syrup och

Kermes. Om plågorna icke åro ftillade

,

itererar man lpecacuanhan följande dagen

,

fom förut , då de ikola gifva (ig för denna

andra kråkningen. Man fortfar 7 eller 8
dagar med Julepen , och då laxeras med
Manna och Arcanum duplicatum, fom bort-

tager Febern och de öfrige ölägenheterna. (*)

Ibid, N:o 92. d. 2 April 1782.

Uti et Anonymt bref til Auftorerne af

denna Journal , berättar en Landtbo , at af

en hop hundar, fom han til ik behof under-

häller, hafva, på 18 månader, 7 efter hvar-

annan blifvit angrepne af flera flags Rabiesj

och fom han uti Maifon Ruflique funnit den
upgift, at elakt bröd kunde åftdakomma den-

na olyckeliga fjukdom hos hundarne 5 få un-

derfökte han huru. man gjorde Korn- brödet

åt

en hemlighet f©r andra ån Läkare ?' Det vore ar*

tigt , at fe denna fråga v ål , utan fördomar be-*

fvarad,

(*) Önflteligt , at denna upgift antingen icke vore

öfverdrefven eller grundad på mifsca£ om fjelfvä

CjukdomenJ
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åt defs hundar, och fant, at Pigan, f6r fin

beqvåmlighet Ikul , bakade det utan fårut-

gången gåsning. Han låt fördehfkul gifva

dem godt gåfit bråd, och på 6 månader ef-

teråt hafva alla hundarne varit rått frifka och
ingen blifvit anfallen af raferi. Af denna år-

farenheten ftyrkt , tror Auåor, at de måfte

hundars raferi , i fynnerhet hårrörer af elakt

bröd , hålft han åfven obferveradt , at af ioo
hundar i hans gran/kap, fom underhållas af

Bönder, blifva 2:ne årligen döde af Rabies,

då"i Paris, hvareft åro 100,000 hundar, kan-

/ke knapt en om året fåtter lifvet til i den*

na fjukdom.

Redacfteurerne af denna Journal hafva

uti fvar håra tagit (ig anledning , at årinra

om Jkadeligheten af ogåfte Liqueurer och
Mat af ogåft Mjöl , til hvilken Xednare i fyn-

nerhet råknas den långe af Medici fördöm-

da ofeden , at gifva barn Mjöl-vålling, fom
förorfakar åtfkillige deras fjukdomar, i fyn-

nerhet Innanmdtens forfloppningar. Den be-

fynnerliga obfervation göres åfven , at Mjöl-

nare gemenligen til Hut få fådane ob/!ruäio~

ner, hålft Gulfot , når de haft den vanaa at

ftåndigt tugga Såd. Sluteligen anmårkes, at

Hafrän ej år tjenligafte födan åt häftar, utan

de få ofta fjukdomar deraf; hvarföre rådes

at gifva dem gåfit Hafre-brod, af hvilket de
både {kulle förtåra mindre , må ock födas

båttre. m ~—
O 5 G*-
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Gazette de France* N:o 30. d. 12 Apn

1782.

Le College Royal des Medicins de Nanci
proponerar praemium til tåflan om' följande

Frågors befvarande, indelte i tvånne Ciasfer:

I. Hvilka dro de egenjkaper
, fom fåror'

faka vdfendteliga ohdlfofämbeten uti Snö' och

Isvanen, famt uti dem
y fom innehålla Krita

cch Gips}

Hvad förhållande och hvad Jkilnad dr

ddr emellan, desfe 4 flags fått vatten , i hdn-

feende til deras Chemifka fammanfdttning och

deras dietetifka verkningar ? Hvarfåre dro ic-

ke alla de vatten ohdlfofamma
, fom fmdltas

ef Snå och Js
, fom innehdUa Krita eller

Gips ? Hvarfåre åftadkomma de tvdnne fena-

re med de förre få åfverensftdmmande verk-

ningar, då de likval i flera affeenden dro få
mycket fkiljaktige ?

JI. Hvilken dr graden af deras antingen

allmänna eller relativa influence uti produce-

randet af visfa morbi populäres eller endemi-

ci, i fynnerhet de Strumatofa y
Scrophulåfa och

Rachitijka ? Exifterar denna influence ockfåfår
Clasfen af de Calculåfa och Giktaktiga plågor-

na ? Kan man derigenom uptdeka någon ana-

logie
5

någon dependance uti fårdndringårne

*f Syft€m# Glandulofum , Lymphaticum , Oj-

jeum et Articulare ? De elaka impresfionerne

af deffe fkiljaktige drickbar'e vattnen , utåfvas

dt
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de på Chyltfication eHer pä Secretionerne , vart

fig de mucöfa, nutritiva y jordaktiga cUer ex*

crementela}

Herr Thouvenei, Agrege honoratre af
detta CoUegium , har upgifvit desfe Frågor

och fournerar åfven belöningen 5 men fom
det torde blifva fvårt för Herrar Tåflare ef-

ter tilfålle at examinera alla desfe fårlkildte

vattnen och obfervera deras verkningar på
folket 5 få emottager man lika de Memoirer,

fom handla om et eller flera /lags vatten i

famma Land/kap, och man /kal utdela fä

många Medailler af 100 Ecusvårde hvarde-

ra , fom ingifne Afhandlingar det förtjena

,

efter de Commisfariers omdöme , fom Socie-

teten utfedt til deras pröfvande. Memoirer-
ne /kola /kickas franco til H:r Harmand,
Préfident du College Royal des Médecins ä
Nancy, inom den t\ Maj! 1734 (*} 9

och

Belöningen /kal blifva proclamerad den på"*

följande Mårtensmåsfo-tiden.

Strödde

(*) Man hade vål kunnat befta et helt Seculum.
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Strödde Anmärkningar vid et och annat

,

fom uti de jorfta 10 arken af Vecko-

fkriftens for Läkare och Naturforfkare

Tredje Band blifvit infordt; af J. K.

I.

Sid. 7. Förekommer et bref ifrån Herr

Asfesf. Doft. Sv. Hedin, hvilket vittnar at

defs Utldndfke Refor biifvit började med en

vettgirig upmdrkfamhet , fom gifver hopp for

defs Landsman , at en gång draga verkelig

nytta af defs återkomft til Fäderneslandet 5

men mig torde likväl , utan ftörande. af en

få god och billig tanka, tillåtas, at anföra

en och annan Anmärkning vid visfa ftållen

af defs bref 5 icke för at rätta, men för at

uplyfa; få framt jag ej tagit fel om behofvet

deraf , och om min Jkickelighet at göra det;

hvaröfver jag gerna år et mognare omdöme
underkaftad.

i) Fruktar jag, at et Hofpital få ftort ,

fom det af Herr Asfesf. omtalte Fredrics i

Köpenhamn
,

juft icke år af den nytta för

månlkligheten , fom man vantar vid förfta på-

feendet. Jag menar med ftort, icke hufets

vidd , fom ej kan vara för rymlig 3 utan

mängden af de fjuka fom intagas, hvilka

åftadkomma en forjkämd Juft , och gemenli-

gen måfte fakna en för fådane fjuka nödig

gran*



# ) O ( # 221

granlagenhet i Jkotfeln, få framt ej Ldltarnes

och Betjeningens antal år derefter proportio-

neradt, och alla desfe få lånte, at de icke

nodgas handtera denna fyfla fåfom et bi-verk

til de göromål, hvilkas yrke /kal ftoppa det

drygafte af deras behofver. Eljeft torde et

fådant Hofpital hafva mera anfeendi. A ån

verkelig nytta til räddande af månni/kors lif

5

Atminftone har jag af fåker hand , at få til-

går i England , hvars' Hofpitaler man (orden-

jkul icke i annat affeende lår kunna kalla de

bdfta , ån få vida deras utfeende år lyfande

och antalet på de inkommande fjuka flört ,

utan at fråga efter huru många, fom åter ut-

gå frijka eller med lif. — Min oförgripeli-

ga tanka år : at flere Hofpitaler , Tom , uti

tilråckeligen rymliga rum, intoge hvardera et

mindre antal fjuka, hvilka ingen Hågs Jkoifel

faknade af väl lonte Läkare och Betjening
,

(kulle vara långt förmonligare, i affeende på
råtta åndamålet , ån et flört Hofpital , hvars

antal fjuke fvarar mot de fmdrres famman-
Jagde. Men jag känner inkaftet : man har

icke Fonder til fådant ! Ja, det årfkadaj och

ånnu vårre, om de aldrig /kulle kunna fam-

las, i fall 6mmande får mdnfkligheten blefve

en kån/la, fom atminftone modererade luften

til öfverflöd och yppighet, hos dem, hvilkas

förmögenhet väl fåtter dem utom behof af

Lasarett; men icke
v
i fdkerhet for fjukdomar*

En
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En annan nytta , fom man bor vånta af

Hofpitaler, eller Lazaretter, år den, atffkre

obfervationer göras och meddelas Öfver fjuk-

domar och medicamenters verkan; men når

deras Läkare tillika nödgas föda fig med en
vidjlräckt privat praflik 5 få måtte de fåkert

fe wänga fjuka och fä fjukdornar ; och minft

har Lakare-konften , åtminftone den invärtes;

at från dem vånta fig blifva riktad med pä*
litelige Ron, gjorde i Lasarettet. Felet kan
likväl icke vara deras, utan nödvändighetens

,

at ikicka fig efter tiden: Plus videri quam
esfe, och rådda fig fjelfve från nod och for*
akt af dem, fom döma efter ytan och med
måfta fäkerheten i faker utom fm krets.

Ännu en betydande fårdel , fom man af

Lasaretter borde kunna göra rakning på, år

Unga Läkares (*) danande til Jkickelige Pra*
Bici> Men om detta ändamäl /kal vinnas

,

få fordras : a) At den , fom /kal handleda

dem, icke fjelf år begynnare , och at han hel

och hällen upofTrar fig til detta göromål, med
flit och luft. b) At Eleverne åro tilråckeli-

gen underbygde och icke fråmlingar i Semio*

tiken; i fynnerhet hvad Chronijka fjukdornar

angär> c) At de icke blott fe de fjuka och

höra hasarderade namn på deras fjukdornar,

Jämt underråttas om medlen, fom ikola bru-

kas
j

"

C) JaS gör håraf billigt och garna tillämpning på

mig fjelf,
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kaS; utan ock blifva vande, at noga under*

foka orfakerna och obfervera ejfecleme* Sker

annorlunda, få blifva deraf Praclici , få myc-

ket farligare , fom de åro Jnärt färdige med
blotta namn på jjukdomar och medel.

Herr Asfesf. nämner icke något om vårt

Kongl. Lasarett i det torde likvål, falt icke

i florlek , dock i verkelig nytta , kunna tåfla

med hvart och et Uildndjkt (*) och vi haf-

va flere mindre, fom afven ingen ting efter-

gifva i den delen.

2) Jag har med mycken fågnad emoN
tagit underråttelfen , at vi af Herr Profesfor

Saxtor PH fnart låra få en Aj'handling om
PuerperaUFebern. Den år val tiUrdckeligen;

men om den ock år rätt beikrefven , vågar

jag icke dömma. (**) Af en Saxtorphs före-

nade kunjkaper, obfervations-gäfva och uprik-

tighet , vantar jag, åfven i detta åmne myc*
ken och »tilforlåtelig uplysning ; Gifve Gud $

ockfå något medel, fom kunde minlka «oV-

vdndigheten\ af den fatala prognofis man än-

nu

(*) Jag vet med fåkerhet, at en refande upmdrkfant
Utlänning tilftått: det han väl ingenjlädes fedt Ju
liiet ; men ock icke fä Jnygt 9 vät inrutiadt och
Jkott La7areii, fom %årt.

(**) Den hår, fid. 2if- omtalte Bejkrifning uti Cö-
zette de Sante, har jag icke fett , emedan famma
Tidning, mig vetterligen, ånnu icke hitkommitj
men når den århålles , torde öfyerfåttning deraf

Jiår blifya införd. /
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nu fliåfte göra (ig i denna fjukdom. Ty jag

kan ej undgå at frukta for profhdlligheten af

den upgift Herrar Medici uti Hotel - Dieu

hafva gjordt (*) $ få framt ej Ipecacuanhan

har en mera fpecifik verkan emot Barn/ängs*

Febern , ån Tartarus Antimonialis , fom r/7-

rdckeligen blifvit förfökt «rd« wyrfö.

Såkraft år val at förekomma denna olyc-

keliga fjukdom genom en granlaga fnyggheti

bibekållande i hånfeende til luft , rum och

kläder uti Bamjdngs-Hufen $ och ^«^ö #z^/-

J*f , at få defs bedröfveliga härjande til at

uphora, år åfven helt vifst, at undanrodja all

ofnygghet, fom dertil varit vållande^ det åri

j) At antingen förnya eller väl tvätta, torka

och vädra alla fdng- och dHflfrd kläder (**)

til och med fjelfva fängfläUena och deras

éfverdrag, jämte alla meubler* 2) At vål

Jkura gälfven y
å nyo hvitlimma väggarne och

låta /r/ö /«/**« fiere dagar /pf/a genom rum*
men. 3) At fedan icke lågga flere fjuka i

livart rum
3

ån med en /««^ luft kan aga

beftånd, nemligen uti flora kamrar hogft 2:ra*

fängar , och dubbelt uti /ö/ör af mer ån */«#«

W JlorUk emot kamrarne.
Herf

(*) Se hår fid. 216,
(**) Om, efter vanliga bruket, i Dannemark UUCotA

i Skäne, Barnfångs-Qvinnorna hafva varma dun*

bäddar öfver och under fig; få torde, åtminftone

uti Accouchemens-Hus, Puerperal-Febern lättare

öpkomma, ån om de ligga på madrasfer och haf-

fa läita täcken på fig, fåfom hår i Stockholm.



Herr Asfesforen hade vål redan /lutad*

fin tjenftgårning Vid Barnbords - Hufet , då

jag, låfom Adjunkt, efter min återkomft ifrån

Skåne , emottog det famma om Sommaren

1777, ledan Puerperal-Febern några månader
gjort den omtalta ravage och ånnu icke var;

aldeles hämmad 3 men Herr Asfesforen har

fig Jikvål bekant , hvad önjkelig verkan de

anftaher , af ofvannåmde befkaffenhet , hade,

fom Kongl. CoUegium Medicum då iåt vidta-

ga : Mortaliteten uphörde ftraxt ^ och ofvet

alt bland Läkare hår i Staden taltes om
Barnfängs-Feberns orjåker

,
forekommande och

hämmande efter desfe principer; H:r Asfesf*

har nu ock lemnat ofs conjirmation derpä

ifrån den eftimabla Saxtor ph i Köpen-*

hamn: En conjirmation
7
mera angenäm, ån

den jag fick om Våren 1778 > då famma
Feber åter infant fig och olyckeligen borttog

5 af 12 Perfoner, Tom från d. i<f til d. 29
Mdri forloftes på Barnbårds-Hufet (*). Jag
tilliar med åfven få mycken upriktighet , fom
fmärta , at Jkulden til en del var min 5 ty jag

våntade icke et få /od/7/gf inbrytande af den-*

N:o 15, P na

I

•

1 1

•

11 1
1

i i 11 '

1 1
I f * 1 -

j

(*) Desfe voro N:o 456, fom forlöftes den I? och
dog den 2,7 Mars. — N;o 46a, fom förlöfte»

d. 2,2 och dog d. 31 Mars. —* N:o 46?, fom
dog den it. — N:o 466 * fom dog den 3. —

»

N:o 467 , fom dog d. 2 ApriU Men ät/far ctes/e

trenne fenare blefvo förlöfte d. 29 Mar*. Ingert

hade onaturlig eller fårdeles /u£r Fårlojming* v
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na fiende , fororfakadt genom väderlekensför*
ändringar (*) 5 och ärfarenheten : En olyckelig

erfarenhet ! hade ej ånnu gjort mig nog vö£-

/ör/2 at förekomma honom. Desfe 5 Barn-

fdngs - qvinnor måtte blifva ét bedrofveligt

offer, oaktadt all den omforgl, med hviJken

man fokte rädda dem (**)j men fedan rum,
kläder m. m. blifvit renade och förnyade ,

voro de efteråt intagne aJdeies frie från nå-

got anfall af denna fjuhdom, fom vi
5
Gudi

lof
,

/<?ötarc cfcrc tiden , varit nog lyckelige at

förekomma genom tjenlige anftalter ,
( i fyn-

nerhet

(*) Sedan Vintern, ehuru e)ftrdng 9 likväl varit tåm-

meligen jämn 9 blef den 13 Mariii 6 gr. /&//<#

från 3 gr. kéld 9 med moln och fnöglopp , och var

den J7 Mariii 8 gr< ({(#* (jämför N:o 456.)
Sedan var ömfom högfi 7 gr. kalt och 3 gr, ö/*7ft

(detta inföll den 2,3 Mariii med r«&w. jämför
K:o 462.) til d. 28, då det åter blef 6 gr. bliaf,

åfven fom d. 29 ; men de 2:ne, följande dagarne

var 5 och 4 gr, öJ/d/. Alla desfe blida dagar
voro mulna , och på 2*.ne af dem rdgnade9 neml.

d. 28 9 och i* fynnerhet d. 30 Mariii ganfta ym-
nigt. (Jämför N:ne 465, 466, 467.) April
börjades med något öfver 1 gr, kali. (Desfe
Meteorologijke Obfervaiioner åro mig benäget

meddelade af Kongl. Vet. Acad. Förfta Secrete-

rarej Herr Riddaren Wargentin.)
(**) N:ne 46'f—467. lågo i fämma tvänne kamrar,

fom N;ne 456 och 462 förut legat och torde el-

jeft undjluppit faran; men*irdngjlen af Barnfdngs-
Qyinnor lemnade inga andra rum åt dem ledige y

ån desfe
i uti hvilka fedaa på 8 dagar ingen blef

in1agen r __
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•nerhet med fdng-kläderna ?
innan Vårens in*

brytande , och en ftåndig fnygghets och frijk

lufts underhållande (*).

3) SåiomUtgifvare^ tillika med Anatonl*

Profetforen Herr Dotf. Hagström , z( Fecko-

jkriftens for Läkare och Naturforfkare r.Jld

och 2\dra Band
{

, år jag Herr Asfesforert

mycket obligerad får defs fordelaktiga yt-

trande om denna Journal , af hvars ^idje

Band Herr Asfesforen Doft. Pféiffer nti

mera år Utgifvare. Sjelf måfte jag upriktigt

förklara mifsnåje öfver åtikilligt , fom ifrån

min hand deruti influtit. Jag har val altid

haft en oforfalfkad fanning til foremål
5 få

långt mina ringa infigter ftråckt fig 5 meri

fanning kan och bor fågas utan at fmaka af

det flickande och lekande , fom man kanfkö

på et och annat ftålle torde finna uti mina
expresfioner ) och med rätta ogillas.

Efter denna okonftlade förklaring
3 faif

jag taga mig den friheten * at något yttra

mig om Herr Asfesforens mifsnåje derofvef*,

at ( förmodeligen Utomlands ) fe Uptdcktet

fatte på en Bartholini räkning, fom tilhorä

en Rudbeck
3

dä denna icke ens til namnet
år bekant* Likafä en Lindestolpe

5 m* fl*

P 1 hviU

(*) Jämför hvad Hem Doft. Trendelenburg Ä«
ger uti fin Afhandling om nuvarande fatt atjkåtd
Barnfdngs-Hujlruri i denna Vecfojkré Uand* U
ful. 297. följ* och hvad jag ikrifvit i IU Bandet*.

fid. 62. följ*
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hvilka heromdc Läkare pä intet JldUe omta»

las hos de nya Journalifter* I anledning hvar-

af Herr Asfesibren fager: at Utgifvarne af
Veckojkriften får Läkare 8fc. kunde vid til-

fälle infora et kort utkaft om de berömde
Svenjke Mediet , fom varit Auäorer»

Jag hörer nu mera icke til Utgifvarne

af denna Veckofkrift ; men jag vil fåga mina
tankar hvarföre detta projeä icke ens fallit

mig in den tid jag var Utgifvare, och hvar-

före jag tvifiar , a^ någon hädanefter lår verk-

ftålla det: ty i) År denna Veckoflirift egen-

ieligen deftinerad til Pradifka och icke til

Biographifka Afhandlingar. 2) Åro Lärde
Svenjke Läkare , fom gjort forntiden heder

,

få tilråckeligen , åfven af de nyafte Biogra*

pher , förut omtalte , at jag fruktar man
/kulle mifshaga med uprepandet deraf. Til
exempel de anförde, Ol. Rudbeck den äldre,

och Lindestolpe. Om den förres träta med
Thom. Bartholin rörande uptäckten af Vafa
Lymphatica , talar, bland Nyare, Herr Prof.

Bergius uti dt Tal om Stockholm for 200 ar

fedan y hållit i Kongl. Veu Acad. d. 20 Aug.

1758» fid* 1 32' — Portal uti fin Hiftoire

de L? Anatomie 8f de la Chirurgie , T, HL
Edit. 1770./?. 33. — Hrr Kyrkoh. Gezelius

i (it Biographifka Lexicon öfver Namnkunni-

ge och Lärde Svenjke Män, 2:dra Delen, ut-

gifven 1779. Ad* 4°7# — Samma Lexicon

ofver Lärde och Namnkunnige Utländjke Män,
r-Jta
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lifta Delen , utgifven 1732. fid. 128* — Li-

kaledes fås underråttelfe om Lindestolpe r

hos B er g 1 us (c. 1. p. I8S0 : h°s Portal
(c. 1. T. IV. p. 625. *) : hos Gezelius
(Sfver Svenjke Män , c. 1. fid. I27-) Om
altfå någon få oförmodad okunnighet hårfkar

i den delen, år det icke i brift af tilgäng

pä uplysningar , utan i brift af läsning; och
för dem , fom icke åi/ka den, låter ock de mäfi
Lärde Mäns Uijioria och Arbeten vara ganika

litet interesfante. För min egen del tilftår jag,

at det år mig angenämare med vår vördade
Lagerbring, {Sammandrag af Sv- Rik. HiJI.

4 DeLfid. ill.) efter Major och Schelham-
mer, at tro , det Rudbeck och Bartholin påf

en och famma tid uptåckt Fafa Lymphatica , årt

at föreftålla mig, at åenhederlige Bartholin va-

rit af en få ovärdig egenkärlek intagen , at han

med det grofva flreck man påbördar honom,
ikulle af denna uptäckt fökt tilvålla dgfSrfta
hedren : En heder , fom i fig fjelf år nog
inbillad för andra ån fvagtänkande : ty haz,tir-*

den frambringar gemenligen alla fådane up*

tdckter ; och hvem ikulle mifstånka en Danjk
Bartholin for mera incapable , at deraf^rö-

ga nytta, ån en Sven/k Rudbeck?
Detta år hvad jag, i anledning afHrr Asfesf.

Br^trodt mig ofårgripeligen kunna fåga.

Pj IL

(*) Hvareft likväl endaft namnes at defs Ron uti A&a
Utteraria Sveciae : Om ätjkillige hen <if et FoJIer,

fom ulkommo genom Jlolgängen,
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Den Grefvinnan , fom vår refpefterade

J-Jerr Lif-Med. Stapelmohr omtalar, fid. 90*

uti ilt Bref til Herr Archiatern och Riddaren

Back , har jag, ehuru ej fom defs Läkare
,

haft den åran at kanna , både fåfom Fröken

och fåfpm Fru; och kan bekräfta den tankan,

at hennes Vomica fåkerligen börjats i Stock-

holm. Men hvad fvuUnaden i Låret angår:

rqånne den ej fnarare varit en Metaftafis

JLaflea från Mammce , ån Materia Vomica
från Lungorna ? Det år vanligt: , at naturen

ej på en gång underhåller 2:ne flarka eva-

cuationer; och fåledes ej underligt, atuphoft-

flingen minfkades , under det bulnaden i Låret

gaf få omnog materia* Denna ålfkans- och

vördnadsvärda Dame var likväl, af blotta fe-

let i Lungorna , helt fåkert et färdigt for*
gdnglighetens offer

?
ehvad hon ock brukas

eller i akttagit.

Ilh

Til bekräftande af hvad H:r Asfesforen

Doft, Lund, uti korta Anmärkningar vid

Prov- Med. Herr Doft* Biörnlunds omdöme
om foregifven ympade Koppors återkomfty

fid, 126, med fin vanliga lårdom och mogna
erfarenhet yttrar fig, får jag anföra: Det en

G#sfe hår i Stockholm for några år fedan var

Kun Patient uti aldelcs riktiga och naturliga
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Koppor , fom i fin fpddare ålder haft dem

,

åfven naturliga, i anfenlig myckenhet, hvarom
ej ailenaft Modrens b er'ätt elfe , utan åfven en
mängd Kopp-drr, nogfamt intygade. Såfom
jag anfåg håndelfen ganfka rar , få anmoda-
de jag Herr Asfesforen Do<5tor Sparschuch
och Herr Doft. Hauenbekg, at med mig ie

Patienten , hvilka ock kunna beftyrka fan-
ningen deraf. Kan fådant hånda med natur-

liga , hvarför icke med ympade Koppor, pä
hvilkas återkomft jag ock vet, at andre Ld*

käre hår i Staden haft håndelfer.

Bref ifrän asfesforen uti KongL Cojlegio

Med. Herr Doét. C. Ribben til Joh.

Kraak, datéradt Stockholm den ij

Maji 1782 (*).

Jag hade långe varit öfvertygad om nöd-
vändigheten af en ny Handbok for Barnmor-
fkorne i ftållet får den, fom jag år 1777 ut-

gaf, och var åfven ånnu betänkt derpå, når

Kongl. Collegium Medicum d. 17 Decemb.
1 781 beflöt at anmoda Herr Profesforn at

P 4 före-

11 1
1 1 1 m *-

1 , 1

(*) Den fom tror mig aga någon modeftie , lårer ock
finna, at jag ej kunnat införa detta bref med
famma nöje , fom fkyldig aktning for H:r Au&orS
oföränderliga åftundan. ?• K»
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foretaga et fådant arbete. I detta be/lut del-

tog jag med få mycket ftorre nöje, fom jag

fåg mig derigenom kunna bli ledig ifrån- en
förbindelfe

3
hvilken andra göromål hittils

hindrat mig at fullgöra. Ännu nögdare blef

jag når jag fann Herr Pr. benägen at upfyl-

la KongL Collegii åftundan.

Publicum torde oek nu lättare öfverfé

med min förfummelfe , då det vinner et full-

ftåndigare arbete. Sedan jag i ilutet af år

1776 lemnade Adjunduren, hafva hvarjehan-

da andra yrken icke tillåtit mig at få helt

och hållit <5fverlemna min tid til Studium
Artis Obfletricice , fom et fådant arbete for-

drar» Den ftåndiga undervisning och dage-
liga utöfning , fedan den tiden , af Förlofs-

nings-konften i hela fin vidd, hvartil Profes-

sionen ger en ymnig anledning , hafva der*

emot fatt Herr Prof. I flånd at båttre , ån

någon annan af nuvarande Praétici, utarbeta

et åmne fom icke tål den minfla angelägna

omftåndighets ur akt låtande 5 — At ytterli-

gare råtta de fel fom otilråckeligt blifvit rat-

tade i Siphra och Pua , och uptaga dem fom
en åfkad korthet nödgat mig at förbigå 5 famt

at finna huru långt man vågar ftråcka låran

för Barnmorfkor , eller hvad grånfor böra

fattas för dem
3

i utöfningen af deras kun-»

Jkap 5 får at hindra dem at göra Ikada.

I et arbete af en helt ny och otvungen

upfåttning kunde visferligen a,lt detta i akt

tagas 1
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tagas 5 ty jag kan icke en gång för mig
fjelf dölja de många brifter fom i desfa af-

feenden finnas i den få kallade Förbättrade

Uplagan af förbemålte Handbok; ej eller kan
jag tiltro mig at åfven i et fenare arbete af

denna natur , dår jag fått gå ifrån min Au*
ftors tvungna och ofullkomliga plan, ochfå-
ledes haft fria händer, hafva, numera, kun-

nat få noga i akt taga alt fom fordrats.

Om jag ock haft nog förmåtenhet at

fmickra mig fjelf dermed, hade jag fnart blif-

vit öfvertygad om motfatfen vid genomlåfan-

det af Herr Profesforns Manufcript; en|höf-

lighet och et fortroende , fom jag ej annat

kan ån med all tackfamhet årkånna.

Af en fådan Handbok fom denne, bör

man hoppas at Barnmorfkorne /kola hädan-

efter bli' fatte i ftånd, at med mera vifshet

får fig fjelfve och mera fdkerhet får de nod-»

Jldlte utöfva fin konft , ån hittiis i allmänhet

varit möjeHgt, åfven ånfkönt de, fom fruk-

tansvårdt år , fkulle Mdanefter alt mer och
mer efterfåtta den ftora förmon , fom altid

flår dem öppen , at vid det Publiqua För-

lofsnings^Hujet i Stockholm bli handledde til

en fund och okonftlad Praftique 5 en förmon
fom vida öfvertråffar den , at åfven ur de
båfta Böcker kunna /kaffa fig kunftap och
börja utöfningen deraf.

Jag lyckönlkar Herr Profesforn, at haf-

ya blifvit et red&ap til många fåkunniga;

P 5
Qvin*
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Qvinnors uplysning och förbättring, • famt fle-

re tufende nödftåltas råddninp, genom en for-

nuftig /kötfel, och förblifver &c.

Anmärkningar i anledning af ofvanjläen*

de Bref.
!

Jag hade redan for mer ån tvånne år

tilbaka, i anledning af Kongl. CoUegii Mediet

befallning , tånkt på at författa en Handbok

för Barnmorfkor , och en liten början var

redan dermed gjord 5 men andre göromål

Jade hinder emellan, och åndteligen förlora-

des luften med, fom jag tänkte, ändamålet
,

då antalet af de hit til undervisning kom-
mande Barnmorjkc-Ldrlingar , fedan 1779,
få häftigt förmin/kades (*>

Äter af Kongl. CoUegii benägna förtroen-

de upmuntrad, har jag, efter århållit Nådigt

affked ifrån min innehafde Profesfors-Syila
,

låtit detta lilla arbete vara min hufvudfakeli*

gafte occupation , hvarigenom jag åndteligen

kommit til Hut med Manufcriptet deraf, om
hvars tryckning, fom redan år börjad, och

utgifvande til Allmänhetens tjenft , Kongl.

CoUegium benågit åtagit fig at beftyra , eme-
dan min nu påfkyndande afrefa från Stock-

holm , förbjuder mig at uti denna omforg ta-

ga någon del*

Utom

{*) SC Band. £. fid. ay.



Utom Inledningen , fom handlar om en

Rättjkaffens Barnmorfkas Egenfkaper , kom-
mer denna Handbok at beftå af 21 Capitel

,

jåmte et Bihang ; och lårer tryckt få en

ftorJek af io eller 12 ark i 8:vo.

Uti lifta Capitlet handlas om Qvinnans

Fådflo-delar. — Det 2: dra Cap. om Under»

fåkningen. — Det 3:dje om Ajlelfen och Haf-

vande tiljlåndet. — Det 4.:de om Hajvande

tilftåndets Tecken. — Det <pte om Hafvan-
de Qvinnors allmännafte krämpor och deras

lindrande. —• Det 6:te om Värkar. — Det
7iåe om Lifmodrens Omjljelpning. — Det g:de

om MifsfaU och Otidig Bord. — Det C):de

om Fårlofsning och defs indelning. — Det

Io:de om Foflrets Hufvud 3 defs naturliga

JläUning och förhållande emot Bäckenet vid

Fullkomlig, få väl Naturlig
, fom Onaturlig

Fårlofsning. — Det il:re om Barnafader»

/kors jkåtfel t allmänhet , och de anftalter
,

fom bqra göras til Fårlofsningen. — Det
I2:te om de Tecken och Omfländigheter , af
hvilka Jkal dömas om Fårlofsningens bejkaf-

fenhet. — Det I3:de om Fullkomlig Natur»

lig Fårlofsning. — Det I4:de om OfuUkom»
lig Naturlig Fårlofsning» — Det i^:de om
Fullkomlig Onaturlig Fårlofsning.— Det i6:de

om Ofullkomlig Onaturlig Fårlofsning. — Det

I7:de om Fårlofsning^ med Blodflårtning ur

&fmodren. — Det ig-de om Fårlofsning

med
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med Convulfioner eller Ryckningar. — Det
I9:de om Barnets Naflande, Uplifvande och

Skötfel. — Det 20:de om Ejterbördens ut-

hämtande och Modrens forfta Jkotfel. — Det
2i:ita om Barnfdngs-Qvinnors Jkotfel. —

Bihanget innehåller en Förteckning på
fådane hake* medel och Jnjlrumenter , fom
Barnmorlkor böra förfe (Ig med 5 hvilkas

nytta åfven korteligen be/krifves 5 och derpå

följa några Päminnelfer til Barnmorjkorne ,

famt Uttydning på den bifogade Koppar-

Tafian , hvilken har 8 figurer , nemligen

2me fom foreftålla Bäckenet : En fom före-

ftåller de Invärtes mjuka FodJIo-delarne: 3:ne

fom foreftålla Foftrets Hufvud: En fom vi far

Catheterns och en den Bindans /kapnad

,

med hvilken Qvinnan efter Forlofsningen om-
bindes. — Åndteligen kommer ock at til-

läggas et AUmänt RegiJIer.

,
Jag har förut vetat angelägenheten , och

under arbetet kant fvårigheten , at uti en få-

dan Handbok vara både kort , tyaelig och

fuUftändig. En annan ån jag hade kan/ke

med mindre måda hunnit målet närmare.

Hvad jag /kulle önika, vore: at Hrr Asfesf.

Ribben icke måtte hindras i fin forefats, at

rikta denna veten/kap med et redan borjadt

arbete, deruti han foretagit fig, at, i anled-

ning af be/krefne håndelfer
,

göra uplyfande

reflexioner och ilutfatfer uti den Praftiika de-

len af Jorde -Konfteni Et arbete, fom af få

god
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god hand , ej annat kan ån både efterlång-

tas och gagna , och (kulle åriätta både de

nödvändiga och tilfåliiga brifter, fom kunna

finnas i närvarande lilia Bok. (Förlåt mig, H:r

Asfesfor ! at jag nu har gjordt fullbordan af

detta H:r Asfesforns löfte til en Publici for-

dran , fom jag icke kunnat våga, at för egen

räkning nog eftertryckeligen påminna om!)
Men at åter komma til min Handbok jor

Barnmor/kor ; få har jag deruti åfven med
Kongl. Collegii bifall förbigått, alt hvad år-

farenheten öfvertygadt mig vara utom grånt-

fen af Barnmorlkornas begrep och förmåga

til en flrickelig verkftållighet 5 . öfvertygad, at

en fullkomlig okunnighet år mindre ikadelig
,

ån grumlige kunjkaper åro farlige, hos dem,
fom lika fallne för at vara Vifionairer och

onådigt bejldllfamma , taga oftaft fel om både
håndelfen och fdttct at hjelpa* Jag har för-

denlkul , i fådane fall
,

gifvit anvisning på
Herrar Läkare, hos hvilka vetenfkapen , nu
för tiden, har en rättmätig fordran på det,

fom hos Barnmorlkor verkeligen obilligt JkuUe

fökas.

Utom den af Herr Asfesforen Ribbejm

med noter förbåttrade uplagan af v. Hoorns
Siphra och Pua

y
har jag uti åtikilligt fölgdt

Herr Profesfor Saxtorphs vackra Handbok
,

kallad : Kort Udtog af Jordemoder-Widenjka-
ben : Hvad jag genom afvikande från bagge

felade eller fårbdttradt 7
måi kunnige Låfare

döma.
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döma. Meliora facile doceor. Stockholm
d* 28 Maji 1782.

Joh. Kraak.

Sex års Forteckning pä dem , fom uti

hvarje Sjukdom ärligen blifvit döde i

Stockholm (*).

Hetfig Feher. Summa
(1774) 82.-69. (1775) 190. — 129.
(1776) I75-— 122. (1777) 161.—loo.
<I779**)"9-—67.(1780)151—107. 878— 594

Häll och Styng Jämt Brojl-Feber.

(1774) 66- —* 66. (177O 1 14-— 109»
(1776) 115.— 90. (1777) I47.—II2.
(1779)78.—54-(i78o)i 19—84- - - 639— fl?

Hals - Flufs.

(1774)39—'44- (1775) 15— 8« (1776)
9. — 5. (1777) 9-— 6. (1779) 4—^.

(1780)3.-—4 79— 69
JVJMr- och Bläjejlen.

(1774)5-—^ (1775)7.— (1776) 3—1.
(1777)3—(1779)6.—(I78p)i.— - 23— 3

Injpdrradt Bråck-

(1774) a.— (1775) 2.— (1776) I,—
(I777)i— (1779)2— (1780)3,— - 11— -

RoJen 9 Kallbrand, Hetjvuljl.

(1774)5—11. (1775)16—16. (1776)
24.—I0. (I777)I5—I3- (1779)9.-10.
078o)l8—i3- - - " - - - - 87— 73

Tranfport 1717—I2fl
Slag

*-- * - - • -

(*) FSrfta Nummern Ir Man- och den andra Qvinkon,

C**) A* 1778 Ir icke har uptagit.
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Tranfport 1717— I2fl
Slag, Stick-Flufi, Brädod.

(1774.) 251.—-212. (I77f) 409.—401.
(1776) 472—402. (1777) 454.— 391.

(1779)431-—357-(i78o;533-—45*- - affo—2214
rrosfa, On.vdxlande Febtr.

(I774)io—I4.(I775)5I—3I' 0776)
1 15. »-94- 0777) I40—I39- (1779)
20.—21. (1780)46.—43- - - - - 382—- 342

Ro/- och Fläck-Feber.

(1774)25.-16. 077f)37—21. 0776)
67—f 3.(I777)I4-— 13-0779) 37.—43-
(1780)32—21. ' - - 212— 167

KédfoU

(1774)38-—f3- 077f)47-*-f7- 0776)
18.— I7-0777)M»—*3-0779)55—54»

(1780)12.— if 184— 209
B 'odh ojla , Forblödning»

0774 ?•—4-0775)7—7(1776)9—2.

(1777)11-—6. (1779)15--4. (1780)
5.-7. ,-- f2— 30

Lungfot.

(1774)130.-117- (1775)242.—212.
(1776)292.-221. (1777)263.— 198»

(1779(221.—211.(1780)308.—252. - 1456—I2n
Bukrefy Coiik, Objlru&ion.

(1774)9—12. (1775)21.-21. (1776)]
16. — 12. (1777) il — 12. (1779)
20.-25.(1780)30.-23 ' 107*- 10?

Andetupp a , Gulfot»

(1774)21—27- (1775)15-—3P- O77O
21. — 30. (1777) 33- *~ 28. (1779)
16—14 (1780)17—20. - - - 123— 149

Trånfjuka, Tvinfot.

(1774)32— 35- (i775)46—54- (1776)
43-— 34- (i777)3L—29. (1779)
41.-26.(1780)46,-62. - - - - 239— 24o

Tranfport 7022*—59 18
GickU

* ^
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Tranfport 7o22— f918

C7c£f, Éftf- od? Torrvärk,

<I774),8-— ia. (1775) I3.—I8- (1776)
16.— 17- (I777)ia.—I3.(i779)i5.—9-

(1780)23.-17. f;-> 87— 86
Fallande - ^0/.

CI774) " - (I77f) 3-— i- (1776) - -

I777;i.—(1779)4,—(1780)—5. - - 8— 6
Skdrbjugg.

(1774)*-— (i775)8—2. (1776)8-—4-
(I777)a—3»(i779)i—(1780)15—23. 36— 32

Fulfår 9 Fijllar, Benröta,

(1774)1-- 1- (1775)2.-3- 0776)— I.

0777)4—(i779)i —(i78o)7.— i- - 15— *
VaitufoU

(1774)28—39- (1775)51—74. (1776)
82.-93* (1777) 105. — 129. (1779)
61.-78.(1780)102.-121. - - - 429— f 34

Kräfta.

(i774)3.—5- 0775)£—5- (1776)3.-4.
1777)1-—6.(1779)4-—8«(i78o)5.—5. - 22— 33

Spetäl/ka. m
Vencrijk fiuka.

(1774)— *• (1775)5-—2- (1776)1—3.
1777)3.—(1779)3—(i78o)i—4. - 13— 10

Vaitufkräck. r

Ålderdom.

<I774)32.—78.(1775)34.—I3L(I776)
34. —112. (1777) 29 —28. (1779)
66.—•106.(1780)49-- if4- - - - 244—- 669

Barvsbord*

(1774)— 14. (I77f)—42. (1776)—46.
0777>-5a.(i779)— 34-(i78o>—23. - " — a»

g^/nwors Blodgäng»

(1774)—I.d775)—1.(1776)—3.(1777)
frä'(i77?)—2.(i78o) - - - ----- 9

Tranfport 7876—7464

FriJW.
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Tranfport 7876—7464
Frifel.

(1774) " " 0775) 2— CI776) I—
(1777)3.—3-0779) - - 078o) - - -.• 6— $

Hjertfprängy landplåga.

(1774) 19—^3. (1775) 31 —23(i77é)
ii.— ia. (I777)i2.—9-0779)i4-—23.
(1780)23.-20. ---*--* 1 10— 1 to

Kikhojla.

(1774) 38.-46. (i77f ) 19.-16.(1776)
12.—28.(1777)9-—•«• (1779) 5—9*
(i78o)67.—85. *5ö~ *9f

Strypfjuka.

(1774) - - (1775)—2.(1776) - -

(1777) -- (1779) * - (1780)1.— i. 1— 3

Koppor.

(1774)92.-92.(1775)109.—99-0776)
19—12.(1777)28.-16.(1779)96.-82.
(1780)7—7. -------- 251— 308

M&Jllng.

(1774)3—2. (1775) i.—5*0776)3.—3*

(i777)4o.—48.(1779)—1.(1780)—2. - 47*— él

Scharl- och Ndsfel-Feber.

(1774) 2.—3- (1775) - - (1776) - *

1777)5—i.(i779)—2.(1780) - - « 7—6
yl/ta , hård Mage.

(1774) 13.— 15- 0775) 32.—21. (1776)
13—13.(1777) 6.—5. (1779) 18— 18.

(1780)16.— io. - ------ pg— g2

(1774)2.-3. (1775)7—4- (1776)3.—*.
(1777)2—2.(1779) 3.—2.(1780)1.—8* i8— 24

Tranfport 8564—8256

NiO l6* Q Likmajki
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Tranfport 8564—8256

likmajk, Bamkräfta.

(1774) - - (1775) - - (1776)— 1.

0777) - - (1779) - - (i78o) - - - — 1

Engeljka Sjukan»

(1 777) i*—2.(1779)1.—(1780) - - - 2— a

Oangifven Sjuka,

(1774)43--34. (1775) 72—42.(1776)
70.—56.(i777)83-*~75-(i779)67—64.
(1780)116.-103. 451— 374

0$§ksi>dndéiftr.

(1774) 30.—8. (1775) 35*-—10.(1776)
31—7. (1777) 37—6. (1779) 43.-— x4-

0780)34—5. 210— 50

Dragfjuka.

(1774) - - (1775) 2 2. (1776 - -

(1777) - - (1779) - - I78o)i.-~ 3— Ä

Summa (1774) I034. — 1059- (*775)
l6si.— 1599- (1776) I687-— Ifi3*

(1777) 1690.— ini- (1779) 1476— *
1340. (I78o) 1792—1696. - - - 9330—8738

För år 1774 år Hof-Confiftorii Tabell ej inkom-
men, på hvilken plåga ftå 450 , 500 å 600 Döde
årligea.

(*) Innevarande år 1782, lårer de Dödas antal blifva långt

ftcrre, ån något af de håjr aaforde.
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Uti hvilka namngifna Sjukdomar, Barn under

3 ars ålder
y
dodt i Stockholm pä 6 är*

Under
I Sr.

§

Emellan

I och 3

Broflfeb.

Betfig Feher

Häll och St,,

Hals-Flufi

Jnfpärradt Bråck - -

Hetfvulfl,Ros,Kallbrand,

Slag, Siickflufs , Brådåd 1742
Frosfa , Omvdxl. Feber

Rot- och Fläck-Feber

Rodfot

Blodhojla, Forblodning

Lungfot - "- - -

Bukref, Colik, Forjloppn*

AndeU, Magflen, Gulfot

Trånfjuka, Tvinfot -

Vaitufot « - - -

Bjertfpräng , Tandpläga
Kikbojla - - - -

Strjpfjuka - - -

Koppor - - - - 109
Mdsjling - - - - 19

J/ÄflW. Ffft. Ndsfel-Feb

Alla

Ma/fcar - - - -

£«£?!/& /jwfcfl - - -

70

3,8

1

it

6
14

37
1

11

32
16
27

3

96
73

59

6oj

If7

40

7

f

8

2
16
21
11

20
2
82
H3
2
9f
19
1

57

3
1

5'

83
9

2
269
16

13

2$

13
9

12

28
12

H
il

1

108
H

24
3

K

3

69
6

205
22
6

27
1

11

11

14
18

5
20
60
1

107

25

121 90
244 226
47 4Ö

1

13 9
2011 1756

22 2/
Sl?

Summa

£

66
1

24
41
28
55
15

ICP

128
I

217
30
I

83
8
2

14
6*
3

27
3*
2f
33
7

IOÄ
182

202
4*
i

74
8
1

Summa 25
, 33i23o9;76ok7li3293 3080

De öfrige fpåda Barnen hafva döde af oangifne

Sjukdomar. (*)

Q 2 Kortd
—

(*) B*gge desfe Fortekningar Iro benäget meddelade af Herr
Secreterargn och Riddaren ¥arcentin,
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Korta päminnelfer , w/ G. L. Anmärk-

ningar, vid det af underteknad i Vec~

kojkrijten for Läkare och Naturfor-

Jkare, Tredje Bandet, fålde omdöme,

om foregifven ympade Koppors äter-

komjl andra gängen , af B e no t
Bio rnlund.

l:o , Formenar Herr G. L. at jag, ige-

nom någre berömde Läkares meningars an-

förande , vill hämta , med en af desfe Jånt

auctoritet , ftyrka for den fatfen , at Koppor
ej återkomma andra gången. Såfom jag ej

rent nekat möjeligheten häraf, ehuru jag får

min del , om ågta Koppors inflåJJande for

andra gången , hyfer någon tvekan , finnes
,

at affigten med åt/killiga meningars anföran-

de ej varit den, at kullflå Herr G. L. eller

någon annans förmenta ärfarenhet härutinnan

och Rön, om ågta Koppors någon gång be-

fundna återkomft , fom ibland högft fällfam-

ma håndelfer, i det fallet bör räknas, utan,

fom, til fanningens närmare uplysning blifvit

anfördt, med åtlkiliigas andragna ärfarenhet

och tankar härom 5 och hvarföre blandade

meningar åfven blifvit uptagne, få väl fåda-

nes , fom beftrida möjeligheten , fom deras

,

fom den antagit, och hvadan
,

jag fåledes

hoppas , at denne be/kylining lärer förfalla.

Som*
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Somliga hyfa tvifvelsmål om recidiverande

ågta Koppor för andra gången, åfven af den
grund , at fådan vidlådande dispofition til

Koppomes återkomft, då Jåtteligen ikulie hos

flera, ån man annars medgifvit, vi fa lig med
Koppornes återfående , och ej utgöra någon

få fållfam håndelfe, emedan möjeligheten tyc-

kes vara få val til det ena, fom det andra,

enar deras återkomft påftås.

2:o, Förebrår Herr G. L. mig, at jag

förtiger de Autforer , fom ikolat anmärkt Kop-
porne andra gången, och fåledes de af Herr

G. L. anförde : Ehuru de famma ej af mig
uptagas til vidlyftighets undvikande , fom
Herr G. L. upgifvit , ibland hvilka finnas

någre , fom ej få tryggt kunna åberopas

,

nämnas dock några , fom ej neka möjelighe-

ten, fåfom en van Svieten , Tissot, Au&or
til Briefe uber das Blatterbelfen &c. fom lä-

ra göra tilfylleft til ändamålet. Några flere

kunna ånnu tilläggas til de af Herr G. L. an-

förde , ehuru ibland desfe åfven mindre til—

förlitelige vittnen hårom finnas: Såfom Cant-
WEL, DlEMERBROCK , WAGSTAFFE, MECHEL

,

LlNNEKOGEL, MacKENZIE, SeRON, BlANCARD,
RÖDIGER, VOGEL, MARSCHALLE de RoGERES,
med flere , hvilka velat befanna Koppors
återkomft , eller anfördt beråttelfer hårom.

Dock kan emot åt/killigas Rön i allmänhet,

invandas, at de ej varit med all noggranne*

Q 3 för-
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författade, få at de fatt fanningen deraf utom
alt tvifvelsmål.

3:0, Fruktar Herr G. L. at jag torde

mifstånka en och annan , fom anmärkt vid

egen och får/kild pra&ijque Koppor tvånne

gånger, får mifstag hårutinnan , vållad, af

oågta Koppors forblandning med de ågta.

At få kunnat hånda år möjeligit, ehuru ej

dertiJ finnes fpår uti mitt yttrande, fom näm-
ner, at okunnoge ibland misftaga fig på det

fåttet. Herr G. L, Ron har jag få mycket
mindre tillagt det felet at vara förhaftadt

,

fom Herr G. L. med mera gran/kning til

våga gådt hårutinnan, ån mången annan , och
fom, jämte andra Läkare, efter beråtttelfe,

pröfvat den forekomne håndelfen. Väl kun-

na fådane Ron af kännare gjorde, utom an-

dras vitsord, innebära famma fanning, fåfom

deras, hviika af flera blifvit förfåkrade, dock
få de et fåkrare vitnesbörd om fin trovär-

dighet, enär de af andra Läkare tillika blif-

vit beflyrkte , få framt ej döden gifver det

visfafte utflaget, at de återkomne Kopporne
varit ågta ,*om den vid desfa inträffar. Vid
fådane Rons godkännande , bidrager det til

ånnu mera trovärdighet, om få ikedt, at, få

de förfta gången befundne Koppor, fom de
ftdermera återkomna^ blifvit af andre Läka-

re tillika underfokte, hvar och en gran/kande

läkares egen årfarenhet hårutinnan , utom
denne förfåkran, dock ej derfåre ogillad,

4:o
i At



# ) o ( # 247

4:0, At jag tagit får afgjordt , det af de

måtte nu lefvande Låkare , ingen fedt Koppor

andra gången , hos en och famma perfon

,

bevifar ej annat , ån håndelfens iållfynthet

,

om dylika Koppor medgifvas , hvilket , om
annorlunda /kulle förhålla (ig , Koppornes
återkomft andra gången oftare ikulle före-

komma, fom dock Herr G. L., med Läka-

re i allmänhet beftrida. Jag förmodar-, at

,

om inhemlke Läkares fvar och utlåtande på
den frågan, om ågta Koppor tvånne gånger

förekommit någon , hos en och famma per*

fon, /kulle infordras, ej annan intygan /kul-

le afföl ja, ån at för de måfta felat något få-

kert Rön derpå , och fom med lika ut/lag

lårer utfalla på andra orter.

5:0, Vacker det Herr G. L. harm, om
jag , af defs anförde beråttelfe , om et dub-

belt Koppotllag uti denna Vecko/kr. Band. I.

och flå. 50 , /kulle fattat om Herr G. L. den

tankan , at han i minfta måtto ville förringa

Koppymningens nytta. Såfom jag ej hårtil

haft anledning , eller fåldt något fådant yt-

trande om Herr G. L. Rön och affigten

hårmed, finnes, at mifstanka i den delen,

om mig bor förfvinna. Jag tror , at Herr

G. L. känner ympningens varde, få vål fom
någon annan, och at affigten med defs Rön
blott varit, at updaga en märkvärdighet, fom
få fållan kan förekomma. Vål kunna de en-

faldiga förledas, igenom de af Låkare fram-

Q 4 dragna
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dragna vitnesbörd om Koppornes återkomft

någon gång , at tro , det de fjelfve ej hyfa

få fördelaktig tanka om ympningens fåker-

het til friande ifrån vidare Koppfmitta, vid

fådane Rons anförande 5 men hvilken tanka

blir for deras rakning, fåfom ej rått fattad.

Då af Medici tillika århindras , om fådane
håndelfers fållfynthet, då de medgifvas, och
fom knapt kan tråffa en ibland många tu-

lende , år intet fom bör oroa , eller göra

förtroendet til Koppympningen vacklande
,

eller aldeles uphåfvit , af den grunden, hos
Allmänheten.

Om Herr G. Ly finner ånnu någon an-

märkning behöfvas vid desfa i korjhet gjor-

da påminnelfer, vil jag gerna-
:undgå defs be-

fvarande , få framt jag ej defto mera dertH

finner behof, hålft vidlyftig Ikriftvåxling fy-

nes onödig i en fak, fom åndå altid torde

blifva tviftig, och hvarjgenom rum kan bort-

tagas för andra nyttiga Afriandlingar i denna
Veckolkrift.

Utdrag af et Bref, frän ?. K. til G. L,

daterat Lund i Julii 1782.

- - - Herr Prof. Ketzius har vifat mig
fln Naturalie -Samling , öfver hvars tiivåxt

,

fedan jag år 1777 fåg den, jag få mycket
mer måtte förundra mig, fom den hos ho*

nom
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nom år ingen ting mindre, ån i en rik mans
händer, och följakteligen ej genom den lät-

ta penning-vågen tilkommit. Defs Herbarium
Leftår af circa 6000 Orter , af hvilka de

Capfke, Oflindijke och Arabijke utgöra et be-»

tydligt antal.

Snack-Samlingen , fom icke långe fedan

blifvit börjad , innehölt omtrånt 450 Species,

hvaribland några från SÖderhafvet. En del

mindre allmånna, t\\ exemp. 2:ne Variet. af

Turbo Scalaris, 2:ne dito af Turbo elathrus,

TeUina rojirata , Venus Islanäica , Pholas

lignorum^ Cypraa Argus OccidentaUs , Gafiro-

chcenia och Madrepora Cochlea Spengleri &c,
— Zoophyta och Lithophyta circa 50
Species*

Mineral-Samling af omtrånt 2000 ftuffer,

hvaribland 150 Vutcanica från Neapel och

Fårö.

En i det nårmafte fullftåndig famling af

Petrificater från det bekanta Balsberg eller

Flålkegrafven
,
jåmte en del andra från flera

Örter.

Ur Botanijka Trägården och Drifhufct

blef jag riktad , med ungefår 50 Species

,

fom faknades i mitt lilla Herbarium , och
bland de växter Herr Profesforn vifade mig
fåfom mindre allmänna, får jag nämna Thea
Viridis , en Saxifraga från Japan, 2:ne nya
Sibiriska Aqvilegia , et Träd från Söderhafs-

Öarne , (om liknar en Syngenefijl , men ej

Q 5 ånnu



2fO # ) O ( #
ånnu blommat, Dracana Draco. — På Aca-

demiens Forgärd ftod Rohinia Pfeudo Acacia

i full blomma.
Det fortryter mig rått mycket, at jag

ej får tilfålle göra en tour til Köpenhamn
,

/om jag fåkerligen ikulle dragit anfenlig bå-

de nytta och nöje af. Om dårvarande La-
sarett och Barnbords -Hus har jag hårftådes

af både Läkare och andra, fom fett dem, fått

få fördelaktig belkrifning, at jag /kulle önfka

det Herr Asfesf. Hedin, fom få nyligen va-

rit en upmårkfam åikådare af desfe inrätt-

ningar, ville gifva ofs en mera detaillerad

underråttelfe om dem, ån fom ikedt uti defs

Bref. (Se Feckojkr. for Läkare &c. Band. 3.

M 7.)
» '

' >!' " " iii! lim

Til någon uplysnings vinnande om Herr
Webers Frofs-medel, fom är nämndt

i denna Veckofkrift Band. 3.fid. 174.

i Not., har man hårftådes trott fig böra

infora defs Pro Memorier, den ena på
Tyfka^ den andra på Franfyfka (*),

lydande fälunda :

Untherthåniges Pro Memoria

!

Dafs die kalten Fieber iiberhaupt eine

krankheit ift, die einem Staate die mehrften

arbeiter

(*) De åro i det måfta lika i anfeende til innehål-

let, men ikilja fig dock i något; bårande et ojäf-
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Arbeiter beraubt, wird mir wohl ein jeder

wohlerfarner Medicus zugeftehen musfen ;

und wenn man eine genaue berechnung iiber

das univerfale Genees-Mittel diefer krankheit

(ich meine die China-Rinde) anftellen woilte 5

fo wiirde man Jeicht finden dafs eine anfehn-

liche fumma Geldes jahrlich fur diefes einzige

Genees-Mittel aus dem Lande gefchikt wird,

und dennoch musfen unfere heiitigen gefchik-

teften Medici zu ihren grosfen Leidwefen
bekennen , dafs Ihnen dies bisher fur die

Kalten-Fieber bekannte Univerfal-Mittel nicht

allemahl und nach Wunfch getreiie dienfte

leifterc will: befonders in Tertian und Qvar-
tan Fiebern, da es öfters fehr hart halt

5
und

der kranke verfchiedene Monathe
5

ja wohl
Jahr und Tag fich mit der lieben China
nåhren mufs, und ift er dan fo gliiklich dafs

ihm das Fieber verlålt, und er (Ich nicht

eine geraume Zeit nach geendigter Cuur

,

fehr genaue in acht nimmt , fondern wie es

Jeyder ofters gefchieht, ytnd der kranke wie-
der einen Rukfal (Recidiv) bekommt , dan
ift das lezte iibel årger worden den das erfte:

dan viil fich die China felten mehr als ein

Fieber-iMittel bezeigen. Wird den diefer

kranke endlich gåntzlich vom Fieber befreyet,

fo
r

1 f 11 11
1

siktigt bevis , om Författarens djerfva tiltagfenluet,

i det han vågat i underdånighet framlägga, förde»
uplytfafte Konung, åfven få ufle^ papper, fom opå*
liteligt medel emot Frosfor.
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fo findet fich 6fters eine weit fchlimmere

krankheit an des Fiebers ftelle ein, wovon man
viele beyipiele hat , fo wie auch felten der

kranke , der ein mahl viel von der China
gebraucht hat , ein recht gefunder menfch
wieder wird, welches genauer zu entwikkeln,

hier der Raum nicht verftattet. Der Staat

leidet alfo auf eine gedoppelte art, ein mahl
geht jåhrlich eine grosfe fumma geldes fiir

die China -Rinde aus dem Lande, den man
jetzt das Pfund wol auf 3 fpec. Thaler rech-

nen , wenn és die recht gute und feine Chi-

na ift, und die grobe China ift högft fchåd-

lich zu gebrauchen, und zweytens fo werden
dem Staate durch diefe krankheit viele arbei-

ter auf länge zeit, viele auch wohl auf im-

mer entzogen.

Da diefe krankheit in allén Låndern

,

obfchon in einigen mehr, in andern weniger,

allgemein ift , und viele fo wohl Medici als

Chemiften fehon feit langer zeit den zweifel

geheget , dafs die Xhina- Rinde wohl eben

nicht das allergefchiktefte und ficherfte mittel

wieder diefes allgemeine iibel feyn mochte ,

fondern dafs es wohl der Miihe werht fey

,

fich um ein anderes nicht alleine wirkfame-

res fondern auch fiir iibeln folgen mehr ge-

iicherters Fieber-Mittei zu bemiihen, und in

diefer abficht haben einige in diefes andere

in jenex fubjetf gearbeitet, alleine fo viel mir

bewuft ift , Jiat man durch diefe löbliche

Be*
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Bemiihungen den eigentlichen zwek bishero

noch nicht erreicht, ich febft habe in eben

der abficht einige Jahre vergeblich gearbei-

tet, bifs ich endlich fiir kurtzer zeit gantz

unvermuthet iiber die Schriften eines alten

Chemifchen Philofophen kam , dadurch ich

veranleitet wurde in ein fubjeft zu arbeiten
,

welches eigentlich in Schweden zu haufe ge*

hört , da es nicht alleine ein Schwedifches

Producl fondern auch von gantz geringen

wehrt ift , das aber gleichwol folche kråfte

in fich verborgen halt 5 die, wenn man die-

felben durch Miihe und Fieifs, nebft guter

ehemifchér Kenntnifs daraus gehörig fcheidet

,

man aus diefem geringen fubjefte in Fieber-

Mittel wieder alle arten won Kalten-Fiebem

erhåll t , wovon zwey bils drev Tropfer*

mehrere und besfere wiirkung thun , als åf-

ters einige Pfunde von der theiirem China-

Rinde.

Ich bin alfo fo gliiklich gewefen ein

Medicament zu erhalten , womit ich hoffe y

alle Kalten *• Fieber innerhalb g bis 12 tagen

völlig curiren zu kånneri: Es befteht diefes

Medicament in ein Oel öder Tinåur , wie
man es nennen will, wovon man den kran-*

ken tåglick 2 bis 3 tropfen giebt^und innerhalb

8 bis 12 tagen ift der kranke vom Fieber

befreyet, es fey wafs fiir ein Intermittirend-

Fieber es wolle , und hat fich der kränka
keines Recidiv zu befiirchten.

So
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So wohi in Qvartan als fimpl >n Kalten-

Fieber ift es hie^ verfucht worden : Ein
Schmiedejunge von etwan 20jahrenalt

5
hat-

te das Qvartan-Fieber in 18 monathen ge-

habt, und noch iiber.dem eine* fwåche in

der Harnblsfe hatte, dafs er alle nåchte fein

wasfer unter lich im bette Jaufen lies ver-

fuchte ich es auf folgende art: ich gab den
burfchen abends ein digeftiv von Rhabar-
bara gr. iij ud vom Tartr. tartarifato gr. x

Des morgens drauf eine dofes vom Aqva
Laxativa Wiennenfis , und den folgenden

morgen und auch die folgenden 10 tage

,

alle morgon 3 tropfen von meinem Medica-
ment mit erwas guten alten Franz Wein

,

und der 'kränk ward binen diefer zeit von
beyden ubeln auf ein mahl befreyet. Zu
mehrerer ficherheit lies ich ihm noch einige

tage nach geendigte Fieber-Cuur einige ma-
genftårkende Tropfen nehmen , als : Elix.

Vitrioli Mynfichti Esf. Abfinth Compofit

,

Gentian (*) , und dergleichen , wo von er

tåglich 3 mahl 50 tropfen nahm , und feit

der zéit gefund und ftark ift , und nichts

von irgend iibler folgen gefpiihret. Eben fo

liat es auch einer unferer gefchickten Medici

und Chirurgi der Prof. CåIusen allhier ver-

lucht und es fo befunden wie bereits ge-

meldet.

,

Diefes

{*) Man följer öfver alt Ftfrfactarens egit ftafnings-

fått.
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Diefes Medicament ift von der befchaf-

fenheit, dafs es ungleich mehr verfeinert, und
dadurch zu einen höhern grad der vollkom-

menheit gebracht werden känn , fo dafs es in

vielen andern krankheiten , wo fonft kein

änder Hiilfs Mittel vorhanden , dafs feinige

thun mufs , alleine dazu fehlet mir fUr jetzt

die Gelegenheit. Meine unterthånigfte Bitte

wåre daher diefe , dafs Ihro Königl. Maj:t

Dero allergnådigfte Befehl ertheiien möckten,

dafs ein fo wohl erfahrner, als auch Gewis-

fen hafter Medicus diefes Medicament ver-

fuchen mochte 5 ich habe in der abficht zwey
verfchiedene proben , fub N:o 1 et 2 unrer-

thånigft hiebey gefiigt, wovon N:o 1. dafs

mehrft concentrirtefte und in Qvartan und
Tertian Fiebern , dafs unter N:o 2 welches

etwas fwåcher , in fimplen Kalten - Fiebern
3

zu verfuchen.

Solte diefes mein Medicament fich nach
wunfch legitimiren , fo erbiete ich mich un-
iherthånigft , wen es Ihro Königl. Maj:t aller-

gnådigft befehlen , dafs Geheimnifs und die

vållige zubereitungs art zu communiciren", da
man durch diefes Genees-Mittel , wenn es in

der Praxis -Medicine eingefuhrt wurde, vieles

Geld im Lande behalten wiirde vafs fonft fuhr
China jåhrlich ausgefchikt werden mufs.

Copenhagen
d. is Nov. 178I. Johan Carl Weber.

Chemift , aus Berlin geburtig.

Tres
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Tres humble & tres refpe&eux

Memoire

!

Concernant la decouverte d'une Reme«
de nouveau pour la Guerifon des fievres froids,

Jequel agit plus efficacément & plus promp-
iement que Ja Quinquine

3
å laquel il pour-

roit étre fubftitué, au grand profit de PEtat,

qui perd annuellement des fommes confide-

rables qui fortent pour Pachat de cette der-

niere drogue , au lieu que le nouveau Refne-

de eft preparé d'une Matiere qui fe trouve

abondamment & å tres bas prix en Suede:

Ceft un fait avoué par tout Medécin
experimenté que de toutes les maladies les

fievres froids font en general celles qui pri-

vent 1'Etat du plus grand nombre d'ouvriers

pour plus ou moins de tems que dure cette

maladie , å laquelle les pauvres qui fervent

PEtat par leur travail font le plus fujets.

La Quinquine qui jusqu'å prefent a été re-

putée le meilleur febrifuge, eft I) un reme-

de tres couteux
?

2) difficile å obtenir pur

,

3) tres dangereux lorqu J
il eft falfifié, 4) pas

toujours asfez efficace pour guérir les fievres

froids , fur tout lorsqu'elle font d'une raa-

ligne qualité & fort enracinés, & 5) ne pre*

ferve pas toujours de recidives.

Le Remede nouveau dont j'ai eu le

bonheur de faire la decouverte, apres de

long«
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longs & penibles travaux , n'a aucun des

desavantages dont on vient de parler. Ceft
pour mettre les Médécins impartiaux en état

de Pen asfurer
,

que je prens Ja libertée

denvoier des échantillons deceRemede, de

deux differans dégrés de force, favoir N:o I.

Je plus fort, pour Jes fTévres tres graves , &
N:o 2. moins fort

,
pour les fievres ordinai-

res. La maniere de Pen fervir , dont M:r
Je Profesfeur Callisen , Praticien ici , aind

que moi-meme, en avons fait ufage, a été

d'en donner trois gouttes par jour en du
vieux vin blanc

?
durant 8 ä 12 jours con-

fecutifs , apres avoir precedemment laisfé

prendre au målade du Medicament pour fe

purifier le corps, & lui donnant å la fin de
Ja cure, quelque ftomachique fortifiant, pen-

dant quelques jours.

Si Peffet de ce Remede eft rrouvé tel

que je viens de Pexpofer , et qu'il foit de-

firé que j'en communique la preparation, je

m'y offre tres refpeåueufement.

Copenhague
d. 18 Nov. 1781* Jean Charle Weber.

Chymifte , Natif de Berjjin.

N:o 17. R An*
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anmärkningar vid foregående Pro Memo-

ria och Memoire , injände af en Ano-

nyme.

At ingå uti någon vederläggning af Hrr

Web ers, få kallade Tyfka Untherthdniges

Pro Memoria, eller Franfyfka Tres humhle et

tres refptfleux Memoire , famt medföljande

botemedel emot Frösfan, fynes val, vid förfta

påfeender , icke löna mödan , hälft då alt

detta ftöter på et få öfverdrifvit Ch - - -
,

at det åfven faller den i ögonen , fom nyfs

börjat låfa, jag vil icke fåga utöfva, Medicin.

Men fom Herr W. tycks mifstånka Sven/ke

Läkare , för at vara nog låttrogne , då han

våndt (ig med fine Pro Memorier til Sverige,

få fordrar nödvändigheten at vifa det man
åfven hårftädes , fom tyfka talefättet lyder ,

icke låter fich etwas auf die ermeln binden
,

eller förleda af ogrundade Theorier , förha-

ftade raifonnementer och odugelige Läke-

medel-

Herr W. felar ftraxt i början af fin Tyfka

Pro Memoria, då han fager: Dafs die Kalten

Fieber uberhaupt eine Jtrankheit ijl , die einem

Staate die mehrflen arbeiter beraubt^ om han

annars med beraubt , menar det famma fom

do. Sven/ka TabeU-Verket för Stockholm ut-

vifar åtminftone , at många andra fjukdomar

gifvasj hvilka beröfva Staten långt flera arbe-

tare ån Frosfor och omväxlande Febrar*

När
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Når, til exempel, af desfa fenare hårftådes på

6 år 724 blifvit döde , hafva på famma tid

1472 blifvit bortryckte af hetfig Feber; .11^4

af Häll och Styng famt Brojl-Feber ; 4764 af

Slag , Stickflufs och Brädda i 2667 af Lurig*

fot 5 963 af Vattufot &c. &c. (Se denna

Veckofkrift Band. 3. p. 238)*
Menar åter Herr W. at Staten endaft

på någon tid blifver beröfvad fine arbetare
3

hvilket han uti fin Franfyfka Memoire tycks

icke otydeligen gifva tiikånna ^ med desfa

ord : — de toutes les maladieS les fievres

Jroids [ont en general celles qui priverit PEtat

du plus grand nombre dPouvriers pour plus

ou molns de tems que dure cette maladie , å

la quelle les pauvres qui fervent PEtat paf
leur travail font le plus fujets $ få kan detta

til en del nekas, til en del jakas. Nekas,
då det ankommer på Vähr - Frosfor, hvilka

gemenligen icke vara länge, och ofta gå öf-

ver utan läkemedel 5 nekas , då man befin- -

nar , at les pauvres qui fervent PEtat par
leur travail

i
ofta forråtta fine fysflor och ar-

beten , få fnart Frosfart eller Febern år för-

bi $ men åter jakas vid Höft - Frosfor ^ vid

Qvartaner , vid dem fom hålla ut hela åref,

eller , fom H:r W- fager om den anförde

Smedsgosfen , i ig månader: Räknar man då
tilfamman alla desfa paroxyfmer , och tiden

fom de utgöra , få år val icke utan , at ju

Staten miller en hop arbets dagar.

R 2 Nar



26o # ) o ( #
Når man vidare vil uphöja et foregifvit

fpecifikt eller univerfal medel , for en eller

annan fjukdom , år för all ting nödigt , at

föka forringa et annat, fom i en eller annan
måtto kunnat vinna reputation. Således år

det ej underligt, ehuru mindre billigt, om
Herr W. på alt fått beflitat fig, at vifa Kin-

kinan på defs fvaga fida, och g6ra den fam-

ma odugelig, at botaFrosforj men huru det-

ta for honom lyckats , få vi nu tilfålle at

granfkaj Han fager i Fran/ka Memoiren l:o,

ht Kinan är mycket dyr; 2:0, fväratfäup-
riktig : 3 :o

, ganfka farlig dä den dr förfal-
Jkad ; 4:0 , icke altid i ftänd at bota Frösfory

i fynnerhet om de äro af en malign egenjkap

och mycket inrotade , och 5 »o
? forfäkrar icke

altid for Recidiv»

Hårtil fvaras 1:05 man nekar val icke,

at Kinan. år dyr , och det år juft förden/kul

fom man få långe , faft förgåfves , fökt något

annat medel , fom kunde fvara emot defs

kraft 5 men om det år juft Herr W- 3
fom

varit få lycklig at uptåcka et fådant, derom
tviflar man, och det utvifa de förfök, fom i

Kongl. Lasarettet hårftådes åro anftåldte.

(Se denna Veckojkr. c. 1. p. 174. i Noten):
eljeft plågar ingen ting vara for dyrt , då det

galler månniikors haffa och lif. 2:o, I Sverige

få vi åtminftone Kinan upriktig från England:
vi hafva ock lårdt konlten , at profva den $

at gilla den goda och förkafta den, fom ej

duger»
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duger. 3:0, Så långe Herr W. ej upgifvit

hvarmed Kinan förfal/kas , få kan man icke

eller veta, i hvad grad den år, i et fådant

tilftånd, farlig 5 åfven fom detta fvaga inkaft

år redan befvarat i föregående N:o. 4:0, Kän-
ner Herr W. någbt medel, fom altid och
otvifvelaktigt botar en fjukdom ? Har han få

liten modeltie qvar , at han ikulle våga fåga

detta om fit, faft ån apres de longs et peni»

hles travaux} Hvad menar han med malign

tgenjkap ? År det icke då , fom Kinan juft

gor båfta verkan ? År någon fjukdom mera
malign ån Pejlen och Gangrcenl Kan H:rW,
foreflå något båttre medel ån Kinan emot
desfa fjukdomar ? vix credo. 5:0, Under det

Herr W. påftår , at Kinan icke altid forfå-

krar en Frofs-fjuk for Recidiv , gifver han

fjelf fin Schmiedejunge zm mehrtrer ficherheit ,

ånnu några dagar efter fullåndad Feber-kur,

några magftdrkande Droppar, fåfom Elix.

Vitrioli Mynficht., Esfent. Abjinth. Compof. ,

Gentian» und dergleichen: och til hvad anda?

Jo , förmodeligen at flårka magen och Jöre-

komma Recidiv»

Hit intil har vål Herr W. varit ganflka

hård emot Kinan ; men ånnu hårdare , ånnu

obilligare tycks han vara , då han fager

:

Wird den diefer kränkt endlich gdntxMch vom
Fieber befreyet , fo findet fich Sfters eine toeit

fchlimmere krankheit an des Fiebers Jlelle ein,

wo von man vielt beyfpieU hat, fo zoie auch

R 3 felten
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felten der kfanke , der ein mahl viel von der

China gebrautht hat , ein recht ge/under menjbh

TDieder wird: men til hans lycka, fo verflatut

hier nicht der Raum folcbes genauer x,u ent-

wickeln , ty fannerligen. om Herr W. lårer

hafva mer ån en enda utväg, at förfvara det-

ta (it yttrande med 5 det år, då Kinan bru-

kas af klapare , och i desfas händer , torde

hviJket medel fom hålft blifva farligt, Det år

dock långt ifrån, at man velat råkna H:r W.
til denna klafs , då han gifvit få ofvertygan-

de prof , af äkta Chemijk kundjkap , i det

han kallar (it frofs-medel ein Oel öder Tinflur,

wie man. es nennen vill , och åfven Medicin*

jke, då han vågar på en gång gifva (in Smeds-

gosfe Rhaharh. gr. iij och Tärt* Tartarif.

gr, x: Herr W. täcktes dock benågit urfåk-

ta , at man ftundom brukar en liten ironie 1

Det år ju af for ftor eller for liten doft, fom
man igenkänner et vifst ilags folk af Medi-

cinens conforter,

M få mycket fnarare blifva engagerad

med Sverige
,
fond kam Herr W. endlich jiXr

fiurtz,er %,eit gantz, unvermuthet uber die

Schriften eines alten Chemifchen Philofophen
,

dadurch er veranleitet wurde in ein jubjeclz,u

arbeiten , roelches eigentlich in Åchweden z,tt

haufe gehort , da es nicht aliein ein fchwedi*

Jches Produc7
9
fondern auch von ganfx gerin*

gen werht ift éfc. <— Låt ofs nu for et ögna-*

blick
?

eller pck beftåndigt., glömma der>

gamh



# ) o ( # 263

gamle Chemijke Philofophen, och endaft efter-

fe , hvad Producler finnas i^ Sverige til ut-

fkeppning och åro hårftådes hemfådingar

:

Jdm, Tjära, Beck, Potajka, Bräder r Mds~
fings-Tråd gfc. &c. Månne man durch miihe

und fleifs , nebft guter chemifcher kenntnifs

daraus gehorig ein Fiebcr-Mittel fcheiden kan}
Vielleicht? Man kan Aundom icke veta hvar

Haren löper.

Hvad förftår Herr W. därmed, då han
fager, at Kinan icke hjelper i Tertian- och

Qv artan-Febrar! I hvilka Febrar hjelper den
då? Kanfke, efter hans tanka, i inga. Hvad
menar han, då han råder at förföka N:o 1.

Das merheft concentrirtejlc in Qvartan und
Tertian-Fiebem , aber das unter N:o 2 , we/-

ches etwas fehwdcher , in fimplen Kahen-Fie-

bern ? Kunna icke Tertianer och Qvartaner

vara både fimplices och duplicata eller dupli-

cesl Herr W. röjer öfver alt, en djup Medi-

cinjk och Chemijk kundjkap.

Men jag ledfnar at följa H:r W. längre

uti defs ogrundade upgifter, och fager med
Herr Despraux:

Il en eft des milliers , mais ma plume
<enfin lasfe.

Des trois quarts pour le moins veut bien

. 1 Ju faire grace.

Det af Herr Profesfor Caixisen anförda

yttrande , Ikulle gifvit laken mycken vigt f

R 4 Gm
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om bemåfte Herr Profesfor fjelf lämnat 6f-

ver den famma fit bevis 5 men intil defs

,

vil det icke ftort betyda: det år få vanligt,

at vid dylika tilfållen, ofta utan grund, åbe-

ropa fig kan de och berömde Mäns vitsord.

Åndteligen begår val icke Hrr W. med
uttryckeliga ord, nägon vedergällning for up-

tåckandet af detta fit hemliga medel 5 men
faken torde dock fluteiigen luta dit åt. Min
tanka vore i dylikt fall , at håldre använda

• en fådan fumma , til inköpande af god
, fin

och uprihig Kina : Och jag ville i vanlighet

råda Herr W. , at med fit förflag vånda Cig

til et annat Rike
, faftän derjlddes icke Jkulle

finnas fä mycken tilgäng til Produflet : År
Herr W. medel eljeft få ofvikeligt, fom han
fjelf påftår, (aber NB. verfeinert und tu ei~

nen höhem grad der voUkommenheit gebracht,

ty annars lårer det fvårligen lyckas) få fpår

jag honom i framtiden blifva åtminftone hälf-

ten få rik , fom Herr Aillhaud 5 och når

detta Ikedt, fordrar hans månnilko - kårlek,

at upgifva med'et utan betalning 5 då vil ock
jag , om jag lefver , med glådje lampa til

honom , desfa framledne Baron van Swie-

tens ord : Medici
,

(eller om få behagas)

Chemici
,

quibus generofo incotlum pedus ho*

nefto, et falus publica cordi , ejl, non tegunt

illa, qu<£ norum utilia.

Envis
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Envis Forftoppning ) botad genom Luft*

Lavement, af C. R.

Jag vardt i Julii månad 1781 kallad til

et Fruntimmer, fom efter trenne dagars för-

ftoppning , hvilken hon ej brydt tig om at

afhjeJpa , fått en våldfam kråkning , med myc-
ken oro, fpåndt underlif och en verk på et

yifst ftålle omkring Naflen. Pulfen var häftig

och hög.

Åderlåtning, Engei/kt Salt, oljaktiga

Emulfioner , hvarjehanda Omflag , Frotterin-

gar, varmt Bad, Lavementer, ömfom Jindrw

ga, ömfom mera retande , förft med Tvål och
Håning , med Tärt. Antim. , med Tobaks-
Jag, med Tobaksrök, förmådde icke at fkaf-

fa den fjuka öpning. De förftnåmde plågor

ökades emedlertid , och dertil kom ånntr

hicka, få at det tycktes bli bara döden.

Åndteligen lom jag ingen ting mera
vifste at bruka , och åndå icke ville öfverge

henne , föll det mig in at förföka et Luft-

JLavement.

Som intet annat inftrument var at tilgå

ån en Smedspuft, låt jag fatta den i ftolgån-

gen , och knapt hade några puftdrag blifvit

gjorde, förrån den fjuka teck retning til ftols,

och ftraxt derefter, för förda gången efter 10
dygn , en ftark öpning fölgde , hvarigenom

en anfenlig masfa Körsbårs kärnor, fom ut-

gjorde ftörfia delen af excrementerne ,
geck

R 5 bort.

v
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bort. PJågorne forfvunno ftraxt derpå , och

efrer några dagar var den fjuka fullkomligen

frift.

Utdrag af et Bref, frän Stads - Phyjicus

Herr Do&or C. Trendelenburg , til

G. L. daterat Carlshamn d. lG Julii

1782.

Viola tricolor , nar jag nyttjat hår-

ftådes för et barn , af 1 \ års ålder , mot
Cruffa Laclea med fårdeJes nytta: dock får

jag nåmna, at jag låt det laxera et par gånger

i veckan med Elixir Senna , och gaf det hvar

afton et Pulver af Flor. Suphur. , /Ethiop.

Mineral, och Sachar* Laclis (*). Det var be-

synnerligt , huru urinen var itinkande fom
Katt-urin; men i iamma mån, fom ut/laget

torkade och min/kades , i famma män for-

gick ock den fråna lukten uti urinen.

Tintl. Colocynthidis , har jag åfven med
nytta brukat, mot en envis Cephalalgie*

Jour

(*) Detta Rön hade varit ganflca interesfant , om
Viola Tricolor hade allena, utan någre andre me-
del, blifVit brukad: Det gifver dock en nyttig an-
ledning til vidare forföfc.
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Journal de Paris N:o 128* den 8 Maji

1782.

M:r Hor ne upmuntrar fine Landsman
uti hvar Province at underföka och nyttja

ortens Mineralvatten , hvilka han förmodar

finnas af Förfynen öfver alt kringfpridde

,

enkannerligen för Arméens och de Fattigas

Lehof. (Denna underfokning år i Sverige

merendels fullbordad och finnes hår nåftan

ingen ort dar långt behofver refas efter dem,
ehuru icke alle åro för allmänheten få rykt-

bare 5 hårom vitnar Herrar Pr. Medicorum til

KongL CoUegiurn Medicum ärligen injdnde

Embets berätteljer)*

Vidare förekommer Herr Hornes obfer-

vationer om Rödjoten. Dernåft om Skabb

bland Soldaterne 5 til hvilkens botande Me-
dicin/ke Societeten utfått et Praemium , fom
blifvit tildömt Herr Sumaire, Ldkart i Ma-
rignan uti Provence. Hans upgifne medel år

DenteUaria {Plumbago Europea L.)
5
fom be-

vift (ig vara fpecifique. Den Verkar genom
retande i porerne och befordran af/kabbens

fuppuration och aftorkning , hvarigenom den
icke får ila in tilbaka i kroppen. Bevis där-

på år af Societeten funnit genom förfök i

Paris gjorde på 100 /kabbige Barn. Herr

HAixé , fårellår at til famma ändamål nyttja

Clematis eller dfphodelus.

Ibidem
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Ibidem N:o 130.

DonteJlaria brukas på följande fått : man
fönderftoter i en Marmor-Mortel 2 eller 3 ftora

nypor af roten, (om vintren tageslitet mer),
hvartil kan låggas litet Salt , håruppå /lås et

qvarter ((kålpund) kokhet Bomolja, och om-
röres 3 eller 4 minuter, fedan filar man det

genom linne och kramar ftarkt Oljan ur röt-

terna, fom qvarblifva i linnet och omknytas.

Denna lilla påfe doppas fedan i famma var-

ma Olja fom dermed förft val omrores, och
ledan gnides med denna påfen hela krop-

pen, tåmmeligen ftarkt och alfvarfamt; i akt

tagandes at Oljan altid år vål varm. Detta

Iker hvar I2:te tima och fortfares dermed få

långe minfta tecken fynes til fkabben.

Den forfta gnidningen utdrifver ibland

alt hvad af (kabben kan flå innom huden 5

Patienten känner håraf mycket ftickningar och

klåda fom med fåkerhet forfvinner de föl-

jande gnidningar, då blemmorne fmåningom

torkas och affalla , få at /kabben ofver alt

forfvinner. Tre eller fyra gnidningar plåga

gemenligen vara tilråckelige.

Odhelius.

SIuU
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Slut-Anmärkningar vid Prov, Mcdic. Herr

Doä. B. Bjornlunds påtninnelfer,

(Se denna Veckojkr. Band. 3.Jid. 244^)

af G. L.

Om jag ej mifstager mig , år det jufl:

H:r B. fjelf, fom meci (ine tvifvelsmål (uti (It

•mdome om foregifven ympade Koppors åter-

komfi andra gängen) gifvit anledning til den-

na Skriftväxling, livilken i (Ig fjeJf fynes va-

ra löjelig nog , då ingen ting år at ilttifva

om , mindre at låta trycka.

Hufvudfaken tycks egenteligen dervid

hvålfva : at jag trott mig en elJer annan gång

hafva fett ägta Koppor tvänne gånger , och
fåledes velat i någon mån beflyrka möjelig-

heten, af hvad visfe Auftorer, rörande den-

na fak , anföra. Detta fynes ock Herr B.

icke aldeles neka. Vidare, påftår Herr B.,

at (like håndelfer åro ganjka fällfynte; det

har ock jag påftått , och påflår det ånnu
5

och juft fördenfkul fåll å^t mig in , at för-

fatta i pannan hvad jag fett.

I få belkaffade cmftåndigheter , år ju

ingen tvift å fårde ofs emellan , och det få

mycket lyckeligare för mig, fom jag åger nog
lrogt begrep , för at kunna fe ändamålet eller

nyttan af Herr B. omdöme och påminnelfer

eller hvad han derutinnan antingen nekar

eller jakar.

Vore
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Vore- jag fallen for et litet litterairt

gnabb, eller hade den fåfänga at vilja iyfa
,

kunde jag ånnu hafva åtfkilligt at anmärka :

jag kunde, til exempel, tillägga en mängd
af Au9orer 9 och dem utan bevis cenfurera

,

fom varit for den mening jag anfört , och
fom blifvit uteflutne eller glömde, få val uti

mitt, fom Herr B. Regifter ; men jag vil til

undvikande af vidlyftighet, endaft hånvifa til

Herr Dod. C. M. Web er (Vermifchte An-
merkungen aus der Artz>eney - Gelahrheit und
Litteratur , Jena I7Ö80 der de p. g. igen-

finnas (*), för at, ju förr ju håldre, rymma
fältet på alla fidor i denna Veckojkrift, och
gifva rum åt Herr B. makalofa panna , och
kanfke nyttige, faftån icke få aldeles fdUfyn-

te håndelfer.

Utdrag af et Bref ifrån B. B. , rSrande

några händeljer och Sjukdomar
7 Jämt

dervid brukade botemedel.

Hos en huftru fom föll i Barnfång för-

ledne fommar , och fick förut et dödfödt

barn, tilftötte på femte dygnet i barnfången,

vårk i ena Ljumfkan med fvullnad , och af

fårg, liknande hullet, hvilken förft efter fyra

veckor

(*) Hela Afhandl. uber clie Einpfropfung derBlaiiern,

torde förtjena at låfas.
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veckor förgick efter Medicamenters bruk.

Före Förlofsningen , hade hon i 8 dagar haft

dubbel hvardags Frosfa , fom uppå andra

dygnet i Barnfången continuerade. Brotten

högde fig ej det ringefta efter en lindrig hafd

Mjöfkfeber, fåfom ej heller något blifvit på-

lagdt til Mjölkens fördrifvande. Af/laget geck

nog ftarkt uti 9 dygn med blodklimpar, och
fedan mindre , til det 15 dygnet. Efter 14
dagar blef jag tilkallad och anmodad om råd

for den plågande varken i Jjum/kan och höf-

ten, fom var olidelig. Såfom jag förmoda-

de, at denne fvullnad hade til grund någon
mjölkkaftning til detta ftålle, förordnades E*
pitheme af Lixivium Alcalinum med Mjölk
och Venedilk Tvål, i affigt fåfom fördelan-

de uppå ftållet , och til bruk om dagen
,

famt Emplaftrum Diapompholyg. eller Sapo-

natum til natten, famt invårtes lindriga laxan-

tia , Chlyftierer, Salia Medica^ ljumma bad
och Diuretica, til denna famlings evacueran-

de och afdrifvande från kroppen. I ftållet

för Epithemet , måfte omfider ombytas med
Cataplasme af Mjölk och Bröd , Chamille-

blommor och Venedi/k Tvål , fom ånnu me-
ra medförde lindring för varken. Härigenom
oeh desfa medel förgick fvullnaden efter 14
dagar, famt efter et par veckor, all känning,

hvarefter hon federmera varit fri/k.

Två.nne perfoner en Huftru emot 60 år,

och en Jungfru af några och 20 år, fom
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blifvit bitne af en rafande hund , nemligen.

Huftrun med 10 bett i den ena handen, och
den andra , med et par bett i handleden

,

hafva blifvit praeierVerade for hydrophobie

,

igenom lindrig falviation af mig anftåld med
inunftion af Mercurial Salva, famt åfven om-
kring bettet, och Mercurii tagande' invårtes,

jåmte fårens fkötande. En man 30 år gam-
mal , fom af famma hund den dagen blef

biten i vånftra örat, vederfakade at undergå

cur , ehuru faran af bettet och defs fölgder

med en måft oundvikelig död, fom vid fju-

kans utbrott mindre kunde afvåndas , blef

honom föreftåld. At fåret efter et par dagar

heltes af fig fjelff, underhölt åfven envishe-

ten hos honom. Efter några veckor derpå,

åkom fjukan hos den bitne , med yrfel och

farande hit och dit , darrningar i hela krop-

pen, grufvelig ang/lan och oro, famt fvårig-

het at andas och få luft , mödofamt fvåijan-

de af den drick fom nyttjades , fom var

Mjölk och Svagdricka. Vatten ville han ej

emottaga. Stadigare mat kunde han förtåra,

åfven Socker , utan möda , vid fvåljandet.

Han hade bifter upfyn och talte ej ftort. An-
fallen kommo fkoftals, hvar emellan han var

något ftilla. Fullkomligit raferi påkom ho-

nom fkoftals et dygn innan han dödde. Darr-

ningarne medfölgde til /lutet. Han hade en

tid innan fjukan påkom, kant fig tung i huf-

vudet, och nåft före defs utbrott, ftickningar 1

örat,
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örat, och hvarpå anfigtet ftraxt efter utbrot-

tet fvulJnade. Han dog på tredje dygnet ef-

ter fjukans åkomil häftigt under fjelfva rafe*

riet, fedan åtfkilliga medel förgåfves blifvit

förfökte. Belladonna kom dervid ej at nyt-

tjas, fåfom hvars verkan ej ånnu var få myc-
ket updagad emot denne fjuka.

Vitrum Antimonii Ceratum har med för*

del blifvit använd emot Rödfot hos 13 per-

foner. Til 3 a 4 gran häraf, har jag gifvit

åt fullvuxne , och yngre i proportion , en

gång om dagen uti några dagar. Detta med-
förde, hos måft alla någon ymnig dock lärt

kråkning, jåmte någon laxering , och de öf-

rige blott afföring. Det har mårkeligen lin*

drat refven och kunnat af alla val tålas*

Sjukdomen har allena håraf hos desfe blifvit

afhulpen. En hade allenaft, i längre tid efter

åt af Rödfoten känning.

Långvariga Ulcera cacoetica å b"enen

,

hafva hos 6 perfoner med blodrenande De-
co&er och lindrig upvåckt falivation igenom
af mig ordinerade Mercurialia blifvit hulp-

ne. En huftru fom varit furbent i 20 år,

med rötfår omkring hela benet och låret,

har derigenom blifvit botad. De andra haf-

va ej haft få långvariga dock utbredde röt-

får å bägge benen, fom varat minft i 2 års

tid innan denne cur börjades.
:i

Omvicklingar , eller ftadig bandages om-
läggande ifrån foten benet upföre, efter Herr



274. # ) O ( #
THéDENS fått, vid Oedema pedum , liar nåft

invårtes cur, bidragit tji lvuJJnadens fårtagan-

de. Innan omvickiing fkedde , fyntes fvull-

naden ej få fort aftaga , fom efter defs an-

läggning. •

En art , fom af en håndelfe kommit i

örat bos en Piga, och der legat et helt år,

utan at kunna utfås af de fom hårmed be-

mödat fig
5

blef lått af mig uttagen igenom
et inftruments tilhjelp. Hon fom håraf kant

olågenhet med ftum hörfel och buller för

örat &c. under den tiden arten burits i örat,

blef fnart derpå derifrån befriad.

Aeris Fixi bruk och anvåndande efter

Herr Doft. Hulmes fått, med 15 gr. Alkali

Tartari uplöft uti 3 unce vatten, tagande

och ftraxt derefter , Acidi Vitrioli Tenuis
20 droppar diluerad med 3 unce tatten, ,har

biifvit nyttjad efter mitt
\
råd och tilfeende

,

1:0, uti Gikt, fom deraf biifvit lindrad, men
ej botad. 2:0 , Uti maligna Febrar hos 2:ne,

med någon förmon. 3:0, Uti Skörbjugg

,

hos en med någon lindring. 4:0, Emot
Lumbrici, hos en Flicka af 10 år, men hvil-

ken fann Hg ej famma kunna tåla, för vårk

i magen, fom deraf hvarje gång upvåcktes

,

och hvarföre dermed måfte uphöras. 5:0, Uti
heta och phlogofi , efter uphörde menfes

,

Vid 50 året, hos eri huftru, med lindring.

UPSALÄ.
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UPSALA.
Under Herr Prof. Murray's infeende

förfvarades hårftådes d. 2^ Maji innevarande

år, af Med. Studiofus Herr Anders Hesse-

lius tredje Fortfåtningen af en Academi/k
Afhandling , Dejeriptio Arteriarum corports

humant in Tabulas reda&a , kallad (*). Det-

ta arbete innehåller 30 fidor i Qvarr, och år

ikrifvit med den berömmeliga ur/killning och
ordning , fom år Herr Författarens egen, och
i anfeende hårtil Jofvar mycket gagn och
hjelpreda får dem i lynnerhet, fom vid Ana-
tomi/ke öfningar åro fyflefatte med låran om
blodrören,. desfas fordelning famt låge i men-
nilko-kroppen. Auåor begynner hår med at

befkrifva Aortä Ventralis med defs hufvud-

flammar , afdelningar och grenar , hvarige-

nom alla delar i underlifvet få fin blod 5 vi-

dare omtalas lUiacd Communes , fom vidta-

ga der Aorta /lutas, och genom Aere ftorre

och mindre grenar och ror utdela fin blod
til de , i och nårmaft omkring båckenet lig*

gande delar* Sift anföras IX Thefes Mifcel*

laned.

CARLSCRONA.
Nyligen år -hårftådes af Trycket utkom-

men : Afhandling om hushållningen til Sjös ,

S 2 / af»

(*) De tvånne föregående delarne åro uti VpfqfJrings

Sftlfkapeh Tidningar y för förledit år> recenferadc**

*
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i affeende på Hälfans bevarande, författad af

Herr Arvid Faxe Kongl. Amiralitets Med.
Detta arbete , hvilket innehåller 199 fidor i

g:vo tykes vara af utmärkt nytta, for dem i

fynnerhet, fom med Sjukfkötfeln om Skeps-

bord hafva någon befattning , få mycket me-
ra fom i denna Afhandling förefalla åtskilli-

ga nådige och uplyfande underråttelfer i den

delen , fom angår vidmagthållandet af jåmn
hålfa for Sjöfolket. Auåor begynner med at

befkrifva hushållningen til Sjös i allmänhet och

lovad dervid kan vara at erhindra\ fedan om
Sjöfolkets anvdrfvande ; Om Recruters updra-

gande til Sjömän; Om Sjöfolkets arbete och

vackihäUning ; Om Climat , Luft och Väder'

lek på Sjön; Om Sjöfolkets klädnad; Om de-

ras föda; Om Sjukdomar och huru deras ut-

bredande om Skepshord förekommes ; Om Ho-
jpital-Jkepp och de Sjukas feåtfel , och fijl om
Utrikes Sjö - Magters Spisordningar och J/lo-

ning.\

Medel emot Rodfoh

Uti et i Dusfeldorf den 24 Aug. 1781
under N:o 35 utkommit Veckoblad, namnes

om et medel, hvilket erfarenheten vifat, icke

allena der utan flereflådes, hafva varit af en

befynnerlig nytta uti Rödjot: Det beftårafet

uns gult Vax , fom fmåit blandas val med
4 uns brun Sirap

?
hvartii fedan ilas Acidum

Vitrioli
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Vitrwli efter omftåndigheterna. Håraf tages

en mat/ked i fonder , några gångerom dagen.

Svafvel - Blomman reeommenderas ock

på famma flålle i denna fjukdom 5 likafom

det mycket /kal bidraga at förekomma fjuk-

domens utbredande, om man beftror de af-

gångne excrementer med Sand och Alun.

(Som man af goda /kål Rutit Svafvel-Blomma

utur Pharmacopoea Svecica^ få torde det båt-

tre pasfa fig i Sverige , at taga fint fonder/fått

Svafvel i ftållet , hvilket utan tvifvel gör 1h

ka, om icke båttre verkan). G. L.

Forteckning pä antalet af årligen mörda-'

de Barn uti Sverige under åren 1749

m
- 1778 C*);

År 1749— 9- År I7?9~-I?* Är 1769— 6.

1750—10. 1760— 7- l77o— 8-

1751— 19- 1761—13* '1771— 4-

1752— 7. 1762—10- 1772—12.
1753—12. I763—IO- 1773—!$•

1754—12. 1764— 7- 1774—16.
1755—II- 1765—14. J775— %
1756— 9. 1766— 5. 1776—12.
I757—IO. 1767—18' 1777—21.
1758— 6. 1768—14« 1778—20»

Summa 342
Per medium 11 å 12 årligen.

S 3 Utdrag

(*) Denna Förteckning år tagen ur Upfojlrings Sal*

Jkapeis Tidningar för år 178a , N;o 8*> 8a ;
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Utdrag af et Bref, från J. K. til G. L.

daterat Lund den 18 jfulii 1782.

Med Poften har jag hitbekommit
de fyra förfta tryckta arken af Handbokenfor
Barnmor/kor, fom jag på Kongj. Coll. Med.
befallning författat. (Se Veckojkr. for Läk.
och Naturf. 3:dje Band* fid. 23 1.) Vid de-

ras genomlåfande har jag, utom några icke

juft betydeliga och förmodeligen redan an-

märkte tryckfel , i fynnerhet ftudfat vid den-

na meningen (§. 100. /id. 41.) : Den full-

komligafte vändning är dä hufvudec bjuderfig,

ej aUenaft dä hufvudet bjuder fig i en mycket

oriktig JläUning m* m. I denna mening måfte

nödvändigt några ord vara utelämnade 5 men
hvilka de åro kan jag ej få noga fäga , eme-
dan jag icke har Concept - Manufcriptet til

hands 5 men lär där ungefär flå fålunda

:

Den fullkomligafte vändning är dä hufvudet

bjuder fig , hvilken man ibland nodgasförrdu
ta, ej aUenafl &pi

Efter mitt Concept - Manufcript- kan jag

pck icke med fullkomlig fäkerhet "döma om
alt,

hvareft den år införd fafom meddelad af Herr Se-

creteraren och Ridd. P, W.argentin. Man har

trodc den åfyen hår vara pasfande, for ar. beityr-

ka hyad fom år fagt uti denna Veckojkr iftens
2,:dra Band , fid. 247» förfta raderna. Det ön-
jkas och bör förmodas , ar de fenare aren gifya.

en mindre bedröfyel ig tafla.
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alt, emedan jag på det af H:r Doéh Wickmam
benågit ren/krefna och til Kongl. Coll. Med.
öfverlämnade, i famråd med Herrar Asfesfo-

rerne Odhelius, v. Schulzenheim och i fyn-

nerhet Ribben
,

gjorde åtfkilJige åndnngar

och förbättringar , fom tiden ej tillåt mig

,

at åfven i Conceptet anmärka 5 men nog /kön-

jer jag, hvareft någon mening fedan den ti-

den, och under tryckningen blifvit ändrad
,

hvilket ingalunda iker emot min vilja 5 tvärt-

om : Jag har vid min afrefa från Stockholm,

anmodat, i fynnerhet min fordna ål/kade Lå-

romåftare, Herr Asfesf. Ribben, at göra de

ändringar pch fårbättringar, fom ännu kunde
falla honom in under tryckningen, om hvil-

ken Herr Asf. Odhelius behagade å Kongl.

Collegii vägnar , åtaga fig egenteliga befty-

ret , och äfven farena fig med Herr Asfesf.

Ribben i upmärkfamhet, på hvad fom kun-

de förbättras.

Jag finner ock i de ärhållne 4 arken pä
et och annat ftälte, en angenäm frugt der-

af , ehuru ej in Thefi, fom, i fall den /kulle

undergå någon ändring, jag förmodar, at

Läfaren i et kort Foretal underrättas om,
efter jag icke gärna ikulle vara tilfreds^ at

hafva betagit någon fin förtjenta heder, och
bära namn för annat , än det jag verkeligen

gjordt, hvars felaktigheter jag ock gärna /kall

årkänna och rätta , enär och af hvem de blif-

ya mig vifade. Et fådant arbete , ehuru ringa,

S 4 borde



28o
.

'# ) o ( #
borde ej med den brå/ka utgifvas, fom om-
ftåndigheterna nu fordrat $ utan hade' varit

nyttigt , at Manufcriptet falt ligga et års tid,

för at fmåningom undergå mognade förbät-

tringar 5 men nu har man måft taga faken

fådan fom han var, och jag vil likväl knapt

förmoda , at något fårdeles (kadande fel ikul-

le förekommit, fom kunnat fkåmma arbetet,

om det ock blifvit oföråndradt, fådant, fom
det lämnades från min hand 5 ännu mindre

har jag orfak til en fådan fruktan , om de

nåmde Herrar, fom jag förmodar, icke låta

falla dg befvårligt, at under tryckningen an-

vånda nödig upmårkfamhet på hvad fom kan
förbättras. Hade min vördade Låromåftare

,

Herr Prof. v. Schulzenheim icke undandra-

git fig både Stockholm och Veten/kapen 5

hvad hade vi icke då haft at förmoda , af

hans grundeliga Lårdom och mogna årfa-

renhet, vid öfverlåmnandet af arbetet til defs

genomfeende ? Defs approbation , hade åt-

minftone för mig, fåfom en tilgifven Lärjun-

ge, varit gän/ka vigtig.

Hvad jag med mycken förnöjelfe biif-

vit underrättad om, år, at min refpe&erade

Vän, vår fnålla Anatome, Herr Profesforen

Murray i Upfala, benågit åtagit fig förbät-

tringen af de Boken tiihörige Anatomi/ke

Figurer $ en vän/kap och tjenftfårdighet , för

hviiken jag blifver högft obligerad , och åf-

yen hvar och en Låfare, fom förflår at döma
der*
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derom, emedan, mig vitterligen, ej hos nå*

gon finnas efter Naturen val träffade Figurer

af det ilaget.

Man har fåledes i alt affeende orfak at

vånta , en både pålitelig och Låfaren ange-

näm Handbok for Barnmotjkor , och jag läng-

tar fjelf at fe henne fullbordad, få fullkom-

lig, fom jag onfkar hon kunnat komma ifrån

min hand allena, men: Non pvsfumus omntti

omnes ; och man vet i hvad orolig belägen-

het jag var , i hänfeendetil min foreftående och

påfkyndande flyttning från Stockholm
,
jag måt-

te vara tackfam emot Kongl. Collegii Medi-
ci ofortjenta förtroende och hazardera at huf-

vudftupa blifva Auftor til detta arbete.

Et fel har jag begått uti §. 32. fid. 12,

hvareft jag fager : at dä Qyinnan
, fom un-

derfokes , flär framflupa på knä och armbo-
gar, bor den underfokande flå bakom henne;

men man kan få väl vid denna , fom vid

andra Qvinnans fiäUningar underföka henne
futande. -^ Torde väl vara flere fådane fel,

fom jag nu vid häftigt genomlåfande icke

obferverat . men åro i dg fjelf ej af bety-

denhet Hvad jag, i hänfeende til trycket

anmärkt , år några bokftåfvers otydelighet
,

fåfom i fynnerhet at f fer ut fom f$ til ex*,

uti Lfmoder , hvilket ord på rätt många , om
icke de rläfta ftällen , tyck-s vara Lifmoder*

Men kan/ke detta år endaft fel i aftrycknin-

gen på de ark jag fått, och i alt fall år åQt

8 5 obe-
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tydeligt. — Men jag har redan varit för vid-

löftig i detta åmnetj nu til annat:

Under min varelfe hår , har jag blifvit

underrättad, at den Frun, fom jag omtalt uti

(Veckofkr. for Ldk. och Naturf. Band. 2.

Jid. 364. Not. i) icke betjent Hg at famma
Bammorfka, fom förfta gången, men-en an-

nan af de 3: ne nåmde Fruar har dock dödt

oförlöft under hennes hand. Det år en olyc-

ka at man ånnu hår å orten har få liten til-

gång til Accoucheurer. Måtte åtminftone

den utkommande Handboken låra Barnmor-
Ikorne , at icke våldfamt och oförnuftigt hand-

tera de födande, få /kulle mången olyckshån-

delfe undvikas ! Men fjelfklokheten, fom rege-

rar de rlåfta af desfa Gummor, gifver foga

hopp om förbättring.

Cafus Rctroverfi Uteri objerverad och

bejkrefven af $. Alm.

Lifmoderns omftjdlpning , fåfom en af

de fållfyntare håndelfer i Accouchemens pra-

ktiken, förtjenar altid at anmärkas "då den

förekommer.

Kund/kapen om denna omftjålpnings råt-

ta befkaffenhet år jåmvål få ny at det varit

yårt tidehvarf förbehållit , den famma ej al-

lenaft
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Jenaft at kanna utan ock at lyckeligen hjelpa

eller bota.

I Sverige har jag mig endaft bekant nå-

gra få håndelfer , fom i fenare åren förefal-

lit , vid hvilka hjelpen ftundom kommit får

fent , men ftundom åter lyckeligen blifvit

anvånd: Ibland Sven/ke Läkare har, mig vet-

terligen , dock ingen af egen förfarenhet

,

något hårom fkrifvit.

Af denna anledning , anfer jag for en
/kyldighet , den jag med nöje upfyller , då

jag nu får meddela följande Cafus, fom mig
nyligen förekommit.

Enkan Anna Friberg 33 år gammal

,

emottogs pä Publique Barnbords-Hufet d. 22
Maji fiftl. Hon var 3;dje gången hafvande

och nu i 4:de månaden af fin grosfesfe, famt

fades hafva varit fjuk i åtta dagar. Början

til fina plågor hade hon förmårkt d. 15 Maji

då hon fysfelfatt med at tvätta linne, lyfte et

karl med våta kläder uti , kånde något, fjunka

häftigt ned emot Födfeln och likfom i det

famma falla ifrån henne, hvilket hon ftraxt

förmodade vara defs Folier. y

Under beftörtningen håröfver fann hon

tillika någon olågenhet vid at gå, och fedan

mer och mer fvårighet vid urinens låtand?
,

famt at gå til fiols. Urinens afgång blef ef-

ter få dagar få fvår, at hon i en framåt lu-

tande Hållning, under kryftning ej kunde,

nu fom förr, få något ifrån fig 5 lifvet var

åfverj
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afven ifrån början aldeles förftoppat. I det-

ta tilftånd hade qvinnan varit pa 4:de dagen
då jag fåg henne, och befans hon då åfven

vara oredig til förftåndet med mycken oro

och febriiifk puls ; hon föll underftundom i

flurnmer, fom likväl endaft räckte några få

minuter 5 men emellan åt klagade hon be-

flåndigt öfver verk i ryggen och öfver qve-

den 5 hade ofta kryftningar hvilka dock til

ftörre delen tycktes vara fjelfmante 5 buken
var mycket framftående lika fom på en haf-

vande i 7:de månaden , hvilket förorfakades

af den til ofantelig ftorlek utvidgade Urin-

blåfan , fom upftigit ej mindre ån til 3 tum
öfver Nafvelen. Uti Moderflidan kändes på
defs bakåt varande fida en flor fvulft upfyl-

3a nedra bäckenet, hvarigenom Moderilidan

blef ganika trång och pråsfades emot fym*
phyjln osfium pubis ; med möda kunde man
ock känna högt up emot öfre kanten af Is-

benens förening , en hård framftående del
,

fom var den fammanfnörpte Modermunnen,
VJti inteft. reäum kändes lika tydeligen den
omftjälpte Lifmodren emellan främre fidan af

åndetarmen och den motfvarande af Moder-
flidan : for öfrigt , ehuru åndetarmen var

tom , märktes hår ingen trårrgiel fom på för-

ra ftållet.

För at få lifvet öppet gaf man henne
ftraxt et Lavement, dock utan önfkad ver-

kan, detta förnyades ånnu et par gånger,

altid
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altid mera flkarpt och retande ån det förra,

men lika förgåfves.

Då man vid underökningen tryckte fvull-

flen med fingrarna bakåt , utrann icke utan

lifa för Qvinnan , altid någon urin , fom gaf

Barnmorlkan anledning at fedan efomoftaft

förnya denna tryckning , hvarefter Qvinnan
feck en ftilla ehuru ej långvarig fömn.

Följande dagen d. 23 då Herr Asfesfor

Schulzenheim och Herr Profesfor Kraak på
min anmodan behagade åfven vara tilftådes

,

befans Qvinnan i famma belägenhet forrh af-

tonen tilförne. Hon bäddades nu på vanligt

fått för at Cathetrizeras , hvilken förrättning

fkedde icke utan fvårighet i anfeende til et

motftånd fom marktes vid Catheterns infö-

rande i Urethra. Den urin fom utflöt var

het, gan/ka /karp och flinkande men måfla-.

delen klar, til emot flutet, då den blef blod-

blandad och grumlig 5 och var härvid mårke-

lig* 5 at J3 qvarter urin för förfta gången af-

tappades.

Sedan Qvinnan var flåld på knå och
armbågar, med öfre delen af kroppen lågt,

företogs Lifmodrens repofition på fått fom
Herr Hunter föreikrifver (*) , dock med den
flullnad , at icke en gång et finger ånnu min-
dre hela handen infördes i Vagina (**), utan

blefvo

(*) Se hår frammanföre p» 77 och 78-
(**) Vid denna håndelfe var det för trångfel flcul

aldeles omöjeligt,i at införa handen, knapt var
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blefvo blott 2 fingrar i reflum efter defs fö-

re/krift nyttjade. Fundus Uteri fom låg når-

maft och hviiade på perinsum fkots varfamt

up åt och något fidvårts emot Kors -Knölen
hvarvid föga motftånd marktes (*) , utan

kändes ftraxt derefter genom Moderflidan at

Modermun återtagit lit råtta ftålle. Qvinnan
lades nu i fången och feck en god fömn

,

hvarefter hon tyckte (ig må gan/ka val , talte

med mera fammanhang , hade matluft och

var tåmmeligen munter. Eftermiddagen af-

tappades åter 8 qvarter urin , och man gaf

henne

rum för et finger» Med all den ikyldiga aktning

jag hyfer för bemålte Herr Hunters årfarenhet

och ftora förtjenft i Accouchements-Vetenfkapen

,

fruktar jag likväl detta handgrep vara, om icke

altid omöjeligt, dock mera hinderligc ån nyttigt,

för repofitionens lyckeliga- framgång j den om-
iljålpta Lifmodren intager ju få alt rum i nedra

Bäckenet, at vi med flcål klaga öfver trångfel!

Minne då ej handens införande ökar den? Man
kan fåga at vid Lifmodrens reducerande, år trång-

ilen i fynnerhet i förhållande til Kors- Knölen y
men om vid handens införande i Moderflidan åen
omtalta fvullften pråsfas närmare emot och under

hvalfvet af facrum, (fom icke lårer kunna fattas

i tvifvelsmål) upkommer icke juft deraf , i famma
mån en ftérre fvårighet at komma förbi Kors-

Knölen ?

(*) Orfaken hårtil var troligen den, at denna Qvin-

na dels hade et * öfre öpningen nog vidt Backen,

hos hvilka Kors -Knölen vanligen mindre fram-

ikjuter, dels var hon ock ej mera ån i 4; de må-

naden avancerad.
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henne i uns Sal Catharticum Amarum fom
dock intet får/kaffade någon öpning. Emot
natten applicerades åter Cathetern då endaft

4 qvarter urin afgeck , fom nu var mindre

het och ftinkande , ån de förra gångerna

,

och aldeles icke blodblandad,

Dagen derpå förelkrefs Engeljkt Sålt

hvaraf et hälft lod i fänder ingafs hvar an-

nan tima, och hvarmed man fortfor til defs

öpning fölgde 5 i dag aftappades åfven urin

flere refor.

Den 2^ badades flitigt öfver Regio pu-

bis med kallt vatten , urin aftappacjes ock et

par gånger 5 men emot aftonen feck hon af

fig fjelf en gång låta fit vatten. Den 26
var ftolgången jåmn , hon mådde nu få val

,

at hon orkade ilttz i fången 5 men urin af-

tappades likväl åfven i dag några gånger.

Den följande natten blef hon åndteli-

gen fjelf derom öfvertygad , at Cathetern ej

mera var nödig. Hon blef de följande da-

gar fullkomligen til hålfa och krafter åter-

ftåld , få at hon d. 29 kunde flytta hem til

(it igen.

Man varnade henne , at icke genom
ftarkt arbete åter fatta fig i fara för famma
etter något dylikt ondt, hvilket låtteligen

kunde hånda , famt påminte henne at fnart

återkomma med beråttelfe om fit tilftånd 5

men det förra få val fom det fenare upfylte

hon lika noga. Ty fedan jag långe förgåf-

ves
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ves väntat få fe henne , låt jag nyligen ef-

terfråga defs tilftånd, och fick til fvar, at hon
i 5 veckor* tid derefter varit ra/k och friik

,

men federmera foretagit fig at gå murare til-

handa med murbruks bårande, hvarefter hon
i förfta veckan af fin nya tjenft fjuknat och
fått Mifsfall, hvilket hon åfven lyckeligen,

och utan någon elak påfolgd jfkal genomgått*

LUND,
Disfertatio Medica^ de ufu Corticis $a«

licis in Fehribus Intermittentibus , 26 fid. 4.:to,

fårfvarades den 15 Junii 1782, under Herr

Prof. Doft. Eberhard Rosenblads infeende

af Hrr Matthias Åkerberg. Denna Afhand-

ling innehåller 2 1 håndelfer om dels hvar-

dels hvarannan- och dels hvar tredje - dags

Frot/or, til en del förenade med vattenaktig

fvuUnad, hvilka alla med Cortex SaUcis blif-

Tit botade , åfven då Kinkinan varit förgåfves

nyttjad. Pihl- barken har Autfor på famma fått

gifvit , fom Kinan vanligen plågar brukas

,

ftundom åfven efteråt, at förekomma recidiv*

Vid håndelferne åro behörige Epicrifes foga-

de, fom ånnu mer uplyfa kuren 5 åfven fom
Auftor anmårker, at barken bör tagas af Salix

FragiliSj och i fynnerhet af de fpddarc gre~

nar* (Recenfenten har i nogafte likftållighet

med
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med Författarens fårefkrift , nyttjat nämnde
PihUbark och det för 6 Frofs - fjuka , men
hit in til utan verkan $ får fåledes aldeles

godkänna, hvad Auflor anfördt efter Jos. Rega
uti ingresfen af denna Afhandling, nemligen:

Expericntiam qvemque juam reclamare.)

Uti Upfäla förfvarades likaledes d. 10

Julii f. å. under Herr Prof. och Riddaren

Thorb. Bergmans infeende af Herr Fredr.

Wilh. Mannercrantz , Obfervatione? Che-

micce de Antimonialibus Sulphuratis ,, 14 fid.

4:to. Denna Afhandiing år indelt uti 7 §. §.

hvaraf §. i. afhandlar Inledningen
, §. 2*

Äntimonium Crudum
, §. 3. Vitrum Antimonii^

§. 4. Hepar Antimonii
, §. <J.

Sulphur Antimo*

nit Auratum
, §. 6. Kerrnes Minerale och

åndteligen §. 7. CoroUaria, med den Ikarp-

finnighet och accuratesfe, fom från Herr

Författaren år o/kiljaktig
5

och fom nogfamt

igenkånnes uti alla defs Skrifter och arbeten.

Utdrag af et Bref ifrån B. B.

Monetas Salva för fåriga Bröftvårtor,

hos Ammor, har jag et par gånger förfökt,

och funnit den fnart octi innom några dagar

helande. Salvan aftvåttades med charpie

doppad i ljum mjölk , då Barnet anlades at

di och fedan åter påfmordes. Vårtorne täck-

tes defsemellan med en vaxhatt, at förekom-

ma gnidning af kläderna.

N:o 19. T En



290 # ) o ( #
En Tertian Frosfa har i Våbr förekom-

mit , fom altid börjat och Hutat med nysnin-

gar til 8 ^ 9 gånger, vid paroxyfmens åkomft

och öfvergång. Den fjuka kånde litet förut,

innan nysningarne åkommo , mycken oro och

qvai i magen , hvilken nysning fåledes var

per confenfum, af irritation i magan. Såfom
ock hvilken var mycket fvullen och något

om, den vårre , eller Frofsdagen. Uti Aftis

Naturs Curiofor. Volum. I. anfores exempel af

en Tertian Feber, hvarunder, vid tredje pa-

roxyfmsn nysningarne infunno (Ig hos den

fjuka och fom vid fjerde paroxyfmen blef

Jethalé Denna nåmde Tertian botade? af

mig med China.

Oti Manie åkommen hos en Barnfångs-

huftru igefiom alteration och forg
,
_och fom

då och då ofvergick til raferi
,

gjorde Opi-

um af mig ordinerad, och tagit til et gran,

med litet Nitrum och några gran Saffran

blandat, 3 ä 4 gånger om dagen, fnar ver-

kan til Maniens ftillande , fedan andra me-
del utan förbättring blifvit brukade , och

hvarigenom Manien etter et par dygn up-

horde. Efter åkommen famn härigenom,

fom förut varit borta * infant fig derpå ape-

tit , tillika med öfvergång af Febern, fom i

någon mon varit med Manien förenad. Lochia

voio under fjukdomen i ordning.

Epilepfi åkommen hos en man vid 40
året, och fom i några år varat, har hos fam-

ma,
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ma, igenom et Mos brukande, blifvit myc-
ket förbättrad, tilredt af Chamille-blommor,
Honung och Ättika litet fammankokte, och

hvaraf tagits en théeiked i fånder flere gånger

om dagen. Nämnde Epiiepfie, föm förut

mer och mer tiJtagit, at den omfider dage-

ligen infann fig, har efter bemåite Mös nyt-

tjande i flera månader, aftagit, åt den fjuka

fedan blott en gång i månaden deraf haft

någon ringa känning.

Binnikemafk har i et knippe afgått hos
et barn 6 veckor gammalt. Man har förut

åfven anmärkt Binnikema/k hos åt/killiga ej

ånnu årsgamla barn, hårpå Orten. Hos et

barn af 2 månader har ockfå en Lumbri-
cus afgått, efter et fatt Chlyftier.

En arbetskarl tog förledne år, 60 Kål-

Jarhalls-bår på en gång , i affigt at afdrifva

Binnikema/k , efter någon oförfarens råd.

Häftig Colique, Diarrhée med mera, tilftöt-

te och påhöli et par dagar , men lindrades

och ftillades åndteligen genom fot mjölks

drickande i ymnoghet. . Nog ömkeligit, at

gemene man få ofta anförtror lig i klåpares

och åfventyrares händer, och låter de sfe fritt

beftyra om fit lif och hålfa.

T 2 Ca/ut
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Cafus Infolationis y inJämnad af E< Th.

Soljiing år en hår i Landet nog fållfamt

förefallande fjukdorn, hvareft antingen hufvu-

det af en flarkare köld , år, mera härdat , ån

at en brånnande folhetta förmår göra någon
åverkan derpå 5 eller ock at hettan hår år

mindre ftark, ån i de mer åt Söder belågne

Länder, dår denna fjukdorn åfven år allmän-

nare. Hettan i förledne Sommar
i då Term.

£eg til 30 gr. varma, tyckes dock dertil in-

galunda varit för fvag, håift enligt Tissots
yttrande en fvag våhr - varma år i iland at

åftadkomma denna fjukdorn hos fvaga och
klena perfoner. Det fynes derföre mera tro-

ligt at den förra år råtta ordfaken. Burgräv
beftyrker åfven detta, då han fager: at han
befunnit de Svenike Soldaters hufvud/kålar

ftarkare ån Ty/karnas. Åfven fom det, at i

den ftarka folhettan förledne fommar en fort

hufvudvårk var allmån 5 men annan olägen-

het deraf hördes åtminftone hårpå Orten ej

af. Jag finner ock hufvudvårk af folhetta

omtalad, men exempel på folfting här i Lan-
det , har jag ånnu ej varit i ftånd at igen-

finna. Jag tror val at de , ej låra faknas

,

faftån de torde vara fåilfynta. Dylika^hån-
delfer förtjena derföre at göras ailmånna'.

Den 3 Aug. forledit år tildrog fig föl-

jande håndelfe en och en half mil ifrån Sala.

Då en bonde, fem /kulle rida hem fin haft,

ftan-
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ftannade at tala med fin granne , blef han

varfe at en karl et ftycke bakefter kom gå-

endes helt fort. Bonden red hem 5 men då

han efter en fxund kom ut , fåg han famma
fortgående karl flillaftående nåftan på famma
ftålle , hvareft han förft blef honom varfe.

Folket i Byen , fom höllo honom för full

,

tokig , eller en fom tånkte at narra dem

,

brydde tig ej -vidare om honom. Han blef

derföre orörlig flående på landsvågen från

kl. \ <) e. m. til emot kl. 9 om afton. Folk

gingo då dit, at befe denna ftatue. De fun-

no honom helt Hel, utan fanfning, famt fö-

ga tecken til lif. De förde honom til Byen 5

gofvo honom at dricka 5 men han ville ej

fvålja. Genom Kronobetjeningens föranftal-

tande fördes han om natten til Staden. Om
morgonen d. 4 Aug. blef jag derom tilfagd.

Utaf pasfet, fom fants hos honom, fick

man veta, at han var en Sjo-ArtiUerieVolcn-

tair vid namn J. Salberg, fom efter århål-

len Permisfion /kulle gå til fin hemort i Da-
larne. Af defs utfeende flöts tydeligen , at

han förut legat fjuk. Defs hy var ganfka

mörk, helt gulbrun och likfom brand. Fötter

och ben något tjocka af en oedemateufe fvuU-

nad. Pulfen kändes häftig , ftark och full.

Intet tecken marktes til lif utom pulfen och

ibland något late likt et vrålande (förmode-

ligen ville han hofta). Andedrågten var helt

tyft och fagta , få at bröftet ej fyntes röras.

T 3 Dä
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Då han fattes på en ftol , fatt han helt ftilla

fom en ftod$ och om kroppen lutaeles fram-

åt , beholt^ den famma flåilning. Defs yttre

ledamöter voro dock ej ftela , utan då en

arm uplyftades, föll den ned igen. Han kun-

de något ftödja på benen , men förmådde,

nu ej ftå for fig fjelf.- Då jag med handen
tog på pannan , kändes den forfkråckeiigen

het och juft brännande 5 men den öfriga

kroppen var kall. Då man förfokte at gifva

honom dricka , voro kåkarne likafom låfte
,

at man endaft fick up låpparne. Litet watt

håldes dock in , fom nedfvåjgdes.

Sedan jag vunnit få mycken uplysning
,

få val om defs förra , fom närvarande til—

ftånd , få gjordes en åderlåtning på armen.

Som defs hy utvifte at han förut legat fjuk,

famt bloden befants til utfeendet tunn och

flytande fom vatten , och defs färg ftötande

något åt hvitgrått, få, våg3de jag ej taga får-

deles ftor mängd deraf. Den lefrades dock

efteråt , blef helt tjock , famt utan ringafte v

vatten. — Kläden doppade i åtticka och

kalt vatten ilogos omkring hufvudet. Man
förfokte åfven at ge honom åtticka och vat-

ten at dricka 5 men han ville ej taga mot
ftort deraf. Han började mot middagen at

röra ögonlåcken något, men öpnade dem al-

deles ej. Kl. 2 e. m. befants han hafva

fullkomlig kånfel öfver hela kroppen, hvilken

nu ej elier var få ftel
;
fom förut, ptan helt

fmidig,
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fmidig. Armarna rörde han nu fjelf, och
förde altid endera handen öfver ögonen^
hvilka, då ögonlåcken ehuru med våld öp-

nade« , val fågo helt torra ut, men ingalun-

da röda -eller inflammerade. Det tycktes
,

fom han nu hade fvårare för at dricka 5" få

fnart man rörde vid munnen , flöt han den
helt tått ihop , och var likfom rådd om
honom.

Åderlåtningen förnyades, emedan pulfen

efter den förra ej fänkt utan högt dg* Blo-

den fyntes nu åfven tjockare och röd, famt,

fedan han blef kall, hade mycket vatten pä
(Ig 5 men den tjocka delen låg faflhåftad vid

botten tåckt med en tunn blåhvit hinna. —
Han började nu ^röra dg alt mera i fången

,

vande fig fjelfj men ville ännu ej gerna öp-

na munnen. Han var nu blefven varm om
hela kroppen utom händer och fötter, fom
ånnu kåndes något kallare. Cremor Tartari

med fåcker förefkrefs at gifva honom , famt

, et Cliftier applicerades', hvarmed en mångd
illaftinkande excrementer bortgått. Hals och

nacke frotterades med Spanjk Fluge *>Tin£lur

gjord med åtticka, famt fotbad förordnades.

Mot aftonen kl. omkring
<J

började han rö-

ra fig alt mera , öpnade nu munnen och

drack få mycket fom han fick, tycktes åfven

fupa efter mera. Han halt ftåndigt händer-

na för ögonen til defs man drog ned klä-

det för dem hvarmed hufvudet var omlin-

T 4 dadt.
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dadt. Et Cliftier fattes å nyo , fom uttöm-

de en åfven få kinkande materia, fom för-

ra gången. Kl. 9 kändes kroppen lika varm
ofver alt. Nu marktes förft teckn til at han

ville tala
,
genom det han rörde låpparne

och vi/kade något dock likafom i en djup

fömn. Kl. 11 om aftonen fteg han up ur fången

och fprang tvärt öfver gården famt började

tala ; förmådde dock ej gå tiibaka , utan

måfte ledas.

Den 5 Aug. var han helt braf, och huf-

vudet ej varmare ån den öfriga kroppen famt

gick uppe. Den 6 Aug. e. m. började han

at tala oredigt , och var het om hufvudet.

Blåforna fom blifvit updragna af Spanlk Flu-

ge - Tinfturen voro nu måft läkte. Den 7
kunde han ej vara uppe. Oxycrat applice*

rades med dukar omkring hufvudet efter det

nu kändes hett : Laxerrnedel gafs , famt et

veficatorium på vadan. Han var magtiös

,

kunde ej förtåra någon ftadigare mat , var

ock tåmmelig torftig. Den 9 befants buken

hård , ftind och fiuftuation af vatten deruti

kändes tydeligen ; urin gick nu åfven fpar-

famt. Cremor Tärt, med Rhabarher gafs

.théelkeds tals , famt en Decoä af urin drif-

vande och magftårkande krydder. Som puif*-

ret laxerade nog mycket , måfte man hålla

np dermed en tid, och endaft nyttja Deco-
#en , tils lifvet blef något hårdare* Buken

mjuknade och fmalnade af ait mer och mer.

Den
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Den i<> Aug. förmådde han vara uppe 5

fick matluft och defs hålfa tiltog få mårkeli-

gen , at han den 20 kunde refa fri/k här-

ifrån.

Jag frågade honom fedan han blef frifk

om tilftåndet förut. .Han fade, det han Je-

gat fjuk, i Frosfan på Skeppsholmen i Stock-

holm ifrån den 1 April, alt tils något litet

förr ån han gått derifrån. Af hufvudvårk

hade han hvarken under gåendet, eller fe-

dan han kom hit til Staden , haft känning
,

utan lade han at han endaft e. m. d. 3 Aug.

kåndt (Ig ftundtals något vimmelkantig i huf-

vudet, och fedan vifste han ej vidare til lig.

Ifrån det lifta ftållet, fom han mindes til dit,

hvareft han fans orörlig ftåndande , år efter

beråttelfe en god haif mil.

Denna händelfe tyckes val hafva all lik-

het med Catalepfis 5 men %t den verkeligen

varit en verkan af fol hettan , kan aldrig dra-

gas i tvifvelsmål. Catalepfis angriper fållan

andra, ån dem, fom hafva klent nervfyftem

fåfom hyfteriacce , hypochondriaci eller ock, år

någon (innesröreife dertil ordfak. Pulfen år

der merendels oförändrad, ibland klenare.

Häremot gifva alla fymptomer tilkånna, at

det var en infolatio : Hettan i hufvudet ger

nog tilkånna, at det åtminftone var en bör-

jan til local inflammation* ^Ögonen voro torra

pch tålde ej dagsljufet. Ögonlocken rördes

mycket faft de ej öpnades. Sedan man hit-

T 5 tat
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tat på medel at* få honom at dricka , fom
var at refa upp honom i fången , få fyntes

nog at han plågades af torft 5 ty han kunde
dricka ur halfva ftopet och ändock fupa efter

mera. Den häftiga, fulla och ftarka puifen,

bevifer ju åfven detfamma.

Den mångd tunna och fyrliga faker man
nödgades gifva honom ,' kunde ej annat ån

för/lappa de faftare delar
?
och oka hans Buk-

Vattufot , hvarifrån jag hårleder den magt-

löshet, fom 2:ne dagar efteråt infant (ig.

Den fort yra och anledning til recidiv , fom
den 6 infant (ig , torde ej oriktigt härledas

från de förhaftigt igenlåkte fåren efter Spanfk

Fluge-Tinfturen : ty få fnart Veficatorium på
vadan gjordt verkan, få förfvann det förra.

Händelfe o?n en Sten i vånftra Njuren

ock Urethreiiy fom fororfakat döden.

Lagman M •* * $1 år gammal , var for

et par vintrar fedan iila angrepen af Peripneu-

monie , den han omfider lyckeligen und-

flapp medelft en critj/k Tor(k - utbrytning
5

han mådde fedan val , blef fet och ganfka

frodig, bodde på landet och liade dagelig

Torelfe i fri/l^a luften. Emellan åt afbröts

dock hans välmående medelft åkommande
Sten-Coliquer , hvarvid ftenar med någorlun-

da Jåtthet framföddes» Förledne Vårtid an-

greps
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greps han af gångbara BröJI-Febern, men på
iä våldfamt fått , at Jifvct flod i fara. Han
und/lapp dock, åfven genom en Tor/k-ut-
brytning, och repade Tig igen, utan at får-

deles förlora af flt goda huiJ. Men i bör-

jan af fiftledne Augufti månad framfödde han
en ften, ftörre ån de vanlige, {om "han til-

förene födt , fmal åt ena andan , hoptryckd

pä fidoma til likhet och fkapnad af en vigg.

Denna ften framkom utan föregående Sten-

Colique , hviiket tyckes vifa at han under
de föregående Coliquerna nedfallit i biåfan

,

hvarifrån han nu framkommit.

På föremiddagen den 5 Aug. fick han
{våra knipningar och ref i underlifvet, blef

äcklig och förlorade all matluft. Man fatte

mot aftonen et Lavement , {om mårkeiigen

lindrade honom och beredde en god natt.

Följande dagen var fmårtan lindrig 5 men da-

garna derefter yppade fig , i ftållet för Coli-

quen , et håll i vånfira fidan , fom hindrade

honom at Ugg^ på lamma fida, hviiket dock
genom et Lavement mårkeiigen lindrades

,

men flyttade tig kort derefter til den högra,

ehuru mycket lindrigt»

Under alt detta förblef al! matltrft bor-

ta 5 han böd val til at emottaga mat, men
fick ej behålla det han njutit. Bad, Mcrndel-

OJja, PerfJje-Thée nyttjades flitigt, Patienten

åkte dageligen något ut i luften, men under

alt detta förblef magen äcklig , appetiten

borta

,
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borta, kråkningarna tätare och ftarkare, och
det onda öktes få vida , at urinen d. 14 ,

15 och 16 aldeles afftadnade.

Påföljande natt började urinen åter igen

gå fin jåmna gång, fom var en verkan af et

Bad och et mjukande Lavernent , fom afto-

nen förut nyttjades. Men detta goda utfe-

ende var kort , ty urinens afgång började

åter blifva trög , i den mån at han federme-

ra omfider åter afftadnade. Under alt detta

fortforo matledan, Ikoftals åkommande åckel

och upkaftningar , elak fmak i munnen , rys-

ningar i fynnerhet om nätterna , dock utan

påföljande hetta, matthet, en fynnerlig trög-

het och oluftighet , vårk i lår och ben , i

fynnerhet i vådorna, hvil^a fymptomer voro

förknippade med andetåppa. Magen kändes

mera fpånd om qvållarna , då rapningarna

gemenligen blefvo tätare. Nu tycktes bader-

na ej mera lindra , utan tvårt om fnarare up-

röra de beikrefne plågor.

Den 19 Augufti refte Patienten til en fin

van i granlkapet, dar han i gladt fålllkap

med någorlunda matluft fpifade en god mid-

dag , och drack et par glas öl, fom tycktes

muntra konom. Han refte någorlunda pigg

bort, fick på vågen nappa urin, och gladde

fig öfver den goda lindring han fått 5 meri

efter hemkomften åkommo honom våldfam-

ma kråkningar, hvilka aldeles uprörde alla

de
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de ofvanför omtalte plågorna
,

jåmte en be-

nägenhet til diarhée.

Den 21 refte Patienten in til Stockholm,

for at rådfråga fina Läkare, då Herr Hof-

Chirurgus Flyth genaft befökte honom och

4öreikref tjenliga medel til hans lindring.

Den 22 blef jag tilkallad. Jag fann

Patienten vara befvårad af en ftark Ande-

täppa , hvaråfver han nu i fynnerhet klaga-

de. Han fåg annars ej få fardeles forfallen

ut, hade en långfam och god puls, liten el|er

ingen afgång på urinen, fkoftals åkommande
äckel.

Sedan jag noga afhört hela hans beråt-

telfe, blef mitt utlåtande håröfver , at hans

Andetäppa, jämte de ofrige plågor, endafl

härrörde af någon Njurjlen, fpm hade ftad-

nat uti Urethern, och fom borde framdrifvas

innan någon lindring kunde blifva möjelig.

Til den andan före/kref jag et ftarkt infu-

jum af uva urfi , hvaraf jag vid dylika til—

Hållningar ofta funnit god hjelp. Men detta

Krydd-Thée kunde han ingalunda få behålla,

utan kräktes genaft up det famma.
Den 23, 24, 2<f förvärrades alla hans

plågor. Urinen afftadnade aldeles, andetäp-

pan blef odrägelig, en fynnerlig oro öfverföll

honom, pvilfen blef häftig, men något full,

han fåg pusfig och röd ut i anligtet , benä-

gen til fömnaktighet , ehuru ingen fömn för

andetäppan /kull kunde komma 5 minnet för-

gick
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gick - honom , han blödde emellan åt nåfe-

blod och fpottade åfven litet blod. Herr
Flyth fonderade blåfän , men der fans in-

gen urin, åfven fom han ej heller var fpånd

éfver Os Pubis.

Man öpnade Ådern , tagande endaft en

théekopp blod 5 en oljaktig emulfwn fore-

fkrefs , den han flitigt intog och väl kunde
fördraga. Vi gjorde tilftållningar til nya Bad
och öfverlade om de medel, fom vi trodde

genaft böra leda til hans räddning 5 men på
eftermiddagen d. 2<f inföll han i döds-arbete

och affomnade nåfta morgon.

Påföljande dagen opnades Liket, Cellu-

lefa och Omentum voro ovanligt feta 5 fjelfva

Mefenterium var öfverdragit med mycket fett.

Alla inmaten voro fri/ka , endaft
#
den ena

Lungan något anvuxen ; Intet vatten i bröft-

cavitetenj men då man kom til Njurarna,
få funnos de gan/ka fiinna och utfpdnda.

Då man fkar i dem, få fprutade urinen fram,

fteg i hogden likfom ur en vattenkonft.

Sedan urinen var uttömd
?

fann man i

vånftra Njuren en conijk ften med bred ba-

fis, och å ömfe fidor vid bads förfedd med
utjlående horn, fom gjorde et hufvud , hvil-

ket flod upp åt Njuren , men hela conus var

nertryckt i Uretheren , och likfom formerad

efter denne canal, fom deraf tiltåptes, alde-

les fom med en propp i en bouteille - hals.

Denne ften kunde fåledes aldeles icke ^as-

fera
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fera fram. Stenen var af en tvårtums längd,

och bred fom tvåran af pekfingret, men vög
icke fårdeles mycket, allenaft 2 fcrupler*

Högra Njuren, hvilken var fri från ften,

endaft hyfande litet grus, fom dock ingalun-

da igentåpte urin-pasfagen , var mera utfpand,

och nåftan fullare af urin , ån den vånftra.

Blåfan innehade nu et qvarter urin, men in-

gen ften.

Denna ften , fom i 11g fjelf ej var fynner-

ligen ftor, var fåledes orfaken til denna vårda

Mannens död. Hade de udtående änglarna

varit borta, få hade ftenen bordt kunna trån-

ga fig fram , af det at Urethern år få efter-

gifvande. Något ovanligt fymptome af re*

tentia urince var den ftarka andetåppan han
hade 5 men den var tvifvelsutan endaft fym-
patijk från Njurarna 5 Slag -JldIlningen äter

torde få til/krifvas qvarhållne urinens retning

pä hjernan.

At hågra Njuren åfven var utfpand af

urin , ehuru pasfagen var öppen , var intet

ovanligt at finna 5 ty urinens aflopp hämmas
gemenligen vid de flåfte Sten-Coliquer, ehu-

ru fållan mer ån en ften, ifrån en Njure i

fånder, framfödes.

P. J. Bergius.

Nyheter
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Nyheter och Befordringar.

Under å?n 3 fiftl. Maji , har Chirurgus Elias

Salomon erhållit Asfesibrs namn och heder, lika

med Asfesf. i Kongl. Co II* Med*
Den 13 i famma månad om aftonen , afled i

London den Lårde Doft. So länder utaf Slag , fom et

par dagar förut honom åkommit, faknad af alla Na-
rural-HiftorienS ålikare. Bemålte Svenike Läkare, fom

åfven var en Ledamot af Vetenjkaps-Societeten i Lon-

don , gjorde för flera år fecfan en Sjö-refa rundt om-
kring Jorden , i fållikap med defs Van Ridd. Banks.

I Wittenberg dog den 22 Maji Herr Doft, Dan.
Wilh. Triller, Kur-Saxijk Uof-Råd och Lif-Me-

dicus , famt Prof. Medicittae derftådes. Han var född

i Erfurt 1695: och år kand för åtlkillige Skrifter i

Medicinfka Vetenlkapen,

Herr Doft. Dan. Hofman, Kongl. Hof-Chirurg#

på Hennes Kongl. MajUs Enke-Drottningens Siat, dog

d. 2,8 Maji i en ålder omkring 30 år. Han var född

i Bafel, hade ihiderat i Grorangen och Leiden 9 anta-

git på fenare Hållet Med. Do&ors- Graden ,1 reft i

Frankrike , England och Tyjklatul 9 famt fedan år

i78o varit hår i Sverige, (Se Vpfojlr. Sdljk. Tidn.

for är 1782, N:o 91, 92.:)
Medic. Prof. vid Kongl. Acad. i Göttingen och

Riddaren af Kongl. Wafa-Orden-, Herr Joh. Andr.
Murray, har blifvit af Hans Stor - Britan. Mai:t
hugnad med Hof-Ra ds Namn och heder.

Den 7 nåftl. Aug. förlorade Vetenfk. Acad. i

Berlin en af fine namnkunnogafte Ledamöter , VireSf.

af Phyfifka Clasfen Herr Anders S. Marggraf ,

hvilken aried uti defs 74.:de års ålder.

Den 2 Sept. fifll. afléd på Kongl. Luft- Slottet

Vlricsdal , Kongl. Majils tjenftgörande Förib Lif»

Medicus och Vice Prtef, i Kongl. Coll. Medico , Herr

Doft. Anton Hoffman , l en ålder af 4a år och 10
månader.



K. IVet. Ac. Nya Handlingar. T. 11 3 :äjc

qvarta/ct.

p. IS4. Några anledningar til utrånan*

de af beftänd* delarne uti Sten- och Trd*
Ko/, af P. J. Hielm. Engelfka rå Stenkol

giva efter kolnirtg 3 gånger få mycket Kol

(a) forh af ved kan* frambringas»

p. 188- Myckenheten af phlogifton i

fem llags Kol, förhöll fig efter prof genom
detonifation med Saltpetter fålunda, at

100 delar Saltpetter behöfva 3? delar Ekkol-
— — — — 22 Björkkol.

— — — — 29 Tallkol.

— — — — gg Grankol*

._ — _ — ig Coaks ( kola-

de Stenkol.)

p. 190. Den vid detonationen upkom-

ne Spånftige Luften kunde val til mycken-

heten ej med vi&het utrönas, men til fin

befkaffenhet fans den, på hvad fått ock Ko-

len detonerades, beftå af Saltpétter-Luft 9

Luftfyra och Skdrnd Luft. Når karlen til-

lika med blandningen upglödgades, århöis

p. 194. åfven antdndelig Luft 1 men an-»

närs marktes' den icke*

N:ö 20. U Ha-
.. 1

—

.
• 1—

(a) Pä Engelika kallade : Sinders eller Coaks.
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Huru mycken A/ka efter Kol och Ved

århålles, forföktes vidare

p. 199. och fans at lika ftora ftycken

af torr Ek, Bjork, Tall och Gran, fom ko-

lades i Degel, gåfvo

]lod. afs.

I Cubic fot Ek
- — Bjork
- — Tall
- — Gran

2:

3:

2:

2:

47 A/ka.

70

1

147-

197-

Rå Stenkol hålla omkring 10\ procent A/ka.

Vriä GryJIe, ( Grifsla ) befkrifven di Sam.

. Odman. P. 225.

Sedan Au&or upgifvit /kilnaden emel-

lan Colymbus och Urta , fom ibland annat

beftårdåri, at Uria kan litet gå eller fpa-

fera på bergsklipporne , men Colymbus icke,

vifar han p. 228? at Uria Grylloides , BaU
thica och Striata ej år annat ån ungar .af L/-

ria GryUe , fom ej blir fullvåxt förr ån på
^:te året, då hon öfveralt år fvart, med
en Ikon /luftande glänts fom ftoter på grönt.

På hvardera vingen år en hvit rlåclc. Fot-

tersnas fårg år Cinoberrod, klorna fvarta.

Hon byter aldrig fårg ( p. 230.). I Norge
har hon purpurröd tråck, men ej få hos ofs.

Rott
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Ron ät med ViärioU Syra förvara Vatten på
Sjön ifrån forrutnelfe, af Arvid Faxé.

M. D. K. Amir. Medicur. p. 23v
Under Sjö -Expeditionen i 779 gjordes*

fiere förlok $ hvilka hår omftåndeligen be-

Ikrifvas, och gör A* den /lutfats, efter deiin

na årfarenhet, at 16 delar Acidurn Vitfriolt,

concentratum befria 27,<f2o delar Källvatten

från förrutnelfe* åtminftohe l6 måtlader. För-»

fök göres ock huru långe denna defs goda
befkaftenhet vidare kan bibehållas,

Desfe Röo blifva för Sjöfolkets confef-

Vation i framtiden få mycket nyttigare, forri

hitintils intet medel varit kunnigt at förvara

frifkt Vatten från förrutnelfe^ til årförderlig

myckenhet för en Skepps -befattning 5 en orri-

ftåndighet hvarpå ofta frora Sjö-Expeditiö*

fiers lyckliga utgång beron

Be/krijning på en ny Silhs-Mafk ifrån Jä*
pan

9
Noäua. Serici kallad, af Carl P*

THUNBERGi p. 240*

Denne NattfTåril , • forrt riögä befkrifvesj

vifades til A. då han viftades på japan* få-

fom den hvilken fpinrier den otaliga myc*
kenhet Silke fom finnes dårftådesj Han år af

helt anriaf fpecies ån vår allmänna Silkes-Malk^

öch fpinnér dock et få fjnt och fegt Silke?

at Japanerne kunna duraf tilreda ftarka Si*

dentyger^ men 1 tillika få låtta af 50 folfidä

U 2 Natt*
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Nattråckar , fom Fruntimerna dar ftundom

draga, ej våga mer ån
<f

marker.

A. ånfkar at i Sverige, fom har fram-

for alla länder de måfta Nattfiårilar, någon

kunde upfinnas, fom af kihemfka växter

hämtade fin föda och kunde lämna en få

nyttig våfnad.

Bulhöceyus , et nytt Slågte af Skal -Infefler

,

bejkrifvit af ER. Acharius. (Med. Stud.)

p. 244.

Auft. följer H. Prof. Fabricii Philofo-

phia Entomoiogica hvad terminos Artis an-

går och determinerar , enligt den, detta Ge-
nus mycket noga och omftåndeligen.

K. IV. Ac. Nya Handlingar. T. 11 *\dc

qvaf talet.

p. 2g2 t Bejkrifning på en ganjka fynnerlig

Jldilning och fordelning af Vena Cava Su-

perior, af Adolph Murray.

En 60 års gammal Gumma, med en

fynnerlig krökning af Ryggraden , hade Lun-

gorna därefter jåmpade, Hjärtat mycket ftort,

men defs Blodrör ovanligt fmå och fynner-

Jiga. Vena Cava Superior utgjorde knapt \
emot Inferior. Vena fubclavia finiftra med
fin Jugularis faknades. Hjertörat var nog min-

Öre, och flatare ån vanligt.

Når
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Når Sinus dexter öpnades fantsr på defs

bakre och vånftra yta, en flor opning, fom
genom en införd flilett fans fora til Vena
Cava Superior. ,

Denna fynnerliga afvikning, tillika med
flere omftåndigheter , be(krifvas af A. ganlka

noga och förklaras, genom de bifogade 2:ne

Tabeller, famt Phyfiologiika reflexioner , hvil-

ka ej tåla utdrag, utan böra och förtjäna lå-

fas i iit fammanhang.

Bejkrifning och a/ritning pä et medfådt he~

fynnerligt Nafvel -Brak; (Entero-Epiplo-

Omphalos) af Carl M. Blom,

p. 311. En hafvande huftru i 4:de måna-
den föll framftupa af en gårdesgård och flot-

te buken hårdt emot marken. Barnet; en
Gåsfe , föddes i råttan tid , var fvagt få at

det fick nöddop och dog på andra dygnet.

På Gåsfen fants det bår belkrefne och ge-

nom bifogad Tabell förklarade Buk -Bråk,'

fom dock A. icke fick låf anatomifera, pé-

litoneum låg bart och blott , utan hud öfver.

Anmärkningar vid denne Bejkrifning af Olof
,
AF ACREL. p. 314,

A. anmärker at Prof. Wrisberg i Göt-

lingen nyligen i en Difputation :

, de perito

U 3 nei



3io # ) o C #
nel divertkulis ) befkrffvit en nåftan dylik hån-

deltes utom flere citerade.

Berdttelfs om et Barn fom föddes utan Hjes*

fe-ben och et fy eke af Panbenet^ famt left

de et dygn. af Dan. Henr. Söderberg, (a)

P-
317.

Barnmorfkan blef af detta Barnets Mo*
der be/kylt för at hafva fönderkraffat Barnets,

hufvud, hvilket gaf anledning til A;s under-

sökning , fom omftindeligén be/krifves. Gås-
fen hade Jefvat et dygn, haft et ynkeligt lå-

$e fåfom Grodor och då han andades hade
Jijernan omfom högdt och fånkt fig.

Samma huftru hade- förut födt et Barn
ytan halar, fom icke långe lefyåt.

Forfvafat Tennfrän Siberien. af Torb. Berg-
man. P. 328?

Tenn förenar lig gan/ka lått med Svaf-

vel genom konftens åtgärd, men af naturen

förenade åro desfe Mineralier hitintils icke

fundne förr ån nu , då A. från Siberien fådt

några fturfer , hyilka i häftighet liknade Au-

rum Mofaicum, och genom anftålte Rön fan§

innehålla Svafvel, Tenn och Koppar.

Så,

(§) Pqc} d. jq Ottob. i/gi. Se Bandet 11? P» JJå,
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Således år det en afgjord fak at Tenn
med Svafvel bundit finnes i Naturens värk-

ftad.

Sluteligen* nämnas några ord om det

Metallifka pulver, fom brukas at bronzera

gips med, och vifes at det beftår af Kop-
par och Bly.

Uenr.Joseph. CoLLiNLaäacx Syl veftr is Con-
tra Hydropem Vires &c. 8*o Viennac. p.

66- c. fig.

Uti denne , Afhandling befkrifves hvad
kraft Extra&et af forenåmde ort, enl. obfer-

vationer i Pazmanike Hofpitalet, vjfat emot
Anafarca. En Yngling om 28 år, hade efter

6| månads föregången fntermittent Feber med
gul hy, fådt Anafarca 5 fedan han renfat pri-

mae Viae genom afiföring, tog han dageligen från

3j til 3iij Extr. Laäucae Sylveftris, jämte 3i)

pulvis cort. peruv. för febren, hvarefter Ifte*-

rifka ftäljningen, vattufoten och febren fmå-
ningom och fullkomligen botades.

Auftor obferverar at fom Laåqca Virofa

L : /kiljer (ig foga eller intet från Latfuca

Scariola L: tror han at man utan Ikilnad i

värkan kan nyttja hvilkendera man behagar.

?k >k ?k

U 4 H:r
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Hrr Vilh. Wrightson berättar (Gent-

Jeman Magazin 1772. Sept. p. 165.) en Ca-

fus om en Yngling af 1^ är, hviiken blef

biten af en garén hund och 3:ne dagar däref-

ter började ma illa, famt fick en fullkomlig Ra-

bies med Hydrophobie, för hvilken ingen ting

bruktes förr ån pä^te dagen, dåH:r Wiught-
son kallades och nyttjade Nugentfke metho-

den, (åderlåtnings Opium, Camfert och Mu-
fcus) med den önfkeliga värkan, at Patien*

ten på io;de dagen efter bettet blef fullkom-

ligen fri alla Spafmer^ hvarefter Opium en-

daft bruktes, fom praeferverande, ef"dygn , mor-

gon och afton, då en jämn och lättande fvett-

ning gjorde Hut på alla plågor.

Stolgången hade desfe dagar varit trög

,

men Urinen ömnig, grumlig och något röd,

Jmmebadj fom i våra Nordifka Länder

få långe varit en tilfiygt i nöden för hvarje-

hända kropps bråckeligheter, fynnerligen når

Lederna af köld och annan Cli matefs hård-

het ftyfnat och lidit, och hvilka ån i dag

hos Finnar och Ryffar utgöra både läkedom

och vålluii, börja nu åfven blifva a la mode

i fjelfva Paris. H:r Besson har dar gjordt

en fådan Inrättning ( Riie St; Dominique

,

au Gros Cailiou.) Man får fnart låfa en om-
flåndelig beråttelfe om alla där förrättade o-

vän»
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vants de Curer, fom författas af en af Sta-

dens Läkare. Dår famlas de förnåmfte Pa-

tienter af bagge könen och Journalerne kund-

göra den lyckliga värkan dår vinnes emot
fiyfva Leder, Contratfurer , Gickt, Rhevma-
tifmer, (emot bvilka man fåfångt brukat Mi-

neral Vatten och kalla Bad,) med fiere Chro-

nifke fjukdomar.

(Journ. EncycU T. VI. Partie I. p. 152.

An. 1732.)

Jag' tager* mig. håraf anledning at ön-

Ika det vi måtte i denna delen uplifvas af

famma fmak och återtaga detta våra Förfä-

ders kraftiga läkemedel i allmännare bruk än

nu iker. Vi hafve från förra tider ännu qva-

re en och annan äf desfa Inrättningar, fom
åro til ändamålet beqvåmligen afpaffade, och
fiere blifva (närt i gång när allmännare nytt-

jande fådant kråfver. Hvem vet om vi ic-

ke fkulie komma längre ån nu iker med vår

allmänna Gickts antingen botande eller- lin-

drande. Tjugu år ( a ) åro redan förbi fe*

dan K. Vet. Acad. fant fig föranlåten at fråga

prfaken til den öfverhand tagande Gickten,

$>ch jag vet icke om den federmera minfkats,

Icke fållan får man höra huru oförmo-

dade Curer hårmedelft göras i förenåmde

fjukdomar, til och med Vattufot. Likväl bo,

U 5 ra

i .- . 1.

1

-
1 1 ,

1 .mm
(a) 1761.
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ra desfe Immehader både tijftyrkas och ftyras

af förnuftige Läkare, når fjukdomen år fvår

och Patienterne klena. Blodfulle, trångbrö-

ftade och lättrörde Patienter böra icke utan

förfigtighet åfventyra desfe förfök. Men o-

felbart åro de et ganfka kraftigt och fnart

fagt bortglömdt fått at emotflå, bota och

lindra hvarjehanda långfamma Sjukdomar,

famt förtjäna alla upiyfta Läkares upmårk*

lamhet.

J. L. Odhelius,

Til Förläggaren af denna Wecko- Skrift,

Jag kan ej underlåta tilkånna gifva , at

|ag har ingen annan del i den Cafusfomp. 26^
år införd, och angår en med Luft- Lavement
botad förhoppning , ån den at jag öfverfatt

honom utur Journal Encycfopedjque för år

178 1 T. vij p. 309. Denne Ofverfåttning

lämnade jag förleden Våras til en min Van,
Medarbetare af Wecko- Skriften, med be-

gäran at han /kulle låta införa henne, lamt bi-

foga några nyttiga påminnelfer om faran

at fvålja Körsbårs- och Svi/kon-ftenar, få-

fom en bland ois mycket allmän ofed$ hålft

nyfs förut hade håndt, at hos en Yngling,

fom biifvit val och Jyckeligen opererad för

Bråkj men på tredje eller fjerde dygnet dar-

ef.
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efter dödt rried en fvår Colique, Svifkon-

(renar famlade i en af fmåtarmarne, blifvit

funclne hafva varit råtta orfaken til den dö-

dande Coliquen. Därjämte namngaf jag, faft-

än blott munteligen , både Auflorn, 6ch ftåU

let, hvareft jag låft bemålte Cafus. Nu fin^

ner jag til min flora beftörtning at denna

Ofverfättning , fom jag tänkte vara förgäten,

blifvit af cfvannåmde min Vän, vid defs re-

lä från Stockholm, inlämnad och tryckt, NB.
ynder mitt namn, famt utan all tillämpning

5

det förre har förmodeligen Ikedt af glöm-

Ika af den råtta Auftornj det fenare af brift

på tid för andra göromål. Tillämpningen

år ock, för hvar och en fom låfer denna

Cafus, lått at göra; men hvad mig år ange-

lågrtaft , år at härmed urfkulda mig ifrån den

mifstankan fom iku!le jag hafva velat tilågna

mig åran af en cur , fom tilhörer en annan

,

neml. Do&or Benko, Medicus* i Berfod i

Ungern 5 och anhåller dårföre at föregående

återkallande af mitt namn vid oftanåmde Ca-

fus må bli med det förfta i Wecko -Skriften

ipförd. Stockholm d. 3 Ocfrober 1782.

C. RnsBEN.

uu
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Utdrag af et Brcf til Provinc. Medicus

Herr Doåior Blom i Hedmora.

- - - Då jag fick Tit. Bref af den 4
JVfaji fiftledne, hade jag, 3:ne Veneriika Pa-

tienter inne på Lazärettet $ ibiand dem var

Gketa Hansdotter ifrån Husby , hvars til-

ftand Tit. känner 5 hon hade då redan va-

rit på Lazärettet uti 3, veckor, och lika

* med de andre 2:ne brukat Pil. e. Merc. Corr.

famt Laxerat, efter fom rum och årstiden

intet tillåt badning; de andra bagge båttra-

des dag ifrån dag, men hos Greta Hans-
dotter förfpordes ingen bättring faftån hon
varit långö inne, utan klagade Händigt öf-

ver vårk. Jag \it henne, då ftraxt taga Opi-

um 5 på forfta dygnet ftadnade varken, ocrr

fedan har hon dageiigen få blifvit förbättrad,

at alla utvårtes Symptomer åro fårfvundne,

och känner intet ondt i hela kroppen. Jag
började med gr. j om qvåliarne, fedan fick

hon et afton och morgon, därpå har jag

hvar tredje dag ökat intagningen med gr.
j

få at hon nu tager om dygnet gr.Xj.

Den 14 Maji kom Stina Nilsdotter
ifrån Folkiårna in på Lazärettet. Hon hade

ingen utvårtes åkomma r utom et flört och
' fult får bak uti halfen, få at tungfpånen var

borta 5 tånderne voro pä henne löfa; då jag

frågade henne om ordfaken dårtil, fade

hon at hon fått Medicamenter utaf Tit.,

hvar-
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hvarefter hon få blifvit 5 jag kunde darutaf

/luta
1

at hon redan fått Merriia, dårföre gaf jag

henne ock Opium på famma fått fom den

lörra; hon år nu aldelts låkt. Bagge hafva

de intet brukat något annat, ån for en åtta

dagar fedan har jag låtit dem bada
s

dock u-

tan fmörjning, hvilket tyckes hafva på/kyn-

dat Curen. Men Decocl. Lignorum hafva de

dock druckit.

Den 27
s
Maji kom Lisa Lilia , född

hår i Fahlun, in^ på Lazarettetj hön hade

flera Veneri&a får och ricktiga koppor , lung-

fot och he&ique i hög grad med fvuldna

fötter , tandkjöttet utvifte mycken Ikjörbjugg

,

hon kunde intet gå, utan blef inburen uti

et rum dar flere Venerifke Patienter voro,

men då de andra började at fjukna för hen-

nes flank fkull, måfte jag iåta bara henne

uppå vinden. Jag gaf henne Opium , var-

ken ftadnade ftraxt, bröftet och andedrågten

blef lättad, alia andr^a Symptomer taga utaf,

hon går nu uppe ibland de andra och år

munter, faft benen ånnu åro nog fvulne.

Den 1 Junii kom Skomakare- Gefållen

Anders Hedman in 3 han har förledit år ock-

få varit inne hår på Lazarettet för Venerifk

Ijukdom och gick ut efter alt utfeende bo-

tad, men kom nu igen uti vårre tilftåndj

han hade får och lökvåxter nåflan ' öfver

hela kroppen 5 förmodeligen har jag ilåppt

honom för fnart ut. Nu har jag låtit honom
om
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om qvålterne taga Opium och om mornarnd

Pil. e Merc. Corrofivo. Sår och växter årö

nu torra, han har fått fin hy igen och kän-

ner ingen vårk uti fela kroppen 5 få fnart

jag får Bad -rummet färdigt tanker jag låta

fmörja honom och bruka Opium tillika.

Det jag tyckt vara befynnerligaft , år,

at det få förhållit (Ig fom Tit. hehagat fkrif-

va, neml. at Opium hvarken gjort ovan-

lig famn eller ftolgången uti oordning* Jag
har anledning ät tro det de intet tåla få ftor

döds af Opium få fnart cje blifva bättre*

Stina Nilsdotter begynte at få kråkningar

och matleda få fnart hon Wef båttre i bal-

fen 5 nii får hon allenaft gr. V om qvållarne

och mår vål. Greta Hansdotter begyn-

ner nu ockfå at bli något tung och fömnig

om mornarne.

Nu vet jag intet om jag tor våga af

jlåppa ut de 2:ne förftnåmde utaa at bruka

fmörj-curen, Tit. år god och med det för-

fta lämnar mig fina tankar därom*

Fahlun

å* 28 Jun* 1732* j. Schulzen*

Herr
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Herr Lif-Med. Profesfor Ackerman i

Kiel har vid en Medicin/k Dottors Promo-
t/on qtgifvit et Program om Emetijke Medels

flora nytta i Pleuritis Vera* Efter åderlåt-

ningen har han mårkt at Patienterne meren-

dels fingo upkaijning, hvilken lindrade (tin-

get då åderlåtningen ingen lifa /karlfat; det-

ta föranlåt honom bruka Infufum Ipecac

:

fom Jkedt med utmärkt, nytta. Flere Pra-

tfici hafva förut funnit detfamma och i lika

ändamål brukat rad. afari, fcillae, Tartarus

Antimon: och Sulphur Aur. Antim., hvilket

H:rr D:rr Meyer och Wolff itven nyligen

beftyrkt i deras Inaugural Difputationer , håll-

ne i Göttingen.

Tinäura Guajaclna Virtus Antarthriticd

år titeln af Do<5h Ernst Fredr- EcKHOFFsInaug.

Difp. d. 12 fiftl. April, ufgifven i Kiel. Au-
tfor anförer åt/kiliige håndelfer at detta me-
del botat Gickt, och påftår at det fpecifice

uplöfer och utdrifver den fega och (kar-

pa Gickt- materien, famt ftårker matfmåit-

ningen. Men fom det år et hetfigt Medi-
cament, få tjänar det ej för blodfulla, gall-

artige, magre och torre Patienter, åfvenfom
de af mycken reteJig kroppsftållning böra ag-

ta (ig derföre.

(Erlang: Gelehrte Zeit. 1782. Bcjtr. XXXI)

Lon*
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London. Hår var redan ij&o^ genom

Prof. Forster i Hall ^ en Engel/k Öfverfått-

ning utgifven af Hrr Schéeles berömde Af*
handling om FAd och Luft^ med lärorika an-

märkningar af Hrr Kirvaisi och et Bref från

Hrr Priestley; af denne i få måtfo forbåt-

trade Ofverfåttning har Hr Profesfor Leow-
hardi i Leipzig utgifvit, på 2g6 p. in grvo

hos Crusius, en ny Ty/k uplaga, renfad

från /krif- och tryckfel och darjämte förledd

ined Hrr Schéeles egne Rön öfver mycken-
heten af den i Dunftkretfen - befintliga rena

Luften och med et kort fammandrag af de
nyafte uptåckter om Luftarterne. Rec. hade
icke vidare förmodat finna den åttikefura

ångan ibland Luftarterne och /kulle haft min-

dre betänkande vid at utelämna den faltpet-

terfura -ångin ån at räkna honom bland de

öfrige Luftarterne. At de kifelartade gyttrin-

gar fom förorfakas genom Flufsfpatluft i vat-

ten, icke komma af Luften fåfom Luft, fy-

nes fannolikt af de förfök Hrrr Wiegleb
och MeYER anftålt med Fiufsfpatfyra.

(Gått. Anz,. 92. St. 1782.)

Catara&a Secundaria lyckligen hulpen

;
utan ny operation.

Tullförvaltaren C * *** 65 år gammal,

var blind på bägge ögonen af en Cataratfa

Ve-
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Vera, det vånftra redan någre år, ået hög*

ra vid pafs et år 5 var för öfrigt frifk 0:1

munter, utom det at han af trågit ftiila iit-

tande vid et fenfter for fin fyllas fkuld .biif-

vit flusfig och lomhörd, fynnerligen på vån-

ftra fidan.

Patienten preparerades genom afförin-

gar och disetens reglerande på vanligt fått.

1781 d. 2g Junii f. m. opererade jag ho-

nom, i H:r Doft* Hagströms närvaro, med
extraftions methoden. På vånftra ögat gecjf

den dunkla Criftallen lått ut, genom en til*

råckelig incifion , litet af humor vitreus följ-

de med, Patienten kunde ftraxt fe allehan-

da objeåerj På det högra ögat var Lens ic-

ke fammanhångande , utan måtte urtagas med
Cueilleretten ftycktalsj fedan Pupillen blifvit

ren kunde Patienten likaledes fe pä det ö-

gat. Eftermiddagen öpnades ådren, mot
natten gafs et gran Opium med nitrum och
Såcker, och följande morgon Sal anglicum 5

Ögonen kyldes och tvättades flitigt med öm-
fat frifkt vatten och dageligen togs Opium
mot afton famt Saltet hvarannan eller 3idje

dag. På 9:de dygnet började Patienten kla-

ga öfver vårk i vdnftra ogat^ då Biodiglar

fattes ofvan, under och på fidan, och affö-

rande medel nyttjades alfvarfamligen , hvari-

genom varken val lindrades men ville icke

förfvinna, få at Veficatorium måfte fattas i

nacken , fom holts flytande hela 14 dagar,

N:o 21 • X hvil-
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hvilket hade den påföljd at varken fpridde

lig öfver hjesfan och bak åt nacken. Före-

nåmde medel itererades, men frugtlöfl:, ty

bagge Camerc Ocoli blefvo fylte af Suppu-

j-ation, fynen förfvan och ögat föll Jluteligen

tiliamman. Högra ögat åter duckade iig

båttre \ Patienten hade dåruti inpen Inftam-

mation af betydelighet, fynen tiltog fmånin-

gom j
fom tröftade honom öfver det vånftra

ögats fårluft. Medio Augufti klagade Patien-

ten at fynen icke tycktes vidare tiltaga, u-

tan fnarare min(1<as$ han markte fom en rök

eller et nåt För ögat, fom förvillade honom.
Når ögat underföktes i klar dag fyntes la-

rn ina pofterior Capfulas Lentis vara flåcktals

opac och pupillen var orörlig. Nu var få-

ledes intet annat råd ån at aniingen fprånga

denna lamina med en Starrnål , eller ock
Mmna til tiden at vånta om hon, fom ibland

händer^ fmåningom öpnar (Ig fjelf för Axis

Vifus. Patienten valde det lenare och refte

hem med följande förefkrift:

I:Oj At undvika ftarkt ljus, af Sol och

Eld, på det ej pupillen måtte fnörpas mer
tilfammans och göra en Synizefis, hvilken

oumgångeligen (kulle fordra ny operation.

2:o, Genom god diset, dageiig rörelfe,

lått föda, och löft bf föka förekomma alla

Spafmer i underlifvet.

3:0, Med åderlåtning då och då min-

£ka blodens pråisning åt hufrudet 4:0, med
lin-
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lindrigt ögonvatten underhålla humoris A-
qvei flyfning och tårarnes jåmna lopp.

Efter et hälft år voro förft möjeligit at

med någon fåkerhet veta om ny operation

kunde undvikas.

Då Patienten, medio Septemb. 1731,
refte hem, kunde han fe fkilja . fårgor, kän-

de ftora bokftåfver med tilhjelp af et Con-
vext glas, fåg

#
hvad klockan var på fit fick-

ur och i mulit vader kunde gä allena*

1782 d. 10 Maji feck jag fåker under-

råtte] fe at Patienten fer gå och kan Jkrifva

utanlkrjft på B ref, men at ögat fnart blir

trott 5 i Oä. f. å. hade fynen få mycket til ta-

git at han fer /krifvä rlere rader, kan båttre

gå allena och ikilja perfoner. Således blir

ny operation onödig, hålft alt hopp år at fy-

nen ånnu ytterligare tiltager.

Man lårer af denna håndelfe Ho , af

gammal flufs och döfhet åro elaka förebud

vid Starr -operationer. 2:o, at faftån Jamina

pofterior Capfulae (kulle efteråt finnas flack-

tals opac , kan den ibland genom Naturen9

enfamme åtgård öpna fig och lårnna fri in-

gång för ljusftrålarne , få at ytterligare opera*

tion blir onödig.

Joh. L* ÖDHEUUS*

X 2 K.
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K. Wet. Acad. Nya Handlingar Tern. III

for 1782 ufia Qyartalet.

p. g<j. Ron och Anmärkningar om JEther af
C. W. SCHéELL.

Utom JEthers vanliga* tilredningsfdtt af

Acida Mineralia och Spiritus Vini beikrifves

§. I. hvad Brunften bidrager. §. 2. vifes

at Acidum Viftrioii år en beftånds del af JE-

ther Vi&riolatus. §. 3. underfökning om or-

faken hvarföre Acidum Salis och Spiritas Vi-

ni enfam ingen JEther frambringar. §. 4.
vifas at Acid. Salis utgår en beftånds del

af defs jEther. §. 5, Förfåk med Flufsfpat-

fyra , fom åfven gaf litet JEther, §. 6. med
Concenterad Ättika. Gref De Laukagvais
Ather Aceti ville icke lyckas at få. Mert

A. upgifver et fått at kunna producera en
JEther Aceti. §. 7. Phosphorus fyra vifte

intet fpår til JEther. §. g- icke heller Sal.

Benzoinum och Spiritus Vini, men med til—

fats af Acidum Salis fick A. en JEther forn

luktade Benzoes. §. 9. Acidum Tartari har

ingen vårkan på Spirjt. Vini; ej heller con-

centrerad Citronfyra, eller Sal Sedativum, med
eller utan Brunften. Concentrerad Ättika med
Acid. Tartari eller Brunften, gifver ingen

JEther; icke heller följande Salter: Zincum
Acetatum, Mercurius Acetatus och Salitus,

Ferrum Salitum, Magnefium Salitum, Argen-

tum Nitratum, Magnefia Alba Salita, Sal

Ben-
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Benzoinum och Brunften, Alcali fixum Cau-

fticum och Brunften, Arfenic fyra enfam el-

ler med Brunften, -§. .10. Förklaring öfver

j£thers generation.

Botanijk hejkrifning pä 2 Spectes dgta Mu-
Jkot ifrån Öen Banda af C. P. Thunberg.

p. 46*

A. har från Batavia fådt, med Arrack

jnlagdt i en fla/ka , begge Species af den åg-

ta Mufkotnöten, fom gifvit honom tilfålle at

förft af alla Botanici i verlden kunna deter-

minera defs rum i Sexual Syftemet, fom år

Monoecia. A. be&rifver desfe begge Spe-

cies under namn af Myriftica Mofchata och
Myriftica tomenrofa.

*

Ledi kraft emot RSdfot af B* Björnlund

P- 7S-

A- befkrifver i 10 anförde håndelfer

denna örtens oförmodade värkan
3
brukad u-

tan något föregående, underhjelpande eller

förut brukat medel. Det var Infufum forn

nyttjades mer eller mindre ftarkt efter om-
ftåndigheterne.

anmärkning vid detta Ron af J. L. Odhe-
lius. p. 79.

Genom Kongl. Collegii Medici anftalt

gjordes härmed genaft prof på de fattige

X 3 hår
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hår i Staden (a) för Diarrhée, emedan Röd-
fot lyckligt vis ej var epidemi/k. På K. Laza-

rettet har ock A. funnit defs goda vårkaa

emot Diarrhoea chronicg.

Worfåk til et Hygrometrum Flora af Clas
B/erkander. p f 8<j.

Visfe växande blommor fammandraga
nattetid fine Blad

}
i affigt at bevara ömtåli-

ga delar for kyla m, m. Meri Carlina Vul-

garis , ( Karborrar) [om efter utblomningen
flår uttorkad qvar hela följande året, har li-

kafullt en märkvärdig rörelfe, hvilken ofta

utvifat tilkommande väderlek, iafom når det

förmiddagen varit klart och Calyx ej öpnat

lig, har eftermiddagen blifvit mulen; och når

det varit mulet om morgonen och blomfo-

dret begynt öpna fig , har eftermiddagen biifc

vit klart.

Berättelfe om en Man fom nedfvdlgt Koppar*

Jlantär , en Knij', et Eldftål och en Flint

a

,

'qf
B. BjÖrnlund. p, §6^

Flidtan och någre Slantar afgingo in-

nom några dagar, men det öfriga efter et

hälft års forlopp med excrementerne. Slan-

tarna voro då blanka, benen i knif/kaftet för-

tärde
;
Knifbladet och: Jpldftålet /krofliga. Un-

der*

(a) Se pfyanföf? p, 20?,
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der denna tiden mådde han mycket illa
y

måfte ligga til iångs och lindra (ina plågor

med mjölkmat, mjöigröt och välling.

K. WeU Acad. Nya Handlingar T. 111.

2:dra qvartalet.

P. 104. Be/krif"ning och Rätte]fer bårande til

Riftorien om Foglarm af P#. P. Bar*

de Lapeirouse.

Til desfe anmärkningar har A. blif-

vit upmuntrad af Herr Asfesfor Sau, v.

Stockenström, under defs utlåndfka refor.

De angå Accipitres, Pica^ Gralte, Gallin»,

Pasferes.

P* 118. Anmärkning o/ver ^föregående] Be-

jkrifning af C. P. Thunberg.
|

Begge desfe vackra 'afffandlingar, nvil-

ka fprida mycket ljus i denna delen af Na-
turalhiftorien, tåla intet utdrag, utan böra lå-

fas i iit fammanhang.

P. l2o
:#
Anmärkningar om fättet at conferve*

ra Ättika, af C. W\ Scheele.

Fyra fått aro hittils brukade at förekom-

ma Ättikas fördårfvande 1:0 at. brygga hen-

ne ftark och fur, 2:0 at genom frysning ftår-

*X 4 ka
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ka henne, 3:0 at uteftånga luffen

, 4:0 at de-

stillera henne 5 men följande fått recommen-
defas af Å. fåfom det låttafte af alla : Ätti-

kan kokas ofver friik eld, i en val förtent

kittel
5

~ minut och fylles fedan varfamt på
bouteillerj eller ock ilas Ättikan i bouteiller,

fåttes i en gryta med vatten ofver eld och
kokas en liten ftund. På detta fåttet håller

hon fig många år och år ganfka tjenlig få

vål til compofitioner på Apothequen\ fom
andra husbehof.

Infeä Calender får ö"r 178 1 af C. Bierkan-
jDER*

P. 122. hår gifves en dagelig förteck-

ning på infeéternas framkomft, på A:s hem-
vift i Weftergötland , från d. 18 April til

d. 27 Oäober, med anmärkningar efteråt.

Bejkrifningpä et nytt årte genus, Fagraa Cei-

lanica , af C P. Thunberg,

P. 132. Orten år en liten bu/ke, fun-

nen på Ceilon emellan Colombo och Gale,

med en mycket vacker blomma , fom tåflar

i fkönhet med Gardeniae och Portlandia. Ta-
bellen gifver vidare uplysning.

Anmärkningar vid Strix Aluco, (Haruglan)

af P. G. Tengmalm.

P. 138- Denna Fogel belkrifves til Cm

hushållning, anätomie, föda och öfrige om-
dån-
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ftåndigheter. Defs agg åro ej öfver 5, ho-

nan ligger en hel månad på dem. Boet gö-

ras uti iholiga tråd 5 förnåmfta fådan åro möfs
och råttor; ungarne åro blinde hela 9 dygn.

Vid /lutet af Julii åro de fårdige at föda fig

fjeifve.

Ron om värkan af Cucumts Colocynthis
3

af

Nils Dalberg.

P. 144. A. har funnit defs Tin&ur för-

månligaft, emedan Pulvret, ehuru tagit i de

minfta dofes förorfakar ref. Af Tinåuren
tages 4 a 5 gånger om dagen från 12 til

éfver 20 droppar uti kalt vatten , då ref fål-

lan märkas 5 men en fvår be/k fmak torde

förefalla befvårlig. Man ftannar med dofis

når lifvet blir löfare ån vanligt.

Emot Lamhet anföres exempel på defs

värkan. Åfven har A. med fynnerlig förmån

brukat henne emot Ifchias , Rhevmatifmer ef-

ter öfverftödigt brukade Mercurialier och en-

vifa oordentliga Intermittente Febrar*

Anmärkning ofver 1 78 1 ärs väderlek, fom
uplyfa Calendarium Fauna får Wermdo
(a) Skärgård, af Sam. Ödman.

P. 158. Vintren började tidigt året för-

ut i Nov. och råckte til Martii manad. Tall-

X 5
tra-

» '«

( a ) Belägen ftraxt öfter om Stockholm vid nafskanten.
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traften (Turdus Iliacqs) var den forfta fo-

gel fom föng, och Phalaena Logiana det for-

fta Infeft, begge d. I Marta- Lärkans fång

betyder at flackar blifvit bara på Åkren. Ef-

ter d. 9 April islofsning. D. 24 börjades

vårbruket. D. 29 fyntes Myggorne. D. 27
Maji fifta nattfroft. Göken började d. 4 Maji

och flöt d. 1^ Julii at gala. Forfta nattfroft

d. 25 Aug: Forfta fnö d. 21 0<5r.

Utdrag af et Bref frän Herr Giorgiq
SantIj Profesjor i" Hijl. Natur, och

Botaniqiien i Pifa y til en Håg Herre.

* « - "Doftor Cirillo i Neapel har företa-

*> git (ig at til Venerifke fjukdom.ars botande
55 nyttja en Salfva fom göres af Skirat Svin-
35'

ijlet en unce och Mercurius Corrofivus A\-

"bus en drackma* Han låter göra fmörj-

*>ningarne endaft på fotfålorne med en drach-
3J ma om dagen af denna Salfva 5 och för-

9* fåkrar ilg därigenom hafva lyckeligen bo-
" tat de m.ift hårdnackade fjukdomar, til och
95 med hårdheter i Lefren och Mielten. Man
3 > måfte icke fmörja annorftådes ån på fot-

"fålorne, ty denna falfva fflulle göra hud-
" lösheter på alla andra ftåilen, dar huden
55 år mera retelig. I Florents har man med

\l mycken framgång förfökt denna methoden."
An*
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Anmärkning. Sublimatet har vål hitin-

tils i Ungvent endafl blifvit brukt utvårtes

fom et renande och frätande medej i Vene-
ri/ke får och til växters utrotande (a)$ men
fom defs ftora och fåkra värkan invårtes nyt-

tjat, nu mera år öfver all genfågelfe, få för-

tjänar ock detta, Dodor Cirillos, får/lag Lä-

kares upmärkfamhet , hvilka i fvåra med Schir-

rer förknippade, Veneriike krämpor torde

dåruti finna en oförmodad förmån.

J. L. Odh ELIUS.

Väderleken och de måft gängbara Sjuk-

domar i Stockholm
7
Månademe April t

Maji och jfunius 1782.

/prill I» Morg. mulet och dintbogt, 2 gr-

blidt. Barom. 25,23. Midd. mu-
let, 5 gr. blidt,

ttt«— 2. Morg. mulet, 2 gr. blidt, Barom.

25,20. Midd. måft klart, 7 gr.

blidt.

3. Morg. klart, 3 gr.' blidt, Barom.

25,25. Midd. 7 gr. blidt.

, 4. Morg. klart, 2 gr. blidt, Barom.

25,43. Midd. 6- gr. blidt.

. 5. Morg. mulet och dimbogt, 3 gr.

blidt. Barom. 25,53» .
Midd.

måft klart, 10 gr. varmt.

6. Mor-
.

.

11 .
» 1 m i i» n i I -1 ' '

(3) Se £harra, paup.
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ApriU. 6. Morg. klart, i gr. blidt, Barom.

25,73. Midd. klart, 9 gr. varmt.

—— 7, Beftåndigt klart, om midd. 6 gr.

blidt._— g. Morg. klart, 2 gr. kalt, Barom.

26,00. Midd. 7 gr. blidt.

— —9. Morg* klart, O. Barom. 25,86.

Midd. klart, 9 gr. blidt.

• 10. Morg. klart, 1 gr. blidt. Barom.

25,54. Midd. klart, 1 gr. blidt.

—— II. Morg. klart O, Barom. 25,47.
Midd. 9. gr. blidt.

—— 12. Klart, morg. 2 gr. kalt 5 midd. 7
gr. blidt,

— — 13. Klart til aftonen då det blef mu-
let, om morg. 3 gr. kalt,

midd. 5 gr. blidt

— — 14. Morg. mulet, i gr. kalt, begynte

fnoga. Barom. har de 3 förfta

dagarne ftådt vid 25,42, men
nu fallit til 25,34. Midd. 9 gr.

blidt, föll våt fnS om aftonen.

r- -15. Morg. mulet och dimbogt, 1 gr.

blidt, Barom. 25,26- Midd. mu-
let, 5 gr. blidt, rågnade fmått

hela aftonen.

— —16. Morg. mulet, 2 gr. kalt, Barom.

25,56. Midd. klart, 4 gr. blidt*

.— — 17. Morg. klart, 4 gr. kalt, Barom.

2S,48- Midd. måft klart, 2 gr.

blidt.

ig. Morg.
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/priU* 18» Morg. klart, i gr. froft, Barom.

25,71. Midd. klart, 3 gr. blidt.

19. Morg. klart , 3 gr. froft , Barom.

25,84. Midd. klart, 7 gr. blidt.

20. Morg. klart, O, Barom. 25,79.
Midd. klart, 10 gr. blidt.

— —r 21. Morg. klart, 2 gr. blidt. Midd.

7 gr. blidt , afton, halfklart med
froft och några fnöfkårfvor.

—— 22. Morg. klart , 2 gr. froft , Barom.
. 25,55. Midd. 2 gr. blidt.

__23- Morg. halfklart, 4 gr. kalt, Bar.

25,67. Midd. måft klart, 1 gr.

kalt.

— — 24. Morg. halfklart, 6 gr. köld, Bar.

25,66. Midd. mer klart ån mu-
let, O.

•—— 25. Morg. fnogade något, men åter

måft klart, 2 gr. kalt, Barom.

25,65. Midd. til /kiftes klar*

och mulet, fnögade några gång.

men litet, O.
26. Morg. mulet, 3 gr. kalt, Barom.

25,70. Midd. måft mulet med
fmå fn6/kurar. I gr. blidt-

27. Morg. klart, 4 gr. kalt, Barom.

25,80. Midd. måft mulet, 1 gr.

kalt. Snågade ofta men litet

hvarje gång.

28* Måft klart. Morg. 3 gr. kalt,

midd. 1 gr. blidt.

29. Morg.
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JlpriU. 29. Morg. klart, 4 gr. kalt, Baronr»

25,93. Midd. klart, 3 gr. blidt,

blef mulet emot attonen.

30. Morg. mulet, 1 gr. kalt, Baront.

25,58- Midd. mulet, 8 gr blidt.

Aftonen föll något rågn-biandad

fnö.

Maji I* Morg* klart, 2 gr* kalt, Baronv

25,45* Midd* måft mulet med
fnåglopp, 1 gr* blidt.

——2* Morg» halfklart, 2 gr, kalt, det

fnögade litet om natten, Barom*

25,54* Midd* mulet med våt

fnö, 4 gr* blidt*

. 3* Morg* klart, 1 gr* kalt, Barom*

25,50* Midd* mulnade och föll

något fnö, 5 gr* blidt*

4* Morg* mulet, 1 gr* blidt, Barom*

25,60* Midd* mulet, 6 gr* blidt

och fnögade litet

5* Mulet* Midd* 3 gr* blidt*

6* Morg* klart, 3 gr* froil, Barom*

25,49* Midd* mail klart, 4 gr*

blidt*

— —7* Morg* klart, § gr* blidt, Barom*

25,64* Midd* klart, 5 gr* blidt*

—— 8* Morg* klart, 1 gr* blidt, Barom*

25,75* Midd* klart, 8 gr* blidt*

—— 9* Klart, morg» 1 gr* midd» 9 gr* blidt

—— lo» Morg* klart, 2 gr*bjidt, Bar* 25,56*

Midd* klart, 12 gr* varmt*

II* Morg*
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Maji II, Morg* måft mulet, 6 gr* blidt

Bar* 25,6b* Midd* klart, 12 gr*

blidt.

— — 12* Måft mulet, midd. 13 gr* varmt,
och rågnade helt litet*

13* Morg. halfklart, 7 gr. blidt, Bar*

24,40* Midd* mulet, 16 gr*

varmt, rågri ftånkte litet om af-

tonen*

14* Morg* måft mulet ^ 7 gr* varmt,

Barom* 25,35, Himmelen klar-

nade åter* Midd* måft klart,

Iif gr* varmt*
,—— 15* Morg* klart, 7 gr* varmt, Barom*

25,65* Midd* 13 gr* varmt,
eftermidd* mulet, emot aftonen

började det rågna*—— l6* Morg* mulet, 7 gr* varmt, Bar*

25,45* Midd* mulet, 14 gr*

varmt, fent emot aftonen ym-
nigt rågn med några flarka å-

(keilag*

17* Morg* måft mulet, lo gr* varmt,
Barom* 25,18, begynte ftiga,

Midd* halfklart, 16 gr* varmt,

om aftonen rågnade litet*

18* Mera mulet med en gpd rågnflkur*

Midd* 14 gr* varmt*

—— 19* Måft klart, middagen 1 5 grader

varmt*

20* Morgt
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Maji 20* Morg* klart, 10 gr* varmt Bar* föll

d, 18 til 25,10, men fteg d* 19 til

25,22* Midd* måft klart, 13 gr*

varmt*

—— 21* Morg, mulet, g gr* varmt. Bar*

25,26» Midd* 13 gr. varmt,
fmått rågn om aftonen*

22* Morg* mulet, 5 gr* blidt, Bar*

25,35* Midd* 12 gr* varmt,
mulet tils mot aftonen.

23* Morg* klart 7 gr* varmt* Barom*

25,49* Midd* 10 gr* varmt*,
häftigt mulet med vålfignat rågn
i några timmar*

24* Morg* klart, 8 gr* varmt, Barom*

25,53* Midd* klart tils mot
natten, 15 gr\ varmt*

2?* Morg* mulet med ymnigt rågn,

8 grad* varmt, Barom* 25,35*
Midd* mulet med ymnigt rågn,

14 gr* varmt*

— —26* Måft klart, midd* 13 gr* varmt,
rågnade litet en gång*

—— 27* Morg* klart, g gr* varmt, Bar*

2?,43» Mulnade mer och mer
och kom en rågn/kur om afto-

nen, midd* 15 gr* varmt*

28* Halfklart* Midd. 15 gr* varmt,
rågnade en god /kur om afton*

—— 29* Morg* klart, 9 gr* varmt. Bar* 25,70.
Midd* måft mulet, 14 gr* varmt

30* Morg*
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Maji 3o* Morg* < mulet, 8 gr* varmt, Bar*

25,64* Rågn eftermiddagen 9
gr* varmt*

—) — 31* Mulet med rågn näftan hela da-

gen* Midd* 10 gr* varmt*

Junii i* Mäft mulet, rågnade en gång,
midd* 14 gr* varmt*

—— 2* Morg* mulet, 10 gr* varmt, Bar*

25,25* Midd* måft mulet, 12
gr* varmt*

—— 3* Morg* klart, 11 gr* varmt* Bar*

25,38* Midd* klart, 16 grad*

varmt*

4* Morg* mulet och rågnftånkte, g
gr* varmt, Barom* 25,36* Midd*
mulet med något rågn eftermidd*

14 gr* vatmt, blef klart til natten*

5* Morg* klart, 9 gr* varmt, Barom*

25,50» Midd* måft klart, 12
gr* varmt*

*—— 6* Morg* halfklart, 7 gr* varmt, Bar*

25,61* Midd* måft mulet, 12
gr* varmt*

—— 7* Morg* klart, 7 gr* varmt, Barom*

25,65* Midd* måft klart, 14
gr* varmt*—— g* Morg* klart, 12 gr* varmt, Bar*

25 2
7i* Midd* måft klart, 19

gr* varmt*

</ 9* Måft mulet , middagen åo grad*

varmt*

lSJ:o 22* Y lo* Morg*
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Junis 10* Morg* mulet, 14 gr* varmt. Bar*

25,66, efter en iiten rågnfkur,

om morgonen, blef klart midt

på dagen och 22 gr. varmt*

—;— II* Morg* mulet och duggrågnade et

par timmar, 12 gr* varmt* Bar*

25,42* Klart midt på dagen
och 21 gr* "varmt, ,om aftonen

mulet med rågn och åikedunder*
—-— 12* Morg* mulet och rågnaktigt, 14

grad. varmt, Barom*, 25, 18*
Midd* måft mulet, 17 gr* varmt,
ymnigt rågn om aftonen*

• 13* Morg* ftrömoln, 12 gr* varmt,
Barom* 25,50* Midd* måft mu-
let, 19 gr* varmt*

~— 14* Morg* ftrömoln, 12 gr* varmt,
om aftonen rågnade något, Bar*

25,49* Midd* halfklart, ig gr*

varmt*

—— 15* Morg* mulet, 15 gr* varmt, Bar*

25,65* Midd* mulet och råg-

nade litet et par gånger, 20 gr*

varrrit*

j?~~ 16* Måft mulet, morg* 15, midd* un*

der en häftig ftorm och rågn-

/kur allenaft 7 gr* varmt 5 afto»

nen klart, 12 gr* varmt*

S?—-17* Morg* klart, 8 g** varmt, Bar*

27,94* Midd* klart, 16 grad*

varmt*

Ig» Morg*
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Junii 18* Morg* halfklart, 10 gr* varmt,
Barom* 25,77* Midd* måft klart,

l6 gr* varmt*

19* Morg* klart, 12 gr* varmt. Bar*

25,33* Midd* klart, 20 grad*

varmt*

20* Morg* klart, if gr* varmt, Bar*

25,7g* Midd* klart, 25 grad*

vsrmt*

1 21* Morg* klart, 17 gr* varmt, Bar*

25,82» Midd* klart, 22 grad*

varmt*

22* Morg* klart, 15 gr* varmt, Bar*

25,79* Midd* måft klart, 24
gr* varmt*

—— 23* Mäft klart, midd* 18 gr. varmt*

24. Klart, 22 gr* varmt*

*—— 25* Morg* mulet, 13 gr* varmt, Bar*

har i desfa, dagar varit hog, om-
kring 2.5,80* Midd* måft mu«

.. let, 17 gr* varmt*

26* Morg* klart, 11 gr* varmt, Bar*

25,76* Midd* halfklart, 16 gr*

varmt*

— —27* Morg* klart, 8 gr* varmt, Barom*

25,67* Midd* måft klart, 16
gr* varmt*

—-— 28* Morg* mulet, 8 gr* varmt, Bar*

25,55* Midd* 19 gr* varmt,

-—— 29* Morg* klart, 13 gr* varmt, Bar*

25,51* Midd* 18 gr* varmt*

Y 2 3o* Morg*
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Junii 30* Morg» mulet, i<f gr* varmt , Bar*

25,43* Midd* 21 gr* varmt*

Den måft gångbara fjukdomen var den
från Ryfsland ofver Finland hit ankomne Ca-
iharral Febren , allmänt kand under namn af

Schnupffieber. Han vifte fig egenteligen i

April , Maji och til mot flutet af Junius 5 var

ftundom mycket häftig och något infiamato-

toriik, och medförde ftundom röta. Efter-

åt plågades fomlige af andtäppa 5 en och an-

nan 1 blefvo förvillade til förftåndet, fom dock
alt genom goda aftöringar hjelptes , få at få

männiflcor dogo dåraf.

Huru denne Feber forhållit fig i Fin-

land denne vinter och vår, kan aidrabäft in-

hämtas af följande Herr Prov. Medici Do#.
Ekmarks Raport til K. Colleg. Med. date-

rad Lovifa (a) d. 19 Martii 1732.
. - - . " Denne vinter började med et gan-
3'ika ftarkt och ömnigt fnöfali, fom kom på
"den ännu aldeles ofrusne marken, hvaref-
35 ter kölden periodvis vant ovanlig och få

"ganlka ftark, at den på flåtten hunnit trän-
99

§a ^ g^nom 3 fots djup fnö, få at å-

"krarne nu åro frufne, men i ikogarne åro
,; måfar och kjårr ofrufne. Ifrån d. 19 til

och

(a) Giånsfafcun jmocRyftland.
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"och med d. 16 Febr. var hår oafbrutit en
" öfvermåtton bitter och få /karp köld, at

"ingen, fom långe varit hår viftande, kan
"århindra fig någon fådan tilförene. I brift

" af Thermometer kan jag icke utfåtta köl-

" dens grader, men på de fom finnas vid
" Brånnerierne var d. 16 kl. g om morgo-
nen alt qvickfilfret i kulan hoppackat (b).

"Vid denna 1 tiden och fÖrnåmligaft fam-
w ma dag d. 16 fjuknade hår folket få man-
"grant, 2t de fri/ke förhöllo Gg til de fjuke

"fom 1 di 6 a 8- Sjukdomen var en af

" förkylning, genom den i lungorne indrag-

"ne kalla luften, tilkommen Feber, fom
"började med vanliga rysningar, hetta och
"en gråfelig fvår hofta och bröftvårk, fom
" hos de måfta var förenad med flygn och
"någon blodhoftning, dock icke pleurefie,

"ty hos ingen fyntes crufta inflamatoria ef-

"ter åderlåtningen 5 fjukdomen förgeck ock
" häftigare och förhölt (ig annorlunda. Svet-
" drifvande medel i början tagne , fördref fe-

" bren innom 3 a 4 dagar, men hoftan var

€
* fedan gan/ka envis» Detta onda år nu för-

" bi fedan ej flera ån 7 a 3 dåraf blifvit hår
" i Staden döde , inberåknat Garnizonen. Haf-
" vande Qvinnor voro i ftörfta fara och 2:ne

"dogo- Allmänheten trodde fjukdomen va-

Y3 ra

(b) Jämför K. Vet. Acad. Nya Handlingar. T. III.

p. 80.
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99 ra fmittoram , fom ftyrkres af ef rygte om
99 den flora fjuklighetén hos grannarne i Ryfs-
35 land , hvarfore en Militariik Cordon fades

*' vara där* inrättad , hvilket dock fedan fun-
99 nits vara ogrundat. Teckn til rota har jag
99 icke blifvit varfe 5 utan har jag trodt mig
"inna fullkomlig orfak i förenämde väder-
99 lekens utomordenteliga be/kaffenhet , hvar-
99 igenom både feber, Ikåmd digeftion och
"den fvåra hoftan tilråckeligen blifvit up-

pretade."

Om denna nåftan öfver heja Europa
gångbara feber tagit (in början i Ryfslands

Afiati/ka Provincer och därifrån fpridt fig

Händigt väfter ut, famt, efter fomiigas me-
ning, fölgdt öftanvädret. kan va! icke ännu
med fäkerhet afgåras 5 men följande från god
hand komne underrättelfe tyckes ftyrka den
tankan.

- - - "Den från Ryfsland i år öfver hela
09 Europa utgångne Farfoten, känd under

"namn af Inrluenza, är til Petersburg förft

99 anländ ifrån Siberien. Den hade vintren

"förut grasferat på andra fidan om [nfjön

"Baikal alt inemot Chinefilka grånfen, ut-

99 bredde fig förleden höft längs efter Altai-

"fke bergsryggen, drog fig kort för Nyåret

"öfver Tobol/k til Cafan, kom därifrån til

"Mufcou och få hit til Petersburg. Denna
"defs marcheroute har Hr. Prof. Pallas ge-

"nom brefväxling utrönt och låfvar ikaffe

ok
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"ofs en fullftåndig och fammanhångande efter*

''råttelfe om denna farfots uphof och flyttningar,

* Jefter tid, orter och ofrige omftådighetter."

(Upf.SdlJk. Tidn. Nio 164,161. 1782). (a^

TNägra Anmärkningar om Medicinens tiU

Jländ i Hamburg nu m. och Tyjka Lä*

kare-Mcthoden i allmänhet , ingifne af
Sven Hedin.

I början af året hade jag den åran a£

inlämna en kort, och jag vil tilftå med Hr.

Prof. Kraak, för litet detaillerad underrät-

telfe om de vackra inrättningar, fom til Me-
dicinens befrämjande blifvit gjorde af Dan-
(ka Regeringens men mitt fyftemåi var >a£

endaft fåfom i et öfverfeende gifva begrep
om Läkare- Veten/kapens tilftånd, efter jag

trodde at til äfventyrs voro den fullftåndiga

befkrifning, fom i Köpenhamn utkommit om
alla desfa inrättningar, redan bekant, och at

jag fåledes /kulle blifva i kända faker alt för

vidiöftig. Emedlertid fågnar det mig oände-

ligen at Hr. Prof. Kraak fådt en få fördel-

aktig bekråftelfe om desfa anftalters förträng

lighet, efter jag vet at Hr. Proferforns med-
födda vettgirighet helt vift (kall bedraga ho-

nom at låmna åfven den förnöjfammafte ftåll-

Y 4 ning

(a) Denna Feber vifte lig mit i Tyfkland famma tid

och var i början af Julius redan i Frankrike ocfi

öfver Alperne i Italien, enligt Hof-R. Hetnss
program, fe QåtU Anz, N;o 97. 1733.
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ning för at fjelf fe hvad han af andra hördt,

då vi fåkert få lofva ok dels mogne årindrin-

gar. Vid det Hr. Profesforen i öfrigt beha-

gat anmärka fåfom tjenande til upiysning af

mitt bref, förekommer den altför grundade

tanken om Lazaretter i allmänhet 5 men jag

vågar dock förfåkra at det ftora Fredrics Ho-
Jpital i Köpenhamn har få af desfa ölägenhe-

ter $ oagtadt den mångd a£ 3 til 400 perfo-

ner fom där dageligen /kotas $ men då in-

rättningen hvart år confummerar 20,000
Rrdaler Courant, bör man af anlåggarenas

mogna ärfarenhet, vänta hvad de fördelaktig

gafte be/krifningar omtala. Utan tvifvel är

K- Svenika Seraphimer Lazarettet en förträf-

felig ftiftning, men man mäfie dock tilftå alt

för trångt, 1 anfeende til folkmängden, faft

icke för det utbredda och forfkande fnillet,

för en åcrel, fom med fina förträrlelige rön

uplyft infödda och utlänningar , och för en O-
PHEUUs och Schulzenhelm, fom redan gjordt

iner än hvad man hördt vara anförda ifrån

desfe vidtfrägdade ftälien. Utan at töras tro

det jag heller denna gången ikali bättre

lyckas, driftar jag dock framlämna några lika

korta anledningar til kännandet af Medici-

nens tilftånd i Hamburg och Ty/ka Låkare-

roethoden i allmänhet»

Hamburg har en anfenHg folk-nummer

och vida ötverftigande den vi räkna i Stock-

holm» Fattigdomen ibland den ringare ho-

pen
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pen år val flor/ men går icke til den grad

af ufelhet, forn vi dageligen måfte fe hos
ofs i Hufvudftaden. Sålian veta' Lakarna u-

taf någon hårjande farfot, och hvad hos ofs

få ofta förekommer, en förödande dyfenterie,

år alcteies icke anmärkt i Hamburg och defs

Förftåder. Den öfver hela Europa härjande

Snuf-febren, fom denna förflutna våren in-

fant fig i Hamburg i Maji mån?d, var få

allmän at man med all vifshet kan fåga det

en fjerdedel af invånarna dåraf på en gång

voro angripna. Jag undgick icke' fjelf et

häftigt anfall, fom vid den då redan tilta-

gande värman hade fvåra fymptomer af röt-

aktig feber , och vid »hvars botande vår år-

farna och Jårda Landsman Doft. De Rogier
var min hjelpare, hvilken på hemrefan ftadd

ifrån den vidlyftiga tour han anftålt, fig hår

vid famraa tid uppehölt. Denna allmänna

feber var icke dödande 5 i början gick han

litt nog öfver, men hade til flutet fvåra fel g-

der och fordrade all granlaga tilfyn. Febren
börjades vid en kall oftlig vind, fom i någ-

ra dagar fortfor, och fpridde fig fjukdomen

med en undransvård fnållhet. Några Läka-

re påflodo fig hafva åfven i de fvårafte an-

fall haft båfta värkan af Vinum Huxhami fe-

dan de förut lindrigt laxerat. En omftånde-

lig belkrifning år om denna feber i Hamburg
utkommen med jåmförelfe af den fom 1741
Jkali hafva grasferat under namn af Influensa»

Y 5 An-
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Antalet af prafticerande Läkare i Ham-
burg år otroligen ftort och okas dageligen

af kringflrykande charlataner och qvackfalf-

vare , fom antingen dår nedfåtta fig , eller

fom blott vid genomfarten på någon tid fig

dår uppehålla. Desfa utropa fina medel och

fin förträfflighet i långa annoncer, dår man
fkulle tro af Gudar och icke månnifkor öp-

nat fina förrådshus. Hamburgfka Lakarna haf-

va val varit omtånkta at hindra detta fjelfs-

våld, och til den andan fammanfatt fig un-

der namn af Societas Medica Hamb. för at

fmåningom kunna uteftånga flika bedragare 5

men i en få fri, Stat kan det fvårligen ike,

och ånnu flera hinder framkaftar den vanliga

oenighets andan. Jufl denna tråta har /kaftat

ofs en ibland Tyfklands berömligafte Läka-

res yttrande öfver denna faken, i en Unter-

fuchung der vermeinten nothwendigkeit eines Au-

torifirten Collegii Mediet und ciner Medicini-

fchen Zvangordnung , fom ehuru makalöft i

fitt /lag, icke gynnar Medicinlka Lagar och

Författningar i almånhet. Do&or Reimarus

år Författare til denna lilla Afhandling, en

Man af mycket fnille, fom med all ratt nam-

nes förft bland Hamburgs Läkare, och fom

för fina ikrifter i Medicin, Phyfiquen och

Natural - Hiftorien år vida berömd. Nåft ho-

nom följer Doclor v. Eckster en vidtfråg-

dad Pratficus, fom tillika har infeendet öf-

yer Bibiiothequet, Naturalie- och Konft-Ca-
bi-
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binetret, hvareft många artiga faker förvaras,

jämte några präktiga Anatomi/ka Praeparater

och i fynnerhet en utvald famling af Foetus,

anda ifrån (In förfta formeliga tildaning til

fin fullkomlighet. Doft. Boolt, förfta Stads-

Phyficus, äger onekeligen en ibland de äl-

<3rafullftåndigafte Snåckfamlingar. Andra Stads-

Phyficus Doft. Cropp famlar Mineralier 5 En
Doftor Schujltz vinlågger fig om Infefterna

och år kand för flera gjorda uptåckter. Do-
ftor Grunow fom i 3 år beviftat Upfala for

at höra vår flora Linn6, famt därefter gjordt

en refa åt Frankrike och Sveitz, år den måft
e y

oförtrutna famlare af Orter, och utmärker

(ig i alla både Medicinens ''och Natural-Hi-

ftoriens delar. Prof. Giesike fom ock hördt

v. LiNNé, år en af defs varde Lärjungar.

Doftor Leppentin en fnåll Accoucheur, har

utom fin Decas Obfervationum öfverfatt på
Ty/ka den förtråffeliga Pris-fkriften af Doft,

Landais: Differtation fur Us Avantaget de

Vallahement des En/ans par kurs Meres.

Doftorerna Mumsen, Jåniscji, Weiss, Ulf-
fers m. fl.: Alle jdesfa infödda Hamburgare,

förtjäna at omtalas fåfom förträffliga fnillen

och fom Månner af en fårdeles bevågenhet

för Konfter och defs Idkare.

Det til fitt utfeende och förfta ändamål

präktiga Theatrum Anatomicum hade vift

iörtjent min upmårkfamhet , aldramåft fom jag

redan för min refa fåg den teckning fom i-
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genom Profesfor Murrays foranftalfande var

til K. Col egium Medicum öfverfånd at tje-

na t! modell for en dylik byggnad hos ofs;

men denna vackra Salen år föga nyttjad,

och då vi fakna en dylik få vi tröfta ofs

med, at j åeh flåile aga Martiner, Ting-
stadier OCh MuRRAYER.

Man har våi i Hamburg varit orhtånkf.

på de fattigas fkjötfel och inrättandet af

Sjuk- Hus, men desfa ahftalter åro föga be-

tydeliga,, Sjuk-hufet altför litet och Ikjötfelen

5cke granlaga. At förbättra desfa fyftemå!

har den omtalte Societas Mcdica igenom fub-

Icriptioner infamlat en fumma af 7 a 8000
Plåtar 5 fom til fattiga fjuka (kall användas.

I anledning håraf år ockfå den lilla Pharma-

topoea Pauperum in ufum Inflhuti Clinici

Hamhurgehfis utgifven, ibland hvilkens före-

skrifter följande utmärka fig, och dem jag

vil recenfera til deras nöje, fom icke haft

tilfålle at ännu lära känna denna annars rått

vackra och ftådade Pharmacopoe.

Camphert - Ättika fammanfdttes af:

Camphert J drachma uplöft i Liqv. Hoffm.

1 § draenma, famt båfta Vinättika <> unce.

Til Camphert Emulfon 8 unce, tilfåttes Tärt.
' Emet. 8 gr.

Vattufots Droppar beftå af Gummi Gutt. |
drachma , uplöft i lixivio Tartari | unce.

Vat-
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Vattufots Ptycr göras af Sulph. Aurat. Antim.

§ drachpna, Mercur. dulc. 15 gr., Extr»

Radie. Belladon. £ drachma , med Balf.

copaivas, hvaraf 2 gr. Piller formeras.

T/7 om(lag i Krdjtjkador föreilås • inkokad

Mcrotfaft 1 /kålp., Herb. Conii och Cort.

Chin. pulver hvardera 1 unce, Extraft.

Goulard. och Laud. liqv. fydenh. hvarde-

ra 2 drachma.

Piller emot Kräftan Extratf. Conii och fof.

Belladon. puiverifat: hvardera §iince, Mere.
duicis 2 drachma k pill.

I öfrigt kan man fäga at denna. Phar*

macopoe år til det nogafte utdragen af den
nyafte Pharm. Wirtembergica , allenaft med
den nödiga fkillnad at de dyrafte medel och
compofitioner åro utellutna och Piecen. afkor-

tad och lämpad tii fit ändamål. Vid de fä

upgifna compofitioner kunde man til åfven-

tyrs anmärka något hufvudfakeligit, åtminfto-

ne tror jag intet at Mercuren nåniin med
goda obfervationer recommenderat (Ig i Kraft-

ikador af elak beskaffenhet.

At döma om Tyika Lakarnas methode
i fin en/kildta Pratique år ganika fvårt, ty

iom hvai* och en anfer den vinften för fin

betydeligafte inkomft , at fjeif förfe fina Pa-

tienter med Läkemedel , få år det lån at fin-

na huru egna vinningen fnarligen fkall be-

draga en mindre öm och vålrinkt Läkare at

6f.
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öfverhopa fina fjuka med altfor många och

onödiga faker på en gång. Jag vil endafi;

nämna, fom prof härpå, hvad jag fåg hos

en af mina vänner, hviffeen några dagar va-

rit befvårad med litet fveda i bröftet, fom
likväl var utan feber och utan all Hågs far-

lig betydenhet. Läkaren hade dock förfedt

honom med följande ordonnance. En afk

N:o i Pulver at taga en thée/ked alla mor-

nar. En annan N:o 2 Pulver at taga en

théefked hvarannan timma, hvarpå /kulle dric-

kas af Emulftonen N:o 3 , och om någon törft

och hetta förmårktes, fkulle läjkande dryc-

ken N:o 4 flitigt nyttjas, och ånteligen /kul-

le 30 til 40 droppar af flajkan Nro 5 tagas

emot natten. De? år intet möjeligit at noga

utröna hvad fom ingredierar i flika Medica-

menter, efter hvar och en Läkare antingen

bar fit egit Laboratorium eller en ferikildt

förpacktning med någon Apothekare. Det

finner man dock lått at konften ger utväg til

fådan blandning, fom under namn af Emul-

fion eller Potion, Pulver eller Droppar kan

göra Provideuren {åker Calcul på vinft, men
intet den fjuka på hålfans förbättring. En
hederlig karl år val öfver den freftelfen at

vilja lurendråga med onödiga medel, men i

allmänhet kan man låga at ingen ting år me-

ra ovärdigt för Läkaren, mera farligt för Pa-

tienten och mera gynnande för charlatane-

ns, an juft denna Praåiquen*
Af
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Af detta händer ockfå at /man träffar

Apotheken i /lått tilftånd , om ej Apotheka*

ren fjelf befattar fig med fjukdomars botan-

de, iom ock merendels fker, ty ganfka fal—

lafi finner han nog förtjenft i fin lagliga nä-

ring. Drougifterna däremot åro i Hamburg
ganfka val förfedda och ; förftå at förvara fi-

na förråder med all den omtanka och kun-

fkap, fom få granlaga faker fordra, och år

det af mycken hytta, at låra kanna deras

cauteler vid visfa Drougers inköpande, och
at få veta ordfaken til prifernas hailiga fteg-

rande och fallande, fom få mycket interes-

ferar både Läkare och Apothekare.

AUona, fom i få ganlka nåta granikap

med Hamburg, år nåitan en lika fri Plats

för charlataner och fufkare, har ockfå fin an-

fenliga del dåraf , och bland hvilka jag i fyn-

nerhet \i\ nämna den bekanta MéivADi, fom
blef af Archiater Westphal promoverad til

Medicine Doflor i Greifsvald, men fom vid
anftåld underiokning (a) måtte på Hög be-

fallning återbåra Dosors -Brefvet. Denna
Mannen 'äger i Altona et vackert Stenhus,

öfver dörren på hvilket år en inhuggen fyr-

kantig ften, med infcription : D. MéNADi.
Han beföker dock inga Patienter men drif-

ver

Ja) K. Colleg. Medicum anmälte faken hos Kongf;
Majeftåc, fom råttvisligen befalte Acad^mi* Can»
(,ellair?o gör» daruci råtceifet
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ver en anfenlig handel med fin underbara

Effence , och driftar icke at ofifenteligen kal-

la fig Do&or. Jag befökte honom fom o-

kand och kan förfåkra at man finner mer
fundt förnuft hos våra curerande Gummor
och kloka Bönder ^ ån hos denna fordom di-

plomaterade Läkare»

Men vid det jag nåmde Greifsvald på
et fått fom föga hedrar defs Profesforer af

vår Vetenfkap, år det min ftörfta. fågnad at

få göra de nu varande Herrar af Faculteten

den råttvifa, fom deras allmänna förtroende

och goda rygte ibland de Lärda lämna dem.

De förtjäna det ock få mycket mer, fom de

hvar på dt fått utmärkt fig i Lårdoms vå-

gen och åga umgångs-gåfvor, fom icke min-

dre göra dem utmärkta och ål/kade i enikil-

ta fammanlefnaden.

Det år bekant- at Hans Kongl. Maj:t

redan för 2:ne år fedan på Pommerika Re-

geringens föreftållning låtit inråtta et Colle-

gium Sanitatis, hvars Praefes år Regerings-

Rådet v. Horn, och Direäor Profesfor Re-

FEld. Asfesforer åro Profesforerna Weigel

och Otto. Profesfor Refeld har vifat en

hedrande nit för denna inrättningen; härom

vittnar det vackra Lazarettet, fom redan år

i ftånd fatt at kunna intaga fjuka, hvilkas an-

tal i början icke kan blifva ftort, men hvar-

af Veten/kapen i en få /kickelig Mans hän-

der kan draga en förtråffelig nytta. Profes-

fo-
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forerna Weigel och Otto arbeta hvar i fin

fak med mycken åhoga och halva bägge re-

dan gjordt (Ig namnkunniga , den förre ige-

nom fina öfveriåttningar och flera Chemifke
Arbeten och egna afhandlingar, den fednare

igenom fortfarandet af Buffons ftora Vårk,

fom han åtagit Hg efter förra öfverfåttarens

död.

Academiae Trägården år i godt ftånd,

men ganfka hten. Den vackra famling af

upjloppade Foglar, fom blifvit gjord af en
Otto, Bror til Profesforn, famt åt Acade-
mien til köps hembjuden, år nu i Cancellie-

Rådet Baron Ahlströmers händer och fåkert

den vackrafte man kan fe.

I Stralfund åro fnålla Praftici, ibland

livilka jag vil nåmna Garnizons-Medicus Hr.

Asfesfor von Kemna , Stads -Phyfici Asfesfo-

rerna Weigel och Nurnberg, affocierade i

Sundhets -Collegio, Dodorerna Biel och
Haken, Regements-Fåitfkårerna Denike och
Hasper, hvilka efterfråga med all begärlig-

het våra Journaler och Afhandlingar, och det

få mycket mer, fom de nåftan alla åro kän-

nare af vårt Språk. Herr Regements-Fålt-

fkårn Denike håret vackert Bibliothek, vin-

lågger fig med flit om Botaniquen, har et

ftort Herbarium och cultiverar en utvald fam-
ling af Bofanifka Växter.

1 ofrigt kan jag icke förbigå at nåmna
•len okunnoghet fom man träffar på flera ftål-

N:o 23. Z len
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Jen i Tyikland om fjelfva Geographi/ka kän-

nedomen af Sverige 5 och fom deras veten-

/kap måft reducerar fig til Journaler, få fin-

ner man ock dar fel fom åro oförläteliga
,

hvaribland jag vil anföra at Hr. Schlegel, i

fin Medicinifche Litteratur fUr Aertx,e fager

at DoÄ. • Alm blifvit Adjuntf. Art. ObfteW.

i Greifsvald, efter Do&or Trendelenburg
,

m. m.

Juft i det jag fkrifver detta har jag det

nöjet at inhåndiga et Bref ifrån Hr. Dotfor
Buchave i Köpenhamn, fom omtalar några

vidare lyckeligen gjorde curer med Geum
urbanum, och vil jag anföra defs egna ord.

Nullus dubito
,

qvin Praålici fvecici
,

patria

femper amantiffimi, nojlro indigeno ufi Jint re-

mediOy multorum annorum utilitate mihi U
ta probato, ut viribus Cortici Peruviano non
aquale modo

, fed longe fuperius plurimis in

cafubus agritudinum habuerim
3

et jam jam
habeam , hinc neqve minimum de Ejus in Sve-

cico Regno
3 effeäu bono , dubium fovere pos-

Jim, fi praparatio ejus modo juxta regulas

rite fuerit a Pharmacopolis pera8a. Jag år

rått ledfen at nödgas i mitt fvar fåga Herr

Do&or Buckhave huru litet denna uptåckt

har gjort fig recommenderad af Sven/ka Pra-

ctici, oagtadt den aldranogaile tilfyn at roten

varit - anfad på fått fom Hr. Buckhave fjelf

upgifvit.

Hus»
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Hus-Curer.

Sådane Läkemedel fom inom visfe Slag-

ter med förmån långe varit bruk te och fom
ofta åro lämningar efter forntidens Låkare

,

fynas förtjäna at från gjöm/kan förvaras 5 kun-

na ock ftundom vara nyrtige at tilgå, då
omftåndigheterna ej medgifva at hafva Apo-
thek för handen.

Under denna rubrique /kola då och då
något meddelas, når man med vifshet kan
fvara för dels trovärdighet. Af detta Jflag å-

ro nu följande:

Plafler emot Benfar och Kräftan ( a

)

; Tag: 1 fkålp. gult Vax, 1 /kålp. brunt

Harts, i~ lod Storax Calamita, 2 lod Mön-
ja, 24 l<*d Bomolja, ij lod Terpentin, 1

lod Indianfk Olja (b) 5 desfe faker blandas

tilfammans i en Malmgryta eller oförtent

Kjettel och kokas fagta på koleld, famt om-
röres med en tråfpada- Storax lågges ej u-

ti förr ån det nåftan år fullkokat, hvilken

förut ikåres helt fmå. Når kokningen varat

I
timme profvar man med en papperslapp,

fom indoppas, om det ftrax torkar, få år

det färdigt 5 då lyftes kjettelen af elden och
fåttes på et fyrfat med glöd under, och då

Z 2 har

(a) Därmed fy nes blott elaka far böra förtås, eller

härda knölar (Schirrer),i brolien.

(1/) Balf. peruv, niger.
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har man tilreds blått oplanerat i nmforkiipt

papper,
1

, få breda fom kjettelen tillåter at få

rimforne beqvåmligen indoppade, då man
håller i dem med bagge hånderne och låter

masfan löpa dåröfver åt en fida. Straxt det

år vål afrunnit , hånges ått öfver en ftång at

torkas, fkrapas fedan i kanterne med en

knif bort det öfverftödiga , rullas få ihop och

förvaras för dam. Til denna fats behöfves

en bok blått oplanerat papper. Man kan ock
{ormera plåftret i en masfa at ftryka på Linne.

Uti djupa får brukas linne fom doppas

i cpfmålt plåfter, fom ömfas en gång om
dagen 5 men ofvanpå bor altid låggas et ftyc-

ke af de ofvanbe/krefne pappers -rimforne.

Fotvatten år et urgammalt medel mot
Flufshofta. Man lägger i ljumma vattnet al-

lehanda lugtande krydder., kii, falt m. m.

,

fåtter fig däri mot aftonen, agrar fötterne

efteråt for köld i fångkiaderne och under-

bjelper en jåmn fvettning* med allahanda me-
del. Når detta med förfigtighet brukas och

efter behof repeteras, år man ofta hulpen.

I et hederligt hus år ofta med tydelig

förmån förfokt at koka et Hvitkålshufvud en

god fjerndéls timme i vatn , fom ledan nyt-

tjas lil fotvatn mot elak hofta några qvållar

ä rad$ hvilket til ytterligare förfök hår up*

jifves. J. L. Odheuus.

Ni-
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Nova Pulmonum Docimajia, qvam~-pro
loco in Facultate Medica proponit Gui-

lielrrms God. Plouqvet. Ph. & Med.

Doélor&Prof. refpondente Georg. £r.

Brotbek. Tubingae April 1782.

Lungprofvet , at neml. genom Lungornai

flytande i vatn , når de tagas utur et dödt fun-

nit barn, fluta til at det lefvat och dragit

andan, famt tvärtom af Lungornas fjunkan-

cle, blifva förvisfad at barnet bli fvit dödfödt,

Är et af de bekantafte åmnen i Medicina Fo-

renfis. Man har dårföre genom otaliga för-

lök profvat och budit til at utröna om och

huruvida det antingen dr bedrägligt eller tiU

fårliteligt, famt kan, utan andre teckns til*

hjelp , afgöra om Barnet haft lif eller icke.

Saken beror hår fåledes på Lungornas Spe-

cifika tyngd. Innehålla de luft, få bHfva de

låttare. Men denna luften kan ock efter dö-

den blifva inblåft. Det år ånnu tvifvelaktigt

om luften utvidgas genom förrutnelfen och
Lungorne begynna förnåmligaft at flyta fedan

de en tid legat i vatn. 5 men juft då drager

ock bloden (ig utur dem i vatnet^ och de

blifva låttare.

Vår lårda Au<ftor har dårföre i nårvaran-

de Afhandling fortfatt den un lerfökning i det-

ta åmne, hvilken. han redan i en 1777 ut-

gifven Skrift börjat. Han föreflår et annat

grundeligen uttänkt fän af Lungprof, och

Z 3 up-



3*8 # ) o ( #
upmanar andra lårda , fom dårtil hafva tilfål-

le, at anftålla förfok dårmed. Den i Lun-
gorna inneflutne luften kan val göra Lungor-

nes utfeende flörre, men icke af (ig fjelf å-

ftadkomma at mera blod blir i deras blod-

kåril inpackad. Det måfte Ike genom Hjer-

täts kraft hos et lefvande Barn. Når fåledes*

Barnet dragit andan och Hjertat drifvit me-
ra blod in i de , nu mera utfpånde Lungor-

ne, få få de, jåmte ftörre och vidlöftigare

utfeende , åfven tillåkning af fin abfoluta tyngd.

Tyngden af et Barns Lungor, fom dragit an-

dan , dr en gäng til få flor , fom af det Bar-
nets Lungor, hvilket blifvit dodfodt. Den
förhåller lig i förfta fallet til hela den öfri-

ga Barn - kroppens tyngd fom 1:355 i fenare

fallet åter fom 1 : 70. *

Sedan A* befvarat de emot detta nya

Lungprof gjorde inkaft, drager han dåraf den-

na följd : Pulmones tantum pro vita Infantis,

nunqvam contra illam militäre poterunt.

Denne uptåckt blir ofelbart at anfe fom
en betydelig forkåfran i Medicina Forenfis.

(Erlang. Gel. Anmerh 34. St* 1782.)

Almanack fur Mrtze and Nicht JErtzc

das Jahr 1782 heraus gegeben von

Herrn Hof-Rath Gruner. $ena.

Under pag. 9 ofvanfore har jag om-
nämnt denna AJmanach och tror mig icke
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göra någon obehagelig tjenft om jag der-

af recenferar det mårkvårdigafte. Det år

vårkeligen underligit at Hr. Hof- Rådet Gru-
hjer fådt blifva den förfta fom åtagit fig det-

ta arbete, då man vet at redan lå långe

alla Vetenfkaper varit med fin får/kildta Al-

manach förfedda. Utan tvifvel år nyttan af

detta arbetet fvarande emot författarens fyf-

temål , i anfeende til visfa Hiftoriflsa uplys-

ningar dem man finner famlade på et ftålle.

Denna Almanach beftår af 320 pag. och år

forfedd med Författarens bild framför Ti-
tulbladet.

Prof. Gruner begynner med en Medi-
cin/k Tideråkning öfver Grundnung der Arz,-

neikunde durch Hippocrates v. c. g, 428 och
går vidare fort i anförandet af de förnåmfta

upfinningar och deras tidepun&er, famt Hu-

tar med Reinigung der luft durch Pflantz>en

bei Jonnenfchein Verderb. des Nachts und im
Schatten, von Ingenhoufe. 1 779. Härefter

följer fjelfva Calendern, dår hvar dag i å-

ret år tecknad med någon berömd Låkares

namn, Högtidsdagarne undantagna. Hr. Gru-
ner har vidare en Biographie fom begynnes

p. 28 och innehåller det mårkvårdigafte af

de i Calendern antecknade Låkares lefnad

och jfkrifter. Denna Biographie ftråcker fig

för detta året til och med bokftafven H. —
Af Svenfka Låkare har Författaren nåmnt #

LiNwé, Roséw von Rosenstein, Acrel,

Z 4 Wai-
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WalleRius, BÅck, Hasselqvistj ibland hvil-

ka vår vördade Äckel tecknas på följande

fått.

OLOF yJcREL ein grtehrter und fcharffm-

niger Scbwede , der Anaiomie und neuere Er-

findungen kennet , und feine erfarungen treu-

lich mittheilet
?
nach art aUer wirchlick grosfen

tndnner» Ein Theil feincr Schnften ifi auch

unter uns bekant.

Om vår arledna Hasselqvist fåges det

at han var Ein beruhmther Schuler des Rit-

ters v. LiNNé und Martyrer feiner Lieblings

Wiffenfchaft. Er ftarb nach einer befchwcr-

lichen reife durch Afien und Africa z.u Smir-

na an elnen langroierigen krankheit und der

beruhmte Ritter BÅck roard fein lobredner,

LiNNé abtr gab, aus der von dier Konigin

erkaujten handfchriften , das Iier Palejlinum

heraur.

Pag. 136 bönas en Artikel under namn
af Veberficht der Medicinifchen Litteratur von

Jahr l7go bis Oflern -ifgi; hvareft Herr

Gruner med en flickande ikrifart omtalar

die dicken und dunnen, die grosfen und klei-

nen bände und- findet die fumme des reinen

gevinftes hochfi unbetrdchtlich^ aUes fchreibt-

beobachtungen und Erfarungen , der Jungling^

der Mann und der Greifs. &c. och fedan han

igenomgådt de förnåmfta delar af Medicin,

håekiat de många upflufvade öfverfåttningar

och beklagat faknaden af goda Låroböcker,

kom-
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kommer änteligen ordningen til Prof. Todi
och defs Skrifter, hvareft Författarens egna

ord Jyda : Vermuthlich raubte ihr die neue

Balfour-Todefche Tripper Theorie Wirth und
an]ehen- Schier luftig ift es , wenn man die

ausbruche der heftigkeit liefst , mit der Herr
Tode auf aUe fchimpft die nicht feines glau-

bens find , und fie anfaUt wie ein beleidigter

Knabe, dem fein muhfam gebauetes Karten-

haus cingefturtz, öder doch erfchuttert morden

ift- Schier luftig ift es z,u le/en wie erfrucht-

voll diefe Theorie , z,ur z,eit noch nichts , als

unerwiefene und étwas wahrfcheinliche hypo-

thefe , an manchen orten angerumt und ver-

herlicht roird, als eine erfindung j die eine Bur**

gerkrone verdiente. Schier luftig ift es an-

Tiufehen wie gelaffen dite erfahrne Praktiker

es vertragen, das Herr Tode ihnen hohn

fpricht, alle ihren erfahrungen bez,weifelt, und
fich aUein Weishet und beobachtungsgeifl bei-

legt - Schier luflig ift es dafs der groffe Trip-

per Patron die einwurfe der gegner nicht aus

Theoretifchen und Praktifchen grunden wieder-

legt, und nur feinen Fneund, Herrn Richtcr,

als der emz,igen competenten richter angefe-

hen haben will*

Ifrån pag. 15 1 til 178 har Autfor en
afhandling om det

t

han kallar aberglauben

in Medicinifchen dingen , hvilket han fager

vara enmoralifk fjukdom, fortplantad från för-

äldrar til barn, fom ock utan tvifvel fårorfa-

Z 5 kat
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kat gan/ka mycken oreda och år dello Två-

rare at bota, fom den måft inritat (Ig bland
den enfaldiga hopen, dar den, infupen med
fjelfva moders-mjölken, fållan eller aldrig kan
råttas och ån mindre utrotas.

Pag» 178 &? Gefundheits Katecbismus.

Hår förefalla några regi or i diasten, dem för-

fattaren har bringat i frågor och fvar.

Pag. 200. Wehbes fmd dit beften aus-

fuhrbaren Mittel dem Kinder-mord x»u fieu-

ren}

En Prisfråga fom ganfka val afhandlar

de hittils bekanta medel och upgifter, men
fjelfva utöfningen deraf fynes författaren lika

få fvår fom erfarenheten bevifar at den det

vårkeiigen år* ,

Pag. 231. Förekomma åt/killiga Arti-

klar, hvaribland en Anecdot anföres om den
vidt bekanta Qvackfalfvaren i Sveitz, Mich.
Schuppach, (a) fom i redbara pengar efter-

lämnade en fumma af 150,000 Gylden, hvil-

ka han på en tid af 30 år förtjent igenom
qvackfalfverie och urin - fpadommar.

Pag. 292. Utdrag af åtfkilliga bref om
Medicinens tilftånd på de bekantade ftåilen

i Europa, hvareft et bref dat. Paris 178 1
5

lager: Der z,ujiand der prachtifchen arx,enei-

miffenfchaft in Paris ifi kldglich- Wen man
bedenkt dafs Troncbin, als erfler Leibarz,t

des

- '

\ .

'

Ca) Se Björnståls Bref % Del. p. 15^
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des Konigs an den Spitz,e fleheu -- ifrån MiU
den heter det : Hier jieht es betrubt aus mitt

der edlen arz>neikunft. Ihr befter Artz, ijl

ein halber Schuler von Tronchin in Parti.

Kent man den Meijler
, fo ift das nicht fchver

den Schuler x,u beurtheilen Ofc.

Pag. 307- P. Clare Methode (a) das

Qveckfilber in venerifchen krankheiten beqvem
beiz>ubringen.

Pag. 309. Opium ein univerjal mittel.

Sjelfva beilutet göres med beråtteife om Nic.

Goldschmidt, en Månnifko-fråtare.

Sven Hedin.

Ioljande händeJfe torde lända Allmänhe-

ten til nplysning och varning.

Jag blef den 6 W* Decemb. kallad at

i fåilfkap' med Stads -Chirurgus Herr Ole-
veldt beföka en hederlig och årbar Matro-
na af 72 års ålder. Hon hade et par da-

gar varit fjuk fedan hon den 3 hujus varit

ute i luften måft hela dagen : En ftark vårk

i lår och ben , hvartil kommit feber med hög
och fnåll puls, fordrade antiphlogiftiika me-
del, hvilka ej blifvit underlåtna. Vid min
ankomft fant jag henne fångliggande, med

puls

(a) Se Band. I p. 17.
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puls fom i rotfeber, mycken törft, den hon

ej kunde /lacka, efter hon hade en fullkom-

lig Hydrophobie eller Vattenfkråck. Hon
hade då altifrån den 4 hujus om eftermid-

dagen ej kunnat låfka fig med minfta drop-

pe af "vår varor. Vid blotta å/kådandet af nå-

got vått, vare fig fåppor eller andra dryc-

ker, öfverföilo henne de grufveligafte hisnin-

gar, med djupa infpirationer, förbundne med
en fådan för/kråckelfe och fintiets förftöring,

at hon ej ftod at öfvertalas at fatta koppen
til munnen. Hisningarne likna dem, fom de

få, öfver hviika kalt vatten hållas, endaft

med den /kilnad at hon tillika, på etcon-
vuliivifkt fått, ftirrade ut med ögonen. Om
man envifades med at bjuda henne dricka,

få öfverföil henne en ångeft, blandad med
arghet, hvarutinnan hon åt de narftående

gjorde med armarna hårda /lag, hvilket fort-

for tils man lämnade henne i ro. Dar e-

mellan var hon för öfrigt redig i förftåndet,

låg ftiila, talade och fvarade belkedligt, med
fagtmodighet och alt fammanhang. Hon tyck-

tes fjelf förundra fig öfver fin oförmögenhet

at dricka, få mycket mer, fom hon under

alt detta beftåndigt plågades af en fortfarande

torft. Hon berättade huru blotta åfynen af

drickskoppen hos henne gjorde en fpasmo-

di/k fammanfnörpning i helget. Ja, bara

man talade om at dricka, få åkommo his-

ningarnat Men däremot kunde hon med
lått-
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låtthet emottaga och tugga en bröd/kifva,

fom åt henne framräcktes 5 hon kunde ock
nedfvålja något, dåraf , ledan man förut be-

Jmort den med Vinbårs-gelee, fom nögfamt

utvifade at fvalget var -öppet, och at intet

hinderJigt var dar för folida fäkers nedfvål-

jande. Af alt detta funno vi nogfamt at fjuk-

domen var en vårkelig hydrophobie , vi ef-

terfrågade om hon blifvit biten af någon
hund eller katt, hvartil få hon, fom alla i

hufet enftåndigt nekade. Man låt ock ran-

faka henne , för at utfinna om ej något bett

eller rifpa vore fynlig på huden, men hårtil

fans intet fpår. Således var hon^ ingalunda

biten eller qvåft. Men fanningen kom fedan

fram, under den alfvarfamma underfökning

vi fom Läkare gjorde, för at få reda på or-

faken til hennes Hydrophobie. Hon hade

liaft en liten Favorit - hund , den hon för et

år fedan fåfom valp fått och upfödt. Den-
na lilla Hund blef henne mycket tilgifven,

han låg i hennes fång, och roade henne med
fin qvickhet. Bland andra caresfer fom Mat-
modren gaf åt fin lilla Hund , var den , at

hon låt honom fitta på fin axel och med
framföttren hvila på hennes arm , och ur

hennes mun få plåcka tuggor, hvarjåmte hon
få då, fom ofta eljeft, tillåt lilla Hunden at

ilicka anfigtet och fjelfva munnen. Omfider
blef lilla hunden fjuk, låg bifter ut med 6-

gonen, ilokade med fvanfen och raglade med
bafct
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bakdelen, var ftundom ovanligt rådd, ftun-

dom åter få arg, at han bet Gårdshunden
och en Katt, med hvilken han annars da-

geligen förut i vanlighet rafat. Denna fjuk-

Jighet hos- Hupden räckte i flere dagar, tils

han omfider blödde. Men under defs fjuk-

dom fortfor Matmödren med fina vanliga ca-

resfer möt Hunden. Tre veckor efter Hun-
dens c\6d mådde hon väl, tils fjukdomen
den 3 hujus utbrail. Således blef denna Ma-
trona , i (in okunnoghet och menlöfa enfal-

dighet, fmittad af denna galna Hirnd, utan

at vara af honom på minfta fått biten, en-

daft genom det flickande Hunden gjort vid

hennas mun och Jåppar, hvarigenom hon
kommit at indraga någon liten del af Hun-
dens ialive, hvilken varit anftickande. Vi
fogade airftalt at den bitne Gårdshunden och
Katt ift biefvo tagne af daga, af fruk-

tan 't 1j framdeles kunde blifva galne och
ika: männi/kor, och vi använde de

ypp medel fom funnos, til den fju-

kas g j men fom alla anftalter voro

otihv i a t utrota et gift, fom redan

gjort I v
: ophobie, fä finge vi årfara at hon

d. g hxus om morgonen dödde. Det yn-

keli. r. at hon längtade efter Herrans

Nattv ;
' , men måite lämna den, efter hon

ej til trek ide ilg nedfvålja Mas fe-vinet. Såle-

des flinade denna Matrona iit lif af en or-

fak. i'•::; var altfor plötilig. Moralen håraf.

är
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år få talande, at jag ej vidare behöfver ut-

breda den. Jag ryfer vid åtänkan af det jag

fedt Barn och annat mindre eftertånkfamt

Folk i Barnkamrar och annorftådes under lek

och caresfer låta fmå Hundar flicka Hg öfver

anfigtet och i munnen. Stockholm den 10
December 1781- (a) P« J. Bergius,

Något om Hr. Profesjor Carl v. Lin-
ncs nu pä/iäende Lärda utländfka Re-

fa y
Jammandragit utur defs Bref9 til

A. B. af Sven Hedin.

Ibland vare nu refande Lårde år det få-

kert ingen fom med mera fkål bör efterfrå-

gas af fina Landsman , och fom mera tildra-

git (ig utlänningars upmårkfamhet, «ån Pro-

fesfor v. LiNNé* Han förtjenar ock detta få

mycket mer , fom han bår et af de måft vid-

frågdade namn i Lårdoms -Hiftorien, och
hvilket bibehåller fit fullkomliga varde i hans
egna fårtjenfter.

Det år nu på andra året fom han år

borta från Fäderneslandet, på det vårdigafte

fysfelfatt at efterforfka alt hvad fom kan up.

lyfa Veten/kapen. Sedan Herr Profesforn

långe uppehållit fig i England, och nyligen

befökt Frankrike, år han förmodeligen nu
ftadd på återrefan til Sverige, fom iker of-

ver Holland. Det

(a) Se en mycket lika Cafus om ert Yngling , i K.
Vet, Acad. Handl, Vol. XXXVIII p. Z38.
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Det år midt under denna refa fom han

låtit i Brunsvig trycka Supplementum Plan-

tarum Syftemmis Vegetabilis , Editionis decimce

tertia; Generum Plantarum, Edition : Sexta

et Specierum Plantarum Edition: fecunda.

Hvilket Vårk blifvit at honörn igenomfedt i

London, hvareft han tecknat fifta Correcturct

17g i. Detta år et Arbete fom i alla måtto

år värdigt LiNNEiJka namnet , och vittnar

fullkomligen om den åhåga, hvaraf Hr. Pro-

fesforn eldas for Veten/kapens tiltagande,

hvilken utredd och uppbygd af vår odödeli-

ga LiNNe på Naturens faftafte grunder, ikall

beftåndigt årkånna Lagftiftände Magten hos

ofs, få långe vi åga Linneer , Bergier,

yHUJMBERGAR , MoNTINER Och SPARRMANNER.
Som ganfka få ånnu hunnit at fe detta

Supplement, torde, det vara rått angenämt

at in antecesfum kanna de anledningar, fom
föranlåtit Hr. Profesforn til des utgifvande,

och hvarom det vackra Latin/ka företalet gif-

ver uplysning, hvareft Hr. Författaren omta- ,

lar den outtrötteliga åhåga och den brinnan-

de åtrå, fom anda intil det fifta eldade' defs

falige Fader at beftåndigt få rikta fin Veten-

skap med nya updckter, hvarföre ockfå knap-

pait trettonde Editionen af Syflem* Regn. Ve-

getab* hade utkommit, föran den rika famlin-

gen af Surinam/ka Växter gaf anledning til

det arbete, fom vi nu aga, och hvarpå fa-

lig Archiater LiNivé redan för fin död arbe-

ta- '
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tade. Herr Profesforn anför de fvårigheter

fom mött vid fortfåttandet deraf, i anfeende

til nödige jåmförelfer med andra Bofanici

och kännandet af nya uptåckter. .1 Ciasfifi^

cationen lager han lig hafva gjort en enda
förändring med ute/lutandet af Clasjis Poly-

gamia
y

efter man igenom ärfarenheten fedt

at den tilfkyndat Veten/kapen mera ikada

och olågenhet ån den medfört vårkelig nyt-

ta. Han fager (ig hafva gjort få få nya Ge-
nera fom möjeligit varit, men at Species i

$efs ftålie torde fynas förökade, hvartil fulla

ikål^ blifva anförde:' I öfrigt åro Loci och
Proprietates, dar de af upfinnare blifvit up*

tagne, ganika noga utfatte, fom obeikrifve-

Jigen mycket bidrager til Jjus och nytta* Slu*

teligen gjfver Författaren /kål til uteflutandet

af de Växter ur detta Supplement, fom af

flera Botanici redan fådt både Tabeller och
befkrifningar 5 och låfvar at rikta Lårda VerI-

den med förrfåttandet af de Arbeten, fom
defs fal

f
ge Fader påbegynt, och dem han til

utförande fådt i arf.

Ibland de nya Genera råktia vi Utom
GUSTAVIA, (*) åfven Thunbergia, Spärr-
mannia, Retzia, Montinia m. fl. alla namn
N:o 24. A a fom

(*) In memoriam Potentifluni & clementifTimi Regis

Jioftri GUSTAVI III: ti i qvi ftupendam cölle&io-

nem plantarum indiarum &c. Patri b. m, gratio*

fifTime donare dignarus eft«
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fom böra lefva i åminnelfe hos Botanikens

ållkare, hvarföre de ockfå af Herr Profesfor

LiNNé blifvit på det folennefta förevigade.

Til vidare kännande af denna Profes-

forns företagna refa, får man den åran läm-

na följande utdrag af defs. Bref til Hr. A. B.

Det forjla dat. London d. 26 Martii 1782.
Nyligen bar Doft. Millmän utgifvit en

Bok on Jcurvy & putrid fevers fom mycket
berommes. Doft. Hunter har blifvit Memb-
mm Honorarium af Parififka Academie des

fciences efter Sir Pringle. — Ångelsmån-
nerna kaprade får någon tid fedan et Skepp
med Spanik flagg , fom innehade en mycken-
het Kina -Bark åmnad til Konungen af Spa-

nien 5 Den blef hår häftigt fåid och beftod

af grcf, et tums tjock bred bark, men få

full af refina, at XXVj unces gofvo Xij un-

ces Extraft. Denna Barken approberas 'af

alla Medici. — Vi hafva nyligen blifvit öf-

vertygade at råtta Ambra Grifea år excremen-

ter af Phyfeter macrocephalus 5 når Ambra
Grifea år får/k, deraf jag fedt en klimp fom
vågde iooide fkålpund, ftinker den veder-

värdigt och aldeles lik får/k Svin- tråck. Det
år famma 'Valfi/k fom gifver Sperma Ceti

,

hvilket år en olja fom innehålles i egit rum
uti denna Hvalens befynnerliga hufvud, ej

'af defs hjerna, fom man hittils trodt.

Vår Landsman Hr. Plerk i Apotheka-

re-Hallen har varit anfatt af Jlag, men mår
nu
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nu båttre. Vår Hr. M - - - r. lider myc-

ket britt på pengar, alla berömma honom
fåfom ovanligt fnall och kunnig, och at han

år den enda fom känner konften at torka

Krut utan fara at det under torkningen (kall

taga eld. Doft. Solandek beföker honom ofta.

Åfven ha* Doå. Solander bulpit^vår Lands-

man D:r - ifrån fångelfe for /kaid 5 hade han
varit något hemma i Botaniken, få hade Hr.

Banks velat emoltaga honom hos fig.

Man fysfelfåtter fig hår öfver alt med Eleftrifitet

och Magnetifme famt dylika Phyfiflsa ämnen-*
de famma förekomma altid i Societetens fam-

mankomfter.

Nu här jag Hutat min Hiftoria Palma»

rum och Liliacearum , deraf jag lämnade i

går af/krift til Hr«- Banks , då jag ock af

honom fick doupletter af defs rara famlingar

i Palmftdgtet. I ftålle för de få hittiis be-

kanta genera af Palmer , åro nu några och
tjugu, och ibland dem Sagu Palmen,, Spän»

Jka Råren y Finpalmen, Oljepalmen och Ca»

rannepalmen, determinerade. — Jag iiar än-

nu någon rid nödig at iluta Hiftoria Marna»
lium. — Det år desfa delar af Natural-Hi-

ftorien jag gjordt til mitt hufvud-dmne.

Det \andra Brefvet dau "London den 20 Ju»
nii 178.2.

En långvarig Gulfot har få medtagit mi-

na krafter, at jag nödgats en månad hålla

A a 2 fån-
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lången och förlorat den vackrafte tiden at

vara i Trägårdarna , — Den tiden år ock
ganfka kort, då Våren år mycket varm, —
Rida år dyrt i Ångeland 5 men har dock måft

hulpit mig til hålfan. — Jag måfte fjelf be-

flyra om mina Samlingars öfverförande til

Sverige, fedan Hr. G - - & illa fullgjort fit

]5(tQ med de Succulenta^ Växternas ofverfty-

rande. Utom de redan hemfånda lefvande

Växter och Frön årnar jag fkicka en flor

famling ^f fållfynta Växter härifrån innan jag

företager refan til Paris. Jag hoppas at de
ej taga fkada under vågen, emedan man vet

hår konften båttre ån på något annat flålle

at väl inpacka Växter til långvåga orter. Jag
hoppas at vid min hemkomft kunna, af Plan-

tor, Buikar och Trån inråtta en liten An-
gelfk Trågård; dylika brifta i Upfala Trå-
gård. Do&. Sclander anfattes af ila-g på
vånilra lidan i det vi tilfammans hade /lutat

vårt vanliga arbete den dagen , och lefde

därefter allenaft i 6 dagar. Vid hufvudets

öpning fants på vånjtra fidan i cranio en
myckenhet utådrad blod. Natural -Hijlorien

har i honom förlorat mer ån någon tror. U-
tom Hr. Banks år nu i Angeland ingen hans

like. Brittijka Mnfaum lider otroligt genom
Hr. Solanders död. Hans Succesfor Herr
Matty år Antiquarim. Herr Banks har nu

in/krånkt fit arbete och fysfelfåtter fig alle-

naft med Sydfiö Växterna, hvilka Docr. So-

JLAN-
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tANDER urredt under fin lifstid. FSrJla Tö-
men deraf utlofvas färdig om Tu år. — Ki-

na -Qvarnen år förtråffelig at fint pulverifera

allahanfda .rötter och orter, fom åro altfor fe-

ga for Mortelen. Den i Apothekare- Hallen

är fåmft af alla. Jag har haft mycken mö-
da at få afrita en fådan, fom ock har figt,

at barken blifver på en gång pulveriferad.

Jag har varit ombuden af Hr. Apothekaren

Schultz på Ladugårdslandet at låta den af*

rita. — Ehuru fvårt det nu år at få något

af den goda Kina -Barken, fedan alt blifvit

upköpt for Laz,arettema , Ikall jag dock gö-

ra mitt båfla. Defs pulver år rödt och likt

det mörkafte Spanfka Snus, gör öppet lif och
måfte dårföre författas med opiat. — Hår gif-

ves China i grufvelig ftark dofis. — Man
tror at den bleka Kinan år blandning dels

afåt/killige adftringerande Barker ifrån Ve-
ftindien, och dels Bark af fmå nyfs up/kut-

na telningar af Cinchona eller Achra fapota»— Man gifver hår den fom varit olyckelig

at fvålja ned arfenik, ftraxt et vomitiv af

hvit Vifiriol, fom innom 2 a 3 minuter e-

vacuerar, och därefter olja — hvarken aér

fixus omtalas nu mera, ej heller nyttjas ar-

tificiella Mineral -vatn. — Jag får fåll/kap til

Paris med Hr. Heidenstam och en Franfos

vid namn Broussenet , fom i 2 år varit hos

Hr. Banks endaft fysfelfatt med Fi/kars be-

flkrifning, hvaraf han nu utgifver en fafcicel

A a 3 med
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med de* pråktigafte figurer- — Hr. Fabri-

cius, fom tiiförene flere gånger varit i Ån-
geland, at beikrifva Infefter, år nu åter hår

öfver fommaren i famma ändamål.— I Me-
dicinen har intet något af Synnerligt varde

nyfigen utkommit. — Hr. Herscheix fom
uptåckt den nya Planeten, år nu hår med fin

Tub och har en myckenhet af Förnäma hos

fig om nätterna, få val fom Aftronomer, at

med denna Tuben obfervera, — En vid namn
Parker har upfunnit.en Brånnfpegel af mer
ån 30 tums diameter, och begår för den

66000 daler K:mt. — Hr. Scheele år hår

anfedd för en flor Chemift och man ville

garna få för honom hårftådes någon indrag-

tig fysfla,

Det tredje Brefvet är daterat Paris den 27
November J782f

Jag har nu varit i Paris 14 dagar,

måft fysilofatt at här öka mina famlingar af

orter med nya växter ifrån Lima* och Perou

hemfkickade af Dembey famt ifrån Isle de

frame hemförde af Sonneral, Af Commer-

fens Hefbarium ifrån Madagafcar har jag ock

, fådt del, fom var ganika ivårt, efter fåmlin-

gen tilhörde Konungen. Jussieu år en char-

mant man, faft ej få communieatif med fpe-

Cimina fom andra. Han publicerar nu Ge-

nera Plantarum efter fin Farbrors methode

med caraftere nat»rali
?
hvilket han ock efter

hand
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hand årnar göra med fpecies. — De la

Märke, de Fontaine och Monnier åro hår

de förnåmfta Botanici, men eljeft en ojinde-

lig mängd fom ftudera Botaniken. Jussieif

gaf en Botanifk middag , bvarvid vi voro någ-

ra och Trettio Botanici^ Buffon år i fodra

delen af Frankrike och arbetar på en Hi-

ftoire general de Miner'alogie, — Aubentoju
Jångtar jag at fe fnart, för at få komma i

Cabinettet,' til hvilket han enfam har nycke-

len. Alla famlingar i Natural-Hiftorien famt

Trägårdarna åro långt efter de Engel/ka. — Hår
år foga kunnoghet om nya Böcker och hvad

på 10 a T2«år blifvit arbetat lit«t kåndt. >

—

Lazaretterne Charite och Hotel de Dieu fom
jag fedt, åro altfor u/la och ftinkande, at en

ovan knapt kan bårga fig i dem. — En o-

ändelig Ikilnad ifrån de Ångeifka.— Huru ufel

Medicin hår år i dem, kan ej be/krifvas;

tunna fåppor och fvålt år Patientens diaetj

Laxativ, Lavement och v fmå dofes af Xhina
deras Medicin, hvarfåre ock pluraliteten af

Patienterne do af fvaghet under reconvale-

fcencen. Veneri/ka Patienter hålla de hår

vid 6 a 7 veckors cur på gamla vifet, då
Ångelsmånnerne bota dem med fina injeftio-

ner på f a 6 dagar, högft en vecka, fom
hår hålles for orimliget. Jag har varit uti

Vctenjkaps Acadernien en fefTion introducerad af

defs nu varande Direftor De La Lande, fom då
nplåfte enMemoirc om den nya|Planeten, den

A a 4 han
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han med Academiens bifall gaf namn af defs

inventor Planete de Herfchell. ( a ) Denna A-
cademies Ledamöter tyckas vara ganfka he-

ta den ena emot den andra. Adanson fåg

jag dår
3
men han gick bort få fnart han fick

hora at jag var 'tilftå^des. — Medicinfka So-

cietetens Sesfioner har jag ock beviftat, då

uplåftes 2:ne Rön, det ena at wcd kalk-vam

göra folution hvari fädeskorn tvättade ej gif-

va kohl-ax , och det andra at med repetera-

de dofes af ipecacuanha curerafehris laÉlea. —
Til VerfaiUe har jag varit 2:ne gånger, då

jag fpifat hos M:r de La Sonne, fom vifat

mig mycken höfiighet och fkäffat mig tilfal-

le at fe alt dår. Om Lördag årnar jag mig

til St. Germain
9
fom åges af Dre d'Ayen,

en af Botanici hår4 Trianon har jag ej ån-

nu hunnit at fe, fom år fvårt vinna, ty in-»

gen kan komma in dår utom .Drottningens

fpeciella lof, hvarom jag dock har hopp*

JVfycket lefvande växter har jag uti flera An-
gelika Trägårdar for min rakning , hvilka jag

i brift af hemgående fartyg måfte til näfta

vår qvarlåmna* Så måvte jag åfven göra hår*

—- Konungen i Frankrike har fkånkt mig Ro-

berts Jcones, fom beftår af 3 ftora Volumer,

d^m man annars icke kan {% köpa. Grefve

Creutz

(a) Ånnu Iyckeligare namn liar denna Planeten fått

i Sverige, nemligen Nepiunus, fe K. Vet. Ac,

Nya HandI, T. III. p. 74,
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Creutz år en altfor artig Herre, jag kan ej

nog befkrifva hans attention för mig. Baron
Hermelin år nu åfven hår. — Viq d^zir,

år et perpetuum mobile. Han praeparerat nu
et präktigt Vårk uti Neurologien, befynnerli-

gen Cerebrurn och MeduUa fpinalis , af hvil-

ke redan 37 Tabeller åro färdige ganika präk-

tiga. — Rome de l'Isle praeparerar åfven et

ftort Vårk om CryftaUerna med vackra fi-

gurer. — 3:dje Volumen af Medicinfka So-

cietetens Handlingar åro färdiga men ej pu-

blicerad. — Hår år for ofrigit ej fårdeles

forrad på dugeligt nytt. — Du Hamel var

död några dagar föran jag kom hit, han var

en bland de förnuftigafte Franfofer. — Me-
dicinjka Faculteten i Edirnhourg årnar å nyo

gifva en Edition af fin Pharmacopoe,

Väderleken och de måjl gängbare Sjuk-

domar i Stockholm , Mänademe Julius,

Auguftus och September Ij82<,

Julii. 1. Morg. mulet, 14 gr. varmt. Bar.

25,30. Midd. 19 gr. varmt.

*Tr-—» 2. Morgonen halfklart 12 gr, varmt,

Barom. 25,31. Midd. 17 gr.

varmt.

A a $ Morg.
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Julil 8- Morg. rågnade litet, 13 gr. varmt.

Barom. 25,29. Midd. 16 gr.

varmt, rågnade fmått rågn e. m.— — 4. Morg* mulet, 12 gr. varmt, Bar.

25,15. Midd. j6 gr. varmt.—— 5. Morg. mulet, 12 gr. varmt, Bar.

25,25. Midd. 16 gr. varmt,
rågnade.

6. Morg. mulet, 12 gr.varmt, Bar*

25,38- Midd. 17 'gr. varmt,

7. Klart, midd. 19 gr. varmt.— —8» Morg. klart 14 gr. varmt, Barom.
25,62. Midd. 18 gr. varmt,
fmått rågn.—• — 9. Morg. klart 14 gr. varmt, Barom.

25,70. Midd. 19 gr. varmt.
10. Morg. klart, 15 gr. varmt, Bar.

25,69. Midd. 21 gr. varmt,
mulnade och rågnade mot af-

tonen.

— —-11. Morg. mulet, 16 gr. varmt, Bar.

25,49. Midd. 17 gr. varmt, råg-

nade ymnigt.

12. Morg. mulet, 16 gr. varmt, Bar.

25,35* Midd. 21 grad. varmt,
klarnade. ,—— 13. Morg. mulet, 18 g£ varmt, Bär.

25,63. Midd. 23 gr. varmt,*

—— 14. Klart, 20 gr. varmt.

15* Morg.
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Julii 15. Morg. mulet och ymnigt rågn,

14 gr* varmt, Barom. 25,54.
Midd. 16 gr. varmt.

16. Morg. halfkfart, 13 grad. varmt,
Barom. 25,39. Midd. 19 gr.

varmt*

17. Morg. mulet med litet rågn, 11
gr. varmt, Bar. 2 5,1 7- Midd.
10 gr. varmt.

I8« Morg. halfklart, 10 grader varmt,
Barom. 25,37. Midd. 14 gr.

varmt.

19. Morg. klart, 10 gr. varmt,- Bar.

25.53. Midd. 14 gr. varmt.
20. Morg. mulet, 12 gr varmt, Bar.

25,66. Midd. ig gr. varmt.—— 21. Vackert vader hela dagen, 20 gr.

varmt, Barom. 25,65.—— 22. Morg. klart, 15 gr. varmt, Bar.

25.54. Midd. 20, gr. varmt.
23. Morg. klart, 11 gr. varmt, Bar.

25,61. Midd. 19 gr. varmt.
~- — 24. Morg. klart, J5 gr. varmt, Bar.

25,80. Midd. 22 gr. varmt.

25. Morg. klart, 15 gr. varmt, Bar.

25,79. Midd. ig gr. varmt.
26. Morg. mulet, 16 gr. varmt, Bar.

25,63. Midd. 23 gr. varmt.
* 27. Morg. mulet, 17 gr. varmt, Bar.

25,55. Midd. 24 gr. varmt.

Morg.
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Julii 28* Morg. måft mulet, midd* 22 gr,

varmt, rågnade mot aftonen*

29* Morg. haderågnaf, 18 gr* varmt
$

Bar» 2?,4S* Midd* 23 gr* varmt*—— 3o* Morg, mulet, 15 gr* varmt, Bar*

. 25,42* Midd* 17 gr* varmt,
rågn*

31* Morg* mulet, rågn, 15 gr* varmt,

Barom*, 25,16. Midd* 17 gr*

varmt*

Augufti 1. Morg. mulet, 15 gr* varmt, Bar*

25,22 Midd* 18 gr* varmt*—— 2* Morg* mulet, 15 gr* varmt, Bar*

25,41* Midd* 22 gr* varmt,
klart*

« 3* Morg* mulet, rågn, 16 gr* varmt,

Barom* 25,48* Midd* 19 gr*

varmt
—— 4* Mulet med rågn, midd* 16 gr*

varmt*

5* Morg* 5imma, 15 gr* varmt, Bar*

25,43* Midd* 21 gr* varmt*
• 6* Morg* mulet, 14 gr* varmt, Bar*

25,26* Midd* 16 gr* varmt*
*—— 7* Morg* mulet, 14 gr* varmt, Bar,

25,40* Midd* 20 gr* varmt*—— %* Morg* klart, 15 gr* varmt, Bar*

2/,<;i* Midd* 21 grad* varmt*
• 9* Hade rågnat, morg* 15 gr. varmt,

Barorm 25,27* Midd* 21 gr*

varmt*

10. Morg*
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^f«^. iö* Morg* mulet, 15 grad. varmt,

Bar* 25,17* Midd* 17 gr* varmt*
— — II* Morg* rågn, 15 gr* varmt, Bar*

25,12* Midd* 19 gr* varmt*

12* Morg* mulet, 14 gr* varmt, Bar*

25,10*
— — 13* Mulet och rågn j midd* 16 gr*

varmt**

14* Morg* klart, 14 gr* varmt, Bar*

25,12* Midd* 19 gr* varmt*

15* Morg* mulet, 15 grader varmt,

midd* 17 gr* varmt* Barom*

25,1-0*

l6* Morg* klart, 13 .gr* varmt, Bar*

25,30* Midd* 20 grad* varmt*

17* Mulet och rågn, midd* 20 grad*

varmt, aftonen klart*

.—— i8t Måft klart, ig grad* varmt om
middagen*

,—— 19* Morg* mulet, 13 gr* varmt, Bar*

25,03* Midd* 15 gr* varmt*

20, Morg* mulet med rågn, 11 gr* v*

Barom* 24,95* Midd* 16 gr*

varmt* .

21* Morg* mulet, 9 gr* varmt, Bar*

25,26* Midd* 12 gr* varmt*—— 22* Morg* halfklart, 11 gr* varmt,

Barom* 25,60* Midd* 16 grad*

varmt*

23* Morg* klart, 12 gr* varmt, Bar*

25,60* Midd» 16 grad* varmt*

24* Morg*
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Aug. 24* Morg* rågn, 13 gr* varmt,, midd*

15 gr* varmt* Bar* 25,2 r*—— 25* Mulet med litet rågn mot natten,

17 gr* varmt*

-*i -2Ö* Morg* klart, 12 gr* varmt, Bar**

2^,37* Midd* 17 gr* varmt*

27* Morg* klart, 11 gr* varmt,. Bar*

25,^6* Midd* 17 gr* varmt*

28* Morg* halfklart, 12 grad* varmt,

Barom* 25,06* Midd. 16 gr*

varmt* n

mm— 29* Morg* hade rågnat , 1 1 gr* varmt

,

Barom* 24,95* Midd* 15 gr*

varmt*

—— 30* Morg* halfklart, 10 grad* varmt,

Barom* 25,25* Midd* 16 grad*

varmt*

_— 3I*Morg* ftrömoln, lo gr* varmt,

Barom* 25,42* Midd* 16 grad*

varmt*

Sept* I* Morg* rågnfkurar* Midd* 15 gr*

v varmt*

—— 2* Morg» klart, 9 grad* varmt, JBar*

25,66* Midd* 17 gr* varmt*

3* Morg* klart, 10 gr* varmt, Bar*

25,79* Midd* i 7 gr* varmt*

—— 4* Morg» klart, 11 gr. varmt, Bar*

25,78* Midd* ig gr* varmt*

—— 5* Morg* mulet, 12 gr* varmt, Bar*

25,85* Midd* 16 gr* varmt*

6 Morg*
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Scpt. 6* Morg* klart, 12 gr* varmt, Bar*

25,92* Midd* 20 gr* varmt*

7, Morg* klart, 12 gr* varmt, Bar*

25,98* Midd* 20 gr* varmt*.

g. Dimma och moln f* 1 m* 18 grad*

varmt, e* m* klart*

9* Morg* klart, 11 gr* varmt, Bar*

26,00* Midd* 21 gr* varmt*

UOt Morg* klart, 12 gr* varmt, Bar*

26,01* Midd* 22 gr. varmt*

n , Morg* klart, 13 gr* varmt, Bar.

25,35* Midd* ig gr* varmt*

12* Morg* ftrömoln , 10 gr* varmt,
v

Barom* 25,75* Midd* 14 grad*

varmt*

— 13* Morg* ftrömoln, 7 grad* varmt,

Barom* 25,74* Midd* 12 gr*

varmt, om aftonen Norr/ken*

— — !4, Morg* klart, 3 gr* varmt, rim-

froft* Barom* 25,75* Midd* II

gr* varmt*

15* Mulet och ymnigt rågn, midd*

12 gr* varmt*

l6* Morg* mulet, 3 gr* varmt, Bar*

25,00* Midd* 12 gr* varmt*

— — 17* Morg* mulet, 8 gr* varmt," Bar*

25,23* Midd* 11 gr* varmt*
x

18* Morg* mulet, 12 gr* varmt, Bar*

25,10* Mrdd* 14 gr* varmt*

19* Morg* mulet 12 gr* varmt, Bar*

25,13* Midd* 13 gr* varmt*

20* Morg*
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x 2cu Morg» rågn, 12 gr» värmt, Bar,

25,00* Midd» 14 gr» varmt*
k —— 21. Morg* mulet, 9 gr. varmt, Bar*

\ 25,10» Midd* 13 gr* varmt»

—— 22» Klart, midd* 12 gr* varmt*

— —-23* Morg. litet rågn, 8 gr* varmt,

Barom» 25,57» Midd* 15 gr»

varmt»

24* Morg» rågn, 12 gr» varmt, Bar*

25,29* Midd* 16 gr* varmt*

—— 25* Morg* klart, 10 gr* varmt, Bar*

25,5 5* Midd* 16 gr* varmt*

—— 26* Morg* rågn, 11 gr* varmt, Bar*

25,52* Midd» 14 gr* varmt*

27* Morg* mulet, 13 gr» varmt, Bar*

25,25* Midd* 16 grad* varmt,

rågn e* m*

28* Morg. ymnigt rågn, 13 gr* varmt,

Barom» 25,55* Midd* 15 grad*

varmt*

'29» Mått mulet, litet rågn mot afto-

nen» Midd* 14 gr* varmt*

30* Morg* klart, 8 grad* varmt, Bar,

25*37* Midd» 12 grad* varmt,

rågnade eftermiddagen*

* ^ * *
ty

y

%* i
P

Desfe tre Månaderne hafva varit ovan-

ligen fri&a och foga elier fnarare lagt ingen

Farfot gångbar, icke en gång i Provinceme,
få



få vida dårom ingen rapport til K. Colle-

gium Medicum inkommit. Några få perfo-

ner angrepos i Stockholm af lindrig Rödfot

i flutet af Augufti månad, famt af rotaktig

Feber, faft mycket fållfynt, hvilken dock på
Gottland fkall hafva med nog häftighet vift

(ig i September månad.

K. Wet. Ac. Nya Handlingar. T. 111.

1782. 3\dje Qvartalet.

p* 223. Cajoput-Oljans nytta och bruk i Me*
dicin, af C. P. Thunberg.

Denna
e
ffna Olja deftilieras af Trädets

blader, på On Banda. Når hon år god bor

hon vara gräsgrön, och vid afbrånning eller

utdunftning icke låmna minfla refiduum efter

dg. Hon luktar Camfer och litet Terpentin.

Invärtes har A. icke haft tilfålle forfö-

ka henne, men utvdrtés til fmörjningar år

det et förtråffeligt medel. 1:0, emot Rhev-

matijk vdrk,^ 2:0* Tandvärk, at på Bomull

lågga en droppa i den värkande iholiga tan-

den ,. 3:0 emot Inflammationer , befynnerli-

gen af Gickt. A. nämner i fynnerhet,en

Ophthalmie af gammal Gickt hos en Fru

,

hvilken genom Oljans hållande för ögonen,

då den blifvit drupen på en linnelapp, el-

ler ock bunden öfver dem öfver natten, al-

N:o 25. B b tid
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tid lindrat och fmåningom fordrifvit denne

nä/tan inrotade fjukdom. 4:0 uti Gickt och

Podagcr /kall man utan fara för indrifvande

kunna med denna Oljas påfmorjande fåkert

lifa den odrågeliga varken 5 i hvilket affeen-

de han ock råder at ftrö torr pulveriferad

Calnfer i fåckor
,

pasfade efter foten. 5:0

emot Convulfioner* 6;o Kajor mar• 7:0 Huf-
vudvdrk. 8:0 at döda Mal och Infefler i klä-

der och Cabinetter, dår denne OJja tillika

recömmenderar fig genom fin angenäma lukt.

P. 228* Anmårkningar om Skrän - Mäfen
(Sterna Cafpia) af S. Ödman.

Denna Fogel, af Tärne- /lagtet, fom
Prof. Pallas forft be/krifvit fåfom invånare

af Cafpilka Hafvet, har ock A. funnit ytterft

i Skären vid Vermdon och foljakteiigen in-

Ikrifvit honom i Fauna Svecica. Han kläc-

ker där på bara klippor 3 ägg , liknande

hons-ägg, hvita med fmå fvarta , fparlamt

ftrodda fläckar^ är för ofrigt fynnerligen vig

och fnäll i fin Aygt.

P. 231. NlPA, et nytt Genus bland Palm»

träden, aj C. P. FhunbergJ

Detta Palmträd, fom växer inpå Java,

har bitintils icke varit fexualiter be/krifvit,

oagtadt Rumphius gifvit en präktig ritning

på defs blad och blomtrofs. A. upfyller nu

den-
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denna brift och genom en fullfiåndig be/krif

ning vilar at det hörer til 2i:fta Clasfen

dels förfta Ordo, nåft efter Cynomorium
Et enda Species har A. håraf blifvit varfe

fom han kallar Fruticans, emedan det mer
endels har Jäg och ibland ingen ftara.

P. 2^6. Folkmängden i hela Riket och uti

hvart Hofdingedome , tillika med Hushallens

antal i Stddeme och på Landet
, fädane

forn de af Tabell -vdrket funnits åreni^^l
och 1772, af Pehr Wargentin*

Genom jåmförelfe af desfe 2:ne åren

vifar A. huru mycket Folkmängden på 20
år vuxit , och at då år 175 1 antalet på Stock-

holms Invånare var 55700, funnos de år
• 1772 vara 72444, och hela Rikets Folk-

nummer forn år 1751 var 2,215639, var år

1772. 2,584261, hvilka Tal han me3 goda
anförde fkål påftår fnaräre vara for ringa ån
för högt upgifne, och tror (ig med fullkom-

lig fåkerhet kunna antaga at Rikets Folk-

nummer nu af vid pafs 2,800000, utom dem
forn bo i Pomern, hälft de fifta 7 åren 30,000
rlere blifvit födde ån döde.

Tilökningen har i proportion varit ftörft

i Finland, til en full tredjedel, och minft

i Götha Rike. Borgerlkapet har ock" 6-

kat fig i något ftörre förhållande ån Landt-

folket>

B b 2 Den*
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Denna afhandling innehåller få många

nyttiga anmärkningar, at han med fynnerligt

nöje lårer af aila tankande Låfare emottagas.

Disfertatio Inquirens Synchondrotomice pu-

bis utilitaiem in partu difficili, Pråfi-

de Gvalt, v. Doeveren, Auäore Ja-
no Petersen Michell* Lugd. Bat.

1781* 4:0. 58 pag. utom Foretal och

Dedication.

Til öfning i (ina Studier har A- någon
tid underfpkt huruvida Osfa pubis under för-

lossningar kunna vidgas, hvarafhan dock in-

gen fölgd dragit för Synchondrotomiens nöd-

vändighet. Han har endaft dårar] tagit (ig

anledning at hår underföka denfta fråga,

hvilken på en tid blifvit få mycket våckt

i Journaler och många får/kildta Skrifter,

bland hvilka A* beklagar fig icke hafva fådt

låfa Cambionis Epiflola.

Vi vilje til et prof af A:rs afhandlings-

fått anföra de frågor dem han företagit iig

at befvara: i:o
5
Månne Konften bör eftera-

pa det Naturliga utvidgandet af Backen -be-

nen och år fåledes Naturen et mönfter för

Synchondrotomien? 2:0, Månne Backen-be-

nens fkapnad år oiåmpeiig för denna opera-

tion , och kunna hafvande qvinnor undergå

honom utan fara? 3:0, Vittnar årfarenheten

hit-
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bitintils til defs forman ? 4:0, Bevifas defs nyt-

ta af de förfök fom blifvit gjorde på Cada-

yera och på kreatur? 5:0, Kunna de handel-

ler utftakas då den år gagnelig och bör nytt-

jas i ftållct för Operatio Caefarea? 6:0, Mån-
ne Operatio Caefarea år få hi/kelig och få

farlig, fom många bjuda til at afmåla henne?

Sedan A. noga gran/kat /kålen mot och

med , tror han dg med fåkerhet kunna påftå at

Synchondrotomien uti ingen hdndelfe hor nytt-

jas framfor Operatio Ca/area: et enda til-

Jfålle kunde gifvas då den borde valjas fram-

för Crochetter, få framt den icke vore un«

derkaftad få många fvårigheter och medför-

de få mycken lifsfara.

(Comment. Lipf. Vol. XXIV. p. 6<>o.)

Anmärkningar om Semen Sabadillce af$.
G. Glbditsch.

A. håller af likheten före at Semen Sa-

badillae antingen tages af et eget Species Ve*

ratri eller en Varietet af Veratrum Nigrum ,

med hvars frö och pericarpium det i fmak
och värkan nåra öfverenskommer. Det år

jkarpt, retande och brännande, och bör ic-

ke vårdslöft nyttjas, famt icke invårtes af 0-

förftåndigej ty det kan lått förorfaka inflam-

mation och kallbrand. Et unce innehåller

en drachma extraftum Aqvofum f. Mucilagi-

B b 3 no-
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nofum 5 men når et unee digereras med Spi-

ritus Vmi retfif: fås två drachmer extraftum

refinofum 5 få at defs kraft til ftorfta delen

hårrör af defs refinöfa del. (Ibidem p. 666.)

Disfertatio Cbemica Inaug; de Refina

Elaftica Cajennenfi, Auth. Arn jFc/-

liaans. Traj. ad Rh. 1780. 8:0. Maji

p. 74.

Trädet hvaraf denna Saft tages kallas

Hevea Gujanenfis , beikrifves efter /Jublet (a)

fom, ehuru blomman ej blifvit fexualiter e-

xaminerad , dock ftåller det under Monoecia,
Dodecandria L»

Saftens elafticiret, fom af Achard förut

blifvit underfökt (b) har A. å nyo granfoat

och funnit at den låter utftråcka fig til dub-

belt, 2|j 3| och 3§:del af fin långd.

Condamine var den förfta fom förfökte

at uplofa och at nyttja honom til hvarjehan-

da behof, men fruktlöft. Efter honom lyc-

kades det för Fresneau at Jöfa up honom i

Oieo Nucum
?

men elafticiteten förlorades.

Ån-

(a) Hiftoire des Plantes de la Gujane Fran^oife par
M:r FUS E5 Aublet. Paris 1774* 4* Vol. IV.
av. fig.

(b) Chym; Pfjyf; Schriften. Berlin 1780. 8« p. 211*
£26,
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Ånteligen påfunno Macqver och Herissant

det båfta Menftruum, ehuru dyrt, nemligen

Naptha Vi&rioli. Sedan har ingen mer ån

Achard anftålt förfök i detta ändamål , hvil-

ka af vår A. å nyo genomgås. T tempere-

rad luft bibehålies defs extenfilitet och ela-

fticitet, men i köld blir det /kort. I vata

Jöfes det icke, enligt Macqvers förlok.

Det tar fnart eld. Genom deftillation af 7
unce, balnco arenae,'fick A. et fubalcalin/kt

phlegma £ drachma , tunn Olja 3 unce och
4 drachma , ftarkare Spir. alcal. volatilis 2
fcrupel, tjockare Olja I unce och 2 drachma,
fvagare Spirit. alc. volat. 5J drachma. Kol
2 drachmer, hvilka vigter utgöra unce <Jf

,

drachm. 2§ och ~ fcrupel , få at 4 fcrupel

åro förlorade. De begge Oljorna innehöllo

et oleum esfentiale och pingve.

Med Menflrua Acida gjordes flere för-

fök: Acid. Viftrioli tenue löfte ej, men frät-

te endaft, förrån det blef concentrerat. A-
cid. Nitri fumans lämnade refinan frätt, hård
och med en falt-lkorpa omgifvenj når en
ftark fådan foiution Mtt i tåpt karl 30 dygn,
upkom fmå Rhomboidi/ka Cryftaller. Aqva
fortis kunde på \ år icke folvera henne ge-

nom digeftion, utan fingerades endaft med
gul färg, men med eldens tilhjelp blef en
genomskinlig gul foiution 5 når 3 gånger få

mycket vatn flögs til Aqva fortis löftes hon
ock. Aqva Regia gör en liten foiution , når

B b 4 hon
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hon Jånge digereras dårmed. De fvagare

Vegetabilifke fyror gjorde gan/ka liten och
nåftan ingen värkan. Alcalia Fixa löfa intet 5

Voiatilia icke heller. Likafå Menftrua $a-

ponacea, Salina och Spirituofa, icke en gång

Spir. uétherei, Viclriolatus, Nitrofus eller

Salinus.

Bland Olea esfentialia utmärker Hg O-
leum Anifi, fom med eldens tilhjeJp löfer

henne 5 åfven fom Chammomillae, Angelicae,

Myrrhas, Rofmarini, Nucis Mofchatae och
Cumini.

A. gör fluteligen följande påftående : I)

At det är hvarken en Refina eller et Gum-
mi, utan en Succus infpisfatus. 2) At den
Ikiljer (Ig från alla andra refinöie kroppar

genom fina beftåndsdelar. 3) At defs Cry-

ftaller fom genom Acid. Nitri Fumans bere-

das , likna dem fom genom famma Acidum
upkomma med Gummi Arabicum. 4) At

de färfkilte färgor fom visfe våt/kor få ge*

nom denna faft, fynas hårröra af något in»

blandat fot, (Ibidem p* 6890

Samling af RSn och Uptdckter* Band. IL

December 178I* (Se det föregående Dej.

2. p. 3890
Denne Månad innehåller 1) Om en ny

Animali/k Syra, af Ckeu,. 2) Belkrifning

på
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på en ny Hydro-climax, af Scanegatty m.
fig. 3) Be/krifning på en Ombro- Meter med
fig. 4) Be/krifning på Wirzi/ka Vatten -up-
fodrings Machin m. fig. 5) Be/krifning på
Inhaler m. fig. 6) Be/krifning på en Ane-
mometer m. fig. 7) De nyafte uptåckter i

Chemien af Crell. 8) At tånda up ljus med
Eleflricitet, af Ingenhousz. 9) At göra

Gryn, Salep och Sago af Potaerer, af Par-
mentier. .10) Om Hollånd/ka Sill-faltnings-

fåttet. 11) Om Do#. Knight's method at

göra Artificiella Magneter, af Wilson. 12)
At fårga åckta Turki/kt rodt, af Pallas.

13) Om Chinefernes Målare -fårgor, af Her-
tigen de Chaulnes. 14) At taga aftryck af

Orter, af Pingeront. 15) Fprfök vid Vege-
tation , af du Hamel.

Auåorerne ge fluteligen tilkånna at af

denne Journal et Band årligen hädanefter

utgifves, men icke fom hittils Månads -vis,

Och begåres I Rrdaler prenumeration hår i

Stockholm på Kongl. Veten/k. Academiens
Co n to ir.

Man har dock' ånnu icke fedt fullbor-

dan af detta löfte 5 få mycket mer ön/keli-

git, fom Journalen utmärkt fig af den båita

fmak ock in/igt uti valet af ämnen 5 hvaröf-

ver ock hår bifogas Kgl. Vet. Academiens

fördelaktiga utlåtande.

B b 5 B*-
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Berättelfe om framL AJJeJforen i K. Col-

legium Medicum Doéfor Chr. Ludv.

Ramstroms Jijla Sjukdom.

Afleffor Ramström hade 177^ genom
fall ur en Cabriolet ftött bakdelen af hufvu-

det och vånftra armen mycket illa, fom han

då ftrax ej fynnerligen vårdade, hvarefter den

armen altfedan ftundom vårkt och varit fvul-

]en famt ej haft fin vanliga ftyrka 5 mådde
for öfrigt val til 1780 i Aug. då han i ftark

kulen blåil och motvåder låt ro fig en mil

och vid framkomften var genomkyld och ru-

lkig5 2 dagar därefter var han ovanligt ned-

slagen til finnes och hade ringa appetit 5 un-

der det han fofver på en Soffa, ftrax efter-

middagen, faller han oformodel. i golfvet,

med ftirrningar i händer och fötter famt nå-

gon- efterföljande fvindel, fom gaf honom
en ftor contufion under ena ögat 5 vid pafs

2 månader därefter, af någon finnesrörelfe,

fick han en fvår convulfivifk attaque fom råk-

te et dygn famt förgick efter V.S. Emetica

och Lavements; därefter var han fri/k om-
kring et hälft år, då han åter 1731 om fom-

maren oformodel. fick convulfioner, fom nu

voro häftigare och långfammare, men fom
omfider lindrades på famma fått 5 mot vin-

tren f. å, fick han en ganfka häftig hufvudvårk,

fom tvingade honom at gifva fin plåga med
ropande tilkånna, ^emot hvilken hvarjehanda

re-
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revellentia förgåfves bruktes, tils man förfök-

te Cauftkum Salinum ph. fv. öfver hjesfen

til en Ducats ftorlek, fom tydel. lifade ho-

nom och dårföre höifs långe öppet, och fria-

de honom denna gången för convulfioner $

han hade ock denne fommar druckit brunn.

Mot våren 1752 fick han Frofsfeber och e-

mot en Accés oförmodel. convulfioner igen

,

fom då börjades med et ynkeligt Jåte och en
fpafm i halfen, få at hufvudet drogs mot e-

na axeln och en vertigineus yrfel, hvilken

paroxyfme dock ej återkom vid nåfta Feber-

Accés, men val den fvåra Jiufvudvårken, fom
åter lindrades med Cauflicum* Efter denna
tiden var hyn ej få lirlig fom förr, ej heller

linnet lika lått. Lördagen den 16 Nov. då

fifta Cauflicum ånnu icke hunnit lakas , kla-

gade han öfver ruikighet fom fkyltes på höfU

vädret 5 Söndagen klagades öfver ömhet och
vårk i alla leder famt öfver et får på inra

Jåppen, fom förmodel. under en mindre con-

vulllon föregående natt upkommit; Månda-
gen och Tisdagen var han ute i Embets-
fyflor och vanligt fåll/kap, men om morgo-
nen den 20 Nov. fants han fansfeiös i iin

fång, hade bitit fonder tungan och låg i en

Hummer, ådren öpnades och et Emeticum
gafs, fom vårkade den förbättring at han
fteg up, geck ikring golfvet, talte och kla-

gade öfver en fvår hufvudvårk, men var myc-

ket envis och häftig och ville ingen ting ta-

ga
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ga in; e. m. kl. half 4 återkommo convul-

itonerne mycket t&t, Jcnapt 1 a 2 minuter

emellan , börjades altid med utfpårrande ö-

gon, hufvudets dragande åt vånflra axlen

famt lågre eller ftarkare late och rop 5 emel-

lanåt flumrade han mer eller mindre tungt ;

Äere Cliftirer applicerades nu, fom gjorde

god öpning, och Patienten fanfade fig få

mycket at han, faft oredigt, begårte få (tiga

på nattftoJen, fom (kedde, men dä marktes

en parapiegie få at han icke det minfta kun-

de ftöda på fötterna; man gaf honom nu Cre-

mor Tartari med Såcker i vatn at dricka
,

fom han villigt emottog
,
jåmte en dofis Tina.

Thebaica; öfver natten voro flere öpningar

och mot morgonen tåmmelig fansning; men
kl. g f. m. d. 21 återkommo Convulfioner-

ne med lika ftyrka och med en colliqvativ

fvett öfver hela kroppen; man borttog de
varma fångklåderne och applicerade 12 ft.

Blodiglar från det ena örat til det andra,

fom drogo mycket och förtogo convulfloner-

ne , få at han' var fri för dem i hela 9 tim-

irsar, då han likväl låg i en jåmn faft lått

Hummer. Märkvärdigt år at alla desfe Iglar

dogo, och at de förft applicerade redan in-

nan de fifrs flåpt (ig löfa. Nu fortfors med
Cremor Tartari och ehuru paroxyfmerne om
afton återkommo, feck han dock ömnig ftol-

gång öfver natten, fom likväl involuntarie

geck bort; han tycktes vara litet båttre mot
mor-
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morgonen, men når convulfionerne f. m. d.

22 återkommo, voro de beledfagade med
hårdt ropande och flöts med en fvår ftertor

in petfore, få at en fnar död fyntes fåreftå,

men vid middagstiden fagtades både det e-

na och andra få at han var e, m. oförmode-
iigen båttre 5 nu var ock den colliquative

fvetten borta. Cremor Tartari togs flitigt

och garna 5 mot natten återkommo convul-

fionerne ftarkt och hårdt, dock ej fylleft få

tått, flere ftarka öpningar följde, och f. m.
d. 23 var han ovanligt munter , talte litet men
oredigt, fåg omkring lig och lyfte på hufvu-

det, hvilket glada utfeende dock kl. J 12 for-

byttes uti ftarka och tåta convulfioner, med
en , hvarje gång påföljande*fvag ftertor , fom
fortfor hvar eller hvarannan minut, til 14. 1,

då han ftilJa arled*

Hvad fom vid Obduclionen i min och
rleres närvaro d. 25 följande Nov. fants och
fom nogfamt fynes gifva , dödsorfaken tilkån-

na, inhämtas af Hr. Profeftorn Doft. A. J.
Hagströms hår bifogade beråttelfe

:

Vid /Jjjefforen Herr D08. Ramströms Ohdu-
ålion d. 2<> Nov. 1782, märktes följande

cmftdndigheter : /

1:0, Cranii ben friflca af vanlig tjocklek,

2,;o , Dura mäter nog blodfprångd , ganika ftaikt

fåftad vid Cranium , hård och af en ganika ftark textur,

3 ;o, Arachnoidea och Pia mäter nog förenade,
cilfammans fa hårde fora Dura mäter plågar vara, och

kun-
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kunde i fynnerhee Arachnoidea med fingrarne uplyf-

fas och afnas från Hjerne-ytan, utnn at denna el-

jeft tunna hinnan brafl fonder 5 Blodrören hårpå voro

mycket flora.

4:0, Hjernan härd och fall, famt af den flarka

pia mäter til fina gyri få fkild, at de, likt inteftina

tenuia, kunde lyftas och lkiljas frän hvarandraj eljeft

utan alt utvårtes fel.

5:0, Uti Lobus anterior dexter Cerebri öfver ta-

ket af Orbita , nåra falx durse matris , funnos begge

hjemans fubflancer fammangyttrade och förvandlade ,

i en til fkapnaden ågg- lik platt maflfa , liknande til

fårgen flelnat fett, något hårdare i kånfian ån Hjer-

nans vanliga fubftance, öfver 2, tums långd och vid

pafs i och en half tums bredd; midt inuti hvilken

var något gul Lympha. (a)
6:0, För öfrigit var få val Cerebrum fom Cere-

bellum frilk, få vål til deras textur fom kamrar,

hvilka voro torra, men Blodrören alleflådes fylda och

fpånda.

# ^ #
Denna fvampaktiga eller, om få må fåg?s , flea-

tomatöfe Våxt, fom framdeles hade kunnat för-

vandla fig til kråftartad, var ofelbart en cauffa re-

mota et incurabilis Mortis. Salig Herr AiTeffbrn var

vål några år, från 1763 — 68? plågad af en envis

Råform (Herpes) vid den högra tinningen , för

hvilken han fruktlöfir brukat til och med en orden-
telig Mercurial-cur, fom det oagtadt 2:ne gånger
om året återkom och fom på 10 a ia de fenafle å-

ren af fig fjelf förfvunnit, men jag vet icke om den
med ikål kan anfes för anledning til denna Hjernans

förvandling, hvilken fnarare torde hårflyta af den
ftarka Commoiio Cerebri når han föll ur fin Cabrio-

let och flotte vånflra delen af nacken.

J. L. Odhelius.

(o) Denne Växt forvaras i Spiritus vini uti Kongl. ( ol-

legiu/n Medicum»

Ny-
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Ny heter. '

1 78 1 d* lo Julii dog i Far is åen namnkunnige

Sten-Operateuren Frere Come, 79 år gammaU Defs

råtta namn var Jo. de Badilhac.
Vid famma tid dogdårftådes Hr. Andrcs Levret,

77 år gammal, namnkunnig för många Arbeten i

Accouchements-Vetenikapen.

1782 d. 7 A ug. dog i Berlin den namnkunnige Chy-

micus Herr Andr, Sigm. Marggraf , Direfrenr af

den Phyficaliika Clatfen vid dårvarande K. Vet. Aca-
demien , 73 år gammal,

S. å. d. 7 Sept. år Med. Doft. Ernst v. Hev-
denstam förordnad at vara Kongl* Maj:ts Förfta Lif-

Medicus och Vice Praefes i K. Collegium Medicum.
S. å. d. 19 Sept. år*Med. Doft. Anders Chri-

stöffersson utnåmd til Kongl. Maj:ts Andra Lif-

Medicus.

S. å. d. 31 O&ober åro Provincial-Medici: Do-
ttorerne Lars Montin i Halmftad, Bengt Biörn-
lund i Björneborg, Joh. Sahlberg i Sundsvall och
Carl Blom i Hedmora, af Kongl. Maj:t i Nåder hug-
nade med Affeffors Namn och Heder, lika med Afles-

forerne i Kongl. Collegium Medicum,
S. å. d. 16 Nov. har För#e Chirurgus vid Oft-

Indifka Compagniet Fredric Hiortberg i Nåder
blifvit hugnad med Atfeitbrs Namn och Heder, lika

med Affeflbrerne i Kongl. Collegium Medicum.
S. å. d. 23 Nov. afied i Stockholm Afteflbren i

Kongl. Colleg, Medicum Do&or Christian Ludvig
Ram ström, 43 år gammal. Han hade Studerat i

"Upfala och Stockholm, tjänte fom Hofpitals-Medicus

vid Svenika Armeen i Pomern aren 1760— 2-. An-
tog Doclors - Graden i Greifsvald , gjorde en lärd re-

fa til Paris, egenteligen för Accouchements-Veten-
ikapen, den han efter hemkomften enkannerligen hade
til föremål, anlade 1774 Barnfängs-Hufet Pro, Patria,

blef 1775 Affeflbr i K. Colleg. Med. famt biträdde

vid Hans K. H, Krön- Prinfens födelfe 1778*

T/7
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Til Läfar en*

De förfta if Arken af denna Del åro Iik fora

Velenloch If, utgifne under Herr Prof. Kraaks och Hr.
Profectorn Hagströms infeende, fe pag. 2275 men
i anfeende til Hr. Prof, Kraaks utlånriika refa (a) fe

pag* 2.34, anmodades af honom Hr. AfleiTor GabrieeI
Lund at béförja de återftående Arken, hvilken ock
haft tilfynen vid Arken 16—19. Vid de flucelige 6
Arken 20— 25 nar J aS > pä Utgifvarens Hr. Affeflor

Pfeiffers anmodan, beförjt den Medicinlka åtgär-

den, fedan Hr. Affeflor Lund ikrifteligen til AffelT.

Pfeiffer affagt fig den befattningen.

Nåfta Del fkall utgifvas emot lika vilkor af prae-

numeration , 1 lialf R:daler £pecieför 25 Ark, utom
Regifter och Titelblad, med ingående året. Hr. As-
feffor Pfeiffer har af vånlkap för Vetenikapen be-
någit åtagit fig at fortfara med forlaget, och någre
nitilke Läkare i Hufvud- Staden hafva öfverenskom-
mit at emellan fig dela den Medicinike omforgen.'

Stockholm den 31 Dec. 1782.

J. L. Odhelius.

R,

(a) Profetior,KrAAK rcfie i Julio fiftl. til Skåne och däri-

från til Tylkland, och har, fom han genom bref til

fina vinner i StockhoFm berättat, nu köpt fig agen-

dom och blifvit boende i Herrnhut.
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P 248, lin. 25, lås: Retzius.

P* 324, lin. 4, lås: SCHéELE.
P' 376, lin. 26, lås: Icon.
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