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WECKOSKRIFT
For

LÄKARE OCH NATURFORSKARE,

Fjer de Bandet»

FortecktJtng pä Svenjke Läkare vid bor»

jan af året 17B3 (a)-

Forjla Afdelningen:
Mediet.

'K1:0, JKongh CoUegium Medicum* (b)

Prafes:

Hr. Doft. Aerah. BÅck, Kongl. Archiater,

Riddare af Kongl. Nordlljerne- Orden,
Ledamot af Kongl. Vet. Acad., Kongl»

Vet. Societ. i Upfala, Kongl. Patriot.

iS^ålllk. i Stockholm, m. m.

N:o I. A Vice
I I I ar" ^W^ P«^|-|M«M^ —

(a) Denne Artikel införes egenteligen til utlännin-

gars uplysning , hvilka få om Sverige i allmån-

her, fom defs invårtes belkaiFenheter utfprida o-

grundade beråttelfer i fina Journaler, och hvar-

på, hvad Svenike Läkare angår fä ofta bevis fö-
rekomma.

(b) Alla Promoverade Doftores Medicinse, fominnom
Kiket villa praftifera Låkare-Konfien , böra enl,

K. Medicinal-Ordningarne, inför K. Colleg. Me-
dicum iig legicio^ra och til defs »lembra antagas.



l^ice Prafesi

Hr. Do(ft. Ernst v. Heydenstam, Kg!. Lif-

Medicus.

yfffejforer:

Hr. Doft. JoH. GusT. Haliman, Kgl. Lif-

Medicus, Ledamot af K. Patr. Sållfk.

Hr. Doft. JoH. Bergstkal , f. d. Amiralit;

Medicus.

Hr. Doft. Pet. Jonas Bergius, Hift. Natu-

ralis & Pharm. Profe/Tor. Ledamot af

K. Vet. Acad. , K. Patr. Sä I lik. , och
Vin. famt Vet. Samh. i Gåtheborg, m. m.

Hr. Doft. JoH. LoR. Odhelius, K. Seraph.

Lazarettets Medicus, Ledamot af Kgl.

Vet. Acad.

Hr. Doft. Isac Svensson, Stads -Phyficus i

Stockholm.

Hr. Doft. HiNR. Sparschuch.
,

Hr. Doft. Carl Ribben.

Hr. Doft. Henr. Gahn, Medicus vid Ar-
méens Flotta.

Hr. Doft. Dan. Wehser, Reg. Chirurg. vid

K. Lif- Gardet, Ledamot af Chirurg.

Societeten.

Hr. Doft. Carl Fr. v. Schulzenheim, Me-
dicus vid Arméens Flotta, Chirurgus vid

K. Seraph. Lazarettet, Ledarn, af Chir-
urg. Societ.

Hr. Doft. Sven Hedin, K. Hof- Medicus.
Secreterare, H. Doft. Joh. Reftelius.

Hr. Doftc
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- - - H. Do<?i* JoH. Ad. LévEN, K.
Hof Medicusoch Med. Paup.

Notarius, Hr. Doå. Dan. Wickmam, Botan.
Demonftrator och Med. Paup.

2:0, Under CoUegii infeende varande Lärare*.

Anat. et Chirurg. Profeff. Hr. D:t Lars Chr.
TiNGSTADi US, Bruns-Intend. vidMedeti.

- - - Profeåor: Hr. Do€t. And. Joh.
Hagstrom , Ledamot af Chirurg.

Societeten och K. Patr. SåJJIk.

Artis Obftetr. Profeflör: Hr. D:t. Jac. Alm.
* - - Adjund : Hr. D:t Lars Brandelius.

Emeriti

:

Hr. D06I. Roland Martin, f. d. Anat. &
Chirurgiae ProfefTor och AfTefTor i Kgl.
ColJeg. Medicum, Ledamot af K. Vet.
Academien.

Hr. Docft. David v. Schulzenheim, Ridd.
af K. Wafa Orden, f. d. Artis Obfte-
triciae Profeffor och AffefTor i K. Coll.

Med., Ledamot af K. Vet. Acad. och
K. Patr. Såll/k. (c)

3:0, Under CoUegii infeende Jläende Mediet
Pauperum

:

För Våftra delen af Norrmalm , fe K* Coll.

Andra Secreterare.

A 2 Öflra

(c) bagge hafva flyttat på Landet från Stockholm.
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— Öflra delen af Staden, Hr* D:r Adolp

Fr. Wedenberg, Accoucheur vid

Barnfångshulet Pro Patria.

— Södermalm , fe K. CoUegii Notarius.

4:0, Mediet vid K. Hofvet y utom CoUegii

Ledamöter'

Hr. Petter v. Heydenbtam, Hogftfal. H:s

Maj:ts Kon. ADOLPH FREDRICHS
Archiater.

Hr. Do<^. Herman Schutzercrants, Archia-

ter och f.d. Högftfal. H:s Maj:s Drottning

LOVISA ULRICAS Accoucheur, Leda-

mot af K. Vet. Acad. Ofver-Dire<Seur

vid Chirurg. Societeten.

Hr. Dofl. Anders Hedenberg, Kongl. Lif-

Medicus.

Hr. Docl. JoH. Chrys. Martinau, K. Lif-

Medicus och Lif-Chirurgus, Reg. Chir-

urgus vid Lif- Regementet til Haft.

Hr. Doå. And. Christoffersson, Kgl. Lif-

Medicus.

Hr. Do(Ft. Carl Fr. Hoffberg, Kg!. Hof-
Medicus.

5:0, PraBici Holmenfes:
Hr. Doa. Olof af Acrel , Ridd. af Kgi.

Wafa Orden , General - Direcfteur 6fver

Lazaretterna i Riket, Ofver-Chir. vid

K. Seraph. Lazarettet, Reg. Chir. vid

Adelsfanan, Ledamot af Kgl. Vet. A-
cademien, m. m.

Hr. Do(fl.
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Hr. Doå. Anders Bladh, f. d. Medicus

Pauperum.

Hr. Doa. Nils Dalberg, Bergs -Råd, Le-

damot af K* Vet. Acad. m. m.

Hr. Dofl. JoH. Dalgren, f. d. Provincial-

Medicus i Cuopio.

Hr. Doa. GoTFK. DuBOis, f. d. Pr. Medi-

cus i Stockholms Lån.

Hr. Doa. And. Fornander, Brans- Inten-

dent vid Sabbatsberg , f. d. Medicus Pa-

uperum.

Hr. Doa. Gabriel Lund , AflefTor , f. d. Me-
dicus Pauperum.

Hr. Doa. IsAc PALMéR, Medicus vid Ban-

quens Pappers - Bruk.

Hr. Doa. GiDEON Herman de Rogier.

Hr. Doa. Carl Roos, f. d. Medicus Pau-

perum.

Hr. Doa. Ernst D. Salomon, Reg. Chir-

urgus vid Kgl. Lif- Gardet.

Hr. Doa. And. Sparrman , ProfefTor , Leda-

mot af Kgl. Vet. Acad. famt Intendent

vid defs 'Mufaeum.

Hr. Doa. Zach. Strandberg, f. d. AHes-

for i Kgl. Collegium Med. och Stads-

Phyficus, Ledamot af Kgl. Vet. Acad.

och K. Patr. Sålllk.

Hr. Doa. Carl Hinr. WeRtmuller, Pro-

vincial- Medicus i Stockholms Län.

Hr. Doa. Per Zbtzel, f. d. Falt- Medicus

och
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och AdTefror i K. Colleg. Med., Leda.

mot af K. Vet. Acad. m. m.

Fortfåttnihg e. a. gång.

Beräitelfe om et hemligt Medel emot 6p'

na Kroft/kador.

Som detta Medel väckt upraårkfamhet

Tios många h(5gftbetydande Mån i Riket och

defs uptäckande blifvit anfedd gan/ka ange-

Jågen, torde en omftåndelig beråttelfe om
faken förtjäna rum i denna Vecko- Skrift}

til hvilken anda följande af Kgl. Collegium

Medicum underdånigft til Kongl. Maju in-

gifne yttrande , hår meddelas

:

Til Kongl. Maju underdånkjl.

Til Collegium Medicum har Provincial-.

Medicus i Linköping Do<51:. Joh. Hagström
år 1775 ^^^ beråttelfe inkommit, hurule-

des B&rgsmannen Pehr Hinrichson i Thol-
/kep, Vånga Socken och Oftergöthland

,
gif-

vit tilldnna , det han vore ågare af et tilfor-

liteligit och bepråfyat Medel emot 6pne
Kråftlkador, hvilket med förmån af fiere fä-

dane Sjuke blifvit forfokt, och hvilket han,
erpot en belöning af 6000 Daier K:mt- eller

333 Rrdaler 16 fkiiling, vore hugad til h\U
niänhetens tjenft upgifvai

En
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En fådan underrättelfe, i fall den ll^ulle

medföra den foregifna värkan, och fåledes

hjelp och räddning uti en af de olyckeliga-

fte fjukdomar, kunde icke annat än väcka
Collegii npmårkfamhet, at om fanningen här-

af göra fig närmare underrättadt.

I detta affeende bl.ef genaft be/lutit, at

genom forfoks anltåliande utröna Medlets
kraft hos fådane fjuke, fom med värkelige

Kräft/lsador voro befvärade
, på det federme-

ra kunde dömmas, om uptäckten häraf för-

tjente någon belöning eller icke.

Genom Collegii föranftaltande har där-

efter omförmälte Bergsman tijfälle blifvit gif-

vit at fådane förfök anftälla, ehuru af mel-
lankommande hinder detta ändamål icke förr

kunnat upfyllas än näftförleden höfl, då han
ånteligen åtog fig tvänne flycken af Kräft/ka-

dor fjuke på Lazarettet i Nyköping, under
Provincial-Medici därftädes Do<5tor Zetter-
bergs infeende, hvilken federmera med be-
rättelfe därom til Collegium inkommit, fom
intygar at de värkeligen blifvit hulpne5 (a)
För den af Bergsmannen härvid hafde mo-

A 4 da

(a) Af efFedlen flutar bemälte Prov. Medicus, at det
måtte vara famma Medel , med hvilket få många
Curer^äro gjorda uti England och Frankrike;
har dårföre medelft Arfenic federmera gjordt et
lyckligt förfök uppå Huftru Brita Jansdotter
iffflii Hägra och Hdgeita Socken , hvilken hade

et gam-
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da och därvid nyttjade Medicamenter liar

han af Collegium, enligt (in begäran, blifvit

f<!irn6gd. Straxt därefter fogades ytterligare

anftalt, at, genom Proften i Förlamiingen,

få veta får huru flor belöning omförmålte

Bergsman detta Medel ville upgifvaj under

det Collegium väntade denna upiysning, in-

finner han fig fjelf hår i Staden och vid läm-

nat företräde i Collegio, ibland andra betyg

om Medlets värkan, uptedde et af Hans
Exceil, R. R. Grefve Strömberg utgifvit bevis,

fom innehöll det Bergsmannen lyckeligen

botadt et illa artadt får under vänftra ögat,

fcvarmed Hans Excellence längre tid varit

befvärad. ( b )

Collegium underrättade fig vid detta til-

falle (c) få väl om Bergsmannens kännetec-

ken til Kräftan, fom om Medlets be/kaffen-

het i fiere /lags förekommande händejfer

däraf; Skolandes, efter defs egit vidgående,

inga andra Kråftfår därmed kunna hjelpas,

an

et gammalt Kräffaktigt fSrpä kindbenet, fom full-

komligen blifvit botat; hviiket genom Paftoris

Loci Mellanders Bref intygas.

(b) Hans Exceil. feck dock ej långe njufa frukten

af denna lyckliga Cur, emedan en illa artad ut-

värtes ikada vid örat redan ändat hans lif,

(c) Bergsmannen berättade då at hans Mor Ikall blif-

vit hulpen for en Kiåftlkada genom detta Medel

,

det^hon af en reiande EngelJk Fru fatt låra.
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ån då giftet år localt och ånnu icke hunnit

angripa nåftgrånfande delar.

Fér ofrioit fökte Coilegium förmå ho-

nom at på Kongl. Lazarettet ytterligare prof

anftåila, då han föregaf fig för andra ange-

lägenheter /kull få långe fig härflådes icke

kunna uppehålla, fom dårtil fordrades j men
befåg likväl på Collegii begäran tvånne Kraft-

patienter, fom voro intagne på KgU Laza-

rettet, i närvaro af Kongl. Lazarettets Läka-

re, af hvilka den ena var angripen af Kräf-

tan i hela den nedra läppen och under ha-

kan, men den andra endaft i tungan; öfver

hvilka Bergsmannen fig yttrade : at den för-

re, for en därjämte varande härd fvulnad

under hakan, vore obotelig, men den fena-

re förmente han fig kunna hjelpa , om den
anftalt fogades at han blefve til honom ned-

fånd, få fnart han ifrån de nu föreftående

nngelågne refor vore til fit hemvifl återkom-

men; hvilket han, efter fin hemkomft, til

Coilegium låfvade inberätta.

För Ijelfva uptåckten vil Bergsmannen
nu icke låta tinga med fig til ringare fum-

ma ån 833 Riksdaler i6 ikilling fpecie, då

han erbjuder fig at innan defs undfående
perfonligen fig i Stockholm infinna och på
en Kräft-patient vifa fit Medels både kraft,

tilrednings och tillämpnings fått. (d)
A <j Det-

(d) Defs fått at bruka Medlet, efter hvad han i Coi-

legium-
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Detta är korta och råtta fammanhanget

af detta mål, och tacktes Eder Kgi. Maj:

t

håraf Nädigft finna, at omförmålte Bergs-

man icke tiltror (ig med fit medel kunna

bota alla förekommande Kräft/kador, utan

allenaft dem, fom bara namn af Locale,

hviiket Coilegium af de med honom anflal-

te famtal nogfamt utrönt j Och eliuruvål få-

ledes ingen ting mera härmed lårer kunna
uträttas, ån hvad dels med operation, dels

i fynnerhet med det hos ofs fä kallade En-
gellke Kraftpulvret, blifvit emot locale Kråft-

ikador flere gånger lyckeligen uträttat 5 få

vore dock , efter Collegii underdåniga tan-

ka, uptäckten af detta Medel ej utan lin

nytta, i fynnerhet hos fädane Ijuke, fom i

fruktan for /kårande Inftrumenter, håldre tor-

de vålja en lindrigare utvågj Af denna un-

derdåniga anledning underftåller Eder Kgl.

Maj:ts Nådiga godtfinnaode Coilegium i all

underdånighet, om icke Eder Kgi. Maj:t i

Nåder fkulle tackas tillägga Bergsmannen
Pehr Hinkichson i Thohkep en belöning af

333 Riks-

legium fjelf til Protocollet anfört, är följande;

forjl lågges en Salfva pr/, fedan beflros faret

med et frätande Pulver t fom gor vjcken fve-
da , och forlager fvallkotlet , famt brukas fä
länge iih Kräftan kommer at räta:, fedan la-

kes hon fiied et Plåfler. Desfe Medicamencer
Ikola til hvar Patient ungefåiligen kofta i Riks»
daler fpecic.
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333 Riksdaler i6 /kil. fpecie, fåfom han

forft får denna uptåckt å/kat, med vilkor det

han icke förr får lyfta denna fumma, ån han
fig hårftådes infiåjt, och genom ytterfigara

prof på vårkeliga Kraft -patienter under De-
puterades ifrån Collegium tilfyn pä KongU
Lazarettet ådaga lagt få val (it handalag , fora

vårkeligheten af de Ingredientier hao til med-
lets beredande då upgifver.

Til detta underdåniga yttrande tror Col-

legium (ig aga få mycket florre /kål , fom för

en anfenlig penninge- fumma det Engelfka

med förmån hitintils nyttjade Kraftmedlet

,

förut blifvit på Rikets Bekoftnad inköpt, hvil-

ket Allmänheten vål icke til fjelfva famman-
fåttningen ånnu känner, men fom , efter myc-
ken fannolikhet, torde aga nog öfverensflåm-

melfe med det nu af Bergsmannen utbudne
medel, hålft bagge i fjelfva vårknings-fåttet

nåra med hvarannan öfverenskommaj On-
ikandes Collegium tillika i djupafte underdå-

nighet, det Eder Kongl. Maj:t täcktes i Nå-
der befalla, at compolition däraf nu fingo

inför Collegium tillika upgifvas, få vida, en-

ligt Eder Kongl. Maj:ts Nådiga Bref af d.

19 Dec. 1777, Engel/ka Chirurgi Guys arf-

vingar, formodeiigen dårom redan åro an-

tydde, och de pä fin fida defsutom på få

många fått och i få många år brutit fit Contracft.

Collegium förmodar at härigenom myc-
ket ljus uti denna fvåra fjukdomens botnings-

fått
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fatt blifver utfpridt, åfven fotn Eder Kgl.

Maj:ts Landsfaderliga omforg for defs trog-

na underfätares välfärd, blir ä nyo på det

kraftigarte fått ådaga lagd.

Collegium framhärdar 6cc.

Stockholm d. 13 Martii I782«

Kongl. Maj:ts Nådiga Svar uppå denna

Coliegii underdåniga anmälan , tillägger åf-

vannåmde Bergsman 333 Riksdal. 16 /kili.

i belöning, med de åfvan/krifne vilkor , hvil-

ket blef honom genom Landshofdinge- Em-
betet férftåndigatj hvarpå han inkommit til

Collegium med /kriftelig beråttelfe, det den-

na Kun/kap vore redan af honom til en he-

derlig Man forfåld. (a)

Amiti'

(a) Fiugtansvärt år at denne Köpare» fom fkall rara

en Radman i Norrköping vid namn Eckerman,
icke torde finna fynnerlig förmån härnf, hälft

om han räknar på drygare betalning for defs

uptäckande ån Kongl. Maj:t beviljat, emedan
detta famma Medel , efter all fannolikhet , for långt

billigare vilkor federmera blifvit forK. Collegium
Medicum uptåckt genom ea annan, hvarom me*
ra framdeles.
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AminneJfe -Tal ofver K. Vet. Acad:s Le»
damot Hr. Pehr Kalm, Th. Doäor^
Oecon. Prof, vid Univerf. i Abo, Le»
damot af K. IVafa Orden , K. Vet. Soc.

' i Upfala, K. Patr. ScVfi., Vitt. cch

Vet. Samhället i Gotheborg , fami KejJ.

Ryjke Oecon. Soc. i Petersburgs hållet

for K. Vet. Acad. d. is Nov. lySo
af dejs Ledamot JoH. Lor. Odhelius,
M. D. AJf^or i K. CoU. Med. famt
Medicus vid Kgl, Seraph. La7Mrettet,

Tryckt hos Lange ij8i* 32 p. 8:o,

Denne vår få vidt berefte och af Na-
tural-Hiftorien fä förtjänte Landsman, fynes
förtjena at från glåmlkan på alt fått forvaras.

Således införes hår et kort utdrag af hans
inårkvårdiga lefnadslopp, hålft detta Åminnelfe-
Tal blifvit hållit innom den tid , fom i denne
Veck o > Skriftens i:fta Del blifvit utfått.

Prof. Kalm föddes 1 71 5 i Öfterboften
och Nårpes Socken af fattiga föråldrar, fom
af krigs- oroligheterne ånnu mera hindrades
i hans upfoftran. Vid 20 års ålder kom han
til Abo Academie, upmuntrades af den fto-

re Natural-Hiftoriens ålfkare Bi/kop Broval-
tius och underftöddes af famma Veten/kaps
ftore Gynnare Vice-Prefidenten Baron Biel-
KE. Lyckligt vis var juft vid famma tid vår
©dödelige Liunmvs hemkommen, (om gaf

det



det ljus i Veten/kapen och väckte den taflan

bland Rikets ungdom, at åfven Kalm ånnu mera

införlifvades med Natural-Hiftorien. Bar. Biel-

KE/kickade honom med (In bekoftnad 1740 pä
en lård Refa til Södra Finland, Tavaftlan"fl,

Savolax, Svenfka och Ryfka Carelen , famt

1741 til Roslagen, Uplandoch Väftmanland.

Efter kort viftande vid Upfala Academie,
under en LiNNyEi infeende, refte Kalm, pä
fin Gynnares koftnad 1 742 igenom Våfter-

GÖthland och Bohuslän, hvarom en fårlkilt

Refebe/krifning utgafs pä trycket 1 746. Nå-
fta år 1743 befoktes Skargården på båg?e
fidor om Stockholm och Södermanland. A-
ret därefter 1744 ^^^k han i fåll/kap med
Baron Bielke refa til Ryfsland och befokte

Landet ifrån Petersburg igenom Mofcau an-

da til Ukrain. I74'> genomrefles Södre de-

len af Veftergöthland. S. å. blef han Leda-

mot af K. Vet. Academien. 1746 blef han

Magifter Docens vid Abo Academie ech föl-

jande året 1747 den Förfta Oeconomiae Pro-

feffor dårllådes. Men han företog fig l^rax

famma år i 0<5^ober den vidlöftiga Refan 6f-

ver England til Norra America , upmuntrad

och underftödd af vare då lefvande niti/ke

Mecenater och VétenJkapens kännare, en

Tessin, Bielke, Härlemaim , Trievald,
Brovallius, Linn.*:us, Roséw, Clason, m.
flere, hvartil ock Kgl. Vet. Acad. bidrog.

Under afrefan kaftades han til Norr/ka ku-

{\en,
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jften , dår lian tilbragte Vintren. 174g om
Våren anlände han til England, drogde där

6fver Sommaren, refte om Höften til Ame-
rica och landfteg i Philadelphia den i<)

Sept. 1748. Nåfta år 1749 befoktes Landet
rundtomkring Delavare Floden , Nya Yerfey,

Nya Yorkj upför Hudfons Flod genom öde-
marken til Canada och tilbaka til Philadel-

phia. 1750 genomreftes Våftra delen af Pen-
fylvanien, Yerfey och York, ofver Blå Ber-
gen upföre Mohaks Flod genom de 6 In-

dianernes Land til Fåftningen Osvego , och
öfver den flora Infjön Ontario til det högft;-

märkvårdiga Niagara fall i Södra delen af

Canada och tilbaka til Philadelphia. Följan-

de år 1751 d. 16 Febr. /kedde återrefan til

Europa, ankom til London d. 29 Martii och
til Gotheborg den 16 Maji. Denna Refa år

dels af trycket utgifven i 3Tomer, dels än-
nu i Manufcript förvarad hos hans Succeffor,

Profeffor Kreawder. Frukten af henne och
de öfrige , fes i 3 1 vackra Rön införde i

K. Vet. Academiens Handlingar och 144 A-
cademifke Difputationer utgifne i Åbo. Lin-
N^us har förevigat hans Bofanifke Förfjenfter

genom et efter honom upnämt nytt Genus,
KaJmidf fom yåxer i Penfylvanien.

Profeffor Kalm tiltrådde nu fin fy/la vid
Åbo Academie, den han oförtrutit /kötte til

fin dödsdag. Han inrättade där en Botani/k
Trägård. Kejferl. Academien i Petersburg

ville
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ville med looo Rubels lön forma honom
flytta til fig , men kårleken til fäderneslandet

höll honom qvar. I7<f7 ordinerades han til

Pråft , blef Paftor vid Pikis Forfamling f. ä.

och flyttades 1763 til St. Mariae. 1768 Do-
flor Theologiae. Kallades ]77<) til Bi/kop.

Profefforen Doåor Kalm var gift med
Proften Sumdins Enka Fru Märg. Sjöman,
född i Stockholm, (icke, fom af förfeende

p. 27 not. q fages, i Geftrikland) hade med
henne en Dotter, gift med Majoren och
Ridd. af K. Sv. Orden Herman Lode, och
en Soa , Pehr Gabriel , Cornet vid Nylands
Dragoner.

Defs dödsdag inföll den 16 Nov. 1 779.

Bet ättelfe om Luftjyra^ ijiJragen i Lun-

gorna utqf en Lungftgtig. Iiijdnd af
Peter ^onjs Bergius.

Sedan flere berömde Mån upgifvit det

Lungfigtige med förmån réfpirerat LuOfyra

,

få hågfåltes jag at dårmed göra förfök hos

en hederlig Man , iom hade tydeliga tecken

til fårnad på Lungorna. För ig år fedan

hade jag honom til Patient, då häftiga blod-

ftörtningar genom Lungorna honom öfver-

£öllo, hvarvid han uphoftade ftenar. En
blandning af Linolja och Honung lindrade

myc-
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mycket den befvårliga retning ftenarne gjor-

de i luftroretj och igenom Körfvel och an-

dra tjenliga medel afftadnade ömfider blod-

ftortningarna och ftenarnas uphoftande. Men
därefter började han uphofta var, fom var

aldeles få ftinkande fom en opnad nattftol,

jåmte en lindrig he(5li/k feber. Denna farli-

ga ftållning, päfoigd af en varfåck innom'

Lungan, bief dock efter hand lyckeligen bo-

tad genom Kina, Seltxervatten, fqvalpmjöik,

rldning. Jag fåg hos honom ofta med for-

undran hvad fynnerlig förmån han hade af

ridande; ty han hade af forfarenhet funnit,

at blodfpottningen afftadnade då han kom
på häften, dårfore fkyndade han fig ältid til

ftallet, få fnart han började fpctta blod , och
jag fann altid at Tidningen ftåmde hans blod-

fppttning. I 15 år därefter mådde han vålj

blef fet, åt och drack^hvad appetiten valde
j

anda til falt och furt, Ättika, Pounch, Bran*
vin, Caffee. I detta frifl<:a tilftånd fick han
fkoftals näsblod. Jag ålade honom alfvarli-

gen at ej forfumma at opna ådrefij få fnart

någon näsblod vifade fig. Detta gjorde han
ock troget j men en gång, dä han var pä
fin Landtgård, åkom näsbloden, och fom
han ej hade tilgång på någon fom kunde
opna ådren , få forfloto fllere dagar under lin-

driga utbrott af näsblod, men vid flutet af

_^:åe dygnet ofverfoU honom en blodftört-

ning genom Lungorna, åfven få häftig fom i

Nio 2. B fjuk-



18 # ) o ( #
Ijukdcmen. Han fördes dä genaft in til Sta-

den , då jag fanthon om i et omkansvårdt til-

ftånd, med tåta anfall utaf flarka blodftörtnin-

gar. Efter hand afftadnade de vål genom
tjenliga medel, men med all min flit kunde
jag dock ej förekomma bulning i Lungan,
fom uptånde heäifl; feber, och med nog
haft förde hononi genom alla ftadierna af en
dödande Lungfot. I det bekymmer jag den-
na tiden var öfver hans räddning, ville jag,

bland andra medel , åfven förföka hvad luft-

fyran kunde uträtta. Jag kände nogfamt den-
na fyras qväfvande egenfkap, då han ej var

utfpådd med Atmofpheri/k luft 5 men jag för-

let nnig på flere vittra föregångare uppå den-
na väg, och jag förefatte mig at med all var-

famhet handtera detta farliga förfökj jag un-
derlåt ock ej at underråtta patienten om Luft-

fyrans häftiga åvärkan på Lungorna, och den
faran, fom därvid kunde vara förknippad.

Jag trodde ock at bläfan , hvari Luftfyran in-

drefs, och hvarmed den fylldes, altid ikulle

hyfa någon Atmofpheri/k luft, fom vid luft-

fyrans infläppande ej få noga kunde utdrif-

vas, och hvilken i famma mån H^ulle förmil-

dra Luftfyran. Efter vår gemenfamma öfver-

enskommelfe blef fåledes en Oxblåfa fyld

med Luftfyra, på det vanliga fått, fom vid

artificiella Mineral-vattens beredande brukas j

med den varfamhet likväl, at den förfta och

andra fräsningen af viärils - fyran på kritan,

fick
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ffck dunffa bort, innan blåfan fattes före.

En liten- pipa af ben fjftknots i blåfehalfén
och dar nedanfore omknots et band fom in-

neftångde Luftfyran. Jag var fjelf närvaran-
de, då förfoket fkulle göras. Vid den fdrfta

infpirationen genom pipan likfom hisnade
hanj men fjeif män om forfökets riktiga ut-

förande, af det jag berättat honom huru man
med Luftfyra^^ återftålt rutit kö;t til fin frilk-

Jiet, Ikyndade han iig at i haÖighet göra
några infpirationer ti], genom pipan, hviikas
ant^l jag, ehuru närvarande invid ftolen dar
han fatt , ej få noga kund- obfervera. Men
jag glömmer aldrig den förikråckelfe jag fick,
dä jag , under det han refpirerade Luftfyran
fåg honom aldejes fvimna bort, nedfallande
förblekrfad. Til ail lycka hade jag förfedc
mig med Stink -fpiritus (Alcali volatile

),fom jag genaft framräckte,, hvarefter han
qvicknade vid. Ehuru våldfamt detta förfo-
ket var, få af/kräckte det dock icke patien-
ten ifrån ytterligare förfök härmed, med den
fltilnad dock, at han gjorde goda uppehåll
emellan hvarje infpiration, hvarigenom ingen
farlig fökning vidare ofverföll honom. Han
boftade dock altid, och altid fann han at
Luftfyran mårkeligen tåpte för andan. I en
vecka fqrtfatte 'han detta forfök , ftundom en
och ftundom tvånne gånger om dagen, men
utan den ringafte förbättriog. Omfider leds-
nade ik han, fom jag, vid detta befvärliga

B 2 fir.
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f6rf6k. Denne värdige Mannen ftod ej hel-

ler med andra medel at råddas, utan död-

de Huteljgen, 40 år gammal.

An account of forne Experiments on Mer-
cury, Silwer and Gold, made atGviU

förd in May 1782, in the Laborato-

ry ofyAMFs Price, m. d. f. r. s.

To which is prefixed an ahridgement

of Boyle'*s Account of a degradation

of Gold. 4:0 , är titeln af en i Eng'

land nyfs utkommen märkvärdig Boky

af hvilken uti Lond. Chron. N, 40^ cf

for d. ly, j() Oä. Jj8z finnes följan-

de Recenfion:

Man har en tid bortåt icke nåmt Lapis

Philojbphortim , och Proje<5lions- Pulver utan

ätlåje och foragtj men om någon tro kan

fattas til månni/kors vittnesbörd , och til de

måft refpe<5labias och de trovårdigafte ibland

dem, få har dock nu värkeligen den Philo-

fophi/ka ftenen blifvit uptåckt, eller åtmin-

ftone framvifad, och defs verkningar ä daga

lagde får märfga competente vitnen, af Au-
ftorn til forevarande afhandling.

Vi vele korteligen anföra några af de

gan/ka förunderlige phanomener, fom hår

för
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får Allmänheten framläggas , tillika med nam-
nen på de agtningsvårda perfoner , hvilka vo-

ro å/kådare af hela Procesfen : och hvilka Au-
Äor åberopar fig til vitnen for fin beråttel-

fes rigtighet. Qvickfijfrets til en del, för-

vandling til Guld och Silfver, famt Silfvers

förvandling til Guld ,. förmedelft tilblandning

af en ganlka liten fmula af et rådt eller hvitt

pulver år åmnet och refultatet af fju forfåk,

fom Au(florn
,
gan/ka omftånddigen befljrifver.

Vid det fårfta af desfa fårfok voro när-

varande: Hr. Anderson, Pråft, boende nä-

ra intil Gvilford, gan/ka ofvad i Experimen-
tal-Phyfiquen , och ftor ålikare af defs Chy-
mifka delarj Capitaine Fkaivs Grosse, kand
på en fordelacktig fida igenom fina Arbeten
och underfökning i Antiquiteterne, Hr. Rus-
sel, Magiflrats-perfon i Staben, hvilken ige-

nom fin handtering år gan/ka val kand med
utfeendet af de ädlare Metallerne, och med
deras flerfaldiga bearbetande, famt med de
JMethoder, fom Artifterne bruka at utröna

deras handels värde; famt Fåndrick Grosse.

Käril och Inftrumenter, fom vid forfö-

ken nyttjades, åfven fom alla Ingredientier-

ne, utom fjelfva Projedions- Pulvret, blefvo

an(kaffade af å/kådarena fjelfve, hvilkas up-
märkfamhet vid de minfta omftåndigheter

af hela Procesfen Auclorn gan/ka forgfälligt

åflundat och utbedt fig. ,

B 3 För-



Fornämfta Ingredienfien var ^ Unce
Qvickfilfver , fom Capitaine Grosse haft med
iig, och hvilket han hade köpt på et Apo»
theque i Staden: uti botten af en liten HeS'

fi(k i3igel, anfkaffad af Hr. Russel, lades

en Flufs, componjrad af Ingredienrier, fom
SrUl/kapet dels fort med iig, dels f{5rut til-

råclieiig^n examinerat, äfvcn fom Morteln,

hvar^jti Flasfen var fammanrifven ; ofvanpä

Flusfen lades det förenåmde Qvickfilfret In-

nan Plgeln fattes pä elden, framgaf Au<5torn

en.half gran af et /lags Pulver, mörkrodt

til färgen , hvilket pä det nogafte vägdes af

Hr. Russel, och lades til de andra Ingre-

dientierne i Digeln af Hr. Amderson.
Det forfla, och i fanning underbara

phqjnonaenet , var , at fedan Digeln efter

Fulyrets ilaggning ftått | timma på elden

och blifvit eldröd, kunde likväl ingen af

.Såliilvapet mårka det minfta tecken til eva-

poration, icke en gång til kokning hosQvick-
filhet.

Eldens flyrka förökades ti! en hvitrod

hetta} man doppade en ren jämten ner i

naterien, fom var i Digeln, och fedan flag-

gen (Jcoria) fom fåil iig vid andan, blifvit

Ivainaci och afkr.ackad, iant Sällfkapet den-

famma ful! ntfe<^i fmå kulor af en hvitaktig

MetaFl, fom Ajflor med fkåj anmärkte icke

kunna vara 0\/ickiilfver, emedan de ogon-t

Ikenli^en vifät lig Fixa i den ftarlca hettan,

• • utan ,
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utan , fom han föreftälte fig dem , en mellan-

fubftance emellan Qvickfilfver och någon full-

komligare Metall. Litet Borax, fom Herr

Russel haft med fig, kallades af honom fjelf

i digeln , och fedan denfamma ånnu uthär-

dat i timmas hvitröd hetta, togs han af el-

den , kyldtfs och fonder/logs, då man vid

bottnen fant en gul Metall -kula, hvilken til-

fammans med några fmårre kulor, fom fun-

nos i flaggen (fcoria) lades af Hr. Russel

på en qvick Våg-Ballance, och vågde fulla

lo gran. Denna Metall lades under hek
Såll^apets ofvervaro i en flalka, fom forfeg-

lades med Hr. Andersons Sigill, for af en

annan gång underkafias probering , ehuru al-

la redan för det närvarande voro ofvertyga-

de, at den var Guld. Morgonen därpå bröts

Sigillet up, i forenåmde Herrars närvaro jäm-

te Capitaine Auster: flora kulan examinera-

des hydroftatice, och defs fpecifika tyngd

jämförd med vattnets, fants vara fom ine-

mot ^o: I. Samma kula, fom holt 9 och

I gran, hamrades ut til en tunn plåt, och

examinerades efter de„ fått , fom i handel

brukas af Hr. Russel, hvilken förklarade

det vara lika godt Guld , fom det få kallade

genomgutne , och at han altför garna ville

köpa och betala dylikt Guld til lika pris fora

det finafte. Halfva denna Guld-plåt fkicka-

des til Doåor Higgins, fom i fit fvar til

Auåor intygade defs renhet. Andra förfok

B 4 gjor-
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gjordes ånnu med andra hälften: fedan den
blifvit uploft i aqua regis, lämnade en del

af Solutionen med Alcali volatile et praeci-

pitat, fom befants vara Jlurum fulminans.

En annan del gaf med tilfatt Tenn et Cra^

moJd-rodt praecipitat, hvilket blandat med
en tjenlig Fritta, producerade Ccisfii Rubin'

röda glas. Tredje delen, /lagen til något

^ ^ther ViHrioU ^ meddelade den en gul färg,

på famma fått, fom Guld-folqtioner vanligen

göra, och vid evaporation vifade fig en tunn

purpur-färgad hinna med ifprangda gula fiåc«

i<ar. Med et ord : defs rättighet at heta

Guld kunde ej beftridas.

I andra och tredje förfoken, fom gjor-

des med en omforg och en forfigtighet, aJ

ftfven all mojelighet til bedrägeri tycktes va-

ra undanrögd, arholt man, igenom tilblan»

dande af ganfka litet hvitt Pulver til Qvick-

filfver, en hvit Metall. T>ex.tz fluiäi Jixation

var åfven här ogonfkenligj ty fedan Digeln

ernådt rod-hetta , fåg hela Såll/kapet', huru

Qvicklilfret låg ftiiJa på bottnen utan at ko-

ka eller röka det ringafte. Detta phaenomen

i agttogs åfven vid forfta forfoket. Vid det

andra hade Qvickfilfret igenom något tilfål-

)igt drogsmål börjat koka, men fä fnart det

hvita Pulvret tilkaftades, gphörde genr.ft all

Jiokning, och återkom icke, faftån Digeln

och .Qvickfiifret bragtes til rödhetta.

I fjer«
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1 fjerde och femte forfoken blef Silfver

få vida forbåttradt eller transmuteradt igenom

tilblandning af Auäors röda Pulver, fedan

det famma Silfret var bragt i fmåltning, at

äet vid forfok, fem anftåldes i H:r Pratts

och Dearis Probervarkilad i London, be-

fants hålla Guld af den fullkomligai^e ren-

het och til |:del af hela vigten.

.Sjette förfoket gjordes d. I^ fiftl. Maji

uti ttårvaro af Sir Phihp Northon Clarke,

Hr. Anderson, Dodor Spence, Fendrick

Grosse och Hr. Hallamby ; och repetera-

des fiere gånger for Herr Anderson, Do<5t.

Spence och Fendrick Grosse: En ibland Såll-

Ikapet tog 2 Unce Qvickfilfver utor en Ci«

ftern i AucJlors Laboratorium, hvilken inne-

holt 200 fkålpund dåraf. och fom brukades

til forfoks anftållande med luft-arter. Desfe

2 Unce refvos tilfammans med I a 2 drop-

par jEther Vidrioli i en Mortel af Vedgvoods
Porcellaine-compofition. Til detta Qvick-

filfver, fom var ganfka klart och utmärkt

flytande, lades endafl et enda gran af det

hvita Pulvret, fom refs därmed tilfammans

ungefärligen i 3 minuter. Sedan man halt

Qvickfilfret ur Morteln , och låtit det ftå en

ilund i annat kåril, fant man det få vida

tjocknat, at det knappafTt och nåflan intet

ville flyta, utan tycktes vara helt grynigt.

Petta pråsfades igenom et kläde, och en

ganlKa folid amalgama blef qvar, frän hvil-

B 5
ken
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ken det återftäende ofixerade Qvickfilfret af-

drefs uppå et trakål medelft blåsror och lamp-

eld. En Jiten kula af fin hvit Metall äter-

ftod fluteligen, fom vid alla påföljande for-

foken bevifte iig vara Silfver, och defs vigt

var Ig gran. Men fom mycket var qvar

hos det frånpråsfade Qvicklilfret, Ikilgdes

detta federmera därifrån och vågde ii gran:

fa at 29 gran Silfver vants inalles, och Silf-

rets förökning var "i proportion til Pulvret

fom 28 lil I* Vi hånvifa Läfaren til Ijelfva

afhandlingen, at dår vidare inhämta åtfkilli-

ge interesfante particulariteter vid denna pro-

cefs , och gå vidare til fjunde fårfoket.

Detta gjordes den 25 fifll. Maji uti när-

varo af Lorderne Onslow, Ring och Pal-

MERSToNEj Sir Robert Barker, Sir Philir

Clarke, Bakonetj Herrarne Manmng, An-
derson, Pollen, Robinson, Pråfter j Doét.

SPENCE3 WiLjAM Man Godschall , Wiljam
Smith, Wiljam Godschall junior, Esqui-

tesj Herrarne Gregory och Russel. Jag
går aldeles förbi et förfok, dar Auctors hvi-

ta,, Pulver producerade 40 gånger mera Silf-

ver, än Pulfrets egen vigt, igenom et enda
gräns tilläggande däraf til en portion Qvick-

filfver, fom togs ur forenämde Gifter n i Au-
&OTS Laboratorium, och ikyndar til några

ganfka mårkeliga omftändigheter i en påföl-

jande procefs, dår Aoftors röda Pulver nytt-

jades j förut bör jag ännu påminna, at under

detta
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detta fSrfok åfven fom de foregående, alla

uptånkeliga anftalter och forfigtighets- trått

vidtogs, i anfeende til kåril och materialier

tn. m. , för at hindra åfven all mojélighet til

bedrägeri, och det alt på Auftors egen ut-

tryckeliga begäran:
»

En Flufs, fammanfatt af Tråkol och

Borax, lades i en liten Engel/k Digel; och

i en liten nedtryckning, fom man gjort uti

Flusfen, hälde en af Säli/kapet et hälft Unce
rent Qvickfilfver. Et hälft gran noga vågit

af Aa(n:ors röda Pulver lades fedan dit a{

Lord Palmerstone. Digeln täcktes dårpä

med et lack, hvilket åfven fora Digeln blif-

vit tagit ur en ftor hop andra 5 fattes få i

ugnen och omgafs med glödande Tråkol.
Sedan Digeln blifvit fullt eldröd, togs låcloet

bort, och Qvickfilfret befants gan/ka ftilla-

liggtnde, hvarken evaporerande eller kokan-
de, och det oacktadt Qvickfilfret fjelf var alt

genomglödgat. Lacket fattes åter på , och
eldens ftyrka förökades efter hand til en hvit-

röd hetta, hvari Digeln hölts i 30 minuter,

togs fedan ut, kyldes och fönderflogs. En
liten, helt val fluten, Metall -kula fants vid

bottnen, fom föll ut vid flaget, och pasfa-

de aldeles in med hålet i den vitrifierade Flus-

fen. Många andra fmå kulor voro fpridda

hår under i flaggen (fcoria), fom fatt faft vid

den fönder/lagna Digelns (idor, hvaraf flyc-

k«n
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ken delfes ut ibland å(kådarena efter deras

begäran.

Denne ftorre Metall-kulan fom låg vid

bottnen i Digein, åfven fom det Silfret, hvil-

ket hvita Pulvret producerat, gafs /kickeliga

Proberare i händer, hvilka intygade det va-

ra fullkomligen rent Guld och Silfver.

En kort beråttelfe om tvä dylika forfök

följande Tisdag inför några af famma Såll-

ikap, men tilftålde i mycket ftörre qvantite-

ter, ilutar Aucflors befynnerliga och interes-

fanta afhandling. Hans egna ord åro: " 12

"gran hvit Pulver gjorde , af 30 Unce Quick-

"filfver I och | Unce eller 600 gfån fixerad

"hvit Metall , eller Silfver , det vil fäga i pro-

" portion af 50: I. Och 2 gran rodt Pul-

"ver gjorde af i Unce Qvickfilfver 2 Drach-

*'mer eller 120 gran Guld, det år 60 gån-

"ger defs egen vigt." Desfa fifta Guld och

Silfver -ftycken (tillägger han) tillika med
några andra , efter de förra forfåken , hafva

blifvit upvifte for Hans Majeflät Konungen
af England, fom dåröfver förklarade fit nå-

diga välbehag.

I Inledningen til denna märkvärdiga af-

liandling, föker Au(5torn i fynnerhet betaga

fina Lälare alla mifstankar och tvifvelsmäl,

rörande fanningen och verkligheten af desfa

upgifna facila 5 och frågar /luteiigen alla opar-

tilke: "Igenom hvad konftigt bedrägeri kan
" man väl hindra Qvickfilfver ifrån at koka

"och
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"och evaporera i gI6dhetta? Eller, då det
"år i kokning, huru kan man våMgenom
"bedrägeri bringa det, at i et ognablick up-
phöra därmed, endaft medelft en fmulas tij-

" läggande af et ämne, fom ej utgör mera
"än i-48o:del af Qvickfiifrets vigt?" Och
fedan han korteligen uprepat utilagen af4:de
och 5:te forfoken, frågar han åter: »*Hvad
"borde kunna förmå honom , at taga fåda-
"na mödolarama och långa omvägar at/kaf-
''fa (ig aldeles et vanrygte, fom lefverifuIU
"komlig independence, och fom til nårva-
" rande dag haft en god Chemi/k reputation ?"
Auaorn tillägger dock at desfa confideratio-
ner kunna juft icke vara et Ml for Allmän-
heten at tro honom 5 men endaft for dem
fom käéna hans finnelag och belägenhet. '

Jcke deflo mindre, ehuru accurat och
fullftändig Auaoren är uti fin berättelfe 6f-
ver de underbara utilagen af desfa forfåk med
defs röda och hvita Pulver, har han dock
underlåtit at tilfredsftälla fina Naturkunnige
Låfares nyfikenhet med fjelfva Hiftorien af
denne ftora Chymi/ka uptäckt. Han berät-
tar i fjelfva Inledningen at hela forrådet af
hans båda Pulver åtgått til fårfoken. Han
kan ock icke /kaffa något nytt, utan ige-
nom en ny , lika lång och befvårlig opera-
tion fom den förra: hvars elaka värkan pä
helfan han åfven arfarit, och hvarfore han

ännu
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ånnu någon tid nödgas undvika repetitionen

dåraf. (a) H. Gahn.

Paderleken och de måjl gångbara Sjuk'

domar, Mänaderne OBobcr j Novem-
ber och December jyS2,

Odober ! Morg. mulet, lo grader varmt.

Barom* 25,13* Midd. 12 gr*

varmt» Norr/ken om aftonen»
•— — 2» Morg. Iclart , 6 gr» varmt* Bar*

25,44» Midd. II gr. varmt»

3» Morg. mulet, 6 gr» varmt. Bar*

25,45» Midd» 10 gr» varmt»
< 4» Morg. mulet, 5 gr» varmt. Bar»

25,49. Midd» 8 gr» varmt,

5» Morg» mulet, 7 gr. varmt. Bar*

25,57. Midd. 6 gr. v», r.ign»

6» Mulet, litet rägn, midd. 7 *gr. v*

7» Morg» klarnade, 4 grad, varmt*

Bar» 25,46. Midd. 6 gr. varmt,

g* Morg. halfklart, i gr. varmt, froft.

Bar» 25,58» Midd» 6 gr» v»

9» Morg»

(a) Recenfenten af denna Bok i Götf. Anz. 1783
N. 21 fager: "Desfe Förfök fynas afminftone be-

"vifaat Författaren varit mera mån om fanning än
"om vinft , och om de vid K, Engelika Societeten nu

"förnyade Förfökäfven hälla prof, fa bevifer han
"at Metallers förädling äfven få litet år omöjlig, fom
"deras föroådlande , hvarpä Hr, Price iinför be-

"vis utur BoYLE, l/<g.
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Oaob, g, Stromäln, O gr» fråft. Bar, 2^-,-.^^*

Midd* 3 gr, varmt, våt fno,
lo* Morg, mul, i gr, kalt med Is, Bar,

25,44, Midd, 3 gr, varmt,
,—- — II* Morg, 2 gr, kalt, Midd, 3 gr,

varmt, Barom, 25,35,
12, Morg, mulet, fråft. Midd, 4 gr, v,
13, Morg, mulet, 2 grad, varmt om

midd. Bar, 25,00,— — 14» Morg,] klart, 2 gr, fråft. Bar,
25,56,, Midd, 4 gr, varmt,

15, Morg, klart, 2 gr, varmt. Bar,

25,53, Midd, 7 gr, varmt,
l6, Morg. mulet, 5 gr,. varmt. Bar,

25,69, Midd, 9 gr, varmt,
17* Morg, klart, 6 gr, varmt. Bar,

25,60, Midd, 10 gr, varmt,
18» Morg, klart, 3 gr, varmt. Bar,

25,44, Midd, 7 gr, v,, litet rågn,
19, Morg, mulet, 6 gr, varmt, myc-

ket rågn. Bar, 24,35, Midd,
8 gr, varmt,

20, Måft mulet, midd, 6 gr, varmt.
Bar, 24,57, rågn mot aftonen,

21, Morg, halfklart, i gr, v,, fråft.

Bar, 24,85, Midd, 2 grad, v.
Snoblandat rågn mot aft,

22, Morg, klart, i gr, fråft. B, 25,16,
Midd, 6 gr, v,, aft, 9 gr, v,

• 23, Morg, mul, 7 gr, var. Bar. 25,09,
Midd, 9 gr, varmt, klart,

24, Morg,
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OéloB» 24* Morg,' klart , 2 gr* varmt* Bar«

25,38» Midd* 5 gr. varmt.

— — 25* Morg* klart, 2 gf» fråft. Bar*

2'»56o* Midd* 4 gr, varmt,

— —
- 26« Morg» fmårågn, 4 gr, varmt, Bai*«

25,36, Midd. 6 gr, varmt,

^ 27, Mulet , midd, 9 gr, varmt,

— — 28* Morg. klart
, 5 gr, varmt. Bar*

25,60, Midd. 7 gr, varmt,

— —
• 29» Morg, mulet, 6 gr, varmt, Baf.

25,40, Midd, 10 gr, varmt,

_ — 30* Morg, mulet, 6 gr, varmt. Bar*

25,25, Midd, 8 gr» varmt,

31* Morg, mulet, i gr, varmt. Bar*

25,30, Midd, 3 gr* varmt,
ymnigt rågru

Novemb.l* Morg, mulet och rågn, 4 gr, v*

Bar, 25,05* Midd, 5 gr, v*

2» Morg* mulet j T gr, varmt. Bar*

25,15, Midd, 3 gr. varmt*

. 3, Måft mulet, 4 gr, varmt,

— — 4* Mulet med rågn hela dagen
j

midd, 5 gr, varmt*

— 5* Mulet och rågn, morg, 6 grad*

varmt. Bar, 25,00, Midd, ^
gr. varmt.

6» Morg, mulet, 2 gr, varmt. Bar*

25,3o, Midd, 5 gr, varmt,

.— — 7* Morgonen mulet, O gr. Baro-

metern 25,70* Middagen 2

gr* varmt*

8* Morg,
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t7ovemB> 8» Morgonen fnågade
, § gr. varmt.

Bar, 2^j72, Midd, | gr varmt,

vät fno*

— -*=" 9» Morg» rågn, l gr» varmt. Bar.

26,02* Midd, I grv kalt , fno

mot natten»

— — 10» Måå mulet, I gr» kalt*

— — II* Morg* mulet, 2 gr» kalt» Bar.

25,97» Midd. 2- grad* kalt,

klarnade»

" 12* Morg» mulet, | gr. kalt. Bar*

26500»' Midd, I gr. varmt,

-— — i3,'Mofg. mulet, I gr. v.Bar, 25,72,
midd, 2 gr* varmt. Snö mot
natteöv- :

—. — 14» Morg. mulet, | gr» varmt. Bar,

.irrjii::'. ^2<j',80* ' Midd. i grad VarmT,

-7 mulef, "

—- — 15, Morg, mulet, 4 gr, varmt. Bar,

'•.ri'"7 25,43* Midd, 2 gr, varmt.

— -— l6, Morg. halfklart,,4 gr, kalt. Bar,

25511* Midd» 2 gr, kalt,

17, Klart, 2 gr» kalt,

—
- •— Ig, Morg, mulet, fnoj klarnade, 5

gr» kalt. Bar, 25,3 r* Midd. 3
och aftonen 7 gr» kalt,

— — 19, Morg» klart, 9 gr» kalt, Bärbm*

2549, Midd» 5 och aft, 7 gr,

kalt. Om natten Norrlken,
— — 20, Morg, mulet

„ 4 gr, kalt. Bar»

25,63* Midd, 3 gr. kalt,

N:o 3« C 21* Morg,
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NoV' 21* Morg. mulet, 2 gr* kalt» Bar*

25,66* Midd* I gr* kalt*

22* Mulet, I gr* kalt» Ber* 25,50*

Midd* 2 gr* kalt*

— — 23* Morg* klarnade, 4 gr. kalt* Bar*

25,51* Midd, 2 gr. kalt*

— — 24* Mulet med våt fnö och rågn, i

gr* varmt*

25* Morg* mul. litet fno, Bar* 25,66»

Åkforet börjat* Midd* 2 gr*

kalt»

26* Sn6 och urväder, morg* 2 gr»

kalt* Bar* 25,67* Midd* |gr*k»
— — 27* Morg* mulet, i gr* kalt* Bar*

25,80, ymnig fno om midd*

I gr* varmt*

-• — 28» Morg* mulet, i gr* varmt* Bar*

25,89* Midd* 2 gr. varmt,

fnögade*

— — 29* Morg» mulet, 2 gr* varmt. Bar*

25,83» Midd* 2 gr* varmt*

30* Morg* mulet, § gr* varmt» Bar»

25,85* Midd* O*

Decemb,!* Mulet med fno, § gr» kalt*

2* Morg* mulet, yrfno, § gr» kalt*

Bar» 25,85» Midd» O»
— — 3* Morg» mulet, rågn, I gr» varmt*

Bar* 25,80* Midd* duggrågn,

I I gr* varmt, fn6*

— -^4* Morg* mulet, i gr* varmt* Bar*

25,74. Midd* våt fno I gr* var»

5* Morg.
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Dec. 5» Morg* mulef, i gr. varmt. Bar»

2Sj77* Midd. § gr. varmt.

6,. Morg. mulet, i gr. kalt. Barora,

2<5,84» Midd. | gr. kalt.

— — 7. Morg. mulet, litet blidt, Barom*

2S,85« Midd. O.
— — 8* Mulet och lugnt. Barom. 2<),8o»

Midd* O.
— — 9-, Morg. mulet, i gr. kalt. Bar»

25,80* Midd. | gr. kalt.

.— — io« Morg. mulet, litet fno , O, Bar»

2$,7I» Midd. i gr. kalt.

r- '—II» Morg. mulet, 2 gr. kalt. Bar»

25,81* Midd 2 gr» kalt.

^— — 12» Morg. mulet, 2 gr. kalt. Bar»

25,78* Midd» 2 gr» kalt»

13» Morg. mulet, fmä yrfnö, i gr»

kalt» Barom» 25,65» Midd. |
gr» varmt»

14» Morg. mulet, fnö, i gr. kalt,

Bar» 25,54» Midd. i gr» kalt»

— — 15» Beftåndigt mulet, litet fnå, I gr»

kalt»

16» Morg» mulet, 3 gr» kalt» Bar»

25,60» Midd» 4 gr» kalt.

—
!
— 17» Morg. mulet, 4 gr» kalt» Bar«

25,74» Midd. 2 gr» kalt»

18» Morg* mulet, if gr» kalt» Bar»

25,65» Midd. I gr. varmt»

19» Morg. mulet, litet fnå, ~ gu
varmt. Barom» 25,24» Midd»

C 2
'

klar-
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Dtcemh» klarnade, fedan det en månad

ftändigt varit mulet, ^ gr« kalt»

20» IVIorg» klart, i gr» kalt» Bar*

2 5,40» Midd* I gr* kalt* Mot
afton mulnade*

21* Morg* klart, i gr* varmt* Bar*

2^,14* Midd* I gr, varmt*— — 22* Mulet, 2 gr* kalt*

— — 23* Morg* klart, 6 gr* kalt* Barom^
föll d* 21 til 24,14, men har

har nu ftigit til 26,33* Midd.

4 gr* kalt* Mulet*

24» Morg* mulet med fno, 2 gr* k*

— — 25* Morg* måft mulet
, g gr, kalt*

26* Morg. mulet med fnö, 2 grad*

kaJt* Bar* 25,09* Midd* i

gr* kalt*

— — 27* Morg* klart, i grad kalt* Bar*

25,19* Midd* 4 grad, varmt,

rågn mot afton*

—- — 28» Morg. halfkl*, I gr, varmt* Bar*

24,95* Midd* 2 gr* kalt*

— — 29* Klart, 7 gr* kalt, mot afton li-

tet fno*

— — 30* Morg* klart, 12 gr* kalt* Bar*

25,17* Midd. 12 gr* k. Norr-

iken om natten.

r— — 31* Morg* klart, 15 gr* kalt. Bar*

2^,26* Midd* 12 gr. kalt. I-

fen på Clara Sjcn har burit

kora från medium December,
men
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men på Riddarefjården lade

den fig nåft för Ju! och börja-

jade köras Nyårstiden*

Sjukdomar hafva detta Qvartal ej varit

»lycket allmänna 5 Rödfot, Fiufshofta och In-

termittente Febrar fparfamt. I December bör-

jades något Pleuritis och mot defs llut en
Remitterande Catharral - feber med fmå yrfel

och/ fvår hufvudvårk, fom har dödat några.

nTa/ om visja fvärigheter och andra om"

Jlåndigheter , Jom m6ta vid utåfvandet

af Chymien ; hållet for K. Vet. Acad,

vid Prcefidii nedläggande den 6 Nov,
J782 f af Gustaf von Engestrom.
Bergs - Rad,

A. ahförer p, 2 de fvårigheter , fom up-

komma af Contradiäioner emellan ftora Chy-

micorum Rön, t. e. angående Syran i Flufs-

/paten, den fomlige påfiå vara af egen art,

andre åter utgifva för denfamma med Aci-

dum Phosphori, andre med Acidum Viårio-

Ji och åter andre med Acidum Salis. P. 4
anföras de olika tankar om den Kifeljord

fom upkommer då vatten blandas til denne

iSyra, hvilken jord fomlige påftå vara en för-

C 3 ^
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ut okånd jordart, merj andre liäl!a före den

vara af Syran uploft utur glas- kårilen.

Hvita Blyfpaten påftä fomlige beftå af

Bly -kalk och Acidum Salis, fom äter af de
fläfte nekas.

A. tror p. 5 at olika eldgrad, olikare-

na och ftarka menftrua mj m. åro orfaken til

desfe /kiljagtigheter, åfven fom olika omdö-
mes kraft hos månnilT^an ofelbart håruti huf-

vudfakeligen vårkar.

P. 6 förekomma de olika omdömen om
Aer Fixuj. A. tror p. 7 at den framdeles

torde kunna förenas med begreppet om /?-

cidum pingve. Et i häftighet fvärt inkafl e-

mot Aer Fixus anföres p. g efter Hr. De la

Folie: Metallifkt Bly får i Calcinering få

ftark tilvåxt i tyngd, at 12 lod ökas til 14;
detta tiin^rifves Aer Fixusj Nu fvara 700
cubic-tum luft i det nårmafte emot 2 lod , hu-

ru , frågas det , kunna 700 cubic-tum luft pac-

kas in i 12 lod Bly? utan at anfenligen öka

defs rymd? och huru kan denna myckenhet

Juft utan för/kråckelig fara drifvas ur 12 lod

Bly, når 30 gran luft förmår göra den be-

kanta våldfarama värkan i en Våderbösfa ?

P. 9. Elden fkall , efter forfök vid Qvick-

filfvers calcination i /lutne kåril , få fmänin-

gom kunna figera luft och förena den med
Mercurias til en Kalk; men då eldgraden af

en håndelfe öktes, reducerades genaft Qvick-

(ilf-
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filfret. Kan en och famma Ijraft g6ra fä

ftridig värkan ?

At männi/kans urlkilning lägger fvåra

hinder i vågen, vifes ytterligare p. lo, af

visfe Journalifters ftridige omdöme öfver en

1779 utkommen Chymifk Bok: Lettre du

Doäeur Demejle, ofver hvilken VEfprit des

Journeaux ger et gan/ka fördelaktigt och

hedrande yttrande , men Journal des Savans

fåtter Boken biand lårda fantafier.

Aichymien får p. 12 fin förtjenta an-

märkning; de flåfle fom däruti arbetat måfte

årkänna med Hogeland: hic a Diabolo ten'

tatus. Man har dock af desfe fårfök ofta

igenom en händelfe lärt flora Kunfkaper.

Nu förtiden förfvaras Aichymien alfvarfamme-

ligen af Hr. Pernety, en Bened. Munk j han

går fä långt i fin nit, at han påftår det alla

Egyptiika och Greki/ka Fabler och Hieroi

glypher varit uptänkte för Aichymien.

P. 16 gifver A. framl. Bergmåftaren

Cronstedt upfinnings-äran af Blåsrårets nyt-

ta til Mineraliers under/okände , hvilken o-

rätt blifvit tillagd framl. Bergs -Rådet Svab.

Sluteligen p. 17 gifves et^deligt bevis

på den ännu icke aflagde QMrlatanaria E-

neditorum. Hr. TeMnbtar, Doft. Med. och

Chym. Prql. i Nancy, har 1778 utgifvit fät-

tet at gepom rifning med fpott calcinera

Guld och Silfver utan eld, fåfom fin egen

upfinning , då denna method likväl långt för-

C 4 ut
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ut finnes befkrifven i Kellpjers Offieina Chy-

mico-NUtaUica p. I2i.

Foreglfven Dxmono - Mania.

Uti Aug. 1782 inlämnade Srregnås Con^
fiftorium til K. Coll. Med. berårttife om en
dar ftrax vid villande Piga, iom foregaf (ig

vara af onde andar lekamligen bcfatt, och
fom under fine paroxyfmer fororfakade or^

tens invånare både mycket befvår- cch oro

lios de enfaJdiga; anhåliandes om Collegii

råd och hjelpj tillika medföljde Provinciai-

Medici, Lec^toren Do<f^. Östermans beråttel-

fe , af hvilken följande hufvudfakelige om-
ftåndigheter förtjäna at anföras: "Pigan var

^',18 år gammal; hade i 4 år, hvarje vår,

"liaft fvimningar med dåningar , raferi och
'^ConvuUioner, hvilka ibland genom Medi-
"camenter, (fäfom brunsdrickning och mafk-
"medel 2 år förut) afftannat, men ibland,

"fåfom fiftledne Vårtid efter 5 veckor, af fig

"fjelf uphörtj hon hade dock aldrig någon

"dag varit fåker för hvarjehanda häftiga piå-

"gor , med dåning, utom fifta Sommar, då

"hon långe kant fig aldeles fri/I^j hon trod-

"de och påftod ingen annan orfak vara til

"alt detta ån onde andars inneboende, fom
"hos henne voro 3 ft. : en i hufvadet vid

"namn



''namn Legio, en i broftet, fom vore en
"Jungfru ( a ) och en i magen , före» ibland

"förvandlade fig til en fvart hund och ibland

"til en gubbe (b); Desfe andar uppenbara
"(ig' ofta perfonligen för henne. Ändamålet
"vore at åfvertyga alla månnifl^or, (fom nu
"voro få o^udaktiga at de hvarken trodde
"Gud eller Helvete ) at åesie andar voro i-

"från helvetet. Bevifen ddrtil fl^ulle vara

"följande: i) at desfe andar kunde befallas

"och måfle lyda i Guds namn , 2) at de
"kunde draga Flickans tarmar up i defs broft,

"3 ) kunde fqvalpa och /kaka hennes mage
'?och inålfvor, fåfom de lågo i en tunna,

''4) kunde göra kroppen fä ftyf och flel at

"ingen kraft kunde bryta denfamma och få

"ftark at flere månnifkor ej /kulle kunna fty-

"ra henne, 5) at pigan blef få arg at det

"fpritter i hvar led 5 hvilkä alla prof tilfågas

?'forut innan de ike och flrax exequeras."

"Vidare berättar Provincial-Medicus hvar-

"jehanda fymptomer, fom i hans närvaro vi-

nfat flg , enkannerligen ftarka Spafmer i an-

''figte, mun och fvalg, med utrinnande blod-
"fragge, hvilket pigan föregaf ike af den
"onde andan. Hon vägrade envift at nyttja

C 5 Me-

(a) Vid namn Oxelgren.

^b) Som foregaf fig vara af gammal Svenlk Famil-
Ic och Baron från i4oo:detalet3 härlig ]{un£k.ap

i Syenflca Hiftorien!
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"Medicamenter, och når han lackat henne
"taga Camfert med Ättika, hade hon det

"Arax upkaftatj efter ' en anftåld åderlåtning

"hade hon rifvit up forbandet, och likafullt

"rafat , faflån hon miftat mycken blod j hon
"kände ofta hårda ftygn i broftet, fidan el-

^'ler buken, fom hon uttydde för de onde
'^andarnes verkningar och forebud til fvåra

"attaquer. Hon fager fig tala med ofynliga

"vareller då hon ibland rörer munnen, utan

"ljud. Och då hon blifvit hotad med aga

"och ris, fkall den onde kunna göra henne
"kånflolos m. m."

Pr. Medicus hade rådfort (ig med Con-
fiftorium angående befkaffenheten håraf , fom
utlåtit fig ej annat finna, ån en imaginatio lafa

med convuifioner och Manie (c)
K. Collegium gillade denna Confiftorii

välgrundade tanka , och fårelkref Pr. Medicus

hvad fom genaft vore tilgörandes , nemligen,

ftrax bjuda til at fkilja pigan från alla enfal-

digas famqvåm och älkädande, och ville

Collegium hos Vederbörande bidraga at hon

med det fnarafte måtte til K. Lazarettet hår-

ftådes infåndas.

Igenom H:rr Seraphimer Riddare, dar

Confiftorium denne faken åfven anmält

,

ufvärkades K. Maj:ts Nådige Befallning til

Landshöfdingen i orten, fom med Krono-

ikjuts

(c) Ganflia förnuftige.
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/kjuts låt fora henne til Stockholm, där hon

pä K. Lazarettet blef emottagen och (kött i

3:ne månader, hvilket närmare kan inhämtas

af min til Högbemälte Herrar ingifne Em-
bets - berättelfe , fä lydande:

Pigan Sara Stina Schulz pä ig-.åe å-

ret gammal, ankom ti! K. Lazarettet d. Ig

Sept. 1782* Utom Krono-betjeningen fom

aflämnade henne, hade hon fin Far och Mor
med fig och defsutom en Pråft vid namn

Tybeck , fom enkannerligen åtog fig at om
hennes /kotfel göra alfvarfamma päminnejfer.

Pigan påftod fig icke vara fjuk, men årkän-

de at hon i 4 år varit plågad af fvära mag-

plågor med påföljande ryckningar och fvim-

ning, och at hon under en Bruns-Cur får

2 år fedan miflat ma/kar. Både hon, For-

åldrarne och Pråften förfäkrade at hon nu ej

på 3 veckor haft minfta plåga, och at hvad

hon enkannerligen i är lidit, vore ej annat

ån följder af onde andars inneboende hos

henne, hvilka dock nu mera vore af Tybeck
utdrifne och pigan följakteligen icke behofde

hjelp af Medicamenter.

Men fom hennes hy och anfigtes ftåll-

ning, jämfört med hvad hon foregaf vara 6f-

vernaturligt och med den rapport Pr. Med.
Lecftoren Do(5t. Ofterman om hennes Symp-
tomer til K. Coll. Med. ingifvit, nogfamt

vknade om en Spafmodilk fjukdom, fä för-

fäkrade jag Präften at han vore bedragen i

' den
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den fankan at hon vore utan Phyfi/k fjuk-

dom, och kunde han vara vifs om alla kraf-

tiga medels användande til fjukdomens håf-

vande. Jag förbod dårpå honom och alla

hennes Hagtingar at på någon tid befoka hen-

ne, på det jag emedlertid kunde få tilfälie

at grundeligen lära känna hennes tilfländ.

Hon logerades hos en fjukvakterfka pä
det ej de ofrige fjuke /kulle oroa henne och jag

lämnade henne til medium Oå. utan alla Medi-
camenter, til utrönande af defs vJ.rkeliga befkaf-

fenhet. Jag märkte dä at hon af minfta anled-

ning blef ond och athon ofta hade Hyfteriika

anfall 5 veckan efter hennes ankomft, då jag

emellan 4 ögon bod til at öfvertyga henne
både om iin fjukdoms vårkelighet och at

tydeliga fpär marktes det hon fjelfvilligt ökat

fina attaquer ,
famt med fine därunder förde

famtah med Tybeck och andre, jämte fvar pS
gjorde frågor, uppenbarligen röjde et ftraff-

bart upfåt at bedraga de enfaldiga, idet hon
utgaf fina attaquer för den ondes värkningar,

hvilket alt jag förmanade henne uprigtigt til-

ftå och för det tilkommande underlåta, om
hon ville bereda iig en lycklig framtid, blef

hon mycket rörd, ömfom gret och ömfom
förargade iig, famt feck ftrax efter min ut-

gång, ftarka fpafmodifke ryckningar i anfig-

tet, läsning af munnen, och en blodblan-

dad fragge rann ur mungiporne , under hvil-

ket hon likväl fatt qvar pä ftolen, men jag,

lom



# ) o ( # 45

fom flrax återkom, lät lågga henne i fången

och genom kalt vstns påftänkande genaft in-

om en minut fordref hela denna paroxyfme,
hvilken aldeles liknade den fom LeiFlor O-
STERMAN berättar henne i (in närvaro haft,

och fom de närvarande utgåfvo for ofverna-

turlig. Någon tid därefter, dä hon en Son-

dag ej feck gå i Slotts -Capelle t , öfverfåll

henne af ond/ka en dylik Paroxyatie , hvil-

ken dock flrax fårfvan når hon markte Sjuk-

vakterfkan komma med kalla vattnet.

Sedan jag fåledes blifvit ofverfygad om
hennes lättrörda nervfyftem och Spasmodilka
fjukdom, låt jag lienne d. ig Oäob. börja

med Strammoniura, (a) fom jag ofta för-

16kt i. dylika ijukdomar vifa kraftig värkan,
och ifrån den tiden til närvarande ftund har
hon ingen dylik attaque känt, oacktadt jag

med flit fokt fatta hennes hufvud-pasfion,
ond/kan, (b) i rordfe. Enkannerligen f6r-

fokte jag henne genom ofverbevifande af o-
fanning, i det at ehuru både hon, Pråften

och fåräldrarne forfåkrade vid ankoraflen til

Lazarettet at hon dä varit frifk i 3 veckor,

hade

(a) 3 gran i fänder morgon och afton, hvilka 6-
kades eller minlkades efter fom vårkan pä fy-

nen det fordrade. ,

(b) Bevis därpå år ibland myde et annat at hon vid

ankomften til Lazarettet hade 2 far påhögr^ han-
den , dem hon i arghec fjclf bitit ilg»;
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hade likväl en trovårdig Man fedan intygat

at hon 3 dagar förut d. !"> Sept. under hit-

refan haft en ftark paroxyfme i fieres när-

varo, då Tybeck vifat de til myckenhet fam-

lade åikådare fin förmenta kraft at dampa
andarnas vårkningar hos henne, och dem
hon då, i hela deras vidd, genomgådt och

låtit honom hos fig bortcommendera. Sara
blef af denna anledning mycket ond, men
feck inga convuifionerj årkånde väl at hon

varit fjuk, men påftod fig icke veta hvad

Tybeck då företagit fig. Vid de tider hen-

nes Regler fkola komma , år hon dock fen-

fiblaft*

Hon är nu fåledes få vida fri/k fom hon
möjeligen på K. Lazarettet kan blifva ; men
hennes moralilka caraåere behöfver en an-

nan Cur; ty det märkes tydeligen at elak

upfoftran och grofva feder från förfta barn-

domen med tiltagande pasfioner
,

genom
vidlkeppelige och okunniga månni/kors um-
gänge och et blindt fortroende til en fana-

ti/k Präft (a) nu få bemågtigat fig hela hen-

nes

(a) Bevis dårnl har han öfverflödigt gifvit, dels i

et infor Öfver- Ståthållare -Embetet med honom
dä hållit ProtocoU , dels i en federmera til famma

ftålle ingifven Förfvars-flcrift ; han hade ock, en-

ligt famma ProtocoU , af öfverdrifven nit fökt

förvilla en annan Piga, Catharina WéRRF.
frän Nyköpings orten , fom för et hälft år fe-

dan hade företagit fig en hop gycXierier och
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nes IjåJ, och fä inofvat henne i förflållning

och Jögnagtigt tal, at hon vid forfta tilfålle

ofelbart /kulle förnya fit ta/kfpejeri och kan-
ske ej fluta utan med någon mifsgårning5
til hvilken mifstanka anledningar ej fela.

Stockholm den 20 December 1782.

J. L. Odhelius.

Hon aff6rdes på Öfver- Ståthållare- Em-
betets befallning d. 24 Dec. 1732 från K.
Lazarettet och år fatt under fåker tilfyn at

hållas vid arbete, fåfom det tjenligafte me-
del til hennes nyckers utrotande.

Det år fåledes tydeljgt at denne piga
varit frän barndomen af et lättrört nervfy-
ftem, fom fmåningom ifrån Hyfteriike fpas-
mer gådt ofver til convulfivi/ka rörelferj hvil-
ka dock ej varit af de fvårafte, utan gifvit
vika for vanliga Medicamenterj ock det må-
fta af de fymptomer, fom dels för/kråckt

dels

fpökerier, men fedan hos Hans Bxc. R. R. och
Öfver- Ståthållaren bekant och ångrat fin dår-,

/kap, famt ^tjänte, vid hans ankomft til Stock-
holm, dårftådes för piga j men detta oråd lyc-
kades honom intet, utan Catrina var och för-
blef förnuftig; men Tybeck åter förklarade
detta förfök för en nyfikenhet at fa veta af hu-
ru många onda andar Catrina varit befatt, e-
medan andarne hos Sara Stina IkuUe daronj
fi«s emellan varit oenfe.
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dels forvillat de enfaldiga , har piifageligen

varit fjelfgjort, i upfåt at ådraga /ig Allmån-
hefens upmårkfamhef, under hopp at utan

{ynnerligt arbete fä föda och andras uppafs-

ningj hvillfet nogfamt flyrkes af hennes up-

förande på K. La/.arett^t, d5r hon , ehuru
måiUtidcn .frij"k, vifade mycken kogloshct

for alt ilags arbete.

Det hade ej heller bordt vara fvårt at

genaft, af de upgifne
<f
bevifen (p. 41.)) fin-

na bedrägeriet. De åro dels fädane at en

bedragare kan göra,, dem fjeifvilligt (Bevifet

N:o l.)j dels orimlige (Bev. N:o 2), dels

vanlige hyfterifka anfall (Bev. N:o 3), dels

beroende på de nuvarandes håpenhet och
rådlöshet (Bev. N:o 4), dels enfaldige (Bev.

N:o 5), men fom dock hunnat gifva anvis-

ning på de råtta botemedlen.

För Allmänheten och til det Vördige Prå-

(lerfkapets uplysning, fom möjeligen hädan-

efter kunna oroas af dylika bedrägerier, an-

mårkes, at bland de iåttafte profven til at

uptåcka Morbi fidi, år kalt vatns ofSrmode-

hga päfldnkande under bedragares Paroxy-

fmerj ty år fjukdomen fjelfgjord, kunna de

ej iåtteligen emotftå denna furpris, utan må-
fte i haft ofvergifva fina gycklerier; vid

mera inveklade håndelfer kunde förfökas

med retande på huden igenom knappnå-

lar eller andra flickande inftrumenter, eme-

dan verkelige Epileptici ej kanna fådnnt.

Man
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Man bår dock hvarken vara for hårdhändt,

få at ikada il<ier, elier för låtthändt, ty lin-

dtiga retelfer torde en bedragare kunna tåla 5

i Jika affigt nyttjas en fjäder at kitla inuti

nålan med. Den fom har Spanlkt Snus til

hands kan ock därmed forföka nåfans rete-

lighetj men ånna kraftigare genom Minck»

fpiritus ( Alkali aramoniac. caufticum vei Suc-

cinatum, ph. fv.)

Prcecipua Experimenia de effe&ihus piitiré*

dinis in pulmones Infantum ante et pojt

partum Mortuorum ^ fubjunäis Novis
quibnsdam experimentis circa pulmones

Infantum, ante partum Mortuorum in*-

flitutis. 4:to. ao pag. är titeien af

Dod'. yoH. GoTFR. Rbimjns Grä*
dual Difputation i Frankfurt an der
oderj Maji 1782.

Lungprofvet, fåfom bevis, at et nyfödÉ

Barn antingen dragit andan eller icke, en i

Medicinlka Lagfarenheten ganfka vigtig Lä-
ra, år ännu många tvifvelsmål underkaftät*

Til vifshets ernående i et få angeJägit äm-
ne har A. famlat alt hvad en Hallek, But-
NER, FabKICIUS, JyEGER, PlUQVET, HubERj
och af de åldre en Teighmeyek, Ludvig^

N:o 4. D Hb*
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HEBENSTRéiT och BoHN dårofver fagt och

Ikrifvit, jämfört deras årfarenhet och genom
egna öfver 20 gånger repeterade förfök fun-

nit, at nyfödde Barns Lungor, fådanes neml.

lom hvarken för eller efter födflen gifvit tec-

ken til lif eller at de dragit andan , altid

lunldt i vatten, de ma hafva varit fkilde frän

Hjärtat eller ej, Iiafva varit hela eller fkurne

i ftycken. (a) Når de fått ligga qvar i vat-

net har det efter 2 eller 3 dagar blifvit grum-

ligt och Lungorne, fom fedt hrunrode ut,

hade börjat fvålla
, pä vattnet upfiego en el-

ler annan luftbläfa och det började flinka 5

alt detta ökades dageligen och efter 6, 7
eller högf^ g dagar, dä vatnet började rutna,

hade desfe Lungor, få våJ de hela fom de

fönderfkurne, flutit up på vatnet j men når

Hjärtat futit faft därvid hade de aldrig före

8:de dagen upfiutit. Om desfe Lungor blif-

vit med agtfamhet uptagne ur det ftinkande

vattnet och lagde i frifkt, rent brunsvatn,

hade de iiiTafullt fimmat, men om de aldrig

få litet blifvit tryckte eller kramade, hade

de ftrax fankit. Når desfe i vatten funkne

Lungor blifvit för folhettan utfatte , hade de

redan 6:te dagen fiutit upj men om de i

fria luften förft fådt rutna och fedan lades i

vatten , hade de fållan flutit up före io:de el-

ler

(a) Jåmnf5r hvad i detta ånine famlat år af Ker-
»ANDKR Med. Lagf. p. 148-154.
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ler li:te dygnet. De Lungor fom ftrax fim-

mat i vatnet hade ftåndigt forblifvit flytande,

gifvit fträngare ftank från fig och mycket up-

fvålt når de började ruttna j men efter 2t da-

gar och ibland ännu fenare aldeles nedfun-

kit, hvarefter de aldrig mera flutit up, ån-

{kont man låtit dem få ligga hela 7 veckot

och dårutofver. Hårutaf drager nu A. den

flutfatfen j at emedan desfe Fårfok öfverens-

ftåmma med en Jagers , Fabricii och BiixT-

löERs årfarefihet och andre Lårde Måns up-

gifne tvifvelsmål härigenom låtteligen kunna

undanrodjas, vore det hågftfännolikt, at de

Forfoken, dår Lungorne fimmat up på det

vatnet hvaruti de ruttnat ^ men , då de blif-

vit lagde i annat fri/kt vatten j åter funkitj vo-

ro icke med behörig agtfamhet anftålte^ u-

tan hade Lungorna förmodeligen blifvit kra-

made, får hvilket man noga bor ackta fig 5

Ty at man icke fådt fe alla ruttna och fim-

mande Lungor åter fjunka i vatnet ^ til/krif-

ver han endaft den brådfka hvarmed forfo-

ken blifvit gjorde, emedan det icke få hän-

der, utan då Lungorna åro aldeles förrutt-

nade. Den flemagtiga uplosningen år en vär-

kan af torruttnelfen , och foljagteligen härrö-

ra därifrån alla de omftåndigheter dem Hi;-

UER anförer. A. tror dårfore at den Låro-

fatfen i Medicina Forenfis flår orubbad; at

/immande, fiinkande Lungor aldrig bevifa det

Barnet dragit andan , få framt ej profvet,

D 2 Iker
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jfker minfl: efter 6 dagar frän födelfen, hålfl

om Sommaren 5 Vår och Höfl kan man med-
gifva ånnu en eller 2 dagar, men om Vin-
tren åfgå flera veckor, efter Buttners för-

fök, innan funkne Lungor genom forruttnej-

fen upflyta 5 om Våren , Sommaren och Hö-
ften fiyta Lungorne af et dödfödt Barn up
efter 7 eller g dagar. Säkert JkaU ock vara
af. forruttnelfen allena icke kan göra Lun-
gorne få röda fom den inbläfte eller inanda-

de luften j åfven fom de genom forruttnel-

fens värkan fimmande Lungor alfid flinka;

likaledes at et före fodelfen dodt och ruttnat

Barns Lungor val i förflone fimmat, men om
förföket underholts funko de omfider til bot-

ten, hvilket et med lif fodt Barns Lungor
visferligen icke gjorde. A. har ock, likafom

BiiTTNEK, årfarit, at et Barns Lungor, fom
aldrig dragit andan, emotl^å forruttnelfen

mycket långre ån de ofrige kroppens delar.

(Beitr* zum Erlang. Gel. Zeit. 1782, 44
W9che. )

Anmärkning»

Vid tilfdlle af dödfödda Barns Laga un-

derfökande recommenderas hos Hrr Läkare

at förfl, enl. hvad i DcU 3. p. 357 anfört

år, noga våga hela Barnet, och fedan utta-

ga Lungorne och våga dem, famt därefter

anftälla vatten-profvet, på fått fom i Kernan-
DERS
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DERS Medicinal Lagfarenhst p. 166, och i

den nu fnart utkommande: Styrelfes Läkare^

Kun/kap , af Hr. Profeflor Martin befkrifves.

Om Barnet aldrig dragit andan, och

det innan obduffion Ikulle t. e. våga 6 /kål-

pund , få böra Lungorne allena icke våga ful-

la 3 lod; de böra åfven, om de åro frifke

och utan rota, fjunka vid vatten -profvet, an-

tingen de äro hela eller i fiycken fonder-

(kurnej fkulle de vara fchirreufe, få böra de

frilkafte bitarne utikåras och forfokas.

Skulle åter et Barn fom vårkeligen dra-

git andan våga likaledes 6 Ikålpund, få bö-

ra defi Lungor enfamne våga nära 6 lod,

och när de kaftas i vattnet böra de flyta och

blifva flytande 5 med famma vilkor, om de

åro fyllde af hårda knölar, at neraligen de

frilkafte ftycken endaft förfökas. En annan

vigt på Barn -kroppen gifver nödvändigt åf-

venfå på Lungorne} man bör endaft komma
ihog at vigten på kroppen förhåller fig til

Lungorne fom i til 35 om Barnet andats,

men fom i til 70 ora det intet dragit an-

dan.
^

Når tilfållet medgifver at genom andra

fåkra omftåndigheter tillika ftyrka desfe prof-

vens pålitelighet, blir det en nyttig och kår-

kommen upgift at i denna Vecko- Skrift få

meddela.

J. L. ODHEilUS.

' D 3 Njur-
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JSfjur-Stett) fom Jliiteligen orfakat en un*

äer'Apopleäi/k anftåt dödande Ifchurie.

Då Medicin/ke Obfervationer icke med-
föra fådane uplysningar, fom antingen frålla

den fjukas lif eller lindra defs plågor, /kul-

le mången tycka uptecknandet af lika hån-

delfer med lika olyckelig utgång oftaft vara

et fruktlöfl arbete 5 men den nytta en Låka-

le uti fin prognofi af dylika Ron tager, hop-

pas jag /kall äfven göra denna årfarenhet ic-

ke aldeles onyttig.

Hr. Prof. Bergii uti 3 :dje Delen af den-

ne^ Vecko- Skrift p. 298 ingifna vackra be-

råttelfe om Lagman M * fjukdom, har gif-

vit mig hårtil anledning.

En Fru, 51 är gammal, af ftark och

mycket fet conilitution, hade vid 41 års ål-

der den förfta attaquen af Sten- colique , hvil-

ken hon federmera feck vidkännas 324
gånger om året, då efter hvarje paroxyfme

ftenar framföddes af åtfkillig ftorlek. Paro-

xyfmerne voro altid håftiga och korta, få at

de fållan öfver/kredo några timmar, utom

når någon /torre /ten /kulle paffera, då fiere

veckors kråmpor bådade defs ankom/t 5 dock

altid utan vattudåmning. Tvål -piller och

på det fi/la året den bekanta Rönnbärs -Cu-»

Ten var egenteligen den Medicine hon nytt-

jat } ehuru bagge delarna utan någon fynner-

lig nytta. Uti Jan. månad 1778 började

hon
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hon nåftan fländigt plägas af ryggvärk , for-

lorad appetit, kråkningar, en befvårande fug-

ning och brånad i magen med våderfpån-

ningar och urins mindre afgäng. Den 29^

Martii famma år uphorde urin aldeles at gå,
dä Läkaren i orten Prövincial-Medicus Hr.

AffefTor Norblad tilkaJlades, hvilken- genaft

fonderade blåfan och fann den aldeJes utan

urin, foljagteligen vattudåmningen uti fjelfva

njurarna. Alla möjeliga medel, fåfom bader,

émollierande Lavements, omjOager ofver Re-
gione lumbari, åderlåtningar, anodyna m. ni.

blefvo fruktloft använde. Den 9 April eller

12 dygnet af denna totala vattuftåmma, ble£

åfven jag tilkallad, dä Patienten hade ingen

feber, pulfen var Jångfam och full, och å-

derlåtningen hade allenaft på några tinqmar

gjort honom lågre och ledigare. Den aftap-

pade- bioden fyntes tunn och uplåfl utan cru-

fta inflamatoria. Någon andetåppa, lindriga

kråkningar och ftundtals hicka utgjorde e- .

genteligen den fjukas plågor 5 näsblod vifte

fig fom oftafl, anfigtet började bfifva pusfigÉ .

och cellulofa af vatn infiltreras. Patienten

hade får ofrigt inga få fvåra colique- plågor

eller våldfamma fymptomer, fom vanlige

åro , då ftenen redan avancerat neder uti nå-*

gon af ureterne, och med fin retning dårftå»

des upvåcker desfe fpafmodilke åkommor-
Sedan alla forfåkl til den fjukas ref^itution

mifslyckats, och Patienten de fifta bagge dyg-

D 4 nen
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nen blifvit mera tung än vanligt, beftyrde

hon med forftänd om fit hus, och /kildes

den 12 om aftonen igenom en apopleéti/k

fomn vid lit li£ , fedan på i ^ *^y§" ic''^^ "^^r

ån några få blodblandade droppar urin fram-

kommit. Vid obduction befants cellulofa ab-

dominis ofver en tvär liand tjock, omentum och

mefenterium ovanligt fete , inteftina af vader

utfpånde, vefica urinaria tom och aldeles u-

tan urin, famt få fammandragen , at den ej

mojeligen kunde inrymma 334 matfked-

blad daraf. Uti vånftra ureterns opning, dar

den ingår emellan blåfans hinnor, fatt faft-

fcilad en ften*af en liten Hasfel-n6ts ftorlek,

fom fullkomligen ftoppade igen opningen och
måfle disfequeras los. Den vånftra njuren

och uretern voro dock icke åfver fin natur-

liga vidd, fom uti Relschii (a) och Storks

(b) håndelfer. I den högra njuren fants en

ganfka ftor f^en, fom fylde hela pelvis, och

liknade få aldeles den i Hr. Gen. Dir. och
Ridd. af Äckels Chirurgifka hindelfer Tab.
V. N:o 12 tecknade Njurilen, at man fkul-

le trodt det vara denfamma. Bigge njurar-

na voro mycket infiamerade, dock mifl den
vinftra. fom var aldeles fri frän ften. Det
tyckes faledes, at den urin, fom i de fifta

inånaderne få fparfamt framkommir, blifvit i

ho-

fa) Obferv- Anat. at Chir. N:o XV.
(b) ^cn, Med. Secund. p. 165.
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högra njuren affilad , få långe ej ftenen al-

deies fylde defs pelvis, och at urins flur-

pa och retning torde mera vallat den

fuccesfiva njurarnes inflammation ån ftenar-

ne , emedan den vånftra , fom var aldeles

fri och ledig frän ften, var likväl mycket

mera inflamerad ån den högra. — Hade ic-

ke flere Auåorer obferverat, at en /ådan to-

tal vattenftåmma oftaft flutades med apople<5ti-

/ka fymptomer ifrån 7:fie til 2o:de dygnet, och

af dem i fynnerhet Tulpius (c) antecknat

en lika håndelfe , hade vi icke varit i ftånd

at domma om dennas utgång, och flere fym-

ptomer hade kunnat förefalla ofs befynnerli-

ga , fom dock , enligt obfervationer , voro

vid en få längfam vattenftåmma vanlige.

Carl Fk. v. Schulzenheim.

Sammatidrag of de Sjukes anialy m. m,

rörande Kgl. Serap/unier Lazareitet ,

från defs inrättning ijsi til flutet af

är lySZy en tid (f 30 är och 2 mä-

ncider.

Uti mitt i detta åmne för Kongl. Vet.

Acad. år 1776 hållne Tal, finnes Tumman
af de under då förfiutne åren, til och med
1775 års flut, intagne fjuke, vara 8261 , af

D 5 hvii-

(c') Obferv. Med. Lib, II. Cap. XLV.
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hvilka 927 blifvit döde, men ock 569 barn

uti de då inrättade Accouchements-rum föd-

de, hvarom fe 1. c, p. 21. Efter denna ti-

den är förhållandet fom följer:

Fritkc Förb. Obot. Döde. Qvarbl. Summa,
utg. til n. år.

Från år I752 til flutet af 3r 1775
uptages de äfvannamde 927. —— — 8261.

År 1776. — 321. — 26. — J. — 49,
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lagd til grund den koftnad, fom under de

iåregående 7 åTen, frän 1772 til 1778 incl.

ätgådt, af hvilicen medium år tagen, och

utgör nu årliga entreprenaden. Desfe 5 åren

underhåiles dageligen 4 Fattig -rum nnera

,

utan vidare utgift af fonden , än de 7 åfvan-

nåmde år,' och når nya Fattig - fångar til-

I åkas, betalas för hvarje endafl 50 Rrdaler

årligen, dä likväl en fådan fång, under de
caiculerade 7 åren kortade 37 R:dal. (a).

Ock fom Kgl. Maj:t Nädigft behagat nyligen

tilflå K. Lazarettet en ny inkomft af all ut-

lånd/k inkommande Tobak , 3 r:ft. af fkål-

pundet, intil defs fångarne hinna til et antal af

loo ft., få har ock denna tilökning frän d. i Ap.
fifti, gådt i vårkftåliighet med 2 nya fångar, (b)

En rättelfe, rörande de forfte Läkare

vid Inrättningen, hvarom 1. c. p. 6 talas,

bör ock göras, at nemligen Affefforen Herr
Dofl. Zach. Strandberg varit, jåmte Herr
Arch. BACK, tjenftgorande Medicus ifrån Au-
gufti til December månad 1753, då fram-

Jedne Affefforen Dod. Elff emottog fyflan.

Til

(a) Lägger någon hårtil den anfenliga ftegring i al-
la varors varde och dåraf upkomne dyrheten fe-

dan 1780, fä blir Lazarettets förmån af Entre-
prenaden få mycket tydeligare,

(b) De §ro nu 38 ft. utom Extra RJim, fom ibland på
en gång ftiga til 6 a ^ A. Före entrepr. var en-

d^il: ^z ftt fattig -fångar, utoffl Extra Rufflmenfi
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Til uplysning om Sjukdomarnes förhållande

^

meddelas /oljande Forteckning för åren

1775
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Transp. 348
Moderpasf. , Con-

vulfioner och

Mafl^ar - -

Rofen och fkabb

Lepra - - -

Barnafoderlkor -

13.

21.
o.

386.

Transp. 3 87»

Bråk af filere llag,

Ledfvamp, Hol-

fefvulfter, Kraft- •

knölar och /kad-

de lemmar at

atraga - - 24.

Benbrott och Led-

vridnins - - 1 7.

Ogon-fjukdomar

,

hvaribiand4med

grå Starr -_ 10.

Onda rär(Tinea) 12.

450.

Det forefaller anmårkningsvårdt at alla

ofriga fjukdomar foga fkilja iig til propor-

tionen, men de Venerifl^e få anfenligen at

de år 1782 voro inemot dubbelt talrikare.

J. L. Odhelius.

Verfiich eines neiien Lehrgebäudes der pra-

äifchen GebiirtshuJfe , 8:0. 1782. Ber-

lin lind Stettin. von J. JRhil. Hagen.

Affejf. Chir, bey dem Kgl Ober-ColL

Med. Offentl. Lehrer der Hebammen-

kunjl &c.

A. indelar denna Vetenfkap i 2 delar:

Den Allmänna , hvarom handlas i i:fla Ve-
Un
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Jen pä 211 f., och den HSgre eller KonJIi^

ga, hvilken afhandlas i 2:dra Delen på 276
f. Måftadelen i bagge Delarne upfylles dock
af A:rs Rön och berattelfer om fårefallne hån-
delfer, hvilka gifva anledning til anmärknin-
gar och flutfatfer fom /kola utgöra hans lå-

ro-fyftemej hvilket ofelbart innehåller myc-
ket godt, men hvaruti ingen ting fårdeles

nytt finnes, fom icke andre goda Accoucheu-
rer åfven yrka och antagit. A. bifogar en
forteckning , efter 10 års årfarenhet, på Åsed-

de Férlofsningar och födde Barn. Modrar-
^ne hafva varit 3<fo, af hvilka 26 dödt. Med
tvillingar inräknade föddes af dem 364 Barn,
af hvilka 230 föddes lefvandej döde före,

under eller firax efter förlofsningen 134 ft.

,

hvarander räknas, otidig börd, mifsfali och
de fom dödt af Modrens blodftörtning, dar

man varit nödfakad bråd/ka med förlofsnin-

gen 3 åfvenledes af hvarjehanda onaturliga

förlofsn ingår, bland hvilka 3g Mödrar blif-

vit hulpne genom Levrets-Täng^ fora hår i

Koppar afbildas och 28 ft* medelft hvasfa

eller flumpa Hakar. Af de 350 förlöfle vo-

ro III ft. förftföder/kor , fom födde 117
Barn,- med 6 ft. tvillingar inräknade , men
allenaft 64 kommo fram med lif. A. ifrar, p.

162 , emot Rachitifke Fruntimmers giftermål

,

hvarvid dock någre undantag göras. De må-
fte Förlofsningar har han gjort medelft /kic-

kelige Handalag och genom Vändningen, och

A:rs
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A:rs hela Inftmment- förråd beftår i LevretS'

Tång, en af honom fjelf upfan nen Fof-Tö*^^,

de ftumpa och hvasfa Hakarne, På bifoga-

de Kopparflycken gifves teckning på Forlofs-

nings-Säng och Barnmor/ke-Stol.(a) Vid til-

fålle tadlas Hr. Steim fom vil uteHuta alla

Barnmor/kor från onaturliga Foriofsningars

förrättande, emedan undervisning och erfa-

renhet kan göra dem dårtil ikickehge , når

en Accoucheur icke kan i råttan tid finnas.

(Erlang. Gel. Zeit. XLVII. St. 1732.)

Bref til Hr. JJJeJfor Pfeiffer om Stock-

hoJmJka R/iabarber-P/anfagen , frän Pro~

jejfor P. y. Bergws.

Den beråttelfe min Herre behagat å/ka

I af mig, angående min hår i Stockholm an-

Jagda Rhabarber- Plantage, til defs uphofoch
fortgång , får jag hårmedelft den åran at med-
dela,^ efter hvad jag i haft kan ärhindra mig.

Ar 1763 , och någre af de följande å-

ren , feck jag i bref från S. Petersburg frön

både af Rheum Palmatum och andra fpecies

utaf Rheum. Jag var då icke vifs om hvil-

ken af desfe fro-forter utgjorde den åkta

Rhabarbern , dårfore fådde jag dem alla och
vårdade de plantor, fom upkommo, med li-

ka Torgfållighet. Som jag då ej kånde de
up-

(a) År den Skräp -Machiu berömd?
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upgifter Refebefkrifvare federmera gifvit ofs,

utfatte jag mina plantor på fårfl^ildta jordmå-

ner, för at utröna i hvilkendera de båft Ikul-

le tnfvas. Hvad hinder och fmä motgångar
i början mötte mina förfök, går jag förbi,

vil allenaft nåmna, at de plantor, fom jag

utfatte på en ftyf lerjord, aldeles borttvin^de.

Under min upmårkfamhet på denna Medi-
cinal-våxt, feck jag efter hand, dels af eg-

na förfök, dels af andras upgifter, lära, det

Rheum Palmatum var den vdxt, jag i fyn-

nerhet fkulle föröka. Således blef det föf

mig angeläget, at häraf för/kaffa frön. Men
detta gick trögt i förfta början, efter detta

fpecies af Rheum ej blommade och frambar

dugeliga frön, innan roten hunnit blifva 4
eller 5 år gammal. Sedan jag änteligen hun-

nit få frön, trodde jag mig i förftone böra

få dem i drifbånkj men jag har fedan fun-

nit, at fäningen åfven kan Ike på kall jord,

ehuru plantorna då komma något fenare på
äretj- och har jag til Plantagen egenteligen

valt höglåndta och afPiåttande flållen. Med
godt tålamod har jag fedan är från år utvid-

gat denna Plantage, och icke fparat ärforder-

1ig gödfel , renhållning ifrån ogrås och lan-

dets årliga omgrafning, fom ikedt emellan

Rhabarber-flånden , hvilka jag gifvit tvä al-

nars mellanrum. Qvickroten har jag funnit

vara en ledfam guft vid denna Plantage, ef-

ter den garna vil infnårja fig kring Rhabar-

ber-
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ber- rétterna , och offa genombårär dem , hvar-

af rota kan upkornma. Jag har åfven mårkt
at de fpådare rötter plåga Jida af Mullvadar,

hviJket tydeligen vifat fig når jag låtit up-

grafva deras bon, fom val til ftörre delen

beftådt af fonderbitna Qvickrot och Perlilie*

rötter, men ock åfven af Rhabarber- rötter.

Desfe befvär och förtretligheter har val

varit något motbjudande , men pä långt når

ej få mycket freftat tålamodet, fom den of-

vertygelfen jag både fjelf och genom en pä-
litelig Auéiors intygande fått, at Rhabarber-
rotterna fordra hela 12, ja vål 15 til 20 års

omlopp, Jnnan de ärnå fin fulla mognad, u-

tom hvilken de hvarken bekomma fin råtta

kraft at purgera, eller låtteligen ftå at bringa
til torkning*

Det år befunnet , ät rötterna under åea^
jiR långa tid årligen tilvåxa iftorlek och tyngd,
få at en enda fri/k rot kan gå til fiiere Ikål-

punds vigt. Men det år allenafl hufvudro-
ten och de tjockare grenar fom nyttjas j de
fmalare grenar eller yngre utlkott vilja fvår-

ligen hårdna, utan hålla fig garna fega, och
ånlkånt de genom ftark varma kunde flun-

dom bringas til någorlunda hårdhet j forblif-

ver den dock ej beftändig , utan flår fig til-

baka vid minfta fuktiga luft, få at 'roten blir

feg, och därigenom otjenlig at pulverifera.

En fådan fmaf gren åger for ofrigit ej på
långt når fin behöriga kraft at purgera.

N:o 5. E Se.
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' Sedan rötterna erhållit fin fulla mognad

och omfider /kola upgräfvas, får man ofta

årfara, at de antingen helt och hållet, eller

ock til en del, antagit rota och befinnas i-

häliga, tomma eller fyllde med en fvart jord.

Ofta äro de allenaft flåcketals inuti Jkåmde j

och fådant alt kan hånda åfven på den tjen-

Ugafle jordmän.

Jag har både om Våren och Höften lå-

tit upgräfva de rötter jag årnat torka. Se-

dan jag val renfat dem ifrån vidlådande mull

och /kurit dem fonder, har jag låtit uphan-
ga dem til torkning. Men därvid har det

itörtla bekymret mött mig, ty torkningen år

fynnerligen fvår at vårkftälla, hvilket jag nog
til min fl^ada årfarit, dä en rått ftor mängd
Rhabarber blifvir vid det tilfållet fä förfkämd

för mig, at jag denlamma måft bortkafta.

Jag har förfökt flera fått och utvägar til det-

ta ändamålets vinnande, hvilkas detaillerande

fkulle nu blifva för vidlyftigt, men altjåmt

har jag funnit mifsråkning. Åfven ock det

fåttet KoEEKT D'ossiE i lina Memoirs of A-
griculture upgifver , och lom /kall brukas i

Engeland, belfående hufvudlakeligen uti röt-

ternas fönderbetande, har hatt lina nog l^o-

ra ölägenheter med lig. Sä hafva ock fvä-

righeter mött vid den Skot/ka methoden,
fom min vän Hr. Doc!^or De Rogier pä min
bepäran var god och Ikaffade mm ifrån Prof.

HoFE, hvilken jämte] Lord Mukkay anlagt

Rha-
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Rhabarber-PJantager i Skottland. Bemålte
Dodors Bref om den faken vil jag medde-
la utdrag af uti Bilagan lit. A. Jag år fnart

färdig ar tro, iht intet fått gifves at torka
desfa kinkuga rötter utan någon medföljande
forlufl, ty når Rhabarbern i Chinefi/ka 'I^ar-

tariet, där den växer vildtj til någon del
(kåmmes under torkningen, fåfom Bell an-
märkte, livad /l<all man då kunna vänta har
i vårt Climat , iom år många refor mera' fuk-
tigt? Imedlertid arbetar jag ytterligare pä at
kunna utfinna det torkningsfått, fom medfö-
rer den minfla förJuflen , hvilket jag då fram-
deles vil roa min Herre med.

Sedan jag omfider hann at utvånta ti-

den til någon Rhabarbers uphåmtning af min
Plantage, oci^ åfven kom til rätta med at fä

något quantum dåraf torkat, hade* jag tijfåile

at forfoka defs kraft och värkan fåfom Lä-
kemedel. Jag fann då med nöje at denna
Sven/ka Rhabarbér ej allenafl liknar den SU
beri/ka , utan ock i värkan mycket öfverträf-
far denfamma, fåfom bättre purgeran de. Maö
vet annars allmänt, at den Siberifka Rhabar-
bern fvagare laxerar, ån den Chinefiika, e-
huru den i finhet vida öfverträffar denfamma

j
och då den Chinefi/ka fynes vara ganfka ftråfj

och af en ftyptifk famt oangenäm fmak, år
den Siberifka hal i munnen, lått fönderfmäif
och uplöslig, famt föga motbjudande. Och
af fådan beikafifenhet har jag jämväl funnit

E 2 min
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min Rhabarber vara, hvartil kommer, at den

famma i purgerande kraft aldeles fvarar e-

mot, om icke vårkeligen öfvergår den Chi-

nelifka. Sådant torde förefalla nägon lållfamt,

men dä det år afgjordt, at Rliabarber i all-

månhet purgerar medelft fina luktande delar,

blir nog begripeligit, at en rot, fom år fdr/k

och har lina måfta luktande delar i behåll

,

[kall hafva ftarkare kraft at purgera, ån en

annan , fom genom ålder och omll^iften för-

lorat många af desfe nåmde delar. Den om-
ftåndighet bår jag dock ej fortiga, fom hän-

der med min, ja ock med all Rhabarber,

at en native gron/ka på förfta half-året efter

torkningen, vidiädar denfamma, värkande bå-

de på fmaken och lukten , men fådant år ic-

ke underligt, ty lika få plågar ju grånfka i

förflone vila fig i Tobak och andra produ-

<!^er af Våxt-nket, fom iikvål efterhand for-

fvinnerj åfvenfå fl^er det ock med gron/kan

i Rhabarbern- Imedlertid gor man val båft,

om man låmnar en odlad Rhabarber tilråc-

kelig tid at afklåda fig grönfkan, innan man
utgifver den til förbrukning, åfven fom man
defsforinnan bör iå;a den vinna en eftertork-

ning innom hus , utan hvilken den vid tilflö-

tande fuktig våderlek låtteligen å nyo kan
uprajukas och aldeles förfkämmas.

Den fågnefamma öfvertygelfe, jag nyfs

fade mig hafva fått, om min Sven/ka Rha-

barbers fullkomliga kraft at purgera, tyckte

jag
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jag mig ej böra behålla innom mig enfam
fårdeies fom jag fann at faken (kulle interes''
fara Allmänheten at veta, hvarfore jag ock
ftrax beilot at göra den alhuänt kunnig. Men
förftfann j^g min /kyJdighet fordra, at under-
kafla denna Rhabarber Kgl. CoJl. Medici nog-
granna och ovålduga pröfning, til hviJken an-
da jag ingaf dåraf åt/kiliige profftycken, dem
K. Collegium behagade updraga fin Ledamot
Lazaretts-Medicus Herr Afleflfor Ödhelius at
nyttja och förföka i K. Lazarettet. Hvad
god värkan våJbemäJte Aaéffor dä dåraf ut-
rönte, kan nog intygas af det ProtocoIIs Ut-
drag jag däröfver arhöll af den 17 Januarii
1782, och fom jag hår biiägger under lit.

ö. JVlen fom något tvifvelsmål ännu ville
hänga vid en och annan, fom varit intagen
at tordom emot denna drogue, fä höll jag
nödigt at än ytterligare utbedja mig Konaj.
CoJlegn Medici yttrande öfver denna Rha-
barbers dugelighet, hvilket ock lämnades mig
genom et nytt ProtocoIIs Utdrag af den 21
Martii 1782, fom här bilägges under ht. C.
Sedan detta fåledes föregått, anfåg jag medmm underfåteliga pligt enligt, at inför Hans
^- Majrt göra en underdånig berättelfe om
denna nya Plantage, och i lika underdånig-
het utbedja mig därå Hans Maj:ts Höga au-
thorifation, då Hans Maj:t Nådigafl täcktes
anbefalla Sitt Collegium Medicum at tkaffa
denqa drogue i allmänt bruk, fåfom fes af

E 3 Deffi
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Defs Nådiga Refcript af den 2;? April 1782,
fom medföljer under lit. D. Åndtcljgen be-

hagade cck K. Collegium Medicum uppä min
anhållan taga Rhabarber- Plantagen 1 belikt-

ning , fom /kedde den 15 Julii 1782, och

huru den då befans intygas af defs Protocolls

utdrag, fe Bilagan lit. E.

Hår har nu min Herre den omftåndiga-

fte underråttelfe jag i hafl kan lamna , få val

om min Rhabarber -Plantages be/kaffenhet,

fom om forloppet med denna Sven/ka dro-

gue til närvarande tid. Jag menar mig haf-

va i någon liten män gjort mitt P^ådernes-

land gagn, med det jag vifat mojeligheten

at i Sven/k jord producera en drogue, fom
i Medicinen år omif^elig, och fom vi hittils

mäfl anfkaffa ofs ifrån mycket aflågsna orter.

Det är ju en förmån för et Land , at få få-

dant at växa innom defs grånfor, fom förut

i en längd af år måft köpas af utlänningen

för anfenliga penningar. Icke må jag tro nå-

gon ikall finrvas få litet patriotifk, at han ra-

tar denna fullgoda vara, för det den år^Svenfk,

och häldre nyttjar en utländ/k , fom är min-

dre god både til fmak och värkan. Et fä

förvändt tänkefått pasfar fig icke til vårt nu

varande uplyfta tidehvarf , åtminftone ej bland

folk, fom vilja anfes för at hyfa ädla fenti-

ments5 men at folk utan education tänka

lågt^ lärer'väl hända til verldenes ända. Den
Skott-
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Skott/ka Rhabarbern, fora år, åfven fom min

oftanåmde Sven/la, tilkommen af Siberilka

frön, kopes nu där | Landet, fedan den be-

' funnits fullgod, med famma begårlighet fom

någonfin den utlånd/ka: fe Herr Do<fl. De

RoGiERs Bref i Bilagan under lit. F. Lik-

ligt nog, at flere Rhabarber- Plantager, ån

de fom i Skottland åro, blifva efter hand

både dar och i Engeland anlagde, få at alt

behofvet af denna drogue kan om någon tid

ftå at fylla innom Stor-Britannien. Så år ock

hår hos ofs at förmoda , det någre flere Iko-

Ja blifva villige, at, oacktadt den långa vän-

tan på afkaftning, använda någon del af fin

jord på detta Hågs Plantage, få at Svenlk

jord må kunna fournera all den Rhabarber

fom behofves innom Sverige. Man har pä

den fifVforflutna tiden hår och där i Landet

formårkt f^ere perfoners båjelfe for Rhabar-

ber -plantering 5 men olyckligt vis hade de ej

råkat på det åkta och råtta fla get, af det de

ej kåndt detfamma, utan åflats med den få

kallade Munk-Rhabarbern eller Rheum Rha-

ponticum, fom år en fal/k Rhabarber och o-

dugelig i de fall hvaruti Rhabarber tarfvas.

K. Collegium Medicum har fått lig profbitar

dåraf tilfånde, utgifne for riktig Rhabarber,

men vederfpelet har ej varit fvårt at /konja.

Utfeendet af desfe rötter år mera grått, luk-

ten aldeles fom fålelåder och fmaken nåfl:an

dylik, ganika ftråf och faramandragande pä

E 4 tun-



tungan. Hvem vil icke garna akta flg för

lådan Rhabarber?

För at utröna hvarutinnan denna Sven-.

/ka Rhabarber egenteligen /kiljer fig ifrån den

Chinefilka, företog jag mig en gång at på
20 fårlkildta perfoner ingifva 2 fcrupler i fån-

der, i fårll^ildta omgångar, af den ena for-

ten förft, och den andra fedan. Rheum
Stockholmenfe gjorde dä hos de fljfte från

3 til 5 i^olgångar, men den Chinefifke ejjfå

många, utom hos nägre få perfoner. Seder-

mera låt jag tilreda Extraft af bagge forter-

ne, då 3 Unce af hvardera togos, och gjor-

des pä vanligt fått ExtratS håraf, men med
deftillerat vatten. Rhei Chinenfis Uno. tres,

gåfvo ExtracFti drachm. novem, fufci, odore
debili, fubrhabarbarino ; tenacis, in fila du-

^ilis, fapore ftyptico, Rhabarbarinoj Tug-
gadt färgade detta Extrad faliven gul, och
tunt ftrukit pä hvitt papper , färgade det grön-

gult 5 Solveradt i kalt vatten gaf det en fo-

Jutio fufco-crocea , fom med Vitr. Martis

mörknade. Rhei Stockholmenlis unc. tres

gåfvo Extracfti drachm. decem , fufci , tactu

moliisfimi, tenacis, in fila du<!^ilis, odore

Rhabarbarino, fapore intenfius amaro, Rha-
barbarino, fubfalfo, fubadftringente; Tug-
gadt färgade det faiiven gul 5 ftruket på pap-

per färgade det gröngultj Lagdt i kalt vat^

ten kändes det halt, och uplöft gaf en fulotio

f«(co<rocea, fom med Vi{?triol. Martis mörk-.

nad§
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nade. Jag tog därefter Rhei Chinenfis drachm.j

lom i B. M. infunderades med § qvarter

hett vatten , då infufum blef grumligt grön-

guit, med fvag Rhabarber-Iukt , och af en

ftyptifk Rhabarber-fmak. En théiked af det-

ta Infufum utfpådd med en matll^ed vatten,

utgjorde en gulaktig, men ej klar blandning,

Jfom med 4 droppar folutio Vitr. Martis blef

mörk j men fvartnade ej då mera af denna

{olution tilflogs. Rhei Stockholmenfis drachm.|

jnfunderades på lika fått, fem den Chinefi-

Ika , då man feck et infufum , fom var grum-

ligt grongult, med en dufven Rhabarber-iukt,

fom hade fmak af Rhabarber och tillika befk.

En théfked håraf utfpåddes med en matfked

vatten , då blandningen blef klar och gul til

fårgen, famt mörknade med Jern-vi(?tril al-

deles på [amma fått, fom blandningen efter

den Chinefifka. Man ler håraf, at beflånds-

delarne i bagge desfe Rhabarber-forter åro

merendels- enahanda, endaft med den fkil-

nad , at den Oft-Indifka Rhabarbern innehål-

ler mera ilråfhet, då dåremot den Sven/ka

år mera len, och igenom (in be/khet årfät-

ter hvad i ftråfheten fynes brifla, varande få-

ledes pä et mildare fått magftyrkande. J^g
hade få når förglömt at anföra den mårkeli-

ga Ikilnad i beftånds-delarne , fom år emel-

lan den Chinelijka och Siberifl^a Rhabarbern,
hvilken egentehgen beftår i den Gips-lika

fsnd den Ofl-^ndi/ka håller,, och af J. G.

E 5 Mq-



74 # ) o ( #
Model i Petersburg påhittad, men federme-

ra af Hr. Scheele fullkomligen utredd, fom
i min Materia Medica utforligen kan läfas.

Detra Gips-ämne kunde Model icke finna u-

ti den SIberifka, fom i Petersburg blifvit cul-

tiverad. Hr. Scheele har i Stockholmfka Rha-
barbern efterfor/kat det famma, men har ic-

ka kunnat ^finna det, fom jag fer af hans

bref til mig af d. 22 Febr. 1782.

Bilagor.
^

Lit. A.

Utdrag af Er* Doäor De Rogiers Bref om
Doä. HoPEs fått at Jkota Rheum Palma-
tum , från Edinburg d. 2 Od^ob. 177g.

1:0, Rhabarber-fro kunna fås antingen

Höft eller Vår. Om Höften bor det fke i

krukor eller lådor, for at kunna forvara de

unga plantorna for Vintrens förödande 5 men
om Våren kan man få dem på kall jord.

2:0, då fåningen fker om Höften, böra plan-

torna utfåttas i flutet af Mars eller början af

April, fom fvarar emot Maji månads början

i Sverige. 3:0, Plantorne trifvas båft i djup

fvartmylla, och fattas ej tätare ån en och en

half fot från hvarandra. 4:0 , Förfta året kan

man mellan Rhabarber- plantorna få andra

faker, fåfom Rofvor, Morötter eller Kål,

men fedan bör marken hållas ren emellan

dem
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dem. ^:o, Efter flera år fedan rötterna er-

hållit fin fulla mognad, tagas de up , fom
bör /ke i tort vader, i Augufti, Septembris

eller OcH^obris månad, då man ftrax hänger

up dem i öppen luft for 2, 3 eller 4 vec-

kor, juft fom de åro, utan någon åtgärd,

fäfom fkoljning, aftvättning m. m. 6:0, Där-

på rifves eller Ikrapas yttre barken eller cu-

ticula af, roten /kåres i ftycken och hånges

pä fnore med 3 tums afftånd mellan hvarje

ftycke , uti et rum af 90 graders varma på
Fahrenheits Thermometer, til defs den år

fullkomligen torr eller hård. 7:0, När roten

år vål torkad af/käres yttra mörka delen och

ytan /låtas med en /karp Rafp^ g-o» Man
får ofta pä famma ftålle Rhabarber af olika

egenfkaper , fä at fomliga aga bättre lukt och
finare fibrer. 9:0, De på, och omkring
fpetfen af ftörre rötter befinteliga knoppar,
tjena til utplantering, ,

om de af/käras och
utfåttas, frilka eller torkade. 10, Rätt ofta .

måfte rötterna tvånne gånger pasfera tork-

nings-rummet, i fynnei;het om de ej förvaras

i tort rum, infvepte i Bomull.

LzV. Bm

Utdrag af ProtocoUet i Kongl. Collegio Me-
dico den 17 Januarii 1782.

S. D. anförde Affeffbr OcHELms, åt, effer

anftåldte förfök på K. i-azarettet med den Rha-
bar-
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barber, fom Profeffor Bergius uti fin Malm-
gård låtit caltivera, hvarpå prof vore til Col-

legium inlåmnadt, hade lian funnit, at den

i alla affeenden fvarar uti godhet och ftyrka

emot den utlandfka. Ar och dag forefkref-

ne. In fidem. D. Wickman.

Lin. C
Utdrag af ProtocoSet, hållit i K. Coll.

Medico den 21 Martii 1782.
S. D. Sedan flere ColJ. Ledamöter, efter

anftålde fårfok, lämnat fördelaktigt omdöme om
den Rhabarber Prof. Bergius låtit cultivera,

och hvaraf prof til Collegium blifvit inlåm-

nadt, inftåmmande med hvad Affeffor Odhe-
UUS uti Protocollet af d. 17 fiftl. Januarii

redan anfört, bellöt Collegium , at genom
Protocolls utdrag dårom , uppa begäran, läm-

na bemälte Profefior betyg. Ar och dag. In

fidem. D. Wickman.

Lit.D.

GUSTAF med Guds Nåde, Sveriges,

Göthes och Vandes Konung &c. &c. &c.

Arfvinge til Norrige famt Hertig til Schlefs-

vig Hollftein &c. &c. &c. Vår ynneft och

Nådiga benägenhet med Gud Alismågtigl

Tro-Tjenare, Archiater och Prsfes, Ridda-

re af Vår Nordftjerne - Orden , få ock fam-

telige Ledamöter i Vårt Col legio Medico.

Hos
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Hos Ofs har Pro fesforen Peter Jonas Ber-
Gius i underdånighet annnålt, at, fedan han
med mycket befvär hunnit anlägga en PJan-
tage af åkta Rhabarber, aJdeJes af famma
art med den Sibérifka, har famma anlägg-
ning, den han, i anfeende til den längre tid
fom fordras, at bringa denna rot til erfor-
derlig mognad, uti flere år måft med koft-
nad underhålla, nu mera blifvit fä vida bragt,
at de prof han af defs Rhabarher til Eder
inlämnat, enligit Edra honom därofver under
den 17 Januarii och den 21 Martii inneva-
rande år meddelte intyganden, funnits uti al-

la affeenden fvara uti godhet och ftyrka e-
mot den utlånd/ka : I anfeende hvartil, och
fom utvidgandet af denna Plantage, hufvud-
fakeligen apmuntras igenom nödig affått--

ning å berörde drogue, hvilket åfven, i mån
af Plantagens tilväxt (kulle fatta honom i

iland at ytterligare fåtla prifet på defs Rha-
barber, fom redan blifvit fatt en god del
under det den utländ/ka nu i Europa galler
hvarigenom jåmvål export dåraf til utrikes
orter framdeles torde kunna blifva mojelig,
bemälte ProfefTor underdånigaft anhållit om
Vår Nådiga Befallning til Eder, at bringa
denna Svenika Rhabarber til det förtroende
hos Allmänheten, fom hittils fallit på den
utland/ka, och at upmuntra Rikets Läkare at
denfamma åt fjuka före/krifva. Och fom Vi
med Nådigt välbehag anfe detta Profeffor

B£&-
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Bergii företagande, och, til vedermdle dår-

af, famt til upmuntran for meranåmde Pro-

feffor at med defs berömmeliga bemödande
härutinnan fortfara och ytterligare utvidga defs

påbegynta Plantage , vele Vi hafva Eder Nå-
deligen anbefait, at med all forgfallighet til-

fe, det denna Sven/ka Rhabarber, igenom
det at Låkare i Riket upmunfras at fore/T^rif-

va nyttjandet dåraf ät fjuke, och Apotheka-

re i följe dåraf at den (ig tilhandla, ma kun-

na bringas til det förtroende hos Allmänhe-

ten, at bruket af den utkindfka i famma mon
måtte förmin/kas, fom tilgängarna på den in-

hemlka kunna hinna at okas , Så gifve Vi

Eder fådant härigenom i Nåder tilkånna

,

och hafve dårjåmte velat lämna Profenforen

Bergius frihet, at fjelf, ehvareft han i Ri-

ket för godt finner, låta förfålja den Sven-

/ka Rhabarbern , antingen hel eller pulvcri-

ferqd. Hvarmed Vi befalle Eder Gud Als-

mågtig Nådeligen. Stockholms Slott d. 23
April 1782.

GUSTAF.
J. LiLJENCKAKTZ.

iJtt. E.

Utdrag af ProtocoJIet, hållit i K. Co//. Me-
dico d. 13 Marta 1783'

S. D. Anhölt Prof. Bergius at få del af

Pro-
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Protoc. for d. 25 Julii 1732, i hvad fom rorer

befigtningen ofver hans Rhabarber-Plantage,

begårandes tillika at Collegium ville atläta lig,

hvad det, om denna Rhäbarberns värkan,

fedan den tiden, ytterligare årfarit. Och
fom närvarande Collegii Ledamöters årfaren-

het ofvérensftämde med hvad til Protocollet

förut om denna Rhäbarberns goda värkan

biifvit anfört, fä /kulle fådant genom utdrag

af Protocollet til bevis pä begäran lämnas.

Ar och dag förellaefne. In fidem.

D. WicKiyiAN.

Uidrcig af Protocollet hållit i K, CoIU Mec
dico d. 2') Julii 1782-

S. D. Berättade Deputerade,, at de
förfogat fig til Profeffor Bergii Malmgärd,
och dår befedt tvånne ftora och anfen-

liga Plantager af Rheum Palmatum, utom
en fom för rågnvådrets /kull ej kunde be-

ligtigas ; Hvarförutan fans en Jiten fång

af Rheum Rhaponticum, hvars blad Prq-

fefforen fade fig nyttja uti matre.dnin^

gen. Förrådet af defs torkade rötter be-

fans tillika, få vål i anfeende til quantitet

fom qualitet
,

godt och anfenligt, och ha-

de Profesforen äfven en god del pulveri-

ferad inlagd uti Sten -krukor. Ar och dag
förefkrefne. In fidem.

D. WlCKMAN.

Lin. F.
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Lill. F.

Utdrag af DoB. De Rogiers Bref^ dat. E-

dinburg d. 28 Januarii I782.

I anledning af M. H:s Bref och fråga an-

gående be/kaffenheten af Skott/ka Rhabar-

bern, och huruvida den i godhet och ftyr-

ka kan jämföras med den Siberilka och Chi-

nefi/ka, får jag hårmedeift den åran berätta,

at då den, under plantering, torkning och

beredning få /kötes, fom det /ker i Edin-

burg af Doélor Hope, eller efter den be-

/krifning jag af honom fjelf fått och redan

til Min Herre öfverlandt, får man en Rlia-

barber, fom få liknar den Siberifka både i

utfeende och flyrka, at den i bägge desfa

afleenden ofverträffar den Chinefifka, enligit

de forfök därvid blifvit gjorde bäcle i En-

geland och Skottland. Profeffor Hope har

åfven fjelf berättat mig, at den i anfeende

til effeflen ej allenail egalerar, utan åfven i-

bland öfvergär den Siberifka, och at den

hos honom hämtas med lika flor begärlig-

het och betabs til famma pris med den ut-

lånd/ka.

I Leipfig år nyligen från Trycket ot-

kommen Fortfättning af Hr. Bergs -Rådet

CRELLS NeueJIe Entdeckungen in der Cbemie
y

4:de, 5:te och 6:te Delen, (a) jämte full-

ftän.

(a) Se denna Veckoikr. Del. 3 p» 129.



Äändigt Namn- och Sak-Regif!er ofver afJa
6 Delarne. Utaf denna nytfiga^ Skrift åtnöja
VI ofs at har endaft nåmna de Artiklar,
lom icke finnas förut i åt/killige Vet. Aca'
dernjers Handlingar I 4:de helen h.iknU

„?:
Kostlin Hr. v. Borms och lin e-gen Blasbalg til Chemiike förfoks och häfti-

ga fmaltningars anftållande i fmäft, i anfe.ende t]| det därvid varande Blåsrår. Herr
Lichtenstein om Benz^oé falt och defs för-
hållande emot andra kroppar 3 det är et E.duaurn och hörer til de lura falterne, 16fer

jord bhfver nlfatt. Hr. Iiseman årholl uturen Centner Brunften frän liefeld a^ nc5|„
Metall fom variarn och t^ptW^tt
och be/^nfver de därvid brukade Flut
fer och handgrep. Hr. Heyne berättar «na
forfok med Anemone Pulfatilla, fom gaf ho-nom^Camfer, (a) h vilket Marum VerJm ic.ke lämnade, ej heller Trågärds-krasfen. Hr.Westrumb om AcidumSalis, dulcir:erad ge-nom ti^atts af Brunften 5 hvilken procefs Hr.B R. Crell 1 5:te St. p. 34 vidare utfört,
afven fom 1 fin Disf. de yfadorum, inprå

Acid. Sahs dulcif., han befriar henne endafl
N:o 6. F

1^^

(a) Se Del. 3. p, 133^

' ~
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för det henne egna brånbaraj Hr. Westrumb
har emedlertid fortfatt fina för/ok i 6:te St. p.

loi. Hr. Hageman om den blå-fårgen fom
Refina Guajaci får i et gias når det fåttes til

Ijufet, och famma färgs nyttjande fom up-

kommer genom Spiritus Nitri. Hr. Tiele-

BEiN om Cryftaller af Perfilie-olja och Hr.

Abich om til6kning i vigten hos Calcinerad

Zink'. Hr .Hageman om Bolmörts (Hyofch.)

antändande med Olja, til uplysning om hån-

delfen i Petersburg , dar en blandning af

Hamp-Olja och Kimrök råkat i brand. I

Femte Delen, Hr. Wieglebs underfåkning

om det iakzWzåQ Hafs-Jkummet ^ hvaraf Pip-

hufvud göras 3 han fant dåruti Kifeljord och
Bitterfalts jordj härvid år en Note af Herr
Prof. Beckman med nyare efterråttelfer om
denna jord. Hr. Prof. Storr om Läkare-

Konftens fördelar genom de nyafte uptåckter

angående naturen af Eld' och Luft, befyn-

nerligen i affeende på andedrågten och /kof-

fein vid Hetfiga och Chroni/ka fjukdomar.

Hr. Hermbstedts Chemifka underfökning af

Mjölkfåckef, hvilket beftår af vårkelig Såc-

kerfyra, Kalkjord och brånbara famt /lem-

raiga delar. Om Naphta Nitri efter Hr. Fi-

SCHERS (egenteligen Hr. Blocks) Method.
Hr. Bindheim kallar Brunften den minerali-

Ika cameleon , i anfeende til de åtlkillige

fårgor fom vid defs uplösningar och bland-

ningar upkomma. Herr Bebnigau bevifer

Luft-
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Luftfyrans nårvaro genom Salis Alcali forän»

dring. Et främmande Medelfalt fom finnes

i Potafka /kall likna Borax? (där är ock Aci-

dum Salis förut funnit). Hr. Lichtenstein

har i Potaikan funnit en Tartarus Vidriola-

tus och Selenit, hvilka fårfåk han be/krifver

i 6:te Delen p. log* Den oantändeliga Py*
riphoruSj af egen fammanfättning , lärer Hr»
Ilseman at genom Acidum Nitri lätta i brand.

I Sjeite Delen: Herr Prof. Gmelins forfok

med Mumier} Egyptierne hafva haft flere fät£

at balfamera , hvarfåre ock förfoken med fle-

re Mumier böra falla olika utj vid desfe f6r-

f6k kunde icke utrönas at Egyptierne nyttjat

hvarken Afphalt eller någon Refina eller Na-
trum.

Omjärn-prof', de böra vara åt/killige,

(åfom Järnmalmen jfjelf icke har enahanda
beftåndsdelar.

Om Flufsfpati A. håller defs Syra f5r

en förändrad Vi(ariol-fyra , men icke for en
Salt -fyra (men om hon med Acidum Nitri

blandad gör en Aqva Regis och 16fer Guld?)
Hr. Bergs- R. Buchholtz' om Myr-ather^
hvtiken han, oaktadt Hr. Arvidsons tvifvels-

mål, kunnat tilredaj hvar enda Syra /kall

med Spiritus Vini kunna gifva en fin Olja.

(vid detta tilfälle villa vi dock märka, at

Hr. Westendorff väl förtjänar beröm för
lin concentrerade Ättika och Åttike-Naphta,
men defs bekanta Skrift utgafs ej förr än 1772 ;

F 2 hvar»
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hvaremot Hr. Schiffels Disf. de acidis con-

centralis et dulcificatis
, fpeciatim de Vegeta-

bili fumnnte et duJcificato, under Sal. Prof.

JuNKER i Halle, utkom redan 1759) Herr

Hacqvets förfåk at utur den ra Qvickfilfvers-

Malmen från Hydria göra Cinober, fornåm-

ligafi genom Jårn-kåril. Hr. Gottlings Bi-

hang til Hiftorien om Bitterfalt, befynnerli-

gen det /laget fom utvittrar pa gamla Thon-
Jkifriga murar och fom orått utgifves for Salt-

petter. Hr. ScHÖNvALD om en ikarp fmörlik

Olja af Radix Pyretri , och Hr. Gråberg om
Olja af Rad. Valerianas, hvarmed förfök blif-

vit gjorde at bota Convulfloner. — Sluteli-

gen förekomma utdrag af hvarjehanda nytti-

ga och angenäma Bref rörande Chemi/ke äm-
nen. (Eri. Gel. Anm. 5. St. I783«)

Befchreihurig der Epidemie, TseJche im
Frujahr defs \^%2'Jlen Jahres in mebreren

gegenden von Europa geherfchet , und unter

der nahmen der Rusfifchen Krankheit bekant

gezDordeny är Titelen af en frän Trycket i

Giesfen utkommen Skrift pä 4 Ark, utan

namn på Auftor eller Förläggare 5 af hvilken

grundeligen fkrefne Afhandling följande i

korthet anfores: "J början af Martii märk-

^Hes ovanligen ftarka och häftiga förändringar i

väder»
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"väderleken , hvarpä denne Epidemiike Ijuk-

"dom yppades, hvilken dock icke var far-

"Jig och dödande, dåreft icke den fjukas e-

"gen forfummelfe. Läkares vårdslöshet eller

''en fårut forfvagad kroppsbeflsaffenhet därtil

"bidrog. Denne Epidemie var fråh andra

"dylika dårutinnan ikild , at den angrep forft

"de rika och fornåma, då den fattiga eljeft

"gemenligen forft fjuknar, men hvilken nu

"fenare blef anfallen- Hafvande, He<ai/ke

"och med tärande Febrar angrepne, blefvo

"farligaft angrepne, åfven fom de klenafte

"och ftarkafte kroppar hårdaft ledo, men
"medelmåttigt rafke kommo lättaft där-

"ifrån. Denne fjukdom var en värkelig Fe-

^^bris CatharraWs, ehura den yttrade fig med
"olika fymptomer, efter patienternes en/kil-

"te belkaffenhet." (a) (Erl. Gelert. Anm.
Beytr. 52 woche 1782'

F 3 Vjln-

(a) Jämför hvad om famma Feber är anfört i den-

na Veckolkr. Del. 3 p. 340 fq. och hvad fom

utur Hr. Prov. Medicorum Embetsberättelfer til

Kongl. Coll. Med. för 178a finnes därom här

nedanefter p, 93 infört.
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VAnti Mephitique , ou Moyens de detniU

re les Exhalaifons pernicieitfes et MoV'
telles des Fosfes d^aifance, Podeur in-

feäé des Egouts, celle des Hojpitaux^

des Prifonsy des Vaisjeaux de Gtier-

re &c» ave / émpJoi des Vuidanges neti^

tralifés, & leur produit etonnant. Par
M. yANNIN i Seign. de Comte-Blanche

&c. 2 Ed, ijSz, Paris, 80 p. 8:0.

Policen i Paris har haft mycken möda
zt i en få folkrik Stad kunna afhålla /kadeli-

ga dunfter och förbättra de oumgängeliga.
Uti närvarande, på allmän koftnad tryckte

Afhandling, gifves därom de tydeligafle fo-

relkrifter, hvilka i famråd med Kongl. Vet.
Acad. i Paris åro föreflagne. Nägre medel
funnos dels får koflbare, dels emot formo-
dan kraftlofe, fjelfva Acidum Vitrioli vifade

icke nog värkan, men Vin-Åttika har gjordt

upftigande fkadeliga dunfter fnaraft och på-
liteligaft o/kyldige, genom deras neutralife-

rande. Många förfök i fiere betydande och
liår nämde Mäns närvaro, hafva bevift at i det

ftora Afträdet i Invalidhufet, den elaka flan-

ken blifvit borttagen ända up i 4:de vånin-

gen, genom påfprutande af 12 unce Vin-

Åttika blandad med i unce Lavendel-fpiritus,

hvilken goda värkan räckt hela 48 timmar,

Caflän detta aftråde ouphörligen nyttjades.

Alt-
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Altför ftark Ättika bör fpådas med vatten.

A. häller före at, til Rums renfande, det år

bättre at låta Ättikan updunfta på glödande

kol, ån på järn eller ftenar. Uti denna Af-

handling förekomma lluteligen hvarjehanda

nyttige pol,ic« - anftalter. (Gått. Anz. 1782»
St. 152.)

Philofophical Transaäions of t/ie Royal

Society of London, Vol. LXXl for thc

Tear jjSi.

Utur Phyfi/ke afdelningen af i Del. får-

tjäna följande afhandlingar vår upmärkfarahet:

N:o I , Bejkrifning på Tigerkattenfrån Cap,

af Hr. Prof. Forster i Halle:

I feder och lefnadsfätt kommer hon 6f-

verens med vår Hus-katt, men har en kor-

tare fvans och ofvanpå kroppen afiänga men
under buken runda fläckar, öronen äro fvar-

ta, men utanpå bvardera finnes en hvit half-

rnånelik fläck. Håruppå bifogas åfven Fi-

gur.

N:o II, FSrfok om ätfkiUige Sakers egentelt^a

tyngd och dragande kraft, af Hr. R. Kirvart.

Til at utröna det förra hos flytande

kroppar, håller Hr. K. det för fåkrafl at vå-

F 4 ga

Utt



ga en faft kropp forft i luften , fedan i vat-

ten och därefter i den flytande fyran , hvar-

på den forluft i vigt fora han däruti lidit,

dividerad med den forluft fom han lidit i

vatten , antages fom en fadan flytande kropps

egenteliga tyngd. Harpa utrlknas tyngden

af en cubic-tum Luft af åtikillige flag. Se-

dan följer en Tabell på egenteliga tyngden

af Acidum Salis, Nitri och Vitrioli, efter

fom de med mer eller mindre vatten blifvit

upfpådde, famt deras förhällande til Alcalia

j Medelfaiter, hvarvid Hr. K. noga upgifver

fit arbetsfått. Acidum Salis, hvars egenteli-

ga tyngd år - 1,225 ^^^ ^^^ 1 80 gran 485?
gr. Syra och 1 3 1,3 gr- vatten j 833 gr* Cau-
ftikt Alcali Vegetabile behofva til fm matning

3,5 5 gr, rent Acidum Salis, och 100 gr.

Sal Febrif. Sylvii , når det år tort, beftär af

28 gr- Syra, 6,51? gr. vatten och 65,4 gr.

Alkali. I 12 gr. Acidum Nitri, hvars eg.

tyngd år - i,389, äro 3,55 gr. Syra och

8,45 gr. vatten 5 I 100 gr. fulikomligen tort

Nitrum åro 28,4-8 gr. Syra, 5,2 vatten, och

66,32 Alkali. I 25x9,75 gr. Acidum Vitrio-

Ji, hvars eg. tyngd år - 1,819 finnes 1376,

171 gr. Syra och 1143,597 gr. vatten. Uti

100 gr. aldeles torr Tartarus Vitriolatus

fnnes 28,51 gr» Syra, 4,32 gr. vatten och

66,67 gr. Alkali, Eldfaft Alkali Vegetabile

fordrar til fin måttning jika mycket af desfe

3 Mineralifka Syror? når de åro fulikomligen

rena,
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rena, fom icke utgör fylleft hälften, hvilket

formodeligen forhäller (ig lika med alla an-

dra rena Syror. Concentrerade Syror åro

på vift fått phiogiftjferade. Sedan följer for-

fok på eg. t. af faft Luft i defs bundna til-

fiånd. Fyra gånger bränt rent och heltorrt

Alcali Vegetabile , fom på Centnern ånnu
håller 21 gr. faft Luft, har en egentelig

tyngd af ^,0527: Når det uplöfes i hvarje-

handa proportion, förändras ock defs tyngd,

enligt en bifogad Tabell. Denne afhand-

ling år ock fär/kildt tryckt.

N:o VI) Den fä kallade Calecutjke Tuppen
(Kalkon) belKrefven til fina feder och egenfkaper

af Hr. Penatant, hvilken vifar at han härftammar

frän America, och at den icke varit känd i

Europa före den Verldsdelens uptäckande,

ehuru någre Naturford^are velat det påftå;

härvid år bifogat ritning och belkrifning på
en Monflros fot af en (ådan Fogel. I<^24

kom han forfta gången til England. Fröet

af Digittalis purpurea år et gift för. honom.
N:o XI) Bejkrifn. på Trdlufen (Termes)

i Africa och andra heta Länder, af Herr

Smeathman: förft defs mångfaldiga namn,
fedan defs 5 får/kildta fpecies, belkrefne ef-

ter LiNNEi method af Hr. Solander, BeUi"

cofus , MordaXj Atrox ^ Deflrudor och Ar-

horum- De åro vida /kilde från Myrorne,
med hviika de uti ingen ting öfverensftäm-

ina, ehuru de af några kallas hvita Myror

5

F 5 de
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de h5ra til vingade Infe<?terne, hvarmed de
i fit fullkomliga tiiftånd åro förfedde, (kan-

fke likafä vår inhem/ke Termes Pulfat. (a)

Hvart fpecies lefver i /årrtiilt famfund, be-

ftående af 3 flags invånare, arbetare, folda-

ter och adel', denne fenare flaget har vingar

och år et fullkomligt Infe^, fom de andra

två forterne icke åro, forfedd med aflelfe-

lemmar j de äro fä flitige i fit förftörande

arbete, at dår för 2 eller 3 år fedan ftädt

en folkrik Stad, fom blifvit öfvergifven, fer

man icke minfta fpår dårtil, utan en tjock

fkog på flållet upvuxen. Desfe Infeder byg-

ga fig ftora hvålfda boningsrum af mörkbrun
Xhon, fom åro hårde och utantil tåmmeli-

gen likna ftora kägelformiga högar, hvara£

merendels flere ftå bredevid och pä hvaran-

dra. Rummet for Konungen och Drottnin-

gen, eller de två enda fullkomliga Infec^er-

ne , år ned vid jorden och har på alla (i-

dor, åfven ock under fig, rum för en flor

hop foldater och arbetare, fom höra til de-

ras betjäning. Efter aflelfen får Drottningen,

fom utomdefs år flörre ån de andra, en ma-
ge ifoo a 2000 gånger flörre ån hela hennes

öfriga kropp. Deras vårfta fiende år Myran,
hvilken de, lika fom deras andra fiender,

icke kunna emotftå. Hus och tråd blifva af

dem ofta förftörda innan man väl blir det

vår-

ta) På Svenika Våggfmed.
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irarfe, emedan de långe arbeta under jorden;

Träden halka de ut och låta endaft barken
bli qvar, hvilken de ock ibland kliftra med
fitt af Thon gjorda kitt. Soldaterne ftå vagt
vid deras boningar, och då fienteligt angrep
/ker gifva de bud til Samhållet, famt anfal-

la fienden med bett, fom gifva blödande får.

Konungen år mycket mindre ån Drottningen.

En art af desfe Infefter marchera ofvanpå jorden
i ftora hopar och ordentliga leder, famt
fynas hafva upfyningsmån. Til uplysning af

alt detta åro figurer bifogade.

I Delen II förekommer N:o III. Be-
Jkrifning pä en fynnerlig Lanä-Vind i Jfrica
emellan Cap Verd och C. ^Lopeji, ^ af Hr. M.
DoBSON. Han kommer Oftan ifrån i Decem-
ber, Januarius och Februarius; Fantees , en
Nation vid Guldkuflen, kalla honom Har-
mattanj han år icke bunden vid visfa dagar,
timmar eller mån/kift«n, blåfer icke få ftarkt

fom fjö-vindarne , varar ibland et par dagar,
ibland långrej med honom följer en ftark

dimma få at man ofta ej fer en hand ifrån

fig. Solen fynes endaft "några timmar mid-
dagstiden, helt mlldröd, få at ögonen vål

tåla fe henne. Denna dimma fåtter fig öf-

ver alt, blad och Negrernes hud blir dåraf

hvitaktig, men defs vidare belkafifenhet har
Hr. DoBsoN ej kunnat uptåcka. Under det
denne Vinden påftår vifar fig icke den min-



92 # ) o ( #
fla fugtiglief i Atniofphaeren , hvilken torka

forftor alla fpåda orter, gör gråfet til hö,

tråvärke kröker fig och fpricker , huden af

inänni(kokropparne, på de ftållen fom åro

blottftalte for luften, blifver får, kliar fom
af ftark hetta, oagtat luften år kall , och man
blir nodfakad at ofta dricka, ehuru man ej

år torftig, utan for en befvårlig torka i mun.
Påflär denna Vinden 435 dagar, fä går

yttre huden forft af händer och fötter och
fedan pä flere Italien. Når fvett upkom på
de af kläder betåckte ftållen , var han fynner-

ligen Ikarp. Når Sal Tartari ftåldes ute i

denna Vind , få forblef det tort , både natt

och dag 5 var det med vatten fugtat få tor-

kade det öfver natten. Med alt detta år

dock denne Vinden gan/lca helfofam. De
fom af Frofsfebrar åro fjuke blifva geraenli-

gen fri/ke, och de fom genom åderlåtning

eller andra ftarka atiforingar åro kraftlofe, fä,

Låkarne til forundran, fine krafter äter. E-
pidemifke [jukdomar, fåfom Kopporne, blif-

va icke alienafl dårigenom ftillade, utan de
redan nedfjuknade kunna ock göra fig nåflan

fåkre om en häftig hjelpj det fynes fom
Koppympningen under den tiden ej vil bita

pä. Sluteligen förekomma gifsningar om or-

laken til denna Vinden. (Gott. Anz. 1783'
St. 27.)

l/r-
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Utdrag of Provincial Mediconim Emb.

Berätteljer til K. Coll. Med, for är

jy82 ,
gjorde af Joh. Beftelius.

Afjeffor Blom i Hedmora har mot Kik-

hojlan, lom i början af året vifade (ig hos

Barn, med formon nyttjat Lettsoms Me-
del (a), med den ätfliilnad, at T:ra Can-
tharidum i ftåilet for Rinkina-T:r eJler De-
cod, blandades med Emulllo Quasfe på
följande fått:

Re. Emulfion. Quasf. (ad modum E-
mulf. Kink. Ph. fv. parat) 12 Unce.

Tin<5t. Canthar. ph. fv. i Drachma.
Elix. paregor. ph. fv. Edit. i :s 6 Dr. M.

Håraf gafs et mat/kedblad ät et g års

gammalt Barn , famt i proportion mindre ät

dem fom voro yngre. Efter g dagars bruk
uphörde kråkningarne och den fvårafle kik-

ningen aldeles. Sedermera brukades mor-
gon och qvåll et Elixir af Extr. Nicot. So-

lut. in Tinfi:. Enulas i Unce, addito Syr.

papav. Unc. Dim. hvaraf togs från 25 til 50
droppar i fender: Och når på detta fåtteÉ

fortfarits i 3 veckor, var hoftan aldeles of-

vervunnen.

Snuf-

(a) Se denna Veckolkr, Del. 3 p, 5:2,



94 # ) o C #
Snuf-Febren (a) befåkte, åfven denna

ort, fom en allmän farfot, och började på
famma fått, (om en vanlig Catarrhe. Stun-
dom åkom den med mera häftighet i följe

med rtygn i broftet, dä bloden efter åder-
låtning vifade fig litet inflammerad, men i-

bland och allmånnaft af icke annat utfeende
ån hos en fri/k, utom något mindre lympba.
Farfoten ilconade ingen j den angrep både
fåmre och båttre folk. Säkert tecken til bät-
tring var då de fjuke antingen började jämt
fvettas om nåtterne, och hofta up en ieg
hvit Hem, eller då urin fatte et ymnigt mjöl-
aktigt ledimentj klagade de fjuke öfver %gn,
nyttjades famma Cur, fom i Peripneumonia
Catarrhalis. Allmånnaft förekom fjukdomen
utan Itygn och hjelptes då med Digeftiver
och Diaphoretica. Starka fudorifera gjorde
åtminftone i början ingen nytta.

Med utmärkt nytta har Barn brukat
Infuf. H:ae Vioiae Tricoloris emot Rejormar
och Skorf. (b)

En hederlig Ståndsperfon hade i flere

år alla Vårtider dragits med torra och klian-

de Reformar ( Herpes Serpigo, Sauvagefii )
omkring halfen. För honom ordinerades
nåmde Infufum blandat med Mjölk. Efter

14 dagar feck han et grufligt utllag, öfver

hela

/

(a) Se p. 84.
(b) Se deaiia Veckolkr. Del. i p. 9»
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hela Iiufvudet: och når han med Infufum i

8 dagar til fortfarit, vofo både Reformar och

utflag fårfvundne.

Tinea ferma CapiUitii hade nu på an-

dra året angripit en Bondhuftrus hufvud.

Hon upmuntrades til famma medel, och ef-

ter 7 veckor var hon fullkomligen curerad.

Mot Crufta La&a nyttjades Extraflum

Violas Tricoloris på det fättet, at et hälft

matfkedbiad ExtraÄ uplöftes i et qvarter up-

kokad Mjölk, och denna portion [kulle af

et Barn om 4 år innom dygnet utdrickas.

Prov. Med. har ej haft tilfålle at anmärka

om, under bruket, urin luktade fom katt-

urin, men Barnet blef botat. Af ut/lagets

ekande tycktes detta medel äga något kraf-

tigt expellens hos fig3 men får ofrigit torde

defs egenteliga kraft beftå i et mucilagineuft

våfende, och at det därmed agerar fom an-

dre mucofa, neml. Lubricando vafa, invi-

fcando humores.

I Augufti månad inkom Kikhoflan i et

hus där 4 fl. Barn voro från i til g års äU.
der. Prov. Med. ville fe hvad Tind^» Co-
locynthidis och Foetida ph. fv. däremot kun-

I
de uträtta; Ana däraf gafs från 6 til 20 drop-

par 334 gånger om dagen. Detta laxera-

de tilråkeljgen och både kikning och hofta

«fvervans innom 3 veckor. Framdeles lof-

var
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var han flere förfölc , fäfom nödige innan nå-

got kan fågas med vifshet om medlets til-

forlitelighet.

Piov. Med. Doä. Rtdbeck i Vadjiena,

En Malign Flufsfeber var gängfe i defs

diftrid forledit år, fom likväl forft pä Våren

blef be{ynnerlig. 2:ne perfoner, dä de lån-

ge legat i fjukdomen fingo , efter beråttelfe

,

en klar fvulnad pä åmfe fidor om munnen

,

likafom alt varit i en blåfa, denne har fe-

dermera nedfallit och fvartnat; alt köttet föll

bort af kindbenen jåmte alla tånderne; mun-
nen var fvart och de [juke fägo faflige ut. (a)

Flere angreps på lika fått 5 alla blefvo lyc-

keligen curerade , utom de ofvannämde, huf-

vudfakeligen med Radix Arnics. Hårpå följ-

de den allmänna Tusfis Catarrhalis , hvilken

nåflan ingen i orten undgick. Hoftan blef

värre af Broft-Medicamenter. Hr. D. Ryd-
BECK tog fjelf Kinkina i lod, blandat i hälft

qvarter rodt Vin, och hoftade fedan ingen

gång. Detta lyckades får flere fom följde

hans exempel.

Prov, Med, Doäor Hiort pä Gottland.

Gulfoten, (låerus) har hela höften in-

funnit fig ibland Barnen, fom fortfarit öfver

Vin-

fa) Den vanliga Noma?
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Vintreo til denne Vår 1733, hvaraf de äl-

dre Pigor- och Fruntimmer blifvit angrepne

,

men ingen Mansperfon. Denna Ijukdora är

eljeft fällfynt på denna ort och var denne
gången rått lindrig. Scarlatina är här ingen
fålllynr fjukdom, utan har i år varit nog
gångfej de äldre Barnen hafva haft henne
Jindrigare men de yngre fvårare. Troligt
är at en yingina, fom angripit flere pigor och
ungdomen

,j varit därmed blandad, hälft et
dylikt ut/lag vift fig i arm- och knä-veckenj
Svulnfjukan, (a) fom ofta omtalas, men jag
fällan fådt fe, torde ock vara en påföljd af
Scarlatina, faftån den äfven angriper gam-
malt folkj den är ibland dödande, men fom
den mäfl vifar fig på gemene man och tjen-
ftefolk, få begäres fällan Medicamenter där*
emot.

Snufva, fom fiAl. Vår få allmanneligen
grasferade i många orter (b) började här
med alfvare i Pingflveckan, (19-26 Mäji)}
I fynnerhet Sondagen efter Pingft, d. 26,
kom den med en haft ofver de fläfta men-
nilkorj hos många med Feber, fom fårbyttes
til en fvår broftvärk. Månge krafslige och
fvagbroftige fingo af henne fin bane, men
hos ftarkare forgeck hon ofta af fig fjelf, el-

ler kunde med tjenlige medel lindras och
N:o 7. G f6r-

Ca) Anafarca. »^-f U^/i^A^H^^*'*^*^
(b) Se Del.

3 p. ^40.
^

-r
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förkortas. Mårkeligt år at vädret i forenåm-

de vecka var blidt med Sydvåft vind 5 Sön-
dagen den 26 var vål kylig med Nordoft,

men ändrade fig dagen efter til behageligt

Sydvåft Vårväder j dä Snufvan likväl var fom
häftigaft.

Oraedelbarligen efter denne Snuf- feber

yppade fig här en fmittande Hetfig Feber (a)

fom continuerade hela Julii, Augufti och Sep-
tember månad och dödade mänpa, få at det-

ta år de dödas antal i Staden Visby med 20
åfverfteg de föddas. På Landsbygden ut-

fpriddes denna Feber genom fjukt tjenfte-

folk , fom til fine anhörige utflyttade frän

Staden.

Pr. Medicus i Bohus Län, K, Lif-Med,

Doä. jf. y. Letonmark.

Snuf-Febren (b) vifte fig i Uddevalla fom
en löpare-eld i början af Maji månad och
dödade öfver 40 perfoner. Ju häftigare han
anfatt, defto kortare blef han och tvärtom j

näftan ingen ilapp i hufet där han inkommit.

Röta kunde icke märkas; en envis Hoila,

fom i början var convulfivifk, följde många
därefter hela 3 månader. En långvarig kall

Nord-

(a) Se Del. 3 p^»^*'^; .

(b) Se Del. 3. p. 340.
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Nordoftlfg vind fynes hafva del i denna fjuk-
doms allmänhet.

Vid Curen var fornämfta indication at
befordra en jåmn fvettning och dårnåft Ex,
peaoration

, i hvilket affeende Kermes Mine-
rale gjorde utmärkt god nytta , brukad enligt

'

ph. paup. De fom dogo fogo en CatharrJs
öunocativus.

Kikhojlan
, fom vifte ^ig i Stromftad och

Norra defen af Länet ifrån /lutet af Maii til
flutet af Julius, var icke dödande.- Hr. An-
dersson, Pr. Med. Medhjälpare, brukade
däremot forft emetico-laxantia , hälft af Tärt.
Antim. och gaf fedan til ärsgamle Barn i
Unce Skälfpäcks-olja (Axung. Phoc« Mari!
nae expresfa) hvar morgon och til aftonen <
gr. Svavelblomma

, med laxerande hvar 4:^6
eller <;;te dag

, hvarigenom den på 14 da^
gar eller 3 veckor botades*

Vid Strömjiads Uäifohrunn hafva 39 per-
foner dels blifvit hulpne, dels lifadej af des-
ie voro 2 Epileptici, i Paralytica, 2 med
Interm. Feber, 27 med Gikt, 2 med Ma-
JKar, 2 med fvag fyn, 2 med forlorad mat-
iilt m. m. (Fortf. e* a. g.)

G 2 t^ä^
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Väderleken och de mäjl gångbara Sjuk-

domar y Mänadcrne jfanuariiiSy Februa-

fius och Martins 1783»

Januartus. '

! Klart, morg» 15 , midd* 12 gr» k»

2* Klart, morg» 16 gr, kalt* Bar* 25,4I,

Midd» 13 gr* k*

3, Morg. klart, 14 gr, kalt* Bar, 25,3^»

Midd, 12 gr, k,

4» Mulet, morg, 12, aft, 3 gr, k,

5, Mulet, I gr. k.

6, Mulet med fno, if gr* k. Bar, 25,03,
Midd, 2 gr, k,

7, Mulet, morg. 6 gr, kalt. Bar, 25,17,

Midd, 6 gr, k, fnågade,

8» Morg. mul, litet fno, 7 gr» k. B, 25,27*

Midd. 6 gr, k. Urväder hela dagen,

9, Morg, mulet, 7 gr, kalt. Bar, 25,05*

Midd, 7 gr, k,

10* Morg. mulet, g g^ kalt* Bar, 25,03*

Midd. 7 gr, k*

11, Morg, mulet, 5 gr, kalt. Bar, 24,96*

Midd, 5 gr* k* Urväder,

12, Måft klart. 11 gr, k,

13, Morg. mulet, 7 gr* kalt* Bar. 25,25,

Midd, I gr, k,

14, Morg, mulet med fno, 2 gr. k. Bar,

24,97, Midd, urväder, Therm. O,

15, Morg, mulet, i gr, varmt. Bar, 24,95,

Midd* tö , I gr* v,

l6, Morg,



l6» Morg* mulet, g gr* kalU Bar* 25,02»

Midd* urväder ,6 gr* k»

I7« Morg* fnå och urväder, 12 gr* k« Bar*

25,15* Midd* 12 gr* k*

18* Morg* mulet, 14 gr* kalt* Bar* a5,lo*

Midd* urväder, 14 gr* k*

19* Mulet, 9 gr* k»

20* Mulet, morg* ig gr* kalt* Bar* 25,45*

». Midd* 19 gr* k*

P 21* Morg* klart, 16 gr* kalt* Bar* 25,54»
Midd* 16 gr* k*

22* Morg* dimmigt, 15 gr* k* Bar* 25,73*

Midd* litet fno 9, gr* k,

23* Morg* mulet, 8 gr* kalt* Bar* 25,60*

Midd* 7 gr* k*

24* Morg* mulet, 5 gr^ kalt* Baf* 25,30*

Midd. 4 gr* k*

25* Morg* mulet, I grad k* Bar* 25,41*

Midd* I gr* v*

26* Mulet, I gr* v*

27* Morg* mulet, i gr* varmt* Bar* 25,34*
Midd* 2 gr* v*

28* Morg* mulet, dimma, O gr* B* 25,36*
Midd* i gr* k*

294 Morg* mulet, i grad k* Bar* 25,27*

Midd* våt fno* O gr* ,

30* Morg* duggrägn, I gr* v* Bar* 25,08*

Midd* grof våt fv6, 3 gr* v*

31* Morg* mulet, 3 grad* v* Bar* 25)00»

Midd» inemot 4 gr* v*

G 3 ft'
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Fehruarius.

! IVforg» mulet, 2 gradt v. Bar, 2'J,09,,

Midd» 2 gr, v»

2* Klart, 3 gr, k»

3* Morg. mulet, 3 grad, k. Bar, 25,6'),

Midd, 3 gr. k,

4» Morg. mulet, dimma, 4 gr, k. Bar,

25,70» Midd, 2 gr, k,

5, Morg, mulet, fnoyra, 2 gr, kalt. Bar,

25,36, Midd, I gr, k,

6* Morg, duggrågn, I gr. v. Bar. 25,00»
Midd, fno, 2 gr* v,

7, Morg, mulet, 3. grad, k. Bar, 24,97»
Midd, I gr, k»

,

8, Morg, mulet, i grad k. Bar, 25,13,
Midd, våt fnå, § gr, v,

9, Mulet med duggrågn, 2 gr, v,

10. Tjock dimma, om morg, i gr, v. Bar,

24,97. Aftonen rägn , 3 gr, v,

11, Morg, mulet, rägn, 2 gr, v. Bar, 25,15*
Midd, 4 gr, v»

12* Morg, mulet, men fyntes klarna, 2 gr,

v. Bar, 25,2 <^* Midd, klart, 2 gr, v,

13, Morg, mulet, Therm, O, Bar, 25,42,

Midd, rågn , 2 gr, v»

14, Morg, mulet med dimma , I gr, v. Bar,

25548* Midd, 2 gr, v,

15, Morg, klart, I grad kalt, Bar, 25,57t

Midd, I gr, k,

j6t Klart , morg, 7 , midd, i gr, k,

17, Morgt
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17* Morg» klart, 2 grad* kalt* Bar» 25,60»
Midd» 4 gr* v»

18* Morg* klart, i gr. varmt» Bar* 2 5,24»'

Midd* 2 gr» v.

19» Morg* klart, 8 grad* kalt» Bar» 25,60»
E» m» mulet, urväder, 4 gr» k»

20» Morg» klarnade, 7 gr» k» Bar» 25,20»
Midd. klart, 7 gr» k»

21» Morg» klart, 11 grad» k» Bar» 25,38»
Midd, fno, i gr» v» Aftonen rågn»

22» Morg» klart, i grad kalt» Bar* 24,64»
Midd» 2 gr» varmt»

^

23» Klart , 6 gr. k»

24» Morg» halfklart, 12 gr» k» Bar» 25,08»
Midd» 6 gr» kalt»

^

25» Morg» klart, 11 gr. kalt» Bar» 25,35»
Efterm» mulet, 3 gr» k»

26» Morg» klart, 6 grad» kalt» Bar» 25,33»
Efterm» fno, 2 gr» k»

27» Morg» mulet, 9 gr» kalt» Bar» 25,25»
Klarnade* Midd* 5 gr» k»

28», Mulet, inö och urväder, 10 gr» k»

Martiuf-

I» Mulet, morg» 18, midd» 8 gr» k»

2» Morg» mulet, 6 grad» k» Bar» 24,98»
Midd. Xn6, 2 gr» k» Mot aft» klart,

II» gr* k»

3» Morg» mulet, fmåfnö, 6 gr» kalt» Bar»

24,92» Midd» 4, aft» 9 gr» k»

G 5 4* Morg»
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4« Morg* mulet, 13 gr» k» Bar» 2^,I2,

Midd* klart, 9 gri k. Om aft, vac-

kert Norrlken*

5» Morg» klart, 8 grad* k. Bar» 25 ,28*

Midd, mulet, i gr* k*

6« Morg* klart, 9 grad* kalt* Bar* 25,38*
Midd, 3 gr* k.

7* Morg, mulet, 5 gr* kalt, urväder. Bar*

25,00. Midd* 2 gr. k*

8« Morg* mulet, litet fn5glopp, i grad* v*

Bar. 24,97* Midd* i gr, v*

9. Mulet med fnå, i gr* k*

J®* Morg* mulet , fnoglopp , i gr* k* Bar*

25,39* Midd* 4 gr* v*

II* Morg* mulet, | gr* kalt* Bar* 25,40*
Snö , om aft* 3 gr* v*

12* Morg* mulet, 3 gr* kalt. Bar* 25,45.
Midd* 2 gr* varmt, til natt. 3 gr* k*

13* Morg* mulet, 6 gr* kalt. Bar* 25,50*
Midd* I gr* aft, klart och 5 gr, k*

14» Morg* klart, lo grad* k* Bar* 25,56*
Midd. 5 gr, k*

15* Morg* halfklart, 10 gr* k* Bar. 25,74*
Midd* 3 gr* v*

l6* Klart, 2 gr* k. Bar* 25,84»

17» Morg* klart, 6 grad* k* Bar, 25,73*

Midd* 2 gr* v*

18* Morg, klart, 3 grad* kalt* Bar* 25,50*

Midd* 5 gr* v*

19* Mprg^ mulet, 4 gr* kalt* Bar« 25,25*

Midd, klart, 4 gr* k*

20* Morg*
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20« Morg* klart, g grad, kalt* Bar* 25j76^
Efterm. mulet, i gr* v*

21* Morg* mulet, i gr* varmt* Bar* 25,56.
Midd* klart, 5 gr* v.

22* Morg* mulet, I gr* varmt* Bar* 25,62*

Midd, klart, 5 gr* v.

23* Mulet med litet fno, 4 gr* .v*

24* Morg* klart, 5 grad* kalt* Bar* 25,07*
Omkring Solen ftå 3 Väder-Solar* M*
3 gr, varmt*

25* Mulet med fno, morg. 6 gr* k* Midd*

I gr* v* Bar* 25,16*

26* Morg* klart, 9 gr* kalt. Bar* 25,07*

Midd* I gr* v*

27* Morg* klart , 10 gr* kalt* Bar* 25,06*

Dimma i Staden* Midd* i gr* k*

28* Morg* mulet, 11 gr* kalt* Bar* 25,05*
Midd* klarnade

, 5 gr* v*

29* Morg* mulet, 7 gr. k* fnogade Bar*

25,26. Midd* klart, i gr* kalt*

3o* Mulet , morg* 7 gr* kalt , midd* 5 gr. v*

31* Morg* mulet, 2 gr. v* Bar 25,45* Midd*
klart, 6 gr* v*

Desfe 3 månader hafva varit nog fjuk-

lige. I fynnerhet hår/kade en Febris Exa-

cerbans , hvilken ftundom var rotagtig utan

,

ftundom med petechiae, ftundom Inflamma-

torifk
j och fyntes vara merendels blandad

med peripnevmonie, få at mycket folk dödt.

Mot flutet af Martius bårjade antalet af des-

G 5 fe
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fe fjuke min/kas. I Februarii och Martii

månader har ock Mefslingen (Morbilli) vift

fig, enkannerligen pä Stadens Stora Barn-

hus, af lindrig art, få at bland 60 a 70 Barn

ingen^ enda dödt.

Akforet började efter d. 17 Martii at

aftaga, Riddarefjården öpnade fig vid d. 24,
men Clarafjården kunde til fot nyttjas anda

tji den 7 April.

Under denna tiden har ock H:s Kgl.

Höghet, Arf-Furften CARL GUSTAF, Her-

tig til Småland, med döden aftidit, den 23
Martii kl. 7 f. m. til KongU Maj:ts och det

Kongl. Hulets ommafle affaknad. Defs fjuk-

dom var Dcntitio difficilis cum motibus Con-

vulfwis. Som H:s K. Höghet var född d.

25 Aug. 1782, fä upnådde han endafl 7
månaders ålder, på 2 dagar nåra.

Caroli a Linné f Eqvitis, Matrria Me-

dictty Ed. 4. Auåior. Ctirantejfo. Chr,
Dan. Screbero, ConJ, AuL Prof. Med-

Erlang, 1782.

Denne nya uplaga är få val et bevis pä
Originalets värde, fom den är märkvärdig

for de gjorde förbättringar och tilfatfer. Hr.

Hof-R« har redan 1772 gifvit en annan up-

laga
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laga af depna Bok och Hr. Tessari i VCr
nedig har 1762 gifvit en dylik. A. har ån-

nu mer vid denna, ån defs förra uplaga, an-

fedt arbetet fom egit och gjordt det

mycket nyttigare genom egen årfarenhet och
fenare uptåckter, på det likväl Originalet

måtte ur/kiljas, åro alla tilökningar innefat-

tade i parenthefer och anmärkningar, hvar-

vid Originalets kärnfulla il^rifart år bibehål-

ien. Forteckningar pä Materiae Medicje Scrip-

tores är fortfatt til närvarande tidj men någ-

ra Regifler har han utlämnat. Afhandlin-

garne utur Djur- och Sten -Riket har han
minft förändrat, icke en gång dar man vift

vet at A. tänkt annorlunda och haft mer at

fäga, t. ex. vid be/krifningen af Lapis Ma-
nati och Tali Leporinij fätet för Bäfvergäll

och Vallrafj beredningen af Husblåfs, vid

förteckningen på Sjukdomar där Mufcus,
Spanflsa Flugor, Blodiglar, Alun och Qvick-

filfver åro kraftige j vid Kalkftens, Jårn-vi-

flriolens och Salmiakens bruk m- m. , hvil-

ket alt dock under fpreläsningarne flår at år-

fätta. Men få mycket flörre möda har han

gjordt fig med Växt -Riket 5 Flere Hag åro

hår for förfta gången- anförde , deks de fom
genom fin kraft förtjänt förnyat beröm , dels

ock andra; under hvilka fenare kunna räk-

nas Iris foetidislima, Lonicera Symphoricar-

pos, Allamanda Cathartica., Plumeria Aiba

,

promelia Ananas, Achra Sa^ta, Paris qva-

driV
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drifolia, Anagyris foetida, Casfia Alafa, Svie-
tenia Mahagoni, Pyrola umbellata, uniflora,

Gypfophila Struthium, Cimicifugs foetida,

Lepidium Iberis, Artemifia Campeftris, Li-

chen RoccelJa. Vid en tiikommande Edition
torde följande blifva ihogkomne, neml. Phel-
landrium Aqvaticum, Hippocaftanum , Rho-
dodendrum Ciiryfantum, Digitalis purpurea,
Polygala Amara, Dolichos pruriens, Onopor-
dum Acanthium, Viola tricolor, Alnus, Pi-

nus Picea, Boletus igniarius, och i Bihanget
Rad. Calumbo och Lopez ra. fl., fom vär-

keligen bevift fin ägande kraft. Man lår ock
foreftålJa fig at ät/killige orter och nya upfin-

ningar blifvit på andra afdelningar flyttade,

åfven fom mänga praeparater rigtigare blifvit

utmärkte j fä föres Cobeber til Peppar/lagtet,

Faba Ignatii til Strychnos, Semen Sabadillac

til Veratrum, Simaruba til Qvasfia, Cathechu
til Mimofa, Sagogryn til Sagus Rumphii.
Vid flere Artiklar finne vi nya Synonyma och
nya ^hänvisningar, med goda be/krifningar

och afritningarj åfven fom förklaringar öfver

visfe örters förblandning och förflag til fäda-

ne fom i de brukligas ftålle kunde nyttjas.

I anmärkning upgifves af huru många ilag

Radix Ipecacuannac tages. Denna uplaga
fkiljer fig ock mycket frän de förrige uti för-

teckningen på hvarje örts mer eller mindre
värde och låkedomskraft. (Gött, Anz. 1782.
St. 133.)

Al'
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Almanach fur &YX,te und nkht Mytjc
mj d. J. I783* Von Hr. Eof-R- GRuNer.

gro, 'i')6 p. år i Jena utkommen. Läkare-

Biographien forffåttes från I til Oj åfven

fom Medicin/ka Litteraturens ofverfeende frän

På(k I78I til 1782, hvilken denna gången

är mycket ringa. (Det vore önlkeligit at det-

ta vårkeligen nogare angåfvos t. e. i en all-

mån Almanach , få hade man Veten/kapens

tilvåxt for et år på et flålle fammandragen.)

Hår förekomma vidare, likfom året förut (a)

en hop nyttiga afhandlingar, hvaribland år

en: horande til Pajioral-Theologienj förteck-

ning på Academijke Lärare i Medicinen , hvil-

ka i Tylkland ftiga til et antal af I803 Fe->

tenjkapens brijler vid och utom Academier-

ne, Nogare beiragtelfe af forflaget til Sjuk-

doms-målningar j åtJkiUigt nyttigt for Policen

m. ra. (Gött. Anz. I782' St. 137.)

Naturkundige Verhandelingen van Petrus
CAMPER över den Ouran- Outang en eenige

ändere Aap-foorten , över den Rhinoceros met
den dubbelen Hören , en över het Rendier.
flor Qv. 235 P- Amfl. 1782 , år Titelen af
et med 9 fortråffeliga Kopparftycken prydt
märkvärdigt Arbete i Natural - Hiflorien.

De

(a) Se Del. 3 p. 358.
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I

De gamle kånde 9 fpecies af Apor.

1) Pithecus , den Egyptilke Apan utan fvans.

2) Choiropithecus, med en liten fvans. 3)
med et hundhufvud. 4) Cynocephalus , en

allmän Apa med fvans och ftora dentes in-

cifores, långa kåkar och liten tumme. 5)
Cebus med en läng fvans och händer, myc-
ket lika Månn i/kor , frän ^Cthiopien. 6) Lynx,

fom ännu år ofs obekant. 7 & 8) Saiyrus

och Sphinx , bägge med fvans och påfar i

kindbenen, g) Callitrix j frän Egypten, med
fvans och /kagg. Sedan följer Anatomifk
befkrifning pä Ouran-outang, hvilken tydeli-

gen updagar hvad flor fkilnad det år emel-

lan Månnifkan och denne Apa, fom utan

minfta genfågelfe bor raknäs til quadrupeda.

AW^Ouran-uotangs ikoh komma från BorneoJ

BuFFON har aldrig fedt den råtta , utan följt

TuLPius och Tyson, fom endaft kant A-
porne från Guinea och Angola , lika få Lin-

wé, HoPFius och Brissonj men Edvards
och Allamands hafva kåndt de råtta.

A:rs belkrifning om Rhinoceros med dub-

bla horn, år egenteligen en förelåsning häl-

len i Gröningen 1 772. I Företalet namnes

en Mytbjorn från Cap , om hvars vårkeiig-

het BuFFON tviflat. A. tror at Rhinoceros

varit de gamle bekant, (emot Buffons tan-

ka,) hvarom Martialis epigram: Namqve
gravem Gemino cornu Jic extulit Urftim,

anföres. De 5 Rhinoceros hviika ledan

1513
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1513 varit upvifte i Europa, hade endaft et
horn 5 men et hufvud af en från Cap infånd
Rhinoceros hade, fåfom Pausanias redan be-
ikrifvit, 2 horn, af hvilka det efterfta år
mindre 3 få afbildas han ock pä 4 af Domi-
TiANi mynt. 14iob Csp. 39: v. 9 och PfaJm.
22 : v. 22 , raåfie forftäs om Rhinoceros

, hvar-
utinnan ock nu mera Hof-R. Michaelis in-
ftåmmer. Det gifves altfå 2 fpecies Rhi-
noceros, I) den Jjtati/ke med enkelt rundt
horn och fkoldar eller fållor pä huden, och
2) med 2 flata horn, utan fållor på huden
fom endafl fins i Jfrica.

'

Sluteligen komma anmärkningar om Re-
nar. Hela arbetet vittnar om den noggran-
het och /karpfinnighet, fom utmärker Cam-
PERs Skrifter och förtjänar, för (ina månog,
anmärkningar och den uplysning det gifve?
mycken upmårkfamhet af Natural-Hiftorien'i
ålll^are. (Gött. Anz. 1783. St. 7.)

Be Adfeäibus Arthriiicis qvcedaniy cmn
adverjariis nonnuUis Chemicis, pmci-
ptié circa acidum Spat/ii, år Titelen
af en Disfertation hållen i Erlain-
gen under Hof-R. Delii Pr^lidium
af Hr. Georg Sigfr. Trier, pro gra-
du, d. 8 Nov. 1782.

A. tror fig hafva funnet at Gickt-ma fe-
rien förrader en Animali/k Syraj vid Oar-
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methoden råknar han mycket pä Guajacum

,

ån/kont ingen Taffia dårtil brukas j åfven fä

på delarnes invecklande i Flanell.

I Andra Delen fåker A. genom mänga

bevis ftyrka at Tungfpatfyran ej är annat dn

Kokjaltfyra. (a) Med rent Acidum Nitri gor

hon en Aqua Regiaj deftilleras Kokfaltfyra

med rod Bolus, få angriper hon innfidan af

Retorten, likafora Spatfyran gör 5 denne e-

genfkap är åfven icke fä ny fom allmänt tros,

fäfom genom Potts Obf et Animadv. Chem.

vifas. Saltfyran och Spatfyran åro bagge flyg-

tigare än andra Syror, och lyfta tunga krop-

par genom fublimation. Den egna tunga

Spatjorden utgår hennes kännemärke och defs

nära förbindelfe därmed hindrar hennes fly-

tande egen/kap. Denne jorden tyckes vara

af Gipsart, med något Metalli/kt blandad.

A> har dock i den hvita Bayreutijka Ståljlen

tUer Jdrnfpateniiwen funnit en Saltfyra, hvil-

ken Hr. Woulfe PhiU Träns. vol. LXVI ic-

ke kunnat finna däri. Likafä i en egen art

HesfiAc Järnmalm. A. påflår fåledes at man
icke borde i Natural-Hiflorien få mycket 0-

ka Sldgterne, fom Arterne och Varieteterne^

Den af krut upkommande Luften kan t. ex.

forliknas vid andra fixa Luftarter j allenafl det

fom man kallar elaftilkt, eleftrifkt, Eldåmne

och värkelig Eld fordra lina fårfkilta afdel-

ningar. (Erlang. Gel. anm. 1783? St. Iii.)

-

—

^g^
(a) 'Se p. 83»
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Kgl Vet Acad. Nya Handl T. Ill 4:de

Qyartakt. Stockh. J782.

P. 264.» FSrfok, beträffande det färgande
ämnet i Berlinerblå , af C W. Schcele.

Sedan A. med fin vanliga /karpfinnig-

liet handterat detta preparat i affigt at få det

färgande rent och från/kilt, hvilka handgrep

be^rifvas i de 9 förfte §. §. fårat tåla ic-

ke något utdrag utan böra i fit fammanhang
låfas, gör han i lo:de §. däraf et kort fam-

raandrag famt Jåfvar at om detta ämnets na~

tur och heliändsdelar famt värkan på andra

kroppar låmna K. Acad. del til nåfta Qvar-

tal, då vi dårom vidare få dlfålle gifva et

kort begrepp.

P. 283- Underrättelfe om Medevi Surh'un*
navj af T. Bergman.

Dårflådes åto 3 Källor af näflan famma
halt, HSgbrunnf Dalbrunn oCh Roäbrunn^
fårft uptagne 1677, "^eft förmodeligen afafU

mogen i nejden nyttjade f6re den liden

,

hvartil man har anledning (luta af <^e fynli-

ga ofifer- qvarlefvofne.

Då varande Archiater Urb. HjernE har

med desfa hälfo-vatten anftålt prof, famt fe-

dan gillat deras bruk j och år i fenare ti-

det en nogare underföknfng anftäldåren 1778
Dch 1782. \

N:o 8. H Vatt-
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Vattnet år helt klart, vifar dock någon

/kiinad vid jåmförelfe emot det klarafte käll-

vatten.

Defs Vdrma var i Augufti månad vid

Brurn-ns botten 6| grad öfver O pä Ther-
inometern; i vattubrynet var den gemenligen

7 grader (a) famt i rummet omkring Bruns-ka-

ret under drickningstiden merendels några

grader varmare än i fria luften.

Smaken år lindrigt Martialifk, gan/ka

låttdrucket, ehuru ägande någon hepatifk

Juckt (et af vattnets kraftigafle ämnen) fom
dock ej är befvårande. Detta vattnet år för

6frigt ganfka Idttj en kanna vägd få noga,

Jfom måjeligt kan Ike , vägde 194 lod.

Genom anftälte forfåk befinnes vattnet

hålla 2 flygtiga ämnen, Luftfyra och Hepa-
ti/k Luft , famt defsutom Järn uplölt i Luft-

fyra, litet Kalk med Saltfyra, några näftan

omårkeliga fmulor Rokfalt och något Extra-

é^ivum Mucilaginofum. — Märkeiigt är, at

mängden af Järn i en kanna vatten ej ofver-

^^igs"" 3 g'"^"* -- Sedan gores jämforelfe e-

mellan Medevi vattnet och de fom frän

Spa famt Pyrmont årligen inför/krifvas, dä

det befinnes i) At ej ftorre mängd af Luft-

fyra är närvarande, än fom värkeligen for-

dras til Järnets uplösning och fåledes oför-

mo-

(a) Lika forhållande år vid de fläfte Sv. Mineral-Kål-

lor, hålft om de äro något djupe.
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magen at väcka den angenäma fmak de förfta

glafen lämna äf en fHfk Pyrmonter-bouteilJe.

2) I det ftållet hyfer Medevi - vattnet en
Hepati/k Luft, et gan/ka kraftigt ämne, fom
aldeles felas i Pyrmonter och Spa, fädaije

fom de til ofs ankomma.

3) Järnhalten är i Medevi Högbrunn
vid pafs denfamma fom i de nämda utjänd-

ikn eller endaft i grad på kannan mindre.

4) År Medevi-vatten fritt från andra än
nyttiga ämnen, hvaremot de utländ/ka inne-

hålla Kalk i famma fkick^ fom Krita, g til

til 20 gran på kannan, ja, Pyrmonter hyfer

Gips til och ofver 33 gf* på famma rymd*
Sluteligen berömmer A. Medevi -vatfnet

fåfom ganlka kraftigt och välgörande. Til
deras tjenft, fom åflunda et på Järn rikare

vatten, har ägaren pä Ars tilltyrkan, lofvat

fatta Rodbrunn i tilftänd at kunna drickas,

aldenftund den innehåller litet mer Järn i

Luftfyra uplöft än Pyrmonter, tillika med en
god mängd Hepati/k Luft.

A. föreflår fluteligen: at vattnet genom
eget inftrument må hämtas på något djup

,

fåfom, i hans tanka, til hälfans återvinnande

bidragande, (a)
'

^

H 2 P. 3of.

(a) Det torde blifva fvirt at med någon vifshet ut-

röna. Flere omftåndigheter i hvarje Patients

kropp, hvad lifskrafter, föregången och ännu
brukelig diast, finnesilållning m, m. angår, vår-
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P. 30^. BerätteJfe om en Flicka om 85 ars

ålder y hvilken i 3 ar utflått ätJkiQige plå-

gor , men feck omfiderfin Rening och mådde
Jedan ganjka väl; af H. Schutzercrants.

Bemålte Flicka, 6 år gammal, begär

hjelp, plågad af alla de Symptomer, hvilka

vanligen infinna fig vid ma/kar, ehuru de al-

drig blifvit fynliga , oagtat flera kraftiga me-
del i det affeendet brukade. -- För henne
ordonerades Salia digeltiva famt Bittervatten

<m. m. Aret dårpä återkommer Modren
med beråttelfe, at inga maikar forfports,

dock vore buken ej få hård och fpånd famt

matluflen båttre 5 men i det ftållet hade hon 3
dagar för nedanet fådt flarkare värk och fpän-

ningar ofver ryggen och länderna famt låren

då likafom förlamade, därpå fpänningar i

hufvudetjolidelig värk i öronen mednäfeblodj

desfa plågor hafva fedan minfkat fig til nåfla

nedan, då de återkommit. -- Detta alt har

fortfarit 5 månader. — Då före/krefvos An-
tifpafmodica, Pediluvia, Martial: hvaraf re-

ningen i förflone nog irregulairt ini^ålde fig,

men ledan ordenteiigt vid nedanet fyra

dygn.

P- 307.

ka ofelbart kraftigare pS hålfan än den ganflca

ringa fkilnad i vattnets qualité , fom hårrör af

defs uphåmtandG på l'4:dels, en half, eller en

alns djup.
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P. 307. Anmårkningar SJver Fähus ^Cureti
for Lmgfigtige; al P, J. Bergius»

^
Sedan Hr. Reads lilla Tradat uti detfa

ämnet blef utgifven pä Modersmålet, förfök-
tes denna Xur gan/ka oförfigtigt Vintertiden
oti Fabus, fugtiga och dragfulla, hvaraf for-
kylmngar, flusfar, tandvärk, 'r6da ågon,
fvullna kindben o. m. f. fårorfakade. , fom
nödgade Patienterne efter en eller annai vec-
fta flytta tjl fina vanliga hemvift.

A. anforer 3:ne Lungfigtigas 5den, hvil-
fea hvar på fit flälle nyttjade ordenteli|a in-
rättningar, for at vederbörligen förföka Cu-
ren. Den fdrjla vid fin inflyttning uti Sep-
tember manad hade efter blodfpottning aL
detappa Hedi/k Feber med nattfvett, myc,ken uphoftning, fvullne ben famt dirjåmte

en Ä7"T''^' ^''"^^'' Knapt hade

tHno f^f
^°; ^S åf"'

^^"^" nägon förbät-
tring förfpordes. Hon brukade ej annat åndels Körvel-vafsla, dels fpenvarm ^j^k LS&etjer. eller annat vatten utfpadd. Innan

förS"
''' all anledning til defs vårkeliga

var mera langfam och naturlig, uphoftnin-

^Tfl ""I';?
Benfvullnaden, DiaJrhce^n i det

mftauphörtc&c Ögonen voro nu endafl
inflamrnerade, til hvilket de Ammoniacalifka .

ntfttl
^^r^n fortfors med denna Cur, då

^flyttning /kedde på Landet, hvareft Sqvalp.
^3 '

, mjölk
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mjölk och Seltzervatten druckos 5 lion blef

fet, äterfeck Menfes, men hoftade något

och var litet andetåpt under gående. Då
Håften kom tilbragtes nåtterne i fähufet men
dagarne uppe i fina rumj den vanliga ut-

flyttningen på Landet fkedde for tidigt nå-

fta Vår, hvaraf hånde at hon en kulen Var-

dag blef förkyld och feck en lindrig bröft-

feber, efter hvilken hon någorlunda under

Somrnar-varmen repade dg, men fedan, dä

Håöen infall, återkommo de vanliga plågor-

na, hvilka vid flutet af Vintren ändade defs

3o:åriga lefnad. De 2:ne andra årforo ej

farama forman, utan den ene ledsnade ef-

ter 6 veckor och den andra var tvungen at

på andra månaden flytta frän fåhufet för en

äkommen plågfam Diarrhé med inflamma-

tion pä ögonen. Bagge dogo kort därefter.

N'y heter:

1782 d. 17 Decemb. år Med. Doåorn
Hr. HiNR. Wertmuller i Nåder befordrad

til Prov. Medicus i Stockholms Lån, efter

Do(5tor GoTTFRiED DuBois, fom i underdå-

nighet begärt och århållit Nådigt affked.

S. ä. d. 21 Decemb. har K. Maj:t i

Nåder beviljat tjenftebyte emellan Provincial

Medici i Bohus Lån och Philipftads diftricft

af
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af Vermeland, Kg!. Lif-Medici Docftorerne

JoH. Jac Leyonmark och Nils Skragge.
Til Utlånd/ke Ledamöter i K. Vet. A-

cademien åro detta år valde: Hr. Bar. Phil.

PicoT DE LA Peirouse, Ffatilk Hiftoricus

Naturalls j Hr. Franc. Charl. Achard, Le-
damot och Diredeur af Phyfifka Clasfen i

K. Preufi/ke Vet. o. Vitt. Academien, fårat

J. C. F. Meyer, Chemicus, Apothekare i

Stettin. H. Oecon. Dir. Martin Staaf i

Gotheborg har låtit från China komma och
til K. Vet. Acad. foråra en Chinefijk Materia
Medica, beflående i 500 Simplicia inlagde i

fina fårlkildta lådor af Tuttanegoj hvarjåm-
te följer en af en lård Chines upfatt Latinik

be/krifning på deras nytta. Denne vackra
/kank hedrar iin Man och Veten/kapen tor-

de framdeles dåraf kunna vinna oformodelig
fördel , ehuru den Latinlke be/krifningen på
Drogvernes kraft och värkan icke kan lyfa

i vårt tidehvarf. Den talar ur famma ton
fom en Palmbergs Örtekrants och Sparmans
Sundhets- Spegel y år fåledes et helt feCulum
tilbaka^ efter ofs.

Vid Götting. Vet. Societetens famman-
komft d.^ 16 Nov. 1782, blef, bland flere

tåflings-^åmnen , följande fråga af Phyfi/ka

Clasfen för andra gången upgifven: Äro AU
kali Minerali och Vegetabile Jkilde til fpecies ,
eller åro de endaft en Varietetl och i fenare

fallet, kan man väl med någon tilfatts fov'
H 4 vand"
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vnnclla AlkaJi Vegetnhile i Mitiernk ? En för

Saitfjuderier flor fårmon , fom /kulle kunna

,

i den håndelfen, tilvårka et Salt, fom icke

lå lått drogo fugtighet til fig utur Luften.

Belöningen år 50 fp. Ducater, fom utdelas

3 November 1784'

1783 ^' 8 Jan* afle*^ i Stockholm Ar-

chiatern hos Hogftfalig H:s Maj:t Konung
ADOLPH FRIEDRIC, Do^or Petter v.

Heydenstam, af andtåppa, pä 75:te året

gammal. Han föddes 1708 den II Augufti

uti Staden Heide i Norra Ditmarfchen. Ef-

ter förutgängne Skol- Studier pä Gymnafium

i Lybeck, viftades han någon tid 'vid Aca-

demien i Kiel, refie fedan til Köpenhamn,
Iwareft han ifrån är 1726 til 29 frequentera-

de Lazarettet och vinlade fig om de til Me-
dicinen årforderliga kunfkaper» Uti Kiel tog

lian någon tid därefter Licentiat -Examen.
Gjorde därpå en refa til England, Spanien

och Africanlka kuften. Vid äterkomflen up-

pehölt han fig en tid i Halle och fortfatte

fina Stadier, handledd af en Fredric Hoff-
MAN, JuNCKER, ScHULZ tned flere. Härifrån

refte han til Berlin at begagna fig af Bud-
D^.i , Ellers, Pots, NEUMANfs och andras

undervisning. 173^ kallades han til Medi-

cus Ordinarius i Neufladt i Hollflein. 1736
utgaf han fin Gradual - Difputation vid Aca-

demien i Frankfurt an der Öder och Pro-

moverades. Följande året förordnades han

af
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'

af Hans Kongl. Höghet CARL FREDRIC
til Stads - Phyficus , Hofpitals- och Garnifons-

Medicus i Neaftadt. 1743 refte han på nå-

dig befallning med H:s Kgl. Höghet Kron-

Prinfen, federmera Hans Maj:t Konung A-
DOLPH FRIEDRICH til Sverige, hvilket

han följande året lämnade, förordnades til

Stads -Phyficus i Staden Kiel och til Profes-

for Medicinae vid Academien, hviJka fyllor

han til /lutet af 1746 innehade. Aret där-

på århölt han nådig befallning at komma til

Sverige och blef 1747 föiordnad af Högftfa-

1ig H:s Maj:t K. ADOLPH FRIEDRICH til

Defs Lif-Medicus, hvilken beftällning han

til I7<)2 på Furfteliga Staten innehade. Sam-
ma år befordrades han til Kongl. Majrts Ar-

chiater. Han var Högflfalig Hans Maj:t följ-

aktig pä Defs Ericsgata och har jämte an-

dra Medici haft den vigtiga förrättning at

^ beförja Koppympningen å Hans Kongl. Hög-
het Kron-Prinfen, nu mera vår AUernådig-

fte Konung, famt Deras Kongl. Högheter

Arf-Prinfarne. Han Adlades 1770 den 26
Januarii , kallades förut Petersen. Dog d.

8 Januarii I783' (a)
S. å. d. 12 Febr. afled i Gefle Med.

Dodorn Hr. Petter Grillson af He<aique

,

i defs 30 år.

Hr S. d.

(a) Efter denne pålitelige underrättelfen bör den

råttas , fom angående framl. Hr. Archiatein fin-

nes införd i Upf. Sålllk. Tidn. N;o 7. 1783»
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S. d. har Kongl. Maj:t beviljat tjenfle-

byte emellan Stads -Phyficus i Gefle Dodor
Nils Apelbaum och Provincial-Medicus i

Nyköpings Lån Do<R:or Hinr, Zettereekg.

S. å. d. 19 Febr. dog i Hernöfand Phyf.

Leflorn, Med. Do<5torn Hr. Nils Aman, 52
är gammal. Han hade Studerat i Upfala,

var Hofpitals-Medicus vid Sven/ka Arméen
under Pomerlka kriget från I7<)8— 1762 5

blef fedan Profec^lor vid Theatrum Anatomi-

cum i Stockholm och lift 1770 Leäor i Her-

nöfand.

S. å. d. 20 Febr. blef Med. Licentia-

ten Hr. Nils Linderholm af K. Collegium

Med. utnämd til Adjuncfl vid Artis Obftetr.

Profeffionen i Stockholm, efter Do(51or Lars

Brandelius , fom blifvit befordrad til Phil.

Le<ftor vid Gymnafium i Skara.

S. å. d. 9 Martii afled Apothekaren

i Stockholm Hr. Joh. Mich. Wirrwachs
,

i en ålder af gl år och 3 månader. Han
var ägare af Apotheket Enhörningen pä Goth-

gatan, ftrax vid Södermalmstorg, ifrån år

1740.

S. å. d. 19 Martii åro Förfla Amir. Chir--

urgus J. W. Brandenburg och Reg. Fåit-

fkåren vid Elfsborgs Regemente J. J.
F.

Himmelman nådigft hugnade med AHeffors

Namn och Heder.
S. å.
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S. å. d. 2g Martii år AHeflor Elias Sa-

lOMOivr befordrad til Regements-Fältfkår vid

K. Maj:ts Lif-Gardie efter AfTef(oren Dofl.

Weser, fom blifvit hugnad med lån innom

K. Coilegium Medicum.
S. å. den 4 April år Prov. Medicus i

t^ernofands Lån , Afrefforen Dofter Johan
Sahleerg befordrad til Leftor vid Hernå-

fands Gymnalium, ( hvareft hädanefter altid

en Medicinas Doftor /kall finnas ibland Le-

ft:orerne5) med tilläggande af Medhjelpare-

lonen for det diftriftet, emot det at Leftorn

bör bifpringa Prov. Medicus i orten, vid här-

jande farfoter.

S. å. d. 19 April afled Arts Obftetr.

Adjunåen , Med. Licent. Nils Linderholm
,

i Upfala, af en Phrenitis Metaftatica i defs

28 år.

Prof. Ferber i Mietau har blifvit kal-

lad til Petersburg, fom ordentlig Profeffor i

Chemien, med 1400 Rubels lon och fria

husrum 5 hvilken kallelfe han emottagit.

Hift. Nat. Studiofus Hr. Hornstedt år

pä Prof. Thunbergs recommendation reft til

Batavia, och får af dårvarande Vet. Acad..

200 Ducaters lon, utom frie refekoftnader,

då han for defs räkning (kall famla Natura-

Jier. Hr. Hornstedt, fom af Kgl. Sven/ka

Vet. Acad. förut blifvit underftödd och up-

muntrad, lårer ej heller glömma henne och
Fäderneslandet.

Li-
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Likaledes är Hr. Cand. Olof Swartz reft

ti) Norra Amerika, med recommendation

från Hr. Prof. Bergius til Vet. Academien i

Philadelphia, hvarifrån han ock årnar lig til

Veft- Indi/ka Öarne.

Således lefver ånnu en LiNxé Ande i

desfe defs värdige Lärjungars Lärjungar.

De methodis Stiffiifionem Ociili curandi a

Casamatta et Simone Cultis; gra-

tulatio ad J. C. F. Kopps et J. C.

HaASB, Aiiäore Christ. Gottholb
fELLER. 1782.. ap p. 8:0, med två

Kopparftycken, är titelen af en i

Leipfig utkommen Afhandling fom
förtjänar nämnas.

Hr. Casamatta, en Italienare, hvilken

beråmmes fom en förnuftig Chirurgus, ope-

rerade 1779 40 perfoner i Leipfig 5 AuÅor
och Hr. BosE beviftade 24 af desfe Opera-

tioner. Til praeparation Jät han endaft pur-

gera lindrigt, dock brukte han f6r och efter

Operation mycket Millepedes} på en Smed
uttog han en i Cornea faftnad järnbit genom
Magneten. Under Operation fatte han fig

på et bord , med hvardera foten pä en ftol

,

emel-
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emellan dem fattes patienten åfven på en

flol, en medhjelpare h6ll up det 6fra ogon-

låcket med en hake , det nedra holts undan

med en ftumphake, fom hade en proportio-

nerlig tyngd på fig af en vidhängande nyc-

kel, dårpå fördes fpetfen af Häfta, fom var

kråkt til fkapnad af et S, in i Cornea, un-

der Extraöionen flådde han fina armar på
fina knän, och i det han mot flutet af fl^år-

ningen vred fpetfen, måfte knifven följa där-

efter utan at /kåda Conjunäiva. Han bryd-

de fig icke om at något af humor vitreus flöt

ut. En gång foIl Starren ned under utdrag-

ringen, hvarpå han deprimerade honom i-

genom pupillen. Vid Mjolk-ftarrar infpruta-

de han ljumt vatten, blandat med -j brän-

vin, hvilket medel han ock utvårtes endaft

brukade. Hans knif liknar måftadels Beren-

gers, endaft något tjockare 5 den 6fre haken
var den vanliga Chefeldens , den nedre hans
egen upfinning, af tunt Silfver, til at kunna
kroka honom efter anfigtet. En gång de-

primerade han ftåendes, men fom Starren

var tunn, extraherade han honom ftrax, faft

med olycklig utgång. Den andre Oculiften,

Simon, var en på fylleri begifven Franfos,

fom mycket o/kickeligen extraherade Starren

på en Bonde, famt rymde hemligenj han
brukade et inftrument fom liknade en fin

Lancett, hvars fpets kunde genom en ikifva

tjatas mer eller mindre fram. Til andra

Ope-
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Operationer, t. e. Scari/icationer, fyntes det

vara tjänligare. (Gott. anz. 1783. St. 36.)

Uti IJpf. Sdlljk. Tidningar 1783 N:o 27
finnes på begäran af Baron Joh. Wilh. Cakl
Adam v. Hupsch, införd en kungörelfe "om

defs upfundne hemliga Medel emot Uifinnig-

het j emot Somngång ( Nocflam bulatio) emot

Va(tufot,^prosfan och emot Fallandejot , hvil-

ket fifta medel äfven af en håndelfe fkall

hafva funnits kraftigt emot forlorad Rening;

hvarom fårmodeligen ännu vidlöftigare lårer

afhanillas i en af honom nu på Trycket gif-

ven Bok, med titel: Encyclopedie , öder Sam-

]ung von Schriften uher Verfchiedene Theile der ,

Gelehrfamkeit ; nebjl haeufigen eigenen neuen
|

Entdeckungen, eigenen neuen Beobachtungen

y

Verfuchen , Unterfuchungen , Urkunden , Bege-

henheiten QfC' ^c. von J. W. C. /f. Erty-'

hem von HuPSCH, Herr x.u Kriekehbaufen

und auf der Mötte ,
Mitgliede der Kajf, Acad.

Z.U Augsburg, der K. Acad. z.u Rochelle, der

Kurf. Acad. z,u Munchen, der Holi. Gef. der

Wisf. Z.U Harlem, der Antiqu. Gef. z,u CaS'

fel, der Phyf. Gef. z,u Berlin , der Oecon.

Soc. Z.M Burghaufen und Ferfchiedener ande-

ver gelehrten Gejelfchaften. Erjler Band mit

Ku0. Coln am Rheine bey H. /. Simonis ^

Buihhdndler 1783 •

Skall
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Skall man domtna denna Boken och fo-

renåmde hemliga medel efter den årfarenhet

vi haft på hans ofelbara medel emot Fräsfen

(a) få förtjäna de icke fynnerlig upmårkfam-

het. Hr. Baron behagade /kicka detta pul-

ver hit på det fåttet, at han belaflade en hog
Herre hos ofs med utlofen på poften af ea
ftor låda^ fyld med detta aldeles onyttiga

läkemedel.

Briej van Petrus Camper aan den z.

€. Bis HussEM y Heelmejler van het

Ed. M. to//, ter Amiraliteit te Am-
Jlerdam &c. över het Mankgaan der

Kinderen. Amft. J782. 8:0, 8 p-

Haltande kommer icke altid af brott i

Lårpipans hals, fom Ruysch mente, emedan
ibland flere fqveletter efter halta, fom A. å-

ger, merendels finnes en luxation, hvilken

upkommer dä ledvattnet famlas i for ftor

myckenhet och tvingar hufvudet af lårpipan

utur fin håla, hvilket mäftadelen fåfter fig

vid yttre fidan af Os Ileum , och gör dar

antingen en ny ledgång, eller ock famman-
våxer med Os Ileum 5 ibland förvandlas lår-

pipans

(a) Se Band. I. p. ^94. Band: Z» ?• 3^0 ©ch B.

3. p 174'
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pipans bäde hufvud och hals ti! en varfam-

lingj hvarvid det mårkvårdigafle år, at få myc-
ken benmasfa kan upfugas och bortföras u-

tan minfta Caries. Galenus trodde galit at

Ligamentum teres vore hos de haltande af-

rifvit ( hvilket endall forJånges) och at dårfore

Lårpipan altid /kulle gå ur fin panna, ehuru

hon ock biifver inrattad.

A. har redan I7<^9 offenteligen på dö-

da kroppar, efter halta, bevift i) at Mufcu-

Ii Pyriformis och tendines Obturatorum bak-

til , famt Iliacus Internus, Pfoas, Peflineus och

Quadratus femoris framtil löpa ofvanåt i ftåU

let för nedanåt. 2) at hufvudet af Lårpipan

fkjuter fig under tendo Mufculi Re<Si cruris

upåt och utåt, hvarigenom icke alienaft ten-

dines af Iliacus Internus och Pfoas dragas

krokige, utan ock nerverne i låret lida. 3)

at Obturatores externi draga Os Ifchion fmå-

ningom utåt, öka därigenom vlnckelen fom

Osfa pubis göra, min/ka Beckenets djuplek

och förorfaka låtta Barnfångar hos Frun-

timmer, när de åro fkadade på bagge fidor.

(Rec. har ofta årfarit det famma). Denna
fjukdom år i Holland mycket allmän , befyn-

nerligen hos flickor , få at bland 28 en är

halt; i Franecker allena finnes 12^, och det

bland det båfta folket, ty vanliga medel

hjelpa ingen ting. — A. har på et ofkadat

Cadaver gjordt en infkårning emellan Sartö-
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tim och teftfor vaginae femoris litet djupbr©

uti tendo M. Reåi cfuris, och fådt et rum
af 2 Rhenika tums långd och | tums bredd,
lom tillåter en inJkärning i Capfelen af I|
tum, hvarige^iom defs vårlkor kunna uttöm-
mas, utan någon fkada af de angelågnafle

delai^; har en patient redan början til lam-
het och .Ligamentum Capfulaj är upfvullit,

få är bredden ännu ftorre och inlkårningen

beqvämare , allenaft det onda år i fin bör-
jan. — Af denna anledning upgifver han föl-

jande ofs aldeles okända nya Cur-methods
1) Man lägger Barnet utflråckt på ryggen

,

och låter en medhjelpare hålla benet med
tåna litet inåt vridit, på det Mufc. Sarto-

rius må fpånnas, då gor man en incifion, en
finger bredt under fpetfen af Os Ilei, emel*
Jan Sartorius och Tenfor Vag. fem. iftura
lång. 2) känner man med et finger af vän*
fira handen efter den utfpända Capfelen och
Tendo af Mufc. RecFlus cruris. 3) upMreS
Capfelen med famma knif ofvanifrån nedåt^
åtminftone til f eller | tums längd. 4) fät*

ter man en Vel i denna håla och ufnäppef

2 gångor om dagen fugtigheten 5 fåret for-

bindes med Balfamer, m. m. Man fkullö

ock kunna forfSka en Troisqvart , dock håller

A. knifven for bättre* Rec. vet icke något
med fkäl at invända emot denna Method,
och kan fålédes ej annat än tilliyrka det hon
må förfökas. Om hon lyckas, få blir det

N:o 9. I en
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en ftor förmän för fådane olycklige Barn.

(^GötU anz. I783. St. 48.)

Jlnmdrkning»

RuysCH var aldeles ej den fSrfta fom
trodde at haltande vid höfterna oftare kom
af brott i Lårpipans hals (collum femoris)

ån af luxation. PARéus Op. Chir. Lib. XIV
Cap. 21, har redan anmärkt det, efter ho-

nom ScHENCKius med fieraj men federmera

hafva RuYscH, Cheselden, Petit och mån-
ga andra vidare upiyft famma tanka. I fyn-

nerhet kan mot Auäors fqueletter, fattas de
håndelfer Cheseldeim i defs ylnat. Lib. de

csf. Cap. de Extr. inf. antecknat famt på
Tah. Fl. G. H. vifat , dår coliom femoris pa
2:ne kroppar funnits brutit , då bådas haltan-

de likväl altid varit trodt härröra af luxation.

Dock har Ruysch icke varit, fom A. fager,

af den mening at haltande altid kom af

brott i Collum femoris, och at luxation al-

drig håndej tvärtom har han näftan famma
obfervation, fom denna Auftor, om orfaken

til Lårbenets luxation , då han i Thef. Anat.

VII och VIII, bland annat om denna fak,

fager : os femoris fola vi externa raro exar-

ticulatur ; ab affluxtt vero humorum Jrequen,"

tius.

HiPPocRATis yfph. Se9. VJ, 59, 60,
tyckes ocklå vifa at denna af A. nämde or-

lak



# ) o ( # 131

fak ti! haltande från åldfta tider varit kand,
ehuru defs Cur-methode år egen, och tyc-

kes bara förfokas, hälft vi både af utlännin-

gars och egen praxis nu Jårdt at ledgångar-
nes hylfor, både med frätande och /kärande
medel utan fara, til båtnad för de fjuke, faft

med férfigtighet , kunna öpnas. År fjukdo-
raen gammal, af Ledvattnet hårdnat och
formerat en fort anchylofis, få år denna Cur-
methode onyttig och otjenligj operation bof
fåledes ej för långe uplkjutas. I Sverige haf-

va vål hittils de måfte fom haltat hafvit brott

i Lårpipans halsj men få har åfven både
början til fådane famlingar i Acetabulum och
åfven Lårbenets fullkomlige iuxerande däraf
någon gång förfports. I de Länder dar Ra-
chitis år mer allmän, förefalla desfa Juxatio-

ner fåkerligen oftare.

A. J. Hagström.

Af Inrikes Tidningen N:o 30 inneva-
rande år, inhämtade jag at en fattig Huftru
här i Stockholm lyckeligen blifvit förlöft al

4 barn , fom alla lefvat och fådt åtnjuta det
heliga Dopet. Mån om at med egna ögon
fe denna fållfamma håndelfe, befökte jag den-
na huftru den i^ fiftledne April 1783 Jag
fant henne liggande i lin fång, merendels

I 2 feber-
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feberfri och någorlunda munter. Under gros-

fesfen hade hon varit nog bukig och tjock.

F6rlofsningen, fom den 12 April inföll, ha-

de gått lyckeligen och vål för (ig, och fä

fort, at hon innom ^ timmar framfådt des-

le 4 barnen. Vid min ankomfl voro de al-

la döde, uplagde på et litet bord bredevid

hvarandra. Et barn hade dödt den 13 och

de éfrige den 14 April. Tvånne af dem
hade fprutat blodfragge förut 5 på de tvånne

andre hade ingen fjukdom kunnat förmårkas,

innan de dödde. Hälften var gåsfar, unge-

färligen af famma llorlek fom 7 månaders
fofier plägar vara 5 men flickorna voro et par

tum längre. På min tjifrågan om modrens
grosfesfe räckt fin fulla tid ut, fvaradesmed jaj

och påftodo föräldrarna at åtminftoneickeöfver

14 dagar i hennes tideräkning kunde fattas, al-

la barnen hade naglar och hår. Desfe frukt-

famme föräldrar hade varit 14 år gifte, och
ågde nu 4 lefvande barn. Modren hade

defsutom tvänne gånger legat i barnfäng,

hvilka barn blifvit döde. Fadren, Boktryc-

kare-Gefåilen Israel Dvchmus, fåg frilk ut',

niufculeus och manlig. Modren var ock af

en ftadig kroppsbyggnad.

P. J. Bergius.

Jq.
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JoHANNis Gom. Walter Tabula Ner-

vorum Thoracis et Abdominis. Jujfu /Icademiee

Scienti Berolinenftt , Berlin, in folio. är ny-

Jigen utkommen, uppå vackert papper och

det ikonaile tryck, få at detta år, til utvår-

tes anfeende, det prågtigafte Vårk , fom man
i denna Vetenlkap någonfin i Tyfkländ fedt

utgifvas. Aucfior har tilågnat Hrr. Huritek
och Camper detta arbete. Uti företalet yt-

trar fig A. at EusTACHii Taflor hafva for

Anatomici medfört mer irrning ån uplysning.

ViEUssENs har flumrat ; mot all förmo*

dan anfer han Berrettins Taflor för båttre

ån EusTACHii, emedan han åfven föreftåller

de delar til hvilka de aftecknade nerverne

höra.

ScHMiEDELs Disfertatfon kan han ej be-

römma. Hallers belkrifningar håller han
båttre ån alla andre, fåfom de noggrannafte

och fuUftåndigafte; dock låter han Hrr. Cam-
per och Wrisberg vederfaras all rått. In-

gen före Auäor har rätteligen be/krifvit flu-

tet af nervus fytnpatheticus magnus. Ånteli-

gen hafver han fökt utvickla hela denna nervs

fammanhang, famt föreningar få väl med fig

fjelf och fin make , fom med nervi Sacrales,

med par vagum och med nervus phrenicus.

För at få mycket nogare utföra detta fvåra

företagande, infprutade han både arterer och
vener, ja, Vafa Lymphatica, för at vara få

mycket fåkrare för alla mifstag, och blef åf-

I 3 . ven



134 # ) o ( ^
ven dårigenora öfvertygad, at PJeura, hjärt-

fåcken, du<5lus Thoracicus, Venerna, perito-

naeunti, ja icke en gång Glandulae conglobatac

få nägre nerver j och at Gangiion femilunare
egenteligen ej år annat ån et antal af Gang-
lia coeliaca.

Den fSrJla Taflan vifar på h5gra fidan

,

nervi Phrenici utdeJning famt nervus fympath.
magn. feu intercoft. ifrån 6:te refbenet, til

3;dje knoten på os facrum, defs förbind-

ning med de nederfta 6 intercoflal nerver,
med de ^ nervi lumb. och 5 facrales j bag-
ge nervor. fplanchnic. urfprungj Plexus och
ganglia renahaj de 4 plexus hypogaftr. och
de därifrån kommande nerver til fådflode-
larne och re<5tum. Ligamenta vertebrarum
få grenar på fiere flålJen. Nerverne til Aor-
tz , uringångarne och blåfan åro förtråffeliga.

Han anför endaft ellfva ganglia Thoracica
på nervus fymphathet: emedan på denna
kroppen feltes det 12, fom ofta hånder. Fem
ganglia lumbalia. Os coccygis beftår af 4
fal/ka kotor. Antalet af numror på denna
Talia går til 614, utom lilla Alphabetet

,

Grekilka Bokftåfver och Romerfka Siphror.

Den andra Figuren på fårjla Taflan år

endaft fom en del af den förra, och före-

ftåiler bagge desfa nervers , frän höger och
vånfter , förening på os facrum , famt defs

råtta /lut (könare aftecknat, ån det någorftå-

des finnes. Ty uppå föreningen mellan i:fta

och



och andra kotan af os coccygis fammanfly-

ta bagge nu tunnblefne nerverna uti ganglion

coccygaeum, famt utdela fig ftraxt åter uti 4
ganlka fina grenar, fom fedan fårfvinna uti

inufculus och ligamentum fpinofo coccyg«um.

Förr än fin förening får nerven på högra fi«

dan en gren från nervus facrahs 5:5 och g6r

dymedelft Gangl. facrale impar, och ger på
famma fida en ganlka fin gren til Ligantj.

fpinofo coccygsum.

Den andra Taflan foreflåller på famma
kropps högra fida urfprunget til ganglion fe«

milunare få kallat, med ovänlig möda och
nätthet åtlkilt, famt de 4 gangl ia renalia och
2:ne fpermatica, fom på vånftra fidan åro

3:ne. Man fer här tydeligen at gangl. femil.

•genteligen beflår af 11 gangl. coeliaca pl
högra fidan och 1 3 på vänflra (fe 3 Tab.

)

Namnet femilunare håller han rätteligen fö-

re vara gan/ka otilbörligit. Änteligen före-

flälles början til Plexus mefenter. fup.
,
plexus

mefent. infer. och nervi hypogaflrici, tillika

med en förträffelig afritning på den mångd
af nerver fom gå til Colon. Urfprunget til

de nerver fom gå til renes fuccenturiati från

gangl. Coeliaca, 3 gangl. Phrenica och
gangl. Phrenico-hepaticum. Stundom, dock
fållan , har nervus Phrenicus Thoracicus pa
höger, ingen förening med nerv. fympath.

niagnusj men på vånfter händer fådant ofta.

Ej fällan förenat nervus Phrenic. Thorac*

1

4

H
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fig med p. vagum. Exempel pä alt detta

anfores af Cadavera. Fårklarinpen (5fver num-
rorne på denna Tafla går endaft til 280,
de öfrige til 351, fom finnas i forfta Taf-
lans uttydning , eburu fådant vid uttydnin-

gens /lut ej år anf6rdt.

Tredje Taflan vifar på vånftra fidan,

nervus fympath. magnus
,

par vagum från

7:de refbenct, til os facrum. Man fer ty-

deligen de 13 gangl. cceliaca , Lungans,
Strupens, Mjältens, Magens ofre dels, pan-

creatis och njurarnes nerver.

På fjerde Taflan finner man det gan/ka

underbara nåt af nerver, fom går til Lefvern,

Gailblåfan, Magen , Duodenum och fom föl-

jer arterierne i omentum.
Piexus lienalis hepaticus dext. et finift.

finnas gan/ka fullfl:åndige. Detta arbete år

fåledes gan/ka vackert, lilfårlåteligit , full-

fiåndigt och beråmvårdt. (Se Gotting. anz,

61 Su 1783 ). .

Uti Hr. Confift. R. Bocks Naturgefchich-

te von Oft - und Veft - Preusfen , tryckt i Des-
fau 1782, 640 p. finnes en Afhandling om
Bdrnflen. Ehuru det måfta förut år bekant,

torde dock följande förtjäna upmårkCamhet:
Konungens inkomfler af Bårnflens- handelen

lliga ärligen til 16 a Ig^ooo Rrdaler. En
tunn^ djver/e forter kåflar ibland 2800 til

3000
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3000 Rrdaler; de /kånafte flycken köpas i

Konigsberg och Danzig af Armenianer och
Judar, ibm forfålja dem i Levantenj myc-
ket /kickas ock dit af Engelsman. Konft-

ftycken af Bårnften betalas nu mera fållan.

Ibland gråfver man up Bårnften på Bergs-
mans vis, fåfom förledit år, | mil från Sta-

den, på Publici kåftnad, vid Grofshubnic-
ken, anlades Scha(n:er och Stoljgångar. Bårn-
ftenen ligger dår klimpvis (i körtlar?) måft
emellan fvart halfrutit trä, i groft grus.

(Gott. anz. 1783. St. 57.)

Nådig mderråtielje ^ huru de ill KronO'
Lqfldragare ordinerade Medicamenier
Jkola brukas

y författad af L, Hiortz-
BERG , P/iil. och Med. Doéf. K. Am:ts
Medicusy famt Medlem af Kgl, Coll
Medicum, Garlscrona, tryckt 1785.
5<5 fidor 8:0.

Denna Embets-lkyldighet af Hrr. Am:ts
Medici har A- hår på et berömligt fått fujl-

gjordt, efter den fimplicité och befparings-
methode, fom af K. Coll. Med. 1775 "'
Kongl. Maj:t upgafs och Nådigft til veder-
börandes efterrättelfe ftadfåftes. Man finner

hår fåledes på fid. 2. en förteckning på des-
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fe Medicamenter, 22 flag til antalet, (a)
hvilken ifrån fid. 5. fullfåljes med en om-
ftåndel ig före/krift förde unga Chirurgi, fom
/kola använda desfe medel. Ifrån p. 30 fö-

rekommer et omftåndeligt Regifter.

Man ön/kar at de ofrige Delar , fom hö-

ra til Medicinal-detaillen vid Amiralitetet i

Carlscrona och Götheborg, likafå blefvo för-

fedde med nödige Inftrudioner, inrättade ef-

ter Kongl. Majrts Nådiga affigt, i anfeende

til ofta antagne föga kunnige unga Chirurgi.

Läkare ' Arfvode

:

A Moms åe Gardanne , DoUeur en Medecine.
^ M ;*

Sur 1' autel de P Amour , les fiambeaux d' Hy-
menée

Bruloient encor de tous leurs feux^

A peine finisfoit cette douce journée,

Öu des Epoux je fus le plus heureuxj

La Mört, Paffreufe Mört menace ma Celine,

Son

(a) Någon torde likväl villa veta hvar Compoficio-

nen finnes pä Balfamus Saponaceus, och pro-

portionen af Ipec. och Tärt, Emet. i Krdkpvl'
vrei , famt om icke de kunde brukas hvar för

fig ; icke heller hade illa varit om Editionen af

Phaimac. Svecica biifvit nämd, efter fom Pulvis

Nitrofus år mycket olika d/r i den andra, mot
den förfta uplagan.
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Son funefte bandeau couvre dejäfesyeux:

Je t'implore Gardanne, & de ta jnain di-

vine

Je recois de nouveau V objet de tous mes
veax.

Aux yeux de l'Univers permets donc que

j' exprime

Et ma recoimbisfance , et mon double bon-

heur.

Ah! qv'il eft doux , dans l'Ami qv' on eftime,

De voir encor un tendre Bienfaiteur.

Par M:r de Beau Noir, Ecuyer.

(Journal de Paris N. 96. 1783-

)

Tvånne Medicinfke handelfer^ ingifne af

P, Fr. Lenngren y Reg:s Fältjk, vid

framl H:s KgL Maj:ts Enke* DrotU
ningens Lif-Regemente,

Midt uti Junii månad under (iftledne års

Campering på Ladugårdsgärdet, hånde fig,

at en af Soldaterne (37 år gammal, tiifore*

ne fri/k och utan de vanlige Skérbjuggs-

tecknen) under exercitien föll utmattad til

marken utur ledet hvareft man placerat ho-

nom. På tilfrågan hvad honom fattades,

har Patienten fvarat, det han kånde fig myc-
ket matt och Irusfen. Vid utkomAen til

Låg.
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Lagret någon ftund därefter , fant jag honom
liggande framftupa vid et Tålt, med ftark

feber, klagande ofver en hi/kelig vårk i ben
och lär. Åter om en timma då han befok-

tes, har varken ånnu varit ftarkare, hvarun-

der excrementerne ovetande gätf ifrån ho-

nom. Jag underfökte nu be||^ch lär , hvar-

om på et få ovanligt fått klagades, och fant

dem redan, i fynnerhet de förra, med en
myckenhet r5da flackar betåckte, liknande

fådane exanthemata, hvilka under maligna

febrar pläga vifa fig på ät/killige delar af

kroppen. Han transporterades til Compag-
niets Sjukhus , hvareft han på 4 dygn nyttjade

digeftiva, under flitigt drickande af bröd-vat-

ten, blandat med litet Acido Vitriolico. Fe-

bern "och varken hade val något ftillat fig,

men fläckarna började at blifva blåaktige.

Jufl vid detta tidehvarfvet hade han for/kaf-

fat fig tilflånd at få flytta hem til fin huftru

långt bort om Catharinas Kyrka. Hår var dä

intet annat råd, ån at lemna honom, med
några tjänlige underråttelfer om fit forhållan-

de, famt med tilfågelfe at gifva vidare fit

Éilflånd tilkånnaj hålft det var en omojelig-

het får mig, at under Camperingen, med
100 Man på fjukhflan, göra fä långvåga be-

fok. Straxt efter Camperingens flut begaf

jag mig dit, då jag befant honom liggande

med vårk och får på nedre extremiteterna.

Han fade fig på denna mellantid, i ftåliet

för
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for at hämta råd af mig, anfortrodf en käring

fjukvärden, fom med hvarjehanda baddnin-

gar ikött honom. Såren hade aldeles fam»

ma figur , fom ma/kfpårren uti gamla tim-

mervåggar, ty de nåftgrånfande flackar hade

perpendiculairt fammanlupit, och uti en por-

tion hvar på fit fläJle utfuppurerat. De pä
knåna, fotbladerna och under fötterna gjor-

de honom måfta plågan. Några får fyntes

ånnu midt uti gangraenerade, men foryeften

uti full fupparation , med en Materia co<?ta &
Jaudabili. Ingen fynnerlig Feber , tåmlig god
maduft. Så fnart inflammation i fåren hade

lagdt fig, var fåledes at vånta värkens bort-

gång. Jag förefkref honom allenaft en Ti-
fan af rad. bardanas & graminis til ftåndig

dryck, och bland utvårtes medel fant han

fig båft af ungv. e calaminari lapide.

Efter 3 veckors förlopp var han fullkom-

1-' ligt fri/k. För en tid fedan klagade han öf-

ver kittling och klåda i benen, fom dock
förmodeligen hårrört af grofva ullftrumpors

bruk på de fina och glatta årren. Månne
icke någon /kårpa i blodet, hålft hos en po-

tator fom denne, genom en häftig kropps-

förelfe for tidigt och våldfamt blifvit kaftad

åt huden, ditläckat röd blod, fom tillika

med /kärpan i de fina kärlen qvarftadnat?

Så mycket vet man , at i de exanthe-

matifke fjukdomar, lom befunnits nödige at

iarlkijt afhandlas, t. ex. Koppor, år det et

elakt
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elakt tecken då utflaget för tidigt framkom-
mer; Iwadan ock alla hetfige och hjårtftyr-

kande medels bruk, fom päfkynda ut/laget,

blifvit af alla uplyfte Au<5torer fördömde,

och allenaft til några få granlaga cafus läm-

pade. En annan fak fkulle det va! tyc-

kas vara, då fjelfva epidemiens art och be-

IkafFenhet voro fådan, at Kopporna fnarare

utbryta j men förfarenheten har likafullt vi-

fat, at utgången i denna fenare håndelfen ej

heller varit ftort fördelaktigare : Altfä fant

Sydenham, at de Koppor kommo mycket

närmare de elaka och fammanlöpande , hvil-

ka vifade fig åren l67o, 71, 72, och ut-

Hogo på 3:dje ja andra dygnet; emot dem
fom voro gångbare 1667, 68 och 69, hvil-

ka utflogo på 4:de dagen, och ibland fena-

re, efter förfta anfallet afljukdomen. Natu-

ren lårer fåledes i alla fali behöfva en nå-

gorlunda vifs tid, för at bereda, och (om
jag få tala får) med fit rätta vechiculo förfe

de fkårpor fom (kola genom huden bortfkaf-

fas. Blir naturen tvungen, genom hvad or-

fak fom hälft, at häruti extemporera; få lä-

rer uttömningen antingen blifva ofullkomlig,

eller ock aldeles mifslyckad.

Hvaraf upkom gangrrn och därpå f&I-

jande fuppuration?

Nog fer jag, at Baron von Svieten uti

fina Commentarier, (a) i kraft af nägre få

Au(fto»

(a) Tern. II, J» 7^3.
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Auclorers vittnesbörd, anför exempel dårpå,
huru de mäft dödande flack- och peftilen-

tjal-febrar, någon gång Hutat fig til Jifs me-
delft gangraen och fuppuration, hos dem fom
hunnit få länge uthärda j men ehuru exauthe-
mata likaledes måfte varit altför tidige, dar
de fjuke gemenligen dödt innom 3 dygn,
må en fådan epidemi/k fjukdom (a) for öf-
rigit ingalunda få lämpas hit, fåfom til iiti

natur få elak, at Gud ofs ifrån egne rön
därom nådeligen för/kone!

Torde fnarare hända, at baddningarne
här ånnu mera förfvagat de obftruerade kår-
len och exauthemata til rigtige fugiilationer

förvandlat, (om de det tilförene icke varit)
fom genom vätlkornas tillopp och Ikärpans
retelfe, bortfuppurerat i form af gangrsne-
rade ftycken. Flere reflexioner årnar jag ic-
ke göra. Jag hemftäller gärna de Lärde,
hvad fom kan fägas lämpeligare til denne
håndeifen.

Et ungt Fruntimmer pä I4:de året, feck
uti April månad förledit år , ftarka rysningar
med dårpå följande hetta. Man gaf henne
om aftonen et pulvis Camphoratus i tanka

•
ae

(a) En art Friefel, fom grasferat i Frankriket rid
.

början af detta Seculo. , Ibid,
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at bringa henne i fvett och därmed jfluta pä*

roxyfmenj men utgången fvarade icke emot
ändamålet : hon feck en ganfka orolig natt

med häll i broftet. Om morgonen bittida

blef jag ditkallad, då hon hade ftark feber

och hufvudvårk med hog puls. Ofver hål-

let klagades, fom ock vid djupa andedrag

var mycket hinderligit. 3:dje dygnet om
morgonen berättades, at natten varit ganika

orolig, och at i ftållet får hållet, et band

nu kåndes under broflet, fom efter patien-

tens belkrifning, åfven ftråckte fig i en cir-

kel, rundt ikring hela lifvet. Detta bandet

f<5rbytte fig famma dag uti en värk i ryg-

gen, vid pafs på högra fidan om fifta ver-

tebra dorfi. Febern continuerade och var-

ken i ryggen blef nåfta natt få fvår, at fnart

fagt ingen flällning i fången kunde för/l^iaffa

patienten lifa. 4:de morgonen var värken

minfkad, och på ryggen fyntes nu til ftor-

lek af en 6 marks plåt blåfor updrifne af

olika ftorlek , aldeles fom Spanfk fluga , dar

blåforne ånnu ej hunnit uti en enda famman-

lopa. Natten emellan 4:de och 5:te dygnet

tiltog åter varken på famma ftålle, fom gjor-

de henne ganfka orolig ända tils mot mor-

gonen; då jag var nyfiken at befe ftållet,

fom var med mångfaldigt flere blåfor tilökf
,

'

^ uphojde i form af en Vindrufva.<^ågra fmå

klafar voro åfven flånkte framåt underlifvet

på [amma lida 3 åfven fom en fants på öst
.

ena ^



* ) o ( # 14^

ena ringfingret. På 6:te dygtiet började pa-

tienten må val och då upklipte jag blåfor-

na på ryggen, hvilka gåfvo en gulagtig lym-

pha likafom vid Spanfka flugor. Små runda

lar formerade fig fnart, hvanbland någre

började gå på djupet och låmna mig i ån-

ger ofver upklippningen 3 men ånteligen om
en månad fyllde de fig och läktes» Efter

några veckors läkning, började de väl åter

2t upbryta med tunn gulaktig flytningj men
låktes då fnarare ån förra gången. De om-
talte fmä fpridde klafarna lemnades hela,

och de visnade fmåningom, utan at gifva

någon fuppuration eller årr efter fig.

Kopporna har patienten for några år fe-

dan val igenomgådt, då jag ympade henne.

Altfedan har hon varit fri/k och vid jämn helfa.

Curen beftod nu de forfta 5 dygnen uti: å-

derlåfning , blodiglar på värkande ftållet, anti-

phlogift. och diluerande drycker. Därefter hölts

patienten allenaft vid diaeten och Seltzervatten*

På de öpnade blåforna nyttjades i bör-

jan Hvitkäls-bladerj men til flut ungv. e

Calaminari lapide.

Locala utflag utaf hvarjehanda utfeende,

fom komma och gå utan fynnerligit illa måen-
de, åro väl icke få fällfyntej fynnerligen de
år, fåfom det forlednaj då någon exanthe-

matilk fjukdom tillika år gångbar 5 men at

finna dem förebådade med få fvära fymptomer
fom detta, iårer vara mycket mera ovanligit.

N:o 10. K E«
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Emedlertid fkotte jag nu en främmande

Ijukdom, fäfom den han måft liknade blott

efter fymptomerne, och begeck daruti, Gudi

lof! intet något fel. Det enda jag kanfke

intet itererade , om han mig fiere gånger fö-

rekom, voro bläfornes öpnandej hviiket jag

dock icke gjorde utan någon anledning.

Den nu mera för Lårdom och mycket

annat godt, få allmänt faknade Kgl. Maj:ts

Lif-Medicus Doft. Awton Hoffman, om-

talte, då jag, juft under min patients fjuk-

dom kom at berätta denna händelle , at han

fedt aldeles en dylik hvad det locala utfla-

get beträffar, men fom icke förebådades med
någon fjukdom , icke en gäng illa mående,

och där hade bläforna , utan den ringafte led-

famhet blifvit öpnade. Detta gaf mig an-

ledningen j men en lättare cafus i det ena,

lårer åfven varit få i det andra»

Koi-t Berättelfe om de Refande OciiJi-

JJer, fom under de ^o Jenare äten be-

Jakt Sverige och Stockholm,

Förf^a åren på förtalet gjorde ofs Cy-

RUS och Taylor befök. Bagge opererada

med

(a) En Fru af mina bekanta feck efter en ftark Exacer-

berande Feber, etdylikCurflagpåhogra Roen, ftort

fometthefat, medolidelig iVedaoch »ärk. Jag öp-

nade icke blåfbrne, utan de Ikrumpnade 1'mäniiigom

och aiTjållades nfir Fetrenvar bortdnfven. Denne
patient var icke ucanfufpicio Siphilitidis.

J. L- Odheuvs,
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med Nål och efter S. Yves method 5 enda
fl^ilnaden beftod i mer eller mindre (karp el-

jer ftump Nål. Efteråt forbants ögat myc-
ket tått, patienten lades på rygg i et mörkt
rum hela 8 a 9 dygn, innan de befägo det

opererade ögat* D<it lyckades for någre pa-

tienter at återfå fynen, men mifslyckades for

ånnu fiere.

1762 inf«nn fig en annan 0:u!ifl vid

namn Hilmek. Hans method var unoefårii-

gen denfammaj det tros ock at både han
och Cykus varit elever af Taylor. Denne
Hilmek hade några är förut i Lybeck infun-

nit fig, hvarom Dod» Zach. Vogel, Präåi.

tub. utgifvit beråttelfe, ( a) fom foga godt
vittnar om hans infigter, färdighet vid ope-
ration hade han ofelbart, men hans bråfka

at utan fkilnad och praeparation ftrax förfoka

fin lycka , fkadade många ullingar. En el-

Jer annan geck dock hulpen från honom.
Han påtog fig ock ibland andre ijukdo-

mars botande. For briöande Menfes förord-

nade han följande:

Re. Fol. Sennas eiecH:* Unc. i|.

Rad. 5 aperient. ana Unö. |.

Herbae Sabinse Man. 2.

Crem. Tärt. Unc. | M*

K 2 Hier-

(a) Anaf. Chir. und Med. Beob. von Zach. Vogel,"
M. D. Rollock 1759. p. 33a.
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Hieriiber ein ftoft ( a ) fiedig Wasfer zu

giesfen , öder auffieden zu Jasfen, hernach ein

ftoft Weisfen Frantz Wein. Davon alle naor-

gen ein bierglafs voll warm zu trinken, ei-

nige ftuntlen darauf gefaftet.

Sedan var hår fritt för dylika hefåk an-

da ti! är 1778, då tvanne Broder Pelliers (b)

infunno (ig. Desfe brukade Extrat^ions-me-

thoden. Ofra ogonlåcket hölts up med en
Silfver-hake , fom af den ena Brödren emot
pannbenet och ofvej hufvudet applicerades J

knifven var nåftan lik Berengers 5 operatorn

fixerade ögongloben med fin ena tumme

,

fom fattes emot albuginea, midt emot pun-
ktum incifionis, och böd fedan til at få Lens
ut med oupfkuren Capfel , hvilket han med
lindrig compresiion frän alla fidor fökte be-

fordra och genom en Cyftitoms införande i

centrum af Lens , når den började framkom-

ma genom pupillen 5 efteråt flöts ögonlåcken

mycket noga och applicerades , långs efter

ögonhåren, lös charpie, til at hindra Ijusfträ-

larnes inbrytande. Dårofvanpå compresfer

fugtade med Spir. Vini och vanligt förband.

Desfe hade det allmänna ödet at fiere

mifslyckades ån lyckades, hvartil jag tror de-

ras förbindnings- fatt måft var fkuld, ty ofel-

bart

(a) Stop ?

(b) Kallade fig Söner af den K. Franlka Penfione-

rade Oculidea Pellii:iis i Mecz.



bart år det emot Naturens hushållning at af-
ftånga ögonen från en fval famt mörk Juft
famt däremot inneftänga de heta tårarne af
hviJka bagge omftåndigheter inflammation bå-
de kan upretas och ännu mera förvårras.

Mot andre ögonfjukdomar brukte de få-
fom praefervativ et ögonvatten afBourgongne
Vin och Pjrmontervatten fammanfatt. (a)

^
En af dem egenhändigt upfatt före/krift

vil jag anföra:

La Senfation Douloureufe que le Måla-
des reffent å la Vive Lumiere, jointe ä Ja
Douleur au fond du globe, ne peut provenir
que d'une humeur åcre et Mordicante, Ja
queJle engoue une partie de ia Choröide et
i inflamme

3 Ja ChaJeur dont Je målade fe
plaint a la tete et aux yeux efl une preuve
Gonvaincante d'un Inflammation interne.

Or pour empecher Jes ravages que cet
humeur pourroit fåire, par Ja fvite, et enffn
parvenir å la Guerifon, il eft bon de fvivre
Jes remedes, regime et moyens, que nous
aJlons prelcrire. •

1:0 Affn de diminuer I» engorgement
des Vai/Teaux de la Choröide que je foup-
conne tres engorgée, ainfi que \es vaifTeaux
des meninges du Cerveau, je confeilJe J'ou-
verture de l'artere temporaJe ou bien de Ja

" ^ veine

^^^R^tsdäkrf'"''^'"
^ ^"''' '''' ^' Sifva fig I
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veine jugulaire, jusqu å 1' evacuation d'une

fajgnée ordinaire.

2:0, Afin de procurer un egout prompt
a cet hameur on etablira une Cautere å cha-

que braSj qu'il confervera jusqu^å fa parfaite

guerifon et méme plus longteras.

3:0, M:r prendra Matin et Soir les ba-

ins DomeAiques, dans les quels il reftera u-

ne bonne demie heure.

4:0, Il boira tous les jours au moins

une Pinte de petit Lait Clarifié et dans le

quel ou ditfoudra du tartre Stibié gr. 2

et du Nitre drachm. 2 et continura cette

bpiffon 3 Semaines ou un Mois.

^!0, Tous les 8 jours pendant 3 Se-

maines il prendra cette tifanne Royale, faite

Re. Racine de Chiendent, Chicorée

fauvage et de Nenuphar coupées par mor-

ceaux, sa Unc. i. faites bouiller dans 1'eau

commune libr. 3 jusq' å diminution tiers

,

öpres avoir pa/Té la liqueur, faites infufer

pendant Ja nuit dans la colature Feuilles de

Sene Unc. i. Tamsrin et RegliHe aa Unc»

dim. feuilles depimpinell. manip. dim. enfvite

repaffé la liqueur, le målade prendra le tout

en 3 gcbbelets, d' heure en d' heure et S'ab»

ftiendra ce jour la de petit lait.

Quelques jours, apres avoir pris cette

tisanne, il fe mettra ä 1' ufage d'un bol qvMl

prer-
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prendra tous les matins au jeun, pendant

20 ou 30 jours.

Re. millepedes pp. gr. 12 gum:
ammon. gr. g. ^tiops Mineral, "gr. g. Salfa

pareil. in poud. gr. 3. viperae gr. 10. extraél.

furaar. terre atqvae Sirap de quinque Rad.

aper. q. S. par deffus le målade boira un ver-

re de petit lait,

Pour TopiqueS, M:r fe fervira en fu-

migat.' humid. fpec. Refolv. Re fleurs de
fureau, camommill: malv: betonic : aa Man.
I. coupés et incifés. on en prendra une bon-

ne pince, que Pon mettra dans unetetiere,

apres quoy on y jettera un gobelet de Feau
bouiiiante, apres un d«mi d' heure d'Infu-

fion on mettra le tout dans un plåt, et le.

målade expofera fes yeux ä la vapeur pen-

dant 5 å 6 minutes , cela 3 on 4 fois le

jour. le meme liqueur peut fervir un jour.

Quand on aura fait g jours cette fumi-

gat: on fera la Seche. Re. pulv. fuccin. Uno.
dim. Cinab. dr. i. le tout melangé, on en
prendra comme une prife de tabae qvéPon
jettera fur un reehaux leger et le Målade
expofera fes yeux ä la fumée pendant 4 a

5 minuttes.

Fratres Pelliers,

Ophtalmici de Metz,*

Den ena af dem ville oek vara Den-
tift. Et hans egenhåndiga recept fåJjer;

K 4 Re.
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Rc. Crem. Tärt. Corall. rubr. ana. Dr. i

Corall. alb. Alum ufl". an. Ser- i. Gum.
Myrrh. Rad. Ireos Flor. Pulver, aa gr.

!<;. Coccinell. Ser. i. Sal. Tärt. gr. <).

Rad. Lepidium Dr. i. Mel Rofar f. q.

D. ad Vitr. Pro Dentibus.
|

Af alt detta fynes mig följa at desfe \
Broder icke voro utan praéiifk kunfkap, e-

huru den mera blifvit inl:åmtad af ofrring ån

grundlagd genom Anatomi/k och Pliyfiologiik

undervisning.

Huru önlkelipt vore läledcs icke for

manfkligheten om det af Hr. Do<I^. Plenck.

(Doftr. de Morbis Ocul. Vien. I777) yt-

trade hopp ginge i fullbordan, at nemligen

vål undervifte Medici och Chirurgi åtogo

fig desh operationer och fäledes fmåningom
betogo alla kringvandrande Oculifter luften

at rikta fig med de lättrognas koftnad och

Ikada, J. L. Odhelius,

FörfSk til Teckning iitqf en afliclen Van;
En god Medborgare. Stock/i. tryckt i

Kongl. Tryckeriet 1783 j 2 Ark S.-c.

Under denna titel har Arfefforen i K.

Coll. Med. Hr. DoiS. Carl Ribben (ehuru

Anonym) hedrat iin afledne Van, K. Majrfs

tjenft*
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tjenftgorande Lif-Medicus och K. Collegii

vice Praefes Hr. Doå. Anton Hoffman med
et Honom och Författaren värdigt, väl och

ömt fkrifvit Minne. Dåraf fordrar ämnets

art at i denna Veckolkrift gifva följande kor-

fa utdrag.

Sal. Lif-Medici Hoffmans af Profeffor

GiLLBERG våJ graverade bild pryder förfta

ifidan j A. foreftålJer fedan huru en nyttig och god

Medborgare åger den oftridigafte rätt til med-
Jefvandes aktning och efterkommandes åmin-

nelfe, ånfkont han hvarken af bord, eller ri'

kedom, eller under fkygd at visfe lyfande

acktningsvårde Samfund /kulle hafva hopp
om denna råttvifa 5 när vänfkapen defsutom

får oförhindrad lyda fin drift. Anledningar åt-

minftone til närvarande Minnes/krift. Vår
Hoffman föddes 173g den 7 Nov. i Stock-

^ holm af hederlige föräldrar, hvilka, oagtadt

lätt tilgång pä lyckans gåfvor, nyttjade dem
vid hans upfoftran til inplantande af rena fe-

der och grundeliga kunlkaper, mera efter

tarfiighetens och dygdens ån rikedomens pläg-

fedj under en /kickelig en(]<.ilt Låromåftare

bereddes han få lyckligen i de vackra Ve-
tenflcaperne , at han vid fit I7:de år, I7f6,
kunde med heder infinna lig vid Upfala A-
cademie. Linn^i då fom m?,i\ lyfande ryckte

forbant honom fnartvid dels Vetenfkap, hvil-

ket val ftadgades af Linn.51 värde Medarbe-
tare, framl. ' Archiater Roséw. Lyckligt J'ni!-

K 5 le,



Je, flit och oafbruten hog for Cit åmne uf-

raftade honom med de fåkra infigter, hvar-

af hans framtid bereddes , och hvarpå han

1765 undfeck Med. FacuJtetens flutliga be-

vis uti Do(5lors- Diplomet. Han var dä

redan (vid ilutet af 1 764) af K. Coliegium
Medicum antagen til defs Secreterare , efter

defs få häftigt fom bedröfiigen afledne före-

trädare, Doft. IsAAc Grufberg; vid Medi-
cinfke Adjunfturens ledighet i Upfala i Suc-

cesfionen efter fram!. K. Lif-Medicus Auri-

viLLius, erhöll Hoffman forfta rummet på
forilaget. Efter medium af 1773 kallades

han til Lif-Medicus hos H:s Kgl. Maj:t En-
ke- Drottningen, hvilket höga fortroende han

med utmärkt nåd , fafl ej utan fine ledfam-

hetefi, foreftod hela g åren. 1774 gifte han

fig. 1779 blef han Ledamot af Kgl. Coll.

Medicum. 178 1 kallades han til K. Maj:ts

egen tjenftgorande Lif-Medicus, efter B. R.

Dalberg och med det famma blef han for-

ordnad til vice Prasfes i Coliegium.

Men en fvår brofifjukdom hade vid

famma tid grundat hans bortgång. Den o-

kades oagtadt alla medel och den Hot hans

dygdiga lefnad genom en häftig blodftort-

riing d. 2 Sept. 1782 j til forg for en k. hu-

ftra och fpåd doter, och til faknad för alla

lians kånda vänner.

Sal. Lif-Medici Hoffmans hjärta pryd-

des dårjåmte af de behageligafle egenfl^aper

I
för

\
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förenade med det lyckligafte fnille. Hans
minne och beröm låra aldrig Ikiljas.

Afhandling om Gickt och alla Chfonijke

Jjukdomar famfålt fårejlälte y Jäfom
härrörande af Jamme orjaker: hvilke

des/e utfåker äro: jämte enfårejlagen

formiftig och naturlig Låkemetliod Ad-

dresjerad til alla Jjuklingar af IVlL-

HELM Cadog/in^ M. D. och Ledamot

af Lollegiiim Jl^edicum i London. Of-

verfättning, Stockholm 1785. 8:0.

pöpag.

Originalet utgafs forfla gången i Lon-
don i April 1 771 och 9:de uplagan utkom
redan innom årets Hut 5 fedan år det ofver-

fatt på flere fpråk. SvenfKe ofverfåttaren be-

rättar at det på honom gjort det ftarka in-

tryck, at han genaft råtfat fit lefnadsfått där-

efter.

A. angifver med mycket tkil 3 orfaker

til alla Chronifke fjukdomar
, fiillafntande ,

0-

mattdighet och bekymmer, nekar Gickten va-

ra ärftelig , dåreft icke barnen följa foråldrar-

nes Ikadeliga diaet ( en utlåtelfe fom fvårligen

Aär at bevifa ) , nekar äfven Gickten vara pe-

riodi/K (hvilket dock årtarenheten hos mån-

ga
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ga påtageligen vifer) och häller honom for

obotelig genom Medicamenter, (hvaruti han

efter ordets ftrångafte bemårkelfe har rått).

Botemedlen, från p. 73« hvilka i allmänhet

åro förbundne med rörelfe, mattelighet och

finnesro , beftå förnåmligatt uti de orena fam-

Jingars afforande och en därefter inrättad na-

turlig måttelig dist.

Under (in nit tillåter A. (ig visfa for-

haftade uttryck, fom denne eljeft i flere de-

Jar väl ikrefne afliandling icke kan hos en Me-
dicus u-rfåkta, t. e. p. g— lo. ^^ ehuru Läka-
^We-konjlen o(ver 2000 år varit idkad, har

^^man dock ännu icke påfunnit et enda ojvi-

^'keligit läkemedel for någon fjukdom. Och
"p. Ig» den enda periodijke fjukdom jag kän-

^^ner , år inicrmittent feber, hvilken — är

^^äfven få påliielig fom et godt Ur. " m. fi.

f. utlåtelfer, fom torde pasfa i en Våltalig-

hets-fkrift til at ofverrumpla och intaga Lä-

faren, mön ej i en alfvarfam afhandling, där

fanning och inga ogrundade qvickheter bör

Jyfa.

För ofrigt är det mer at önfka än hop.

pas det desfe hälfofamme råd iära i fjelfva

värket^blifva hos många i längden efterfölj-

de. Ofvertygelfen om deras vigt lärer

nom vålluflens retelfer, fmäningom förfvin

na, likafom för/kräckelfen efter et häftigt ä

Ike/lag.

4f-

os-
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Afhandling om Beu' Sjukdomar , efter er^

kände Atiélorers arbeten och anmärk-

7jmgar, Jamlad af Roland Martin ^

M. D. Affeffor i Kongl. Coll. Med.
Profeffor Anat. et Chir. Ledamot
af Kongl. Svenfka Vet. och Vitt^

„ Sållfkapet. Stockholm tryckt hos Com-

P mijarien P. A. Brodin iy82. Utom
Dedication til Herr General -Dire-

éteuren m. m. och Riddaren af A-

cRELy et uplyfande Företal och et

nyttigt Regifter, 585 fidor in 8:0.

Utaf Företalet fer man at detta Utkaft

af A. blifvit författat til minnes for enfkilte

förelåsningar, dä A. för detta var Anatomi»

och Chirurgiae Profeffor i Stockholm. Dar
talas åfven om Benens med tiden tillagande

hårdhet 5 om de Mechani/ka verktyg de of-

ta i Männi/kokroppen föreftålla, fåfom : hvalf,

half-bågar, pelare, håftyg, valdthorn ,m. m-,

om benens olika form och utftråckningj de-

ras fubflancerj olika tankar om benens da-

nande, med mera.

Uti fjelfva Afhandlingen förefalla förft

Benbrott, iå Luxationer , Anchylofis ^ Rachi-

tis, Exoflofis och (ifl Caries.

SeS. ha. De Fraäuris osfium, Cap» /.

Fra8. osjium in genere. Benbrott definieras

på fiere Äuäorers fåttj differentiae fra<fl;uraB

an-
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anföres i anfeende til brutna benet, hrottetä

figur, befkaifenhet och tilfälligheter, famt til

de fl^adade verktygen j orfakerna omtalas,

och exempel på benbrott af invårtes orfaker

anfores efter Äere orfaker 5 Påföljderna, fig-

na Diagnof^ica, rationalia et fenfualia ; Prog-

no(is, generatio calli, olika meningar därom j

Symptomata, primitiva, confecutiva j Indica-

tiones Curatoriae, at de brutne delar bringas 1

i fkick, at de i famma läge och fkick qvarbållas

öch ftadgas, och at alla /kadande tilfälligheter

forekommas och hjelpasj de brutne delar brin-

gas i fkick genom Extenfion, contra-extenfion

och conformation j reglor famt impedimenta
härvid an foras, hvarvid de berömde Engelsmån-

nernas Hrr. Pc^tts och Aitkins ändringar

anmärkas. Delarne hällas i /kick genom för-

band och läge. All anfucktning med fpirituo-

fa liqueurer, alla plåfter anfes otjenliga. De
i England brukelige fierhöfdade bindor,

fom af ScuLTETus Arm. Chir. Tab. XXVII,
Sharp, Aitkin, Pott med flere befkrifvas,

gifvas här, hälft vid componerade fracrurer

,

iit rätta värde. Svåra tilfällen forekommas

genom åderlåtningar, utfpädande drycker och

god diset. Värk, dragning, kläda, feber,

inflammation, fvulnad, blänader, blåfor, blöd-

ningar, kallbrand, förlamning, anchylofis,

curvaturer och difformitet m. in. fora kunnat

tilftötaj hjelpes hvar på iit lätt.

Om
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Om utaf ben-åndarnes fnecjia ftållning

mot hvarannan, af briftande åmne tii Cal-

lus, eller af någon annan orfak , brottet ej

boplåkes, anfores det fått Hr. White med
fiere nyttjat, at nämligen blotta, afknipa och
förena ben-åndarne ä nyo, under väntan på
ny Callus. At ä nyo bräcka et ben fom re-

dan reunieradt (ig, hvilket af några forellås

p^ pch brukas, hålles for otjenligit, emedan di-

formiteten gemenligen då blir ännu Mrre.
Cap. 2. FraSnra compUcata cum vultie-

re. Defs orfaker, åtlkilnader, Prognofis och
Cur omtalas. Dä Contufion är fä ftor at in-

tet hopp är om reunion, men fara for gan-
graen och Sphacelus, antages mot Hrr. Bil-

GUER och TissoT, fom öfver den förra Com-
rnenterat, at amputation måfte nödvändigt
förrättas , hvilket äfven Hr. Maktiwiere med
flere bevifat.

Cap. 3. Fra&ura Cranii, afhandlas til

defs åtlkilnader, figna diagnoftica, fympto-
mata, (Igna Fisfuras, contufionis et effufionis,

Prognofis och Cura. Praecautioner vid Tre-
pans fattande, vanlige medicamenter, förband
och Regime.

Sedermera genomgår A- från Cap. 4
til 24, eller frän pag. 47 til 151, hvarje
färikilt bens brott, och gifver förfl: en kort
Anatomiik befkrifning om benet, federmera
afhandlas differentias Fra^urae, Causfae, Dia-
gnofis, Prognofis och hvad til Cura hörer.

Seä. IL
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Seå. 11. De Luxatis. Cap. 7. Luxatio"

nes osfium ingenerei genom difinition pä Lu»

xation, at det ar et bens utgång utur (in na-

turliga fogning, Ikiljer A. därifrån luxatio

Tendinum, Cartijaginum feparation m. m.
Anatomi/k kunikap om deiarne , iiännedom

af fiere fkiljaktige flag och arter af luxatio-

ner, tecken och fymptomer därvid, progno-

fis famt Cura anfures i ailmånhet vid denna

låra. De åtll-iiliige Articulations fatten näm-

nas efter de åldre, famt efter Lieutaud's

nyare indelning. Hufvud-afdelningar af Li-

gamenta och Cartilagines anf(5ras efter Weit-
BRECHT, WiKSLOw: &c. Något namnes om
Mufclarne, deras fammaniåttning, fogning och

rårelfe ; Blodr5rens och nervernas gång och

låge; SynovitT origo och beftåndsdelarj fettet

hvareft det är tunnaft och tjockaft; veck och

ojämnheter på huden, vifes alt vara nyttigt

at 'hafva fig noga bekant.

Differentia? luxationum tagas efter luxa-

tions ålder, luxerade ledens befkafifenhet

,

graderna af luxation , af fymptomerne och de

ut eller invårtes orfakerna. Signa Diagno-

ftica och prqgnoftica upråknas, och Lura vi-

fes vara olika efter fom luxation kommer u-

taf in- eller utvårtes orfaker. Vid invärtes

tjena Hydragoga och Sudorifera, famt externe

Aromatifke, fordelande och ftyrkande me-

del, hvarpå alt ies exempel pag. 168 och

169. Curatio luxationis a Causfa externa har

fam»
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fämma indicationes Curatoriae fom Fra<5luraB

i allmänhet.

Nödige reglor anföras vid Extenfion och
repofition, vid forbandets anläggande, och
at förekomma elaka fymptomer.

Cap. 2. Luxationes incompJeta. Pef-
verfio feu Contorfio Capitis osfis, Diftortio-

nes, Curvatura pedum och Diaftafis afhand-
las til Differentiae, CansffaE, Signa, Diagno-
fis, Prognofis och Cura,

Ifrån Cap. 3 ,
pag. 133 til och med

Cap. 18, pag- 299, vifar A. alla ledgångars
Anatomilka befkaffénhet, få väl fom de lu-

xationer däruti kunna ike, huru de kännas,
Ikotas och hjelpas.

Sed. III. De Anchylofi^ om Ledhårdna-
der eller Ledfvulfler, jämte mer eller mindre
min/kning af rorelfen.

Den indelas i den rätta (verä), då be-
nen värkeligen fammangrott, och falflk ( fpu-
rii), då leden til defs vidd blifvit okad och
fynovia öfverflodande. Cap, i. är om Anch»
vera och Cap i. om Spuria, hvilka til or-

faker, tecken och botningsfått afhandlas.

Seä. IF. De Rachitide, om benens o-
formelighet. Rachitis är en benfjukdom fom
bef^är i hufvadets och ledernas utfvällande

,

med hela kroppens afmagring och ledamö-
ternas böjning. Den kallas Engeljka fjukan
därfore at den upkommit förft uti Englands
våftra delar år 1620»

N:o II. L Til
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Til Cauifc remotae räknas Landsorter-

nas bei.tgenhct, fvärighet hos barnen at fä

tänder, alt fom oroar matfmåltningsdelarne,

raail<ar , fel i mjSlken och brift pä födan.

Tecknen, graderna, Diagnofis och Progno-

fis genomgås. Til Curep berommes Rha-

barbarina och falia fixa , Ptilanae Diaphoreti-

cae , Amara, faponacea, Cuprum ammoniaca-

le , Calx Zinci. Tjenlige utvartes medel,

Friclioner, Machiner &c. nämnas ockfå, lå

väl fom en nödig diaet.

Se8. V. Om Ofieo-fleatomata. Desfe

Ben- Brofk- och Våtfke-fvuifter befkrifvas

til upkomft, fedes, deras otydelige orfaker,

Prognofis och Cur.

Secl. FL Exojfofis^ är en uphöjd fvulfl

i et ben öfver defs naturliga yta. De delas

uti univerfales fom intaga hela benets yta,

och particularesj i dera fom upkomma per

colleäionem fucci och per infiltrationem et

extravafationem j i dem fom åro benignae och

malignae.

Causfae remotae anföras förnämligaft vara

virus rachiticum, venereum, Scorbuticum och

cancrofura. Signa vid hvarje färfkildt flag

anföras, åfvenfä Prognofis och Cura. (a)
Se9. VIL

(a) Nodi , Gummata et exoftofes incipientes gUvK
låtteligen vika iov DecoShim Corticis Mezerei;

.\-, hvilkec här ^il en påminnelie for begynnare an-
föies.



Se&. VIL De Carie, om Benrötor el-

Jer fortärande af fjdfva ben-fubftancen. Or-
fakerna bhfva, utom åtikillige utvårtes, de
famtia /kärpor fom vid Exoftofis. Dia?no-
fis, Prognolis och Cura anföras fä hår, tom
vid alla åkommor hela denna nyttiga Bok i-

genom, efter de båfta både åldre och nya-
re Audorers fore/krifter.

Man har ej trodt lig behofva gorä den-
na Recenfion vidlyftigare, emedan ingen
Sven/k Läkare lårer förlbmma at fjeif flufta.

iig denna ^högft nödiga Bok , författad af en
for defs lårdom och infigter vördad Lärare
och Reflaurator Anatomiae i Sverige.

Viola Tricoior, Dis/ert. Inau^uraJis, Auth.
AuG. Haase, ErlangaeDec. 21. I78^i

Prof. Sträcks upgift har gifvit anled-
ning til desfe undeffökningar, A. har fådÉ
et jfraftigt deftilierat Vatten, med Jitet OJja*
Når man låt orten gåfa blef vattnet fpirituoft*

Orten gifver tåmmeligen mycket extra^j bå-
de refinofum och gummofum. Alkan häller

Vegetabililkt Alkali med en Kalkjord. Man
påftår val at orten har både en Jaxerände
och en emeti/k kraft, men A. har icke kun-
nat mårka den fenare , utan endaft en laxe-

L'

2

fan*
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rande egen(kap, både hos fig fjelf och an-

dra, men en fynnerlig ftark drift pä urinen,

hvilken Jucktat fom katt -urin, har A. lika

med andre blifvit varfe. Hr. Sträck har

kokat torkade örten med Mjölk, hvilket A.
åfven gjordt, ehuru oftare med vatten, och
låtit den brukas både kall och varm, åfven

det deftillerade vattnet, och extracftet uplöft

dåruti. 1 chronifke utflag har man måfl fedt

defs värkan, i Skabb, Fnasfel , Hufvudlkorf

,

Finnar och kopparfärgat utflag, vid Koppors
affallning (b) Rhevmatifmer, Gickt, Gonorr-
hoe och hvita Fiusfen. Mjolkflcorf och an-

nat inflaget utflag har därigenom äter blifvit

utdrifvit. Et med Mjölk och Vatten af ör-

ten gjordt omflag' har fördelt en fvulnad i

Teftiklarne. Men vid gamle Sär gjorde pul-

vret och Deco<5ten, utvärtes brukt, ftörre

värk. En Sirup
, ( b ) gjord lom^ Viol-Siru-

pen, tror ock A. blifva nyttig. Ortens fär-

gande kraft år ock förfökt, ylletyger blefvo

åppelgröna, men fom icke ville fål^a fig fä

vål vid Linne och Bomullj blandas allahan-

da Salter til , blir fårgen dels blekgul , dels

gråaktig. ( Erl. Gel. anmärk, ig. St. 1783')

J Ber-

ca) Dar fynes defs Jkrafc med minfta fåkerhet kun-

na utrönas.

(a) Hir i Stockholm har Hr. Apoth. Heliman af

denna Viola fådt en, blå Sirup, når dcis iiifu-

iun; kokades med Såcker.
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I Berlin år nyligen utkommen: Do6:or

JoH. Ulric BiLGVERS Verfuche und erfahrun-

rungen uher die Faulfieber und Ruhren, dem
haufigen Jlerben bey den Arméen und in den
Feld - Laz.aretten iunftighin grentz,en z.a

fstzen, bey Sigm. Fr. Hesfe, III f. gr. g:o.

Sedan A. omtalt Rotfebrars /kadlighet,
deras orfaker och värkan på lefvande krop-
par, med alla defs fymptomer, kannetecken
och utgångs marken , kommer han til fin lä-

kemethod
, p. ög , hvilken , efter vanligt vis

brukade afforingar, genom emeti/ke och la-

xerande medel, famt antiputredinofa, (Ni-
trum, Feberbark ) hvartil han lägger fträfva

och fura Viner, beftgr hufvudfakeligen i An"
tifeptijke Bad. Desfe göras af flarka Infufio-

ner på Chamomilla, 4 /kålpund pulveriferad
ung Ekbark och 2 MIp.. Nitrum. På det
badet ej må blifva f6r mycket adftringeran-
de, måfte det hafva lika värme med blo-
det; det bör brukas alla mornar och räcka
från I til en hel timma. Härjämte bor Luf-
ten förbättras i möjeligafte måtto, hvilket A.
i fjuk-rummen fökt uträtta, dels genom fjelf-

va badningskärlens utdunftning och defsutom -

genom ångor af Chamom. Feberbark, Salpetter
och Ättika framför fjulcfängen, hvilka ångor ge-
nom de i kärlen inkaftade glödande järnku-
Jorne underhöltsj om qvällarne tvättades he-
la kroppen på de fjuka med ljum Ättika.
Därjämte förordnades en ikickelig dist.

L 3 Den-
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Denna Cur-method har fä lyckats A.

emot 41 ft. af vårfta Rotfebrar och Dyfen-
terier, at endaft 4 dogo, af orfaker, fom
A. tror med hufvud/jukclomen icke hafva

taft gemenfkap. Det vore on/keligt ^at den
vidare blefve genom årfarenheten beftyrkt.

(Erl. Gel. Anm. 1783- Beytr. XVIII W.)

Gefchichte der Kriebelkrankheit (Rapha-
nia L.

J)
befonders derjenigen, welche

in den jfahren ijjo - i'jyi. in den

Zellifchen gegenden gewiitet hat. f)2o

/ 8:0. Gött. 178a mit Kupf. von
Doct, jfoH, Taube, K. Hof-Medicus.

Råtta orfakeri til denna farfot låg tyde*

ligen i den nyfs bärgade Rågen 5 ty når på
Regeringens anftaJt bröd af gammal fåd blef

gifvit til de fjuke, hämtade de fig genaft

,

åfven lom de Ikax follo äter in i fjukdomen,
når de togo til det af nybårgad Råg baka-

de brödet. Många kreatur, fåfom Häftar,

Bofkap och Hundar, hafva utan fl^ad? for-

tärt denna fåden5 ef enda Svin fants hafva

krampen och i en By 7 ft. Får. Men Hon-
fen ledo dåraf, få at en ftor del dogo. Af
600 fjuke Månnifkor dogo 97. Då denne
farfot hos nägre förvandlades til våldfam To-
kighet (Marna), var det et for/kråckeligt

fymp«
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, fyraptom, fom dock efter ^ a 6 veckor fSr-

geck5 oftaft förekom likväl fjollighet, (In-
fania) fom forbåttrades genom ma/kars af-

gäng, bölder eller utllag i hufvudet hos barn.
Durklopp, vattenagtig fvulnad i fötterna eller

hela huden , uteblefven rening och ut/lag öf-
ver huden, voro icke fållfynfe håndelfer, det
lifta var altid en god crifis, men blåfor fom
upilogo på finger och tår famt vidgades til

djupa frätande får, voro rått ledfamtne, famt
ingalunda criti/ke. Två perfoner fingo en
ovanlig, faft ej lättande, fpottning. Aila des-
fa ölägenheter forfvunno .fedan ma/kar (a)
blifvit utdrifne, och hvilket bereddes genom
häftige Emetica, hälft med Tärt. Antim. och
fajta purgermede(, hälft Engelfkt Salt. Hos
någre gamle märktes dock inga mafkar^ u-
tan de plägades i ftället med en allmän Skabb.
Efteråt plågades rnånga med envifa ogon-
fjukdomar och någre fingo grå Starren. Un-
der convulfionerne borde tungan noga agtas
från at biifva fårad och ibland aldeles afbi-

' ten. Vårkelig Brand (Gangrxn) i Lederna
yppades aldrig, ehuru många, fynnerligen
åldrige fjuke klagade ofver köld och känflo,
löshet i Stortån, hvilket dock botades ge-

^
nom^ Terpentin - oljas bruk utvårtes. En flic-

ka^ömfade flere gånger ny cuticula med ftor
fmärta, (däröfver år en ritning bifogad) och

L 4 lifa-
- ^ ___

(a) Lumbrici och Afcarides.
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lifades båft af Ungv. Saturn. At Luften ic-

ke hade någon omedelbar del i fjukdomen
vifer A. tydeligen. Såden, fom var få Ika-

delig, fyntes. inuti blågrä, feg och kunde'
fvärligen malas, Juktade vämjigt och unken
och fmakade fkarp: hvaremot var. gammal,
eller frän andra orter kommen Såd, mjolig

och fmakelig. Man kunde , bland den fldm-
da Rågen, med fåkerhet antaga at ^ af kor-

nen voro förderfvade 5 med microfcop fyntes

desfe vara fråtte. I vigten förhöll lig den
fkämda Såden til den ofl^adde fom 4 til 7.

Mjölet ville icke gäfa, degen föll ihop och
blef efter 2 dygns fårlopp ftinkande j brödet

blef fvart och ville ej hålla ihopj då mjölet

kokades luktade det illa, lika fom Såden.

Til mafkarnes fördrifvande var Mercurius
dulcis ganfka kraftig, dårnåft Pulver och Tin-
^ur af Sem. Cinae , Extr. Valerians och et

mos af Valer. Rheum och Sem. Cina?, famt

Hvitlök i Mjölk. Veficatorier lifade ofta,

men åderlåtning fkadadej koppning pä de

Spaftilke flållen var ganfka god, men ånnu
båttre blodiglar, hvilka alla Orax efteråt do-

go (a). Det var åfven nyttigt at gnida och

llråcka lederne famt fmörja dem med en

Salfva af fårikt Smör, Brånvin och Camfer.

Emot fåren på fingrarne bruktes en dylik af

Bomolja, hvitt Franfkt Vin , Terpentin, Vax
och

-
---

I II I
-

I

" "

(a) Se något dylikt Delen %. g. 396.
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och Sandeltrå. Lederne mjukades båft i var-

ma vattubad. Eledriciteten tycktes ock vifa

kraft emot krampen} men ingenting var til-

råckeligt förr ån de fjuke fingo en häifofam

föda 5 Efteråt borde en kall och fugtig Luft

famt fvårfmålt mat, med alfvare undvikas.

Mafk- medlen bruktes ock i Lavement. Slu-

teijgen förekommer underråttelfe om Lolii

temulenti fkadlighet, enligit Ron i Amtet
Knefebeck. ( Gott. anz. St, 72. 1783.

Precis des Succés obfemis fur les Noyés
pendant V année I'j82, par M:r PlJ,
Chev;r de VOrdre du Roiy ancien E-

chevin de la Ville de Paris.

Sedan år 1772 en egen Inrättning gjor-

des i Paris til de drunknades räddning, år

årligen, under denna titel, en omftändelig

beråttelfe om forloppet utkommen j men fom
därigenom et tråttfamt uprepande af lika om-
ftändigheter ofta förefallit, utgifves hädan-
efter endafl en Summarifk Forteckning, med
omftåndigheterne af en eller annan märkvär-
dig händelfe.

Sådan år t. e. denne for 1782 5 enligt

hvilken man uptagit ur vattnet:

L
5

utan



Utan fansning eller rörelfe, men
fom blifvit genom de brukade
medlen återftalde til lifs - . 53.

Med nägre tecken til lif uptagne
och fullkomligen återftålte - - 13.

Summa : 56.

Utan lycklig utgång af-deforfåk-
te råddningsmedlen

Uptagne med fä tydelige döds-
tecken, at man inga förfök

anftålt til deras återfående -

Summa: 13,

Således åro af 49 drunknade och up-
tagne perfoner 36 fl. komne til Jifs.

(Journal de Paris N. 128 d. 8 Maj i 1783).

Kgl Vet Acad. Nya Haiidl T. IV. i:fla

Qvartalet, Stockh. J783. 8:0.

P. 3 . Förfo k med Luna Cornea , i fynner-
het at reducera densamma med ringa kojl-

nad och utan forlujl; af Gust. v. Enge-
6TRÖM.*

A. berättar fig hafva fökt en annan me-
thod at fkeda Guld , ån genom Antimonium
crudum, for defs fkadeliga rökning, och fom

vid
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vid det af framl. B. R. Brandt nyttjade fät-

tet med Aqva Regia, hvilket vore det bå-

fta, mycken Luna Cornea förekommer, ha-

de A. kommit at forfåka detta fordelaktiga

redu<5tions-fått, hvilket jfker genom aa val

utlakad och torr Luna Cornea och Potta-

/ka, fom väl blandas och med varfamhet

låggas i en retort, få at ingen ting fladnar i

retorthalfen , hvarefter den uti et fand-capell

med en lös recipient före, fmåningom eldas

tils fetörten fynes inuti hel glödgad , hvilken

grad af hetta underhålles 5 timme, hvaref-

ter elden får gå neder.

Masfan valkas federmera med varmt

vatten, då man i vattnet får et Kokfalt

,

filtreras och fammanfmåltes, (under detone-

ring med Nitrum, om något af pappers-fil-

trum år däribland) med litet tillagd Pota-

fka, då man får igen alt Silfver fom i Lu-

na Cornea varit. Man bor noga vilitera Di-

gelen och fönderflå honom, emedan Silfret

tränger fig in i defs porer. Af denna ope-

ration^ fer man at Luna Cornea icke år flyg-

tig., och fom intet af henne trångt lig ge-

nom Digelen och blifvit förlorat, har hon

fullkomligen blifvit decomponerad.

P. 33. Om det färgande ämnet i Berliner-

blå, Fortfåttning af C W. ScHéfLE. (a)

Det vifer hvarken tecken til Alcali eller

Acidum. Det har icke någon mårkeiig vår-

kan

(a) Se pag. 113,
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kan på Metaller, eller deras folutioner, un-
dantagandes på Argentum Nitratum fom fål-

Jes hvjt och på Merc, Nitratus , fom faller

Ivart, famt på färn uploft i Luftfyra, fona

faller fjogront men blir omfider blått. Men
på Metalli/ke Kalker vifer det en betydelig

värkan , utom pä Platina - Tenn - Bly - Vis-
itiut- Jårn - Magnefii- och Antimonii- kalker

famt Molybden och Arfenic Syra.

Deff bejländsdelar åro enligt fårfoket i

14 §. Luftfyra och Phlogijion och enl. 15 §•

Alkali Volatile, A anmärker i) at det tro-

ligen kan bringas i Luftform, 2) at fedan

det år förenat med Alcaiier eller Kalk utgör

det et menftruum , fom ej allenaft uplofer Me-
talli/ka Kalker, utan år ock då et trefalt Me-
delfalt, fom ej af Luftfyra decomponeras

,

3) at det ej decomponerar Metalli/ka folutio-

ner efter enkla affinitetslagen, utom Arg.

Nitr. och Merc Nin. famt MetaUa Aerata.

Defs affinitet til Järn år ftarkare ån Syrors

,

icke deftomindre fker ingen fällning när det

blandas med en uplosning af Jårn- vitriol.

En omftändighet fom ej låtteligen torde kun-

na förklaras.

P* ')'). Anatomi/k bejkri/ning, fom bevifar

at fldllet eller jdtet ef den flinkande luck-

ten ifrån munnen hos en del frifka perfo-

ner i icke dr i magen y' utan endafl i mat-

Jiru-



# ) o ( # ^ 173

jlrupen ,
famt huru den kan Jorekommas 5

af Casten Rönnow.

A. har til denna uptåckt fådt anledning

vid fina Anatomifke ofningar och funnit at

en (tinkande as-iuckt härrör dåraf, at på fi-

dan, under bafis och cornua majora Osfis

hyoideij i fjelfva ofverfla delen af matfl^ru-

pen var en liten afiång håla eller fåll af nå-

l^an en tums längd och 2 til 3 liniers bredd,

fom innehåll fin tuggad mat, hvarifrån den-

- na elaka luckt utfpriddes. Medel emot en

fådan olågenhet beflår antingen i Emetica

eller den for flere år fedan mycket brukade

magborften.

P. go. Strand •Pärlthandet och Armbandet
^

tvånne Microfcopijka Strand- Fdxter , be-

fkrifne af Otto Fredric Mijller, Kongl.

Danfk Confer. Råd.

Pärlebandet år et fint genom/kinligt ror,

upfylt med en rad lika flora och åggformi-

ga kulor, fom hafva midt uti et tvårflreck,

hvilket år en mellanvägg, fom delar henne

i 2 likflora rum.

Armbandet Uknar i hafl mycket Binnic-

keraaAten eller flycken af et ryggben, hvar

led liknar en fadel, år uphögd midtpå och

/luttande åt fidorne , famt senom tvånne tvår-

llröck afdeit i 2:ne likflora rimlor, inuti den
mel-
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mellerfta rimfan Utter en famling af fmå gu-

la korn.

Ingendera af desfe underlige växter kan

fynas får blotta ögon. Tab. III, fig. r och

6, har på dem vackra afritningar. De fin-

nas på Skänfke och Seelåndlke ftranderne.

P. g-J. 'Gentiana PuJchella , en ny Svenjk

Växt; af O. Swartz. (a)

Befynnerligt nog at denne af A. nu fårft

befkrefne och på Åland fundne lilla vackra

Blomma, alt hittils kunnat dölja (ig i Bota-

nikens fädernesland. Tab* JU. fig. g vifar

henne i naturlig ftorlek.

Äreminne qfver framt. K. Archiatern och

Riddaren af K. Nordjlierne -Orden Hr.

Carl v. LiNNé^ iiprejl utom Riket,

Denne vår oforgåtelige Landsmans vål-

ISrtjånte lärd a ryckte har icke allenaft i defs

lifstid tilvunnit honom hela det Lårda Euro-

pas upmarkfamhet och de råttfintas högakt-

ning, utan ock gjort det intryck, at Utlän-

ningar efter defs dod, hos iig reft honom
et för Svånlka Namnet det måft fmickrande

Åreminne.
Om

('a) Se ota honom mera p. 124.
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Om en fådan fårefats underrättades det
Lårda Publicum redan I78I, genomen tryckt
Skrift (a) dår Audor p. 212 fager:

''Han var icke heller endaft i Fådernes-
"Jandet hedrad. Den nu varande Lärde och
"värdige Bot. Profefloren i Edinburg (Ho-
"pe) hol! til L1NN.E1 ära et Årainneife-Tal
"for fina Lärjungar, när han Vårtiden 1773
"började fina Ledioner och Jade ftraxt efter
"grundftenen til et Monument, fom til hans
"Minne kommer at yprefas. Detta förevi-
''gar LiNiM^i förtjänfter och fkall hedra den
"fom reft det, och lärer, fom man hoppas,
"blifva et medel at väcka en nyttig täflan
"for en Veten/kap

, fom denne få vidtfräg-
"dade Sven/ke upodlat och bragt i få högt
"värde^

. Detta Monument är nu färdigt, upfatt
uti Botani/ka Trägården i Edinburg. Det
beftår af en i hvit Marmor huggen Urna
upfatt på en vacker Piedeftal, med denna
på/l^rift

:

LINN^O POSUIT J. HOPE.

En vacker och accurat litning däraf,
fom genom defs värde Son Hr. ProfefTor v.

^

LiNivé, hitkomrait, har H. K. Lif-Medic.

Hall-

(a) A General View of thQ Wrltings of Linn^us.
oy RicH. PouiTfiNEr M. D. F. R. S, Lond.
pnnted 178 1.
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Hallman med egen hand i Koppar fluckit

och låtit med fin koftnad aftrycka, ti] at håf

bifogas.

Vi bore här åfven ej glömma at påmin-
na ofs det utmärkte Åreminne , fom vår Al-

lernådigfte Konung ftraxt efter LiMNiaei dåd
lämnat honom i den ofver honom flagne vac-

kra Medaillen (a), äfven fom vi kunna fåg-

na ofs af det hoppet, at Upfala Academie
beflutit refa hans Bufte i defs Botanilka Trä-
gård. Värdigt beflut , tor en få namnkun-
nig Lärare och et få namnkunnigt Lfniverfi-

tet! Men mera därom framdeles.

Utdrag af 'journalen ofver Starr -Opera-

tioner) med anmärkningar
)
gjorde af

• y, L. Odhelius.

i) Bonden Lars Persson från Söder-

manland j blind i 18 år på högra ögat af

Ca-

(a) Medaillen finnes belkrifven i Hr. Archiat. och

Ridd- Bäcks Äminnelfe- Tal öfver Linjj^us j

den har pS ena ildan defs Broftbild, med öfver-

Ikrift; CARVUJS LINNjEUS, Arcb. Reg. E-

ques /iwrn.Hj. Fa andra fidan foreftälles Gudin-

nan Cjbflf i en förjande ftållning , emellan At-

tributer af de 3 Naturens Riken , med ^fver-

flcrift: Deum Lu&us Angit Annsfi. Under lå-

fes: Poji obihm Upfaliae d. X. Jamar. I773'

Rege "^ubcnle.
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Catarkåä Vera, med' adhsfion vid innerfta

och nedra delen af Uveaj på det vånftra fåg

han ånnu vågleda fig. 1764 d ig Januarii

i. m. deponerade jag Starren pä högra o-

gat efter S. Yves method. Lens blef ftilla

liggandes, men Capfeln ååt om en liten

ftund up, hvarfore jag f. d- e. m. införde

Nålen 2:ne får(kildte gånger i famma pun-

<^ur. Ögat förbants ej annorlunda ån rfted

löfä hängande cornpresfer och Rummet hölts

fvalt och mörkt. Den 19 fyntes Capfeln va-

ra nåra upftigen å nyo , och fom ingen in*

flammation marktes , deponerades han åter.

Den 20 fyntes Capfeln flyta horizjntelf i

humor aqueusj den 21 blef han äter depo-

nerad och marktes vara adhserentj under för-

föket at losfa honom vifte fig i eller 2 drop-

par blod, hvarföré han endaft blef ftilla ne-

derhållen i -en eller 2 minuter. D. 22 nå-

gon inflammation j capfeln fyntes famman»
lullad bakom uvea nedanför axis vifus. D«
31 var inflammation fördelt. Refle fedan

bsm med förmåga at fe ftora objeäer. (a)

N:o 12. M 2) Bor*

• II - - - . . :. , ^. . - ,

I I l ij

(a) Desfe täta depofitioner vifa huru myctet ögat
kan tåla 5 något dylikt läfes hos Wauner, Ca-
fes in Surgerj y Lond. 17^4 S'o p- I^, dar

Starren 4 gånger blifvit deponerad. Eljeft hade
den ofelbare utan få många repetitioner fmånin"
gom blifvit uplSft , om jag ej af öfrerfiodig nit

velat anticipera pä naturen^ Skötfeln efter ope*

ration, utan iå^a ochiuiiia cem^resjtrt mid fri
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2) Borgaren från Tröfa, Mörk, hade

Catar. Vera på bagge ögonen, för hvilken

han for et år fedan rådfort Aflefforen- C. F.

RiBE (b) fom funnit Starren omogen. I bör-

jan af Martius f. å. deponerade jag honom
på, bagge, efter St. Yves method. Det vän-

ftra fkickade fig ftrax val, patienten feck fe

och hade ringa inflammation , men i det

högra fprack Lens fonder och föll til en del

fram i Cornea anterior, hångandes genom
capfelen öfver pupillens nedra fegmentj ögat

inflammerades håttigt och envift, hela 9 vec-

kor förgingo innan den fördeltes, då ock
Lens var upfmålt. Patienten refte i Maji

hem, feendes på bagge ögonen, (c)

5) Bonden Jan Olson från Geflrikland

hade Catar. Vera pä bagge ögonen med Amav-
rolis. Jag ville förföka hvad värkan Lentis

uttagande kunde göra , hvilket Ikedde d. i

Febr. 17655 den geck lått, utan påföljande

inflam-

iilgäng får kall luft t tvaitning med kall 'vatien ^

utan all Spiriim Vini, iä a kylande afforingar

och Opiater, vara liknande hzai Richter fe-

dan dfven godtkcimU i dr otu^ljändeligen befkrif-

ven i mina Påminuclf>r vid ugat! Sjukdomar ^

Stockh. 1772,. och Aufnurkniiigar vid Starr -0-
peraltonni, Stockh. 1775;. bagge g-o.

(b) Se om honom Prof. Martins Aminnelfe -Tal,
tockh. 1766-

(c) Dylikt lätes hos Eschenbach Obf. Anat. Chir.

Med. Roft, I7>3, 4-0 p. 28.
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inflammation, men ock utan at fynen åter^

kom. (d)

6) Skolmåftaren Mosell vid Stockholms

Stora Barnhus hade Catar. Vera på högra 6-

gat, deponerades d. 5 Maji 1765' /Lens

föll ned, men efter g dagar marktes capfeln
^

vara opac, flytande lös i humor aqueus. Et

år efter, den 5 Maji 1766, var ånnu capfeln

ofmålt; patienten fåg låfa med ögat, men
var kinkig ofver det hinder han ånnu mark-

te i fynen, lå at han förmådde mig at å nyo

deponera honom , hvilket fä lyckades at cap-

feln nu faftnade under axis vifus. Emedler-

tid var ock det vånftra ögat blifvit mörkt,

pä hvilket jag f. d. genom extraifiiions - roe-

thoden tog ut Lens, fom geck lyckeligen

,

utan påföljande inflammation, efter någon-

dera af de«.fe operationer j pupillen mifte dock
fin rörlighet, (e)

Patienten fom icke på lång tid kunnat

forråtta fin Skolmåftare-fyfla, återfeck nu fy-

nen få, at han altfedan fkött henne, (f)

M 2 8) Bon-

(d) Sådant bor man altid fpå då Amavrofis år före-

nad med Starren 5 men man kan ock utan fara,

til fin egen öfvertygelle , göra förfök , når pa-

tienten fä önlkar.

(e) Såfom merendels Iker efter Extr. methoden^ en
olägenhet fom dock är mindre betydande.

(f) Leiver ånnu tjenltgörande Skolmäftare, i Maji

'783.
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8) Bonden Anders Amderssoim från

Tierp. Catar. på bägge ögonen. Operera-

des med extraåion d. 19 Febr. 1766, fom
geck lått och fort, patienten fågj men en

Tinea Capitis (g) , fom han fårft under den
envifa åkommande inflammation uptåckte,

lårer vållat den påföljande pupillens fnorp-

ning (Synizefis), fom tillåt honom endaft fe

/kilja ljus från mörker, dä han d. 19 Mar-
tii refte hem. Den 2 April 1767 var hög-

ra pupillen ren, men ej ftörre ån en ftor

knappnåls-knapp, få at patienten endaft fåg

vågleda fig och kände igen bekant folk j men
det vänftra var aldeles blindt.

9) En Guldfmed från Yftad, 84 år gam-
mal

,
(h) hade Catar. på bagge ögonen j o-

pererades i Martii månad 1766 genom ex-

tra<!lion. På det högra blef han få vfda

leftituerad at han feck fe vägleda figj men
på det vänftra hade Starrens mjölkaktighet,

under den påföljande inflammationen, fäft

iig vid inre lidan af Cornea osh gjort en o-

botelig Levcoma.

10) Mjöl-

(g) Man kan aldrig vara fäkcr om lycklig utgång

då en Starrblind tillika plägas af Chronilke ut-

flag, t. e. Tinea, Gutta Rofacea, Eryfipelas m.

m. Dock kan det ibland lyckeligen aflopa ge-

nom goda prseparationer och förnämligaft för-

nuftig ftötfel ftrax efter operation.

(h) Hög ålder lägger visferligen hinder i vägen,
forte ex defeitu Virium , fom jag ©fta ärfarit.
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10) Mjolnaren Manjett från Upland,

hade Catar. Vera på högra ögat. Det vån-

ftra hade fal. Afieffor Ribe efter St. Yves

iTiethod 1764 lyckeligen opererat. Det hög-

ra opererade jag med extra<H:ion d. 29 Mar-

tii 1766 i Hr. Profeffor Martins närvaro,

fom aflopp lyckUgen på vanligt fått , med
ringa påföljande inflammation. Patienten var

ofver 60 år, feck god fyn och refte nöjd

efter 3 veckor. (
i

)

11) Fru B -- vid Enköping, hade Ca-

tar. Vera på bagge ögonen. I det högra ha-

de hon haft ftark vårk (k) med inflamma-

tion , Iris var , från blå , blefven grönaktig

och pupillen orörlig, fåledes frugtan för A-

rrtavrofis tillika. Hon ville dock ånteligen

forföka operation, fom den i Julii 1767
gjordes med extraftion på det .högraj Lens

geck lått ut, ingen inflammation följde, men
Iris lofsnade vid nedra delen af ligam. ci-

liare och gaf iig längre tilbaka mot humor

vitreus, fom var vattenacktig , ögat blef helt

klart, men ingen fyn ville infinna fig. D. 4 Ju-

lii opererades det vänftra efter famma rae-

M 3 thodj

(i) Når alt annars lyckas vid Sfarr- operationen,

Icän dock en påföljande envis Inflammation för-

olycka alt; faledes böra de förfte -9 a la dyg-

nen med mycken upmÅrHamhet beledfagas, famt

blodiglar , åderlåtning och regime ej förfummas.

(k) Stark värk, fom föregådt en Starr, år et af de

jfårfta prognoftica,



thodj dar blef inflammation nog liåftig, Cap-
fula Lentis vifle fig ock opac, fynen blef li-

tet men ringa förbättrad. 1768 hade pupil-

len fn&rpt fig aldeles ihop, ögat var tabefce-

rat och fynen f6rfvunnen.

J2) En Änka på Ciara Fattighus hade
Catar. pä bagge ögonen. Opererades den
10 Julii 1766 genom extra^ion, det ena af

nu mera K* Lif-Med. Martinau , det andra

af mig. Inflammation var envis , förmode-
ligen emedan Ligam. ciiiare ( I ) var på det

ena ögat genom/kuret , men efter 3 veckor
var, alt förbi och patienten feck fe på bag-

ge ögonen.

17) En Dalpiga opererades 1766 i Fe-
bruarii på Kgl. Lazarettet af nu mera Gen.
Dir. och Ridd. af Acrel, med extr2(!lion pä
det högra ögat. Den 19 Januarii 1767 kom
hon igen, fer bra pä det opererade, ehuru

en del af Capfeln ånnu fatt qvar ofver axis

vifus. Det vånflira opererade nu jag, pä fam-

ma fått, då en materia iadea (m) fiot ut

fedan Capfeln blifvit opnad. Den 7 Fe-

bruarii refte hon hem, feendes och hade in-

gen

(1) Man böj- noga akta fig at ej Ikära genom Lig?m.
Ciliara, emedan dä fLere nervftiångar, blodkärl

cch älbijjginea lida. ,.,.,.
(m) J 3g har ilere gangor^-feidan , vid Cafai^iSa J.a-

ftea,'endaft behöti, '6ipna -Lamina Capluiae och
med Cueilleretteu låtc^ ^et yftigas. ellej;: mjölk ar-
tades utlopp. "

' ,

.
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gen inflammation haftj pupillen hade dock
mift fin rörlighet.

Ig) En Torpare frän Solentuna^2 mil

.från Stockholm, hade Catar. Vera på högra

ögat. Opererades i Sept. 1764 med depo-

fition. Som han födde fig med at fålja gran-

ris, vifte jag ej ordet af förr ån han kom
in til Staden på fin kårra , efter knapt 14
dagar , oagtadt forbud 5 hade ingen inflamma-

tion haft, fåg vål. (n)

19) En Bonde från Roflagen opererades

den 24 Martii 1767 på bägge ögonen, ge-

nom extratflionj det högra af Gen. Dir. och
Ridd. af Acrel och det vånftraafmigj bäg-

ge lyckades, efter ringa inflammation feck

han fe med bagge. Iris blef på vånftra 5-

gat under pupillen få genomfkuren, at han

feck 2 ingångar för Ijusftrålarne
, på det hög-

ra blef limbus pupillee afikuren j af ingende-

ra håndel/en åkom dem någon oiågenhet. (o)

M 4 20) En

(n) NärDepofitions-Methoden lyckas är det den full-

komligafte Starr-operation j man kan då hvaiken af
Iridis orörlighet eller annat märka, at ögat
blifvit opererat, eller varit blindt. Så var den-
na Cafus.

(o) Årfarenheten har nu updagat at det år föga
om icke aldeles ingen fara vid at fåra Iris, pa

ehvad ilälle det Iker, ehuru defs rörlighet för-

fvinnerj men en blind är mycket hulpen anda,
endaft han får fe.
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20) En Finfk huftru, recommeoderad

af Prof. o. R. Haartman , hade Catar. pä
bägge ögonen, det vänftra i 20, det högra

i 2 är. Opererades den I Junii T 767 ge-

nom extra(Flion. Den vånflra CataracFia var

Membranacea j Lens var bortfmålt och pu-

pillen blef genaft klar när Lamina Capful^e

anterior opnades genom cyftitomenj hon fåg.

Det högra geck fvårtj dels var palpebrerne

ej nog fkilde, dels ögat mycket reteligtj

dock lyckades det at få öpna Cornéa och
fä Lens fram. D« 16 Junii refte hon hem,
dä det vånftra var klart, ehuru flusfigt, mea
det högra ej få klart, ehuru det liknade fig

at med tiden fmåningom biifva bättre. ( p)

21) Enkan Marita från Vilberga, 66
ar, mager och blek, hade en flerårig Starr

pä högra ögat, fom opererades den 3 Junii

1767. Capfeln var dels få feg och dels få

adhserent vid procefTus ciliares, at cyftitomen

ej kunde Ikaffa Lens utgång, innan jag med
knifsudden genom/kar henne, då ånteligen

Lens kom fram genom den orörliga pupil-

len,

(p) Man kan med inga fälcra tecken orlkilja om en

Catarai^ är membranös , hälft om den beftår i

lamina anteiior capfuls, fåfom näftan altid lårer

vara; det år forft efter cyftitomens application

fom den röjer fig. För pradtiquen är ock den

. ,
diagr.ofis öfverflödig ; operation blir altid ena-

jianfla.
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len, fom geck rått trögt, ehuru Cornea fådt

en ftor öpning. Pupillen blef ftraxt klar och

patienten fåg. Det vånftra, blindt på | är,

hade en lika feg Capfula Lentis , fom måfte

Jika genomfkåras och med möda Håpte Lens

fram, hvilken med tryckning måfte befor-

dras , ehuru inciHo Cornes intagit halfva hs-

mifpheeren. Den 4 Julii refte hon hem, dä

ögonen voro ånnu flusfige. (q)

22) Pigan Stina Staberg, 36 år, ha-

de från fit 9:de år märkt en rund fvart flack

(r) fväfva för vånftra ögat, hvilken fmånin-

gom förvandlat fig til en Catar. Vera, femi-

pellucida. Den 10 Junii 1767 opererades

hon med Extra<?tion. Lens geck ut fedan

Capfeln blifvit opnad, pupillen blef då klar.

Ingen inflammation fåljde. D. 16 Junii var

pupillen klar, tålde nu båttre Ijufet, hvilken

M 5 för-

— — -
i

(q) Til en fådan operation fordras en fmal knif»

fåfom LA Faye biukat; Berengers är för fin

bukighet ej fä beqväm.

(r) Cirkelformige mörka flackar, fom fvåfva länge

och enviil för ögonen , förebåda gärna Starren

,

hälft om tillika rökig dimma fynes och fläcken

faftnar vid och omkring det man vil fe på. Men
fväfvande fläckar af uddige figurer, eller fom
iikna trådar, mygg m. ra. äro ej få farlige.

Månge hafva dem hela lifstiden ; de härröra tro-

llgen från partial blodfuUhfC i Choroidea.



186 •# ) o ( #
formogenliet fä fmäningom tiltog at lion ef«

ter få veckor feck en fullkomlig god fyn.

( Fortfåttning e. a. g.)

JJetail de cc
, qiii féjl pajje dans les ex"

perieiiceSj faites par M. ^/iNNlNy les

j8 et 2j Mats, en prefenee des Com-
niijfaires reunis de V Academie Royale

des Sciences et de la Societe Royale

de Medicine. lyQz. 8:0 p» 25. Paris.

Hår f^r man veta utgången af de For-

fåk fom blifvit anftålte med Herr Jannins
Medel (a) til luftens förbättrande i fmutts-

' liåldr. I de Deputerades närvaro anfiåltes

desfe forfok med all noggranhet och befants

at genom Ättika och defs d\iw^ttflanken väl

bUf något mtnfliad^ få at arbetarne i fuifto-

he ingen olågenhet kände 5 men dä det 27
åmbaret blef uphämtat, och redan 20 librer

Ättika voro nyttjade, föll en af dem dod
ned från ftegen, och flere, fom med forlig-

tighet /kickades efter honom, fvimnade,

bland hviika nägre med möda kunde uplif-

vas. Såledci här Hr. Jannin, utan all tvif-

vel , Iqfvat fig for mycken hjelp af Ättikan.

(Gott. anz. J,783» ^t» ?/•)
~"~

Får-

(a) Se p. 8^'

I



Foiieeknifig pä Jodde och clode innom
Stockholms Stady Jämt i hvadfjukdom ,

är 1782. (aj

Födde åro: Gåffar : - - II Ig.
- - - - FJickoi": - - 1076.

Summa: 2194.
Af désie voro: ;^

Ågta: GoHar. 9'^8-' Flickor 903.
oågta: - - 160. - - 16^.

DSde åro: Mankon - - 2000.
- - - Qvinkon - - 1796^

Summa: 3796. • .^

Bland dem voro: Barn til och medida
år och därunder: Goffar 629 , FJickoj- 6jli»
Ungdom frän 10 tH och med '^o år: Goffar
28Ö, Flickor 191. Från 30 /// och med ^o
«V:Mank. -J^g, Qvink. 352. Frän 5of;7 och
»2e^70 år: Mank. 434, Qvink. 411. Från 70
tJLocjLMied.. go årx. Mankon 98,. Qvink6a
225. Öfver go år: Mankon i , Qvink. 6,

Sjukdomarne voro; Het/ig Feber 472.
Håll oeh Sting' 38.5,.- Halsflufs 12. Njur-
och eiåfe-ften 7. ; Infpårrat Bråk 3... Kall-
brand 3,1. Slag oc!i , Brädöd 852. F^rosfor

119. Hot-, och Flack-fe,ber 107. Rddfot
29. Blodftörtning 20.: Lungfot 559. Co-

lique

(a) De förre 6 åren är© införde Del. 3 pt-ZSQ.
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lique och forftopning 33. Andtåppa, Gul-

fot $9. Trånfjuka 151. Gickt och Tärr-
vårk 30. Dragfjuka (Raphania) i. Fallan-

defot 4. Skörbjugg 34. Fulfär, Fiftlar och
Ben/kador 9. Vattufpt 197. Kräfta 9. Ve-
nerifk fjukdom 8- Ålderdom 21S. -Barns-

bord 30- Qvinno blodgång t. Frifel 3.

Barnshjertfprång och Tandpl. 89- Kikhou

fia 15. Strypfjuka 6. Koppor 12. Mefs-

ling 3. Skarlakans och Neffelfeber 19. Ål-

ta och hård Mage 23. Malkar 5. Rachitis 3.

Oangifven fjukdom igö. Olyckshandelfer

42, bland hvilka fule 26 drunknat i öppen

fjö. (a)
Således har detta året varit mer ån van-

ligen dodeligt. De föregående 6 åren do-

go ofver hufvud endaft 3 112 årligen.

For-

Ca> Mail bör komma hög at ^esfe Titlar åro upfat-

te enligt Tabeli-Commisfionens ärhållne under-

råttelfer, ocJi faledes ingalunda aldeles. lakre.

Man kan t. e. vara vifs på at mänga flere än g
dödt i Venerijke fjukdomar ; införde troligaft

bland de Limgfigtige , af hvilka fäkerfen tredje-

del kan fattas på den VeneriJke fmittans rakning.

Denna märkvärdiga Eörteckning år.iöeddelt af

K. Vet. Academiens värde Secreterare, Ridda-

ren af K. Nordftjerne- Orden, Hr. Per A^ar-

CENTiN.l^,Den i Upfoftr, S. Tidn, N:o 41. in"

fiörd?, är ej-fuUftindis.
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Forfeckmng pä Svenfke Läkare vid båv'

jan af året 17S3. (Fortf. fr. p. <5.

)

6:0, Medicin/ka Faculteten vid Upfala Aca*

demie. ( b )

Hr. Do(Fi:. Jonas SiDReivr, ProfefTor Med.
Pra(?t ordin. Lodamot af K. Vet. Soc.

i Upfala.

Hr. Do<?l:. Adolf Murray, ProfefTor Anat.

et Chirur. ordin. Ledamot af K. Vet.

Acad. i Stockholm, K. Vet. Societ. i

Upfala, m, m.

Hr. Do<5t. Carl v. LiwNé, Profefl. Bot. et

Hifl. Natur, ordin.

Hr. Doft. Carl P. Thunberg, Prof. Extra-

ordin. et Bot. Demonftrator. Ledamot
af K. Vet. Acad. i Stockholm , K. Vet.

Societ. i Upfala , K. Patr. Sållfkapet i

Stockh., Phyliogr. Sålllk. i Lund, m. m.
Hr. Doét. Samuel Ziervogel, ProfefTor och

Anat. Profeäor. Intendent vid Såtra

Hålfo- Brunn.

Hr. Dod. Gustaf Acrei, Med. Adjumft,

Ledamot af K. Vet. Acad. i Stockh.

7:0, Medicinjka Faculteten vid Abo Acade'

mie^ ( c )

Hr.
*' ' " ' »'—»^—^ > — 1^—H^— ! I I. Ill »B——^M^—1^1 II I I I

I I iM

(b) Utom Faculteten bör för Vetenfliapens flcull hår

ej glömmas Chemiae ProfelToren och Ridd. af K,
Vafa Orden Hr. Torbern Bergman.

(c) Åfvenlå här vid Academien Chemiae Pjofeflbrn

sch Ridd. af K* Vafa Orden Hr, Pkr» A, Cacb,
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Hr. Do(fi:. Joh. Haartman, Profeff. Medic.

ordin. Affeffor i K. Coll. Med. Ledam.
af K- Vet. Acad. i Stockholm, Ridd.

, af K. Vafa Orden.

Hr. Dofl. Carl Nils Hellenius, Prof. Hift.

Nate ord. Demonilr. Botan. och Med.
Adjun<!:i. #

Hr. Do(^. Gabr. Er. Haartman, Medicinae

Adjuncft och Profedor. Stads- I^hyficus

i Åbo. (d)

Sedan K. Fran/ka Vet. Academien 1782
kungjordt, at en Medborgare, fom vil blif-

va okånd, gifvit fond til en årlig belöning,

beAående i en Medaille om logo livrés var-

de, för at utröna huru Mechanijke Kovjlnd-'

rer ma kunna förvaras frän fädane farlige

fjukdomar, fom upkomma utaf konfiens ut of'

ning, har Academien nu gifvit tilldnna, at

det Forfla Prdmium , i detta åmne, fom in-

nevarande år Ikulle utdelas, angående Natu-

ren och orfakerne til de fjukdornar
, for /;?.'//-

ka ForgyUare med eld dru blott/lä Ide och bd-

fla fättet at dem förekomma , antingen genom
Phyfijke eller Mechanifke medel, blifvit af A-
cademien tildömt til Svaret N. VII, hvars

Au-

(d) Med. FacuUeren i LDnd kan i anfeende til en
Jiyligsn fliedd tilokning ,. ej nu genail upgifvas.
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Auaor år Hr. Henr. Gosse, frän Geneve.
Detta Svar innehälJer mårkvårdiga anmårk-
ningar och årfarenheter, famt en omftånde-

.

lig be/knfning om ForgjJIares fjukdomar.
jamte medel at förvara dem fom förgylla
mindre ftycken, de dar, enligt förlök , tyc-
kes hafva vål lyckats. Men fom Academien
ön/kar at desfe medel åfven kunde tMnademiom hafva ftörre piecer at förgylla, och
Hr.- Gosse med ffntlighet nyttjat en fin Lands-
mans forHager til förgyllningar för Urmaka-

.re-arbete, famt medelft en få kallad prefer-
veranäe Ugn förvarat arbetarens hålfa; äter-
Itar ännu at förföka om denna Ugn kan blif-

ZmLI^T'''
'' "'^'^"^^^^ förgylningars

Academien tror fig vid detta tilfålle med
heder afven böra nåmna Svaret N/3, med
devife: As datur optima cui reda phyfica
juvat, hyars Auflor gjordt fig mycken Tnö-
da at upr:nna medel til at förvara Förpylla-
re vid ftora arbeten , för Mercurens /l^adeli-
ga värkan

5 men ugnen, den han före/lår
lynes hvarken nog lampeiig til ändamålet!
ej heller har han därmed anftålt förfök. Det-
ta oagtadt, anmodar Acadmiien Auélor at
gifva hg tilkänna och af trycket utgifva fin
Afhandhng, efter fom daruti ffnnes många
ny»|ga upgifter, enkannerligen en omftåndt
iig be/krifn,no på den mer och mindre /ka-
deliga värkan förgylningen tilfogar arbetaren.

DQt
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Det Andra Premium i detta ämne ^ fom

nåfta är /kall utdehs,, fordrar at upgifva be-

Jkaffenheten och orfaken til Hattmakares fjuk*

domar , och bäjla fåttet at förvara dem
dårjore

,
genom Phyjijke eller Mechani/ke me-

del ^ eller genom Jårdelagtigare inrättning af
deras arhets-Jdtt» Intil den I januarii 1784
emottagas Afhandlingarne.

Får det följande året foreflår Acade-

mien: at upgifva befkaffenheien och orfaken

til de fjukdomar
) fom åkomma dem, fom ar-

beta med Spegel -folieringy och de bäfla fä1

1

at fårvara dem , antingen genom Phyfijke el-

ler Mechanifke medel. Academien känner alt-

for val detta åmnes fvårighet, men famman-
hanget emellan det och forgylningar , i an-

leende til Mercuren, fom vid bagge brukas,

ehuru vid det ena med eld och vid det an-

dra kalt, och hvaraf nåftan lika farliga på-

följder plåga vifa fig, fom gifva et nytt be-

vis på denne Metallens flygtighet famt låtta

ingång genom hudens porer, okar Acade-

miens hopp at kunna famla en hop forfökte

medel til at afboja defs fkadeliga vårkan.

Afhandlingarne bara vara inlämnade til

den I Januarii 1785 > addreslerade til Kgl.

Academiens fländiga Secreterare.

(Journal de Paris N. 134. d. i4MajJ 17830
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Brefj rSratJde den Resa, Jbm Med. &
Botan, Pt^ofeJJhren i Vpjala Hr. Carl
von LiNNé är ijSi joretog til titri-

^'^

kes^ Orter; dat. d. 7 ^unii 1783- («}
Sedan Hr. Profefforen , fåfom Prsfedus

Horti AcademJci, hade be/krifvit och afritat

de dår forefallande rara Orter (b), och nytt-

jat de få lediga ftunder, fom ProfeHors - fys-

ian kunnat ierana, til utfärdande af det be-

kanta Supplementet (c}j anfåg han ingen

ting nödigare, ån en ny uplaga af det Sy-

flenij fom redan fortjent , at 14 gånger å

nyo uplåggas, och hvaraf icke et enda E-
xemplar nu ftår at erhålla. De tairikafte

Recruter voro val , ifrån alla Verldsdelar 5 til

framledne Hr. Archiat. och Ridd. von Liivr-

Ké inkomnej men vår Profeflor kunde af fin

fortfatta brefvåxling, med denna fin fal. Fa-

ders Hrr. Correfpondenter , lått finna , det

mänga flere vore til träffande hos de Folk-

flag, fom beftåndigt rikta fina Samlingar.

Kårlek til Veten/kapen och en grunde-

1ig undervisning däruti utgjorde alt hans Få-

dernes-arfj emedan Naturalie-S^mlingen må-
N:o 13. N fte

(a) Se mera härom Band» 3. p. 367.
(b) Decades Plancarum Rar. Horti Upfalienfis, 1762,

fq. foI.

(c) Supplem. Plänfar. Syftematis Vegecab. Éditionis
XIII &c. BrunswigK 1781 > 8 maj. fohi genafl

blef öfverfatt på Engel/ka.
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fle af hans medarfvingar dyrt inlofas, hvar-

igenoin han icke hade mer ån Profeffors-lo-

nen til refepenningar.

Imedlertiti vjlJe han icke f6rr utfärda

den nya Uplagan af det LiNisiéanfka Syfte-

met , ån han hade hunnit granHca de ^6rnäm-

fta Europeifka Menagener, Trägårdar och

Cabinetter. Företog fäledes, af adel drift

och pä egen bekoftnad, uti April är I78I,
en Utl.lndfk Refa, och kom ifrån Götheborg

til Newcaftle på 14 dagar. Härifrån /kyn-

dade han lig til London, for at dår upfoka

fin trogne Upfala - Kamrat Do<5l. Solander,
hvilken honom med alla möjliga vänfkaps-

betygelfer omfamnade. Ty en Solakdek
liunde aldrig forgåta fin erkånlla emot en

ftor Lärare , fin fkyldighet emot fina Vän-
ner ! Men vår Refande blef, til fin forun-

dran, med icke mindre kårlek och fortroen-

de emottagen af nu varande Prefidenten i

the Royal Society Hr» J. Banks, en Cosmo-
polit, fom aldrig nog kan berömmas. Vår

von LiNNé blef har icke någon timma främ-

mande j ty Hr. Banks's Hus , Naturalie- Sam-

lingar, Bibliothek och Manufcripter f^odoaltid

opne för en fä kårkommen Gåft. Det Iked-

de icke heller blott igenom Docl. Solan-

CERs vånil^ap j utan famtelige Herrar Dire-

deurerne of tbe Britifh Mufeum, le.mnade

vår von LiNwé frihet, at uppehålla fig dår

lå ofta iom han det fjelf äftundade. Han
nytt*



nyttjade ock et fä öntkeUgt tilfålle, atfåbe-
ikrifva en ftor del af det nya, fora träffades

uti denna få koftbara, fom ftora och oför-

likaeiiga Samling. Mängden af de Rarite-

ter, fom Hr', Banks ikånkte vår von Lin-
Bié, var en få mycket ftorre Skatt, fom den
beftod icke ailenaft af många förut okände
Veft-Indiika, utan åfven af andra Örter,
fom pä välbem. Herres bekoftnad blifvit fam-
lade uti Afien och Africa. Det dryga arbe-
te fom Hrr:ne Banks och Solandek mäft
använda på det ftora Värket om .Vöderljo-

Växterna, afbröt befkrifningen på de förra 5
hvilka Hr. Profefforen til tidens vinnande
lofvat i nya Syftemet uptaga. Så fnart Sö-*

derfjo- orterna blifvit befl<;rifne och tecknade

^

har vår von Linnc det fäkrafte Jöfte om , at

få del af alla desfe, fom aldrig förr varit

fedde i Europa, mindre i Norden.
Hr. Profefforen beklagar uti alla fina

Bref, det han icke formar nog värdigt af-

/kildra alla prof af den vän/kap och bevå-
genhet, hvarmed Hr. Banks honom ofver-i

hopat.

Dagarne voro icke tilråcklige, utan åf-

ven nätterne måfte oftafl användas til betrak-
tande af hans oförlikneliga Samlingar, hvil-
ka enfamt fortjena en refa til England.

Vår Refande var här jud uti fit Element j
ty , utom alt det förra , inträffade nu Hr. Au-
BLETs Samling ifrån Guiana, Hr.^ Massons

N 2
'

ifråa
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ifrån Jamaica, Canarie- och Azorifke Öar-

ne , Hr Wkigth^s från Jamaica , Hr. Brås-

se's ifrån inre delen af Africa, Hr. Smeath-
man's ifrån Guinea och Veft- Indien, utom
Hr. KoMGS Indian/ka Palmtråd , och flera

tufen nya Orter, fom hade kunnat aldeies

förvirra en hatare af Syflem. Men alla des-

fe okande Djur och Växter fingo af vår Sy-

fteinaticus, efter en kort monflring
,

genaft

fina behöriga Nummer i de LiNNéanfka Rul- '

larne. Ganfka fä Palma voro förut val kan- -

dej men Hr. Profefforen f.di nu tilfålle, at

af detta Slågte författa få många Monogra-
phier , at hans Genera Palmarum fliga til

några och tjuge, hvaribland det råtta Sago-

trädet och det åkta Spanfka Röret fig befin-

na. Vår von LiNNé hade i början icke mer
än et års permisfion 5 men England uppe-

hölt honom i 15 Månader, under hvilken

tid de mårkvårdigafte Trägårdar och Mena-
gerier om dagen och Cabinetterne oftafl fent

Inpå natten beföktes. Til Hertiginnans af

Portland, Prelidenten Hr. Bank's, Sr. Afli-

ton Lewer's , Doåor W. Hunter's, Hr.

Yeat's, Doft. FoRDYCE^s, Hr. Dewi's, Mifs

Blomfield's och flere få publique fom pri-

vate Menagerier, Trägårdar och Cabinetter

hade Hr. Profefforen all tilgång. Ibland al-

la privata Trägårdar, fom beföktes, var in-

gen rikare på Vef^-Indi/ka Tråd och Orter,

fårdeles af Lilje.flågtet, åa den uti Wimble-
ton.
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ton, tilhörig Marquisj af Rockingham, en
vitter Herre, fom nåft Hr. Banks blef vår

Refandes ftorfte Patron i London. Marqui-

fen, fom var både ål/kare och kännare af

Botaniken, hade, igenom tufen forfok i den-

na fin Trägård, upfunnit de bäfta medel at

[kota. främmande Växter. Det var et obe-
/krifligt nöje för en von LiNwé , at härifrån

fä (kicka til Upfala Trägård alt hvad han
behagade j men icke mindre Torg, at en del

af de aldrararafte Träd blifvit under vä-

gen förolyckade. Som Hr. Profefförn anfåg

Kpngl. Trägården uti Kew, fom nu Ikottes

af Hr. AiTON, en ftor Måftare, for den ri-

kafte af alla Botani/kaj få blef den ock af

honom defs flitigare befokt. Men andra for-

fummades icke heller j utan riktade honörn
både med Infigter och Samlingar 5 fådane

voro Apöthekare^- Trågårdarne i Chelfea,

H:rneLEE's, Pitcairne's , Fothergill's , Gor-
r>ON's , Malcolm's med flere. Ifrån desfe

Trägårdar infändes årligen til Hr. Banks al-

la blommande Växter, for at beikrifvas och
tecknas, och vår Refande hedrades icke al-

lenaft nu med fina egne Specimina därifrån,

utan har löfte om årlig fortfåttning af en fä

berömlig vänfkap och aktning. Uti det up-
lyfta England behofde vår von LiNwé icke

mer , ån at blifva känd får en värdig Son af

fin flore Fader. Det blef han ock. Flere

Orter och^Djur, få lefvande fom döda, up-

N 3 offra'
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offrades honom dar, ån han nu kunde bär-

ga. Han lemnade mycket effer fig, fom
ftundeligen väntas , öch ännu mer får han.

Uti et Bref, dat. London d. i3juniii7gT,
Ikrifver han: "De Naturah"e-Samh'ngar jag

'»hår träffar, ofvergå alt hvad jag i Sverige

'Miunde foreftålla mig; fä at jag mycket tvif-

"lar, om något ftålle på Jordklotet finnes,

"hvareft få godt til få] le gifvcs for en Hifio-

"ricus Naturalis , at oka fina kunfkaper. De
"koflbarafte Menagérier, Trägårdar och ri-

"kafte Cabinetter ftä mig hår al tid 6pne

,

"fä at jag icke vet hvar jag fkall börja eller

"fluta"» Af alla Kännare blef han bemött
med få mycken aktning

,
gunfl och tjenftvil-

lighet, at han upriktigt erkänner, det han
aldrig anvåndt fin tid nyttigare, aldrig gladare,

ån uti det på alt fått blomflrande England.

Intendentens ofver the Britifh Mufeum
,

Doft. SoLANDERs, den ålfkvärde Solanders

altfor tidiga bortgång, var det enda bekym-

mer, fom honom liar mötte. Men detta

var ock få mycket odrågligare, fom han,

alt ifrån barnaåren til 1759, ^^^^^ ^^" lyckan,

at dageligen nyttja en fä ovärderlig Vans

hogfl upbyggliga omgånge, fom nu var för-

nyat, En få om faknad pä/kyndade hans re-

ia, dä den i flutet af Augufti 1732 fortfat-

t^s ofver Dover, Calais , Diinkerke och PI-

fle til Paris.

Det
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Det angenårasfte fålllT^ap af en Herr

Broussonet (a), Hr. Stores och Hr. Schme-

DiAUR var det enda, (om kunde mildra hans

forg och förkorta vågen, igenom deras ge-

luenfamraa ärende.

Men fom Flora åfven' hår började af-

Jågga fin präktiga Sommardrågt, fä (kynda-

de fig Hr. Profefforen at upvakta henne uti

och omkring Paris, och at befoka hennes

fornåmfta tilbedjare dår å orten.

Sådane voro nu, utom andra, le Mare-

chal DE NoAiLLES, le Duc d'Ayen, Hr. Ma-

lESHERBEs och Hr. LE MoNNiER. Alla mer

kände, ån at de hår behofva beikrifvas. Pä

Zoologiens vagnar upfokte Hr. ProfefTora

Grefve de Buffort, iålom Intendent öfver

det Kongl. Cabinettet. Och ehuru detta vid

denna tid var få val för Ut- fom Iniånnin-

gar tililutet, få fager likvål vår von LiNNé,

at han bor tilikrifva Hr. Grefven den bevå-

genhet , hvarigenom Kongl. Cabinettet dage-

ligen får honom opnades. Marechal de No-

AiLLE^s och Hr. Malesherbes's både Trä-

gård och Bibliothek förtjente all vår Refan-

des upmårkfamhet. Sedan Hr. ProfeiTorn

förnöjt fig dår, befökte han Kongstrågården

i Trianon och Kongl. Menageriet i Ferfail'

les. AUeflådes träffades något nytt , fom^an-

N 4 mårk-

(a) Det var den Hr. Broussonet, fom nu är fysfel-

fatc med Fiikarnas beikrifnijig och teckning. .
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märktes. Emellan det at vår ProfefTor up-

pehålt fig uti Jardin Roya! , hvareft den he-

dervärde Hr. Thouin vifat alla prof af flor-

Ha filt och fkicklighet i Konflen, fyffelfatte

han fig med at ofverfe, icke allenafl fram-

ledne Hr. CoMmersons flora Herbarium, u-

tan ock at granlka de rara Orter ifrån Pe-

ru, fem Konungarne af Spanien och Frank-

rike låtit därifrån hemkomma (a). Men ic-

ke allenafl: af Hr. Commersons , utan ock af

Hr. Thiekky's och Hr. Richard den yng-

res flätliga Samlingar fick Hr. ProfefTbrn fri-

het at välja (in del, emot förbindelfe, at al-

Ja desfe nya Orter uti Syflemet uptaga och
namngifva. Alla dagar användes uti de ri-

Icafte Cabinetter, hos Hr. Mauduit, le Duc
PE Chaulnes, le Momnier, de la Marck,
DES FONTAINES, BkOUSSONET, BrISSON, GeOF-
FROI, GUETTARD, AdANSON , l'HeRETIER,

JussiEU och Sonnerat. Hr. Sonnerat
,

fom nyligen utgifvit fin 2:dra Refebe/krif-

ning med 140 vackra Tafior , bereder fig

nu til den 3:dje Refan, under hvilken Per-

fien och Thibet fkola befokas. Uti Paris

icke mindre ån annorftådes hämtade vår Pro-

fefTor mycken frukt af det LiNNéifka nam-
net5 Så at dfyen Hans Aldrachrifil, Maj:t

täck-

(a) Dec torde \rara bekant, at Hr. Dombey, tillika

med o:ne Spaniojer, refer omkring ufi Peru',

för ac famla Naturalier f<5r. det uti Madrid nyU
ajllagde Cahin?ttet och Trigåtdfn,

* Ä
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täcktes benåda Hr. von Lmwé med Recueil

de Plantes
j
gravées parOrdre du Roi, beftå-

^ende af 3 Voil. in fol. imperiali, med <joo

Koppar-Taflor 5 et äldeles Kongl Verk, fom
aldrig fåljes, utan år endaft åmnat åt Forfte-

Jiga perfoner. Det oroade var Refande, at

hans in/kränkta tid icke ville tillåta honom,
at längre få qvarblifva- hos et folk, fom har

den lyckan at fnart vinna allas hjärtan. Han
nödgades, at i Hutet af Odober /kiljas ifrån

de kåra Vänner, fom han fig uti Frankrike
hade förvårfvat och begifva iig på hemvå-
gen.

Men ehuru knappa hans refepenningar

voro, kunde han icke förbigå Hoiiand, fom
i flutet af förra och i början af detta århun-
drade utmärkt fig med de ftörfla Botanifter.

Under vägen befoktes utom andra, i

Briisfel , den grundlärde Abboten Hr. Mann
,

hvarifrån refan fortfattes til Haag.
Här befågs Ståthållarens koflbara Natu-

ralie-Samling, jämte Hr. Vosmaer's, fom
år Intendent öfver den förra. Hr. Profeffor

ScHWENKE^s vackra Botanilka Trägård och
Cabinet, Hr. Lyonets rika Snack -Sami ing,
m. m.

Uti Leyden betraktade Hr. Profeflorn

f.med fårdeles nöje Academiens Bibliothek,
Botanifka Trägård och fköna Cabinett, fora
defs grundlåggare Hr. Allamand upvifade.
Natten måfte användas hos den hela dagen

N 5 fys.



fyffelfatte Hr. van Royen, för at genom-
vandra et Herbarium, fom nyl. hemkommit
ifrån Ceylon, och hvaraf var von Liwijé

hämtade en rik Ikord.

Uti Harlem befägs Vetenfkaps-Societe-

tens påbegynta Cabinet , fom ärJigen riktas,

och de fä kallade Blumifternas verldskunni-

ga Planteringar, pä hvilka Staden otroligen

vunnit.

Hartekamp kunde få mycket mindre *

lämnas obefedt, fom vår Refan .'es florfråg-

dade Fader hade dår tiibragt inemot 4 är af

(in muntrafle ungdom och dar Jagdt grunden

til Botanikens nu varande flor. Den fä fri-

koftige fom formogne Juris Do<Floren nu

framledne Hr. Georg Cliffort hade utvaldt

denna lilla Landtgärd til en Retraite, och

bårjat dår anlägga en Lufl - Trägård , hvartil

han fokte och fick biträde. Vår flore von

LiNNé hade juft då ilutat fine Academi/ka

öfn ingår i Leyden och var nu färdig at be-

gifva fig på hemrefanj men hans veddskun-

riige Lärare, den andre Hippocrates, den

ftore BoÉRHAVE, ofvertalte honom , at defs-

forinna n beloka Hr. Cliffort. Doft. Lin-

M/Eus kom , fäg , vann denne fin Värds he-

la hjerta , han forbandts igenom de ypperligafte

tilbud at ftanna qvar i Hartekamp til Trägår-

dens i itänd fattande. Trägården omfkapades
,

förvandlades til Botaniik och forfägs med
de koftbarafte Drifhus, Cabinetter, Herba-

rier
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rier och Bibliothek. Örter, Fro, Djur och

Mineralier anlkafifades , icke allcnaft ifrån Eu-

ropa, utan åfven ifrån aJla Hollåndfka C6-

lonier. Trågården b!ef inom några år den

rikafte af alla privata, och defs be/krifning

den präktigafte, fom Lårda Verlden nå|On-

fin fedt. De Skrifter, fom denne Trägårds

ånnu ofynlige Praefé<^us hår författacje, fingö

icke förr fe dagsljufet, innan de utmärkte

den, fom med tiden /kulle blifva en Verlds-

Lårare i fin Vetenfkap. De båfta Fundä-

Hienta Botanica, det båfta Syflem, den bä*

fta Defcriptio Horti utgingo ifrån det lilla

förut okända Hartekamp, hvars minne eftet

detta aldrig kan utplåna». Kännare måflé

ock medge, at en Lit^nmus åfven få tack*,

famt forgudat fin Ciiffort, fom en Hoka-

Tius fin Mec^enas, en Gassendi fin Peiresc

(a) Ifrån Hartekamp fortfattes refan til Am-
fterdam, hvar van der 1VIeulen's Naturälie-

Cabinett, det ftorfta, efter Seba's, nu blef

forfåldt och Blue Jan's ryktbara Menagerie

fördes åfven utur Landet. Uti Medicinlka

Trågården, uti Hrrne Burman's , HouT-

tuyn's, Stoll's, KloecKner's och Herrar

Handlandes Samlingar träffades mångfalldige

Räi.

(a) Se Dedication och Företal til Hortus Cliffortia-

nus Amft. 1737 fol. Örten CUfforiia uph6rér

aldrig at årligen fiia fin Namne, utan föiiraraj:

hans minne få länge verlden ftår.



Rariteter, hvaraf Hr. ProfefTorn hade tilfålle

at 6ka de fina. Det fnygga Utrecht fordra-

de ock något uppehåll. Vår von Lmwé
blef här, til fit flora nöje, logerad hos Hr.

LooTEN, fom varit Gouverneur både pä Cey-
lon och på Celebes. Utom Academilka Trä-
gården befåg Hr. Profeflorn hår de förnåm-

fta Naturalie-Cabinetter, fäfom hos Herrarne

BoHADScH., LuTjsiAN , FoRTEsciiR med flera.

Et par dagar användes på Landet hos Hr.

Maximilian Henr. Sandricour, Marquis de

S. Simon, en Herre, fom utmärkt fig ige-

nom en_egen upfinning, at bevara de émtå-

ligafte Orter och Tråd vid lif ofver Vintren.

Uti Trägårds- konflen erkännes denne Mar-
quis för en lådan Måftare, at han ofver he-

la Holland , til ock med af Harlemfka Blu-

mifter, rådfrågas fom et orakel.

Refan fortfattes igenom Osnabriick til Ham-
burg, hvareft Hr. Buch's Botanifka Trägård,

H:rne Bolten's, Reimari,Schulz's, Giseke's,

GRiiN0v's och flere Herrars vackra Natura-

lie-Samlingar befägos. Hr. Weber's Moffar

och Hr. Fabricii Infe^er lackade Hr. Pro-

fefforn til Kiel ', de förtjente ock denna lilla

afvägj men det fagnade vår Refande ännu

mer , at där få fe vår faknade Forskåls rara Orf-

famling, fom var under Hr. Fabricii vård.

Uti Köpenhamn befågs den nya Bo-

tanifka Trägården , Kongl. Naturalie.- och

Konft-Kammaren famt Academiens Cabinet,

vida-
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vidare Hr. Grefve von Moltkes, Herrarne

Spenglers och Chemniz's ftora Snäck-förrå-

der. Conference-Rädet Holmskolds , Etats-

Rådet RoTTHöLLs och Mullers , Profefforer-

ne BiiiiNNiCHS och Cappels vackra Cabinet-

ter. Kammarherren Suhm befoktes åfven;

ty man kan icke jemna obeledt hans ftora

och koflbara Bibliothekj men detfa, ehuru

märkvärdigt, var en ftörre il^citt för en La-
GERBRiNG, än for en von Lmwé. Imedier-

tid har Hr. Profefforen alleitädes vunnit Vän-
ner, Kunfkaper och Samlingar. De <j kiftor

med Naturalier , fom /kickades ifrån Eng-
land, åro lyckligen hemkomne til Upfala.

De Franfka, fom afgått ifrån Rouen til Ham-
burg, innehålla utom annat, foga mindre,
ån 3000 nya Species af Orter. Ifrån Am-
fterdam våntas ock en betydelig mårhgd af

nya Orter och andra Naturalier. Alt få-

dant årnar Hr. ProfefTom at vid lediga ftun-

der, more Patrio , beikrifva. Hårtil onfl^^as

honom lifstid , hålfa och lycka! Han får

då tilfålle at bekräfta det hedrande omdö-
me, fom de mäfl uplyfte Utlänningar ho-
nom gifvit, neml. at Norden ännu icke Jor-
lorat fin Linnmus,

(Upf. Såll/k. Tidn. 1733 N:o 49.;

Die
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JJie N^iiejle Entdeckungen in der Chc'

mie, von D. LoR. Crell. Leipf. (Se
det föregående p» So.)

VII Th. 270 p. innehåller utom utdrag

, af K. Franjke Vet, Ac (1777) och K. Sven-

jke Fet. ylcad. (1779), HaarUmJka Vet. Soc.

(16 och 17 del.), «^- ni. 9 egna Afhand-

lingar. Hr. B. R. Crell önfkar, til bevis

det Spiritus Vint icke upkommer endafl

genom gärning^ at någon före gäsningen vil-

le frannfkaffa honom (t. e. genom Acidum
Nitri) utur gäsnings-fkickelige kroppar, fä-

fom Såcker, inkokad Vört eller Drufvemufl,

hvarigenom Ikulle bevifas at Ikilnaden emel-

lan Syran af Såcker och af Ättika endaft be-

ror på tilredningsfåttet. Hr. B. R. v. Velt-
HEiM befkrifver några märkvärdiga ftycken af

fin fordna Samling. Hr. Hermbstedt har

förvandlat Vinflens-Syran , igenom dephiogi-

fticerande med Acidum Nitri, til en värke-

1ig Säcker-Syra, och tror at det går lika fä

an med andra Syror utur Växtriket 5 han har

ock af helt ren Spiritus Vini genom Acidum
Nitri frånlkilt en vårkelig Säcker-Syra. Hr.

GiiiMTHER feck et godt Caufticum Antimo-

niale af Reguli Ant. uplösning i het Acid.

Vitr. conc. och Kokfalt, och en lika god
Naphtha med Zink, fom med Calx Zinci,

uploft i Acid. Salis. För Hr. Green har

reduäio Boracis båft lyckats når han med f^ark

eld
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eld deftillerade Koksfalt och Sal Sedativum

med hvarannan. Moderluten vid Saitvårken

gaf honom med Vitr. Martis aldrig något

brukbart Bitterfalt, men väl med A!un. Hr.

Westrumb feck afCalx Zinci, uploft i Acid.

Salis med Spirit. Vini, val en gul OJja , men
ingen vårkelig Naphtha. Hr. Pr. Succow
be/krjfver i (in l:fta Afiiandl. forhållandet af

Spir. Vini emot Zinkj icke allenaft vanlig

Spirifus utan ock Alkohol löfer något dåraf

i varma. Hr. Wiegleb handjar om visfe

Syrors förhållande emot Fixa Alkali/ka Sal-

ter til mättningj han fant väl, med Hr.
Bergman, at Alkali Minerale behofver til fin

måttning mer Syra än Alkali Vegetabile, m?n
bägge behofva likväl raäft af Acidum Nitri,

mindre af Acidum Vitrioli och minft af A-
cidum Salis. J. G. H. feck väl en Naph-
tha af Acidi Vitr. conc, Köksfalts och Spi-

ritus Vini blandning med (genom Brunften)

dulcifierad Acidum Salis, men ej förr än den
fift ofvergångne Syran med rent Alkali Ve-
getabile blifvit mättgd. Hr. Green belkrif-

ver et fått at til bäfta möjliga pris i flor t

tilreda Salmiak utan fublimation, Sedlizer

och Glauber-falt 5 7 delar Alun och 12 de-
lar Koksfalt kokas en half timme med hvar-

annan i 36 delar vatten , (ilas, afhålles från

det af kölden prscipiteräde Glauber-faltet,

inkokas vidare til hälften och den i Acidum Sa-
lis uplöfte Alun -jorden praecipiteras nu ge-

nonj
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nom en Spiritus, fom fäs pä deflillations-Va»

gen med utglödgad veda/ka utaf rutten urin

,

fedan filas det från Alun-jorden , då man u-

tan Sublimation tår Salmiak dåraf. (at Hr.

Green icke funnit Alun-jorden uti Wen'xe]s

Lehren der Vervandtjchaff der korper ^ faller

Rec. underligt forj hon år dock mot näftan

alla Syror icke allenaft efter Salia Alkalina,

utan ock de andre uplöslige jordarterne
,

ja

efter några Mtfdller.) Hr. Rohl vifar at en

på Cramers fått beredd ren Regulus Cobal-

ti dragés af magneten; glafet ddraf bar vål

en beftåndigare färg ån glafet at Koppar, ja

af Jårn, men fom dock kan genom repete-

rad ftark eld göras flycktig och biacknar

genom röken af Köksfalt. Hr. Hermbstedt
har ej kunnat få Naphtha af ren Acidi Tar-
tari förening med ren Spiritus Vini , faftån

en del af den öfvergångne Spiritus gjorde

Kalkvattnet grumligt, och efter afbränning

lämnade litet Acidum Tartari qvar, hvilket

bevifer at han förenat något af denne Syran

med fig. Hr. Tilebein råder at til Naph-
thae Salis häftiga

,
goda och öm niga bere-

dande, flå 4 delar Spiritus Vini i en rund

rymlig fialka, fiålla den 22.'^ timmar i fnö,

bvartil fedan flås på en gång 3 delar af et,

likafå i fnö genorpkyldt Acidum Salis Fu-

roans, dårpå flutas f^a/kan vål til med kork

och förbindning, fkakas ftarkt, flålles däref-

ter en timma i fnö, fedan några timmar på
et
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et något varmare ftålle och fift inne i rum-
met, och dagen därpå öfverdeftilleras Naph-
than på vatten.

(Gott. anz. 1783. 95 St. )

Befchreihung ehiger Neuen und fehenen
Pftant7i.ennehJ} den dahin gehårigen Zeichnun-
gen , är af Hr. Hof-R. o. R. Murray i Göttin-

gen inlämnad til dårvarande Vet. Societeten vid
defs Sammankomft den 10 fiftl. Maji. —
Spilanthus falivaria

,
/oZ/Vj ovatis obfolete fev"

ratir, caule obliqvo Jlexuofo panicuJato, år

upkommen af de fro fem den Franfyfke Bo-
tanicus Hr. Dombey famlat vid iJma-y den-
ne annuelle växtens tilnamn hårrår af rotens
och bladens egen/kap at famla mycken faliv

når hon tuggas, hvilket dock åfven (ker af
et annat Species af famraa genus, neml»
Spil. Urens L. Hon har fmå hvita blom-
mor fom Acmella. — L3'(;/«»j heterephyllum,
foliis ovatis Jiexuofis glaucis ramis horiz^on-
talibus fpinis gemmaceis, år et klent träd,
från obekant fädernesland, fom tål det var-
ma Orangeriet välj det liknar Lycium Boer-
haviaefoiium L. Supl. p. 1^0 må(V, åfven med
defs blekgröna bladj defs måfta taggar åro
vårkeljge bladknoppar j af bladens fneda ftåll-

ning kommer det ofelbart at de åro Jika

N:o 14. O gjat-
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glatte på bagge fidor. — Gypjophjla Vifcofa,

foliis lanceolaiis ^ internodiis caulis ramorum
et pedunculorum medio vifcofis ^

peialis emat"
ginaiis ; en annuel våxt , har det befynnerii-

ga at fr5hufet icke fpringer i 5 utan i 4 fi-

dorj fedan hon år fadd i drifbank tål hon
fria luften. — Salanum marginatiim h. Supl.

147, befkrifves nogare fåledes: S. Aculea-

tum, foliis finuato - angulaiis
^ fubtus omnino

^

fuperne margine\ tomentojis , calycibus tri-

partitif ; fråen J(:ommo frän Hr. Zuccagm
jFIörénz, under namn af Sol. Abysfinicumj

i harvarande Trägård år det annuelt.— Te-
tragonia expanfa Murr. år den fiftaj defs.vå-

fenteliga Chara<Ser år T. herbacea ramis cx-

panfii clongatis , foliis parabolicis
, Jioribus

plerumque fölitariiSy frudu. cormtto. Sedan

A. redan befkrifvit och namngifvit denne
ört, fant han henne i Hr. Pallas Hortus De-
midofii, under namn ai Demidovia tetragono:-

des y men tror henne likväl icke nog chara-

^eriferad til at utgöra et fårfkildt genus.

(Gotti anz. 1783- 90 St.) •

Ny heter:

Medicins Do<?torn Hr. Carl Norell (a)

ar frän en utlånd/k' refa, enkannerligen til

Eng-

(a) Se om honom Band. i. p. 214;
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England, nyligen tir Fäderneslandet åter-

kommen. 'W .b-::

Garnizons-lViedifcäs i Chriftianftad Do<S.

Carl Sauer hafd". T3 Januarii fiftledne fått

Kotngl. Majrts NåHfga- Refolution pä Prov.

Medici Syllan i Chriftianftads Lån , nar Pro-

feflbten Stob/EUs därifrån afgår.

Regem. Fältlkåren vid Kongl. Artille-

riet, Joh. Chk- Fröling, (a) hvilken alt-

fedan defs tjenftetid vid H6oftfalig Hennes

Maj:t Drottning LOVISA ULRICAS Hof

j

iom fKof-Chirurgus , fortfarit med betjäning

åfven hos H:s Kgl. Hogliet Princesfan SO-

PHIA ALBERTINA, har d. 30 Aprij fått

Kgl. Maj:ts Nådiga Fullmakt fom Lif-Medicus.

D. 30 Martii. dog i London den berömde

Anatom. Dod. William Hunter, Drottn. Lif-

Medicus, Han var född i Glasgou i Skottland.

Den 30 April år Prov. Medicus i Chri-

ftianflads Län , Profe/Torn po<a. Kiljan Sto-

ByEUs befordrad til Artis Öbftetricis Profes-

{or vid K. AcademienJ Lund.
^ K. Franlke Vet. Aöademien har til defs

tJtlåndlke Ledamot, efter den berömde Ber-

linfke Chemicus. Marggrap, valt K. Sven-

ika Vet. Academiens Secreterare. och Ridd.

af K* Nordft. Orden Hr. Per Wargentin.
O 2 D, to*

(a.) Har förut varit Under-Ghirurgus vid Kongl, La-

zarettetii



J2I2 ^ # ) O ( #
D. lo Julii blef Med. Doft. Hr. Carl

Norell af K. Coll. Med. utnåmd tH Artis Ob-
ftetricx Adjund efter framl Lic. Linderholm.

Forteckning pä Svenjke Läkare 1783.
CFortf. frän p. 190^.

8:0 j Medicinjka Faculttten vidLunds Acadefnie.

Hr. Dod. Ebekh. Rosenblad, Med. Praél.

Prof. Ord. Affeflor i R. Coll. Med.
Led. af K. Vet. Acad.

Hr. \Joé\. Christian Wollin, K. LU-Med.
Med. & Chem. Prof. Ord. Led. af

Phyfiogr. SåJIJkapet i Lund.
Hr. Doét. KiLiAN SxoBiEUS, Art, Obftetr»

Profeflor. (a)

Hr. Doft. Lars Aretin, Adjunft. Ord.

Hr. Doft. And. Eil. Barfoth , ad. Th.
Anat. Profeftor, Led. af Phyfiogr. Såll/k.

Hr. Doft. JoH. Henk. Engelhart , Adjunft.

Extraord. Refer nu på 3:dje året u-

tomlands (b).

(a) Hr. Frofeflorn lårer ofelbart fnarc fa^et liret Ac-
coiichements-Hus inrättat vid Acadcmien, på

det ungdomen där måtte vinna nödig öfning och

Profeffionen blifva Ivarande til ändamålet.

(b) For Vetenfkapens ikuU namnes hår i;o. Hiilor.

Macur. Profeflor Ord, Hr. Eric Gustaf Lid-

bjeck, Plantage Birefteur, Kidd. af K. Vafa»

Crdcn, Led. af K. Vet. Acad., Vet. o. Vitt.

Sållik. i Göfheborg och Phyfiogr. Sälllk. i Lun^t
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Utdrag af et Bref daU London den /j
yuhii 1783'

- - - "Alla förnuftiga månni/kor här,

"åfven Hr. Woulfe, fom år nog fmittad af

"Alchemirt^t grål, hålla Doft. Price (a) for

' ''en bedragare ; men det år fij få lått at

"bevifa det, ty han år flag nog at göra fä

'*många fvångningar , at man ej vål kan kom-
"raa åt honom. Hr. Walsh har årbudit fig

"at gifva honom 600 Guinéer får hvarje

"gran Guld, fom han kan producera mera
"än vigten af det pulver han lägger in , med
"förbehåll at han har armarna bara til arm-
"bogen under procesfen, 'Och at det iker i

"närvaro af folie, fom förfiå Chemienj men
"Price har fvarat, at det ar fruktlöft at vi-

"fa experimenter för folk, fom ej (ro hvad
''de fe med egna ögon.

"Det har varit under öfvervägande aC

"Huta honom ur K. Veten/kaps-Societeten,

"fom ock väl torde fke, om icke Landets

*'Lagar voro däremot".

O 3 Re.

a:o , Extraord. Prof. o. Bot. Demonftr. Hr And.
Jah. Retzius, Defign. Hifl. Natur. Prof. Ord,

Led. af K. Vet. Acad., Vet. och Vitt. Sällflc. i

Götheborg, famt Secret, och Led. af Phyfiogr.

Sållik. i Lund.

KO Se p. ao.
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Jiejq til Goda Hopps- Udda? , SödtaPoJ-

kretfen och omkring 'jordklotet y famt
til Huitentott- .of:h Caffer-Landeu ^ å-

fen i!j'j'l--j6 t af And. Sparrman ^

M,T)./ProjcjJorym!'vi. Förjle De-
len. ,Stockh. S:o J7S3 y utom Dedic.

//7 Kongl. Maj: t och Forteckning 6f-

ver innehållet 'jGG pag. med <) Kop-

.parjlick och Charta ofver dijlriéfet om-

kring Cap. '
'• "

' I denna fodla Debn förekommer egen-

teligen Röfan til Cap och därifrån et ftycke

ofter ut i diftriflet ,. til granfen af Cafferian-

detj Refan til Soderpolen befpares til nåfta

Del, hvaraf emedlertid .p. s6-lo6 gifves et

kort: begrep,

A. {orekommer genaft Låfaren med un-

derrattelfe at bår icke i"oka efter mönfter pä
Språk, fkriffått och håndelfernas oafbrutna

fammanhang, ej heller ea fullftandig Hiftoria

om Capy äfven at ofver 2000 be/krifningar

pä obekante Naturens aliler i denne Bok ej

vinna rum.

Til årfåttninj^ finner man bår de om-
ftåndeligafte be/l^rifningar på hvad A. under

Landtrefan i Africa fadt och hört.

Ankomften til Cap fl^edde d. II April

1772. Afrefan med Cap- Cook och Hrr.

FoKSTEK til Séderhafvet den 22 No v. f. å.
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Återkomften ti! Cap d. 22 Martii i??!- R4-

fan in åt Landet börjades d. 2^) Julii t å*.

och flöts genom återkomfl til Cöp den i*)

April 1776. .

At göra utdrag, til prof på Arbetets

värkeliga varde , blefve åfverflodigt och o-

nyttigt 5 det förtjänar ofelbart at låfas på fit

ftällej några fä exempel anmärkas endaft, til

Låfarens upmuntran.

P. 67. Pbilofophilk köld emot en hof-

1ig Slafvinna. P. 71. fara får håxeri hos Co-

lonifterne af Infea-famling. P. 7^- Adamiiifl?

Botanifering. P. go. Africanik Ålikogs rang-

ordning. P. 124- förmån af fpenflig kropp

vid nattläger. P. 126. omftåndelig under-

råttelfe om Oxpifl^or. P. 138- affprång från

African/ke Oxar til Irlåndfke Häftar. P. 147*

Callus vid Benfär. P. lög- förmån at v^ara

Trumpetare om man blir drucken i granikap

med Hysna. P. 1 87- Hottentottinnornes

blygfamma Knä-förklåden. P. 223* Hotten-

tottifka Flickors mifslyckade kårleks förlåt och

tra<^ering. P. 301. Enke-Maitresfer hos Colo-

niflerne. P. 321. et flags Myror, (Termes)

(a) hvilka tjena til föda för Hottentotterne.

P. 373. huru denne nation tål ovanligen flar-

ka dofes Emetica. P.' 379. huru de begraf-

-va lefvandc Dibarn med defs döda Mor.

O 4 P. 246.

(a) Se detta Band P. 89. mera och tydeligare under-

råctelfe gm detta Infeä;.
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P. 426. nyttan at få anfeende af håxeri Iios

Hottentotter. P. 474. Hottentotternes låita

tilgång på Vilbråd af egen afvel. P. 642.

och följande, vdlfortjdnie Anmärkningar vid

Ht' Qrefve Buffons cnfid^ge utläielfer om
ftere Svenjke Naiurforjkare» P. 693. be(krif-

ning om en Kalf af en Hippopotamus (Sjo-

ko?). P. 709. Jård under/ökning huru en

Skogs -Hottentott lårt konften at muta. P.

711. hum en djerf Skytt blir tungföfd af kår-

lek m. m., fom visferligen lårer fysfelfätta

Låfarens upmårkfamhet , förädla defs fmalc

och upfordra defs omdöme.
Figarerne åro vackre j de flåfte finnas

förut i K. Vet. Acad. Handl. vid Hr. Pro-

fefforns dar införde och här til en del om-
tryckte Rön.

Dk Neueflen Entdeckungen in der Che-

-tnie, von Doéf. Lor. Crell , VJUTh,
282 p. IX Th. 2S8 p. Leipfig. Qa)

Desfe bagge Delar innehålla , utom hvad

fom är tagit ur Kgl. Sv. Vet. Acad. Handl.,

utur Roziers Sami. och K. Fr. Vet. Acad.

för 1778 m. m. 23 egna Afhandlingar. —
Hr. B. R. ScoPOLi fåg at en aldeles efter

Berg-

(a) Se pag. so6.
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Bergmans fått tilredd Blodlat, fedan litet

Deftiilerad Åtticka blifvit tijflagen , fålde, i

Solen ftåld, fmåningom ofver ^^ del fin vigt

af Berliner-blå , och han påftår at den olika

fårg, hviiken Hr. Morveau fåg då han fål-

jde Metaller med fin Blodlut, härrörde af

hans ogrundade förtroende , til en Criftallife-

rad Blodluts fullkomliga renhet. — Gref v.

Salme berättar at han fått Sahpeier och defs

Syra genom fällning af Jårn-Vitriol, med et

på egit fått tilredt Alkali Volatile, och tror

at Vitriol-Syran nåflan på lika fått låter /oV-

vandla fig til Saltfyra. — Hr, B. R. Crell
fant Brunften åfven få fördelaktig til at dul-

cifiera Acidum Nitri och til Naphtha Nitri,

fom Hr. Westrumb förfökt honom vid Naph-
tha Salisj i6 delar Nitrum, g delar Brun-

ften , lika mycket Acidum Vitr. concentr.

och 24 delar Spirit. Vini gåfvo 23 delar A-
cidum Nitri duice och af den fecks 54
Naphtha. — Hr. Delme belkrifver hvad lom
händer , när man til Acid. Nitri fumans

,

hviiken blifvit betåckt med dubbelt Skedvat-

ten, dryper Spiritus Vini 5 han feck lika få

mycket Naphtha fom han tagit Acidum Ni-
tri , och i refiduum feck han vårkeligt Ni-
trum, tillika med et obekant Salt (kan/ke
en Såcker-Syra?). Väl torkad Saltpeter gaf

led hälften få mycket Acid. Vitr. concentr.

en Saltpeter-Syra i en Cryflallini/lc form, fom
dock fnart fmälte, och en Spiritus, hvars e-

0.5 gen-
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genteliga tyngd nåftan år = 1619. — Hr.

Westrumb har icke kunnat dulcifiera Acid.

Salis med Järn , men val med Ralkjord och
Bitterfaks-jord, 2 andra Brunftens beftånds-

delarj åfven har han genom Brunften de-

phlogifticerat Benzce Salt och Vinftens-Syra

,

(men ej Acid. phofphori) och fedan lätteli-

gen dulcifierat dem med Spiritus Vini. Når
man deftillerar Acid. Salis och Acid. Vitr.

öfver Brunften, gä de up i råda dunfter,

luckta fem Acid. Nitri, men behälla för 6f-

rigt fine egentelige egen/kaper. — Denfam-
ma ,

gör det trolikt at ån/kont man tyckes

få Aurum Fulminans utan Alcali Volatiie,

har det kunnat hårröra af den i Syra uplöfte

Guldkalken, och tillkrifver det af honom
anmärkte produä vidTenn-uplosningar, dels

af en långfamt anflåld uplösning, dels af et

ofverblifvit brånbart våfende. — Utaf en ftor

iryckenhet Aqua Sem. Petrof. fåg Hr. Hermb-
STEDT fmä fina fpetfige Cryftailer, lika Ben-

zoe Salt, falla ned, hvilki för öfrigit för-

liollo (ig lika med J£xhQx'\ik Perfilje-Olja och
tändes af Acid. Nitri fumans; hvilket icke

Ikedde med de fköna bladlika, på vatten

fimmande Cryftailer af Oleum Sem. Foenicu-

li , fom han i ftrång vinter feck anfkutne af

Oljan. — I anledning daraf at Säcker-Syra

år lig få dika , alt efter fom hon blir til-

redd
,

gör Hr. Hekmbstedt den fannclika

Jlutfatts at Acida Herbarum urfprungligen

lins
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fins emellan komma ofverens, fom ftyrkes

dåraf, at A. af Acidum Tartari fatt afdeles

lika Cryftallef med de af Såeker-Syra, når

han pä Bergmans ikt förfarit. — Den/am-

ma ftyrker til at bereda Cauft.. Lunare af

et Acid. Nitri, fom år vid pais lika flark

med dubbelt Skedvatfen, hvartiJ endaft ta-

ges en gäng til få mycket Silfver. — Herr

Green vifar af egne förfok at man med god

Kräpp kan fårja Bomull vål och beftåndigt

rod, når man någre veckor förut vål bJ5ter

honom i Trän, preHar få at fettet, kokar

den fedan i en lut, fom ej år cauftik och

därefter betar den i en uplösning af Alun

Smak (Myrtus Brab, L.) och Gallåplen, och

medan Bomullen dåraf ånnu år våt, kokas den

med Krappen i fjudhett vatten j han be/krifver

ock huru man af Veijde kan få den flörfta moj-

Jiga myckenhet Indigo^ mårkvårdigt år, at

om han vid torkningen långe ligger i Solen

och fria luften, blir han helt hvit. — Hr.

Do(5i. Reuss berättar huru Achard och Ludvig
genom dephlogifticerad Luft få oka hettan i

några kol, at Jårn fmålter innom få fecun*

der. — Hr. Ilseman har gifvit en Metallifk

Silfver-glans åt bokftåfver, fom varit fkrifnp

med Bly-åttika, därigenom, at han på dem
dirigerat dunflertie, fom upfliga når man flår

en Syra på hepar fulphurisj likafå har det

lyckats på hyit Bjyfpat j når hvit Gips fmål-

';^s en time med hälften få mycket Flufsfpat,

leck
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feck han efter kallnandet utfeende af en blad-

Jik Spat. — Hr. B. R. Crell berättar om
, Senator Beckers årfarenhet, fom icke alle-

naft feck Saltpeters -Syra af Ko -urin och ef-

ter tilbiandning med ren lut Saltpeter, utan

feck ock honom af en blandning af dyng-

pufs-vatten, lut af brund Får-g6dfel och ft6tt

Krita, och grundar dårpå fin mening at Salt-

petern vid vanliga fjudningar fås af dylika

Djuri/ke fuktiglieter, men icke af luften j ger

ock för/lag til förbättring i defs tilredningj

han belkrifver hår ock fåttet (a) at tilreda

de Turinjke Facklorne^ hvarvid Phospho-

rus år hufvudfaken. — Hr. Hasse har blan-

dat Acid. Nitri med Balfamer, Stenolja och
andre brånbare, fete och aetheri/ke Oljor,

och af de måfte forfoken fått et vårkeligt

Harts, fom lucktade efter Balfamerne och

Oljorne, och aflkildes genom kalt vattens

pågjutande} af Rofenolja blef produ<ftet me-
ra likt Talg, med Vax -olja likt Ägg -gula,

och med feta Oljor liknande Vax (åfven i

anfeende til forhållandet med Spiritus Vini ?)— Hr. BiNDHEiM vifar genom tjenligt för-

lok at den blå jorden, fom upkommer vid

uplösningen af fiere flags eldfaft Lutfalt , dr

tn vdrkelig Berlinerblå^ och beflär af flyck-

tigt Lutfalt, phiogifton, Kalk och Kiefel-jord,

Gips

,

(a) Som blifvit honom meddelt af Hr. Doft. Deteaw.

De göras m i Strasbuig.
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€fips, Jårn och Brunften; han vifer, dårutaf

ät Alun-jord icke år oumgängelig vid defs
beredning , och , i anJedning af visfe natur-

lige arters undertökning , at flycktjgt Lutfalt

har deJ i denne blå fårg (a). — Hr. De-
iius förklarar Gallftenar f.6r et djuriskt -Harts 5

de lofa fig i Åggegula, Såpa, Tind^ Antir
monii, Spirit. ^th. Höffmanni och i Spiri-

tus Vini, och prscipitera fig dårif;än, lika

fom Hombergilkt Salt, i fmä blad 5 Sairaiak
är et naturligt 5alt af Månnin^o-vät/kornej
med den .aljmånna röda Bolus har han ai
Sajtpeter fått en Spiritus fumans lik-a fom af
Koksfaltj Spatfyra är ej annat ån Acidum Sa-
Jis. -- Hr. IHeyer håller^ icke for rådligt at
gor? ^yruper Qeléeaktige,. emedan de dä
fnarare.forderfvas j af .lika delar' Flufsfpat
och Gips kunde han icke få en nog lått fly-

tande glafering på Koppar 5 af Chamom.
rom. feck han ingen blå utan en gul Olja.— Hr. Green håmtar Aer Fixus i puftar
från kallare fulla med 61, och blåfer få ho-
nom i vattnet fom han vil mätta 5 han råder
at taga Cryftaller af minerali/kt Alkali, be-
redt genom oilåckt Kalk utur Glauberfalt, til

Benzoe Salts af/kiljande5 Brunften har vårke-
ligen^ berofvat Svafvel en del af fit brännba-
ra väfende når de handterades i e,n fetort. '

"r. Hof-Med. Buchholz har fått den båfta

de-

(O Se pag. 171.
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dephlogtfticerade Luft, 66 qvarter af g lod,
i en bellagen Iler-Retort5 Glas-Retcyrter Imål-

tas defjjförinnanj det cauftika ljusgröna och
vid fidorne rodaktiga leliduum fråfte med
Syror (det har ock Rec. märkt, tillika med
en /karp Skedvattens-luckt, elivad Syra han
Jdog därpå). — Hr. Infp. Kohl anmärker,
at icke all Cobolt, fom ger Frittan en /kön
blå fårg, därföre gifver Porcellinet famma
vackra färg. Utur faften af Sedum acre,

precipiterar Spiritus Vini en Masfa, fom å-

(er löfer fig i vatten. — Ridd. Landkiam
anfer Aer Fixus fom grunden til alla Syror.— Hr. CoURTois gör beftlndiga fårgor af

Zink, fom kunna brukas lika med Bly- får-

gor. — Hr. WoULFÉ har fedt en fvartaktig

Wifmut Regulus utan Svafvel eller Arfenic.

(Gott. anz. i783. 91 St,')

Förteckning pä Svenjke< Läkare J783.

CFortf. frän pag. lia.

9:0, K. CoU. Mediet Membra och VraBici i

Landforterne.

Hr. DoÄ. Appelbaum (Nils) Prov. Med.
i Nyköping.

Hr. Doa. Balk (Lars) AflefTor, Prov. Med.
i RoJflagen.

Ht.
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Hr. Doå. Beyer (Georg. H.) Stads -Pliyfi^

cus i Yftad.

Hr. Doét. BEYERsxéai;. (JoH. Georg) f. d.
Prov. Med» i Nyl:^nd.

Hr. Ppa. Berger (Alex.) Afienbr, Bruks-
Patron, bor i VermJand.

Hr. Dod. Bergius (Petter) Bruks-Patron-

y

bor i Vermland*- ' , .

Hr. Doä. BjoRNLUND (Bengt) A/Tefl. Prov.
Med. i Björneborg.

Hr. Doä. Bergman^ (Joh. Gabr.) Affeffor,
. Prov. Med. i Åbo Lån.

Hr. Doå. Boecler (Christ. Ernst) Stads-
Pbyfi<Jus i Upfala.

Hr. Doa. Blom (Carl Magn.) AHef/or

,

Prov. Med. i Hedmora, .Ledamot a£
KongJ Veten/kaps Academiemit-;:

Hr. Doå. BrandeliiJs (Lars) Le<?lor vid
Skara Gymnafium.

Hr. Doa. Carger (Henr.) Pfov.-^Med. i
Uleåborgs Lån. ?,^«t' 7^

Hr. Doa. Colliander (Joh. G.) Prov. Med;
och Le<?tor vid Gymna(ium i Vexiö.

Hr. DoA. Cronholm (Joachim) Provinciaf
Medicus på Åland.

Hr. Do<5b. CoLLRi (Joh. von) Afleffor, Prov.
Med. i Lidköping. . iVDib^i^.

Hr. Doa. Dröes ( P, ) vice Prov. Med. i

Philipftad.

Hr. Doa. Dubb (Petr.) Atnir.. Medicus I^

Gotheborg. ;.J rlrl.
"

Hr.
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Hr. Do<51. Ekman ( Joh. Herm.) AffefTor,

Prov. Med. i Carlftad.

Hr. Dod. Ekmark (Carl Dan.) Prov. Med.
i Lovifa.

Hr. Do<5t. Elfvenberg (Emanuel) Provinc.

Med. i Kuopio.

Hr. Doa. Engström ( Per ) Falu Gruf-Me(^

Hr. Doft. FAGRiEUS (Jon. Theod. ) Stadr-

Phyficus i Alingsås.

Hr. Doc^. Faxe (Arvid) Amiralitets Medi-

cus i Carlscrona.

Hr. Doft. Feuch (Samuel) Stads-Phyficus i

Malmö.
Hr. Doft, Flodin (Carl Clem.) Provincial-

Medicus i Borås.

Hr. Doft. FoKSKÅL (Jonas) Medicus Nobii.

, i Nerike.

Hr. Doft. Gersdorfp (Lars A.) Expeditions

Medicus vid Flottan i Carlscrona.

Hr. Doft. Gkyzelius (Joh.) Prov. Med. i

• Torneå.

Hr. Doft. Gråberg (Joh.) Stads-Pbyficus i

Gåtheborg.

Hr. Doft. Hagström (Joh. Otto) Provinc.

Meciicus i Linköping.

Hr. Doft. Hall (Birger Mart.) Provincial

Medicus i Wefterås.

Hr. Doft. Hallenberg (Georg) Bergslags-

Medicus i Norberg.

Hr. Doft. Hallenius (Jonas) Prov. Medicus

i Upfala Lån.
Hr.
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Hr, DoA* Hast (Barth. Rud,) AfTefH Prov»

Medicus i Wafa Lån*

Hr« Do<n:. HjERTZELL (GtJST* JoH.) Stads-

Phydcus i ChriftinaEhamn*

Hr» Docl:. Hjort ( Joh, ) Prov» Med, i Wis-
by Lån.

Hrv Dod. HjoRTZBERG (Lars) Amiralitets

- Medicus i Carlscrona,

Hr* Do(fi:. Hcjltman (David) Prov* Medicus
i Wennersborg*

Hr* Doa, HuNTER (N* N.) K* Lif-Med* Bor
på (in Egendom i Oftergötland*

Hr» Doc^. Leyonmark (Joh* Jac.) K* Lif-

Medicus , Prov, Med, i Philipftad.

Hr* Do^, Lindecrantz (Eric) Fåldt-Me-
dicus.

Hr* Dod?^* Linderholm (Hekm») Praåicus i-

Yftad*

Hr* Dcci, Lindvall (Joh*) Prov* Medicus
i Carlscrona*

Hr* Doft, Lyman (Joh,) Provincial- Medicus
j Örebro.

Hr* Doa. MoNTiN (Lars) AfTefTor, Prov»

Med. i Halmftad. Led. af K. Vet. Acad.
1 Hr* Dofi:, NyEzéN (Dan.) Provincial-Medicus
'

i Umeå.
Hr* Doft. Nordblad (Eric) Affeffor, Prov»

Med. i Gefle Lån,

ti Hr* Doft. Norell (Carl)

Hr* Doft. Nyander (Joh* Carl) Provincial

Med, i Wimmerby.
N:o 15. P Hr,
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Hr« Doét. Palm (Christ«) Stads -Phyficus i

Weftervik*

Hr, Doä, Pfeiffer (Joh.) Affeffor, KongU
Ordens-Boktryckare,

Hr* Doft* RiBBEN (Edvard) t å, Prafticus

i Gdtheborg, bor nu på fin Landt-E-

gendom i Weftergöthland.

Hr. Doft. RydeÄck (Eric) Provincial Medi-

cus i Wadftena.

Hr. Doft. Sahlberg (Joh.) Affeflor, Leftor

i Hernöfand.

Hr. Doft. Santeson (And.) Prov. Medici,

Medhjelpare i Lifgedinget och Fabriqus

Medicus i Efkilstuna.

Hr. Doft. Sauer (Carl) Prov. och Guarni-

xons Medicus i Chriftianftad.

Hr. Doft. Schultzen (Math. G ) Affeflor,

Stads-Phyficus i Gotheborg.

Hr. Doft. SiEvERT (Joh.) Affeffor, Prov.

Medicus i Mariåftad.

Hr. Doft. Skragge (Nils) K. Lif - och

Prov. Medicus i Uddevalla.

Hr. Doft. Stickman ( And. ) Bruks-Medicus

i Wafter Bergslagen.

Hr. Doft. Svedelius (Gust.) Provincial Me-
dicus i Fahlun.

Hr. Doft. Thurling (Eric) Stads -Phyficus

i Sahla.

Hr. Doft. Till^us (Per) Affeffor, Provinc.

Med. i Helfingland.

Hr.
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Hr» Do«5l. Trendelenburg (Caspar) Stads-

Phyficus i Carlshamn.

Hr. Do(5t. U\'GE (Per) Prov. Med. i Malmö.

Hr. Doa. Wadstrom (J. A.) Pr. M- i Ekefjo.

Hr. Doä, Wahlbom (Joh. G.) Affeflbr,

Provincial Medicus i Calmar, Led. af

' K. Vet. Acad.

Hr. Dotfl. Wallerius (Joh. G.) f. d. Che«
mias Profeffor vid Upfala Academie,
Ridd. af K. Vafa Orden, Led. af K. Vet.

Acad. m. m. , bor på fin Landt-egendom
i Upland.

Hr. Doa. WiLKE (Christ. Dan.) Stads-Phy-

ficus i Norrköping.

Hr. Doä. WiTHKOPF (Joh. Chr.) Profeffor^

Reg. Fåltlk. vid Oflgötha Cavall. Reg.
Hr. Dod. WoLLRAT (J. G.) Falu Gruf-Med.
Hr. Do(5l. WÅHLiN (And. Magn.) Affeffor,

Hofråtts- och Provinc. Medicus i Jon-
köping , Led. af K. Vet. Acad.

Hr. Docfl:. WÅNNMAN (Carl Henr.) Prov.

Medicus i Helfingfors.

Hr. Dodi. Westring (Joh.) Pra<?tic. i Norrk.

Hr. Doél. Zandt (Carl Fr.) Prov. Med. i

Tavaftehus.

Hr. Do^. Zetterberg (Henr.) f. d. Prov.

Med. i^ Nyköping.

Hr. Dod. OsTERMAM (Magn. Gabr.) Prov.

Med. i Lif-Ged. och Le<ftor vid Gym-
nafium i Stregnås.

j^ i« (K

P 2 Så-



Således funnos år 1783 af Promovera-

de Doåores Medicinae i Riket:

iro, K. Collegii Medici Ledamöter

och betjäning, fe p. I. — — l6.

2:0, Under Colleg. lydande Lära-

re, p. 3* — — — — 6*

3:0, Medici Pauperum, utom Coll.

betjäning, p. 4. — — — I»

4:0, K. Håfvets Medici, p. 4. — 6.

5:0, Praélici Holmenfes, p. 4. — 15.

6:0, Medicin/ka Faculteten i Upfa-

la, p* 189- — T" — — 6.

7:0, — — — i Abo, p. 190. — 3.

gro, — — — i Lund, p. 212.

—

6.

9:0 , K. Collegii Membra och Pra(?iici

i Provincerne
, p. 222. — — 77.

136.

Väderkkeii och de måji gångbara Sjuk'

domar, Mänaderne April, Maji och

Jiimiis 1783*

ApriU

! Morg» mulei, I' gr» v, Barom* 25,49»

Midd» 5 gr, v»

2* Morg* mulet, 3 gr» varmt, Bar* 25,64»

Midd, klarnade, 8 gr» varmt»

3. Morg.
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3» Morg* klart, 5 gr* varmt , Bar, 2'J,74,
Midd, 13 gr* varmt*

4* Morg* mulnade, <; gr* varmt, Baiom*

2<),73* Midd* klart, 14 gr* varmt*

5* Morg* muiet, hade om natten rägnaC,

2 gr* v* Bar* 2<),l6* Midd* Jitet inö,

2 gr* k* Häftig Nordanftorra*

6* Morg* mulet, 5 gr, kalt* Midd* 2 gr»

varmt*

7* Morg* mulet, 3 gr* v^ Barom* 25,56*
Midd* 10 gr* varmt*

8* Morg* kJart, 4 gr* v* Bar* 25,50* Midd*
12 gr. varmt* il

9* Morg* klart, 3 gr* varmt, Bar* 25,49*
Midd* dunkelt, 11 gr* v*

10* Morg* halfklart, 4 gr* v* Bar* 25,55*
Midd* II gr* v*, aft. litet ragn.

II* Morg* klart, 2 grad* v* Barom* 25,71*
Midd* 10 gr* v* ,-

12* Morg* klart, i gr* k* froft* Bar* 25,75*
Midd* 9 gr* v*

13* Morg* halfklart, midd* ir gr* v* Bar*

25,90*

14* morg* mdet, fmärågn, 4 gr* v* Barom*
25,82* Midd* klart, 13 gr* v*

15* Morg* ftromoln, 4 grad* v* Bar* 25,58*
- Midd* 12 gr* v* ^

l6* Morg* mulet, 2 gr* varmt , Bar* 25,00*
Midd* 5 gr* varmt, aftonen fnöblandat

' rägn*

17* Morg* klart, i gr* v* Bar* 25,56*
P 3 18' Morg.
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Ig» Midd, 12 gr* v»

IQ, Morg* klart, i gr, v* Midd. g gf* v.

Bar, 25,87*

20» Klart, morg* I gr. k* Midd. 6 gr, v,

21» Morg, klart, 3 gr, varmt, Bar, 2'),57»
Midd, mulet, g gr* varmt,

22* Morg, mulet, 3 gr, varmt, Bar, 25564*
Midd, klarnade, g gr* v,

.23* Morg, klart, i gr, v, med froft, Bar,

25,82, Midd, 9 gr, v,

24» Morg, klart, 3 gr, v. Bar* 25,72, Midd,
lo gr, v*

25* Morg, klart, 3 gr, v. Barom, 25,64,
Midd, 5 gr, v,

26* Morg, klart, 2 gr, k. Bar, 25,95* Midd»
knapt 4 gr, v,

27* Morg, klart, I gr, varmt, Midd, 13

gr, v,

28* Morg. klart, 6 grad. varmt. Bar, 26,86*

Midd, 16 gr, v,

29* Morg, klart, 7 grad, v, Barom, 25,92*

Midd, 17, gr* v,

30* Morg, klart, 9 gr, v. Bar, 25,go, eft,

midd. Ig gr* varmt, om afton mulet

med ftånkragn*

Maj i.

I* Morg, halfklart, 7 gf* v* Bar. fom fal-

lit til 25,65 , fteg til 25,80, Midd, 12

'" "•

.. Mia
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f?« Måft mulet med fnåblandat rågn några

timmar, morg* 6 och midd* 4 gr, v.

3, Morg* klart, i gr, k. Bar, 25,6l» Midd^

<J
gr, v, fnögade Jitet.

4, Mera mulet, fraä rägnlkurar* Midd» il
gr, v,

5, Morg, klart, 3 gr, varmt, Bar, 2>,4I#
Midd, 10 gr, varmt, aftonen mulet,

började rågna,

6* Morg, mulet med vackert rågn , 6 grad*

Varmt, Bar, 2^,23, Midd. 3 gr* v*,

ibland hagel/kurar,

7, Morg. mulet, 3 gr. v» Rarom* 25,43»
Midd, fnåblandat rågn

, 5 gr, v,

8* Morg, mulet, duggrågn, 2 gr, v» Bar*

25,56* Midd, 7 gr, v,

9, Morg, mulet, 3 gr, varmt. Bar* 25,69»
Midd, 4 gr, v*, fruktfamt rågn i flere

timmar,

lo, Morg, klart, 3 gr» varmt. Bar» 2/,63»
Midd, 12 gr, v,

II* Klart, 6 gr. varmt,

12* Morg, klart, 6 gr* varmt, Bar* 25,73*
Midd, 14 gr, v, •

13* Morg, klart, g gr* varmt, Bar* 25,71*
Midd, 18 gr. v,

14* Morg, klart, 11 gr* varmt. Bar* 25,75'*

Midd, 20 gr, v*-

15, Morg, klart, 11 gr, varmt. Bar* 25,60*
Midd, halfklart, 21 gr. varmt j mulna-
de til aft* med frugtfamt rågn om natten*

P 4 16. Morg.



l6t Morg. mulet, ii gr» varmt, Bar* 25^52»
Midd» 14 gu varmt , klarnade.

I7« Morg, fugtig dimma, 10 gr« v., Bar,

25,69* Midd. klarnade, 21 gr, v«

Ig, Måft mulet, utan rågn, midd. 22 gr. v*

19* Morg. mulet, 14 gr. värn, t, Bar* 25,65*
Midd* litet ftånkrågn, 13 gr, v.

20« Morg* klart, 13 gr* varmt, Bar, 25,83*
Midd, 10 gr* v*

21, Morg* klart, 5 gr, varmt. Bar* 25,85*
Midd, Ig gr, v,

22* Morg, klart, 11 gr, varmt, Bar* 25,60,
Midd, 19 gr, v,

23, Morg, klart, 9 gr, varmt, Bar, 25,49*
Midd, Ig gr, varmt*

24* Morg, tunna moln, midd* 23 gr, v*

25, Klart, morg* 17, midd. 23 gr, gr, v*

26* Morg. klart, 12 gr, varmt. Bar, 25,54*
Midd. 20 gr* v*

27* Morg. klart, 14 gr, varmt, Bar* 25,53*
Midd, 20 gr, v,

28* Morg, klart, 14 gr, varmt. Bar, 25,48*
Midd* 24 gr, v*

29, Måft mulet, midd* 19 gr. v.

30, Morg, mulet, g gr, varmt. Bar* 25,73,
Midd. litet rägn , 12 gr. v.

31» Morg. klart, 7 gr, varmt, Bar, 25,72*
Midd, 17 gr, v,

! klart, midd* 21 gr* v*

2 1 Morg*
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2* Morg, klart, 15 gr* varmt, Bar* 25,59*
Midd* 25 gr, v*

3* Morg* klart med ftroraoln, 12 grad* v.

Bar* 25,76* Midd* 17 gr* v*

4* Morg* klart, 8 gr* varmt, Bar* 25,91*
Midd* 16 gr* v*

5* Morg* klart^ 10 gr* Varmt, Bar* 25,95*
Midd* 17 gr* v*

6* Morg. klart, 12 gr* varmf. Bar* 25,91*
Midd* 19 gr* v*

7* Morg. klart, 14 gr* varmt, Bar* 25,85*
Midd* 23 gr* v.

8f Strödda moln med något rågnftånk*, 25
gr* v*

9* Morg* klart, 15 gr* varmt, Bar* 25,52*
Midd* torra ftromoln, 22 gr* v*

Ip. Morg. måft klart, 14 gr* varmt, Bar*

25,35. Midd. torra ftromoln, 20 gr* v*

II* Morg* ftromulit, 13 gr* v* Bar* 25,35*
Midd* mer mulet, 19 gr* varmt, räg-
nade mot afton,

12* Morg. mulet, 13 grad* varmt, Barotn*

25,29. Midd. något rågn, 19 gr v*

13» Morg, klart, 14 gr. varmt, Bar* 25,34*
Midd, torra ftromoln, 20 gr* v*

14» Morg. mulet, fmått rågn, 14 gr* varmt,
Bar. 25,53f Midd* 21 gr* v* •

15* Klart, midd* 28 gr* v*

lé* Morg* klart, 17 gr* varmt, Bar* 25,55*
Midd* 26 gr v*

P 5 17* Morg»

* .
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17» Morg. klart, 19 gr. varmt, Bar. 2

<J,3 7»

Midd. 24 gr. v»

Ig. Om natten å/ka med ymnigt ragn , morg.
mulet Ig gr. varmt, Bar. 25,29. e. m.
rågn, 17 gr. v.

19. Morg. mulet, 15 gr. varmt, Bar. 2<>,42.

Midd. klarnade, 20 gr. varmt, e. m*
ftrömoln med en god rågnlkur,

20 Morgv klart, 15 gr. varmt, Bar. 25,46.
Midd. mulet, äHiedunder och rågn, 2

1

gr. varmt.

21* Morg. dimma fom klarnade, 16 gr. v.

Bar. 25,46, e. m. äfkedunder o» rågn,

24 gr. v,

22. Klart, midd. ig gr. v.

23» Morg. klart, 15 gr. varmt, Bar« 25,89»
Midd. 20 gr. v.

24» Morg. klart, midd. 26 gr. v*

25* Morg. klart med Solrök, ig gr. varmt.

Bar. 25,77* Midd. 26 gr. v.

26» Morg. klart med Solrök, ig gr. varmt»

Bar. 25,76» Midd. 26 gr. v.

27» Morg. klart med Solrök, 19 gr, varmt.

Bar. 25,72» Midd. 27 gr. v.

28» Morg. mulet och rökigt , 17 gr. varmt»

Bar. 25,56» Midd» rågnftänk, 20 gr. v»

29» Måft mulet med vackert rågn, midd» 21

gr. v. Bar» 25,44»

30» Morg. klart, 12 gr» varmt. Bar* 25j68*

Midd. halfklart, 20 gr* varmt.

^k"^ '^^k'^ ^ ^
Den
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Den i fifta Qvart. p. 105 nåmde Ma-
ligne Flufsfeber marktes ånnu i April, men
i Maji månad fparfamt och lindrigare; en

envis vanlig Catharral- Feber följde därefter/

med hofta och plevriti/ke fymptomerj Mefs-

lingen afipftes pä Stora Barnhufet af Koppor-
ne , fom ' i Junius dödat någre. Rodfot har

ock i Junius yppats fporadice, utan at vara

lårdeles fvår, förmodeligen en följd af den
tidiga ftarka värmen och torkan , famt kyliga

nätter.

Sedan Hans Kongl, Höghet^ Svea Rikes

Krön - Frins , ofver et helt år beftändigt va-

rit vid god hålfa och Defs ålder nu for

Koppympning var den tjenligafte, blef, pä
Kongl. Majits Nädigfte Bf/öö«/w^, Kopporna

på Honom ympade, efter foregången praepa-

ration, f. m. d. 29 Maji; Cuticula var ge-

nom Veficatorium uplyft och färfk Materia

pålades ; den i Junii fyntes at fmittan tagitj

den 2 blef Hans Kgl. Höghet tung och fom-
nig, hade ingen apetit, någon hufvudvärk,

mycken ömhet under den ympade armen,
mot afton lindrig feber med påföljande o-
rolig nattfomn; den 5 i morgonftunden fyn-

tes någre Koppor, hvarefter Febren raäft för-

fvunnit och Hans Kgl. Höghet blef munter;
hade icke heller desfe dagar hållit ilg vid

fån-



fången; den 6 rolig fömn ofver natten , Kop-
porne börja böja fig och några flere fynas

komma i an(igtet och pä kroppen j den 7
någon oro öfver natten af ftickningar i ymp-
färet, Kopporne höja figj den 9 god natt-

ro, ingen Feber, Kopporne höja fig mera;
den 9 god fömn , apetiten återkommen,
Kopporne börja mogna; den 10 god fömn,

Prinfen glad och munter; den II rolig natt

,

de förft i anfigtet utilagne Koppor börja tor-

ka; den 12 god fömn; Kopporne, omkring

70 åfver kroppen, utom vid ympfåret, bör-

ja nu mera torka; den 13 alt i naturlig väl-

måga, Kopporne torka ofver hela kroppen.

Den 15 Prinfen mår alt båttre och båttre,

Kopporne falla af, ympfåret lakes; den 21
var hålfan få fullkomiigen återftald at Hans
Kongl. Höghet börjat fara ut; den 24 hölts

för Hans Kongl. Höghets ätervundna hålfa

en allmän Tackfäjelfedag i alla Stadens Kyr-

kor, äfven iom vid Parola Malm i Tavafl:-

Jand, under Canonernas losfande, inför K^/.

Maj:t, fom då var viftande där vid Campe-
mentet.

Vården, under ympningen, var anförtrodd

til Affefforen i K. Coll- Medicum. Dofl. C.

F. v. ScHULZENHEiM, biträdd förft af Reg.

Falt/kåren AfTeffor Elias Salomon, och efter

hans afrefa med Kongl, Maj:t y af Profeif^orn

Do^- A. J. HagstrÖ]\i.

Un-
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Under Kongl. May.ts viftande vid f6re-

nåmde Cannpement i Finland på Paroia Maim
en half' mil från Tavaftehus Stad, hände

den 12 Junii , då Exercitien /lutades med
faifvor af Artilleriet, den hogflbeklageiiga o-

lyckan, at Kongl. Maj:t , vid en Defs Håll

oformodeligen öfverkommen fkråmfel, foil

til marken och afbrot ofra delen af vånftra

Armpipan. Om vidare forloppet hvaraf föl-

jande gifver uplysning:

"Efter Hans Kongl. May.ts den 12 fiftl.

"Junii j klockan half g om aftonen timade

"olyckelige fall , befants Defs vånftra ofre

"Armpipa (Humerus) vara fnett afbruten,

"ungefår 3 tum nedanför Axel-leden, (a)

"och Benåndarne il^utn^ öfver hvarannan,

"fom vid et fnett brott vanligen /ke plågar.

"Denna Fradura Humeri Obliqua, blef ge-.

"naft genom min åtgärd behörigen förbun-

"den, famt anftalt gjord, at Kongl. Maj:t

"i en fittande ftållning kunde baras från Pa-

"rola til Tavaftehus , för at ernå mera be-

"qvämlighetj och led Kongl. Maj:t ^ under

"det Han blef buren, mycken fveda , hvaraf

"Honom fiere gånger nog mattighet åkom.
"Vid ankomften til Tavaftehus kl- I om
"natten, hade Konungen Feber, och kunde

"éj

L _ y_

(a) Således under Dekoides. Se forhållandet där;i^id

i Prof, Martino Afh, om Benbrott tap. 13.

p. 91.
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"ej få någon fömn utan klagade 6fver värk

"uti Brottet. Det blef dårfore nödvändigt at

"Den 1 3 på förmiddagen öpna förban-

"detj då ockfå orfaken til värken, uptäck-

5'tes hårröra af Ben-ändarnes rubbning under

5'transporten , och hände däraf , at fä fnart

5'Brottet åter blifvit jämkat i fin ordning

,

''och Armen genom et tjenligt förband blif-

5'vit beqvämt placerad, förfvan plågan med
3'detfamma fä märkeligen , at Kongl. Maj:t

3'kunde famma dag , helt munter åta mid-

3'dag med Defs Suite."

"Den 14 hade Kongl. Majxt fofvit väl

"hela natten. Var utan all Feber och geck

"uppe i Sina röm , med foga vedermöda af

"Sin brutne Arm."

"Den l^ vaknade Kongl. Majn efter

"en rolig fömn, och klagade Sig ej, oak-

"tadt en ökad Svulnad och Blånad i dag

"yppade fig uti nedre Armen. Var ock nu

"aldeles Feber-fri."

"Den 16 och 17 mådde Kongl. Mny.t

"helt väl, och hade inga befvärliga tilfållen,

"hvartil en nödig ftillhet och afpasfad diat

"ganfka mycket bidrog.'»

"Den 18 fom Blänaden på nedre Ar-

"men började aftaga, och öfre Armens fvul-

"nad åfven minfkats, blef nödigt at i dag

"ömfa Bandagen och denfamma hårdare om-

"Iinda> hvilket Hans Kongl, Maju Nådi^ft

"for.
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^'förklarade medföra betydelig Hfa och ftad-

"ga uti Armen."
"Den 19, 20, 21 och 22, var Kongl.

'^Maj:t utan all Feber och plåga, och uppe-

"holt Sig i Sina rum med all ftillhet och
"onfkelig vålmåga.''

"Den 23 forfökte Kongl. Maj:t at gå-

"ende promenera i fria luften, hållande en
"af Sina Cavallierer under armen, hviiket

"lyckades gan/ka väl och utan någon plåga

"efteråt."

^'Den 24 åkte Kongl. Mtijit et litet ftyc-

"ke uti Defs Vagn och geck fedan til fots

"den åfriga vågen til Lagret, famt befant

"Sig därvid helt val och utan befvår i Ar-

"men, fof ock gan/ka väl den påföljande

"natten."

"Den 25 begaf Sig Kongl, Maj:t kl. 6
"om morgonen til Lagret, och hade ftyrka

"nog for at Sjelf fora Befälet och at til fots

"följa Truppernes rörelfer , och då Konun-
"gen kl. 9 om aftonen hemkom, klagade*

"endafl öfver en, få mödofam förrättning,

"vanligen åtföljande trötthet."

"Den 26 hade Konungen fofvit val,

"och var i dag få litet fatiguerad af de för-

"ledne dagars ftarkare rörelfer, at Kongl»
^'Majit i förmodan af lika lyckelig utgång,
"i morgon (den 27 Junii) årnar refa häri-

"från. Och har Armbrottet under et be-
"qvåmligt och ftadgat iåge, vunnit al! den

"faft^
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?'fafthet, fom denna korta tiden möjeligen

"kunnat tillåta. Tavaftehus d. 26 Junii 1783."
Elias Salomon.

Vid KongU Maj:t$ lyckliga äterkomft

til Refidencet den 9 Julii kl. 4 om morgo-
nen , var KongL Maju i få måtto förbättrad

,

at någon fvulnad fom ånnu äterftår, gifver

hopp om fullkomlig reftitution. (a)

Borgerlkapet i Stockholm har til under-

dånig fågnads betygande öfver Kgl. Maj\ts

lyckliga äterkomft och ofvervundna olycks-

håndelfe gifvit 4000 Rrdaler fp. til K. Lasa-

rettet hår i Staden, af hviiket Capitals ranta

visfe Sängar dår ilsola underhållas for Arm-
och Ben-brutne, under namn ziLoulais Sdn-

gar^ til åminnelfe af jidUct dår olyckan hån-

de, ej långt från Tavaftehus.

Et ganlka hedrande efterdome! hvari-

genorn underfåtares glådje båres pä et var-

aktigt fått til de fenafte och tacklamme ef-

terkommande.

Philofophical Tränsaäions of the Royal

Society of London Vol, LXXU. Jor

the Tear iyS2. Part. 1. jj82. 302 p.

- - - IV) J. ToRLESE, Efqv. befkiifver et

dubbelt Flicke MifsfoJIer, dar bagge Barnen

vo-

(a) Vid flutet af Julii månad borttogs Forbandet. Man hop-

pas at K. Maj:ts lyckeliga Kropp'-conftitution fnart 15-

ler fullkomligcn återftålla hllfan , hilft man ej larer haf-

va at fruckta nägon complication vid Arm-Brottet,
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voro med fötet fammanvuxne, hade en ge-

menfam Anus och Nafle , men eljeft all ting

fårlkildtj det lefde endaft några dagar. Fi-

gur år ock bifogad.

- - - XIV) Ric^. KiRVAN fortfåtter fine for-

fåk och anmärkningar öfver åt/killige Salters

egentelige tyngd och attra<?l:ions-kraft (Se det

foregående, detta Band p. 87). Forft råt-

tar han några miistag fälunda: Tort 'Alkali

Veget. håller i loo gran icke 21 utan 22,

4^7 gran faft luft och fordrar til (it mattan-

de af den fara delen af Mineral-fyror unge-

får 36,23 gian, men åro de aldeles befria-

de från jord', vatten och fafl luft, fordras

46,77 gran. Ju ftarkare Acidum Vitr. är

oxjh ju mindre vatten tillades, deflo långre

tid forlopp, innan blandningen ärhölt den
ftörfta möjliga täthet j Hr. K. låt honom alt-

få ftå hela 12 timmar, innan han underfok-

te, och gifver nu 2 förbättrade Tabeller of-

ver blandning af Acidum Vitrioli och Nitri

med vatten : Dephlogifticerad Acidum Nitri

vidgade fig 0,0^7, vid en /kiljaktig vårme

af 90:^5 hvilken egenfkap i allmänhet år lik-

ftållig med graden af vårmen hos Acida Ni-

tri och Salis, altid ftarkare ån utvidgandet,

vid lika vårme, af vatten j Acidi Nitri ex-

panfion år lika med expanffonerne af defs

fura del och vatten tilfammans tagne. Vid
Acid. Vitrioli conc. och diluti expanlion fant

Hr. K. inga få visfa lagar, förmodeiigen e-

N:o 16. Q me-
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medan desfe merendels innehålla främman-

de åmnenj loo gran rent Alkali Minerale

fordrade til fin mättning 60-61 gr. Acid.

Vitr. dil.
, 57 gran Acidi Nitri och 63-67

gran helt rent Acidum Salisj loo gran rent

flygtigt Alkali fordrade 106 gran ren Acid.

Vitnoli, ii<J gran- Nitri och 130- Salisj loo
gran ren Kalkjord fordrade 104 gran rent

Acidum Nitri och 112 rent - Salis 5 loo gr.

ren Bitterfalts-jord," fom icke löics af Syror

om icke med tilhjeip af eld, fordrar rent

Acidum Vitrioli I2S, Acidum Nitri 132 och

Salis T40J lika mycket ren Alunjord behof-

ver af Acidum Vitrioli 133 gran - Nitri 153
och - Salils 173,4') gran.

Helt vigtigt är hvad A. nu anforer om
Phiogifton 5 antdndelig Luft förklarar han,

då han i ^U\ art år ren, at vara ingen ting

annat ån phlogijlon: val icke oblandat, hvil-

ket det, lika med faft Luft, aldng förekom-

mer våra finnen , utan bragt til Luft genom
cldj detta föker han med egen och andras

årfarenhet därigenom at vifa, at det åger al-

la de egenlkaper fom man til,1<rifvit phlogi-

fton: alla bränbara kroppar uphora at vara

fådane, få fnart all antåndelig Luft år utur

dem drifven : Metaller förlora då alla et brån-

bart våfende tilhörige egenfkaper, men be-

komma dem äter genom antindelig Luft,

fom af dem aldeles och odelt upfiukes, åf-

ven i Alkaliik Luft, och då blir allenaft fen

Luft
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Luft qvar, fom hvarken år Alkali/k eller brån-

bar; Arfenic-fyran utdrifver hon visferligen då
allenaft, mr Metallen därmed är ofvermåt-

tad, och åfven hon blir en regulus arfenici,

når man låter brånbar Luft gå genom hen-

ne, uploft i dubbelt få mycket vatten. Vo-
ro en Syra därtil nödig, få mäfte utHaget al-

tid blifva olika efter Syrans art, likafom Me-
delfalter bli olika efter oHka Alkali och
Acidum. ( Detta tycker Rec. icke vara en
nödvändig följd, ty den brånbara Luften

kunde aga et til alla Syrors danande tjenligt

grundämne , och marker man icke någon
Jkilnad emellan Hagen af brånbar Luft ? och
vore det icke hnöjligt at vid visfe operatio-

ner en del af den möjliga Syran ftege tilli-

ka up i Metall-jorden?) Når tnan med akt-

famhet uteftånger all den yttre Luften, få

kan brånbar Luft ingalunda göras /Idckelig

for andedrågten genom tvättande i vatten
5

hon kan ej heller beftå af ytdel plogiftice-

rad Luft och frdelar phlogifton, ty då /kul-

le hon endafl vara gtdei lättare ån allmänna
Luften, då hon iikvål är ii gånger iåttarej

åfven borde efter antändandet mycket mer
qvarblifva ån vårkeligen blifver. Likafom
JEthet och Oljor, när de gan/ka ofta deftij-

leras, Iluteligen blanda fig med vatten, åf-

venfå gor brånbar Luft , faflän phlogiflon f6r

fig aldrig ingår denna förening. Kanfke phlo-
gifton är en eledri/k flytande kropp, i et joo

Q 2 ^ gån-
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gånger mer förtunnat tilftånd an iht år i an-

tändelig Luft. Sluteligen foker A. utftaka

myckenheten af phiogifton i hvarjehanda Luft-

arter och i Svafvelj i Saltpetterluft genom
jåmforelfe af Acidi Vitrioli och Nitri vårkan

på Jårn3 ICO cubic tum dåraf innehålla 6,7
gran phiogifton och 33,2 gran Acidi Nitri j

åfven uti faft Luft vil A. finna det och tror

at phlogifticerad Luft fl^iljes därifrån uti in-

gen ting annat, an at hon ar därmed ofver-

mattad och blir därigenom olöslig i vatten

(Hår förefaller det Rec. at A. går för fort

ofver Lavoisiere, utmärkt noga, gjorde för-

fok, hvilken fann den Luften, hvaruti Metal-
^ ler calcinerades, vrira, icke Fixe , utan phlo-

gifticerad, fom icke blandade fig med vat-

ten; och at det fom vid Metallernes calci-

nering blandade fig med deras kalker, var

icke Fixe utan phiogifticerad Luft och lyn-

tes fådan utan Fixe Luft, når Metallen til

fin redu<5tion icke behöfde något phiogifton.

Kalkvattnets dunkelhet, öfver hvilket han

med brånglas calcinerade Bly, var obetyde-

Jigt och fyntes uppenbarligen vara få blifvit

mera af en håndelfe, ty Priestley blef vid

- lika omftåndigheter icke varfe det, hvilket

visferligen fnarare låter höra fig, ån at Kalk-

vatten, fom redan få ofta år anmärkt, /kul-

le blifva oklart genom fafta Luftens tilfålliga

närvaro dårutinnan.) Vid den renafte dephlo-

gifticerade Luftens blandning med Saltpeter-

Luft,
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Luft, feck A. altid Fixe Luft 5 altfå förvand-

las icke Luften genom förbränning i phlogi-

fticeradj utan den delen dåraf fom redan af,

Naturen år phiogifticerad , blir därefter qva-

re. Brunften lofer fig" annars endaft i phlo-

gifticerade Syror j men åfven i faftLuft. Säc-

ker-fyra blir genom phlogifton lättare löslig

i vatten ån hon förut var,- dephlogifticerad

Acidum Saiis år icke få léslig fom den van-

liga. 100 cubic tum fafl Luft hålla 8}3S7
gran; lika många tum fur Vitriol Luft 6,6

gran j lika många tum Svafvel-Luft 40,61

»

och åfven få många tum fur Kokfalt-Luft

nåftan* 0,227 gran phlogifton.

(Gott. anz. 1783- 92. St.)

Utdrag af. Prov. Medici i Björneborg y

AJJeJJor B. BioRNLUNDS Embets-Be'

räitelfe fot är 1782. CFortfättning

från p. 9pO
Den mycket bekanta Farfot, (a) nära lik

Sydenhams Febris Hyemalis, eller den Flufs-

feber , fom af tiuxHAM och Stoll kallas Influen-

x>a och mäft känd under famma namn, famt

hvilken åfven tyckes kunna kallas en Syno-

chus Rheumatifans, blef i Martii månad all-

Q 3 män

(a) Se p. 84, 94» 98- .
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mån 6fver hela Landet. Den il^all kommit
ifrån Ryfsland och längre bort. Den var all-

män i de måfta hus, få i Björneborgs Stad

fom pä Landet, i denna månad. Sjukdo-
men började med Feber och rysningar, om-
växlande med hetfa, fom kunde räcka en

dag eller éiera , tillika med ftark värk i he-

la kroppen, hofla, hufvudvärk, hos en del

fticknjngar i hufvudet, fåfom ock pleuritifka

håll och %gn. Hos ät/killige märktes näs-

blod i början, fom några gånger återkom.

Några hade härvid halsfjuka i början. Sjuk-

domen varade hos (torre delen uti, 6 a 7
dagar, eller ockfå mindre, då den med Me-
dicamenter blef motad. Curen utgjorde å-

derlätning, för dem, fom hade pleuritilka

anftöter, flickningar i hufvudet, färdeles ftark

värk, voro blodfulle och hade färdeles flark

Feber, annars Laxerande hvarannan dag,
jämte lindrigt fvettdrifvande af mindre hitlig

art, på mellandagarne, fåfom af Spiritus

Mindereri, Bezoardica , Campher-pulver, Pul-

yis Antimonialis, eller ock James pulver,

fom jag för en del nyttjade , utom förtun-

nande varm drick, famt medel för Hoftan,

fom efter några dagar blef lös. Somlige haf-

va igenom blott fvettdrifvande och åderlåt-

ning öfvervunnit denfamma , fåfom Allmogen

pä Landet, hvilken jämte åderlåtning, nytt-

jat badi^ugu til fvettnings befordran härföre.

Få hafva håraf blifvit döde. Tvänne per-

£0.
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foner dodde haraf hår i Staden, af tilftott

fvårt håll och pleurifie, fom' ej blef ikott.

Ehuru fjukdomen efter några dagar ofvergeck

och ibland utan fårdeles medel dårfore, hän-

de dock at någon Hofta qvarblcf, fom i-

bland räckte kortare och ibland längre tid,

hvarföre med Laxerande famt Bröft-medel

fortfors. Broftet behofde ibland efteråt ftår-

kas.

, Fat ten-Koppor forfpordes hår och dar,

fåfom i Uifsby Socken och Luvia Capell i

Euraäminne Socken. Desfe voro, ehuru of-

ta flere til antalet, dock oordenteiige, til lit

utevarande och forhållande emot ordinaira

Koppor. En liten Feber foregeck eruption

håraf, dåraf Barnen voro kinkoge och oroli-

ge, famt hete.

I början af April månad begynte den
omtalte Flufs och Rheumatifka Febren at af-

taga och forfpordes etter medlet af måna-
den ej.

Den I Julii börjades Brunns-curen vid LiU
Rnumo Brunn ^ hvarvid fig infunno, for Frofs-

lemningar^l , Broftfjuka i , Rheumatifmer 2, Ar-

thritis 2 , Ogonfjuka l , Hypochondrie , Hyfterie

och fvag maga 19, Svindel I, Stenpasfion

, Taenia II, Lumbrici 2, Afcarides I,
ItHag I , Herpes i , for blodrening i , fum-
la 45 perfoner. De måfla hafva af Bruns-
^uren blifvit forbåttrade , och några hulpne,

fåfom med elak Maga , Svindel , Ogonfjuka

Q 4 och
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och Afcarides befyåi;ade. Binnickemafken

har hos de måfta blifvit afdrifven , til någre

hela Malkar hos hvarje, emedan de fiafte hy-

fa mera ån en af det flaget. Pulvret ej Rad-
Filicis har dårfore blifvit nyttjat en ocli an-

nan pänp under Bruns-Curen , i forfta slafet,OJ e ' 7

med Laxativ af Ångelfkt Salt därpå, efter et

par timmar, och hvarigenom Pinnickemafk

frampå dagen afgädt. En mente fig val fatt

til go a 90 alnar Binnickemafk på en gång

framdrifven härigenom. Någre hafva brukat

Curen hemma med drickningens underlåtan-

de för den dagen , vid hvilket tilfåjle Bolus

blifvit tagen i ftållet for Laxer-faltet. An-
nars har Binnickema/k åfven för (ig fjelf af-

, gått under vattnets bruk. "En til åren kom-
men Man, fora ef pa^ är varit mycket plä-

gad af Afcarides, at han då rföre ej fådt ro,

mifte öfverfiödigt dåraf under Curen , och

har fedan fått ro darföre. Lumbrici hafva

åfven afgådt. Den 8 Augufti fluts Brunns-

Curen.

Uti Början af Månaden yppades <S"W-

lakans-Feber i Björneborgs Stad , och vid

famma tid på et och annat f^alle utom Sta-

den. Uti Eura Socken hade den hittils gådt,

famt något i och omkring Tamerfors,
fom jag, efter ditkomften vid flutet af må-

naden {örnam. Den nkom hår i Staden en-

daft Barn på en Fång tid , börjades med ondt

i halfen, fvärighet atfvålja, Ivulina halskört-

lar
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lar och ömhet i hela kroppen, hvarpä infan

fig Feber, med rysningar, våmjelfe och up-

kaftning, ibland Diarrboe, tåt och fvär an-

dedrågt, hufvudvårk, flumrande, häftig puls,

gulbrun Urin , brännande i hullet. Ibland

åtföljde liten torr hofta. Et dygn efter Fros-

fan tramkommo på anfigtet, bråftet, armar

och ben röda klafar, fom omfider drogo fig

tilfamman och gjorde en röd couleur öfver

hela kroppen , dock hos fomjiga ftycktals,

med fvulnad å de ftållen fom rodnaden in-

tagit. Anfigfet var hos de flåfta rödt och

gåfande, Febren tiltog eftermiddagen. De
mafta hade til det femte dygnet fvårighet at

fvälja, dä någon dåfvenhet eller fvettning å-

iiom, rodnaden aftog och ilem begynte at

upharklas, famt Halsfjukan gifva fig, tillika

med Febren, fom pä det g:de eller g:de

dygnet uphörde, jåmte rodnaden. Efter 7:de

dygnet, fåfom ockfä förr, vid de förfta dyg-

nen , vifade Cip hos fiere å de ftållen, fom
rodnaden och (vålnaden intagit, lika fåfom

Frifel , hvarraed rodnaden var' öfverftrödd,

fom kliade och ibland fved tillika, ifrån

hvilka ftållen huden förft i fmå fådor, fedan

i bredare ftycken affjåilades, fom geck i-

bland fortare , ibland längre ut. Af i^åckar-

ne /log ibland en del ut och in hos fomli-

ga. Af de fom ledo fvårare , hade fomhge
ikoftals , få i de förfta fom de följande dyg-

nen, cå det, drogs ut pä tiden, lamhet uti

Q 5 en
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en eller flere lemmar. Somlige med lindri-

gare Skarlakans-Feber hade et långe och någ-

ra veckor varande rodt utllag med det fri-

felaktiga blandat, ä en och annan lem pä
kroppen, fom med kliande och fvidande

mycket befvårade. Hos de fom dudde,
roärktes ingen lindring på det <f:te och 6:te

dygnet, utan Halsfjukan, Andetappan med
fiere plågor, jåmte Febern tiltogo, fom vid

det 9:de dygnet gemenligen , eller ibland nå-

got fenare, ändade lifvet. Oedemateufe Ivul-

nad infan fig fä hos dem, fom lindrigt ge-

nomgädt Skarlakans -Febern, fom dem fom
haft den fvårare, ehuru desfe voro mer i fa-

ra , och fom tilftotte 2 a 3 veckor efter åf-

vannåmde Halsfjuka, hvaraf flere fatte lifvet

til an af Halsfjukan. At desfe ej höllo fig

inne efter utflagets ofvergäng, bidrog måft

til äkomfl af denne fvulnad. Svulnade kört-

lar under öronen, fom varit fvära at förde-

la och längfamt gått til mognad , hafva märkts

hos några, hvaraf hos tvånne bölden opnat

iig in i örat, fom fedan långe varit flytan-

de. Annars har fvulnaden i körtlarna fom
åtföljt fjukan, lagdt fig efter hand. Frampa
Sommaren förekom ålven Halsfjuka hos ät-

Ikiliige Barn, utan Skarlakans-utflag, med
Ivullna Halskörtlar eller under öronen, fora

voro fväre at fördra, och hvaraf någon ger-

na öfvergeck til mognad. Halsfjukan eller

Cvårigheten at fvalja var hos desfe ej ftor,

eme-



emedan denne utgjorde en Cynanche exter-

na, dock funnos nägre fullvuxne af en fvåf

Halsfjuka angrepne, hvaruti Mandlarne,

Tungfpenet och Veium palatinum, tillika

med fvalget, voro inflamnnerade. Curen for

Skarlakans -Febern utgjorde åderlåtning hos

äldre, omHag omkring halfen, ibland med
Linimentam Volatile, Blodiglar, Koppning
och Spanfk Fluga frampå halfen, fom ockfå

applicerades hos Barn af några år, Laxativ,

kylande medel under Febern, famt det fom
afvände oppresfion och fvårigheten at fvålja,

famt inflammation i munnen , fåfom infprut-

ning, penfelfaft &c. Sulphur auratum Anti-

jnonii Xertiae praecipit. Kermes mineralis,

eller Esfentia Antimonii Huxhami
,

gjorde i

fynnerhet de förfta, vid Andetåppa och £vå-

rare oppresfion god tjenft, gifne et gran i

fender eller mindre. Esfentia Pimpinellae ha-

de åfven, fåfom flemlofande, vårkan, til lo
a i-J droppar gifven. Efter ofvergången hals-

fjuka, nyttjades til lindrig fvettnings under-

hållande, Flåder-Thée, varm drick, och Spi-

ritus Mindereri, eller Antimonii Tinåuren.
Efter hudens affjållande, gofvos Laxativer

et par gånger i veckan, til påföljders fore-

kommande af Oedemateus fvulnad, med re-

gime hårunder, famt, då den åkommit,
Thée af Enebår och Radix Ononidis,. med
Squilla pulver, jåmte frotteringar och Laxa-

tiver, åfven Cremor Tartari til bruk, hvar-

med
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med fvulnaden, innan Feber ålrtW Icomi, kun-

de afvåndas. Etter ofvervunnen fvulnad gafs

ftyrkande medel af China eller andra tonica

,

jåmte det at kroppen frotterades. Under
min praåique hos et antal af denne fjuka,

hvaraf en del haft den fvårare, har ingen dodt.

Kikhojla förekom hos ätfkillige hår

på orten j fom afhalps ibland med Skållpåcks-

Curen, men fåkrare med kräkmedel af Jpe-

cacuanha , eller Tartarus Emet. behörigt läm-

pade, Laxativ af Rhabarber famt China. I-

biand desfe var dock en gåsfe af g års ål-

der , fom ej kunde formas at taga kräkme-

del , for hvilka han var rådd och tvång där-

vid ej kunde ha rum, hvarföre Suttcliefs-cur

valdes , af Tincfiura Corticis Peruviani 3 lod
,

Tinftura Cantharid. en drachma , och Elixir

Paregoric. et lod , fammanblandade, och hvar-

af, forft 40, fedan 50, til 70 droppar gäf-

vos i fender 4 gånger om dagen , med den

värkan^ at Kikhollan inom g dagar förlora-

de fig, med kik och kräkningarne, och fom

redan förut börjat at minfkas, hvarpå, för

den öfverblefne hackhoftan nyttjades famma
medel, ehuru i mindre dofis et par veckor,

och få med Tinclura Cantharid. uteflutande

på en vecka eller mera, hvaraf det ofverblefna

flillades. Ingen ftrangurieåkom igenom Tincftu-

Tje Chantarid. bruk pä denna tiden. Et Barn ha-

de Kikhoftan och Skarlakans- Febern på en

gångj men gick bägge fjukdomarne igenom.

Af
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Af Cholera eller Gallfjuka , forordfakades

dödsfall hos några Barn denna tiden. _0-

gonfjuka fortfor hår i Staden och til en del

på Landet häromkring i denna månad.

Kopporne yppades i Ocftober. Til be-

rednings-cur häremot, och til undgående af

fvärare koppor, har jag tiiftyrkt Tjåruvatt-

ncts bruk förut, famt et och annat Jåmpeii-

git under curen. Små förkylningar af ovar-

famhet, under mera kyjig väderlek och til-

lagande köld, åkoramo fomliga. Skarlakans-

Febern aftog mer och mer i denne månad
hår i Staden.'

Binnickemajk - Curen med Radie. Filic.

och Boli , anftåldes hos 4 i et hus, i

denne månad, hvaraf den förfta eller mo-
dren , hade afgång af en hel ma/k af 10 al-

nar, 2:dra en Son 15 år, 2 ma/kar al 31
alnar och en halfj 3:dje en Dotter 14 år,

2 mafkar af 14 alnar och i
5 4:de en Son

12 år, 3 ma/kar af <?9 alnar och en halfj

5:te en Son af 7 år, 2 malkar af 12 alnar.

Af desfe hade Modren och 2 Barn nyttjat

för 3 år fedan denne curen, under mitt in-

feende, och dä åfven haft afgång af ma/k,
men fedan ej repeterat curen, ehuru det blif-

vit tilrådt , förr ån nu.

Denna Cur af Rad. Filicis, med Bo-
bs, togs af 2:ne i November månad , fom
långe varit plägade af Binnickema/k, den
ena en Man 40; år gammal och den andra

20 i



20, hvaraf den förfta hade afgang af 3:ne^

imafkar af 23 och enhalf alnar, och den an-

dra 31 alnar ^, af 4 mafkar. Desfe afgin-

go hos bagge hela och med fina ändan.

Vid tilfallen i år hafva följande Medica-

menter , ehuru förr bepröfvade , vifat god vår-

kan, nemligen Kräkroten, Ipecacuanha, i li-

ten dofis, i hamorrhagia Vteri , Aqua Satur-

nina, i vidlyftigare Bränfdr , med nog blä-

for, fom enfam använd, varit tilråckelig un-

der Curen. Bilis bovina infpisfata, har med
nytta blifvit tillagd afforande bolus, uti Cu-

ren emot Tcenia. Uti Quartaner hafva A-

mära och Allcalina Chinan tillagde , vifat god

vårkan. Pilulx e mercurio corrofivo Albo,

hafva blifvit nyttjade utan olågenhet, fåfom

ock vifat fig något kraftigare, ån Mixtura

Mineralis, uti lue Venerea, vid fomliga til-

fallen. Opium har en gång mycket lättat

vid infpärrat Bråks iosfandej dåraf gafs et

gran i fender 2:ne gånger, kort efter hvar-

annat, utan at fömn eller benägenhet dårtil

åkom hos den fjuka. Af Enfpäns Deco^l

efter mitt råd brukt på et helt år, jåmte

Laxer-pillers tagande då och dä, har en Man
blifvit måft befriad ifrån en 3:ang fvår RkeU'

Tnatifme i lemmarne. Emplaflrum Diapom-

pholyg: har låkt et års gammalt fvärt Beri'

pr ned emot fotvriften. Uti envis och lång-

varig Hufvudvdrk, har Spanik Fluga, efter

mitt råd, fatt på Hjesfen, gifvit iåker och

fkynd-
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/kyndfam hjelp , fedah i Nacken , å Axlarne och

pä Armarne fatt, åfven dä applicerade Iglar,

ej funnos något uträtta, jåmte andre medel.

Kalt vattens utvartes bruk, til omflag, har

, tyckts varit låmpeligit och förmånligit i huf^

vud/kadaV'

Barometerns och Thermometerns hogjfa och

Idgjfa Jlänä, Jor hvarje Manad i dr , har
varit följande :

Januariust

Baromet* högft d. 14» — 2<J,8o. Lågft

d, 9^ lo* 28» — 24,50* Thermom» hogft

10. — 6 gr* ofv» O» Lagft d* 5* 6 — 27
under 0«

Februarius,

Barom» högft d* 15» — 25,85* Lågft

å* 26» 24,85» Thermom* hogft d. 24* 26*— 3 gr* ofv* O* Lågft d» 15* — 36 un-
der O*

Martius,

Barom* hogft d* 27» — 25,62» Lågft

d* 6* — 24,40* Therm* hogft d» 2* 3»— 4 gr, 6fv* O* Lågft d« 26» — 23| un-
der O. ,

jfpriJ»

Barom* hogft d* 7. — 25,93* Lågft d«

14* 15* — 25,25» Thermom* högft d» 6*— 12 gr* afv» O* Lågft d* 24» — 7 gr*

, und* O, Maijus»
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Majus.

Barom» hogft d» 8» 12, 15. — 2 5,6o,

Lågft d» 22* — 25,10* Therm« högfl d,

18» — 19^ gu-oiv. O, Lågft d, 6» — 4
gr, und. O,

JaniuT.

Barom, hogft d» 21» — 25,70» Lågft

d, 12* — 25,09» Tlierm» hogft d. 29. —
21 i gr» öfv. O, Lågft d» 4. 6» — 7 gr»

ofv» O*

Julius.

Barom» hågft d» 25* — 25,69» Lågft

d» 17» — 24,90» Therm» hogft» d» il, —
27 gr» ofver O» Lågft d» 22» — 8 gr» öf-

ver O»

JJuguJIuT.

Barom» h6gft den 22» 23» — 25,5.3»

Lågft d» 29. — 24,80» Therm» hogft d»

4» — 25 gr» 6fv» O» Lågft d» 19» — 9 gr»

öfv» O»

September-

Barom* hSgft d» s» — 25,89» Lågft

d» 21» — 24j8o^ Therm» hogft d» 3» 4»

— 18 gr* öfv* O» Lågft d» 14» 1» gr, of-

ver O*

Odober. '

Barom» hogft d» 5» — 25,55» Lngft d»

19» 24,46* Thermom» hogft d, i» — 13

g^



gf« ofv, o* Lågft d, 25» — 4l g^ad un-

der O*

tsfovember»

Barom* h6gft d. 9» — 26,o<;* Lågft

d» 17* — 24,90* Therm* hogft d» 2» —
5 gr, åfv. 0« Lågft d» igt -^ 3 1 g^ un*

der O.

Decembert

Baröm, hågft d, ! 2» 7* g* -*- 2^,90.
Lågft d. 28» — 24,50. Ther* h. d* 27. ^*

2 gr» ofv. O* Lågft d. 25» — 23 und» O,

K' Vet. Acad. Nya Handl, 2:clra Qvar-

talet 1783. (a)

P. ^(^. Uikajl til Måfe-Slägteti Hifloria ^

af Samuel Odmamj Detta Sjofogel - flägte år

hitintils under fä mycken ftridighet biand

Ornithologerne, at en redighet däruti variC

hogft af hodenj ungarne hafva ofta blifvif /

be/krefne fom fårikildt fpecies, ibland har

detfannma håndt med hanar och honor. A*
har reducerat alJa hitintils bekante under fol-*

jande 10 Species: Larus GlaucufyL. Niveus ^

L. Marinus ^ L. Fufcuj , L. Canus^ L. Tr/-

N:o 17. ' R daäy*

(a) Se dac föregående p. 170*
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daSIyluf, L. Ichthycitus^ L. AtriciUa y L. i?;-

äibundui, L. Minutus.

P. 149. Bejkrifning på et nytt Japanijkt

Öriegenus y kallat Houtuynia {h) coräata
j

af C. P. Thunberg.

Denne Polyandrift fann A. pä vågen e-

inellan Japan/lw Hufvudftaden Jedo och Hol-

låndlke Facftoriet på Oen Dezima, vid diken

och i Trägårdar; hon kallas af Japanerna

Doku Dami eller Sjunjak, har hjertlike blad,

4:delt Caiyx, ingen Corolla. Figuren vifar

Jienne i naturlig ftorlek.

P. l')2' Befkrifning på en Majk, hviUefi

om hojlen updier Rågbrodden , af Claes

BjERKANDER.

År en larv af Phalaena No(5lua confpi-

cillaris Fn. Svecica p. 314. Syft. Nat. p.

849-

P. I '^4. ^anmärkningar angåeyide någre Tr-*

fän, «/ Hans Ström, Profejjor, Kyrko-

herde i Egen i Norige.

De angå 1:0, Cancer Locujfa, 2iåo
^

Cancer Pulex'^ 3:0, Onifcus Scopiilorum och

4:0 , Sjo-Spindlartie.

P. 159*

(b) Hvaiföie icJce Hotfynia eller Huttynia I
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P. i-^g. TiUågningar til fåregående af A-
DOLPH MoDEEKj K. Patf. Sålfk. Secreterarci

Desfe bagge Afhandiingar gifva ytterli-

gare uplysning uti desfe dels hitintils förblan-

dade, dels helt nya Slagter, deras lefnads*

och hushällnings-fätt.

Rapport cie M. M. Cosnier, MaloBt^
Darcet, Philip le Preux, Deses-
SARTz et Pjulet, Doäeurs Regens
de Ja Faculte de Medicine de Paris ^

Jiir Ics avantages reconnus de Ja nou-
veJJe Meiliode d'adminifirer J'EJeåfrici^

ié dans Jes MaJadies Nervenfes^ par-
ticuJierement dans J'EpiJepfie et dans
la CataJepfre , par M:r Ledru, connit

foiis le Nom de Comus, Ju a Ja Fa-
cuJté (a) &c. 5 BrocJiure 8:0 de jj^
p. Paris 1783.

Sedan A. långe ofvat fig i Experiraen-
tal-Phyfiquen 3 har han på några är börjat

använda de Eleäri/ke forfoken til Sjukdo-
mars botande, och efter flere lycklige prof
århållit af Policen en publik inrättning til de

R 2 fat-

(a) I April 17S3.
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fattigas lijelp, til hvilket ändamål visfe uflin-

gar blifvit tagne utur de alhnånna Fattighii-

jen och under hela Curen befökte af före-

nåmde Medici. Om fårloppet gifves håruti

redo.

.Efter en vidlyftig Phyfiologi/k Afhand-

ling om det Ele<Sr]fka fluidi vTkningis-fatt

vid nerveufe fjukdomar, enligt hvilka grund'?

fatfer A. anftält (it tilåmpnings-f.ut, fom år.

honom eget och fom han icke haller råde-

Jigt at, livad Inftrumenterne angär, upgifva

for atimånlieten, kommer han til beråtteife

om 6 it. fattigas botande, i niänge Fornåma
perfoners fiårvaro, /om voro dels Epilepti-

(ke, dels Catalepti.lve , dels Hyfterilke, (fle-

re dylike Förnäma fjuka fom han åfven "bo-

tat, har han hvarken bordt eller fädt nam-
gifva ) bland hvilka forekommtr fåfom märk-

vårdigaft en Flicka, kallad Hekon, 19 är,

fom under fina Convullioner hade de håfti-

gafte ryckningar och et Jåte fom pä et vift

lått liknade bulret af en trumma , och fom
af 4 karlar knapt l^od at ftyras. Alla 6 blef-

vo på kortare eller längre tid huipne.

Därefter förekommer beråtteife om 13
ft. dylike uflingar, botade under förenämde

Medicoruro tilfyn, bland hvilka en calalep-

ti[k qvJnna hade, under en attaque, varit i

Rt orörliga tilftånd öfver 30 dygn, man mat
eller drick, men blef dock emot all förmodan

på kort tid, fullkomhgen til häUan äterftaid.

Me-
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Medicorum Ilutfatfer^ enligt de med
desfe 13 patienter gjorde förfök, åro: I) at

EIe<flriciteten
, på detta fåttet applicerad

,
gor

fårft at de Epilepti/ke anfallen komma täta-

re, fedan mera fållan och blifva ånteligen

aldeles borta. 2) at om den anvåndes un-

der Ijelfva anfallet, minlkas {jukdomens häf-

tighet och långvarighet, fä, at anfall, fom
vanligen råckt ^ eller §time, räcker, under

Ele^ri(ke ftåtarne , endaft några minuter, och

har ofta aldeles forfvunnit under forfta fto-

ten. 3) at fådane Paroxyfmer, fom genom
et flitigt och oafbrutit Ele<ftricitetens nyttjan-

de fmåningom aftagit i häftighet och åter-

komft, förvandlas innan de aldeles blifva

borta, i blotta fträckningar. 4) at Eleäri-

citeten i allmänhet underhjelper alla fecretio-

ner och excretioner, befynnerligen Renin-

gens utbrytande och återkomft hos könet.

5) at hon väcker, uplifvar och fiyrkerMu/k-

lernes rörelfer. 6) at hon ånteligen aldrig

vift någon farlig värkan, huru alfvarfamt hon
o^k blifvit nyttjad , och at, i allmänhet, al-

la patienter kant förbättring i ftyrka , mat-

fmältning och fjelfva tankekraften , men in-

gen lidit tilbrööet, fåfom någre velat frukta.

I anledning hvaraf Deputerade fäga :" vi

"hålla före at Eleélriciteten, när han nyttjas

"efter Hr. Ledrus fatt, är et kraftigt medel
"at, icke allenaft rainika Epilepti/ke anfall,

"utan ock at bota dem 5 en förmån fom vi

R 3 låf-
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?'låfve ofs i anledning af nuvarande befkaffen-

"het hos ftorfta deJen af de under fÖrfok haf-

"de patienter j åfver hVilket vi dock forbe-

"hålle ofs at fluteligen afgifva vårt betankan-

^'de, efter en fä tilråckelig tids forlopp, fom kan
^'bekräfta deras fullkomliga äterftållande.

"

Samma Deputerade berätta ock at 60
patienter af bägge könen åro federmera af

Hr. Ledku, under cur tagne, hvilka tyckas

Jåfva en lika onfkelig utgång, och fom nä-

ftan går fortare än med de förre, i anfeen^

de til den fördelaktige årstiden.

Man låfer i en not til p. Il3, at det

icke år lika mycket pä hvad del af kroppen
man flapper los den Ele^ri/ke elden j at den
Jindrigafte grad dåraf kan pä visfa fiallen ic-

ke allenaft göra den häftigafte värkan , utan

den äfven få hifkelig at dåden följer därpå.

Til utrönande af desfe farlige llällen hafva

Hrr. Ledku , Fader och Son
,

gjordt de nog-

grannalte förfök, förft med flere /lags krea«

tur och änteligen pä (ig fjelfve. (a)

(Journal de Paris Iv[:o 173» le 23 Juin 1783-)

(a) Man kan ej iätteligen undgå at mifstänka något

Charlaraneiie i desfe förfok , fom eljeft åro få

ganfka märkvärdige och recommenderas til ef-

terföljd, t. e. hvad Hr. Ledru Inftrumenter och

de utrönte farliga ftällen angår ; men kanflce han

har hopp om en ftor belöning för deras uptäc-

%ande ? En god Phyficus och Anatomicus torde

ipck 'k\inm hjelpa fig fram utan nogai? wplysnlng.
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Nova ASla Phyf. Medica Academia Im-

perialis Naturce Curioforiim , P. VIL 4:0 c*fig,

fom nyligen i Niirenberg blifvit af Trycket
utgifven, innehålla i I:fta Afhandlingen pä
296 p. följande de mårkvärdigafte Rön: Hr.

Doél:. Reuss påftår at Radix Caricis Are-

wdr/<* år kraftigare ån den dyra SasfaparilJen och
bår fåledes brukas framfor henne» Hr. Peere-
BOM talar om kraften afSuccus Sedi acris, in-

tagen med Brånvin, emot Convulfioner. Hr.
PoLLiCH berttrifver en qvinnas arghet, fom
med Decoden af Rad. Belladonnaj gjorde

dem vanvettige fom hon ville beftjåla. Hr.
Delius vifar den nödiga pathologifka /kilna-

den emellan Aphonia, tilfållig förlufl af ro-,

jften och Alalia, af talegåfvan.

Denjamme, om den i de fiåfte Mine-
ral-vatten bfefinteliga, få kallade Fixa Salmia-
lien, eller Kalkjord förbunden med Acidum
Salis, hvilken, vid underfokningar af dylika

vattens beftåndsdelar , hitintils icke blifvit

nog anmärkt. Hr. Mann om en otidig bord,
fom var befatt med fuppurerande koppor,
och hvars mor under grosfesfen haft koppor-
ne. Hr. Consbruch om et mycket utvidgat

hjerta, med Säcken faflvuxit. Hr. Gmeun
forilag til Acidi Salis båttre dulcifierande.

(Erl. Gel. anmerk. XXVI St. 1783.)

R 4 Doåf.
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Doä Phil. Gabr. Hfnsleps, K. Du

- nifcher /frchiatcrs ) Stadt-Phyficus 7ai

Mom tind MitgL der K. Med. Socict.

zu Kopenhageriy Gejchichte der LiiJ}-;

. Jeuc/Wf die 7ai ende des XV Jahr/iun-

derts in Europa ausbrachy Erjfe Band
8:0 474 p. Altona J783.

Anledning til förenamde nnårkvärdiga

Skrift feck vår ärfarne Auftor af den allmån-

jia fordomens fannolikhet, at Venerijke fju-^

hart! Jorjl^ upkommit i Europa efter de lVeft->

Jnäifke Oarnes uptäckt ^ då likväl den i alla

verldsåldrar gångbara liderlighet, likafqm all

annan öfverflödig vålluft, lårer altid hafva

medfört fit ofelbara ftrafil, I detta ändamål
nödgades A. genomla/a fiere gamla Skriben-»

ter, och forft Luisinus och Astkuc, famt

de af dem citerade Au<frorer. De for-»

re hade icke kant alla af de åldre , och hos

månge har Astkuc mifstagit fig och ofverr-

ledt fiere märkvärdige ftållen, hålfl han var

intagen af den fordomen at Venerifke fjuk-

domen var ny. De af A. underfåkte Skrif-

ter omkring 50 ft. , upråknas efter tiden dä

de utkommit och af dem har han utdragit i

fammanhang hvad fom horer til fa ken. Ef-

ter et par Aflrologer , f5re ilutet af år. 14935
följer Conrad Schelug, fsifom den åldfte

Auäor i delta åmne,| hvilkens Bok år ut-

gif.
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gifven 6 år förr ån Astruc det foregifver.

ScHELLiG talar om fjukdomen, icke fom ny

och obekant, utan lika med andra l)ukdomar ,

emot dem han gifver goda råd , famt föreflår

Svettbaä och (^vkkftijver ^ efter fin årfarenbet.

WiDEMAN fårfåkrar at han märkt Formica

(Veneri/k fjukdom) redan år 1457. Brandt
från Bafel hade fig redan 1496 bekant den-

ne Sjukdomens allmänna härjande , och han

Ikrifver om defs botande med fådan faker-

het, at Sjukan omojeJigen då kunde vara

nyfs blefven känd. Leonicenus beftnder år'

1497 at Sjukdomen var ny och påftår (ig fin-

na fpår därtil hos Hippocrates och Gale-

ivus 5 enligt hans befkrifning var något epi-

demi/kt däri blandat. Montetesauro Mö
defs bel"krifning hos Ebn Sina (Avicenna).

Den Påfvifka Läicaren Petr. Pinctor , hvil-

ken hvarken af Luisinus eller Astruc cite-

las, päftär i fin år 1500 tryckte Bok at

Sjukdomen börjats år I4S3j och ät den

1494 förft blifvit ganfka elak j den Jkonade

hvarken Hans dä varande Helighet Pafven
Alexander VI och defs SIägtinge ^ eUer andra

förnäma ijindeliga; hvilken uprigtighet är o-

flridigt orfaken at Boken blifvit få fållfynt.

Af desle och flere gamla Au<Ftorer famlar vår

j^V. en befkrifning på denna fmutfiga och o-

hyggeliga Sjukdom, emedan han icke är n6jd

tned hvad Astruc och Freind i detta äm-
ne fammandragit. For det närvarande angår

R 5 det
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det endaft Locale fymptomer, egenfeligafl; vid

partes genitales j längre fram låfvar A. det»

famma om Sjukdomens mera utbredde kän-

netecken. Af de Locale tecknen förekom-

mer Mannens Gonorrhoe ^ hvilken Astruc
och Freind foregifva vara upkommen \ Se-

culum efter Venerilke Sjukan , til hvilken tan-

ke defs mångfaldiga namn torde gifvit anled-

ning. Långe kallades den Gomorrhia, hvil-

ken namnes 1491 af Zeivius, men dock of-

ta, fåfom hade den intet fammanhang med
Siphilis , hvilket åter kan härröra dåraf , at

man anfåg ut/lag på hela huden fåfom det

väfentelige af Sjukdomen. I de åldre tider-

ne kände man näflan alla de locale tilfällen

hvilka man än i dag antager för följder af

Siphilisj men man anfåg dem dels fom på-

följder af en omåttelig kärleks-lufta, dels af

äterhällfamhet, dels /kulle Reningen hos kö-

net hafva Ikulden, iåfom förvandlad til et

gift. Utom desfe från gamle Läkare hämta-

de bevis, har ock A. funnit dylika hos de
iiders Poeter, befynnerligen de Franfke, til

ex. hos en Franc. Villon, hvilken för mifs-

gärningar blef 1456 fatt i fängelfe, af Hiflo-

rici namnes Hertigen af Lancajler, Johan af

Gent, hvilken förehöll fin Pupill, Konung
Richard 2, vid defs dödsfäng 1399, otuck-

tens grufveliga följder , i anledning af en

vifs h?.ns kropsdels förtärande j och änteiigen

kan bevis tagas af de tillåtne allmänna Hor'
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hufen, och de dem forefkrefne reglor. Den
åldfte Forordning i detta åmne, fom man
Idnner, år af år 1162 i England 5 Ig fåda-

ne privilegierade Hus ftodo under Bi/kopens

af Winchefler omedelbara Ikydd , til hvilken

borde årläggas 100 fkiiiing (20 R:d. Sven-

Ike) böter, om bland de til losaktighef håll-

re Flickor fans en fmittad.- I Venedig vo-

ro böterne lindrigare år 1302 , ty de ftego

for famma felfteg ej til högre än en Lire

,

ungefärligen 3 grofchen. (2 fkiiiing Sven/kt

Mynt,

)

(Gött. anz. 1783' 107 St,)

Anmärkning»

Jag har altid trodt den meningen vara

mindre grundad, fom härleder Venerilke

Sjukdomens upkomfl från Columbi uptäckt

af America (Se min Vnderr- at hota figfjelf

for den Venerijka Smittan , g:© Sfockh. 177^.
§. 2.)

Til flyrka af hvad den Lårde Archiaf.

Henslek här anfordt om defs högre ålder,

tjänar ock följande:

"M-.r V^ANDERMOMDE har i Journal de
^^ Medicine Tom. IJ.p» 372 infört följande Bref

:

"M. H. För 2 år fedan fkickade mig
" fO af mine Correfpondenter i Rom en Bok

m
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"in 4:to, med denna Titel: Pacijici Maxi
^^mi Poéta /Efcidani ^ Florentia anno gratiac

^^M.C. C. C. CL. XXXIX. Idibus Novembris
"per Antonium Mifcominum. Uti io:de

"Boken de Matrona låfer man desfe di-

"fticha:

"Ne confidatis Natibus, funt omnia fiåa:

"Qvo prasdicemus? dicimus ifta: Mares
"Ef placet nuili vos fubdere more ferarum,

"Sjtque per amplexus ora dedisfe fatis.

"Inde calet culus, digitisque evellitur, inde

"Ficus liabet miferas, atque marifca nates.

"Inde aliquem vidi tanto pallore teneri,

"ur faciem credas immaduisfe croco:

"Adde qaod hinc olidas hircus celer ibit in

ålas,

"Mirandosque dabit barba molefta pijos 5

"Et fepe in partes centum difonditur ilie,

^''XJt fit opus fartas uftulet igne nates-

"Non aliter vidi. nimio ve! SoJe vel imbre,

"Panica disrumpi, cortice mala, fuo.

och i famma Bok, Lih. III. ad Priapuniy

låier man:
"Tuque meum, d non properas fanare Pria-

' pum
"Decedetj heu I Non lioc nobile robur erit.

"Ante, meis oculis orbatus priver, vel ante

"Abaefus foedo nafus ab ore cadat.

."iNon me refpiciet, nec me volet ullapuella,

"In me etiam mittet triftia fputa puer.

" Loetior , heu I Toto me non erat alter in orbe!

"Si
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^'Si cadet Wc, non me triftior alter erit.

"Me miferum fördes, qvas Marcidus ore

remitrit?

"Ulcera, qu» foedo Marcidus ore gerit!

"Afpice me miferum, precör, 6 per poma,
per hortos,

**Per caput hoc facrum, per rigidamque

trabem
,

"Summe pater, miferere mei, miferere do-

..V. 'O, ,
lentis,

"Meque tuis meritis tac, precor, ufque taum.
^' Hinc ego commendo tota tibi merite,- Priape,

"Fac Valeat, fac fit fanus, ut ante fuit."

Desfe vers åro det ojäfaktigafte bevis,

at den Venerilke Sjukdomen var kand i I-

talien 4 år förr ån Columbus fegiade til A*
merica. I en fenåre uplaga af detta Poeti-

fka Vårk, i Pärma, vid medium af I7:de

Seculum och fom finnes i Kong!, Bibliothe-

ket i Paris, åro desfe otucktige verfer ute-

llutne.

Således om Siphilis voro kommen til

ofs frän America, måfte det hafva /kedt före

CoLUMBi tid. Och hvilken våg har han dä
väl tagit? Det låier fåfedes bli därvid, aC

Siphilis år lika gammal med månni/kans för-

derfvade feder j och orfaken til defs fortegan-

de före flutet af i^rde Seculum, kan ligga

dåruti , at man gjordt defs mångfaldiga fymp-
tomer til lika många lår/kildta Sjukdomar,
under egna namn , famt i brift at Ékre låke-
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medel förblandat honom , fåfom obotelig, med
andre fvåia ut/lags fjuktlontiarj t, e. Lepra

,

Elephantiafis och Scorbutus.

J. L. Odhelwjc.

VoJJflåndige anweijiing r.um Zahnauszie'

hen , fur angehende IViindärzte , von ^.

J. K BucKiNGy Med. & Ch. Doaor

iind Praä, zu iPoljenbuttel. Stendal

y

mit K. j'^8Z in 8:0 168 p.

A. år icke allenaft en vål6fvad och grun-

dad Låkare och Chirurgus, utan han har ock

en utnnårkt ikickelighet at ganlka tydeligen

och begripeligen undervifa andra. Detta ar-

bete innehåller förnåmligen en noga befkrif-

ning på glia brukliga Inftrumenter til Tån-
.

ders uttagande, enligt deras M^chanifme, '

(kadeliga eller nyttiga egen/kap, famt under-

råttelfe huru de böra användas, med förfig-

iighets förelkrifter och hvad fordel kan vara

med det ena eller andra; åfven fom fjelfva

Inftrumenterne åro i vackra Kopparftick no-

ga afbiljdade. Det vore onlkeligt at denna

Boken allmänt låftes och efterföljdes. Om
lårblådningar vid Tänders uttagande hand*

las
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las grundeligen. SJuteligen bifogas' några

fore/krifter til Tand-Medicaraenter.

(Beitrag zu Erl. Gel. anm. 1783 > XXVIII. W.)

Vérbesjerte zubereiiung des vocfentlichen

Weinjlein Saltzes, von Hr. Mvhlen-
STEIN , Provifor auf der K, Hqf- A"
potheke z« Kopenhagen, (a)

Acidum Tartari cryfiallifafum blir ofel^

bart af många Praflici med nytta brukat,

men det fkulle ånnu mera komma i gång
och det allmänna håmta mer gagn af denna
förtråffeliga upfinning, om det kunde fås för

et båttre pris och tillika befrias från visfe

vidlådande ölägenheter.

Tilredningsfåttet efter Ph. Sv. fordrar

mycken tid och CryflaUerna innehålla får
mycket vatten, hvarigenom Saltet år benägiÉ

at
"•''

(a) Apothekaren Hr. ScHéELE , fom år rätter AuQ^or
til detta Salt, har ock genaft förellagit infpis-

fations-vågen ; men man valde den andra vägen
får de vackra Cryftallerne. Bekräftar det fig aC

detta Salt efter infpisfation håller fig bättre tort,

få är det en våfentelig f6rmån i Praftiquen

,

jämte detatprifetbör, ifall därigenom ftérrequan-

tité ^iUika vinnes, blif^a i fjerndel lindrigare.



at (närt fuktas och bortfmålta nar det blan-

das med Såcker , hvilken blandning dock år

bäde den beqvånnafte och minft dyra.

En annan, bäde 'iöt det allmänna och
Apothekaren betydejig omftåndighet år, at

man vid det 7m brukeliga Cry/lallijaiioni-fJi-

tet förlorar for mycket. Sju £kaip. Cremor
Tartari gifva endsft i /kålp. och

, 6 a 8 "nts

hvitd. rena CryftaiJer, mer eller 'mindre, ef-

ter fom man vid operation år för/igtig til.

Af Syran qvarblifva S *'• lo unce, fom un-

der de repeterade afdunftningarne tager åt

fig något brant och vil icke an/l^juta i Cry-

(bllerj hvilka g a lo unce fåledes förloras.

Jag Ivar emedlertid genom forfok funnit at

denne Syran år lika ren, om icke renare,

ån den foin fkjuter i Cryftailer, och ar til-

lika icke bsnägen at fucktas fom den cry-

ftalliferade j'' det år fäledes en betydande

brifl i det forefKrifoe tiirednings-fåttet.

Detta har ock fåranlätit mig at genona

fårfok utröna om -och huru det vore möj-

ligt at förekomma denna förluft. Jag år nu

åfvertygad at felet ligger i det brukeliga cry-

ftallifations-iåtti t- Under den länga proces-

len infupa Cryftallerne mera vatten ån nödigt

år 5 och fom detta Salt, åfven i defs flytan-

de tilftänd, når det blifvit inkokat til en

fyrups conliftence , icke tål den minfta öfverflö-

diga varma , fä blir det under de repeterade

afdunftningarne altför lått bråndt.

Men
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Men rhan bor forfara på följande fått,

få undvikes både det förbrända och den om-
talte ftora förluflen:

Man foijer före/kriften i Pharm. Sveci-

ca anda til cryftaJlifation. I flålletför at då

ftälla den afkoicte Vinftens-Syran bort at cry-

ftiilliferas, når man marker hon vil fkjqta an,

kramper man henne, det år, man rör htn-

ne med en tråfpade ftarkt om, under fort-

farande lindrig afdunftning.

Pä det fåttet löper Saltet tilfammans, i

en oandlig hop fmå fina CryftalJer: och när

det år halftort kan man lätt och beqvåmli-

gen fuUkqraiigen fä det heltor t, i det man
endaft låter det orört ftå qvar på förenärade

mätteliga värme.

De fäledes ärhåilne Cryftaller åro väl

fmå , men fer man pä dem med et godt
Microfcop, fä blir man varfe at de äga fam-

ma /kapnad fom de ftora. De gifva ingen

tinp brändt tilkänna , hvarken senom luckt

eller fraak, få frarat värman icke blir för

ftark. De äro aldeles icke benägne at fuck-

tas i luften. De äro dfven få frie för Aci-

dum Vitrioli, fom de/ andra flora Cryftaller-

ne, få franu icke något fel förut äj- begån-
git , åfven for det Selenitifl^a , fä framt det

med tilbörlig förfigtighet är därifrån Ikildt,

hvartil fordras mycken flit oeh tålamod , e-

medan det Selenitilka under afdunftningen

ftåndigt vifar (ig, ända til defs rsdan en Sy-

N: 18 S rups
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rups confiftence kommer. Ånteligen år val

fant, at desfe fmä Cryftaller icke gifva ftrax

.på tungan en fullkomljgen fä ftark fur fmak
,

Xom de flora 5 men det kommer dåraf at de

flora fmåita förr ån de i ma, igenom det 6f-

verflodiga vatten de innehålla j men fedan

de fmå Cryftallerne liunnit aldeles (målta, år

{maken lika ftark. För öfrigt bevifer desfe

fmä Cryftallers mattande med Alkali , at de

åro lika fure med de flora. Och at ingen

jordaktighet hindrar dem at vara Jusfrnålta

,

bevifes dåraf, at ingen ting praecipiteras ge-

nom Alkali.

Altfå åro desfe fmå, genom krempning

och flåndig afdunflning ärhällne CryftalJer

,

åfven få brukbare, ja brukbarare, ån de van-

ligen tilredde flora Cryftaller, i anfeende

dårtil at de ej fuckta fig eller fmåita i luf-

ten.

Dårtil kommer, at 7 Ikålpund Cremor
Tartari, fom förut endaft gåfvo 22 a 24
unce Acidum Tartari Cryftallifatum

,
ger på

detta fättet 31 a 32 unce, och fåledes en

fjerndel mer än tilförene.

Jag bör härvid ock påminna at det år

liögft nödigt nyttja Glas- Porcellin- eller

gode Sten-kärl under hela tilredningen. De
'fä kallade Jutjke Krukorne (fom åro brände

af en blågrä Thon och glalerade med bly )

tjäna aldeles icke til denna procefs.

Slu.
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Sluteligen måfte jag ock anmårka at A-

cidum Tartari cryftallifatum aldrig år full-

komligen fritt fråti Acidum Vitrioii, ehura

det endaft innehåller en ganlka obetydelig

del dåraf. Jag har profvat det på fåtr fo;n

Pharm. Svecica fårefluifver, och likafullt nar

jag calcinerat det med konlftybbe, har jag

kunnat nnärka någon Svafvel-luckt : hmt når

jag drupit en i Skedvåtten gjord Qvickfiifver-

folution i en folution af Acidum Tärt. Cry-

flallifatam, har et hvitt pulver praecipiterat

fig til botnen , hvilket uthårdat Elden alde-

les lika fom et Turpetum Minerale.

(ToDE, Med. Chir. Bibi. IX B. i. St. p. log.)

Nya Läkemedel:

Emot Skjorbjugg är Roten af Cälmus
(Rad. Calarai vulg. ) til en half drachma i

pulver intagen, några gånger om dagen

^

jåmte tjänlig diact och afföringar, befunnen

fårdeles kraftig, vid Tuckthufet i Miinfter,

dar (jukdoraen hos fångarne flarkt inritat /ig. (a)

S 2 I Brojl'»

(a) Et få låttfångic och ej dyrt medel, fom hos ofs

i Sverige våxer vildt och mycket läft kan plan-

teras , förtjänar visferligen ac vid publique an-«

ftalter förfökas och fynes äga god grund.
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I Brofl-Febrar, när uphoftningen af-

ftannar
,
pulfen fjunker och det räfslar i brö-

ftet och man ej vidare har någon värkan af

Kermes Minerale, har Sal Bcnz.as til 4 gran

lYied 2 gran Camfer tagit hvarannan time,

gjordt utmärkt god värkan til uphoftningens

befordrande. Den fjuke blir efter defs bruk

nägot orolig och det är godt tecken.

(Ibidem. IX B. 2. St.)

Utdrag af Journalen öfver Starr'Opera-

tioner.,, (Fortf. från p. iS<5.)

24) Pigan Stina Ankarbom frän Mi-
llerhult Socken i Calmare Län, hade i går
varit blind pä högra ögat of en Catar. Vera,

utan nninfta lysning, och fynen hade 2 är

dårforut ,f6rfvunnit, utan, nägor» värk 5 Iris var

rörlig. " Opereriides deo 20 Juiii . 1767
med ei:tra<51:ion. Lens geck trögt ut, bittaJs,

efter Capfelns 6pn?.nde, var talgaktig, och

Capfeln fom var cpac, måfte med befvär

och ciieillerettens tilhjelp tagas uf. ögat

bief likväl föga infiarnmerat, pupillen var

klar "men hade mifl: r<5rfigheren 3 fynen var

-i furftone fvag men ftärkte fig fmaningom.

Geck utur Kgi« Lazarettet den 7 Aug. (a)

29) Bon-
*i« II '

'

"^ — "I

(s) Oitn maiie ögat h?.ndccras fäte JiSiclc ccli inftam-

majicn l)lir anda unga eller diägelig; neivry-
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«

29) Bonden Olof Persson i Nyby, Tjula
Socken och Södermanland , hade tvä från fo-

delfen blinda barn, af hvilka Oä.tfen på g:de

året hade fä flark flrabifmus i bagge ögon
,

^t incilionerne pä Cornea med mycken fvå-

righet' kunde göras (d. ig' Oä. 1767)5 pä
det vånftra upll^ars pupillen emot nåfan, en
dd af Capfeln blef qvar. Lentes gingo ut.

flickan y pä 5:te året, hade mindre ftrabifm

i ögonen, få at Operation geck lyckligare

och lättare. Vid bemrefan iäg Gåsfen ikå-

Jigen vål med vånftra ögat, det- högra var
mera inflammerat; Flickan fåg på bagge,
med ringa inflammation. Näfla Januarii må-
nad kunde bagge gå allena cch .fågo at taga
up knappnålar på golfvet; vid Midfommar-
tiden nåftfoijande kunde Flickan fe helt vål

med högra ögat, dar pupillen är up/kuren,
men ej fyllefl få vål på det vånftraj Gäsfen
fer på det vånftra. (b)

36) Soldaten Ekuots Huflru, 60 år
gammal, hade Cataraäa Vera på bägge 6-

gon. Opererades .med extradion d. 11 No-
S 3 vem-

ftemets mer eller mindre retelighec målte vara
orfaken.

(b) Medfödd Catarafl: har jag aldrig fedt vara utan
ftrabifm , föimodeligen däraf at ögonen aldrig
få vana ilg vid ät länge ftadna vid något objefl:.

Utan likfom foka Ijutet; de äro ock ganfta fvä-
re at operera. Jag -vet ej om någon ibgs Ha-

, fta kan minlka ftrabifmen under Operation.
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vember I768, ^orft på vånflra ^g2t^ Lens

geck låft utj men fom några droppar blod

kom in i pupillen , upfköts med andra ögats

Operation. Fjorton dagar efter, dä ingen

inflammation vift Hg, opererades det högra,

fom geck lyckeligén och patienten feck god
iyn på bagge ögon. (c)

37) Huftru Anna Persdotter från Weck..

holms Socken i Upland, 49' år, hade Catar,

Vera på bagge ögon, det vånftra i 4 och

et hälft och det högra i et halft år. Ope-
rerades den 24 Febr- 1 769. På det vånftra

geck Cataraåen ut genom en på Iris, un-

der pupillen, vid inciiionen på Cornea
,
gjord

opningjpå det högra genom pupillen} in-

gen fynnerlig inflammation följde. Den 13
Martii refte hon hem med fyn på bägge ö-

gon, fom blifvit fmåningom ftarkare. (d)

42) En Piga hos Fru F - - - m, hade

en Catarad^a Vera et adhaerens cum immo-
bilitate pupills, opererades i April 1770 u-

ti Afleffor Pfeiffers närvaro; Sedan Cornea

blifvit öpnad och Cyftitomen applicerad, be-

fants Capfula Lentis endaft vara opac; Cap-

feln genomflacks och uttogs med pincet-

ten

,

m U ll I I I . I

(c) Man lian lått råka Circuliis Venofus Iiidis, fom

dock merendels är utan fara.

(d) Nytt bevis at Iridis Ikadande medför ingen an-

©an olägenhet, än något mindre vackert ut*

ftende.
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ten, inflammation var ringa och fynen blef

god. (e)

44) En Huftru i Catharinae Förfamling,

med Catarac?!: på bagge ögon , opererades ge-

nom Extraäion i Junio 1770J på det vån-

flra lyckades operation vanligt vis, men pä
det högra folI Lens ned til bottnen af ögat.

I tre dygn kånde patienten ingen värk och
fåg med bagge , men fedan yppades i det

högra ftark värk med albugineae inflamma-

tion, hvilken dock genom åderlåtning, b!od-

Jglar, laxering och kylande medel lindrades,

patienten återfeck fynen 5 2 dygn därefter

börjar värken å nyo , fafl: ej få ftark , och IM
äter fordrifva fig, få at fynen blef forfvar-

iig. ( O
48) Comminiftern Frisks haftru frän Hu-

diksvall, hade Catara<?l på högra ögat fedan

Septemb. 17705 Opererades den ig Januarii

1 771. Lens geck ut efter cyflitomens bruk,

var los och geleéaktig. Samma natt feck

patienten vårk och ingen fomn , andra dagen
S 4 gafs

(e) En adhssrent Catarafl; låfvar merendels mindre fä-

kerhet at äterfå fynen j men när den beftår en-
daft i Capfula Lentis, går det lyckligare.

(f) En bland de fvårafte händtlfer är at Cataradlea

ej går ut genom Cornea, utan faller til botnen

af égat; han kan väl ock då refolveras, likfom

efter depresfion , men här var utom incifionen

på Cornea, de oun^gåageliga retelferne på Iris

&edde.
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gafs et kylande Laxativ af Sal änglicum och
Opium mof natten , feck fedan fofva , tog

Opium mot hvar natt, et Clifter eller En-
ge! iKt Salt fo'T. offaft; Ingen inflammation

foiide d^rpä eller vårk mer än förfta natten.

Hon refte hem den II Februari! med god
fyn. ( g )

5^) Håradshofdingen Baron Reeinder,
60 är, blind i 2 är pä bägge ögon, iom
voro ftora och pröminerande. Opererades
den 12 Junii '1771, med Berengers Knif, i

närvaro af Hr. Stats-Råd. och Riddaren R6n-
ivov. Pä det högra måfle Lamina Capfuiae

perforeras', och Lens, fom långfl varit opac

,

geck lått ut 5 frän ået vänftra fprang Lens ut

tätt efter incifionen pä Cornea. Det högra
inflammerades intet, det vänflra litety iom
dock på vanligt fatt och lätteligen fårdeltes,

bägge ögon fingo fynen äter, dock det hög-

ra bäft. En envis habituel Colique plågade

iänge , fä at panenten ej förr ån medio Ju-

lii refte hem, fäg då gå hvart han ville. I

Oclober f. å. gifte han fi§, helt flink til fy-

nen. ( h)

56) Drän-

(g) Denne patient var mycket hyfterilk och rädd j hade

hon ej få flitigt bruksit Opium, få hade ofelbart

en fvar inflammatipn foijt, fom fnart förderf-

vr.t ögat. •
' ''-•' ' •

^

•'
'

(h) P," det vandra ögat, där Lens fprang fram t' te

efter Knifven, blef en liten inflammation, ofel-

bart en följd af nervernes initation. Det är
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56) Drängen N. N. hade vid en ften->^

fprångning blifvit få jfkadad, at bagge ögon*

Jåcken med en ftark inflammation fvålde i-

hop, med ftark vårk. Sedan fvulnaden ge-

nom tjenlige medel var fordelt , fants högra

ögat vara til fynen oikadat , men på det vän-

ftra hade Lens fådt fädan /kåda, at en ty-

delig Starr vifte fig. Då jag , medio Sept.

1772 bod til med extra(5tion operera det 6-

gat, hade det en fä häftig och ftark Itrabjfm

at ogonläcket. convullivifkt flöts igen 5 efter

mänga fruktlofa förfök lyckades det ånteli-

gen at med La fayes fmala knif uplkåra

Cornea, men ftrabifmen vände i det famma
ögat få häftigt inåt nåfan och palpebrerne

fnörpte fig få hårdt tjlfammans, at jag nöd-
gades draga ut knifven. Efter g dagar, fom
under vanlig regim förlupo, -befåg jag ögat

och fant at Cataraften var af knifsudden

biefven löft frän pupillen inåt nåfan , och fom
ftrabifmen ej tillåt vidare forfok , famt pa-

tienten förklarade fig fe genom denna lilla

6j)ning5 lämnades ögatj i Januarii 1773 ha-

de denna gjorde opning vidgat fig til halfva

pupillens ftorlek och patienten fåg hjelpeli-

gen. (i)
S S 58) Sol-

eljeft lärt föimonligt når ögonea äro flora och
utftående, fafom hår.

^i) Sadane våldfamma convulfiviflca rjxkningar i ö-

gonen lägga de fvarafte hinder i wågsu för O"»
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5'S) Soldaten Pogliaga , 24 år, hade

någon tid plågats af Ikumhet på högra ögat,

dar Cataraéten blef tydtlig mot /lutet af 1 771.
Men fom han då hade en gonorrhoea viru-

lenta, brukade han tjenlige medel til Mar-
tius I77<2 , då jag opererade honom d. 30»
Efter Corneae opning och Cyflitomens bruk

,

rann Lens ut fom^ en tjock välling och pu-

pillen blef ren. Åderlåtning , Engelikt Salt

och viftande i mörkt rum förekommo all in-

flammation 5 mot flutet af April refle han
bort med god lyn. (k)

Några befynnerliga håndelfer vid Starr-

operationen har jag infort i Kgl. Vet. Acad.
Handl. Vol. XXXIII, XXXIV och XL,
famt denna Vecko/krift Del. 3 p. 320.

( FortfätJning e. a. g.

)

FSr-

peration, och då är endafle hoppet qvar f5r
f Corneae öpnande med en fmal långuddig Knif,

fom på eii gång kan gå genom Capfula Lencis.

Depresfion år imprafticabel , emedan ögonlacken
aldeles neka Operatorn fe hvad han böf göra.

ii) Siphilis har en ftor benägenhet at käfta fig på (3-

gonen ; man mäJte dårföre noga fråga därefrer

och förft bota henne, innan något egenteligen

görcs vid ögonen.
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Fortechnng pä Sveiijke Läkare vid bör-

jan af är J783. (FottL från pag

Andra AfdeJningen:

Chirurgi :

j::o, Chirurgijka Societeten i Stockholm, (a)

Prafes och Ofver-Direäeun

Hr. Daniel Thee1e>^M. D. Fålt/kår vid Lif-

Drabante Corpi^.

Ledamöter :

Hr. TuviD C. LiLjENVALD, Affiftent, f. d.

Vice Reg. Fåit/Kär vid Lif-Reg. til Haft.

Hr. Fredr. Krey, Affiftent,

Hr. JoH. Theoph. Nathorst, Stockh. Stads-

Cliirurgus.

Hr. Fred. Dan» Olleweldt.

Hr. Mart. Christ. STiixzEK.

2:0, Utom Societeten PraQicerande Examine-
rade Chirurgi i Stockholm :

Hr. Elias Salomon, Reg. Fålt/kår vid Kgl.

Majrts Lif-Gardie, AHeflbr. (b)
Hr.

(a) Hr. Arch. Schutxercranz p, 4 fiar varit Öfver-
Dired, och Hr. Gen. Dir. och Ridd. af Acrel p.

4 har haft Sate i Societ. Hrr, Afieflbrerne i K. Coll,

Med. Wehser och Schulzenheim (fe p. 2.)
famt Piofeftorn Doa. a, J. Haoström (p. 3.)



Hr.' JoH. Ckr. Fröling , Reg. Fältfkar vid

K. Artilleriet, Lif-Medicus.

Hr. Carl Fred. LENNGRéN, Re^'. Fåltfkur

vid Hogfifalig H:s M. Enke-Drottn. Lif-

Regemente.

Hr. Freokic KROoK,Reg. Fålt/k. vid Svcn-

/ka Efcadren af Arméens Flotta.

Hr, JoH. Hartman, Med. Licent. , Provin-

cial Chirurg. i Stockholms Lån.

Hr- Garl Carlstedt, Conftit. Fähfk. vid

Lif-Drab. Corpfen.

Hr. C. G. Klunger, Fålt(k. vid Brandvakten.

3:0 , Fid K. Hapvet tjen/Igorande eller bejull-

mägtigade Cbirurgi. ( c )

Hr. JoH. Lupv. Wenner, K. .Lif-Chirurgus.

Hr. S. H- Ohrstrom, Hof - Chirurgus hos'

H. K. Håghet Hertigen af Södermanland.

Hr. JoH. H^RENius, Afreffor, Hof- Chirur-

gus hos H. Kgl» H. Hertigen af OJler'

goihland' .
. ,

•

Hr. Pettersson, Hof-Chirurgus,

Examinerad at betjäna Opera-Trouppen.

Hr. Richard Barfoth, Häf-Chirurgus.

( Fortf. e. a. g-)

Me.

hafva Säfe och Summa däiflädes ; K. Collegii

Me-Jici Pi^Eleé är, enligc Scacurerne, altid ånn

förnAinf^a Examinator.

(b) Hl-, Doft. Erxst Salomon; fom är Fåvde Reg.

F^ltflc. vid J.if-Oardet, ar förut uptagen p. 5:.

(c) Desie åro kke af öocieteten Examinerade.



Medical Anecdotes of the Jaft^o Teats
illujlrated with medical t.niths and ad-
drejfed to the Medical Faciäty\: hut
in an Jpecial manner to the People at
large. By B. Dominicetti,' M: D.
London jySo. S:o.

A. har igenotn fina våj inrättade mån^-
faidiga d^gs Bad och -de därmed oilridKt
Ikedde otroliga Curer, gjordt lig bäde^^nlc
och rygtbar. 1755 började han med fine
Bad-anftalter i Brilb! och 1764 flyttade han
'til London, dar han anlade 3 färlluldte Bad-
inrättningar, fom koftade honom 37,00b; P.
Su Pä desfa 2^ år har han ikott lÖ.öod

^
Patienter och i EriftoJ allena har han cure-
rat <joo ft. fom voro anfedde for obotejjoe.
Han påftår at han med Jamma eld fom i pr t'^

vaie hushåll åtgår at koka en rätt tnat^ kan
tilreda en måltid af 3 anrättningar och ha^

:;ka bråd for 100 perjoner y och ändå tiUika
värma 30 Kamrar, där man Jkall kunna
torka tvättade kläder.^ (En fådan Ugn tor-
de kunna hos ofs finnas, i anledning af hvad
Hr. Camrer WIstkÖm om nägci dylikt in-
fort i K. Vet. Acad. Handl. Voll. XXVIIf.
XXXJI. XXXIII och Nya Handl. Vol. I/I.)

Detta ftåter val något på Charlataneriei
men man vet af oparti/kt foJk at fiora och
otörmodade .Curer arp gjorde i desfa Bad-

inrätt-



286 # ) o ( #
inrättningar. Man iårer ock håraf at Bader
innefatta mera heJande krafter ån man för- ;

modar, åtminftone e) mindre ån något an- '
nat flag af Låkeraedei. (a)

(ToDE, Med. Chir. Bibi. IX. B. p. 127.)

Utdrag af Dagboken , håUen vid det Pu-

bliqiie Barnjängs - Hiijet.

Ifrån den 23 Junii 1782 til f. d. 1783,
lom år det s^de året från Inrättningens bör-

jan, hafva 234 Barnaföderlkor blifvit föriö-

fte, af hvilka 238 lefvande och frifke utgädt

och en enda dödt efter förlofsningen af Lung-

bold , fom braft på 8-de dygnet af defs

Barnfång; Fem hafva fodt tvillingar. Födde

åro inalles 239 Ram, 132 Gosfar och 107
Flickor, af hvilka 12 varit dödfödde och

17 dödt innom hufet. Af Barnaföderfkorne

hafva 223 njutit aldeles fri förplågning och

II hafva mot billig afgift bUfvit båttre fpi-

fade och i egna rum logerade. Stockholm

den 19 JuHi 1783» (b)

Bref

(a) Se något hårom i denna Veckolkr. B, 3. P. 312»

(b) Inalles åro pä desfe 8 åren 1595 Bainaföderikcr

förlöfte» Mera håroin e. a. g.
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Brcf om en befynnerJig Sten- Operation}

dat, Toitloiife den 2 JulU J^^Sj;

Den vanan fomlige hafva at hålla knapp-.

nåJar i mun, kan blifva oriaken til fvåra an-
ftöter: et gan/ka fär/kt exempel; bevifar det.

Jean Gasqvet, 40 år gammal, plågad zi
Bläfeften, opererades i denna, $tad'en^ Laza-
rett den 15 fillledne Maji af "den yngre Hr^
Lamarqve, Sten-Operateur.

Denna Chirurgu$,'fom både med Mft--

het och /kickelighet förrattar denna opera-
tion, fant i patientens blåfa en efiång f^eti

af et hons-äggs ftorlek , men åm .var få fa(l*

nad i bläfans hals , at den flarkgHe Tång ic-
ke kunde röra honom ur ftailet. ;D.å tog O-
peratorn til Skärande Tången (Tenettes in-

'

ciflves) i tanka at bryta fonder Stenen j i ^

förfta taget knep han löft et ftort ftycke: han
förde därefter in 'fingret i blåfan at kanna
efter den qvarblefne Stenens låge, rmen han
kånde fingret blifva fluckit af en hväfs fpits
/om han tyckte fatt fait i Stenen. Hans äl-
dre Bror, fom åfven är Lithotomift, förfök-
te likaledes med iit finger och blef åfven
ftucken.

Operatorn tog åter den fårfla Tången,
men kunde med henne ingen ting uträtta,
men med den /kärande Tången Jyekades det
at fönderbryta Stenen 5 uti et af de ilorre
ftycken däraf fant han m fvm knappnål aj

Sex»
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Sexton lineers htvgcl. Man blef nödfalcad gt

låmna patienten nägon hvila i fången f(5r til-

tagande mattighet, ehuru både grus och ften-

bitar voro qvar, hvilka dock efteråt hiefvo

fmäningom uttagne. Denne patient år na

ntan fara och bättras dageHgen

Han bekände^ at han ungefdr f6r 12 är

fedan nedfvaljt en knappnål 3 han hade kort

därefter kåndt en vårk invårtes vid flölgån-

gen, fedan ock någon fvärighet at urinera,

och på några år hade han icke kunnat häl-

la vattnet.

Denne knappnål har troligen från ma-

gen gått igenom tarm-canalen och från Ke-

dum gjort lig våg inåt urin-blåfan , dar hon

gifvit förfta grundämnet til Sten.

(Journal de Paris N. 190 Je 9. Juill. 17830

Kgl Collegii MecJlci Svar til Kgl Com»

merce - CoUegium , 0/72 Tenkärih och

fortente Kårils häljofamhet m. m.

T/7 K. Commerce -CoUegium.

Uti Bref af d. 14 Julii innevarande år.

har Kongl. Connmerce- CoUegium af Col-

legium begärt defs utlåtande om halten af

det Tenn, Jom Fårfnttningama liJlåia Tenr.-

giutare at Jårarbcia, dfven fom om halten
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af den fortening , fom Koppar/Iagare forrät"

tay och huruvida tilfats af Bly härvid for

hälfan kan vara likgiltig- Detta år åmne för

en fråga , få mycket rriera vård all upmårk-

famhet, fom den fiåfta mat, Riket ofveTj

til en {!or del tiiredes eller uplågges i for-

tenta , eller af Tenn förfärdigade kåriK Col-

legium Medicum har dårf(5re tid efter annan

haft den brukeliga Koppar-kårils forteningen

under et omt ofverlåggande, och redan ^år

1770 d. 6 Martii upkallat KoppatTlagare-ÄI*

dermannen Adolph, med Bifittaren Krietz,

for at af dem få den proportion upgifven af

Tenn och Bly, fom Embetet vid förtenin-i

gar antagit. Men det fvar Åldermannen gaf ^

fåftade al! Collegii förundran, i det han un*

dandrog fig helt och hållit fådant at upgif-

va, efter ingen författning, hvarken genom
förordning eller öfverenskommelfe Embetet

emellan, i detta mål vore vidtagen, tilläg-

gande at hvar och en brukar den proportion

han finner Hmpligaft- Bilittaren Krietz fade

dock vanliga proportionen vara, at til 3 de-

lar Tenn tages en del Bly. Men för at få

full vifshet i dejina fak, anmodade Collegium

då varande Öfver- Diredeuren för Controll-

Vårket Axel Bergenstierna, at hos Kop-
parilagarna utfor/ka denna proportion, det

han ock på det fått gjorde, at han hos fem
fårfkildte Kopparflagare , dem ovetande , ut

Förtenings-kitlarne, genom utflcickade håm-

N:o 19. T ^

taC
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tat profftycken, fom han forfåkte och fann in-

nehålla ifrån 27 til 60 procent fint Tenn,
enligt hans ikrifvelfe til Coll. Med. af den

18 januarii 1781» Då nu på 100 Ikälpunds

fortenings-masfa befunnits ftundom ej vara

mer ån 27 procent Tenn och reften Bly, fä

bor fådant ej bära namn af fortening, utan

fnarare förblyning. Af lika befkafifenhet lå-

rer ock den forteningen vara, fom Gummor
förratta, då de i hufen hämta Koppar-ldril,

för at af dem fortenas.

Grunden til all fortening på Koppar-

kåril , år at förekomma Koppnr-årg. Men
då fådana kåril öfverdragas med en Ikorpa,

beftäende af Tenn och Bly, få förfvinner

ändamålet, fom beftår uti hålfans förvarande,

i famma mån, lom Blyet år rådande. Vi

/ky gemenligen Koppar-arg, för defs kräk-

görande egenlkap, mera än Bly-årgen, fom
vårkar längfamt. men hvilken dock i fig fjelf

altid är mera förgiftig, och lägger grund til

de pinfammafte, ja ofta oboteliga fjukdo-

rtar, m. m. , iårdeles om detta gift dageli-

gen, i liten dolis, långe blifvit nedfvålgdt,

och fåJedes längfamt' fådt lägga grund til

desfe fjukdomar. Sådan är händelfen af de

Bly-folutioner, fom man olyckligt vis kom-
mer at njuta pä matvägen, färdeles fom de,

i likliet med andra Metallin<a folutioner,

värka under en liten dofis. Bly löfes med
lätthet af alla vegetabili/ka Syror, fäfjm Bår-

faf-
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fafter , Ättika, furt Dricka , Vin 5 genom kok-

ning iofes det äfven af fetoior. Bly-årg 16-

fes i Brännevin och Oljor.' Sora nu desfe

åro ingrediender i folkmängdens rtiat och
drickesvaror, fä finner man lått hvad fynner-

Jig magt päligger at värda Tenn -arbeten i

et Land.

Författningar hafva dårfore altfedan för-

ra feculi llut bhfvit vidtagne til fåkerhet for

Allmänheten i denna vag. Kgl. Majrts Nå-
diga Controil-Stadga af d. 7 Decemb. 1752,
har in/krånkt 1694 ars Kongh Tenngjutare-
Ordning innom fyra och treftåmpladt TennJ
det förra beftäende endaf^ af 3 procent Bly,

och det fenare af 17 procent dito, ehuru

dock federmera uti Kongl. Refolutionen på
Allmogens befvår af den 17 Augufli 1762,
det blifvit Allmogen i Våfternorrland, Fin-

land och Lappland tillåtit at af tvåftåmplat

Tenn, innehållande 33 och -j:de! procent

Bly, fä låta forfårdiga halfva och hela qvar-

tersfiafkor, hvilken frihet federmera, enligt

Kongl. Commerce-Collegii Kungorelfe af den
31 0<Sober 1764, åfven ftråcker lig til alla

Rikets Stader, hvarjåmte åfven tillätes at a£

famma tväftämpladt Tenn förfärdiga Knap-
par, Lekfaker och annat fmått. I följe här-

af arbetas nuförtiden af Tenngjutare endail

fyra- och treftåmpladt Tenn; Fat, Terrinet
och Talrickar fornåmligafl af fyrftåmpladt,

alt det öfriga af treftåmpladt, ehuru man nog-

T 2 famt
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famt uti hufen &nner Talrickar af treftåmp-

ladt Tenn. Af det tvåftåmplade arbetas en-

daft til fillätne fmärre behof. Men man fin-

ner dock hos Tenngjutare Arbeten förfärdi-

gade under namn af Engelfkt Tenn, låfom

Terriner, Fat, Talrickar, m. m. Detta fä

I<a]iade Engellka Tennet, år en Compoii-

tion, fom leder Ht urfprung frän England,

och fom ej innehåller Bly i fin blandning

,

utan beftär af en lararaanfättning utaf Engelfl^t

Blocktenn och andra hela och halfva Me-
taller. Compofitibnen varierar efter Må-
larens godtycke. Allmänna proportionen af

desfe Metallers blandning år dock den , at

til 400 Ikälpund Blocktenn, lägges 4 /kälp.

Koppar, 1 1 til 2 fkålpund Vismut, och 2
a 3 lod Zink. Några lägga litet Stål til

Tennet.

Då nu frågan år, til hvilket bruk i hus-

hållningen fyra- och treftämpladt Tenn, i

atfeende på deras halt och egen/kap, med
fåkerhet 16r hälfan , må tillåtas, få finnes fyr-

ftämplade Tennet innehålla minfta tilfats af

Bly , och fåledes förnåmligaft böra användas

til Bord-fervicer, m. ra. Dock når man be-

finnar, at Bly hårutinnan värkeligen innehål-

les, i den proportion, at innemot i lod Bly

år pä hvart Ikälpund Tenn, fä kan denna

tjlfats ej blifva olkyldig for hålfan, når mat-

käril dåraf beredes. Dä en Talrick, dåraf

förfärdigad, våger ii Ikåipund , få innehål-

les



,
# ) o ( ^ 293

!es daruti i| lod Bfy, hvilket, éhura in-

mångdt i Tennet, likväl i hela Talrickens
yta kan Jofas af fyrliga faker. Allmogen och
annat mindre kunnigt folk Riket ofver, lå-

ter ofta mat ftå i Tenn-kåril, ej allenaft in-

på andra dagen, utan ock Jångre 5 hvem fer
icke at en del Bly på detta fått kan lofas,

CLch jåmte maten fedan fortåras. Collegium

^ onfl<ade dårfore at inga Mat- och Drickes-
}{äril^ hädanefter finge tilvårkas hvarken af
fyrftåmpladt Tenn, eller af andra Compofi-
tioner, dar Koppar, Vismut och Bly ingre-
<iiera. Men fom Blocktenet faller fig nog
vekt, at enfamt förarbetas, få år nödigt at

af hårdare Metaller göra någon tilfats, hvar-
fil Stål och Zink åro ganfka tienliga , och
defsutom i anfeende til hålfan o/kyl dige. Af
denna nya Compofitionen borde Tenngjuta-
re-Embetet altid fårbindas at tilvårka Bord^
fervicer, Skålar, Terriner, Fat, Talrickar,
Bägare, Tumlare, Skedar, Vattentunnor pä
Skänkar, Theekannor, m. m>, få mycket
mer, fom hvarken Stål eller Zink böra fär-

deles oka prifet på varan. Hit borde ock
Allmogens hela och halfva qvarters-fla/kor
höra , efter de gemenligen brukas til at fö-
la Bränvin uti, fom Jofer Bly-arg, hvilket
efter all liknelfe blir en folgd af de Brånne-
vins-fiaflcor , fom nu tilredas af tvåftämpladt
Tenn. Til de ofrige perfedlar , fomafEm-
hQtQt forfärdigas, hvilka med bordet ej haf-

T 3 va
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va någon gemenfkap, kan fyr- och treftåmp-

ladt Tenn, utan fara for hålfan, förarbetas,

fåfom Ljusftakar, Backen, Lavennents- och

andra Sprutor, Snusdofor, KniflT^aft, Knap-

par, Spännen, m. m.

Koppar-kårils forten ing finner Collegium

vara af famraa vigt at vårdas, fom Tenn-
kårils förfärdigande. Fiere välbef^ålde Re-

geringar i Europa hafva härvid fåftat en gran-

. Jaga upmårkfamhet. Konungen i Preufen ut-

gaf år 1769 en Fårordning hårom , hvaruti

han forböd i alla defs Lånder at blanda Bly

i forteningen. I Frankrike får ingen fårte-

ning göras med inblandning af Bly. Däre-

mot hår i Sverige har torteningen på Kop-

par blifvit fä negligerad, at det ankommer pä
Jiopparflagarens egit godtycke, at tillägga (å

mycket 3ly han vil , iom ofvanfor år anmärkt.

All fortening här fker med Hartz, hvarfore

ock Bly kan tilläggasj men dä förteningen

forråttas med Salmiak,iä kan Bly ej väl in-

blandas, efter det genom Salmiaken likfom

forflaggas. Orti fåkerhet fkail vinnas och

hålfan fredas, fä borde -efter Collegii tanka

forteningen i Riket forbindas vid forfattnin-

gar, och ingen annan fortening innom Ri-

kets grånfor fä tillåtas, än den fom fker med
Engellkt Blocktenn och Salm.iak. Malacca

Tenet år ännu renare, och torde med Oft-

|rid :/l^a Skeppen för billigt pris kunna hem-

föras, fårdeies lom det på flere ftällen uti

Oft-



^ ) o ( # 29^

Oft-Indien frambringas. Methoden at med
Tenn och Salmiak fortena Koppar, år åfven

få lätt fom med Hartz3 men den faller fig

något dyrare, dels i anfeende til Salmiaken,

dels ock for det at Tennets masfa hår år ftörre

fedan Blyet ej får utgöra fyllnaden. Men
man vinner dock tvånne betydeliga förmå-

ner af denna nya f^rteningen, hvilka dårut-

innan beflå, at denna fortening blir ofkyl-

dig for hälfan, och at den tillika råcker dub-
belt få långe, fom den af Bly med Hartz.

Hårtil kommer en hufvudljakelig omftåndig-

het, neml. en befparing på fjelfva Koppa-
ren. Vid Hartz-fårtening måfle den gamla
forteningen aldeles bort/krapas, eller fom af

en del Kopparllagare pratiqoeras , bortbrån-

nas, med det Koppar-kårilet fåttes på elden

dis forteningen hunnit fmålta, hvarefter de
med Hartz och ny forten ings- masfa -genaft

forråtta forteningen. I förra fallet bortlkrapas

gan/ka mycket Koppar, få at kårilef efter några

forteningar aldeles blifver utflititj men i fena-

re fallet blir Koppar-Jiårilet forbrändt, och
fom ytan ej kommit behårigen at göras fjlank,

få faftnar den nya forteningen ofullkomligt,

hvaraf följer at en fådan fortening ingalunda

kan blifva varaktig. Då nu forteningen Iker

med Salmiak, få år det fom et Ilags löd-

ning, och fordras visferligen at ytan af kå-

rilet fkall bli blank och ren 3 men fådant kan

aldeles fullkomligen /ke med affjudning. For

T 4 at



at vinna den, b6r kittelen eller Koppar -kå-

rilet fårtas pä en lindrig eld, at den fetma,

fom kunnat intränga (ig i falsnlngen eller i

f(5rteningens ikråflighet, må fmålta; därefter

i\ås en ftark lut i kårilet och upkokas, un-

der det man med en flyf vi/ka ikurar kåri-

let, därefter flås Luten bort, och lur Dränk,
eller Vatten fyradt med Rågmjöl genom lång-

lam gåsning, eller Vinftens-Decoft , eller an-

nan fur våt/ka, fåfom furt Dricka, flås uti

kårilet och upkokas häftigt och genaft utflås,

hvarefter kårilet val torkas med en grof tra-

la, då ytan härigenom blifvit fä praeparerad,

at man genaft kan förråtta fårteningen, hvil-

ken år lått vårkftåld, med cht man, fedan

kårilet pä elden å nyo blifvit behorigen up-

vårmdt, ej behofver mer ån iflä fmålta Te-
net, med några nypor Salmiak, och med
fudden fedan utbreda Tenet ofver kårilets

-yta. Sitter dä någon gammal Salmiaks-for-

tening qvar på kårilet, få faft löder och in-

corporerar fig den nya forteningen med den

gamla. Några fmå flaåftigheter kunna vål

Mrigenom upkomma på kårilets yta, men,
fådant år et litet fel , fom i allmänhet vid-

lådar all Salmiaks- fortening, åfven på nya

kåril, och år i fig fjelf af ringa betydenhet.

En annan liten olågenhet år ock vid Salmi-

aks -forteningen, fom dock år lått liulpen

,

beftående däruti, at dä Tenet ftår fmålt i

fortinwgs-kdttiUny och handtvårkaren har

tnyc-i
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mycken fSrtening för fig, hvarigenom Tenet
kommer at långe flå fmålt, det då på ytan

gerna vil calcinera fig. Samma olågenhet

händer val ock vid den vanliga Hartz-forte-

ningenj men fom man därvid får bruka Hartz,

få kaftas litet dåraf i Fortenings-kåttilen

,

hviiket hindrar calcinationen. Som nu Hartz

vid den nya forten ingen ej får brukas, få

hindras calcinationen hår, om man i fmål-

ta Tenn-kåttilen lägger groft Kolftybbe eller

Kol. Man kunde ännu göra en invändning

mot Salmiaks-förteningen, i det at Engelfka

Tenet faller fig nog vekt, hvaraf händer at

fårteningen blir for bl5t, och fåledes genom
(kurning lått afnötes. Men detta fel botas

Jått med det at några procent Zink lägges

til Tenet, fom dårpå öker hårdheten. Man
har i Frankrike redan bragt denna Compo-
fition i gång vid förteningar, och gor Zin-

ken hår en mårkelig nytta. I anfeende til

koftnaden höjer han icke prifet på fortenin-

gen, utan fnarare minfkar det, efter inköps-

prifet från Engeland pä Zinken, enligit pris-

couranten, år en god del under Te nets vår-

dp; det år allenafl högre tull på Zinken i

vår Tull-Taxa 5 fom ökar prifet 5 men den-
na afgift torde då kunna fållas. Collegium
tror annars, at låmpeligaft vore, om Kongl.
Bergs -Collegium ville utfe någon /kickelig

Man, fom kunde utarbeta riktiga procesfen

pch proportionen af Engelfkt Tenn och Stål

T 5 «l
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til Bord-ServJcer och Mat-kårii , famt til för-

teningen af fint Tenn och Zink med Saf-

Jmiak , och därom underråtta Handtvårkarna.

Förtening pä Jårnbläck kan ej låmpeli-

gen Ike på annat fått, ån med Bly-inbland-

ning och Hartz. Dä fådan förtening använ-

des til Takrännor, Vattukannor m. m., fä

är det likgiltigt huru den forråttas; men dä

af Järnblack gores Kanne- Stop- och Qvar-

ters-mått, bvarmed Dricka, fur Mjölk och

andra fyrliga vätvaror mätas, Durchflag, hvar-

igenom de flåfle filnmgar (ke i Koken, då

Allmogen nyttjar förtenta Jårn-fkedar vid fi-

na bord, fä- fynes detta fordra någon up-

märkfamhet. Collegium tror likväl, at min-

dre fara är, dä man mäter kalla vätvaror med
lådane kärii, hvilka häftigt utfläs, blifvandes

fåledes angripandet obetydeligit, ån dä fyr-

Jiga faker komma at någon tid ftä ftilla i

dylika käril.

For at kunna controUera forteningen

,

fynes ingen utväg vara lämpligare, än at

Koppar/lagare förpliktas at utlämna en prof-

bit, tagen ur fjelfva Fortenings-kåttilen, ät

den fom fig anmäler, för at pä K. Controll-

Contoiret låta probera denfamma; ly fedan

forteningen år påfatt, lärer det fvårligen lä-

ta fig göra at vederbörligen därå controllera.

Sluteligen vil Collegium vid Krukoma-

kare- kårilen anmärka, at den glafur af Bly-

glas, fom år påfatt, har den olägenhet med fig,

at
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at fyror uplofa denfamma, och dåraf utdra-

ga en Bly-fo!ution, at lika /kåda får hålfan,

fom blyblandade forteningar , fårdeles då fur

Mjölk, Dricka och andra fyrliga våtvaror

dåruti få ftä. Och fom Skålar, Fat, Tal-
rickar och Pottor , håraf beredde , utgöra de

fattigas Mat-kåril , få fynes genaft af hvad
vigt denna anmärkning år. Endafte bote- ,

medlet häremot år, at genom tjenliga tilfat-

fer af vitrefcibla jordarter, utarbeta en 'åm-

pelig Compofition til Krukomakare-giafur,

hvarigenom blyhalten dels formin/kas, dels

ock uti de tillagde ämnen infvepes , at han
ej få lått låter fig uplofas j eller ock, at al-

deles bortlägga glafur pä dylika Mat-kåril

,

och med Kokfair, inlagdt i kärilen, åfven'

fom i ugnen inkaftat, fväsfa ytan af kärilen

til en half vitrification , fåfom det fkedt på
de bekante Seltzer- Vatten -krufen. Stockholm
den 14 Augufti 1783-

Coil. Forblifvef S. T.

Hiftoria Aftbmatis cujusdam Spasmodici.

Erlangen 1783' 4:0, år Titelen på den af

Hr. Robert Bryant, Lif-Med. hos H:s K.

H. Hertigen af Glocefter, här nyligen för

Dodors-graden utgifne Disfertation.
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Faftån den fjuke, hvilken A. flere gån-

ger haft under fin vård och lom nu är fall-

komligen frilk, varit af flere fvära fjukdo-

rnar angripen , t. e. Dysfenterie , Hxmorr-
hoider, Svulnad i Lederne , med en flags

Tvinfot, härleder dock A. hans långe ut-

härdade krampacktige irångbråjlighet från et

ifrån anfigtet, genom et ftypti/kt medel, för-

^rifvit ut/lag. Andtäppan var fvåraft efter

förkylningar och vid föreftållningar af Thea-
tralilke ftycken , formodeligen af de famlade

mennilliornas utdunftning och ofet af de män-
ga Ijufen (a). Läkaren hade brukat hvarjehanda

"^inedei, bland hvilka Cortex peruvianus tyck-

tes fnarare förvärra än förbättra fjukdomen.

A' förordnade en regelbunden diact med myc-
ken nytta och förböd köttmat. Utom flere

efter omftändigheterne nyttjade medel, be-

römmes egenteligen blomman af Cardamine

pratenfts til | drachma i pulver nägra gån-

ger om dagen, fäiom et ftarkt antifp.-jfmodi-

cum , hvilket han ock brukt , emot EpiUpfie

och Chorea St» Fiti, i Bartholomaei Hofpital i

London, då Valeriana, Flores Zinci , kalia

Bad, m. m. blifvit förgäfves förfökte.

(Erl. Gelerhte Anm. 1783. XXXI. St.)

Voy-

(,a) Något torde ock hora hårledas från uphetfade

pasfioners värkan- på nerverne.
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Voyage atix Indes Orientales et a la CM*
ne,fait par ordre du Roi, depuis 1^74
jufqv''en 178 J- - - - par M. Sonne*
JRJT, Commisfarie de la Marine^ &c,
2 Vol. in 4:0 a Paris J783.

Hela forfta och halfva andra Volnmen
innehåJJa Handels, Geographifka och Politi-

(ka årender, (a) men i lifta hälften af andra
Volumen forekonnma be/krifningar på Qva-
drupeder, Fogiar och Orter, fom dels va-
lit okande, dels ofullkomligt befkrefne. Hvil-

ka fäledes förtjäna mycken upmårkfambet tor

Natural-Hiftorici. (b)

(Journ. de Paris N. 202. 1783-

)

Hijfoire Nahirelle de Mineraux ; par
M:r le Comte de Buffon, Intendent

du Jardin & du Cabinet du Roi, de
rAcademie Franc, et de celle des Scien*

ces. å Paris 1783. J2:mo, 400 pag,
2 Vol.

A. tror (ig följa Naturens egen våg di
då han indelar Mineral-Riket i 3 ftora Clas-

fer.

(a) Hvaruti Chinas härlighet och prserogativer myc-
ket förringas , emot Jefuitenies beråttelfer oc/i

de på dem fig beropande Voltairianlke Philofo»
pherne.

(b) Se mera härom Del, 3 p. 374 och denna Del p, ao<3,
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ler. Den for/ia C Ia.rfen j de Materier fom
icke blifvit förändiadc, ifrån deras beredel-

fe genom den prirrrtiva Elden, t. e. Hålle-

berg, Qvai^, i^orphyr, Granit, m. m. Den
Andra Clas/en , de fom undergädt ånnu en
värkan af Eld, underiordifk EIe<?lricjtet, och
Vulcaner, t. e. Lava,. Bafalter, Pimpflién,

ni. m. "Desie bägge Clasfer aro en vår-

" kan af den Ra Naturen^ (a) emedan de dår-

"ibls»nd fårekommande åmnen vifa ringa eU
'' ler inga fpårr til organjfation". Den Tre-

dje Claijen innehåller de fubftancer, fom kun-

na Calcintras, Vegetabili(ke Jordarter, Ani-

malifk och Vegetabilifk A/ka, Marmor, Kri-

ta, den allmänna Jordfkorpan, Jordtorf,

Jord- och Sten-kol m. m. "I denna Tre-
" dje Clasfen fer man egenteligen mellanfte-

"gen och graderne emellan et rådt ämne
"och organiferande kroppar, och denna mel-
" lanfort , fom til hälften år organiferad och

"til hälften icke, tjänar den värkande Na-
tturen til åmne, antingen för lifaktiga eller

"liflofa varelfer".

Desfe Clasfer blifva fedan fpecielt med
mycken noggranhet genomgångne. Vid af-

handlingen om Stenkol bemödar A. lig at

bevifa at Engelfka Stenkolens godhet och

företräde, beror endaft på Regeringens vifa

an-

(a) Brute.
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anftaiter at Opmantra den privata Induftrien,

vid deras upgråfning och vidare förhållande.

(Ibidem N- 207- le 26 Juilhl783-)

I Junii och Julii månader d. å. har en

fvår j^ngina varit i Paris aMmån. Den har

deJs flätats med Suppuration, dels med Gan-
grén. Til Suppuratitnens befordran har

man fedt häftig och oförmodad värkan af

pulverijerad Alun^ hvilken gepom et r5r el-

ler penna blifvit i halfen inblåfl, under K\tt

tungan nedhålles med en fl<:ed3 detta repete-

ras forft efter | time, då lindring märkes,

och fedan hvar half time 5 Efter g timmar

brifter garna bölden. Om den Gangrocneran-

de Jngina fkrifves följande från St. Qvintin^

af Dodi. Regaut: "Från den 9 til den 12
"Junii hafva vi här blifvit ofverfallne af en

"ganfka fvår fjukdomj 6 fl. arbetare, af

"bagge könen, från 16 til 22 är, blefvo ha-

"ftigt fjuke af den håftigafie Feber, med
"ondt i halfen, af hvilka 5 dogo innom 36
"timar, med tecken til den raåft liinkande

"förrutnelfe (a)j de ofrige .75 arbetarne vid

"fam-

(a) Så fvar Angina vet man aldiig hafva varit Epi-

demilk i Stockholm. Månne Climatet eller lef-

nadsfåttet bevarar ofs ? I den fenare hiudelfcn

torde hon ftå a t betiira.
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"famma Fabrique blefvo den I2:te anbefake

'»at i ftället för alt dricka nyttja Vinätticka

"/ Vatten, (2 matflkedblad i en Pinte efter

"Parifer mått,) hvarigenom de bevarades

'^från denne grufiiga Ijukdom, och endaft

"2 unga Flickor fingo en lindrig Skariakans-
" Feber".

(Ibid. 201 et 215 le2oJui!l. et 3 Aout- 1733.)

Manttxfa edicionis qvarta Materia Me-
dicce {o) b. Eq-ri. a LiWNe, curante J, Sckebe-

Ro. En- 17--2, 8=0 16 p. år i Waltheks
forlag utkommen. Där finnes Botanifke be-

/krifningar på några officineile Växter, hvars

urfprung var förut obekant, enligt de uplys-

ningar lom finnas i Hr. v. Limnc den yng-

res Suppl. Generum et Specierum. (b) E-

mot den foregifne Blomman af Mufkott-Trå-

det upkaftar A. fiere tvifvel, hvilka til en

del, ofverensftåmma med hvad Hr. Profeffor

Thunberg i Kongl. Sv. Vet. Acad. Hand).

1782 anforer (c).

(Gött. anz. 1783' St. 122.)

Opii

(a) Se p. loé.
(b) Se denna Veckolkr. Del. 3. p- 3(^8.

(c) Se Nya Handl. T. III. p. 46.



Opii värkan emot gamla Venerijhe Sär,

Utdragit utur K. Lazarets Jour-

nalen.

Hvad i denna Vecko- Skrift Del. 3 p.

I och 316 anföres om Opii underbara kraft

i fvåra Veneri/ka fymptomer, har fornSått

mig at med granlagenhet forfoka fanfårdig-

heten dårafj men fä långe jag af vanlige

Mercarial- medel kunnat märka god värkan,

har jag icke trodt mig böra gripa fil detta

eller något annat medel, dels emedan det

hade varit onödigt, dels hade et fådant for-

fök icke gifvit något tilforliteligt bevis, hvar-

ken mot eller med.

Och ifrån den tiden detta nya medel
blifvit upgifvit, har jag ej råkat få någon
Venerifk Patient, hos hvilken Mercuren va-

rit kraftlös, ehuru omkring 60 a 70 varit

federmera intagne pä K. Lazarettet, förr åi^

denne cafus jag nu vil anföra :

"Flickan Anna Brita Lindell, ig år

"gammal, intogs pä K. Lazarettet den 13
"Sept. 1782. Hon hade fvåra Veneri/ka
"Sår ikring hågra ögat, värk och (lyfhet i

"knå och ben, fynnerligen det vanftra, fom
'Var fammandragit, at hon med möda fl6d-

"de på tånj på benen voro åfven Veneri^
" ike Sår , men blandade med tydeliga tec-

"ken af Skjorbjugg. Hon hade förvårfvaf

N:o 2Q. U ^'den«



^\'dét\ni ölyckeliga be/kafifenhet .på Djurgär-

^'(]en, dar, hon tjént for Mjöl k flicka.

"Efter allmanna rensningar af prims

"vis, började bon at dricka den pä Kgl.

"Lazarettet brukeJiga Skjorbjuggs-Decoc^en,

"(af Trif. Aqv. Pepparrot, och Sedum A-

"cre eller Turion. Pini) farht tillika Mixtu-
" ra Mercurialis, ph. paup., hvartil efter

"liand lades fmä fri<51ioner af ungv. Mercu-
"riale; Infufum Ledi brukades utvårtes för

"de elaka frätande Såren , hvilka ock ibland

"med Caul^icuni' LUnare, ibland med M«r-
?' curial/ke Kalker höllos rena. Såren tyck-

'^teä efter någon tid renas och lakas, Skjor-

"bjuggs ftyfheten i vanftra kn^iet minlkades

"f^mt hopp fyntes om defs förbättring j men
"oformodeligen flogo nya och värre Sår up
"bredevid de förbättrade, och nattvärken

"var ofta få (vår at hon ej kunde afhälia fig

"från ropande. När fåledes tiden födopp

^'Snda inemot Våren och Såren fnarare för-

"värrades, jämte d^.t at hon egenteligen jäm-

"radB fig ofver den periodi/ka fvåra varken,

^'beilöt jag i Martii månad 1783' forföka

"Opium.
"f^on tog dä dageligen morgon och

"och afton, från i til och med g gran i

"hvar dolis,fom blifvitokad med i gran i'fäfi-

''der hvar 3:dje eller 4;de dag. Ingen o-

?' lägenhet märktes 3 Såren fyntes fmäningom

"förbättra fig, värken forfvan och jag bör-
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"jade vänta lycklig ufgång 5 men fedati

"hon- öafbrutit härmed fortfarit anda til

"Maji månads /lut, och SfcjorbjaggÄn ty-

?'deligen ökade fig med blödning i fåren
"och <lyfhet i knävecken, hvartil kom at

»»matluften började af-taga, begynte ock hon
"Jedfna vid Medicamentet och. Ljegårte få
s' komma ut, til at förföka om Sommaren
5>och Landdefnaden kunde något bidraga
"til hennes förbättring. Vid utgåendet den
>»28 Maji 1783, voro dé flåfte ' Såren låkte

"och varken förfvunnen 3 men några mycket
"elaka Sår i pannan ö(ver högra ögat ville

"ej lakas 3 kan/ke därunder någon Caries
"var börjad. För den envifa och tydeligen
>' ökade Skjorbjuggen råddes hon nyttja Mi-
"neral-vatten öfver Sommaren, farht feck

"låf at emot Höften återkomma åt hämta vi-

ldare underråttelfe".

Huruvida hårutaf något bör flutas til O-
pii kraft emot Siphilis, lämnar jag dårhån.

Ytterligare bevis fynes mig behöfvas.

J. L. Odhelius.

/•

Sal GJauberi fAIk. Min. Vitriol. ph.

Sv.) hämtat ur AJka.

Som jag låtit ombygga mit Hus, har
jag haft tilfålle at få ved af mycket gam-

U 2 Ja
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la träd. En del har jag forbråndt och ufur

afkan, når jag lutat den med kalt väften,

har jag fådt en fädan myckenhet Sal Glau-

beri, at jag ej behöft fammankoka Lufen-

Jag har tält om detta R5n for några Che*

mici, hvilka anfedt det fom en påföljd dår-

af at en hop Tvåtterlkor bebodt hufet^ ge-

nom det at Sal Sodae, hvilket de bruka til

fin Lut, il^all hafva tr^lngt hg in i trävirket.

Men fom denne förklaring ej förefallit mig

tilräckelig, liar jag utfökt fådane träftycken

fom ftädt rått up, varit nyttjade til takftåll-

ning och afplankningar och fom alla varit af

Ek^ desfe har jag med aktfamhet förbr'.ndt

på järnplåtar, utan minfta blandning af nå-

got annat bränbart , och jag har likafullt ge-

nom lutning af afkan fådt Sal Glauberij de

tråftycken Io?ti redan blifvit til en del för-

multnade, hafva gifvit den ftörfta myckenhe-

ten. Desfe förfök (kall jag ytterligare göra.

Ibland detta Salt har jag ock funnit något

Tartarus Vitriolatus, och deslas Alkali har

jag d'\T träffat oförblandade, ehuru i ringa

myckenhet. Man kan häraf fluta at Afkan

af gammalt Ekvirke år af ringa nytta til

tvått, famt föga fördelaktigt til Tvål- och

Såpfjuderier eller Saltpetterkokning.

AlMACHES.

(journ. de Paris N. 2l6 le 4 Aout. I7S3-)

För-
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Forflag til drunknades hjeJp.

Hos en drunknad blifva andedrågten
xjch blcdets omlopp qvafde och böra med
ftorfta mojeJiga /kyndfamhet åter i gång ftål-

laSy om lifvet ej ikall fårloras.

Och fom' bloden, genom vattnets kyla,
-år drefven från de yttre til de inre delar,
t3år den genom fit häftiga tillop kan tillika

göra de fariigafte utbrott, har man med ikål

i detta ändamål nyttjat Jlarka och itererade

gnidningar ofver hela kroppen. Men 'fom
det dels fordrar fin tid, innan den drunkna-
de kan blifva forfedd med detta hjelpeme-
del, fom dårjåmte år nog lindrigt, och man
ej heller kan med årfordedig värkan använ-
da ^et på en gång ofver hela kroppsytan,
det ock år mycket modofamt och kan ge-
nom ledsnad blifva for bittida underlåtit,

liar jag tänkt efter om icke medel kunde
gifvas at genaft vid ftranden^ där den drunk-
nade blir uptagen, kunna med häftig nytta

användas. Sådant tror jag mig hafva funnit

Dti den ftarka retelfe, fom pi/kande med mju'
ka qvijlar

, fpån eller karbafer upvåcka.

Inoom få minoter kan man därmed haf-
Va ofverfarit hela kroppsytan, och gjordt en
retelfe fom ofelbart år den kraftigafte at å-

terhämta lifligheten A de qvafde lemmarne

,

iamt upväcka blodets lopp i de yttre fmå
U3 rö-
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rören, hvarigenom lijertat ftrax fäf florre

kraft ?t värka.

Brukar man dårjåmte de vanlige ofrige

niedel, Stink fpiritus i inun och för nafa , kit-

ling på dé ömafte ttällen, f. e. om Somma-
ren med Nåsflor och eljefl med fkatpi bor-

ttar, famt upvarmning i en lång, ( hvilken

knapt hinner tilredas innan denna förfta hjel-

pen redan kan hafva vifl: fin nytta ) fä tor-

de härigenom flere olycklige ftä at råddas.

Atminftone innefattar för/laget mycken
fannolikhet och bör vid tilfälle icke förak-

tas. Man glömmer fedan icke heller hvad

annat, fom ärfarenheten beftyrkt, til famma
ändamål, fäfom åderlåtning vid förft^ fåkra

Ijfstecken, Lavémen.f^ .I^råkmedeJ m. m.

DuTRoivE La Coulure,
Do^. en Med.

v '{Ibldem, N. 220. le g Aout I7g3.)

Remarks on i/ie Ophthalmy, PJorophihal-

wy and punilent Eye, by Jjhies Wa-
i?E, Lond. 1780, 8:0., 133 p.

Förft göres en kort beflaifning om ö-

gat och åtfkillige flag af inflammationer där-

på, hvarvid A. dock hvarken år fullftåndig

eller noggran. A. har anm'årkt at ofta vid

gan-



ganJka liten rodnad år yårken odrägelig, hvH-

ken åter ofta år gan/|^a lindrig, ehuru fvuL

ften och rodnaden hog. år ftark. (Detta har

Hr, RiCHTER åfven fedt, och drager dåraf

den ilutfats,- at det ej år rådeligit at efter

ögon -operationer Jåmna ögat iånge utan at

öpna och befe det, famt endaft råtta fig ef-

ter den grad af plåga patienten känner. Ge-

menligen- år fmårtan fväraft då inflammation

/ker, fedan den en gäng redan /kedt kan

den häftigt okas utan at plågorne åro iå fvå-

'ra.) Merendels, fortfar A., år Ijufet for

et inflammerat öga odrägeligit, Tom bör

hindras genom en [k^rmj-men ej genom bin-

dor och CofTipresfer*

At inflammation i ögat år ga^nflia håftig

och hotande bulning, gifves tilkånna, då

varken i ögat går genom hufvudet åt nacken.

Små bulnader mellan Lammellerne och Cor-

nea, torka bort af iig fjeifva och jämna o-

genomfkinlige flackar.. Ofta åro ögon- in-

flammationer Epidemifka. ( hvarvid Hr. Rich-

TER anmärker at de då gemenligen åro Ca-

tarrhalilka eller gaftrilKe.

)

Dä man vil borttaga något fom fallit i

ögat , måfie patienten vånda ögat ät motfva-

rande lidan 5 åro flere fmä fmolk i ögat kun-

na de låttaft med infprutning utfkaffas. A.

har åfven fedt, at vid den ophthalmie, fom

kommer af floppad gonorrhoe, har materien

ibm flutit utur ögat, liknat gonorrhoen.

U4 Dä
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Då alla blod-evacuationer vid Mftige

ophthal. intet bjelpa, /ä hjelper ofta arteriac

temporalis af/kårande. Man §6r hårigenonti

ej all-naften ftark blod-aftappning, utan man
håminar åfven blodens tillopp til ögat. (a)
(Hr. RicHTEK äter fager at detta år med nå-

gon fvärighet förbundit, och efter defs tan-

ka onödigt, famt mycket förmånligare at gö-

ra incifioner uti conjunftiva, hvarunder alticj

vid häftige inflammationer finne^ utrunnen

blod.)

Blodiglar hjelpa ej altid fager A. , ofta

* förorfaka de ock en gan/ka befvårlig fvul-

nad och blånad kring ögat. (Hr. Richter
anmärker härvid, at de ofta mycket öka fmår-

t^n och rodnan famt våt/kornas lopp til huf-

vudetj at patienten ofta får fvindel under

det de fuga 5 åtminftone bör man ej fatta

dem förr ån man gjordt tilråckelige åderlåt-

ningar och då fåttes många på en gång.)

Ophthalmoxyfis förkaftas af A., hvaruti Hr.

RlCH-

(a) At Hr. W. paitår at blodens tilflytande til ögat

hämmas då Ärr. Temporalis afllcares , motfåges

af all Anatomiflc kundikap , emedan ögnt aldeles

ej får några grenar från Temporalis utan från

Carotis interna, ocli den commujiication ibm år

mellan ytrerfta grenarna af Arterise Tcm|3oralis

ramus anterior och arteria fupra orbftalis från

Ophthalmica är il ganflca obecydelig, och defs-

urom uffprida fig desfa Communications -grenar

Irring paanan och ögonbrynen ej i ögat-

A. J. H.
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RicHTER ger lionom rått. Spanfka Flugor

tyckas i fynnerhet göra god tjenft, då de

ftraxt efter Blodiglarne laggas på tinningarne.

Utom desfe allmänna och bekante me-
del, berömmer Författaren, i ftod af fin f^er-

faldiga forfarenhet, at utvårtes nyttja TinSu-

ra Thehaica Pharm. Lond. Man låter da-

geligen en gång drypa 2 a 3 droppar dåraf

i ögat. Merendels forordfakas dåraf en tåm-

melig ftark fmårta, fom dock endaft några

minuter varar, och dårpå följer altid en mår-

kelig lindring. Straxt efter forfta nyttjandet

forminfkas gemenligen inflammation, och ef-

ter några dagars bruk år den gemenligen ai-

deles borta. Stundom går dock iångfamma-

re med förbättrandet 5 men endaft ganlka få

tilfåilen hafva förekommit dår detta medel
aldeles ilagit feltj aldrig gor det någon /kå-

da j ftraxt efter förfla forfåket kan man fe

om medlet pasfar vid det tilfållet. Så fnart

man marker at det ej bjelpt något, måtte

man ej vidare f(5ri'6ka det, utan nyttja åder-

låtning, biodiglar, purgerandet, famt efter

dem äter forföka forutnårade 'Tin<fl. The-
baica Ph. Lond., lom då gemenligen gor

båttre nytta.

Endaft hela den blandning, hvaraf Tia<3-.

Theb. efter Ph. Lond år gjord, går den
ånlkade vårkan, hvart och et Ingredients for

iig gör intet.



Offa har A. fårfökt Opium uploft uti

vatten, utan någon nytta.

Den gor lika god nytta i nya fom gam-
la ogon-iotiammationer. ( Hvarvid Hr. Rich-
TER dock anmärker at man bör val någon
affigt hafva pä orfaken. ) Hvareft afforande

medel behofvGS, mäfte de förut nyttjas.

Intet utaf alla hittils berömde utvårtes

medel
,
gör få god nytta fom detta. (Hvar-

uti Hr. RicHTER äfven inftummer:) DecO(5ten

pä Vallmo-hufvuden gör något, men långt

ifrån ej få mycket fom Tincft. Thebaica.

Det få kallade Goulards-vatten ( Aqua
Saturn. ) hjelper endafir vid nya af utvårtes

orfaker åkomne ögon-inflammationer. A. har

ofta förfökt en uplösning af et gran Subli-

mat uti 4 unce deftillerat vatten, hvilket

Falk fä mycket berömmer vid Venerifka ö-

gon-inflaramationer 5 den gör vid desfa tii-

fäilen varkeligen förtråfFelig tjenft, borttager

ock ofta pä ganH^a kort tid ogenomfkinliga

flackar på Cornea och gör mycken lindring

hos .dem, fom af mycket arbete vid ljus,

hafva kliande och brännande ögon.

Trichtafis, fom ofta år orl^k til häftige

ögon -inflammationer, mäfte hjelpas genom
Chirurgi/k operation. Oftaft kommer den af

ogonlåckens ömvändning, i fynnerhet pä ne-

dra ögonläcket där denna ömvändning for-

orfakas af ilapphet i huden och en famman-

dragning af nedre delen af mufculus orbicu-

la-
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!aris5 rren på det ofre ogonlåcket kommer

den af en flapphet i mufcul. levator palpe-

brae fup: Xrichiafis pä ofre ogonlåcket for-

drar fåledes at man retar, ftärker, förkortar

denna mufcel. På det nedre förkortas hu-

den genom den vanliga operation. Stundom

ligger ordfaken endail uti en förkortning och

fammandragning afTarfus, fom då måfte

midfpa genom/ldras.

..For at bevifa Tina. Theb. kraft, up-

raknär Auåor 10 tilfållen , dår han den med
nytta brukat. Vid inflammation efter för-

kylningar 5 vid Chemofisj vid gammal- ögon-

inflammation, efter koppor fom redan varat

6 ärj vid en annan inflammation fom varat

12 årj vid inflammation efter Skabb 5 efter

Starr-operation, nyttjas den altid med för-

del. ' Stundom varar den fmårta, fom efter

detta medeis användande följer, någre tim-

mar. ' En gång gjorde det häftig fmårta u-

tan lindring, hfilket, oacktadt Blodiglar och

Sp. Flugor, dock åfven hånde 2:dra gången,

men tredje förföket lyckades, efter repete-

rade blodiglar och veiicatorier.

Den Ellofte håndelfen innehåller enti

märkvärdig befkrifning och Cur vid en öm-
vändning af öfre ogonlåcket, Orfaken var i

mufc. levator palp. fup. fom var mycket för-

/lappad. Man gjorde en inlkårning ifrån den
inre til den yttre ögon-vrån igenom huden

,

afiöfte mufcei-fibren få nära vid Tarfus fom
mö"
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mojeligt var, famt ftrök 3 gånger med et

hett jcirn otver mufcel-fibren, hvarigenom

fjukdomen botades. ( Hvarvid Hr. Richter
anmärker at andra retande medel, fiifom Tin<Fl:.

Cantharid. utvärtes pålagd, kunnat göra fam-

ma tjenft.)

Pjorophthalmie , kallar Författaren den
inflammation uti kanterne af ogonlåcken, dar

ftåndigt en tjock Materia iitfiias, fom hård-

nar och om nätterna faramanlimmar ogonlåc-

ken. Utan tvifvel ligger felet i de Meibo-
mi/ka kördarne, hvilka affondra en /karp

ftadande materia. Detta fel år ofta en följd

€lter Koppor, Mefslings utflag eller ögon-
inflammationer. Gemenligen intager denna
Ijukdom endaft kanterna af ogonlåcken, i-

bland intager den dem hel och hällne och
llundom går den anda til kindbenen och gor

dår en rosacktig inflammation och excoria-

tion, iom fordrar antiphlogil^ifka medel. I-

bland gor den en fammanfnörpning af yttre

liuden på ogonlåcken, hvaraf et Ectropiura

f(Dforfakas.

Denna fjukdom år val merendels et e-

git locajt fel ; flundom år den dock af Ve-
neri(k eller fcrophoios ordfak, uti hvilka fall

Hr. FoTHERSiLL berömmer China och Ca-
lomel. Uti alla andra fall, då fjukdomen år

local utan annan orfak , år Vngvtni» ciirinum

Fharm. Edinburg» et ofvikeligit medel. Man
yårmer iitet häiaf ofverljufet, fom förmedelft

pek-
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pekfingret val ingnJdes i kanten af ogonlåc-

ken, en gång om dygnet j hvilket ej få väl

låter göra fig med en penfel. Om mprnar-

ne måfte de fammanklibbade ögoniäcken métJ

varm Mjölk fucktas och variamt mjukas famt
från hvarandra (kiijas. Då en Oplithaimie

år tillika med Pforoph; mäib den förra ge-

nom Tin(?l. Thebaica förft hjelpas. Om
Pforophthalmien år af fcrophulos orfak, fä

hjelper ej Salfvan eniam, utan då mäfte af-

ven invårtes 'medel nyttjas mot kroppens
fcrophulofa egenfkap, Stundom upvåcker falf-

van, de forfta gångerna hon nyttjas, en häf-

tig fmårta, fom federraera mer och mer
minlkas. IbJand har denna falfva hulpit di
fjukdomen varat ofver året.. (Hr. Richtek
fager härvid at han altid nyttjat Merc. prae-

cip. ruber. i Salfva vid denna fjukd'om och
altid dåraf funnit önfkad värkan.)

Om nyfödde Barns variga ögon. Ögon-,
lacken äro röda och fvulna, och en gul tjock

materia flyter utur ögonen och betäcker of-

ta hela ögonlåcken. Så ofta barnet /kriker,

eller få ofta man vil opna ögonen, vända
ögonlåcken fig om. Ofta är barnet tillika

fcrophulöft, men ftundom tyckes fjukdomen
vara endaft Jocal. Då ögonlåcken ej kunna

'

öpnas, flockar fig materien ofta under dem,
retar ögat och upväcker Inflammation, får

och ogenomfkinlige flackar, Alla hittils be-
kante medel åro merendels fruktlöfe. När-

ma-.



mafte orfaken är et förokat tillopjj af flem-

mige fucktigheter , fom antaga utfeende af

materia, och til botemedel fordras famman-
dragande medel. Författaren har altid med
mycken nytta brukat följande: Reö. Vitriol.

rom. Boi. Armen, aa 4 unce. Camphor. i

unce. Mifce fiat Pulvis, de quo projice in

Aqvae Builientis lib. JV. unciam i. Remove
ab igne, ut fubfidant foeces. Når detta fkall

nyttjas, mäfle det förfl med vatten utjpådasj

enfamt är det for fkajpt. Myckenheten af

vattnet fom tiifläs kommer an pä omf^lndig-

heter. Gemenligen ilas en drachma af den-

na blandning til 2 unce Brunnsvatten. Det-

ta vatten varder fedan genom en fin fpruta

,

innom ögonlåcken infprutat, vid yttre ogon-
vinkelen.

. ' Årfjukdomen lindrig fä kan blandnin-

gen mycket utfpädas och
. dageligen tvanne

gånger infprutasj år den åter gan/kä häftig,

få måfte blandningen göras ftarkare, och in-

fprutas en gäng i timen.

Upmjukande medel åro /kadelige. O-
gonläckens omvändhing kommer af den inre

hudens fårflappning. Man kan öck lågga

Corapresfer, fucktade med denna utfpädde

blandning, på ögonen. När fvulnaden och

inflammation är mycket häftig , är det ibland

A nödigt at fatta en blodigel pä tinningen och

(edan lågga et Spanfkt Fluge-p!äfler darpa;

fiundom åro åfven purger-medei nödige. Ar
In-
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Inflammation' gan/ka häftig fä 'jnåfte Tincfta-

ra l^hebaica nyttjas. Vid icrophulöfa tilfäl-

Jen brukas utom.de nåmde medel, äfven
lådane, fem mot desfe krämpo^ äro rjenligel

|.. For at bevifa, ak detta bifogas ^någre
händelfer. Stundom dröp blod utur ögat
och ändock hjelptes .det senom pfvannåm-
de medel.

En gång var det upfvålde (5gat få ilort

fom en Valnöt^" Blandningen hjelpte, men
Curen geck ut 2:ne månader. Vid nägre
gamla förfummade tiJfålJen hjelpte. det ej.

Om en fvart Starr Jom genom. Eleärici^
tet blifvii huipen. Den fjuke }j^^l7 är gam-
mal. Hade med häftig tandvärk börjats, och
då den efter 2:ne -dagar uphort, fant inan
at patienten var llitid. " ( Altfå formodeligen
en Rheumatifmus fager Hr. RicHXEg.)

Atfkillige medel nyttjades iitän förbät-
tring. Ånteligen tog man fin tilflygt til E-
leariciteten. M^n ledde förfl Eledrifka kraf-
ten genom ögonen en fjerndels tima , och
tog da'rpå någre gniftror. Redan efter får*
l^a nyttjandet kunde patienten kanna, de om*
kringiiäende 5 och fedan man efter et par
dagar äter anftälde et dylikt förfåky. återkom
fynen fullkomligt.

(RiCHTERs Chirurgi/ka Bibhothek 6. Band.
I wSt. p. 21.

)

Ati'
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Anmärkningar^

ÅtHcillige Låkare hår i Stockholm hafva

redan med förde! nyttjat Tincftura Thebaica

Ph. Lond. mot ögon- inflammationer. For

min del har jag endaft 3:ne gånger haft til-

fälie at forfoka detta medel, 2:ne gånger

med fnar och onfkad vatJianj den tredje

gången var det vid röda ögon, fom varat i

ganffea lång tid , fafl utan fårdeles vårk eller

plåga
5
patienten hade mycken fmärta af med-

let, fom likval efter 4 timmar geck öfver,

men han kunde ej öfvertaias til et nytt får-

•fök, utan nyttjade häldre Laxativer och an-

dra tjenhge fnedel, hvaraf han federmera

hjelptes.

A* JoH. Hagström.

Hr. Ware har ofelbart mycket jiit i

det måfta af defs Rön. At Ijusflrålarne,

fom åro få mycket fkadelige vid ögon -in-

flammationer, böra afftångas genom /karm

och ej genom Compreffer ccb förband, fom

bekiageligen af de fiåtte Pracfici förordnas,

år en helt angelagen och fannfårdig omflån-

dighet; men hårtil kan med famma fl<ål läg-

gas : at de brukelige tjocka Kryddpnjarne ,

fom vårmas och med Vin eller Spintueufe

våtlkor fucktsde, eller ock torra, J^iggas

på inflammerade ögon, göra ofta obotelig

(kåda.
Det
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Det år mycket trolikt at Tinfl. Theb*
gor god nytta i Ophthalmier. Jag år Inart.

benägen at tro det ingen inflammation b6r«

jas annorlunda åo af nerbernes Jiorre eller

tnindre reieljer, och hvad medel kan dår-

före jämföras med Opium? Men om juft

Londonlke Compoiitionen har något foreÉrå-

de, fynes ej vara afgjordt.

I allmänhet ftimmer min årfarenhst

.

åfven^for de öfrige Ögon- fjukdomar, myc«
ket ofverens med Au(fifofs. Alla upmjuknande
medel åro,^låfom ock A. anmärker, betån-

kelige vid Ogon-fjukdomar. Endaft då he-

terogenea faftnat i Adnata och Conjunéli-

va, blir nyttigt drypa i ögonvråen vid nå-

fan en eller annan droppe Mandel -olja, itt

at involvera den Ikarpa retelfen j men ilem-
mige upmjukande medel, hvilka af få mån*
ga Läkare berömmas vid Ophthalmier, haf

iag aldrig fedt god vårkan af, utan fnarare

tyckt at fjukdoraen fådt därunder oforhin*.

drad tiltaga.

Ånnu felas en pålitelig Therapie i Ö-
gon - fjukdomar. Den torde icke heller fä

fnart blifva framgifven , emedan de råtta

principerne nu forft blifvit årkånde och deC

fordrar fin tid innan den klararte ärfarenhet,

faftån grundad på de ojåfaktigafte fkål, hin-

ner fegra och förjaga gamla fördomar.

J. L. Odhelius.

N:o 21. X '
Jd
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Tal om nödig jämförelfe emellan' de Che*

mijka undcrjokningar, och Naturens

värkningar , hållit i K, Vet. Acad. vid

Prcefidii nedläggande, d. 9^ulii i-jSSy

af ^OH. GOTTS. IFjLLSRIUSy Clie^

mice Profesjor och Ridd. of K, Vafa

Orden. lö p. 8:0. år nyligen från

Trycket utgifvit.

A. förmäler huru en 30-årig årfarenhet

6fvortygat honom om nödvändigheten, at

pä forbemåite fått forvisfa fig om de nyare

Chemifters antagne meningar, i fynnerhet

hvad Kropparnes fammanfåttning angår. De- -

ras fonderdelning lårer ofs icke, at de de-

lar fom dä århällas, förut varit dår inblanda-

de, emedan ofta nya ämnen, då beredas och

förekomma. Detta påftäende ftyrkes af Au-

thoriteter ( p. 5.) och exempel
(
p. 6. )j

det år Synthefis fom bor utgöra Controllenj

hvilken oftare vifer vederfpelet : t. e. Makg-
GRAFS Artificiella Lera, p. 7.

Naturens vårkningar gå mycket långfamt
.

och åro fvåre at utröna. Ännu år e) fulleli-

gen afgjordt om en Vitriolifk eller Sulfurifk

Syra gifves i Luften. Aér Fixus päfläs af

de fiårta dår Jkola 6nnas, men om den år

en fjelfiVåndig Syra, eller nårllåcktad, eller

hårf^ammande af någon förut bekant , tvif^as

ånnu om. Men rädfräge vi härom Naturen,

lå



.få mårkes en Sulfurjfl< Syra tydeligen efter

fll"ke/]ag, iwilken år denfamma med dtt Fi-

xa, elaftica och n^iva eledrifka fluidum, fe-

dan det undfådt någon ejefrnlk kraft (p. lo).

Den famme fom linnes i Mineralvatten |,'iivil-

ken hårftammar från en i invårtes rorelfe och
de{\ru(?iion fiadd Svavel k les: Et bevis emot

Lufifyrans fjdfjldndighef (p. ii.). Hon up-

kommer ej af Kalken eller Kritan, utan frän.

den dårpä gjutne Vitrioi-Syran, iom decom-
poneras och til en del refolveras til en o-

fynlig Jufdik Spiritust åfven fä med Acidurti

Nitri, efter Lavoisiers ron.

Metallerne calcineras icke, utan uplofas

ti! hela fin compofition, då de folveras (p.
.12.) Naturen vifer det i Cement, eller den
naturligen pracipiterade Kopparen.

Kifelartade Stenar, likfom Animalier och
de grofre. Vegetabilier låra genereras af Kalk=

jord (p. 13. 14.) Flintan reduceras af Na-
turen, fafl; mycket långfamt, til Kalk. wSå-

ledes år icke Lera defs grundämne efter någ-

le Chemicorum tankar.

Alun-tjlredningen af Kies villa någre fat-

ta i tvifvel (p. 1*^) och påftå at Lera har

ftorfta delen dårufi. Men i Dylta Kies, dår-

utur Svafiiet blifvit deftillerat, kan intet ler-

ämne uptåckas , aldraminft i den foffrade re-

na Malmen. Men fedan defs öfverlefvor va-

rit utfatte for Luftens ävårkan hela 6 area

eller iångre, utlakas däraf federmera mycken
X 2 Jårn-
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Jårn- Vitrio!, och, når den då utlakade jor-

den i andra 7 eller g år varit blottftåld för

Luften, kan man dåraf koka ofverflÖdig A-
Jun. Det famma händer, om man förfarer

lika med en Artificiel Kies.

Lava, fom intet år annat ån flagg efter

afbrånd och fmålt Kies , förvandlas efter någ-

ra Secier , icke til Mull utan til Lera, enl.

Fekbeks Rön (p. 16). Åfvenfä går det med
jårn-ilagg.

Lera fynes vara råtta grundämnet til

ivletallerne j hvUket, hvad Järnet beträffar,

ftyrkes af vår årfarne Bergs- Råd Rinman,
i defs Hifl. p. 237.

Et fä grundeligt och tånkvårdigt Tal
förtjånar Hr:r Chemifters hela upmårkfamhet.

Forieckning pd Svcnjke Läkare vid bör-

jan aj är j'/83* (Tilläggning tU p.

Hr. Do^t. Castfn Rojmnow, Ridd. af Kgi.

Nordftjerne Orden, f. d. Stats-Råd och

'

Förfte Lif-Medicus hos framledne H;s

Majrt Kon- STANISLAUS af Polen,

Ledamot af K. Vet. Academien, Kgl.

Patr. Sä!l/k. m. m.

Hr. Doéi. Jonas Ullholm, f. d. Syndicus i

K. Coll. Mcd.j nu Regements- Falt/kar

vid Spiengportlke Rjegem. i Landscrona,

Sa-
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Således biifver Medicomm antal, år

1783 r i 38 ft- (Se p. 223.)

Cafus Medico-Legalis.

Uidrag 'af ProtocoUet , håUit i K. CoHegium

Medicum d. 28 -^^2.' 1783*

S. D. ingaf ^tads-Phy(icas, AfTefToren

Do(?t. SvEiMssoiM följande til Protocollet;

Öfver följande håndelfe anhåller jag om
Kongl. Coiiegii yttrande.

Styrmannen Jan Roland Kempe, fom

natten emellan den 17 och ig i denne må-

nad blifvit ftucken med en knif i buken ne-

danför Refbenen på vånftra <idan 4 t\rar fin-

ger ifrån bjertgropen, afled i går morgon

den 27, eller på ii:te dygnet efter Ikadan.

Vid Obdu<Sion befants vSåret af en tums

långd, fom penetreradt ned åt genom hu-

den, Mufclarne och omentum inuti Buk-Ca-

viteten. Emellan huden och mufclarne var

en mindre famling af purulent materie. Op-
ningen uti Mufclarne var af det lacererade

omentum aldeles tilpackad. Ingen lasfion

fants å tarmarne, men både inteflina crasfa

och tenuia voro utfpände af vader, gangrs-

nerade oeh fphacelerade. Uti Buk-Cavite-

ten var åtpiinllone et qvarter grumerad blod.

X 3 P«
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På 3;dje dygnet har Patienten fått kråknin-

gar fom feclermera dageligen påkommit, men
Utom Bukens hårdhet och mycken matthet,

hafva inga ivåra fymptomer iig vifat, utan

har han varit vid full fansning intiJ döden.

4 a 5 timmar hafva förflutit efter befion, in-

nan h;^n blifvit förbunden. Inga partes no»

bilioresp fom til lifvet åro nödvåndige, fun-

nes' laederade. Lefren var nog hård , och

Lungoriie^ å ornfe lidor i Broil -Caviteten an-

vuxne.» Adren har biifvit opnad , Lavemen-
ter appliqeracie,Laxerandi^ medel brukade

och Såret fkött af Chirurgu!» Hoffmam, dock

bar det ej, blif.vit djlateradt. Jag onderftåj-

ler Kgl. Coll. beprofvande om laflonen fkall

anfes per accidens elJer abfolute laethalis.

IsAc Svensson.

Diio den 31 Augujli 1783»

S? D. J anledning af Stads- Phyfici Hr,

ArfefTor Svenssons , under den 28 iiftledne

inlämnade beråttelfe, rörande anftåld befigt..

nmg på Styrmannen Joh. Roland Kempe,
hviiken narten emellan den 17 och 18 i

denne månad , med en knif il/.ail blifvit ftuc-

ken i buken, hvaraf han aflidit den 27 där-

på följande , blef detta mål nu i noggrant

ll^årlkädande tagit, och fom Kongi. Colleg.

.af de anförde omftåndigheter , inhämtade,
det inga ftora blodkåril, eller andra til lif-

vet§ bibehållande nödvåndige delar funnits
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/kadade , anfågs denne /kåda vara per acci-

dens Iceihalis , få mycket mer , fom med /kål

bor förmodas, at den fjuke vid Jif kunnat

bibeliållas, 00:1 Såret genaft blifvit dilate-

radt, famt få tilråckelige åderlåtningar, jäm-

te andre tjenlige medel i tid nyttjade, hvar-

igenom den j Buken qvarliggande bloden

,

fom därflådes Kallbrand och döden förorfa-

kat , kunnat bortlkaffas } och hade , efter

Collegii tanka, den Falt/kår, fom den fju-

ka forbundit och vården fig åtagit, i en få

åfventyrlig håndelfe, fom denna, bordt med
ärfarne Min lig genaft rådfora, eller dem
iig til hjelp kalla, likafom det fynes angelä-

git, at han får tjenlig och alfvarfam fore-

ftållning, at hädanefter för ingen del fädant

ur akt låta, på det dylika olyckshåndelfer i

framtiden måtte forekommas. Och fkulle

detta uppå begäran Hr. Affefforen genom^
Protocolls utdrag meddelas. Ar och dag

fore/krifne. Ex Protocollo

D. WlCKMAN.
M. D. och Notarius.

Verjuch einer I^aturgefchichte der einge-

ireide Wurmer thierifcher Korper. von

y. A. c, GoEZE, Paflor zu Qyedlinm

X 4 burg



burg &c. mit 44 Kupf. Blänken-

burg 1782 4:to 472 p.

Arbetet, fom j:)Tydes af ganfka vackra

Kopparftycken , år dedicerat til Hr. Profeff.

Pallas, och fynes af A. med mycken om-
tanka pä årfarenhet i Naturen grundat. D»t
jnnehällcr 4 Afdelningar : i:o, Inledning til

Hiftoric-n om Inålfve-ma/kar. 2:0, Deras be-

ikrifning och afritning. 3:0 , Inftrumenter

och handlag därvid. 4:0, Förteckning på
Auftors Cabjnett af desfe Mafkar.

Uti Förila Afdelningen p. I —61 foker

A. bevifa at de^fe Majkar födas med Mdn-
ntjkan och Djuren

,
famt ingalunda inplantas

genom mat och drick. (*) Sedan följer p. 9g et

Schema til desfe Mafkars fyftemati/ke indel-

ning , hvilket hår til prof införes:

l;{la Genus: Jfcaris , har följande Spe-

cies : 120, Gigat a) ho& Häftar b) hos Men-
nifkor (den egenteligen få iiallade Afcaris

lambriGoides (f), c) hos Svin, d) hos Kalf^

var.

(*) De Ikola vaia Månnilkan få medfödde at de ej en
gång kunna anfes for S')ukdom , emedan de ej

blifva orolige och göra de fvara paroxyfmer dä-

left de ej retas af ovanlig och Äcnrp föda t. e.

Lök, Åtticka, Vin, m, m, , hvilket ock kari

vara orfak at mänga , fom hafva Maikar , ej ve-

ta dåraf, föran någon fynnerlig mat fätter dem
i rörelfe.

Ct) Desfe flsola vid prgpagaCion hafva den arten > s*
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var, e) Renales, f) i Skålar. 2:p, Teres

(Syft. Nat. ed. 12. p. 1077) .fom finnes

hos allehanda Djur och t^oglar. '3:0, yf/c^-

m Minutior, a) acus, hos Gäddor, -Abbor?

rar m. m. b) filiformis, hos Fogiar, FiJkar,

Grodor, famt d^ hvilka Camper funnit i

Luftröret på ympade Kalfvar, c) vermicul^-

ris, <*) hos Menni/kor och befynnerligen

Barn, ^) hos andra Djur 5 denne håller, fig al-

tid, i ändtarmen, d), Criniformis, hvärs ho-

na har cauda acuhata och hanen Joliaceä

uncinata, e) Minutisdma, uti inålfvOrne p^
Lunmbricus terreftris.

;2:dra Gertus : Tricocephalor, i:ö, Capi-

teSimpUci a) hös Menni/kor, b) Häftar, c) Råt-

tor, d) Vildfvicf. 2?o; Capite t/«cmaro , hvil-

ken Pallas fedt i en Lacerta acaudata. j

3:dje Genus: Goräius , i:ö'hos Qvadru-
peda ,' 2:0 Fogiar, 3:0 Filkar, 4:0 Infeder.

4:de Genus: CucuUanusy iro, med eti

tvär rund fvans, a) hos Qvadrupeda, b) hos
Fi/kar. 2:0, med en fpetfig nål-lik fvans^

Cucull. Jfcåroides^
'

e
.

.ji i u.i.t

^ :te Genus : Stfönggyms ,'i HSftars^ mä|éC

6:te Genus: Pfeväo echinorynchus ^ (Ta-
nia haruca Pallas.)

X 5 7:dé

~ honans vafa fpermatica med uterus bicemis fprie-

ka ut genom huden , med modrens lifs förluft,

(Se hvad jag .i famma åmne gisfat K, Vet. Ac.'

Nya Handl, T. il, p. .13» fq.)
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7:de Genus: Eehinorynehus ^ I:o, med

enkelt bevåpnadt tryne (Probofcis) a) utan

Iials, b) med läng hals, c) med väpnat bröft

och tryne , men en lång ovåpnad hals, fin-

nes hos Qyadrupeda, Foglar, Fifkar, Gro-

dor. 2:0, med fyra trynen våpnado, år fun-

nen i Lefren pä en Lax. o:t,.:. i

%\åQQems' Planaria, 1:0, LatiufcuJa

(Fafc. hepatica Au(5tor.) 2:0, Cylindrica, a)

ined enkel , b) med dubbel fugmun 5 fins i

Djur, Fifl^ar och Foglar. 3:0, Ålata , hos

Råfven. 4:0, Suhelaval'ä.,(F^\hs') i Grodors

ändtarm.

-i Q:dB 'Genus: Fafciola ; z>i:o.^ Crenata f.

fimbriata^ i Karp, 2:0) Otr^ata , i Mullva-

dar, 3:0 InteJlinaUs
,

4.:Q./1hdonjinalis (inteft,

L.) Loriformis, !fins i Fifkari. .

•

'

"V io:de' Genus:- Todnw, ±\o\ Vifceralis

,

a^.-VeiicalarJs, med tAcke ,, «.) . otbicularis /3)

piiifortnis, y) Utriculentavj Ä),f^fciolata: Mc-
gocepiialöS-, b) utan -^cke, Veilc. cerebrina^

j hjernan pä Rar. c),^yi£c^xalJsSoci?Iis gra-

nulofa, finnes "hos fjuka ,F^r . qph Kalfvar j

vattenblafor. < uti,,.l^.frj?gi,, 2:0, Intejlinalts

,

Iwilken fördela^: z).hos y^ennijkan och år

ä) T. Cuéurhftma , nvHken åter år Sagina-

ta eller Peliucida (O.^i))'!^. Vulgaris— gri-
"^

fea

(V^ T. CMCMf-fe.- har årtid sp. fpitfigt hufvud, viker

. * ej för A/Mj^é^/Sa M€rf/^r (p. 266.); "!«" ^^11

gehom ScnK.njSabbudiiiae'-\i\inn3i fördrif^as (p.
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fea AuA: y) T. Lata, ^)T.TemIIa, (Pal-

las), b) hof Djur, A) I Quadrupeda j i:o,

T. Catenifonnis, hos Vargar, Råfvar^ Hun-
dar och Kattor, (T. Canina Aa^.) -Ekor-

nar(T. dendritica) Råttor ( T» Pufiila.) 2:o,

T. Serrata hos Kattor och Hundar, 3:0, T.
Globulata, funnen en enda gång hos en Katt,

4:0, T. Lineata, hkafå hos en Vildkart

,

5:o,'TF'. Perfoliata , i Håftars maga, 6:0^ T.
Straminea

, 7:0, T. Bacillaris, gro, T. Fi-

laraentofa, 9:0, T. Peåinata, hos Harar och
Caniner. 10:0, T- Ovina, hos Tär och
Lam. B) I Foglar , '^tm, T. Sagittata

,

hos tama Giis. 2:o,'T. Malleus,^ hos An-
kor, 3:0, T. Infundibiliformis, i And^r och
Höns, 4:0, T. Serpéntiforntiis , a) utan hals

och

275O Aljlonjka Medlei (Stannum pulv. ph.L.) har

v i faf kraftig värkan , hålftom det brukas efter SKot-

Ika föreikriften : Man Laxerar med Senna en Tors-
dag näft for Nymånaden, Fredagen tages 6 qv.

Stann. pulv, med fyrupus communis, Lprdagen
tages lika mycket eller ock endaft 3 qvintin,

hvarmed i fenare håndelfen äfven forffares om
Söndagen, få at i och et hälft uns år intagicj

dagen därpå Laxeras ' åter med Senna ,, då Ma'-

fken följer med, om den ej förut redan gådt
bort. Man berömmer ocTc Waglers l^edel

,

fom Ikall vara ganflca kraftigt når både Nuffer-*

Jka och Eerrenfvandjka Medlet flagit felt; det

finnes belkrifvit i FRITS Medic Annaleri pag.

308; hvarom mera en annan gång, laenia So-
lHaria gifves ej,
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och /S) med en hals utan leder, hos Krå-

kor. 5:0, T. I Crenata. 6:0, T. Crateri-

formis. 7:0, T. Farciminofa, hos Starar,

8:0, T. Fiium, i Snäppor. 9:0 , T. Linea , i

Rapphöns. 10, T. Brachiunn globulofum

,

bos RoöbgUr, 11:0, T. Perlata. 12:0, T.
Candelabraria, hos Uglor. 1 3, T. Longis-

fima.. 14:0, T. Flagellum, hos Hons. C)
I Fi/kav, 1:0, T. Tetragonoceps

,
^i Laxar,

Murener. 2.0, T. Ciaviceps, i Al. 3:0,

T. Ofculata. 4:0, T. Alternatim lineata. 5:0,

T. Probolcis Svilla, i Lax. 6:0, T. No-
dulofa, i Gäddor och Abborrar. D) I >fm-

phtb:tr , i:o, T. Difpar, i unga Land-Skil-

paddor.

Il:te Genus: Chaos Infuforium^ viftas

i ändtarmens Hem hos Grodor, Vatten -

och Land-Ski!paddor.

Andra Afdelnivgen^ p. 62—437 inne-

håller en omftåndelig befknfning, med han-

visning til de fköna Tabeilerne, pä alla des-

Xe Species och Vaiieteter.

Tredje AfäclrÄngen belkrifver hans In-

ftrumenter p. 437 — 457, och Fortecknin-

gen på A:rs Cabinett p. 457 -- 466, utgör

den bjerde-

Ofelbart lägger detta Arbete grund til et

JuUkomligare Syjiema Vermium , ån vi hittils

haft, och blir fäledes en af Hufvud-Bocker-

ne för Hittorici Naturales3 det hade dock

va-
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varit önlkligit at Bdken varit (krifven på

Latin.

Utdrag af Hr, Prof. Jac. Alms EmbeiS'

berättelfe til K. Coljegium Med. (Til-

läggmng til p. <i^6.)

- - - Den enda fom foriedit år dodt på K.

Accouch. Hufet , 46 år gammal , hade 2:ne

fär(kildte gånger förut genom prsternaturelie

Forlofsningar biifvit forlöft från döda fofler:

nu var hon ocic ganlKa fjuldig, kJagadef^ån-

digt öfver hofta och andtåppa, och född»

ånteligen den 27 April, naturligen, förme-

delfl fct långfamt och fvårt förlofsnings- arbe-

te, en dödfödd Gåsfe. Följande dagen til-

togo defs plågor märkeligen, med oordent-

liga Frofs-paroxyfmer , nu en, nu 2 eller 3
gånger om dagen och tillika en mattande

diarrhoéj lochia voro fparfammej ingen mjölk

i brolien, utfoten blef colliquativ och Huta-

de hennes lif den 4 Maji. '

Vid Obduåion fants Mjälten aldeles up-

fraålt, lik coagulerad blod, och i vänftra

iungan förekom en varfamlingj för ofrigt

|ngen ting ovanligt.

Ibland de förlöfte hafva 7 fl. biifvit

liulpne genom vändning, oberåknad© dem

,

fora
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fom genom fotternes nedtagande , i anfeen-

de til fcftrets låge, blifvit forlofte. Forceps

har icke någon gång blifvit använd, men
underftun.dom fur at underhjelpa och fort-

Ikynda forlofsningen , har Vedis med for-

del blifvft apphcerad - - -

Utdrag af Brunns -Intendenten Hr. Km.

Avg, Lenmi Rapport til K. Colleg.

Med. cfver Lazarettet vid Loka Brunn

J783'

- - - Ifrån den 3 Junii til den 3 Augufti åro

inalles 51 ft. fattige i Lazarettet vårdade,

hvilka åtnjutit fri forplagning , Medicamen-
ter, Brunns-cur och Bad. Äf desfe hafva

varit Epileptici 2. Rhevmatici och Arthrit

:

20. Ogonfjukdomar 3. Scorbutus 1. Hy-
fterie 4. Ma/kar i. Fiftlar 2. Rachitis 3.

De ofrige hafva varit plågade af hvarjehan-

da Chronifke Sjukdomar, Paralylis, L^dvrid-

ningar , Anchylofis, i mer och mindre grad.

26 ft. blefvo fri/Ue, 20 forbåttrade och 5 ft.

befunnos objelpelige.

Utom desfe åro 2^ ft. andre fattige U-

tom Lazarettet blefne vårdade med forplag-

ning, Medicamenter, med mera, hvilka m:^-

ftadelen varit angrepne af långvarige obote-

lige fjukdomar.
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Mvilka medel åro bäjl, och låttafl at an-

vända ^ til förekommande aj Barnamord?
Tubingen 1783. 48 p 8:0, ,

Til befvarande af denna vigtiga fräga^

åro få många hundrade Skrifter af Trycket
utgifne, at knapt något åmne blifvit få un-
derf6kt5 Academien i Manheirn har, fom be-
kant år, upgifvit och belont henne. En o-
kånd har i denna Afhandling korteligen pröf-

vat alle utgifne Svaren, och upgifver däref-

ter et egit forflag, beftåendes dåruti : at et

offenteligit Bad borde inrättas^ dar alla o-
gifta qvinsperfoner en gång i månaden -bor-
de badas, i närvaro af därtil forordnade
Barnmor/kor. A. vil på detta fåttet kunna
genaft uptåcka alla fom blifvit rådda. Man
gisfar at Med. Prof. Do^. Ploucqvet i Ta-^
tingen år Författare til denna Skrift, (a) "

Nytt Laxer-Salt»

Utdrag af Proiocolld, hållit i K. CoUegio Mediet
d. 1 Sep/. 1783.

S. D. Sedan Ut. AfiefToren i IC. Cpmmej-ce-CoI-

... legio

(fl) Så länge politilke författningar icke gynna ocJi

befrämja giftermål
, genom j6reiråde% räiiigheier

för en gift Man i Henfler och raringar, famt
fåledes i grunden häfva den ftorfta anledningen
tij losaktigiieren, fä blitVa alla forflag- kraft-
löfa til barnamords förekommande; men där
en fadan inrättning vidtages ocli NB. bibehål-
ies

, förfvinna de fjjelfmant, «ller ock blifva de
ganika fällfynta.
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legio Hl*. r.ARS Rosenborg , d. ag fiftf. Aug-» til

CoUegium inlämnat ec af Svenlka Confulen i Aiican-

te. Hr. Gustaf Baumgardt infåndt, få kaliadt,

Engelik» Salt, med begäran at'åili3lla CoUegii utlå-

tande, huruvida detta, til defs Medicinlka värkan, vo-

re med det Engelika åfverensftämmande , famt hvad

Apothekare för det famma ikulle bjuda, jämte upgifc

af fjelfva confumtions quantiteten , hade Coilegium af

anftålte förfok funnit detta Salt til defs beftSndsdelar

nära öfverensftänimande med det Engelflca, uti hvic-

het och renhar det vida öfvertråffande och til fmakea

mindre bålkt, famt i ofrigit cil defs laxerande vär-

kan lika med det famma.

De til i dag upkallade Apothekare-Societetens

Deputerade tiltrodde fig icke, at pa detta Salt, för

åei närvarande något vift vårdeupgifva^ men, pä Col-

legii tilfrågan, berättade de at det brukeliga Engel-

ika Saltet Ikall på forfäljnings-ftallet gälla från 3 til

4 flcill. ikålpundet uti inköps-pris, utom fräckt och

tull; Och confumtions quantiteten på Engelflct ;Salt,

trodde Deputerade, forflags-vis , gå til 1500 eller

1 800 Mlpund för hela Riket; Hvilket, genom Ut-

drag af Protocollet, Ikulle på begäran Hr. Affefloren

Rosenborg til underråttelfe meddelas. Ar och dzg

fårelkrefne. Ex Protocollo,

D. WlCKMAW.

Anmärkning»
Detta nya Laxer-Salt kallas i Spanien Sel cPIm

guera. Det Ikall finnas utvittrat pä marken til en

och flere tums tjocklek; flere hafva hår i Staden för-

fökt och godkändt defs laxerande egenlkap. Och fom

der vanliga Engellka Saltet, genom en oberänkfamt

ålagd hög Tull, 4 fldH- fp. på hvart ikålpund, blif-

vit öfver billigheten dyrt, vore högft önlkeligit at

detta nya Saltet kunde i quantitet hit införlkrifvas och

fäfom de fattigas allmänna medel fäljas til lindrigt pris.

J. L. Odh ELI US-
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Praäi/ke anmärkningar om Sabadill-Fråets

nytta emot alla Jlags Majk-Jjukdomar
hos Mennijkor,

Hr. ScHMUcKER nämner ailenaft 3 for-

ter Mafkar, fom i Månnifkans mage och tar-

mar /ig uppehålla, nemligen:

1:0, Lumbrici (a), 2:0 Tania och %iO

Afcarides (b) , emot hvilka alla Sabadiil-

Fröet /kall vara det tilforlåteliga/te medlet.
-Det forordnas antingen i form af pulver qU
ler ock fom piller, på följande fått:

i) Låter han Sabadill- Fröet (fom med
femina Staphyfagriae icke får förblandas, hvars
värkan Hr. i>. icke utrönt) tillika med Frö-

hufet, (<:) hvari det inneilutes, til et fint

pulver fönderflötas.

2) Tages
<f

gran af detta Sabadill-pul-

ver och blandas med få mycket Håning , at

däraf blifver en pill, fom beftrös med farina

lycopodii. Pä detta fättet göres alla Ma/1;-

pillerna färikildt, få at deras innehåll må va-

ra defto visfare afmätt.

Han låter nu altid förft Patienten efter

ålder och conftitution laxera med Rhabarber
N:o 22. Y och

(a) Afcaris lumbiicoides. »

(b) Afcaris vermicularis'

(c) Sapor capfulée ipfius nullus, fed feminum ama-
nsilmus & acerrimus: Acrimonia diu iuhjeienta.

BEReii; MaU Med, p, gaa.



och Glauber-Salt. Nåfta morgen gifver han

ät en fullvuxen, i fynnerhet om han klagar

öfver mycken åckel , en half drachma Saba-

dill-pulver med åfven fä mycket Fenkäl-fåc-

ker fammanrifvit, och låter honom dårpä

dricka en eller två tasfar Chamomill eller

Flåder-Thée. Detta pulver f(5rorfakar då me-
rendels kräkning, och om dar finnes Malkar

i magen, få kaftas de ftraxt upp, efter de

af pulvret blifva forfatte i den håftigafte rö-

relfe, hvaraf åckeln och kråkningarne åfven

formeras. Den andra morgonen får Patien-

ten en lika portion af detta medel, hvarpå

äter kråkningar följer. Synes dä icke någon

Mafk, låter han tredje morgonen allenafl

hälften af pulvret tagas, och om aftonen den

andra hälften; på famma lått fortfares den

4:de dagen. Den 5:te morgonen får Patien-

ten et Laxer-medel, af en half drachma Rha-

barber och g §r3" refina Jalappae praepara-

ta (d) hvarefter de ännu lefvande eller dö-

da malkar afforas; och om inga flere fåda-

ne finnas, få bortgår helt vift mycken Mafk-

flem, hvarpå man måfte hafva upfeende.

Den 6:te morgonen gifver man 3 , och åf-

ven få många om aftonen då man går til

fångs, af de flora Ma/k-pillerna. På hvarje

intagning drickes af forenåmde Thée, och

med pillerna famt laxering hvar 5:te dagfort-

fa-

Ca) Refina Jalap» cum pineis aut amygdalis trita.
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fares fedan , tils ingen Ma/k-flera mera fy-
nes

,
feces varda naturliga och Patienten f6r-

Jorar den kånno-ötnhet i underiifvet han til-

förena forfporde.

Curen har påftådt i 20 dagar, i affigt
at^ aldeles utrota Ma/k- /lemmen. Hos de
måfte har den likvål icke varit nödig längre
ån 12 a j6 dagar 3 på hvilken tid, iVla/kar
af hvad /lag fom hälft, bijfvit bortförde och
tilfåiligheterna forfvunxlne.

Under curen får intet Kött åtas 5 men
val ^mycket vegetabiiier och Mjölkmat. Det-
ta år curen för de fullvuxna, fom beräknas
ifrån 20 år och dårutöfver. Han gifver åf-
ven åt dem 6 Ma/k -piller hvar morgon i

ftålle för pulvret, och låter dera hvar^ ^.-te

morgon taga åfvannåmde Laxer-pulver^raed
tillåggning af g gran Merc. dulcis,

At Barn ifrån 2 til 4 år, kan gifvas 2
gran Sabadill-puiver morgon och afton i et
théelkedblad Rhabarber-Sirup och litet Flå-
der-the mej. Mjölk pådrucJcit. För dem
från 4 til a år kan en Ma/k-pill fönderde-
las, och i litet Svi/kon-mos ingifvas hvar
morgon, åfven fom de ifrån g til 12 år
kunna på famma fått taga 2:ne Ma/k-plller.
lör ungdom emellan 12 och 20 års ålder,
får man gifva 2, 2 och 1 a 3 Ma/k-piller
om mornarne, tillika med The efter intag-
ningen. Hvar 5:te morgon tages Rhabarber
at laxera, med elkt utan reiina och Merc.

,Y 2 dul-
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dulcis, alt efter Barnets ålder och ftyrka.

På detta fattat fortfares tils ingen Ma/k el-

Jer Ma/k-flem vidare vifar lig, fom om de

fullvuxne fagt blifvit. Afcarides eller fmä

fpringmafkar, fom ibland hafva fit tilhäll i

colon, men oftaft uti inteflino reflo, kom-
ma döda ut med excrementerne, om jämte

Ma/k-pillerne, et Lavement appliceras, ko-

kat af et hälft lod Sabadill-frö med lo uns

vatten til colatur af 7 uns, fom med lika

mycket fot Mjölk upblandas.

En fjuk, har medelft Sabadill-fröet blif-

vit ifrån en 9 alnars Binnickema/k befriad

ledan det Noufftrjka Medlet flagit felt.

Med den förfigtighet Hr. S. upgifvit, at

nyttja Sabadill-fröet, har ibland några f)un-

drade ingen blifvit ohulpen , då han oagtadt

defs fkårpa, gifvit det ät fmä Barn, åt ut-

märglade fjuka, fom långe haft Rödfoten,

hvars mage och tarmar måfte varit mycket

kånflo-öma, utan den aldraminfla elaka på-

följd} ånnu mindre har någon dåraf fått ra-

feri, fom den berömde Plenck fager: åt-

minftone förmodar Hr. S. at desfa 'olyckeli-

ge mäfte fått det uti en ganfka ftor dofis.

Efter fä många anftålte förfok med Sa-

Ladill-pulvret , har Hr. S. icke allenal^ fun-

nit defs företräde uti Mafk-fjukdomar , utan

åfven gifvit det åt dem fom tidtals varit med
FaUandefot och Convidfioner befvårade, med

^
den lyckliga påföJgd , at de blifvit fullkom-

lige n
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ligen återftålte, utan at' någon Mafk vifat

fig, men vål en elak och ftinkande feg flem,

fom tjent honom ti! tecken at med palvret

fortfara , fil defs den med fjukdomen up-

hört. Hr. S. gor ännu dageliga prof här-

med uti all /lags Epilepfie, och upmuntrar

väfven andra därtil.

Til beftyrkande , få af det ena fom det

andra, äro 13 färlkildte cafus anfårdej hvar-

af de fom förefallit mig raäfl fkiljaktige må-

ga anmärkas:

En Soldat låg 1 Rötfeber, finneslos med
liten och irregalair puls, famt ofta påkom-

mande epileptilke anfall med nedre extremi-

teternas förlaming, hvilken, oagtadt Spanlka

Flugor, retande Lavementer och evacuatio-

ner af Tartaro Antimoniali , forblef icke allenaft

i famma ftållning, utan feck ännu tätare an-

fall med underlifvets upfvällande : detta for-

' anlät Hr. S. at tro honom hafva Mafkar

,

hvarf6re gafs honom en half drachma Saba-

dill-pulver gjordt til en bolus med Håning.

3 timmar därefter upkaftadeis 3 lumbrici med
mycken flem, hvilken ock vifade fig i 3

ftolgångar fom följde famma dag , och med

4 uttömningar om natten medföljde en ftor

myckenhet afcarides.' Näila dag fants pa-

tienten munter och vid fina finnen, kunde

röra de nedre extremiteterne och de epilep-

tilke tilfälligheterne voro förfvundne. Pa-

tienten feck en fådan bolus hvar morgon

Y 3 och



och ^tte (^agen at laxera, tils excrementerne

blefvo naturlige och han frilk qch fund läm-

nades.

Tvanne Soldater fom i ftora Lazarettet

legat 6 veckors tid i Rodfot, hvaraf de vo-

ro få utmattade at de knapt kuncle ur fän-

gen upflå , hade, oagtadt fkårningarna med
häftiga febern och tåta ftolgångarna eftergif-

vit, ånnu någon längfann feber ofrig med
ofta påkomne llemmjga fiolgängar , och fä

fnart de njutit det ringafte geck desfe ut-

tomningarne mot deras vilja , klagade tillika

ofver rutten fmak och våmjelfe, ehuru de un-

der tiden beflåndigt nyttjat ipecacuanha och
Tärt. Antim. Når hårtil långes, at under

fjukdomen en eller annan Mafk vifat fig,

var anledningen til flere Ma/kar ganfka ty-

delig. Den ena Soldaten gafs darfore en
half drachma Sabadill -pulver med Fenkols-

Såcker och Chamomill-Thé pädruckit hvar

irorgon och 5:te dagen at laxera med Rha-
barber. Den forfta morgonen 2 timmar ef-

ter intagningen, upkråktes en f^or Lumbricus
med mycken flem, äfven fom han famma
dag med Solgångarna mifte mycken /lem och 3
flora döda Lumbrici. Detta utmattade Pa-

tienten, få at han forlofvade taga vidare hår-

af ; men icke defs mindre oTvertaltes han

nåfta morgonen til en lika do(is, fom ock

vårkade några kråkningar , hvaraf mindre ilem

och en död Lumbricus upkom. Haraf be-

fant
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fant han fig, få väl fom forfta dagen lättad,

och förlorade nu fin rutna fmak famt med
plågorna i underlifvet. Med ftolgångarne

denna dagen geck fleni och ånnu en dod

Ma(k. Matluft infant fig och fomnen blef

därpå följande natt roligare ån tilförene.

Den 3:dje och påföljande mornarne förorfa*

kade pulvret inga kråkningar. Efter 9 da-

gars intagning voro excrementerna naturliga;

hvarefter Patienten tog et Infufum Chinae i

10 dagar.

Med den andra Soldaten férbölt man
fig på famma fått. Förfta dagen kräktes han

åfven up lefvande Ma/kar, den andra dagen

döda , famt gaf med fiolgången åt/killige dö-

da Ma/kar ifrån fig, och blef lika med den
*

förra
, på 3 veckor aldeles återftåld och til

Regementet affkickad.

Et ogift 40 års Fruntimmeir klagade öf-

ver våmjelfe och onaturlig hunger. Under-

lifvet var fom oftafi updrifvit, och få fmårt-

famt at vatten lopp henne i munnen. Inga

Malkar hafva dock vifat fig under det hon

mot desfe plågor nyttjat mångahanda medel.

Hon tog nu förila gången en Laxer-dryck af

Manna, Rhabarber och Seidlitferfalt. Sedan

gafs 3 Ma/k- piller morgon och afton famt

5:te morgonen en half drachma Rhabarber

med 10 gr. Ref. Jalappje praep: 7:de mor-

y 3 go-
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gonen geck en Binnickemafk af II alnar i-

frän henne. I 12 dagar tog hon af Ma/k-

pillerna, faft hon på 3 de fifta ingen Mafk-

flem f«5rfporde. Om aftnarna njöts ailenaft

litet Hafverfoppa under curen.

Ifrän den flitige Regeraents-Chirurgus

Seeliger, finnes äfven en beråttelfe inrymd

af innehåll: 1:0, at den Patienten han bo-

tat for Binnickemafken med detta medlet (a)

ånnu år gan/ka fri/k ; och 2:do at 2:ne Re-

criiter fom dageligen haft epilepti/ke tilfål-

len, fä at de icke kunnat nyttjas til tjenfl-

gåring, hafva blifvit aldeles botade, utan at

Ma/kar vifat fig, dårmedelft at de dageligen

tagit en half drachma Sabadill-frå i fub-

ftance. (b)

(^ScHMUCKEKs vermifchte Chirurg. Schriften

3 Band.)

NoU'

(a) Se andra Bandet 271, Iivilkeii cafus har förft

gifvit Hr. Ofver-Geiieral-Chirurgus Schmucker
anledning til fit vackra bemödande om Sabadill-

fråets bruk och nyttjande,

(b) At Semen Sabadillse har mycken kraft emot in-

fefter, fes nogfamt af defs häftiga värkan emot
Lofs. Man kan ock af Hr Profeffor Bergii
Mat. Medica» få val fom af Hr. Gleditshs un-
derfökniiig (Denna Veckoikr- Band. 3 p. 989.)
fe hvad kraftiga beftandsdelar det åger. Det «e-

comnienderas högeligen hos Praftici at med ur-

feilning och upmåikramhec förfökas» och at de



Notivmux Memoires äe VAcademle de

Dijon f
pour la pmiie des fciences et

arts. Premier Semeftre J782 ; å Di"

jon 1783 in 8:0»

Innehåller: 1:0, Recherches pour per-

fe<5lionner Ja préparation des coulears em-
ployées dans la peinture, par M:r De Mar-
VEAU. 2:0, Memoire fur la conflru<!?iion d'un'}

Håpital, dans iequel on détermine quel eft

le meilleur moyen ä employer pour entre-

tenir dans les Infirmeries un air pur & j"a-

lubre, par M:r Maret. 3:0, Obfervations

fur la congelation de' 1'acide vitriolique con-

centré, par M:r De Morveau. 4:0, Table
ées arcs femi-diurnes fous le parallele de

Dion 47° 19' 20" calculés de cinq minutes

en cinq minutes de declinaifon tant boréale

qu'auftrale, depuis o jusqu' ä 31 dégrés,

par M:r Roger. 'Jro, Examen des mines de
cuivre, appellées verd de raontagne, blea

de montagne, et de ce qui conftitue leur

difference, par M:r De Marveau. 6:0, Mé-
nooire fur Pair dégagé de la Créme de chaux

& du Minium, par M:r Maret. 7:0, Me-
moires fur les éclufes des canaux de Navi-

Y 5 ga-

föka utröna huruvida det är kraftigare emot Tae-
Bia Cucurbitina, än Nufferika Medlet, fom Hr.

GoEZE pailar (fe ofyanföre p. 330) Denna nye*

tiga Recenfion hafve vi at tacka Hr. Reg. Fälc-.

Skär^i p, F, LsNNOREN för» J. L. O.
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gatlon, par M:r Ganthey. gro, Obferva-

tions mineralogiques & chymiques, fur le

fpat pefant & fur Ja maniere d'en retirer

Je barote ou terre barotique
,

par M:r De
MoRVEAu. 9:0, Memoire d'Anatomie, fur

Jes vaiffeaux omphalo-raefenteriques, par

M:r Chaussier. 10:0, Memoire fur les pier-

res biliaires, et fur Pefficacité du mélange

d'éther vitriolique et d'efprit de terébinthine

dans Jes coliques hépatiques
,
produites par

ces concretions, par M:r D'urande. Auctor

anmärker at Gallftenar ,gan/ka fUlan finnas

hos barn och ynglingarj endaft de åldrigare

plågar fä dem. Mifsbruk af fpiritueufa faker

,

felande regler hos Fruntimmer, fynas favo-

rifera deras tilfkapande. Men hårtil bidra-

ger i fynnerhet ftillafittande och chagrins

,

Irivarfore ock Hallek få ofta funnit Gallfter

nar hos dem fom långe fetat i fångeJfe. Så-

dane Gallflenar kunna långe ligga i Gallblä-

fan, utan at man har Idnning af dem, ty

hvarken Gulfot eller Gall-colique kommer,
om ej duftus hepaticus eller cholidocus blif-

vit forftoppade. I fjukdomens bårjan , och

efter all liknelfe då ftenarne fånka fig ned i

Gallgången , känner man allenaft fmä retnin-

gar och fpasmodi/ka r6relfer5 federraera kla-

ga de fjuke fig ofver oppresfioner, en bc-

fvårlig fpånning och tyngd under broftet,

vårk , flapphet ofver magen , åckel , ftinhet

,

fure eller rutna rapningar, en häftig korn-

man-
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mande och gängande betta, forfloppning el-

ler diarrhée, med ymniga okokta och bleka

deje^ioner. De Ijuke kanna en vårk i hög-

ra hypochondrio , fom firåcker fig långs efter

falfka refbenen, ända til regio epigaftrica, el-

ler til naflen, fora ock ofta utbreder (ig of-

ver hela buken, hvilken i fynnerhet befvå-

rar denti efter måltiden , och år en påföljd

af magens tryckning på lefren. Denne vårk

,

fom man geraenligen tar for en indigeltion,

börjar 2 eller 3 timmar efter måltiden utaf

folide mat, och varar fållan långre än en

timma 5 den kan ock komma efter en lång

aböinence från mat, men är då mindre haf-

sig; och ofta fträcker fig denna värk til hög-

ra armen , hvilken då dofnar och värker.

Sedan denna vårk något varat, få marker

man ofta en lindrig gulaktig färg i flora 6-

gonvrån; urinen fom år cruda och blek, få

länge Patienten fitter ftilia , blir mer färgad

få fnart han fatiguerar fig, och blir då ofta

tjock, grumlig, gul, med et tjockt fediment}

ftolopningarna åro bilieufa. Ofta kännes var-

ken under cartilago xiphoid : på en liten

flack, ej florre ån man kan täcka med tum-

men. Efter någon tid , få åkommer den fju-

ke, på en gång, häftiga värkar, med en o-

utfägelig ångflan, fpänningar ofver magmun-

nen, ja ofta ofver hela underlifvet, åckel,

kråkningar, rapningar med faffransfärgad u-

rine. Pulfen år längfam och fammandragen,
om
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om ej feber ftoter til. Sedan desfe fympfo-

mer råckt lo eller I2 timmar , få uphöra

de, och man marker en gul färg frambryta

i ögonen, anfigtet , brSftet eller på -hela krop-

j)en. Dejecfionerna bli nu grå eller hvita .

och /Ismaktiga. Hos en del kan coliquen

racka 2 til 3 dagar, ofta långrej men dä
har han fina remisfioner, och kommer fkof-

tals igen, anda til gulfoten helt och hållit

förgått. Desfe accés börjas gemenligen med
rysningar, då pulfen ar långfam och fam-

rt.andragen, hvarpä hetta följer, men kråk-

ningarna afftadna då ej med rysningarna, och
urinen år gul, ofta fvart, någon tid efter ac-

céen. Om ftennrne antingen åro mjuke,
eller få fmä at de ej igenftoppa duflus cho-

Jidocus, få kunna flere colique-accéer ä-

Icomma, utan at den fjuke gulnar. Sedan

nu desfe håltige coliquer gått öfver, få finna

de fjuka fig fynnerligen lindrade, endaft be-

fvärade af något embarras i broftet eller vid

magen 5 men efter några veckor , ibland ef-

ter några dar , få återkomma plågorna , fom
gemenligen förebådas gejnom hvita excremen-

ter. Som nu denna fjukdom ätminftone i
""

början, endaft attaquerar gallgångarna, få

bänder ofta at de fjuke, ledan coliquen och

gul heten förgått, hafva all apparence af hål-

Ta, faftån de kunna i gallblåfan bara ftora

(le nar. Dock obferverar Baglivi at de dock

gemenligen äro bleka, matta, incapable af
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alla ilags rorelfer , mycket fallne for yrfel

och fvagt hufvud3 gemenligen äro de ock
utfatte ' för derangerade digeftioner, hicka,

obftrucFiion eller diarrheé, åfven iom fSr en
douloureufe fenfibiliié i högra fidan, för våric

vid clavicula eller fkuldrebladet i våriftra hy-

pocondrium, eller i fatet 5 värkar alt, fom
tyckes concentrera fig i högra hypochondrio,

lä fnart coliquen låter fig kännas. Åfven
fom man ej bor confundera den gulfot, fom
kommer af fpasmer, med den fom härrörer

af Gailblåfe-ftenar, få bor man ock ej mifs-

taga (ig på Gallblåfeftens-coliquer och för-

blanda dem med den fpasmodi/ka och in-

flammatorifka coliquen. Sydenhams hyfteri-

fka colique fkiijer fig häriträn med det, at

puifen är hvarken fnabb, ej eller ftark, utan

mjuk, byken år merendels ganfka fenfible i

hela fin; étendue, urinen blek, tungan ren,

extremiteterne kalla 5 Inflammatorin<;a coli-

quen har i följe med fig en hård puls, fnabb,

flark feberj Njurftens-cojiquen igenkånnes a£

urinens färg och af de åtfätjande bilieufe up-

kaftriingarna. Sedan Auåor utförligen afhand-

lat de påfölgder, fom Obfervatores funnit va-

ra af Gailblåfe-ftenar, få upräknar han de me-
del , fom Läkare föreflagit at uplöfa desfe

concretioner med, men iom dock befunnits

vara utan den päfyftade värkan , hvarföre en
del de flörfte Läkare, åfven vAw Sweiteim

tilftädt fig fåfängt arbetat för at utfinna något
-

.

_ på"»
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påliteligit folvens. Alcalina fixa och Volati-

lia, Kalkvatten, Lixiviura Saponarium , Aci-

da, åfven de måfl: aäivafte, hafva befun-

nits vara otilråckelige. Au^or tror /ig dock

hafva påfunnit et fåkert, af alla Läkare lån-

ge efterlangtadt folvens, hvilket han redan

år 1774 j)ubliceratj fom beftår i en bland-

ning af Ether Vitnoli och Spiritus Terebin-

tbinaf. Detta folvens år ganfka fubtilt
,
g^n-

fka penetrant. Det fordras at det i tarm-

canalen Ikall reduceras til ångor, for at kun-

na penetrera duäus cholidocus, och därige-

nom gå til Gallblåfan, och kanfke ock at

tranfudera genom Ijelfva tarmarne och gall-

blåfan. Terpentins-oljan ffxerar Etlier, at

han fiere dagar kan fiä i et öppet kåril, u-

tan at förlora lukten af Ether, och år fåle-

des troligt, at Ether, utan denna förening

knapt (kulle hinna til duodenum. Men ge-

nom denna förening , ligger denna blandning

långe i magen och de grofva tarmarna, Iwil-

ket kan flutas af det de fjuke beklaga fig

ofver rapningar och upftotningar hela 5,6,
ja l.o och 12 timmar efter intagningen, hvil-

ket for dem faller (ig befvårligt. Ännu mer,

fjelfva Terpentins-oljan år ej utan vårkan pä
Gallftenar, efter Dodor Poscat har genom
kokning uploft desfe ftenar uti denna Olja

,

fom efter Pristleys förfok abforberar anda

til 3 fjerdedelar af aér communis5 och fom

desfe Gallftenar innehålla mycken Juft, fä

kan
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kan ock Terpentins-oljan fullborda den lås-

ning, fom genom Ether blifvit påbörjad.

Au<ftor be/krifver fedan fättet, huru hans me-
del /kall gifvas : Sedan man förut långe

brukat hume<?lantia & diluentia , få gifves i

drachma håraf, alla mornar, hvarpå drickes

en tasfe Mjolkvafsla, eller fvag Kalf-foppa

med Cichorium, eller violfyrup utblandad med
rent vatten. Om denna remede echaufFerar

for mycket, oas regio hepatis blir om, få

ikall man opna ädren och låta den fjuke ba-

da. Sedermera fortfar man med medlet,

alt efter fom fjukdomen fordrar. I allmän-

het fordras en libra af detta medel til en full-

komlig cur. Sedan alla fymptomer forfvun-

nit, fä börjar man med lindriga Laxativer.

Man bör fedan fåfom préfervatif emot fte-

nars formerande å nyo, antaga en mild re-

gime, i fynnerhet välja Fogel, Grönfaker,

mogen Frukt, farineufa Jaker, diluerande

drycker, fåfom Petit-lait, Afne-mjölk, Limo-
nade, Cremor Tartari, Mineral-vatten, åder-

låtningar. Au^or låfvar at i nåfla Torne
meddela de obfervationer han vidare hafver

om detta medlet. — II. Hiftoire météo-
rologique de 1782 (pour les fix premiers
mois. ) par M:r Maret.

Ibland et antal af vackra Academi/ka
Afhandlingar, fom ifrån Edinburg blifvit liem-

fän-
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Jånde af en dar f6r fina infigter mycket an-

fedd Svenlk ung Läkare, forn varit vald til

Praefes af Medicin(ka Societeten dårftådes,

neml : Adjunäen vid Medicinfka Facultetän

i Lund, Hr. Doå. Engelhard, och af hvil-

ka defs Fader Hr. Kgl. Lif-Medicus En-
gelhard behagat ibland fiere prof af heder

och ynneft gifva mig del , iynes mig för fåll-

famheten af fjukdomen och defs Läknings-

ordning, den de Cynancht Typho förtjäna i

Vecko-Skriften får Läkare och Natur-Forlka-

re föJjande utdrag:

Auåor är Georgius Daniel, Anglus,

fom for Do(5iors- graden förfvarat detta äm-

ne. — Sjukdomen fom afhandlas är en Hals-

{märta,, med få lönlige Feber-tecken, at en-

dalt plågan i fvalget aldraförft märkes af den.

fom for det öfriga icke nog år upmårkfam.

Strupen värker med en liythet därifrån och

omkring nacken, fom vore delarne bund-

ne med et rep, at rorelfen däraf blir fvår

och andedrägten tung 5 elak anda käns och

fvalget, hälft hvad raat-flrupen angår, får en

rosartad rodnad, men fom är ojämn, eller

mer och mindre fynbar, jämte fvulnad, dock

ej få at andan förtages. — När fvår anflöt

kommer år andedrägten och fvälg-gängen

högft fmårffam, Bröft- och Rygg-värken med
tåpning, famt anfigtet och halfens rodnad}

en bränad blir i nämde delar och röflen för-

ändras, Tungan hånger ute med olideiig

törft.
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torft ;
qvåfning hotar. Man kan ftandom

fe fvuLften in i halfen med fårnad. Eljeft

kunna desfe ölägenheter förmodas af den e-

Jaka luckten och då man befer munnen fom
år öppen.

På famma dag, flundom dagen däref-

ter, fedan rodnan märkts, börjar fvalget hvifi*

na, bli blekt eller aJkfårgat eller fvart, fonci

hårrörer hvarken af några rufvor, någon Ikår*

pa eller var , utan af gangreneufe fårnad.

Heshet blifver lika den fom år af Ve*
nerifka Hals-får och ger ofta allena fjukdo-

men tilkånna. Straxt fvälla åfven utvärtes

Bals och ftrupe, därvid tiltager blotheten I

fvulften lika med Xjukdomen. På 4:de dyg-

net år fvulnaden högft, fom dock år åndrin*

gar underkaftat, alt hvad fom varit hvitt |

fvalget fvartnar, då hårtil kommer fvår an«

dedrågt j Bröfiet lyftes högt under näsborrar*

nes vidgande. Elakt var, eller ondartadt,

fom kallas etter, (Sanies) går ur mun och
nåfa och fynes mångfårgade får med flank

och dåraf äckel med afgäng på rufvor och
otäckt Hem. Nårmaft nacken och under hal-

fen fes updrefne körtlar, fom likna Peft-bu-

lor. Hela nacken och halfen fvälla och fval-

get blir få mörkrödt , fom på de hvilka blif-

vit hängde. Håröfver citeras Mercati cotr"

Juhationes» Andedrågten jämte et ftjnkande

til Hut, blifver i fin rörelfe, om icke för-

ut, ganfka fvår. Döden gör d^rpå on/keligt

N;o 2S« 2 flut.
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Hut. Sådant år vanliga afloppet når döden

följer. Dock förefalla under famma elaka

utgång flere ändringar, fåfom at man andas

genaft fvårt, at man aldeles icke får fvälja.

Efter döden år funnit at man hos de varft

angrepne fedt gangraen gå anda nerföra luft-

ftrupen til Lungorna : hos de fom ej fä fvål-

ja, går den utfore fvalget och mat-firupen til

magen. Det illa artade varet i fåren, kan

då det fäftes vid någon annan del , uphetfa

denfamma, ordfaka gangraen och död, hvar-

pä bevis anföres af en Far, fom med fit fin-

ger uttog varet på (It Barn och feck hals-

plågan med den elaka Itanken andra dagen.

Feber kommer hår lika med anfallen

,

eller ock förut. Sker Icke det, utan den

påföljer eller ökes , år det fåmre. Den år

eljeii fom en annan brånfjuka ( Typhus , Fe-

bris Ardens) antingen lindrig eller häftiga-

re eller gruflig- Ptilfen ej måfteligt tåt,

ftark , full eller häftig, utan dä fömljuka år

går den håftigt och fmått famt fvagt. De
utvårtes finneskrafterne åro betagne, ögonen

matte. Matluften minfkas efter fjukdomens

ökning 5 Äckel kommer i ftållet och ofta up-

kaftning, fom år Fothergils anmärkning.

Hit hörer at anftöterne ökas om nåtterne,

men om lindring fäs Iker det om dagen.

Sinnet deltager med kroppen i oreda och

matthet. Tecknen af Feber vifa fig mera

flarke och /kenbare ån vårkelige i f/elfva ut-

•*» bröt-



tfottetj finnestyngdéfi går lått 6fver til yrä

och (vagheten til fomnfjulca. Sift kommer
häftigt qvåfningj troligen mera af ajlmårt

kropps fvaghet, ån af det angrepnä fl;,ållets

feJi- ,•; •"
• Sjbkdöriien hyfer frtiitta ; barn angripas

Jlåldré Sn full^axte
J håidrS Qvinnor ån Mån;

hvafpå ^OTHERGiLt citeras. Den anfaller

Ock håldré' de til Naturen fvage ån de ftar-

ke. Håraf konlnier at ftere dö före manbar-
hets-åren , ån de föm efteråt angripas , un-

dantagandes de utlefvade. De måfte fjukdo-

inar fom åtfölja fvaghet i delarné , infinna fig

dårjåmte , fåfoni Mafkär, Mefentetifk Feber
j

iitföt med gfönfårgäd afgångj tipkäftning,

åckelj matleda, tvirtlot och flefe^ livärpä

knapt riamn för/lå af barrt-kråmpoir 5 häruti

Vifas likhet hos andra djur^ Nåt fådane i

de åren födas illa, tråna de bort j men hål^

las de dä välj blifva de 1*3^^6 och frodige.

Orri altfå {jakdomen i Cynanche Typhus, icke

börjats förr ån efter förra Seculi början , och
åfvert då icke på andre ftållertj än i Euro-

J)äs värmafe Länder , fåfoni 1 Spanien j vid

Medelhafvet och i Italiens fodra ktifler , hvara

om citeras SeverInus de récotiditä ahfcesfuum

natura, få fallei* af fig fjelf at orters Jynne^

climaters värme och all förfvagande änled-

iiing , öfverfiöd, fikedom, inflyttande Folk-

lags riiyekerihet, fråmitiaflde Folk/tags itiåfigd

. döh blandning med de gamle enfaldige, gröf*

Z 2 H
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re feder, med andra ölägenheter kunoa hi»

draga til denna fjukdom och andre dylike,

fom (ig på fvaghet grunda j vidare bekräfta*

detta dåraf, at alle mattande krånopor juft

lamma tid i Europa dels upkommit, dels

tJltagit för Inbyggarenas fel , åfverflöd och
maklighet (kull. — Det fåg då ut fom alle

yttre anledningar bidrogo at fårbyta månni-

(ko-kropps ftyrkan och böja fafle delarnés

famband med hvarandra.

At likväl i Nordifke Lånderne med fam-

ma anledningar fjukdomen lindrigare yttrat

fig, tillkrifves redan anförde grunder, min-

dre hetta i Climatet och jämnare feder.

Ndrmajle otdfaken fynes bero af hela

kropps fvagheten, hålft fvaige^j inga Dies

critici årkånnas hår.— En del dö förfta dyg-

net, en del andra, fomlige tredje, åfven zU

]a dagar til den fjunde åro vådelige. De
flåfte aflida för fjerde dygnet. Faflån man
trodt dem fåkre, fom lefvat 14 dagar, haf- -

va dock liiånga efter dem omkommit. — O-
fåkerheten vid Dies critici lådar åfven vid

andra Febrar och fynas desfe upkommit af en

lördom, fom Hippocrates haft för Pythago-
BAs Nummer- Lära. Åfvenfå månge Läkare

förkafta dem, fom de dem antaga. Natu-

rens rörelfer binda fig ej vift til dagar.

I Prognqfi vifes af det angrepne flållef,

hvilka tecken åro gode, nemhgen: Sår utan

bvita Jkärpnodtr) lindrig fvuljl i fvalg och

hals

)



hahj ej flinkande andedrägtj någon fmok for
mafy ännu qvicka ögon; /lem fom Jiyter ur
munnen ymnigt. Däremot utgöras de onda
marken af matta ögon; fvulfl utvärtes fom
mörknar', iUa artadt och mörkt fvalg; mat-
leda; tung andedräckt.

Curen beftår hufvudfakeligen uti at oka
kroppskrafterna och aldrig nyttja något där-
emot ftridande. Blod tros aldrig hos lefvan-
de kroppar rutna , aitfå ogillas återiätning,

antingen i afligt på allmän blodtomning ciler

for en vifs del, antingen at leda ifrån eller

at afhjelpa evacuando, revellendo, eller de-
rivandoj koppning eller /karande, antingen i

det inflamerade ftållet eller eljeft, Ikadar, a'f-

ven Iglar ock alJ /lags blodtonwiing; Ja icke
en ghng i bérjan tjänar åderopning, icke ky-,
Jande medel, icke upkaftning. Den detta
yrkat har icke affedt den ftora fvaghet krop-
pen här lider, hvarvid naturen under kråk-
ningen /kulle /kynda til döden. For vefiea-

toria feJa väl icke medhållare j Fothtrgill nam-
nes däribland och Heredia i Noterna.

Svettningar hålles af famma grund for
otjänliga, hår hålles före vara hvarken för
mycket blod eller annan våt/ka, fom fyller,

utan heller felar.

Ålder, kropps tilftånd, tiifålligheter, bi-
draga här altj ick« at fylla rören utan forfva-
^a. Sådane äro Barna-åren, het Juft och be-
ftandige fprilappande och upmjukande ordfa-

? 3f ker,
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l^erj komma nu hårtil förfok at afl^oja fjuk»

jdommen genom upkaftnings-medei och med
afföringar , mafte afmattandet ökas, hvarföje

antipUogistica hår icke tjåna.

Efter desfe påminnelfer följer Au^lors

fått at bota denne Cynache Typhus. — I

mmdre grad håraf, fom i Engeland forekom-

pier, äro Vin och Sockerblandnmgar tilråck-

iiga medel. — Därefter Soppor pä Oxkjott,

Kycklingar, eller Kalf, — De^ie medel öm^?

las til defs de icke vidare behofvas, utan

den fjuka får taga fig vanlig mat och rårelfe.

?— Krydder af contrayerva med cardiaca,

jjåna blott at ftårka magen, men ej for heU
l^roppsfvagheten , dårföre fä de brukas fpar-

famt och altid med vinblandning 5 fyror, atir

tingen allena eljer blandade duga icke, eme-;

dan ingen rötjj år i blodet at befara. Barn

tillåtas de åtminftone ej , icke en gäng i gur-

gelvatten , fom likväl kunde tjäna de fullvåx-

te, ty hos barn år man ej fäker at de ju

}<unna nedfväljas. Jntet år dä häruti bättre

ån Spiritueus drick, med Kinkina uti,

Dä Bad for fnygghetens fkull vidtagas,

fom kan befordra retelfen, bör det (ke när

hetta år i luften 5 i kalla orter och tider bor

ivjfvud och hals tvättas med kalt och i håf-

figare fjukdom hufyudet och /kägget rakas 5

altfammans far at låmna båttre intryck för

frilk luft. I heta orter ömfes ofta fångldä-

()er, fpnflren hållas öpne, rummet rent och
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frin<a ångor forlkafifas med luktvatten och flyk-

tiga fyror. Store Rum åro båft. Vid högre

grad af fjiikdomen brukas ftarkt vin och (e-

dan fvettdrick utan upikofj forftfparfamt och

fedan ymnigare, jämte opium och födande

medel. Däraf får få mycket gifvas fom ål-

der och krafter tåla. Man fluter åfven där-

om af anftoternas lindrande efter hand.

Desfe åro upkaftningar , innanfjuka af lofafte

arten (Naturse Colliquentis), hvilka då blifva

dampade , och Pulfen fom varit klen och

tåt , blir ftarkare ocK jämnare. Ånteligen in-

finner fig fomn, alla förmäners forebud, fom

förut felat.

Intil defs detta ärnäs , fortfares med at

gifva obemångt Vin hvar Iredje eller fjerde

tjma och emellanåt visfa få droppar afTin-

flura Thebaica, åfven i fpldare åldren. Söm-

nen, ea Guds gåfva, bor aldrig ftöras utan

håldre bor den med ingifvandet af Opium

befordras, til defs full vårkan dåraf årnås

,

ty når efter en fomn icke alla aniloter up-

hort, okes fatfen fä mycket mera, fom va-

ka efter återvunnen fomn kan for fin retelfe

Ikull båttre fördragas och blifva gagnelig.^ En

lång fomn år defsutan af mera (dyrkande fölgd

och gagnar båttre. Hos fuUvåxte och mog-

ne ynglingar bör eljefl alt det undflys fom

i ofrig brånfjuka förordnas, få framt icke

mattheten år hufvudfaklig. Mofcus , kan i

ftållet för Opium vidtagas, defs gagn år icke

Z 4 *l-

\-
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aldeles utredd, bör dårfore nårmare utrönas.

Kinkina gngiiar i fjukdomens mindre grad,
hälft i pulver, men icke i decoder, ty dä an-

fes den fvagare, ALtber omför males vara

mycket tjänlig , ty den vårkar fort på hela

kroppen.

För nyhetens flkull af fjukdomen och defs
fenare uptåckt år denna Låkare-ordning ftad-

gad , hvars hår utarbetade afhandling Aucior

underftåJIer åJdre Läkares högre efti^rtanka. (a)

Roland Martin.

(a) Denna Afhandling utmärker fig mera af Acacle-

miilc ån practiJk Lårdom. OfelDart gifves en få-

dan Aiigina gangrenofa där hvarkea åderlåtning
eller något hörande til antiphlogifliilce methoden
gagnar, utanhjelpen bor fokas från vinofa, kina,
bouiilons och roborantia. Men denna flags hals-

fjuka år icke ny, Den omtalas t. e. af Hu.vham,
le Vandervionde: Recueil Period. T. VII. Paris

I??? p. 240 et 321; af LiEUTAUD, fe defs

Synopfn univ. Pr. Med, Amfl:. i76f p. 371 ;

af Penrose, fe defs Bok: A dijftrl. on ihe

"Jnfl. Cav.grenou: and puirid Sore Throat
,

Oxf. 1766 p. I8« 2a. fq. och af Planciion,
i Journal de Medecine &c. T. XXXI. p. 50S.
utom många flere. Ja, hela A:rs Curmethod är

aldeles den famma fom finnes anförd af William
BucHAN i defs Domeflic Medecine, Lond. 1772
8:0 P. II. Cap. VII. En förnuftig Läkare döm-
iner altid med fåkerhet om methoden efter Pa-
tientens Lifskrafter ochEpideniiens art. Se p. 303»

J. L. Odkelius.

Om
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Om Sabadill- Fröns nytta mot mojk af
A. JoH, Hagstrom»

År 1783 d. 8 Sept. före/krefs Sa,badil!-

Fron ät 3:ne Barn på Politie-Rarnhufet om
5, 6 och 7 års ålder, man hade någon gång

fedt ma/]^ gä ifrån dem , och de hade nu

inånga tecken til ma/lxar. Jag lät göra boli

af pulvis fem. SabadiJI. medhoning, 5 gran

pulver i hvar bolus, fom intogs en hvardag,

4 morgnar å rad 5 jag låt alla Barnen på 5:te

i-norgonen laxera med Jalappa och Calomel;

2me blefvo af med en myckenhet Afcarides

och den 3:e med flera Lambrici. Samma
dag ordinerades åt et annat barn, Carolina
- - - 5 år gammal, 4 gran af detta Saba-

dill-pulver, med litet Fånkols-focker, detta

togs 4 morgnar å rad, den 5 laxerades åf-

ven med Calomel och Jalappa, men ingen

fort malk eller ma/k-fiem vifte (ig. Hon ha-

de ej eller nägre mafktecken , men någre

dagar förut hade en dod Lumbricus gått

bort , hvarfore jag trodde mig hafva orfak at

fupponera flera finnas, men torde kanlke be-
,

dragit mig.

I desfa dagar har Jungfru J - - - n,

25 är gammal, af Convullioner, liknande fal-

lande-fot, på det grufveligafte plågad, börjat

nyttja dageligen en fcrupel Sabadili-fros-pul-

ver blandat med Fånkols-focker. Hvar 4:de

dag jaxerades med Jalappa och Calomel , dä

Z 5 en
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en myckenhet af-arides geck bort. Jag (kall

continuera med Curen och vore vift en vål-

fignad fak om en fä fvär Ijukdom endafl med
detta mede! kunde hjelpas.

Det år fäledes utan tvifvel at Sabadill-

fron äro malk-drifvandej om de åga värke-

]igit företräde for de förut bekante och nytt-

jade malk-medel kommer an pä nogare ut-

rönande. Vift är det at den fifk omnåmde
Jungfrun utan at mafk vift fig, förut brukat

både Noujferfka medlet och Jemina SantonUi.

At desfa Frön långe behälla innom krop-

pen fin värkan , vifes dåraf at de drifva Afca-

rides, fom endaft i' de fifta tarmarne, Colon

och Reiftum merendels finnas. Medlet år gan-

Ika fkarpt, och bränner hela halfen utföre då

man fmakar dårpå, bör fäledes ej utan för-

figtighet nyttjas.

Utdrag af Prov. Mediet i IVeJlerbottcn

Embets Berätfelfe til Kgl Coll. Med.

Dat. Umeå d. 23 Aiig. 1783-
(Fortf. fr. p. 257.)

•» - - Enligt Landshöfdinge- Embetets order

refte jag til Jockmock och Gellivare Förfam-

lingar i Luleå Lappmark, under marknaden

\ firtl. Febr. manad, til at underföka och bo-

ta den bland Lapp-allmogen inrotade Vene-

rliKa fjukdomen. Denna frnitta fkall vara kom-
men
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ITjen från Nflrn^e med Flytt-Lappar, fom tro-

•jjgen där blifvit ftnjttade af fjofolk och fe-

dan vid hemkomften utfpridt henne 5 hvartil

Lapparnes polygamifka ofeder bidraga.' Min

Cur beftod i Sublimatet med tjänliga rantan-

de och utfpådande raedel bitrådt, den lyc-

kades emot formodan fnart och val, hvartil

Lapparnes enfaldiga lefnadsfått och föda tro-

ligen mycket bidrog, hvilken beftår endajl af

Renmjolk , Renojl och fdrjka Såppor af Ren^

kött , utan minfia falt ,
furt eUer Spirituofum*

Deras {ymptomer voro mildare ån vanligen.

De åter fom under marknaden fingo tilfälle of-

verlafta fig af Brånvin, hafva fådt vårre känning

af fjukdomen och längre dragits med honom.

Sjukdomen afftannade under min därva-

ro och for de frånvarande lämnades medel til

Paflores, fom låfvade dem riktigt använda;

emedan många tordes ej komma til markna-

den af fruktan for Kopporne, fom nu hårja^

de i Gellivare.

Refan, fom geck til 40 mil vid pafs,

Ikedde i full Lappruflning , ofta med nattlå^

' ger for ftåckeld i åppen fnödrifva.

Daniel Erik NiEzéiv,

Exercitationes Acädemka. Auth. E. Sandifort,

Lugd. Bat. 1783* 4:0 144 P* c. VII. Tab.

År nyligen från trycket utliommen. Den

Han anfes £om en fortfåttning af A:rs Ohjev
va-
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vationes Jinatomico-pathologicce j och beftår af

följande g Capitel, (af hvilka följande korta

utdrag kan gifva ungefärligt' begrep.) Cap. i.

De Anchylöfi Crnnii et yitlantis^ innehåller e-

xempel på Cranii och fårfta halskotans fam-
nianvåxande. Cap. 2. En händeife dar Atlas

var faftvuxen med Occiput. Cap. 3. Om fam-

ma hens hopväxande med förfta och andra

lialskotan. Cap. 4. Om hufvudfkålar af ut-

märkt ftorlek men fom likafult bibehållit van-

lig tjocklek. Cap. <>. Om en djup Sinus i

bägge OfTa bregmatis, utan något inåt flåen-

de af benet. Cap. 6. Om Mu/klar fom fål-

lan förekomma, af hvilka A. hår befkrifver

en Anomalus Faciei, Gracillimus Oculi , Sty-

lopharyngaus alter ^ CephalopharyngauSy Tho-

racicus ^ Subclavius alt er ^ Curvaior coccygif,

Mufculus vefica , Interfpinales cervicis Jupra
7tvmerärii , Reäus capitis pojlicus mojor aU
ter y Singularis in colio , Reäus lateralis ca-

pitis alt er ^ Supinator brevis alter , Exien/br

proprius digiti medii tnanuSj Subcruralis^ P/oas

tertius^ Cap. 7. afhandlar en polypartad fvulft

j Uterus och inalfvornes onaturlige läge i un-

derlifvet efter en hydrops thoracis m. m.

Cap. 8' ^^ Cbarteriana editione Opp. Hipp»

et Galen. , De upgifne tecken , til denna för-

menta dubla, men vårkellgen enkla, uplaga,

åro merendels riktiga, ehuru någon fkillnad

vifar fig. Auclors bekanta Anatomiika nog-

granhet vifar lig i hela vårket. Sift furekom-
mer
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mer förklaring på Tabellerne. (Erl. GsJ,

Anm. Beytr. XXXV. 1785-

Bref om en förnäm TngVwgs botande frän
krogryggighet och dåraf följande lam-

het i nedra delarne
, frän Grefvinnafi

RocHECHouART til D:r Duchanot,

Montigny5 lo Jouillef.

"Min Sons hålfa bättras alla dagar. Han
"går nu helt allena några ögnableck och
" med fin äldre brors hjelp har han gådt he-

"la 50 famnar å rad. Han har ingen feber

"mer, men fåren äro litet ömme, rri. m.

"

Detta år Hr Parcival Potts method,
fom år Chirurgus vid Barth. Hofp. i London
och Ledamot af K. Eng. Societeten , hvil-

ken han för några år fedan knndgjorde.

Han bevifar at orfaken til de barns fvaghet,

ofårmögenhet^t gå och Lamhet i halfva krop-

pen, nederåt, fom hafva en krökning i -Rygg-

raden, ligger på fjelfva flållet dar vertebren

år fvullen. Han har dårföre applicerat pä
bagge (idor om henne et Cauterium och dår-

genom upretat en ftark fupparation, hvaraf

hjelpen bör väntas. Hr. Farther har på En-
gel/ka utgifvit en Afhandling om famma åm-

A@i hviiken aniuårker at Curen drar mycket
ol|x

/
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olika ut pä tiden. Han fager, p. 37: '*Jag
"har fedt dem fom blifvit botade på 2 eU
"ler 3 månader, men jag har ock fedt dem
"fom behåft 2 år, af hvilken tid fdjedelar

"förlupit innan man börjat raårka någon ty-

"delig förbättring."

(Journ. de Paris N. 223 le II Aouit 17830

Anmdrkningé

Hr Potts method år omflåndeligen re-

denierad af Hr. Tode i defs Med. Chir. BibL

VoU g. p^ 311. och den år hår i Staden af

flere Läkare med förmän forfökt. Jag har

Jedt on/kelig vårkan dåraf hos en Flicka om
6 år, fom redan fådt en tydelig krökning i

Spina dorli, närt ofvanföre vertebras iumba-

res; Hon mifte i män af ryggens krökande

fmåningom luft och förmögenhet at gå. Hen-

nes föråldrar hade långe forfökt de båOa ftår-

kande medel under en ikickelig Läkares värd,

men fom fjukdomen mera til- än aftog, hon

blef alt mera Cache(!^i/k och hvarken Mine-
lal-vatten, eller China, eller kalla Bad ville

göra gagn, beflöto de, på mitt tilftyrkande,

nyttja caufticum Salinum ph. fv. , ftort lom en

Ducat, på hvardera fidan om curvaturen pä
ryggraden j Invårtes togs tillika Infufum Rhei.

ph. fv. Sedan Suppurationen kommit i gäng,

fom underhölts med Cantharid- pulver, bör-

jade Flickan (raåningom bättras, och efter

tn månad kunde hon å nyo gä allena, fmä-

nin«'
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ningom mer och båttre, famt år efter om-

kring et års nyttjande, mäftadelen aldeles

reftituerad.

j. L. O*

ISIova Jäa Phyf. Med. Acad. Nat. Cur.

P. FIL andra Afdeln. (Se detta Band

p. 263.) i vårt åmne forefaller hår:

l) Hr. Ritters Forfök med blommor,

blad och rötter, infunderade i vatten, til at

utröna deras fårg, lukt och fmak, famt hu-

ru fårgen genom åttika och Alkalifkt fait ån-

dras 5 alt i affigt at kunna håraf fluta til de-

ras kraft. Han håller fåledes före at hvita

blommor ,åro lindrande, gråna och blå ftår-

kande, gula antifpafmodi/ke och råda flil-

lande; hvarvid han dock fjelf gör ofver alt

in/krånkningar och anmärkningar (a). 2) Hr.

BoNZ upgifver forflag til at lättare och 6m-

nigare få SaMJrinae, Phofphorus, Acida Nitri

och Salis , hvilken lenare han funnit åga kraft

at volatilifera Jordarter. 3) Bergs-Råd. Crell

upgifver i 5 afhandlingar , mödofamma forfok

til at concentrera Syran i Animalijkt fett , defs

forhällande och vårkfamhet på Metaller och
Me-

V'! c.
y'-

-
.

'

—

' .'1 .;,;. ' '.y
',

^;;^''<

(a) Det vore visferligen en ganika nyttig uptåckc

om man afi fåigcn flcuUe Jcunna^ fluta til orters

kraft ocli nytta. Men denna ginväg , fom i för-

ra tider åfven varit uptänkt och icke kunnat ut«

redas , lårsr blifva lika mörk håiäaaefter.
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Medelfaft, få val at lofa fomlige Metaller,

fom ock at prscipitera några, fom i an-

dra Syror voro uplofte, fcjmt några Medel-

falters decompolitionj enkannerligen har han

mattat Fett- Syran med Alunjord, Magnefia

och Alkali minerale och fedan åter utdrifvit

den rökande fyran genom Acidum Vitrioli.

— Har förekomma ock Lefvernes-belferifnin-

gar på nägre afledne Ledamöter.

(Erl. Gel. Anm. XXXVI. St. 17830

Bref til N. N. frun A. y. Hjgstsom,
om Hqfs-Snäckor jundne i Jkogen utom

Stockholms Norra TiiIL

Då Tit. för et par är fedan v^r i Stock-

holm hade jag den äran berätta, at )ag un-

der mine forjkningar efter Naturalier härom-

kring, funnit uti en fandgrop, i. den få kalla-

de Solna fkogen, en mångd Hafs- eller Strand-

fnåckor. Jag har federmera nogare under-

fökt denna faken och T. torde ej illa upta-

ga, at jag meddelar hvad jag dårom funnit.

Uti fl^ogen utom Norr Tull mellan vågnrne

fom gå til Solna Kyrka och den få kallade

IJlricsdahls -vågen , åro fiere upgråfne fand-

gropar, men desfa Snäckor finnas endaft J

den långfl från Staden belågne fom år når-

maft den vågen fom dire<fle från Torpet Lin-

våfvare-gropen går til Solna-vågen, vid Solna

Klockar«-ftuga. Öe I
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De (?hnas hvatken i den gropert fom ^t

^iå Solna-vågen, ej eller i andra midt i /ko«

gen belågne , ehuru ej nier ån 50 fteg ifrätl

den vjdafte och ftårfta, dar de i ganJka flor

myckenhet träffas.

Man finner nu desfa Snack -fkal uti et

jåmt, knapt qvafters djtipt Jager , en aln til

S qvarter under jord-ytan. Många /kal fitta

ännu med bagge fina valvulos tilfammans,

och har jag til min famling hämtat åt/killige,

faft ej ftora exemplar, därifrån.

De åro alia af fol-torckan och åldern

calcinerade, famt ftötfta delefi ganfka Ikora.

Uti detta paralelt under jord -ytan gåends
Snack "lager finner man åfven hopgyttrade /kif-

vige fandklimpar af fTiörre och mindre flor-

lek, blåaktig fårg och fom kannas feta då

mzn tager dem mellan ffngrarna , de falla

lått fonder och fynas måfl efter rågn > famt

åro tydelige lämningar efter de forrutnads

inafk-kråken uti Snåck-fkalen.

De fiåfla af desfa fkal åro Cardium edu»

Je, fom ej få noga efter defs förvandling kan

fes, men dår finneo' åfven en TeUina^ kan-

Ike Balthica , lamt ehuru mer fållfynt Turbo
Jittoreus och Mytilus edulis ; alt vanliga Snäc-

kor vid Hafs-flranderna , men fom ej finnas

uti infjåar och omSjeligen kunnat lefva på
det torra.

Huru dårfofe desfa Snäckor kunnat kom-
ma få högt och få långt från alla nu kring-

N:o 24» Ä a lig*
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liggande vatten, är en fak fom ej li5r mig
til at afgöra , men torde blifva nytt bevis til

en timad vattu-nninfkning. Hela marken rundt

omkring dar fandgropen år, finnes nu bevåxt

med höga och gamla Tallar j laget år åfven

ganika högt ofver och ifrån nåfta vatten

,

fom år den lilla Ijon Bruns-viken , fom från

Norr och RoUags Tullarne gä til Haga , Bra-

helund, kring åt Ulricsdal och Alkiftan m. m.
Den vidtberomde Profesforen i Upfala

Herr Do<I?lor Thunbeug har nyligen berättat

mig at pä de höga Polacks- backarne utom
Upfala Slott finnes åfven calcinerade fkal af

Cardium edule.

Skulle Tit. hafva fig nägre f^era flållen

bekante där fådane Hafs-kråk få långt up i

landet i den högd funnes, vore artigt blifva

därom underrättad. Nog vet jag at voisi

LiiMNé, KALM med flera kring Hafs-ftran der-

na pä högder funnit fådane Snäck-/kal , men fä

långt från Hafvet torde de vara mer fållfynte.

Läkare-Grunder , /// biträde for Styres-

män och Domare, ifrån kunjkapen om
Mennijkans kropp och allmänna Natur-

läran; efter Prof. och Stads-Phyfici i

Leipzig D:r J. Ern. Hebenstreits
Anthropologia Forenjisy pä Svenjka

ni'
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titgifne af Roland Martin , M. D,
Profesfor och Affeffor m. m. Ledamot

af Kgl Vet. Acad. i Stockholm , famt

af KgL Vet. och Vitt. Sälfkapet i Gå-

theborg. Stockholm hos P, A. Brodin

1783 8:0 6q8 p.

Denna nyttiga Bok år nyligen frän tryc-

ket utgifven. Foretalet innefattar nödvändig-

heten af Låkare-råd {(5r allmån ordning och

fäkerhet, famt mänga Lag-frågors utredning;

hvad denne Afhandling innefattar 5 hvilka hån-

delfer här uplyfas i alhnånhetj vårdet af de

Ämbetsmän, fom härom beförjaj defs egen-

/kaper och plickter.

Sjelfva Afhandlingen utgör 2 Hufvud-af-

delningar. Forjla Hufvud-afdelningen innebe-

griper Styrelfens ämnen , fom på Läkare-up-

lysningar ftodjas och angår de mål hvaruti

alfmän fäkerhet befordras efter Sundhets och

Natudärans biträde, nemligen /oV// vid ny-

föddas vårdande och för det andra vid or-

fakernas beforjande til allmån hålfaoch kropps-

välmåga, famt hvillca famma orfaker äro. För
det tredje huru medlen /kola foreflås til all-

männa hälfo-vården hvad läkedonr^ar och Lä-

kare tiihorer. För det fjerde huru allmänna

fjukdomar i et Samhälle böra forekommas

och botas. For det femte , fåttet huru de fom
blifvit döde nyligen eller häftigt må pröfvas

A a 2 och
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och for vifslieten om lifvets rätta förluft un-

derfökas, til alJmån fåkerhet därvid. '

Andra Hufvud-afdeJningen innehåller Lag»
farenhets-ämnen, fom fordra Läkares biträde

och underråttelfer , och beftår af Tre Styc-

ken : Forjla Stycket utreder frågor i Borger-

lig LfJgJliipning y nemligen förft de rättighe-

ter fom tilhöra en hafvande Qvinna i anfe-

^
ende til fodrets befredands innom moders-
/kjötet och efter födelfen, til defs lifs bibe-

hållande och näring inti! den tid det fjelf

han fig nära. Får det andra, laggilla fofters

årkannande. För det tredje, de rättigheter,

hvilka tilkonr.ma visfa åldrar eller lifstids af-

delningar. For det fjerde, tvetydig kropps
och finnes förmåga. For det femte , Läkare
arfvoden.

/Indra Stycket förklarar Brottmåls hithö-

rande ämnen, nemligen for/I: livad vifsheten

håruti kan angå , af en Läkares åtgärd och defs

betyg. For det andra, hvilka Tkador i all-

mänhet vålla fjukdom och död, därvid före-

komma 7 underdelningar: i:o, Om /kådors

dödlighet, otvifvelaktigt eller vilkorligtj 2:0,
Barnamord och underfökning därom j 3:0,
våld och fkador fom hända på hufvudet 5

4:0, Bröftets dödlige /kådor och åkommor 5

5:0, Underlifvets j 6:0, Ledamöternesj 7:0,
Otjenlig Läkare- vård och anfvaret därvid.

Får det tredje hörer til Brottmåls-utredandet

de medel fom vidtagas at utf©r/kafanningen,

grun-
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grundade på Naturlåra och Läkare -kundfka-

per. For det fjerde ^ om ädomde ftraC For
det femie , om anledningar til- uifeuldandc,

Xom ifrän Läkare-grunder håmtas.

Tredje Stycket förklarar Mål fom vid an-

delig DomftoJ förekomma, /oVy? om ikål til

kraftloft Ågtenfkapj /or det andra om Uii^iQU

aktjgt utleende af månni/ko-fkapnad och K5n.
Boken år får ofrigt med mänga hogft

nyttiga Anmärkningar och uplysningar för-

ledd , från de nyafle uptäckter i vetenlkapen

,

och lärer, fom en HuCvudbok, få väl för

Jurifler fom Medici, af alla med nöje och

nytta läfas.

Förteckning pä Svänjke Läkare får är

1783 t Tredje Afdelningen (a),

Badare-Societeten»

Hr. Johan Flyth , Societetens Ålderman och
Kongl. Hof-Chirurgus.

Hr. Jacob Tjäder, Bilittare.

Hr. Carl Gustaf Salomon.
Hr. Carl Gottfr. Leman.
Hr. Daniel Langerman.
Hr. JoH. GoTTLiEB Byttdorff.

Stockholms Stads Phyficus år vid Socie-

tetens Examina altid på Embetes vägnar, få-

lom Forman och Examinator, närvarande;

A a 3 Och

(a) Se p. 324..
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Och fiafva defs Lärlingar i fenare åren med
beromlig flit nyttjat de i Hufvudftaden varan-

de Profesforers Forelåsningar i de til deras

åmne horande ftycken, lynnerligen Anato-

mien , hvaruti en och annan gjordt utmärk-

ta framfteg.

*
'Itr'^-^^ •-t^4' •J^'^-J^

Således beflod hela Låkare-Corpfen, det-

ta år , af:

l:o, Mcdici, enligit p. igQ, 222 och .^24,

enar dårtil lågges Hr. D:r Nlls Gahn,
Pracn:icus i Arboga och Hr. D:r Johan
Westman f. d. Aikfhr i K. Coll. Med.

,

fedan Stads -Phyficus i Gotheborg och

nu iift Le<51:or i Wefteräs, lom blifvit

förglömde. ----- 140.

2:0, Chirurgi (a), enligt p. 283, när dårtil

lågges de vid hvart Regemente forord-

nade Reg. Fålt/kårer , fom vid pafs åro

34 ft- utom ungefärligen 60 a go Stads-

Chirurgi, 3 ft. Amiralitets-Chirurgi , - -

< - - - famt följande:

Hr. Kgl- Lif-Med. Stapelmor , f. d. Reg.

FåltlKår vid Öftg. Cavalleri.

Hr.

(s) Hr. Prof. Martin har flere år varit Ledamot af
'

thirurgiflca Societeten, hvilket fäfom tillåggning 1

til p. 2.53. not. a. anmärkes. Han år äfvea I

J.ed. af Göch. Vet. och Vitt. Sälllk. Hr. Kgl.
|

lif-Chirurgus Wenner har ock uti Societeten

undei'gädt vederbörlig Examen»



Hr. Kgl. Lif-Med. Engelhardt, Praflicus i

Gotheborg.

Hr. AfTeffor German, f. ti. Reg. Fålt/kårvid

Weftm, Reg. , Praåicus i Wefterås.

omkriftg - • - - - 150.

3:0, Badarne, - - - - - - 6.

Onikring '^00 Perfoner finnas fåledes fom
Iqfligen befatta fig med Lakare-konftens utof'

ning i Riket; oberäknade Stadiofi Medicin»

et Chirurgise,

Väderleken och de mäfl gångbara Sjuk*

domar Mänaderne Julius j AuguJIus och

iSepteinber 1783.

Julias.

D. I. morg. nnulet, i^ gr. v. Bar. 25j74-

midd. ftrö-måln folrök , 23 gr. v.

2. Morg. klart med rök vid horizonten, 19
gr. v. Bar. 25,94. midd. 28 gr- v.

3. Morg. ftr6- och rok-måln, 20 gr. v.

Bar. 25,92. midd. 29I gr. v.

4. Solen fyntes koppar-rod i morgonftunden

genom röken, 20 gr. v. Bar. 25}7I»

midd. fulla 30 gr. v. e. m. mulet, å-

fkedunder, god rånglkur, 28 gr. v.

5. Morg. mulet, 19 gr. v. Bar. 25,3 T»

midd. folrök, 20 gr. v.

6. Morg. mulet med litet rågn , om midd.

19 gr. v.

A a 4 7. Morg*
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7* Morg* mulet och rågn, 14 gr* v* Bar*

2<f,i6« midd. i^' gr» v*

8» Morg» mulet med rägn, 13 gr, v. Bar»

2^,46» midd. i^ gr. v.

9* Morg. m.ulet, 11 gr* v. Bar. 2<J,8o* midd*
klart, 19 gr, v.

JO* Morg* lok-mulet, 14* gr* v* Bar. 25,97*
midd. klart, 24 gr. v*

IJ* .^org. klart med rok , l^ gr* v, Barom';

26,01* midd. 26 gr. v*

12» Morg. klart med SoJråk , 16 gr* V. Bar*

25,97* midd* 26 gr* v.

15* Klart med Solrök, 29 gr. v*

14* Mprg* klart, r<5kigt, 17 gr* v* Barom*

2 5)82« midd* 27 gr* v*

15. Morg. tjock rok, ig gr. v. Bar. 25,85»
midd. rökigt, 28 gr* v.

l6» Morg. klart med rok, 19 gr. v. Barom.

25,88- midd. tjock Solrök, 30 gr. v.

17. Morg. klart med r5k , 22 gr. v. Bar.

25,73. midd. 29 gr, v. åfkedunder med
hagel och rägn.

Ig. Morg, klart med rök, 2i gr. v. Barom.

2<;,64. midd. mulnade, 29 gr» v.

19, Morg. mulet, tjock rök, ig gr. v. Bar.

25,55» midd, 22 gr. v.

20, Mulet med rågn eftermidd. 19 gr. v.

2i.> Morg, klart med firömåln, 19 gr. v.

Bar. 25,53. midd. rökigt, 26 gr. v.

E2- Morg. mulet, ig gr. v. Barom. 25,55*

midd. rökigt j 27 gr. v,

23. Morg. i
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2,-;. Morg» mulet, ig gr» v* Barom* 25,5 V*

midd* J<!arnade, 26 gr» v*

24» Morg. klart, 20 gr* v» Bar. 25,5&« midd*

28 gr» v» aft. råkigt»

25» Morg, klart, 21 gr» v« Bar» 25,60» rttidd*

28 gr» v»

26» Morg» klart, ftromäln, 21 gr» v» Bar,

25,63* midd. 27 gr» v»

27. klart, 29 gr» v»

28» Morg» klart, 23 gr» v* Barom» 25,72«
midd» 30 gr» v»

29» Morg» klart, 22 gr» v» Barom» 25,65,
midd» 30 gr» v» rök om aft.

go» Morg» klart, 22 gr» v» Barom» 25,54.
midd» rokigt, 31 gr» v» eftermidd» mul-

nade med et par flarka rågnlkurar och
fagta å/ka»

31» Morg» klart, 18 gr» v» Bar» 25,31. mid^d,

mu4et, 21 gr» v.

Augujlus,

I. Morg« mulet, 13 gr» v» Batom. 25,51»
midd» 18 gr* v» mot aftonen mulet, om
natten ftarkt ålkedunder i 5 timar med
häftigt rågn»

2» Morg» mulet, 12 gr» v» Barom» 25,7I«
töcken hela dagen, midd» 17 gr» v»

3» Måft klart, 22 gr» v» Bar» 25,50»

4» Morg» klart, 15 gr» v» Bar» 25,35* midd»
20 gr» v» aftonen mulet»

5» Morg» mulet med rågn , 13 gr» v, midd*

12 gr* v» rågnet fortfor eftermidd»

A a 5 6* Morg»
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6» Moro, J<iart med töcken, i.^ gr. v. Bar,

25,76« mirlcj* 20 gr* v» mulnade til nat-

ten, 14 gr» v*

7» Morg» ftrömulet, 15 gr+ v» Bar» 25,75,
midd, fmått rågn, 17 gr, v»

8* Morg» klart med r6k vid horiz, 16 gr,

vi Bar, 25,42, midd, 2o gr, v, aftonen

tjock rok, 16 gr» v,

9» Röken fortfor med klar himmel, 16 gr,

v. Bar, 25,41, midd. ftrömulet, 23 gr,

v. mot natten ftarkt rågn,

lo, Rägn fkurtals, måfl til aftonen, 20 gr,

v. Bar, 25,29,

il, Morg, ftrömulet, 14 gr, v. Bar, 25,2^*
midd, 20 gr, v,

12» Morg, rägnade, 14 gr, v, midd. Ig gr*

v. Bar. 25,36,

13, Morg. klart, 15 gr, v. Bar, 25,56. midd,

20 gr, v. mot aftonen mulet, ragn med
än<;a ora natten,

14, Morg, ymnigt rågn hela dagen , något

åika, 14 gr, v. Bar, 25,48* midd. 19
gr. v,

15, Morg. klart, 15 gr, v, Barom, 25,57*
midd, 21 gr. v,

16, Morg. mulet, duggrågn , 14 gr, v. Bar.

25,66, midd, 17 gr. v,

17, Mulet före, klart eftermidd, 21 gr, v,

18* Morg. mulet, 16 gr, v, Barom, 25,8^»
midd. klart , 26 gr,, v*

19, Morg*
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19» Morg, dimma, i6 gn v* Barom* 2'Jj89»

midd» klart, 2*> gr» v*

20* Morg» tjock dimma , l6 gr» v» Barorrt»

25,84» midd, 20 gr» v» mot natten ym-'

nigt rågn, ftark å/ka til midnatten»

21* Morg» half-klart, 17 gr» v» Bar. 25,72*
midd, 25 gr. v.

22» Morg» tjock dimma, 16 gr» v» Barom^
2<),7I» midd. 24 gr» v» rokigt»

23. Morg. rok och dimma, 16 gr» v» Bar»

25,63» midd» mulet, 23 gr» v.

24» Mulet f» m» med litet rägn och åfka,

e» m» klart, 22 gr» v»

2^. Morg. mulet, rågnade, 17 gr. v. Bar.

25,60» midd» klart, 24 gr» v» om nat-

ten blixt utsn dunder»

26» Morg» klart, 15 gr» v» Barom» 25,56.
midd. 23 gr. v.

27» Morg» mulet, dimma, 15 gr» v» Barom*

25,65» midd. 23 gr. v»

28» Morg. klart, 16 gr» v» Barom» 25,69»
midd» 22 gr, v»

29» Morg» mulet, 14 gr» v. Barom» 25,73»
midd» 20 gr» v»

30» Morg» half-klart, 13 gr» v. Bar» 25,56.
midd» 15 gr» v.

31» Mulet med rågn e» m» midd» 14 gr» v*

September»

I» Morg» klart med dimma, 7 gr» v» Bar.

25,76» midd» 16 gr» v»

2» Morg»
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2. Morg, mulet, J2 gr* v« Barom* 25, "JS»

^ midd, 16 gr* v,

3» Morg. dimma, 12 gr* v« Barom* 2<J,67»

midd. 20 gr* v*

4* Morg* klart, 14 gr* v* Barom* 2'),39*

midd* Solrök, 21 gr* v*

5* Morg. mulet, 16 gr* v* Barom* 25>J:S*

midd* rågn , !§ gr* v.

6* Morg* mulet, rågn, 14 gr* v* Barom,

2^,l6* midd* 13 gr. v*

7; Mulet med ymnigt ragn f* m* men klart.

Ig gr* v* e* m* Bar* 24,95*

8* Morg* mulet, 13 gr* v* Barom* 25,o5«

midd* 16 gr* v*

9* Morg* klart, 11 gr* v* Barom* 2'),T4»

midd* mulet, 1^ gr. v. eftermidd. et

par ftarka rägnHcurar.

lo* Morg* mulet, rågn, 12 gr* v* Barom,

24,91* midd» rågn, 15 gr* v* aftonen.

Bar* 24,77<-

11, Morg. mulet och rågn, 10 gr* v. Bar,

24,8^4 midd* i gr* v,

12, Morg* klart, 10 gr* v* Barom, 25,46,

midd* 16 gr* v*

13* Morg* mulet och rågn, 14 gr* v* Bar.

25,15* midd. 17 gr* v, e* m, klart*

24, Måft klart, 16 gr* v* x

15* Morg* mulet med rågn, 12 gr, v. Bar,

25,46. midd. half-klart, 20 gr* v*

l6» Morg. mulet, haderågnat, l6gr*v* Bar,

25,62* midd, klart, 2J gr, v,

17, Morg,
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17» Morg» firomåln, 14 gr» v* Bar» 25,45»
midd» 17 gr* v*

18* Morg. klart, g gr. v* Bar» 25573* midd,
ftromåln, 15 gr» v»

19» Morg» mulet, 11 gr. v» Barom» 25j65«
midd» klart, ig gr» v»

20» Morg» mulet, 11 gr» v» Barom» 25,604
midd» ftromåln, ig gr» v»

21» Klart, morg» i^, midd» 21 gr» v.

22» Morg» klart, 14 gr» v» Bar» 25,68* midd»
19 gr» v»

23» Morg» duggrågn, 13 gr» v» Bar» 25,65»
midd» 16 gr» v» e» m» en rånglkur»

24» Morg» mulet, 13 gr» v» Barom* 25,62.
midd» klart, ig gr, v»

25* Morg» fuktig dimma, 16 gr» v» Barora*
25,66» midd» klart, 19 gr» v*

26» Morg» tunna ftromåln, 12 gr» v» Bar»
25,gg» midd» ig gr» v»

27* Morg» klart, 10 gr» v» Barom» 25,89»
midd» 17 gr» v»

28» Ströraulet, midd. ig gr» v» Bar» 26,02»
29» Morg» tjock dimma, 11 gr» v» Barom»

25,95» midd. 16 gr» v.

3o» Morg» klart, 12 gr» v» Barom» 25,73»
. midd. 13 gr» v»

*** V ***

Kopporne fpridde Gg i Julii och Aug.
Äiera ut, men voro altid diftinda, famt föga

* d«-
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dödande; någon Kikhojla marktes hår ocK
dar. Rodfoten (a) var ock vid famma tid

mer ån vanligen gångfe, dock ej af det fvå-

rafte flaget. Desfe Epidemilke fjukdoraar

fyntes med Sept. minfkas oeh mot /lutet in-

funno fig variola Spurice (Svinköln eller Vat-
tenkoppor); om hvilka mera framdeles. En
Febris Exacerbans, hvilken efter Patienter-

nes befl^affenhet var mer eller mindre Ivar,

fällan rotaktig, utan förbyttes, genom eva-

cuantia, merendels til en typum Tertianae,

var tämmeiig allmän i September.

Fåljande händelfe torde fårtjena upmdrk'

famhet.

En ung Fru, fom fjelf gaf di åt fitt lil-

la fpäda barn, några månader gammalt, var

fallen for obflru<?tion , hvårföre hon tog Rha»

barber, men fom hon faknade den värkan

hon dåraf väntade, drack hon om aftonen

6 koppar Sennets-Thé, beredt ungefärligen

af I lod Sennets-blader. Hon fick dåraf rö-

na en fullkomlig god värkan. Men det fom

fäfl:ade min upmårkfamhet, var, at påföljan-

de dag, vid middagstiden äkom på lilla bar-

net

(a) Den härjade vid famma tid med valdfamhet i

Wermland, Elfsborgs Lä.n och Skåne, "enligic

Prov. Med. rapporier til K. Collegium.
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net en (5fvermåtton häftig diarheé, fom holt

fort hela eftermiddagen, påföljande natten >•

och råkte ånnu, då jag förmiddagen dårpä

blef påkallad. I barnets ftoi-opningar vifade

fig nu någon blod, hvarjåmte barnet hade

feber-puls med någon het hud och låg fom
halfdod. Modren var upriktig, och bekände

fin oforfigtighet. Med Ivalkande emulfioner,

och en pålaggning ofver magen af Theriak

och Mufkotbalfam , faktade lig diarrheén ge-

naft, åfven fom febern ock aldeles uphörde,

f.å at jag iedermera ej behofde mer , ån

med lindriga Rhabarber- medel efteråt ftåika

barnets mage.

Denna håndelfe vifar at kraften af Sen-

nets-bladen ej hänt trånga fig in 1 modrens
mjölk, torrån efter 15 eller 16 timmars for-

lopp* Man fer ock håraf at Sennas purge-

rande egenlkap ej forftores genom den rtar-

ka åvårkan digeftions- krafterna i en' frilk

.menni/kas mage därå utofva , utan at den o-

behindrat kan löpa in i bloden, circulera

därmed tils den hinner genom mjoikbroflen

at affilas. Herr Young roade fig med at på
djurs mjölk anflålla forlök, för at utröna pä
huru lång tid chylificationen fker, och huru

långe det kan utdraga på tiden, innan af

den njutna födan kan blifva mjölk. Således

låt han en Ko fvåita i 24 timmar , och in-

gaf fedan i flulpund Kräpp; men rajplken

hänt ej blifva rö-dfårgad, förr ån efter 24.

tim^
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timmar, och vid et 3nnat f6rf6k, dår Koen
allenaft fvalte i 12 timmar, blef mjölken ej

rödfärgad förr ån efter 36 timmar, men har

kom etfeéten fortare. Tiden torde forhälla fig

pä annat fäft hos mennilkor, an hos bofkap,

innan det man förtärt hinner at blifva mjölk,

fom ingått i bröften.

Daggebarn kunna fäledes ofta blifva o-

roade af Mödrarnes eller Ammornas diéts-

feJ , och troligit dr at det oftare händer, än

Låkarne dårom blifva underrättade, ty fä Am-
mor åro få upriktige^ fom denna Modren var.

P. J. Bergius,

Nyheter:

Hof-Chirurgus Herr Joh. HasseiströM
afied d. 23 April, 43 år gammal.

Stads-Phy(icus i Gefle D:r Henr. Zet-
tERBEKG (a) har d. 30 April undfädt nådigt

af(ked och i hans ftålle utnåmde Kgl. Maj:t

Med. Licent. Per Apelbaum.
Prov. Medicus i Wermland och Philip-

ftads diftricfl, Kgl. Lif-Med. D:r Joh. Jac.

Levonmark har uppå underdånigft gjord an-

hållan fådt Kgl. Majrts nådiga af/ked d. 2^
(Ifll. Julii, och i hans ftälle år Med. Licent.

JoH. Dan. Lundmark i nåder befordrad.

(Han

'
' fl

'

II I
I

(a) r. 12».
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(Han haf ock hos Kgl* Maj:t fedai begått

et års tjenftfrihet^ under hvilken tid han är-

nar företaga en utlåndfk refa. )

Fålt-Medicus D:r Eric LindecrAnz af

af Kgl. Coll. Med. den i Sept. utnåmd tU

Medicus Paup. for öftra delen af Norrmalm; ,

och d. 15 dito af Kgl. Maj:t nådigft forord-

nad at vara Prov. Medicus i Wefter- Norr-
lands -Lån.

Åldermannen för Badare-^ocieteten Hr.
Mahlér afled d, 3 Sept. 57 år gammal.

Den 1
5' Sept. är Profeftorn D:r And»

ÉiL. Barfoth (a) i nåder utnåmd til Anato-

niias ProfefTor Ord. vid Kg). Acad* i Lund.
S. D. har Pr. Med. AffeH; D:r B. R.

Hast fådt Nådig tjenftfrihet och hans Son,
Med. Lic. Herm. R. Hast år Nådigft f6r«

öidnad at förrätta hans Syslla.

Den 23 Sept. år Reg. Fält/k. D:r E. D»
Saiomon befordrad til Afleffor i K. Coll. Med»

i^j^^ Jl^j^
'^rft'^

F6ljaflde i Sept. af en Praffticus fore/kref-

ne Recept j lyfer icke fynöerligen af en Sa-

lomonilk visdom $

Re, Masfae pil. antifp. Roienftein. N:0 iij.

til. f. p. D. S. .Stillande pulver, at taga

et hvar tredje timma.

MÉMÖn^M. «.b^^^Bi^B*(«NlM«iA

N:0 2^. B b /ttS'

»''jiiii • "
•

îTrir iifnrT"

<a) P. ziZi
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Anmårhiing vid Prov. Mediet D:r B^orN"

LUNDS Ron om en blejferad Dragon, i

K. Vet. Acad. Nya Handl T. 11. p, 89.

Ehuru Hr. Prov. Med. Affeff. D:r Bjökn-

lUND (a) redan for tvänne år fedan upgifvit

et ron om en Moufquet-kula, den han för-

menar gädt tvårt igenom underlifvet, har

dock ånnu ingen rattat denna hans Diagno-

fis. Så fnar och lyckelig utgång fom denna

patienten årfarit, år et ojåfaktigt bevis det

kulan ej haft en rät direction, utan genom
fkåttets obliqvitéj jåmte hudens motftånd,

liar kaftat lig på fida , farit fram ikring veka

lifvet, i en halfbåge, och ftadnatpå magen,
utan at ens varit i bukhålan, eller rört något

vifcus abdominale.

Mojeligheten och förhållandet af flika

befyrinerliga händelfer har Hr. Le Vacher,
redan for femton år fedan, utförligen befkrif-

vit och beftyrkt, dels med en lård theorie,

dels med fyra praåifl^a rån, alla ganfka 6f-

vertygande, fom kunna låfas uti les Memoh
res de UAcademie Royale de Chirurgie , Tom.
W, pag» 32.

Jag fkall af egen årfarenhet anföra e(

exempel , fom åger fullkomligafte likhet med
Hr. Prov. Medici beråttelfe:

Vid affairen af Corbach den 10 Julii

1760 feck Regementet Royal-Svedoig en lalf-

V3

(ji) S« denna VecJiolk». Band. z. p, agi. ag»*
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Vä Moufqueferi, juft då def gjorde en half-

fvång, fä at måfta /katten togo fidvårts pa
fyggen, hvaraf ftere fådane blefferade fördes

ti) mig, fom då var Chirurgien Major vid

Regementet. Ibland desfe olyclceliga befants

Lieutenant TidémAn , af några och fjugu års

ålder, fom bekommit et fkått direcce pä vån-s

fira apophyfis transverfalis af forlla Lånd-kotan.
Ingen utgång fyntes : men en ömhet ftam pä
iDägen, tvä finger ifrån iinea albä, af fammä
fidaj gaf mig anledning , fal! huderl var helt ö-

föråndrpt, mifstånka ftåliet, och kändes vårke-

Ijge-; kulan ligga dårfiådes. Sträxt fårråttades

opnijj^ diruppäj dä eri raångd af blod få

frufåde til , af jag befarade arteriä epigaftricä

Vara Öpriad, öch fj-elf åntlu den tiden gdnfkä
urJg, vågade jag ej förtfara ^ utan lårhnadé

håldré ku!/ri, i tanka åefs motftånd kunde
damma blödningen ^ få iånge, til defs jag

blefve biträdd af några åldre Cämefader j fom
ock fkedde kort dårpå, då jagj til min for*

undrarij utfog kdlan utari minfta fvårighet oich

fiiart fagt helt tårt^

Patienteii förlorade' aldrig af Cin muri-

iefhet
,
gän/kä litet af län matluft öch fomn

,

hade endaft literj feber j det befvåriigäfte var
af veka lifvef och mageii voro fparide med
^årkj hvilket likväl dageligen få min/I^ade^

al Ciirert var lil åndai inom en måriäd, hvara

pä han gick ut ofver alt i Staden*

B b s t}å^
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Dagen förr ån han åranade refa til Re-

gementet blef han bjuden til middagen hos

Commendanten, då Brigadier i Kgl. Fran/k

tjenft, nu mera härftådes Fåltmarlkalken Hr.

Baron Pehr Scheffer. Olyckligt-vis nödga-

des Lieutenanten blifva hemma genom Fri-

feurens förfummelfe. Upretad af den långa

väntan flög han karlen vid defs ånteliga an-

komfl: och förbittrade fig fä ovanligt at han
famma dag fjuknade af en Gall-feber, fom
complicerades af den då grufveligit härjande

Rödfoten, hvaraf han beklageligen afled in-

nom fjorton dagar. Kulans gång underfok-

tes dä, och befants hon hafva runnit endaft

genom celiulofa, hvaraf denna hinna blifvit

til en hands bredd forftörd , långft med vägen

där kulan farit fram , och mufclarna faftvux-

ne vid huden. Rygg- och Lånd-kotorne be-

funnes aldeles ororde, ehuru ftållet, fom
fagt år, var dire<fle på deras apophyfes trans-

verfales , fom hade bordt blifvit krosfade om
ej kulan vikit undan.

Uptåckten af desfa fned-fkått , om de

få få kallas, emedan de göra en half-circle,

år af ftor betydenhet for Frognofis, fom i

detta fallet blir ganfl^a förmoniig , men i det

andra hågft fårtvifladj den förekommer all

den pinan fom utforiTondet af kulans gång
inedtörer, då man envifas at villa finna hen-

ne gent emot defs ingång, ehuru likväl den

kan ligga på et helt annat flålle, och uply-

fec



# ) o ( # 389

fer iluteligen gåtan om det underbara, at en
kula kan ftryka diametralt igenom en fådan

rymd , fom underlifvet, hvilket år få tått i-

hoppackat med adla delar, utan at ikada
någon dåraf.

Hr. General Dire<?ieuren och Riddaren
AF AcRELS, jämte Profefforen Herr Doåor
TiNGSTADii forfok med en värja, den de
ftuckit in på 2:ne Cadavera famma våg fom
de tro kulan häfva tagit, vifar, at den ge-
nombårat omentum minus , bakftdan af le/ren^

diaphragmatis nedra fdfien oeh de fal/ka ref-

benen, då desfa, til lifvet iä angelägna delar

ej kunnat undvikas af en värja, fom har en
få liten yta , hålft hvad hogden vidkommer

,

emot en kula, huru hade de kunnat Ikonas
ifrån denna lenares våldsvärkan? och om de
blifvit af nåmde kula genombårade , huru hade
de mojeligen kunnat botas , efter den forluft

af fubftance fom altid åtföljer Ikutna får?

oberäknadt peritonaeum, fom oundvikeligen

får tvånne hål af en kulas calibre, famt de
contulioner inteftina aldrig kunnat undilippa.

Alla fådane undervärk förlora fitt bedrå-
geliga utfeende då defs naturliga ordfak up-

finnes, och har jag dåraf lärt at åtminftone

tvifla på det fom ftoter allmänna begreppen,
famt emotftå egna kärleken, fom forledt få

mången at tro fig hafva gjordt ovanliga ting,

. hvaraf fiere fal/ka obfervationer upkommit
til de lått-trognas ftörfta förundran. Ej at

B b g det-
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detta må lampas til Hr. Do<?lorn och Prov,

Medici Bjornlunds berömvärda upfät och

grundeliga Medicinfka kunfkaper, faft han i

(detta fall milstagit (ig i Diagnofis af et Chir-

urgi/kt ämne (om ej utgår hans fornåmfta yrke,

Til Hut bor jag omformåla dét famma
aifHon vid Corbach gaf mig et bedrofveligit

yedermåle afhvaden i underlifvet genomträn-

gande kula uträttar, uti Capitaine Elgenstier-?

NA, fom fick et /katt litet pä fidan af fpina

fiorfi (a)j åfven vid vånllra forfta Låndkoteri

och, innar** pn par dagar dog, ehuru kulan

ftadnat 'i\i \t vid defs utgång genom Mufcu*
lus Fiioas.

Martinait.

/^&a Medicorum Svecicorum ,' feu SyHoge

Ohfervat. & Cafuum Rariorum in Variis

Medic. Partihus Proefcrtim in Hifioria NatU'!

fali^ Praxi Medica Sr* Chirurgia^ Tom. I.

in b'VO, innehålj^nde 484 fidor, utom Fo-

retal och 15 ft- Tabeller, år innevarande år

af trycket utkomm'^»i, på Kgh Academiens

i ypfala Bokhandl. Hr. Magni Svederi fijrlag.
' Ån»

(a) Ilade icke kulan tagit en fned diredtion på Hr.

Björnlunds patient, fom juft firade huden lika

nära ryggraden , få hade ock utgången ofelbart

blifyit lika olycklig,



Ändamålet af detta arbetet är, at dels

,
omtrycka Svenika Läkares redan utgifne Skrif-

ter, dels ock infora dem, fem icke blifvit

tryckte, men fortjena at ifrån glomfkan be-

frias. Om affåttning vinnes utkommer årli-

gen en Torne, altid beledfagad med 2:ne

Biographier, den ena ofver någon Svenfk Hi-

ftoricus Naturaiis, den andra öfver någon
Pra<?iicus. Denna Tornen börjar med H:rr

v. LiNIvés och v. RoSENSTEINS.

Arbetet år fordelt i 2:ne afdelningar:

SeSlio I , eller Hijloria Naturalis och 2.'.da

tUer Medico-Chirurgica.

Afhandjingarne, utgifne af forfarne Lä-
kare och lårde Mån, behöfva icke annat be*»

vis på fitt varde.

7 f^rra yJJhandlingen ii n nas fiere nya upr
tåckter i Natural-Hiftorien, iivilka för Vet-

tenikapens Ålffeare låra vara fynnerligen våi-

J<omne. De Species, få val af Orter fom
Infefter, hvilka befkrifvas, åro til en ftor

del i koppar val aftagne: En omttåndighet fom
gör arbetet både prydeligt och mera gagnande.

Den fednare yl/delningen år egenteligen

f6r dem fom bafva at fysfla med in- och ut-

vårtes Sjukdomar. Bägge finna här ämnen,
värde deras upmärkfamhet. En ftor del åro

Cafus, och om många förut åro tryckte, och
fåledes redan kände , finnes nu alt på et ftäl-

U p Arbetet år beqvämligare ior dem fom
é b 4 lam-
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famlat, och nyttigt (&r dem fom icke dårtil

haft tilfålle.

Rummet tillåter icke någon vidiöftig re-

cenfion j den /kulle , dä kortheten måfte i akt

tagas, utom defs blifva ofullkomlig.

Låfaren torde dårfore ätnåja fig med en
förteckning på de åmnen fom hår afhandlas.

De ^ro i förra Se<?tion; Prothea, af Hr. Pr,

C. P. Thunbekg (a). Oxalis^ af den fam-

ma. Lavandula j af Hr. Pr. C. LiNNé. Gari-

denia, af Hr P, Thunberg. Methodut Mu-
fcorur/f iUuJlrata^ af Hr. P. C. A. LiNNe (b).

Nova Plantarum Gey^ra, och Nova Jnfeilo-'

rum Species af Hr. Pr. Thunberg.
I den fednare: Sphticelus Cruris, af Hr.

, Pr. SiDRéw, Morbus Spafmodicus Convulfivus

Epidemicus (c), af Hr. Pr. Rosenblad i Lund.
Denna fvåra fjukdom var gångfe i Elfsborgs

Lån åren 1745 ^^^ 46, och Hr. Pr. lårer

vara den förfte bland Sven/ka Läkare, fom
lämnat ofs defs be/krifning. OJléo - Steatomam

tis Hijloria dua ^ af Hr. Pr. Murravt. CaU
tull in Ventriculo humana invent. De CaU
(ulis biliofis, bägge af framl. Hr. Pr. Har*
jnENS i Lund. Cafus Pleuritici , cum metu
pUnropneumonia , af framl. Hr. Arch. v. Re
^EMSTEiN, D? Nuce Vomica , af Hr. Pr. Sn

DRéN,

(a) Denna Veckoftr. Band. II. p. UQ»
(b) Ibidem p. 109.
(,c) ftaphaftja L,
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pRéN. Cafus HamorhoidaJis , af Hr. Pr. Mur-
RAY. De fenfibilitatc os/tum morbofa af den
famma. Cafus Hydropis pericardii folitarij

,

af Hr, Pr. SiDRew. Cafus Pedarthrocaces af

Hr. Stads-Phyficus C- Trenpeleneubg. Lu"
öcatio Spina Dorfi aqva frigida Curata, af
Hr. Pr. MuRRAY. Empyevmatis felix per
Methaflafin folutio , af Hr. Pr. Rosewblad,
Obfervationes de Aere Ö* Morbis Epidemicis
in Dalecarlia Svecorum ab initio An, 1772,
ad finem A. 1773» af Hr. Pr. Med. AflelT.

Blom. Paracentifts Cyfiidis Vrinarice , af
Hr. Pr. Muäray.

Societé Royal de Medicine t Parit ^ hSlt

d, 26 Ang. lySs en publique Samman'-
komjiy hvairejl Jöretogos följande:

I) Soc. hade i Sammankotnften d. 27
Aug. 1782 dtfåft en belöning af 200 Livr,

iÖT den fom bäft utredde huruvida af fdkra
Hon kunde vifas at Skorbjugg dr fmittofam ?

Af de infände Svar fannos nu 2 vår di*

ge belöning och /l^ulle fåledes dela den ut-

Tatte famman. Vet ena var infåndt af Herr
G. GoGVELiN, Med. D:r från Moncontour i

IFJretagnej hviJken redan 178I fådt af Soc.

«n beJoning för upgift om Skorbju^s botan-

B b 5 de.
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de. Det andra var från Hr. Bougourd, Med.
(& Chir. D:r i St. Ma!o.

Accesftt tildomdes en Anonym fkrift med
Devis : yEgritudincm effe contagiofam cognojces

€X genere morbi et ex tis qva feqvuntur» Frac,

Om Skörbjug är en hetfig fjukdom har

varit ämne til mångas upmårkfamhet, af hvil-

ka fomlige trodt det vara fjukdomens effen.-

tielle egenlkap, andre defs fymptom och en

inblandning af putrid och malign feber. Hr.

GoGVELiN har mycket underfokt denna fråga.

Hr. BouGouKD hgr åter måfl talt om den

Chroni/ka Skorbjugggn efter en fnångårig år*

farenhet.

Societeten anhåller at denna fråga må
ytterligare noga gran/kas och afgöras, famt ut-

låfvar belöning för de båfta afhandlingar därom»

II) Som Societ. fornåmligafl; arbetar på
Farfoters utrönande och dårfore utdelar be-

låning, har Hon denna gången i detta ämne
ptdelt 6 belåningar, hvardera beftående i en

Jetton af Guld.

Den i'/ia, til Hr. Barrere från Mont.

Louis i Rou/Tiilon , for en afhandiing om den

år I78I härjande Frijelfehren.

Den 2'.dra , til Hr. Baumes frän Lunel

i Langvedoc, for en I78I härjande Bilios

Råtfeber»

Den S'dje, til Hr. GiROD i Befancon,

f5r §n tarfot iom 1770 härjade i Bornai.
'^

DSH
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Den 4:de , til Hr. Bouffey från Argen-

fon, får 5 val flcrefne afhandlingar om Far-

fpterne åren 1778 - 1782»

Den 5:re, til Hr. Companyo den yngre

från Ceret i Rouffillon, for befkrifning om en

1782 i Arles härjande Bilios Feber.

Den 6:te, til Hr. le Jau från Phajzbourg

i Elfas, for en afhandling om Pleuro-Pney^ ^

ITionie fom hårfl^ade l78o.

III) Som oriers läge har mycken värkan^

pä inbyggarnes hålfa, har ock Societeten for

afhandlingar i detta åmne utdelt 3 prilerj af ,

fn jetton i Guld hvardera:

1:0, Til Hr. CastarAj Kgl. Chirurgas

pch Hr Percy, Med. och Cbir. D:r, Reg,
Fålt(k. vid Berrys Drag. Reg. , for en Topo-
graphiHc Medicine befkrifning åfver LnyviUe'

2:0, Til Hr. DiDELOT, Med. D:r i Re^
miremot, for en dylik ofver Schveits och
pådiggande orter , ehuru hår förekomma min^

dre Medicinfke anmärkningar ån i de andre,

3:0, Til Hr. Darluc, for et Supplement

til defs fenaft utgifne bell^rifning om Provence,

IV) Som Soc. icke fådt något nöjaktigt

Svar på defs d, 28 Aug. 1781 fåreftålte Frå^

ga, (for hvilken ^fl. Madrlle Gverin gifvit

fond til belöning) få framftålles den ytterli,

gare på följande fått: Af hvad natur dro de

^ntifcorhutijke orter fom tngas af Crucifera$

beviji genom en no?a Chemifk underfokning ,

igck ej af aUa hithörande orter ^ utan aUenafi

af
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af2eJler 3, t. e. Cochlearia, Krasfe och Pep'

parot ? Belåningen blir en Medaille af 300
Livr. fom kommer at utdelas Faftlagstiden

1785 o*^^ afhandlingarne böra vara infånde

jnnom d. i Jan. famma år.

V) Til århållande af den belöning om
600 Livr. fom Konungen beviljat, begäres:

et upgifva Kinnbarkens formoner och ölägen-

heter ^ när den nyttjas i aUahanda Jlags re-

tnitierande Febrar.

Som desfe Febrar anfes vara få nåra

flågt med de Intermitterande, vil Soc. veta

af årfarenheten om f^ora dofes utmärkt (Ig an-

fingen for nytta eller fkadaj i hvilka tiJfållen

man ej b6r gifva ftora dofes, m. m. Prifet

utdelas på Ludvigs-Feften 1785 o^h afhand-

lingarne böra vara infånde innom d. I Maij

famma år.

VI) For Bon<;aps-fjukdpmar har Societ.

belont en afhandiing af Hr. Huzard, boen-

de i Paris, med en Medaille i Silfver af li-

ka ftorlek med de i Guld.

VI) Soc. anmodar Medici och Chirurgi

at underråtta henne om de gängfe Farfoter

,

hvarom et fårflult Program kommer at utfär-

das, hvilUet Soc. vil med farikilte belönin-

gar årkånna. Åfven fom VIII) afhandlifjgar

om Väderleken , Orters läge, Hålfovatten och

Bofkaps-fjukdomar.

Til at värdigt kunna upfylla desfe än-

damål, har en af Soc. Ledamöter gifvit en

lura-
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fumma af gooo Livrés, och PrKeme utde-
Jas år 1786, med vilkor at afhandlingarne
innehålla: en oafbruten obfervadon, intil
den tiden, på väderlek och hår/kande fjuk-
domar, antingen enfkilte pä en vifs ort, el-
ler mera vidftråckte i en hel Province och
hvad regime och läkemedel därvid gjordt
båfta nytta.

Alt detta bör infåndas til Societeténs
Secreterare Hr. Vicq.d'Azyk.

Sedan upläftes Åreminnen ofver afledne
Ledamöter, nemligen Hr. Harmant, Preli-
dent i Kgl. Coli. Med. i Nancy 5 Hr. But-
TET, Chirurgus i Etampes, Led. af Chirarg,
Acad. 5 och Hr. du Ribert, Medicus i Mans.

^

Därefter foredrogs et Rön af Herr de
Lassone, Fadren, och Hr. Cornette^ om
et nytt fatt at med ringa koftnad och fort
göra Extr. Opii genom digellion, och defs
värkan jämförd med det vanliga Extr. Opii
fom fordrar 6 månaders digeftion.

'

Hr. Vicq-d'Azyr /lutade Sammankom-
Iten med et Äreminne öfver Hr. Primgle.

(Journ. de Paris N:o 243. 31 Aout 1783.)

I ftallet för Biy , til at fylla ifaålige och
Canerade tänder, men hvaraf de ofta blifva
förlorade, har en Dentift i Paris, Herr Le

R0¥



r.oV DE LA Faudiguere, funnit mycket vaf-»

aktigare for den n<iadade tanden at fylla hen-

ne med Guld, hvarom åberopas flere Deri-

tifters och Patienters vittnesbord.

( Ibidem, N:o 24*). le 2 Sept. 1733.

)

Mcdicinfha Faculteten i Paris håll en pu-

blique Sammankomjl d. 1 Sept. 17839
til at utdela de Belöningar Jom dejs

jraml. Ledamot Hr. M^lovin ^ Leåleur

et Prof. en Medicine au College Royal

^

m. m. Jliftat,

Forfta Prifen var får en afhandlirig orrt

Rachitis, den andra för en dylik om Barns

Convulfioner och den tredje om Sjukdomar

i benens märg'-, men fom ingendera af de

infånde Svaren var nöjaktigt, utftåltes desfe

Frågor til nåfta år 1784 ä nyo, med för-

dublade belöningar.

Faculteten utfåfte därefter en belöning

for en afhandling om Asphixie ^ fom kommer
at utdelas 17^')»

Sedan Åreminnen ofver framledne Le-

damöter blifvit uplåfte, Hutade Hr. Sigault

S^mmankomften med en afhandling om den

olägenhet, fom följer på NafvelJIrängens of-'

Jkärande innan Modren blifvit forlojl,

(Ibidem, N:o 2^0. le 7 Sept. 1783»)
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-Utdrag af et Breffrän Hn Reg. tältfk.

Kellman, om defs i AMERICA vi-

Jiaiide Son, Hn Gust. Kellman, tit

Hr. Pr. R. Martw.
- - - Ofårmodat har jag nyligen fådf

bref från min k. Son, daterat Cap Francois

på Hifpaniöla af d. I8 Febr. d. å. (I783)«
Han var då vid hSlfän och Ikrifver: "Jag
^' flyger nu fom biet från den ena blomman
^'til den andra, min vandrJng år ej ånnu
"öfver, fom Il<ulie kandte racka långe om
^'ej min /kyldighet fordrade at Jyda mine k.

"Foråldrars åftundan. Man har fökt på a/t

"lått fåfta mig i America j få vät från Uni-
'* verfitetet i Philaddphia fom i Cambridge vid
^^ Bojlon har jag haft flere tilbud at blifva

"Botanices Profeffor. Ti! at vifa min är-

^Mdnila holt jag, på förre ftållet, Foreläsnin-^
^^gar y fiftl. fommar, i Botaniqueri, de forfla

"i dennai Verlds-del^ hvilket glorierar mig,
^' fom det fkolat glådt vår fordna Arch. Vé

''LiNNéj man bevifte mig all uptånkelig höf-

"Jighet, då en af de öfrige Med. Profeff*

"gjorde en lång recendon i deras lårda Ma-
^'gazin af min Intrades-Oration, om Men/k-'
^' lige Snillets Upbof, Framjleg och Gränfor. **

.

- - - Jag har ej kunnat underlåta detta Hr*
Pr. (ilkånoa gifva , fåfom min "Sons - - -

T illäggningt
Hr. GusT. Kellman år en af vare fnål-

lafle Ynglingar, fom med utmårkt fnille gjordj
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fig bekant både med de lårde och lefvande

Språken, famt under vår Anatomilke Reftau-

rator lagt den folide grund i Anatomie, Phy-

(iologie, m. m. jåmte andre nyttigc delar af

Låkarekonften , fonfi bereder honom ofelbart

én lycklig, kan/ke lyfande, framtid. På K.

Lazarettet i Stockholm , har han ock tilläm-

pat fine kun/kaper, få val vid den Invårtes

(om Utvårtes fjukvårdeif, och kan jag for

egen del e) underlåta gifva honom detta of-

(enteliga vittnesbord.

J. L. Odheiius.

De på K. Lazarettet til inrättande Lou"

Inis Sdngarne
,

(fe p. 240.) åro från och med
d. I fif^l. Oä. af K. Direftion i gång fatre,

få at dårftådes nu 44 Sängar dageligen åro for

uflingar at tilgå , oberäknade flere Extra Rum.

Til den p. 40 om en (oregifven Dimo-
no-Maniaca införde beråttelfen, kan jag nu

gifva följande flut-uplysning: Pigan hölts un-

der förnuftig tilfyn från d. 24 Dec. 1782
til medium af fiftl. Sept. månad, då hon för

Hans Exe. Ofv. Ståth. m. m. Baron Sparre

frivilligt och oagtadt fin oförnuftige Faders

genfågelfe , bekände at alt varit af henne fjelf-

gjordt, i affigt, at fom hon märkt Fadren,

vid hennes, under ond/ka och arghet åkom«»

ne
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lie Cönvulfionet, fåriT<råckas öcti uttyda dem
för den Onde* vårkningar, har hon dem ef-
terapat när hon få behagat

, på det hön måt-
te underhålla denna Fadrens Vidn<epph*ga
råddhoga, hvilken gjorde honom fogelig i

upforande och förtog hans fordna hårdhet $
hvaruti hon blifvit hulpen och ftyrkt af ert
liderjig Tegel/Iagare, Udömart, nfied hvilkett
hon lefvat i et nog nåra förtroende.

Sedan år hon blefven intagen i Danviks
Hofpitalet, i Fribröd ^ dar hon JefverftiUa och
laktrnodigti

Aneedou
i många Cathol/kä Smet ar hvarf 6:te

eller y.-de barn, fom födes^ oåkta j dåremöt
Sr i Ghur-Brandénburg ehdaft hvart i^ide (a>
I en vifs Cathollk Hufvadftad (b) föddes I780|
1357 barn^ af hvilka 1102 voro oåkta, och
i en af Stadens Förfämlingar föddes 71 o-
åJita och i åkta barn*

{Gått. Anz. St. 83 får ät 1783-

)

Kungorel fei

På denna Vecko/krift emoftageis för 2% arkj
Femte Bandet, Prenumeration med 24 ikiljj

- N:ö 26. C c Utom

(ö> Pä Svenlka Landsbygden år endaft hvart <ro-de
barn oäkta; Se K. Vet. Ac. Handl. Vol. XXX.

(b) 1 Stockholm föddes 1782 hvart 6:re eller 7:d«
'

©äkta. Se ofran^öre p. 187.
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utom Titulblad och Regifterj hvilket Band
med nåfta års början kommer at utgifvas, fä totc

3 eller 4 ark äro färdige. Hr. Afl. Pfeif-

FER har benågit behagat fortfara med förla-

get och med famlandet af ämnen förfares

pä vanligt fått; ti! bidragande hvaraf man
förmodar at flere niti/ke Låkare torde bidra-

ga (a). Stockholm d. 20 Oåob. 1783.

J. L. Odheli US.

Förteckning pä de i detta Band iti"

förde ämnen.

Förteckning pä Sven/ke Låkare vid bör- P*

jan af året 1753 - - - I.

Beråttelfe om et hemligt Kraftmedel 6<

Aminnelfe-Tal öfver Prof. Kalm, af J<

L. Odhelius, rec. - - - 13.

Beråttelfe om Luftfyra indragen i Lun-
gorne, af P. j. Bebgius - i6«

Förfök med Metallers förvandling, af

H. Gahn, rec, • - - 20.

Väderleken och de måft gångbara Sjuk-

domar 4:de Qvart. 1782 - 30.

Tal om visfa fvårigheter i Chemien , af

GusT. v. Engéström, rec» - 37.

Föregifven Daemono-Manie - - 40*

(Utur K» Coll. Med» Handl»)

Ex-
I

' ' I T I

-

I

-

I I I
»

(a) Tredje och Fjerde Bandet finnes i Boklådan Cil

köps för famma pris.
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LENGRéw - - - - 13g,

Beråttelfe om de til Sverige ankomne Ocu-
lifter på 30 år, at J. L. Odhelius 146»
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RiBBEN - - - - 1^2.

Afhandling om Gikt, rec. - - 155,
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Refa til Oft- Indien och China af Son-

NERÅT, recenfion - r- - 30I»

BuFFONs Mineral-Syflem, rec. - - ibid.

En fvär Angina i Paris - - r 303»
Mantjffa Ed* 4, Mat* Med» LiNNi^i (fe

p, 106) rec» - - - - 304»

Qpii värkan i veneriffee Sår, af J» Lt
.

' Odhelius ----- 3of»

^al Glauberi hämta| ur afka, rec. - 307»
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FSrflag til drunknades hjelp , rec» - 309»
Remarks on Ophtalmy <&c, , rec, - 310»
Anmärkningar därvid af A* J» Hagstrom

och J, L» Odhelius - - - 320*
Tal om jåmforelfe med Naturen i Che-

mi(ka underf» &c* af } G, Wal- '

xERius, rec, ,.--,, 322#
Fort. j)å Sv* Läkare 1783, ti!!åggning 324»
Cafus Medico-Legalis, af Is, Svensson 325^
Verfuch einer Naturgefch. der eingevei-

de Wurmer, von G(kze, rec. 327«
Utdrag af Pr. Alms Emb, berått» * 333,
Dito af Bruns-Intend, J^enmi - - 334»
Medel at förekomma Barnamord, rec» 335»
Nytt Laxer-Salt från Spanien, af K* Coll,

Med; Handlingar ^ .• - 33^^
Praiftifke anmärkningar om Sabadill-froets

väfifan mot Mafkar, rec» m <• 337,
Nouve?p5i Memoires de l'Acad» de Di-

jon ,• recenfion ^ ^ ;- - 34'J»
Cynanche- Typhus, diff» Acad» af Daniel,

recenfion - ^ .. ^ ^ 3<jl^

Om Sabadill-froets nytta mot Ma/k, af

A* J* Hagstrom - - - 36r#
Utdrag af Pr* Med* Embets^berättelfe

från Wefterbotten ^ ^ ^ 362»
Exercit* Acad* E* ^andifort, rec* 363«
Pref om en fårnåm Ynglings bot fér

krokryggighet, rec* - .. - ^C>U
Anmärkning - m - - - ... 366#

C c 4 Na-
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Nova Aaa ^fed Phyf* Ac* N* C« P*

Vilt*, recenfion - - - - 367»
Pref frän A« J* HAqsTRÖM, om Hafs-

Snåckor fundne vid Norr Tull 36s#
Låkare Grunder til biträde får Styresmän

och Domare (S?c,, gf R* Martin 370»
Fi5rt, på Sv* Låkare for 1783, (flutet) 373»
Väderleken och gångbara Sjukdomar 3:e

Qvart* 1783 - "^ - - 37^
Pra<5tin<; obfervation om Senna, af P*

J. Bérgius ----- 382*
Nyheter ---_--- 334
^nn^arkning vid Pr* Med* D:r BjÖRN-

tUNDs Ron om en blefferad Dra-
gon , af MARTI^IAU - r; - 380*

>\cla Med* Svecicor*, rec* - - 390»
Prisdkrifter i Societé Royal de Medecine 393»
pitQ i MedicinfKa Faculteteten i Paris 398»
Bref ti! Prof* Martiisj om Herr Gust*

KELfMAiy ----- 399^

^lujelige Ann^arkningay r - - 400*
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ä. Regift er
éfver

pj erde B (tndet.

A.

'/Icademie, K» Franfka Vet* DeTs Prisfrågor,

p» 190»

-. » f K» Svenfka Vet» Defs utlånlka Le»
damoter valde 1782, 1 19»

>. - - defs Handl. recenf,, 113, 170, 257*
Jlecouch, Hufet publique , 286, 333*
? - - konften , ny Låro-Syftem , 6l«

/icidum, herbarunij år eflentialiter lika , 218,
219*

- - - pingve, hvad? 38* (Se Syra,)

« «• - Tartari cryft», defs berednings-fåtÉ

fårbåttrat, 271»
ACREL (JOa GUSTO Adj* iUpfala, igQ.

» '^ ^ (OLOF AF) Gen, Dir, och Ridd,
m, m,, 4, 56, 182, 183, 387»

ADANSON, (Fr, Hiftoric, Nat,) 200»
^ér Fixus, 38, 221, 222, 24^, 322, 323«

(Se Luft-Syra,)

MtUr, 36o» defs kraft at léfa Gallftenar, 350,
/flohymie^ defs värde , 39,
ALLAMAND (Hoil, Hiftoric, Nat,) 20U
ALM (JACOB) ProfeHbr, 3, 333»
Sflonjke medlet mot ma/kar, 331*
/?/««, defs vårkao i angina, 303«*

^
- )( 5 AN-



Regijler.

ANDERSON (Pr* Med. Medh») 99»
ylnafarca, anmärkning, 97*
jinemone puljatilla ^ forfok dårméd, gi#

Atigina, anmärkning
, 97, 303, 352.

Animalijk Syra, orfak til Gikt, III»

Antifeptijlze had, l6<f»

Antändelig luft, hvad det år, 242»

APELBÄUM (NILS) Med. D. 122* Be
fordrad, 222.

» - - (PER) Med. Lic. befordrad, 384f-
ARENANDER (ADAM) Controileur vid K.

Laz. i Stockholm, ^g»

ARETIN (LARS) Med. D. Adjunft i Lund,
212.

Armbandet ^ en microfcopifk växt, 173,
Armbrott y K. Maj:ts, 237.
Arfetiic , defs kraft mot Kräftan, 7.

Afcaris, defs befkrifning och bot, 3285 329»
AJltna Spafmodigum , be/krefven med defs bot,

299. ) JI.

AUBLET (Botanicus) r9<j.

Aurum Fulminans , anmårfen» rid defs tilred-»

ning, 218* -•-ri

B.
^

Baders nytta, I2<)*

B^CK (ABR.) M. D. K. Arch» och Ridd^
m. m. , I , <f9.

BALK (LARS) AffeHor, 222»
Balfamijkt Vizxtz at tilreda, 220»

PANtiS (Pxsfid. i K. Eng. Soc*> 194, 196»

3AR.



Regijier*

IBARFOT (A* EIU) ,M. D» Adjuna 1 Lund,

212, befordrad, 38*)*

^ ^ - (RICHO K. Hof-Chir., 284.»

Barnamord ^ at förekomma, 32S»
BARRERE (Fr* Medic.) 394»
PAUMES ( Fr* Medic. ) 394, ^
BeUadonn(iy defs kraft, 263.

Benfjukdomar , afhandling dårqm, l'J7t

Benjar, bot dårfore, 254*
Benz,o'é-Salt, g I*

BEYER (G* HO M* D. *Stads-PhyL, 223t
BEYERSTéN (J. G.) M. D. Pr. Med., a23,

BERENGER Oculift, defs Knif, 148, I85.

BERGER (A. M.) M. D. Bruks-Patron, 223^
BERGIUS ( P* ) M» D. Bruks-Patron , 223.
- - - (P^ J,) M* D. ProfefTor m. ra» , 2 ^

16, 54, 63 , 117, 132, 337, 344|
384» .

;

'BERGMAN (J. G.) M. D. Affeffor, 223>
r - - (TORBO Chem. Prof. och Ridd»

m. m., 113, 189»
Berlinerblått , defs färgande åmne, 113, 171,

217, 220, 221*
BIELKE (Baron) 13, 14»

BIERKANDER (CLAS) 2^8»
BILGVER (G* ULR.) M. D. , defs afhand-

ling om Rotfeber, 165*
Binnicke-Majk , defs cur, 253, 330, 331»
Bitterfalty 84.

BJÖRNLUND (B.) M. D* AaefTor, 223,

245 9 386, 390»
BLAPH



BLADH (ANDO M» D», -^^

BLOM (C* M.) M, D. Afn, 99, 223, ^95.
BLOMFIELD (MISS) Engellk Hiaoric, Nat»

196»

JB/7, duger e) i iholiga tånder, 397,
Blyfpat , hvit, 38*

BOECLER (C, EO M. D* Stads-Phyf., 223,
BOCK (Conf. RO 136.

BOHADvCH (Höll. Hiftor» NatJ 204*
BOLTEN (Stads-Phyf. i Hamburg) 204,
Borax y def<? reduftion , 2o6»

Botanifk Trägård i Abo, 15»

BOUFFEY (Fr. Medic.) 39^,
BOUGOURD ( Fr. Medic. ) 394»
BOXBERG (VILHO Stads -Chirurgus, <J8»

BRANDELIUS (LARS) M. D. Leftor, 3,
122 22 9*

BRANDENBURG ( Amir. ChirO Aff., I22«
BRASS (Hiftoric. Nat.) 196»
BRISSON ( Ff. Hiftoric» Nat.) ^oo»
BROVALLIUS (Bi/kop) 13, 14»

BROUSSENET (Fr. Hiftor. Nat.) 199, 200,
Brunjlen, förfok därmed, 81 > 82, 20/31

217, 218»
BRuNNICH (Danik Prof*) 20'),

Brdnfår, deras bot, 254.
Brojifeber, defs bot, 276*
BUCKING (M. D.) 270*
BUFFON (Gref, Fr* Hinoric* Nat*) 199,

216, 301.

PURMAN (Höll, Prof.) 2o3,

BYTT*



Regiftet.

BYTTDORFF (J. G.) Badare^ 373^

Birnjiens-Grujva , 137.

C*

CADÖGAN (VILH.) M. D. Praa. i London^

defs afh. om Gikt, i^»,.

Calmusrot^ defs kraft mot Ikörbjug, 275»

Camfer af Pulfatilla, 81*

CAMPER (P.) Prof. , 109, 127 , 329. ^

CAPPEL, (Danfk Prof.) 20<J.

Cärdamine prat., blommans kraft, 300.

Cardium Eäule , fins vid Norr Tull i Stock-

holm, 369.

-CARGER (H.) M, D. Prov. Med., 223.

Carix arenaria, defs kraft, 263.

CARL GUSTAF, Hertig til Småland, defg

fjukdom och dåd , lo6.

CARLSTEDT (CARL) Vice Reg. Fältikåfj

284-

CASAMATTA, Oculift, defs operations-

fått, 124.

CASTRARA (Fr. Chirurg.) 395.
CataJepfie, defs bot, 260.

Cataraäa membranaeea ^ 184*

Caujiicum ammoniak^ defs beredning, 206»
- - - Lunare , defs beredning , 219.

Charlatanaria erudit., 39.
Chemijk Blåsbåig , 81*

CHEMNIZ (Dan/k Hiftoric. Nat.) 20^
Chinefijk Mat. Med., 119.

Chorea St» "^iti, defs bot, 300.

CHRI-



Rtgijfer.

CHRISTOFFERSSON (A.) M. D. K. Lif-

med.
, 4.

CLASSON (JOHN) Grofsliandlare, 14.

CLIFFORT (Jur. D. Höll. Hiftor. Nat.) 202*

Cobalt, defs regulus dragés af magneten, 208»
- - - värkan på porcellain, 222.

CoUegium Medicum, I. Alla Med. DocH-orer

böra vara defs Membra , 1.

COLLIANDER (J. G.) M. D. Leftor och

Prov. Med., 223.

COMMERSON, defs flerbarium, 200.

COMPANYO (Fr. Medic.) 395.
COMUS (Fr. Phyficus) 259.
Convulfioner , bot däremot, 84, 340.

Confijlorium i Strengnås, defs förnuftiga ut-

låtande
,

^:ii

CRELL, Bergs -Råd och Prof^ , 80, 206
^

216, 367'

CRONHOLM (JOACH.) M. D. Pr. Med-
223'

CRONSTEDTj Bergmäfiare, utröner blås-

rörets nytta , 39.

Crufla Laäea, bot däremot, 9^*
CryJiaUer, af visfe deftill. oljor , 82»-------- vatten j 218*

Cynanche Typhus^ 352*
CYRUS, Oculift, defs operations -fått, 146*

CÖLN (JOH. v.) M. D. AffefTor, 223.

D.
IDALBERG (NILS) M. D. Bergs-Råd, ^w

PALGRéN (JOH.) M- D., 5.



Regijfef,

Danjke Naturalie-Cabinetter, 204^ 2of#
DANIEL (GEORG) M* D., 352*
DARLUC (Fr* MedicO 395* i-

Vamono-Manie ^ föregifven , . 40 , 400.
DELIUS (Hof-RO III.

Dephlogi/Ieraä luft) 219, 222*

Depofition af Starr, år den fullkomligafle Sizxu

operation när den lyckas, i83#
DEWIS (Eng, Hiftoric* Nat*) 196,
DIDELOT (Fr, Medic.) 39-)

Dies Critici , omdöme om dem, s^ö*
Digittalis purpurea, giftig för Kalkoner, g^f»

Doäores Medicina ^ huru många i Riket, 228^
324»

DOMBEY (Fr, Botanic) 200^ 209#.

Dragjjukan
) (Raphania) i66*

Drunknade i Paris 1782, 169*
* - - hjelp för dem

, 309»
DRU (LE) Far och Son, Fr, Phyflci, 2^9,
DRÖeS (?,) M, D, vice Prov, Med,, 5,

DUBB (P,) M, D, Amir. Med. i Göth,, 220,
PUBOIS (GOTFR,)

<> , 11^,
Döde i Stockholm 1782, I87#

ECKERMAN (Rådm, i Norrköp,) köpe^ ef

hemligt kraftmedel , 12.

EKMARK (CD,) M. D, Pr, Med,, 224,
EKMAN (J, H,) M. D* AffefTor, 224.
Ek%>irke

,
gammalt , innehåller Medelfalt

,

307, 308»
EUk



Elak anda, defs bot, 173, orfak, 172»

Eledrijltetens värkan i Nervfjukdomar , 2<^9«

ELFF (ER.) M* D. AffefTör, 59»
ELFVENBERG (EM,) M, D. Pr. Med., 224»
ENGELHARDT (JOa H.) M. D. Adjuna

i Lund, 212, 352»
* - - Kgl. Lifmed*, 352, 37*f*

ENGESTRÖM (GUST^vO Bergs-Råd, 37j
T70*

ENGSTRÖM (PO U, D. Grufmed, 1 Fa-

Jun, 224»

Entreprenad vid K* Lazarettet, ^Jg»

Bntrds DecoBj defs kraft motRhevm^j 254»
Epilepfie, defs bot, 260, 300, 340*
Exanthemata Feficularia , I43«

FABRICIUS (Prof* i Kiel) 204»

FAGRvCUS (J.TO M»D.Stads.Phyf.,224i

FAYE (LA) Oculift, defs knif, 185*
FOUDIGVERE (Fr. Dentift) 393.

FAXE (ARVID) M* D, Amir. Med*, 224,

Feber, Flufs- 23 5»

- - - Malign, lo^, 23v Nytt botnings-s

fått, 16v
FERBER (J. JO ProfefTofj flyttad til Pet-

tersburgj 123*

FEUCH (SO M. D* Stads -Phyficus i Mal-

mö, 224*
FLOpiN (C4 CO M* D* Prov. Med.^ 224»

FLYTH (JOHO Hof-Chir», 373*
FON-



FONTAINES (DES) Fr, Hiftor^Nat., 200,
FORDYCE (Eng. Hiftoric. Nat.) i66»
FORNANDER (AND.) M. D,, 5»

FORSKÅL (Prof.) defs örtfamling, 204,
- - - (JONAS) M. D., 224.
FORSSTÉR (ProfO 87«

FORTESCHiiR (Höll, Hittoric. Nat.) 204»
FOTHERGILL (M. D, Eng. Prad. och Bot.)

1975 316, 3'f4, 3^5*
Fot-tang^ n^jti Accouch. Iriftrument, 63»
FRÖLING (JOH. CO Reg. Fålt/k. «oh Lif.

med., 211 , 284*
Fähus-Curen, forfok dårmed , 117»
Födde i Stockholm 1782, 187*
Forfatmingar om Tenn-arbeten , 29I,
Forgyllares fjukdomar, 191.
Forlofsningar

j på I o år, 62»
Forunnings nu varande proportion, 20o»
• - - med Salmiak, defs formän, 292*
Fortenre karls hålfofamhet m» m*, 288*

G.

GADD (P, A.) Prof. och Ridd., 189*
GAHN (HINR.) M. D. Affeffor, 2, 30,
- - - (NILS) M. D. Pfaaicus i Arboga,

374*
Galljlenar^ hvad de äroj 221»

,

- - - deras Cur, 346 fq.

GARDANNE (M. D. Prad. i Paris) 133*
Gentiana pulchelia, ny Svenfk vixt, 174*
GEOFFROy (Fr. Hiftoric. Nat,) 200.

X GER.



Regifleu

GERMAN Afleffor) 375,

GER DORFF (U A.) M. D» Exped. Med.
i Carlscrona, 224,

Gih materia, hvad det år, III.

- - - afhandling dårom, 155.

GIESEKE (M. D, Prad. i Hamb.) 204.

GIROD (Fr. Mtdic) 394,
Glajering på kruk-liärl, defs /kadlighet, 298*
- - - forflag til båttre, 299.
GLEDITSCH (Prof.) 344.
GOEZE (Hiftoric. Nat.) 327, 345*
GOGVELIN (Fr. Med,) 393, 394.

GORDON (Ena. Hiftoric. Nat.) 197,

GRILLSON (PET.) M. D. död, 121»

GRUFBERG ( ISAC ) M. D. Synd. i KgU
^

Coll. Med., i')4.

GRiiNER (Hof-Rädj 109.

GRuNOW (M. D. Praa. i Hamb.) 204*

GRYZELIUS (JOH.) M. D. Pr. Med., 224.

GRÅBERG (JOH.) M. D. Stads-Phy(icus i

Göth,, 224.

Guojacum , fe Refina guajaci.

GUETTARD (Fr. Hiftoric. Nat.) 200.

Gula, båft at lågga i tånder, 398*
Guldmakeri ^ 20, 213»

Guljoi , annnårkning därvid, 96.

GUY (Eng. Chirurg.) defs kraftmedel, !!
Gypfopkila vijcoja, ny ort, 2 1 o.

H
HAARTMAN (GABR.* ER.) M. D. Adjunft

1 Åbo, 190.
HAART-



RegiJIer-

HAARTMAN (JOH.) M, D« Profefl; Ridd»
af Vafa Ord., igo»

Hamorrh, uteri ^ defs bot, 254»
H^RENIUS (AffefTor) 284»
Hafs-Jkum, defs beft, delar, g2«
- - Snäckor, 368*
HAGEN (JOa PHO AdefTor, 61. '

HAGSTROM (A. JO M.D.Prof., 3, 131,

236, 283, 312, 320, 361, 368»
. - - (JObJ. OTTO) M» D. Prov* Med»

6, 224»
HALL (B* MO Med, D. Prov. Med., 224,
HALLENBERG (G.) M. D. Bergslags-Med*

224»
HALLENIUS (JON.) M. D.Pr.Med., 224.
HALLMAN (J. G.) M. D. Kgl. Lifmed,

och AfTeHor, 2, 1 76.

Haltande Barn, bot dårföre, 127»
HARMENS (ProfefTor) 392.
Hartecamp , defs Trågärd, 202»

/

HARTMAN (JOH.) Med» Lic* Prov» Chir.,

284»,
HASSELSTROM (JOHO Hof-Chir. dåd, 384»
HAST (BART» R.) M. D. AfT., 22^, 38^
- - - (HERM» RO Med. Lic» befordrad,

38<)*

Hattmakaren fjukdomar, 192»
HEDENBERG (AND.) M. D. K. Lifmed», 4.
HEDIN (SVEN) M» D. AfTefTor, 2»

HEYDENSTAM (ERNST vO M» D* KgU
Lifmed., 2»

)( 2 HEY.



Regifier*

HEYDENSTAM (PET. v.) M. D. K. Arch.

,

4, Defs dod och lefnadslopp, 120.

HELLENIUS (C N.) M. D. ProfeO". , 190.

HELLMAN (Apoth. i Stockholm) 164.

HENSSLER (PH. GABR.) Dan/k Arch., 263»
HERlTIéR (L% FranA^ Hiftoric. Nat.) 200.

HERMBSTEDT (Chem.) 206.

HIERNE (URBAN) K. Arch. och v. Pre-

fid», 113.

HIERTZEL (G. J.) M. D. Stads-Ph., 225.
HILMER (Oculift) defs oper. ikt ^ 147.

HIMELMAN (Reg. Fåltlkar) befordrad til

Affeffor, 122.

HIORT (lOH.) M. D. Pr» Med., 96, 225.

HIORTZBERG (LARS) M. D. Kgl. Amir.
Med., 137, 22

v

HOFFBERG (C. FRO M. D. K. Lifmed.
, 4.

HOFFMAN (ANTO K, Lifmed., dels Min-
/ ne, 146, 152*

HOFFMAN (ChirO 326. •

HOLMSKÖLD (Danil? Conf. R.) 2o<^»

HOPE (Bot* Prof. i Ed.) 74, 80. Refer ä-

reminne ofver Linn^us, 17'J»

HORNSTEDT (M» Stud.) refer til Batavia,
T 02

HOUTTOYN (M. D. Ho!U Hift, Nat.) 203/
Houtroynia, ny ört, 2'^8*

Hufvud-Jkador , deras bot, 25^»
- - - värk, defs bot, 254»
HULTMAN (D.) M. D. Prov. Med., 22^»
HUNTER (K. Lifmed.) M. D., 225,
- - - (WILH.) Eng» Anat., 196, 2ii, '

HU-



HUZARD (Fr* Veterin. Med.) 59?»

HYPSCH (Baron J, W. C. A, vO AgI^ Ar-

cana och EncycJop*, I26«

HyJIerie, defs bot, 260*

HÅRLEMAN (Baron och Ofv> Int.) 14*

I.

JANNIN ( Police-Måftare i Paris) 36, igö*

JAU (LE) Fn Medic., 385*
Indigo af Weide beredf ^ 219*
injpårrat bråck, defs bot, 2^4* '

Jfchurie, dödande med Slag, 54*

JUSSIEU (Fr. Bot. Frof.) 200.

^utjke kruk-kärl, 274*
. ^drrif kan fmåltas pä någre fecunder, 219»

- - - jfpat, defs beftåndsdeiar, II2«

K*
Kalken, åci^ Hiftoria, 89? hvadfom är defe

gift, m*
KALM (PER) Th* D. Profeffor, defs Lef-

nadsktpp, 13^

KaJmJa, nytt ortegenus, i^'»

Kalt vatten , nyttigt at uptåcka bedragare, .48*

- - - vid hufvud/kador , 255*
KELLMAN (Reg. Fåit/kår) 399^
- - - (GUST.) 399»
KERNANDER (JON.) M. D. K* Lifmed*,

50, 52»

Kies, Svafvel-, från Dylta, 323»
Kikhojl0, bot däremot, 93, 9^, 99, 252»

har Mrftat detta år, 382»

)( 3 KIR-



Regijler*

KIRSTEIN (Kammar-Rev* RO död, 58»
KIRVAN (Eng* Chemicus) 87»
KLOECKNER (HoiL Hiftoric* Nat.) 203»
KLUNQER (C G,) Chirurgas, 284»
Koppor^ a.^*), 2^3, 263, 38i«

Koppympning på H« K, H* Kron-Prinfen , 235»
KREÄNDER (ProfeflTor) 15.
Krokryggighet , hot däremot, 36')«

KROOK (Reg* Fålt/l^är) 284.
Kryddpåfars /kadelighet vid 6gon(jukdomar,

320.

Kräfta, medel dåiemot, 6» Applications-

fått, lo*

KONIG (Hiftoric» Nat.) igö.

U
t-andvind i Africa, hålfofam, 91.
LANGERMAN (D.) Badare, 373.
JLappar , deras f6da, 363» hafva lindrig Siph»

363*
Lapif Philofophicus y 20»

Lava, hvad det är, 224»
Laxerfah, nytt, 335»
Laz,areU(t \ Stockholm, 57, 58, 59, 60,

240, 40Q,
LEE (Eng. Bot*) 197*
LEYONMARK (J. JO M. D* K* Lifmed*,

98, 119, 225, 384»
LEMAN (C* GO Badare, 373*
LENNGRéN (P* FR.) Reg* Fålt/kår, 139,

284 j 345'
LE-



Regijleu
'

LENiEUS (Btuns-IntendO 334»

Lera, Artificiel , 322»

Lerfoms medel mot Kikhofta, 93*

LéVEN (J. AD,) M, D, K, Hofmed,, 3*

LEWER (ASHTON) Eng» Hiftoric» Nat,,

196»

LIDB^CK (Prof» och Ridd,) 212»

LIJONET (HolK Hiftoric» Nat») 2or»

LILLIENVALD (Chimrgus) 283*
Lillraumo Brunn, 247*
LINDECRANZ (ER,) M, D» Fältmed» , 22^,

befordrad, Sg'^*

LINDERHOLM (HERM») M» D* Stads-

Phyf. i yftad, 225»
- - - (NILS) Med» Lic» befordrad, 122,

död, 123»

LINDVALL (JOHO M. D» Pr» Med», 22«)«

LINNifUS (CARL) M» D. Arcb» och Ridd»

13, 14, 391» Defs Materia Med»
4:de Ed», 106, 304» Defs Äre-

minne, 174»

LINNé (CARL v») M» D» ProfefTor, 139,

193 , 392.
LOOTEN (Höll» Hiftoric» Nat») 204*
Loulais Sängar på K» Lazarettet, 240, 400»

Luftfyra, (feAerFixus) defs värkan, 16, 38»

Luna Cornea, defs reduåion, 170»

LUND (GABR») M» D» AffefTor, ^* '

LUNDMARCK (J» D») Med» Lic», befor-

drad, 3 84»

Lmgprof, 49, 52#

X 4 ^^^i'



Lungfot, forf6k at bota, l6, TI?-

LUTMAN (HolU Hiftoric*^ Na(.) 204»

Lycium beterophyllum , ny ort , 209»

LYMAN (JOHO M. D- Prov» Med,, 22<?*

M/
MAHLER (Bad. ÅldermO d6d, 385»
MALCOLM (Eng. Hiftoric. Nat.) 197.

MALESHERBES (Fr. Hiftoric. Naf.) 199»
MALOVIN (Fr. Medic.) 398* """•'"'

MANN (Hiftor. Nat. i Rruffel) 20l»

MARCK (DE LA) Fr, Hiiloric. Nat., 200»
MARGGRAF (Chymicus) 322,

MARTIN (ROLAND) M. D» Profeffor m»
m., 3, 53, 157, 181, 360, 371,
374, 399.

MARTINAU (JOH. CHRO M. D. K* Lif-

med.
, 4, 182, 390.

Majkar , f6das med menniflcan
, 32g*

MAUDUIT (Fr. Hiftoric. Nat.) 200.

Afedevi Surhrun, underfukning däraf, II3«

hUdlcinJka FacuJteten i Lund 1783 j 212*

- - - i Upfala 1783, 189*

- - - i Åbo 1783 j 189»
Mesjiit?!>en epidemi/k, 106.

MEULEN (VAN DER) Höll. Hittor* Naf.,
• defs Cabinet, 203*

Mez^ereum^ defs nytta e»yiot Nodi vener» 162»

Mifsfofier^ dubbelt Flicke-, 240*
Mj6lk-Starr y infprutning dåivid, I2v
* » Socker, defs beft^inds-delar, 82»

MO^



Eegifler* I

MODEER (AD.) K. Patr. Sålfk. Secr., 258-

MOLTRE (Gref) 205.

jMONNIER (LE) Fr. Hift. Nat. , 199, 200.

MONTIN (LARS) M. D. AfTeffor, 225.

Morbi föll, huru de uptåckas, 48»

Mofcus, defs kraft, 3f9- . ^ r r,

MÖLLER (OTTO FR.) Danfk Conf. R.,

173, 20%. . .

Mumier ,^ (odök därmed, 83^-

MURRAY (ADOLF) M. D. Profeflbr, i89j

^92, 393' ,,

. X - (JOH. A.) Hof-R. ochRidd., 209.

Myr-^iher, 83»

Mytilus edulis, fins vid Norr Tull 1 Stock-

holm, 36g.

Mhfe-JIdgtet , heikniwit , 257*

N.

Naphta, defs tilredning, 83, 206, 207,

208, 217- •

ISafvelftrång, bor ej affkåras innan modren

år fåriåll, 398- ,

'

NATHORST (J. TH.) Stads -Chirurgus l

. , Stookholra, 283»

Njurpn , Cafus dår:i, 54»

NORBLAD (ER.) M. D. Affeflor, 5^, 225:.

NORELL (CARL) M. D-, 210, befordfad

• til Adjunct, 212, 22^.

Nouferjka Mcijkmediet, 34o, 362

NYANDER (J. C) M. D. Pr. Med., 22^.
- .Me' - ~^~

IN X rtiMVlJlv vj* ^'J ^•*' -' ~'

Ni£ZéN (D.) Prov. Med., 225, 303-



O.
Oculi/!er, til Sverige komne pS 30 är, 146.

ODHELIUS (J. L.) M. D- AfTeffor m. m.

,

2, 13, 47, 53, 61, 69, 75, 152,

176, 270, 276, 307, 321, 336,
345, 360, 367, 400, 401.

OLLEVELDT (Stads-Chirurgus) 283-
Ononis, rotens vårkan, 25 1.

Opii värkan i venerifke får, 254, 365'
----- angina, 35g.
- _ _ _ Extr, defs tilredning, 397*
Ounm-Outang, en märkvärdig Apa, iio.

P-

PALLAS (Profeffor) 329.

PALM (CHR.) M. D. Stads-Phyficus i We-
ftervik , 226.

PALMBERGS Örtekranfz, 119.

PALMéR (ISAC) M. D. Banco-Medicus-, 5.

PELLIERS, Oculifter , deras operations-fätt,

L48, 151.

PERCY (Fr. Medic.) 395.
PETTERSSON (Hof-Chir.) 284-
PFEIFFER (JOH.) M. D. Affeffor, 63 , 226,

278, 401-
Phlogijlon , hvad det är, 242»
PITCAIRN (Eng. Med. D:r) 197.
PLENCK (Med. Prof. i Wien) 152.

PLOUQVET (Med. Prof. i Tubingen) 335-
POTT (PARC.) Eng. Chirurg., 365.
FRIGE (JAMES) M. D» Eng. Cheraic, 20,

30, 213. Pro'



Regifler.

Profeffores Medicina, hura mänga i Tyfk-

land, 109.

Pyriphorus, oantåndelig, huru den kan an-

tändas, 83*

Qvartan-feher^ defs bot, 2<)4*

Qvasfta, defs kraft emot RikhoÖa, 93-

R.

Rabarbers plantering , 63 , 74-'
, ^ « ...

- . . Siberi(k och Chinefiflc, hvad IkiU-

nad , 67.

- - - Stockh. chemilke underfokning, 72.

- - - åkta och oåktas kännetecken, 71-

Raphania L., 166, 392- %
i?fc«f// rffx pJöMifJ, gravées par ordre da

Roi, 201.

REFTELIUS (JOH.) M, D. K. ColL Med,

Secr, , 2, 93*

REIMANS (J. GOTF.) M. D., 49-

REIMARUS (M. D. Praö. i Hamburg) 204.

Renar i
deras oft, mjölk m. m., 363

Refina Guajaci , defs blå fårg, 82»

- - - defs kraft mot gickt, II2-

RETZIUS (A. J.) Profeflbr, 213»

REUSS (M. D.) 263.

Rheum Palmatum , år den åkta Rabarbern , 64*

- - - Rhaponticum^ defs blad daga tä

mat, 79.

Rhwmatifm, bot dårf^re 254- _.,



Regijler.

Rhinoeeros med dubla horn, iro.

RIBBEN (CARL) M. D. Arfeflor, 2, 152.
- - - (EDV.) M. D., 226.

RIBE (CARL FR.) Affeffor, 179, Igl.
RICHARD (Fr. Hiftoric. Nat.) 200.

RICHTER (Prof. i Gott.) 311, 312, 314,
316, 319-

RITTER (Hiftoric. Nat.) 367.
ROGIER (GID. H. DE) M. D., 5, 66,

71, 74, 8o.

ROYEN (VAN) Profeffor, 202.

ROS (CARL) M. D.
, 5. . .

ROSENSTEIN (NILS v.) M. D.K. Arch.,

14, 391-

ROSENBLAD (EBERH.) M. D. Profeffor,

212, 392, 393.
ROTTBÖLL, Danik Etats-R., 20',.

RYDB^CK (ERIC) M. D. Prov. Med.,
96, 226.

Rågmajkm, 2'^^.

Rdform, bot däremot, 94.
Röda Lungor, livad de betyda, 52.
Rödfot^ årfarenhet dårvid, lö^ii' , 23<f, 3g2.
RONNOW (CASTEN) M. D. Stats-R. och

Ridd.j 173, 278, 324.

S.

SahBadiHa, defs kraft mot binnickcma/k,
330, 337, fq» 361.

SAHLBERG (JOH.) M. D. Affeffor, befor-

drad, 123, 226.

fal



SéJ Benzoh , defs kraft at låtta expefl. , 076.

- - Glauberi af Ekalka, 307-

Salmiak, defs tilredning utan fubiimationj 2o7.

_ - - hvad det år, 221.

- - - Fix, i mineralvatten, 263*

SALOMON (ELIAS) AfferTor och Kgl. Lif-

Chir., 123, 236, 240, 283-

, - - (ERNST) M. D., ^, 284, befor-

drad, 38^
. - - (C. G.) Badare, 373-

Salters egenteliga tyngd, 87, 241.

SaUpetters tilredning, 220.

SANDIFORT (Prof.) 363.

SANDRICOUR (Holl- Hifloric. Nat.) 204.

SANTESSON (A.) M. D- , 226.

SAUER (CARL) M. D. Prov/ Med., 211

,

226.

Scarlatina, anmärkning, 97, 248-

vSCHMUCKER (Pr. Gen. Chir.) 337, 344-

SCHVARTZ (OLOF) Studiofus, lefertilN.

America, 124, 174*

SCHWENCKE (Prof. Bot.) 201.

SCHEELE (C. W.) Apoth., 74, II3 , I7I,

271»

SCHULZ (M. D. Praa. i Hamb.) 204.

SCHULZEN (M. G.) M. D. Affeffor och

Stads-Phyf. i Göth., 226.

SCHULZENHEIM (C. FR. v.) M. D. As-

feffor, 2, ^7, 236, 283»

. . - (DAVID v.) M. D, ProfefTor och

Ridd. , 3-

SHCuT-



Regijfer*

SCHuTZERCRANZ (HERMAN) M. D. K.
Arch., 4, Ji6, 283-

SCREBER (DAN.) Hof-R., io6.

Sedum Jcrc, defs kraft, 263.

SEELIGER (Chir.) 344.
Sel cPJgvera^ nytt Laxerialt, 336.
Stnnesblod^ defs mifsbruk, 382»

SIDRéN (JONAS) M. D. Prof., i89, 392,
393*

SIEFVERT (JOH.) M. D. AfTefTor , 226.

Silverglans på fkrefne bokftåfver, 219»
SIMON (Oculift) defs operations-fätt, 124.
- - - (MARQVIS ST.) 204.

Siphilis, anmärkningar därvid, 264» 267,
362, 363.

Sjukdomar pä K- Laz. 177^ och 1782, 60.
Sjuke på K. Laz. innom 30 år, 57.

Skorf^ bot däremot, 94, 9<j.

SKRAGGE (NILS) M. D. K. Lifmed., 119,
226.

Shdlfpech-olja , defs nytta
, 99.

Skämd luft^ medel däremot, 86, I86«

Skörbjug, bot däremot, 27^.
'

SMEATHMAN (Eng. Hiftor. Nat.) 89, 196.

Snuf-Jebren år 1782, 84? 94 5 9^, 97, 98,
245.

Societet (Gotf. Vet.) defs Prisfrågor, 119.

SOLANDER (DAN.) M. D. Int. vid Eng.

Muf. , 89, 194
j
^198-

Solanum marginatum, ny ort, 2 10.

SONNERAT (Fr. Hiftor. Nat.) 200, 3oi.

Spar'



Regtjfer»

Ä-pömöWJ Sundhets-fpegel, I19-

SARRMAN (AND.) M. D. Prof.,J, 214.

SPARSCHUCH (HENR.) M- D. Afiea., 2.

Spegel-folierings vårkan på arbetare, 192.

SPENGLER (Hiftor. Nat. i Kopenh.) 205.

Spilantbus falivaria, en ny ört, 209.

Spiritui Fint, defs generationi-latt , 20Ö.

. . - Salis Fumam, at tilreda, 221.

STAAF (Direaeur) 119.

Stannum puiv. defs kraft mot Txnia, 33 !•

STAPELMOR (K. Lifmed., 374- .

Starr-operation, Journal dårofver, 176, 2?®.

. - medfödd , 277-

- - fvart, botad med Elearic , 319.

Stenar uphoftade ur lungorne, 16.

Sten-operation, befynnerlig, 287-
,

STICRMAN (OLOF) M. D. Bergslags-Med.,

226.

Stin^ i buken, dodeligt, 325.

STOBi£US (KILIAN) M. D. ProfefTor, 2II,

212.

STOLL (Höll. Hiftoric. Nat.) 203.

wSTuTZER (M. CHR.) Stads-Chir., 283^

Strammonium , defs vårkan, 45.

STRANDBERG (ZACH.) M. D- AfT. , ^J, 59-

Strand-pårlebandet , en microf. våxt, 173»

STRÖMBERG (Gref CLAS) R» R*, defs

dods-orfak, 8»

STRÖM (HANS) Profeffor, 258»

Stromjlads Hållobrun, 99»

SutcUefs Cur emot kikhofta, 2'i2.



SVAB (ANT.) Bergs-R. , 39.

SVEDELIUS (GUST.) M. D. Prov» Med»,
226»

Svenjke Låkare 178^» T? 189) 212, 222»

SVENSSON (ISAC) M, D, Afreffor, 2,

32<J, 326»

Syra, (fe acidum) animali/k, iii, 367*

- - - fluf£-fpat, 37, 83, 112, 221»

- - - nitmm , §8? 220»

- - - phosphorus, 37*

- - - Salt, 37, 88.
- - - Socker, 206»
^1 - - Vinftén, 206»

- - - Vitriol, 37, 88*

Syrors förvandling, 217*

Syrup af Viola Tricolor, i64»

- - crj huru de böra vara, 221»

T.

Tania, be/krifning dårpå och bot, 330, 33r, -

TAYLOR (Oculifl) defs oper. fatt, 146»

TAUBE rjOHO M. D» K» Hofmed. i Hann,
166.

TeUina, hahicat fins vid Norr Tull i Stock-

holm, 369.

Tenn, Engelfkt, en /lags compof. , 292, 297*
- - Malacca , renare ån Engel/lu, a94t
- - Karls hålfofamhet, 28,8'

Terpentin-olja, defs kraft mot Gallflenar, 3'5o,

TESSIN (Gref C* G») R» R» m» m», 14.

Te-



Regfjler.

Teträgonia expanfa , en ny ört, 210*

THéEL (DANO M« D* Öfver-Direaeur, 28S«
THIERRY (Fr, Hiftoric, Nat.) 2oo»

THOUIN (Fr, Bot, Prof,) 200,

THUNBERG (C, P,) M, D, Profeff,, 123,

189, 258, 370, 392»
THURLING (ER,) M D, Stads-Ph,, 226»
TIDEMAN (Lieut,) defs bleffur och död,

387*
Tigerkatt , frän Cap , 87,
TILL^US (P,) M, D, AfTefTor, 226*
Tinäura Colocyntb^, defs kraft, 95*
i. - - Foetiday defs kraft, 95»
- - - Thebaicaf defs kraft, 313 fq,, 320,

359*
Tinea Capitis, bot dåremof, 94, 95»
TINGSTADIUS (LARS CHR,) M*D*Pro-

feffor, 3, 387.
Tl^DER (JAC) Badare, 373»
TODE (Prof.) 365*
TRENDELENBURG (CASP,) M* D» Stads-

Phyf,, 227, 393*
TRiEVALD (MART,) Cap, Mech», 14,
Trälus ^ defs be/krifning, 89»
Turbo littoreusy fios vid Norr Tull i Stock-

holm, 369,
Turinjka Packlårs tilredning, 220*
Turkijkt rodc Bi)mulsgarn, defs 'beredning,

219,
TYBECK (Präft) 43, 44, 46, 47.



Regijler*

ULLHOLM (JONAS) M. D* Reg» Fåh/k»,

324»
UNGE (PO M» D. Prov» Med., 227.
IJngventum Citr* defs nytta mot fåra ögon,

V*

VeBis^ Roonhuyfens , defs nytta, 334»
VELTHEIM (von) Chemicus, 20^*
Venerijk fjukdom , fe Siphilis»

VICQ-D'AZYR (Secr* i Soc» R» de Med»)

397»
Viola Tricolor, defs kraft, 94, 9*), 163»
VOGEL (ZACH») M» D» Praft» i Lubeck,

147»
VOSMAER (HolU Hiftor* Nat») 201»

W.

WADSTRÖM (J» AO M» D* Prov* Med»,
227.

Waglers medel mot binnickemafk, 331.
WAHLBOM (J. GO M» D» Aneffor, 227»

WALLERIUS (J» GOTS») M» D» Profeffor

och Ridd», 227, 332.
' WALTHER (Prof») defs Tabulaj nerv» , 133»
WARE (Eng» Chir») 310, 320»

\VARGENTIN (P») K» Vet» Ac» Secr» och
Ridd», 188, 211»

Warige ögons bot, 317»
WattenkoppoT) 247, 382»

WE-



Regifler*

WEBER (Prof* i Kiel) 204»
WEDENBERG (A» FRO M» D» Praft» i

Stockholm, 4,

WEHSER (DANO M D* Afleflbr, 2, 283»
WENNER (J* LO K» Lif-Chir», 234, 374*
WERTMuLLER (C. H») M, D» Pr,Med«,

5, 118»

WESTBERG (J. L.) Laz« Chirurgus, fg»
WESTMAN (JOH.) M» D» Affeffbr, 374*
WESTRING (JOHO M* D» Praa. i Norrk,,

227»
WICKMAN (DAR) M^ D* K« ColK Med»

Notarius, 3»

WILKE (CHR^^DO M* D* Stads-Ph», 227.
Wlndnika , fe : Ättika»

WIRRVAX (ApothO dod, 122»

X Wifsmut regulusj fvartaktig, 222»
WITKOPF (J, CHRO M» D» Prof., 227»
WOLLIN (CHRO M» D» K» Lifmed, och

Prof», 212»

WOLLRAT (J. GO M. D. Affeffor, 227*
WRIGTH (Hiftoric. Nat*) 196.
WÅHLIN (AND* M. D. AfTeflbr, 227»
Wåderhk och gängbara Sjukdomar 1732 4:de

Qvart,, 30*

- - - 1783 i:fta Qvart*, loo»
- - - 2:dra Qvart. , 228»
- - - 3:dje Qvart., 37^*
WANNMAN (C. HO M. D* Prov* Med,,

227.

WÅSTRÖM (Camerer) 285»



Regijler.

Y.

YEAT (Eng» Hiftoric» NatO 196»

Z.

ZANDT (C FRO M. D» Prov, Med, 227»
ZETTERBERG (HINR,) M. D^Pr» Med,,

7, 122, 227, 384*
ZETZEL (PO M. a Affeffor, ^»

ZIERVOGEL (SAM.) M, D, Profeflbr och

Bruns-Int,, X89*

Zinky defs bidragande til fårgor, 222*----- - - Naphta Salis , 206

,

207^
o

A.

ÅMAN (NILS) M, D, Leaor, död, 122»

Å.

Ättika ozh defs Naphta, 83,
• - defs kraft mot gangr, angina, 304»
- - - • ftinkande ångor, gö, 186»

o

O.

ÖDMAN (SAMO Hifloric. Nat,, 2<)7»

Ögojifjukdomar, befkrefne med botemedel,

310,
ÖHRSTRÖM (S, HO Hof-Chirurgus , 284*
ÖSTERMAN (M. G,) M, D, Ledor och

Prov» Med», 40, 43 , 45, 227*

^ ^ ^
Rät'
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Rätte Ifer

:

P» 11$, lin* 9, lås: gran*

P* 151, år Prof* Martins Titel af-

ftympad, fom råttas efter p, 370*
P« 189, Jin* 22, Jas: Joh* Gi/sT*

P* 226, lin* 23, lås: OtoF*
P-» 237, lin* 30, lås i Martins*
P« 284, lin* 3? lås: Petter Fk*
P* - - lin* II, lås: Carl*
P* 236, lin. II, lås: 233*



BRn iSH-
MUSEUM^
20"^JUN* 29

NATURAL

^'










