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VECKO-SKRIFT
för

LÄKARE och NATURFORSKARE,

V. BANDET.

K. Vet. Acad. Nya Handlingar, T. IV.

%;dje Qyårtalet > 1783.

P. 224. Ledi Paluftris kraft emot Lepra,

ytterligare bevifi pä Kgl. Lasarettet, af

J. L. Odhelius.

Sedan A. påmint om fina förr i K. Acad.

Handl.om fammaOrts egenlkaper införde

Rån och dåraf följande mindre nödvändighet at

ytterligare beftyrka detfamma, anföres anlednin-

gen til närvarande Afhandling vara en nyli-

gen på K. Laz. förefallen lycklig årfarenhet,

enkannerligen dåruti beftående at patienten

länge och fruktluft förut fårfåkt de häfta me-
del under de fdkraftc Läkares tilfyn

?
men ge-

naft efter det hon började nyttja Infuf. Ledi

märkt tydelige tecken til förbättring. Efter

§ års oafbrutne nyttjande utgick hon från

K. Lazarettet med mycket ringa öfverlefvor

af en den olyckeligafte fjukdom fom menfli-

Jigheten år underkaftad.

r.£.N;oi. A P. 227.
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P« 227. Underfokning, huruvida Kalhjord in*

gar uti Socker, af Petter Jacob Hjelm,
Proberare och Mynt-Gvardien*

v Genom 6 fårlkilfe förfök, fom med A:rs
bekante noggranhet och Ikickeiighet åro gjor*

de,.fluter han at Socker innehåller någon del

Kalkjord', Ju gröfre det år, ju mera, och
måft i Siruper. Och fom af H:rr ScHeELEs
och Bergmans Rön år bevift at Sockerfyra

och Kaikjord, til en del utgöra Njure- och
Blåfe-ftenars famman fattning, Handeis-balan-
cen därjämte talar få högt öm den myckna
Ma/kovad fom införfkrifves, få fiyrkes A:rs

tanka med goda fkål , at det torde vara råd"

ligaft och klokajl fochra lagom*

P- 234« Anmärkningar vid Afierice Genus , af
A. J. Retzius.

En kort inledning om desfe Hafs- kra-

kens myckenhet, upgifver tillika orfaken hvar-

före hittils Natural-Hiftorien gjordt få ringa

framfteg i denna delen, fom bland annat hår-

rört dåraf at de rlåfte, fom hittils blifvit be-

/krifne, icke varit lefvande, utan dels torre

dels inlagde i Spiritus Vini* A:rs viftande

nåra vid Vefterhafvet har gifvit tilfålle til båt-

tre uplysningar håruti. Således befkrifves na

I<f fpecies. af detta genus, med mycket om-
ftåndelige kännetecken och anmärkningar.

P. 244#
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P/244. Ytterligare Anmärkningar om [amma
ämne af C* P. Thunberg.

Hår påminnes at Aflcrias Caput Medufie

finnes utom Medelhafvet i alla Indi/ke Haf.

Defs torkning år mycket kinkig
?<?

{om be-

/krifves (p. 245.) mycket noga. Afven kan

den förvaras i Spiritus Vini. Det år afven

förmonligt at förft inlägga dem i Spiritus Vi-

ni och fedan torka*

P. 246. Bejkri/ning på en HaUonmaJk af Clas
BjERKANDER*

Sedan A.> lika med många andra , lån-

ge förgåfves budit til at utröna at hvad In-

fecl denne Maik år> har det ånteligen lyc-

kats at få honom til förvandling emellan tun-

na Kersbårsbarkar. Majken ^ Puppan och In-»

je&et befkrifvasj hvilket fenare, fom år af Co-
Jeoptera*. kallas Anobium atrum* Majken fkall

ej föda fig af fjelfva Hallonen utan af de-

ras fåfte* ;

Memorie di Matematica e Fifica delta

Societd Italianci) Verona 1782*

Til Natural-Hiftorien, Chemien och Me-
dicinen höra följande afhandlingar.'— XII. Gref

Morozzo om mineralifk Purpur, fom han

århållit utur Tenn och defs kajk> genom
A2 luft:
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luft : Desfe Rön vifa ovederfågeligen at fmn-
lor af Tennet lyftas opp med , både vid defs

uplösning i Aqva Regia, defs reduétion ge-

nom phJogifton i en ftark eld, och defs de-

tonifation med Saltpetter, ty når A. låt den
därvid frambrytande luften gå genom en
Guld-folution, innan han kunde fålla Ten-
net, feck han aUid en Purpurkalk. A. Iluter

få val håraf fom af andra hårupråknade för-

fök , at Skedares olika mening om luftarter-

nas natur hårrör af de olika redfkap de til

fina förfök nyttja. A. brukar dårtil en phiol

och flere Carafiner hvilka communicera med
hvarannan genom flere krokige glas-rör. —
XIV. Gref Saluzzo om Salmiaks fönderdel-

ning genom Kalk. Alkali ammon. cauflicum

bruiade icke dårföre ej up med Syror, at

Kalken betagit honom fin fafta luft, ty man
kan til defs beredning åfven nyttja flackt

Kaik, och hel får/k Kalk ju finare han år

pulveriferad ju ftarkare brufar han med Aqva
fortis, likafå Kiefelglas och Aefz-glas, når

de helt fint fönderrifvas , brufa med Alk.

amm. caufticumj Och detta brufar med alla

/lags fyror fedan man deftillerat honom öf*

ver någondera af de nu upråknade kroppar 5

Orfaken hvarföre Kalk och andra frätande

kroppar icke altid brufa med Syror ligger

mycket fnarare uti en vifs grad.af concentra-

tion och alt vattens frånskiljande. Metalkal-

ker drifva ur Salmiak vål tn ganfka fkarp

men
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men icke brufande fpiritus 5 når man nyttjar

Kalk , får man , om recipienten flitigt om-
fas, förft en fuktighet, fom, oaktadt defs

utmärkta fkårpa, brufar häftigt och hetfigt

med fyror, och fedan altid något Acidum
Salis. Denne griper an Guldet, icke dårfåre

at man borttager defs phlogifton , utan defs

vatten 5 dårfåre löfes det ock i en blandning

af Alkali Ammon. cauft. med Acid. Salis.

Kalk, på hvilken A- under en klocka hade

låtit dunfta Aer fixus hade hvarken vårkeli-

gen tiltagit i vigt eller vårkade den annor-

lunda på Salmiak ån förut* Alkaliik luft be-

ftår af allmän luft, fure, brånbare och flykti-

ge Aikalifke delar, jåmte helt fin fönderdelad

Kalkjord. Brånbarheten i hvarje kropp beror

icke få mycket på mängden, fom på dels

befkafTenhet 5 alla Mephiti/ke luftarter torde

genom concentration kunna göras til phlogi-

ftika. Vid luftarternes beredande inblanda

Syrorne altid något. — XV. Abbe Spallan-

zani berättar ganfka omftåndeligen fina för-

fök med visfa flags Jord- Trägårds - Skogs

-

och Winbcrgs-Sndckor (med andre llags Snäc-

kor har det icke lyckats) angående deras af-

fkurne hufvudens återvåxandej Så mycket han

fkar af, t. e. et eller alla Hornen, en del

eller ock hela hufvudet (bara ingen ting af

halfen) blef altid, vårtiden i Lombardiet,
når årforderlig vårme var, fallkomligen åter-

ftålt, hvarom A. genom en noga Anatomi/k

A 3 un-
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ynderfökning gjordt fig öfvertygad; Af 423
fom mifte heja hufvudet fants efter et år 93
fqUkomiigen och J45 något ofullkomligen å»

terftalte, 32 gåfvo ånnu intet tecken til åter-

våxt och de öfrige voro förkomne. Hår bi*

fogas ock de nödiga förfigtighets-reglorne. —

-

XVII» Hr. Fel. Fontanä berättar, i bref ti|

Profeff, Ad. Murray, de tairika förfök han
anftålt med Djurens, Brännande kroppars och

J31odyarmens värkan på luften; den blir af

dem alla fördårfvad (den dephlogiftjcerade

fnarare an den allmänna) och defs volum
jninhkas; Et djur kunde ånnu lefva i en luft

där et ljus icke. kunde brinna; åfvén har A*

frprjt fig i allmänhet finna at phlogifticerad

och bränbar luft icke år dödelig för djuren
,

atminftpne ej Aer Fixus, få framt hon ej in*

fupes i lungorne. Vid desfe forfök blef han

altid varfe Faft Luft, aldramåft där djuren lån-

ge andats 5 altfå gifva Lungorne Aer Fixus

från fig 5 fjeifva phlogifticerade luften får en
tilökning af Aer Fixus genom kreaturens an»

dedrågt. JBrånbar luft förlorade ingen ting

af fin egen/Kap ehqru mycket andande ock
dåruti hade föregått, m. m. — XIX» Herr

Malacarne i Turin beftrifver i bref til Hr»

Girardj i Parma hufvud/Kåls -benen på en

flor hop Foglar och gör en jåmföreife med
dylika anmärkningar fom åro gjorde af en

Villis och af fal. ProfeiT, Hallek. — XXJ ?

Hr. Jon, Vm> ZmhW i Verons ftyrker x\\

dt
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at bruka Cort. peruv. i Koppor, i affigt at

förhindra det mogna koppgiftets concentration

och ingång i blodet, hvilken värkan han tror

Hg, med några, hår upräknade, liåndeifer,

kunna vifa.

(Gott. Anz. 1783» St, 144.)

Succw&a defcriptio OJJlum et Mufculorunt

Corporis Humant) ac horum prcecipue,

avi in fuperficie Corporis funt obviiy

methodo idonea tabellari concinnata a

Christ. Theoph. Hofman M. D. A-

nat. et Chir. Prof. P. Ord. in Univetf.

Altorf. et ibid. PoHatro, Ac. Imp. N.
C. et Eleä. Mog. Scient. Col/ega, c.

XIX. Tak cen,

Petra i Niirnberg 1783 utgifne arbete

år en, med de nyafte Anatomi/ke uptåckter

förbättrad, beftrifning öfver de redan för 50
år fedan, med et företal af fal. Geh. Rådet

Treu i Niirnberg utgifne Deffenbachifke Kop-

partaflor, hvilka för fin noggranhet, åfvert

bland utlänningar, voro mycket begärlige,

men fom på flere år icke funnits. Sedan de

nu mera af Jkickelige händer blifvit öfver-

gångne och rättade, har Herr Prof. Hofman
upfatt denne omftändelige beikrifning, hvil-

A 4 ken
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ken år tryckt på ^o fidor i 2 columner, La-

tin och Tyfka, och innehåller det nödvåndi-

gafte en Medicus och Chirurgus dageligen

behöfver minnas. Prifet år billigt och finnas

åfven illuminerade exemplar. Rec. ön/kar at

de ofrige Anatomiens delar, förnåmligaftBlod-

ådrorne och Nerverne måga, med bilagde

lika goda och föga koftfamme Tabeller , til

Allmänhetens tjenft qtgifvas.

(Erl. Gd. Zeit. XL. St I783-)

Ron om et nytt fatt at bota Lungfot, af
Hr. Caillens, M. D:r.

Sedan jag förfökt alla möjeliga medel

och dåraf ingen fynnerlig nytta årfarit, be/löt

jag låta en Lungfiktig andas en aldcles ren

luft, fom kallas Dephlogifticerad , vid flutet

af Sjukdomens andra ftadium, och jag blef

Jiklom håpen öfver defs häftiga goda vårkan,

i det patienten på kort tid blef fmåningom
aldeles botad, feck krafter, matluft och år i

denna dag ånnu vid god hålfa.

Jag har federmerä förfökt detta medel

hos flere, ibland andra en fom hade antin-

gen colliqvativ fvett eller durklopp, hvilken

blifvit mycket lifad} ty jag tror icke at det

kan bota enar fjukdomen kommit til 3 :(^je

graden, når bioden fkåmmes genom det ftån-

digt
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digt inblandade varet och då Lungorne åro

af bulnader förftörde; men det år fåkert-at

et öppet får dårftådes kan härigenom lakas

och at patienten kan långe bibehålla lifvet

faftån någon del af Lungan år fkåmd.

Denna Rena Luften år for den fjuke

gan/ka angenäm at andas och den uppehåller

dem långe vid lif når de redan åro utan hopp.

Den min/k r varken, låttar uphoftningen och

återftålJer krafterne, på hvilket fått jag för-

modar at hjelpen fker. De fjuke. ikulle altid

villa andas honom, få val bekommer hart

dem , ehuru det ej behöfts /ke mer år* någ-

ra gånger i dygnet.

(Journ. de Paris, 2 Oä. 17830

M:r ie Marqvis de St. Vincent har

med Mthcr Vitrioli gjordt flere lycklige för-

16k at bota Coliqve få vål hos Landtfolk fom
hos kreatur, hvarpå han anförer åtfkillige bevis.

Til månnilkor har han gifvit 24 a 30
droppar i et litet glas vatten, hvilken dolis

repeteras efter en tima, om ej den förfta

gjordt tilråckelig vårkan.

Til kreatur gifver han <>o a 60 drop-

par. Man låter binda kreaturet vål faft 5 man
fyller et horn med rent vatten 5 i en rråiked

med långt Ikaft lägger man pulveriferat Soc-

ker, på hvilket i en haft drypes 50 a 60 d:r

A 5 JEthQr f
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ÅLther, hvarpå /keden genaft föres få långt

ner i halfen på kreaturet, forn man kan,
och i detfamma hålles vattnet ur hornet dår-

öfver ner i halfen , fom nödgar kreaturet at

fvålja Sockret. Så fnart man efter et par mi-
nuter år vifs på at alt år val nedkommit, Jo-

fes kreaturet och ledes kring, då fnart öpning
märkes på vader och excrementer, hvilket

fulikomligen. håfver fjukdomen 5 hvarefter det

bör på 2 eller 3 timar hvarken åta eller dricka,

(Journal Encycl. Juili. 1733. p. 156.)

D:r M. y. % Mederer, Med. Chlr. in

Ccejarco Regia Univ. Friburgenfi Prof,

Ord. Pnbl, pl. Accad. Se. et Soe. Litt.

Membriy nec non Potent. Regis JWo-
nice ConfiL AuL Syntagma de Rabie

Canina, Frib. Brisg. 1783 8:0 p. 52.

AfhandJingen indelas i 3 Stycken, af

hvilka det Fårfia innehåller Hiftoria rabiei

canince. At hundar, fager Auclor, funnits

från verldens begynnelfe, år utan all tvifvel

och fom det år fannolikt at de få val förr

fom nu kunnat bli galna och ikada andra 'djur,

tror han fåkert at åfven de förfta Medjci haft

kundflsap om denna fjukdom. Til bevis hår»

på har han gjordt (ig den mödan at anda

hos den gamla Homerus opleta fpår håraf.
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Teucrus kallar dårftådes Hetfor %vv& Åva-ctj*

ryea, och Auäor fåge gerna om man hans

fats til ftyrko kunde bevifa at genom det fe-

nare ordet förftodos et fådant raferi fom op-

väckes af galna Hundars bett. Sedan opråk-

nas en fvårm af ej mindre ån 56 äldre och

nyare Scribenter fom nåmdt eller beJkrifvit

Hydrophobien och fom Förf. lådt dem alla

famt dårutaf funnit huru många fårfkilta lä-

kemedel til defs botande blifvit foreflagna,

gör han det förmodeligen fanna utropet : ino~

pes nos copia fecit och bekänner med Dio-

fcorides, Bcerhave och Moreau at man ännu
aldrig kgtoat bota en redan utbruten Hydro-

phobie. ^Pfågra medel hafva dock bibehållit

fitt värde til närvarande tid, fom: ftållets

bortfkårande eller brännande med glödhett

jern , Pat. nedfånkande i vatten , aikan af

brända Kräftor jnfunderad i Vin och Qvick-

filfret , af hvilka han påftår , dels i anledning

af de nedanföre anförde händelfer, dels i

anledning af andra Au#. bevis, det förfta

vara få fpecificqt at Rabies utom defs bruk

aldrig rätt kan förekommas» De åter fom
med andra medel fäga fig hafva botat Ra-
bies, tror Förf» hafva mifstagit fig på den
ångflan, fom nödvändigt måfte plåga den hvil-

ken trodt (ig vara biten af en galen Hund,
och hvilken liknar nog Hydrophobien. Det-

ta mifstag kan få mycket fnarare hända , fom
rabies canum år ganlka Kår at /kiija från an-

dra
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dra deras fjukdomar , och fom det defsurom

ofta håndt at en mennifka blifvit biten af en vår-

keligen galen hund utan elaka påfåjgder. Om
åter aduftion eller excifion ej haft önfkad
värkan, tror Förf. det felet heftådt antingen

daruti at operationen fkedt for fent, eller ej

nog djupt, eller har Läkaren varit för klenmo-
dig, eller har inftrumentet ej varit af jern (a),

eller har jernet ej varit glödhett.

Andra Stycket innehåller beråttelfe orn

de ii perfoner fom d. 2 och 3 Oä. 1782
blifvit bitne af en galen hund och fom den
6 ejusdem blifvit med et både helgadt och
glödgadt jern brände på /kadadefi^let af en

Bonde, hvilket, oaktadt ceremoflp, fårens

Ikötfel och andra lMedicamenters bruk blifvit

uraktlåtne, haft den lyckliga utgång at alla

undfluppit denna fafeliga fjukdom. Den 27
Oäober då Författaren tilkallades funnos al-

lefamman välmående, och deras får dels läk-

ta dels ånnu öpna. Efter 9 månader då den-

na Bok fkrefs voro de ånnu vid god hålfa.

Utaf alla bekanta håndelfer fager Förf. lig ej

liafva funnit någon fom tydeligare bevifar el-

dens nytta (b) och har han härigenom blif-

vit

(a) Som det förmodeligen år hetcan men ej metallen

fom i detta fall år vårkfam , tyckes detta fmaka
något af fuperrtition, hvilken fom vi framdeles få

fe lårer vara bland Förf. hufvud-paflioneiv

(b) Sa vida Förf. p. 17 medger at det år fvårt flcil-

ja andra Hundarnes fjukdomar från rabies cell ac
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vit få öfvertygad om defs föitråfTelighet , at

han
?

då någon dylik håndelfe vidare före-

kommer, fager (ig in nomine individuae Tri-

nitatis ikola 3 gånger applicera et heigadt

jern (a) fom St. Petri eller Huberts nycklar,

dem han förfigtigt vis förut vil opvårma vid

glödande kol. Då jern ej kan nyttjas /kall

han bruka fjudande Olja eller Krut. Andra

Medicamenter tror han (ig ej behöfva bruka

(NB. om ej någon ifrigt påflår fmörgning

med mercure då han ej vil vara få ohöAig och

neka det) dels af detphyfifka ikålet, at fom
elden oplöfer kropparna i fina elementer må-
fte han åfven göra detfamma vid hundarnas

giftiga falive (b), dels af det hiftoriika, at tro-

v'ir-

ej alla fom bitas få Hydrophobie, torde det åf-

ven hafva kunna håndtat desfa utanaduftion und-

fluppir* fjukdomen. Det år ju et oförlåteligit

charlataneri at endaft i anledning af en cafus

utikrika et medel, fom ehuru <kt i fig fjelfc kan
vara godt, dock tör hånda hår hvarken gjorde

til eller ifrån. Då förit bör man kunna fåga
något teed vifshet, når af flere fom blifvit bitne

af en och famma galna hund, de fom blifvit

biånda undgådt men reften fådt rabies.

(a) Pietas ad omnia utilis! Portal fåf förebråelfer i

• noterna för det han fagt at jernets oduglighet

bragt Piåfterna at helga detfamma,

(b) A t elden retar, at retningen befordrar våtikornes

tillopp til ikadade ftållet, at vådkcynes tillopp

. hindrar ffifcecs opfupande år en lika fann fom
fimpel fyllogisme , obegripeligt dårföre hvarföre

Föi£, då han fltall beyifa elden» värkan tar fin
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värdiga Mån anda från 2000 år tilbakars Jåm«

nadt öfverflödiga bevis på eldens nytta. Til
/lut går Au<5t. i anledning af alt detta en hop
corollarier hvilka dels åro axiomer, dels fä

underliga, at de böralåfas i fitt fammanhang
for at få begrep om Förf. fynnerliga (kriffått

och flutkonft. Til prof fkola endaft de fem
förfta anföras. 1:0

5
Det år genom den galna

hundens falive fom giftet kommer i det bitna

djurets kropp. 2:o , Intet flags gift kan in-

fupas i kroppen utan då epidermis år /kild i-

från huden (a) 3:0, angriper virus rabiofum

ej ftraxt och i anledning dåraf ilutar han 4:0
i

at det ej fmittar genom vidrörande eller år

volatilt, ty då ikulle det ftraxt angripa ner*

verna, i fall det omedelbarligen rörde dem
hvilket ej /ker. ^:o , Tecken til Hydrophobieo

åro lika med dem fom vifa fig i den flagg

feber dår vires vitales förtryckas af et herfkan-

de gift (b). Den opretade naturen föker gö-

ra ftg af med denna giftiga masfan och kä-

ftar henne dårföre åt fvalget (c)*

Tre*
111 '

' 1 '

• "
tilftyckt til en defs egenfkap , hvilken ehuru i

fig ijelf ganika fann dock högit orimmeligen an-

vändes at förklara detta phzenomen.

(a) Om detta vore fan t Ikulle mänga flippa veneriika

fmittan eller kanike Au&. ej vet at urethra och

vaginauteri i ftatu fanoöfverklådas med epidermis»

(b) Det vil fåga at Hydrophobien år lik lig fjelf.

(C) At naturen genom fauces föker eväcuera, virus /a-

bidorum år en ny optåckt; de Auclorer torde

ialedes ha rått fom påftå at det år en egen im*
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Tredje Stycket. Hår omtalar Förf. et lika

nytt Tom fåkert medel det han påfunnit at

förekomma rabies då fådane delar åro /ka-

dade at brännande ej kan aga rum och dett;a

ar AlcaJi caufticum. Man (kulle tro det Förf.

ej vågat anföra detta utan i anledning af fle-

ra förfök, men huru bedragen blir icke Lå-

faren då han finner defs förtråfilighet endaft

grunda fig på den flora likhet Förf. fager fig

rinna millan virus venereum och Tabicfum^

och fom det år infallibelt at förekomma det

förra (a) -måite åfven detfamma galla om det

lenare, Alcaii cauftic. agerar på det fåttet

at det deftruerar mucus hvilken år fedes för

bagge desfa ilags gift. Då det /kall appli-

ceras dilateras fåret förut och fedan lågges

dårpå linnelkaf doppadt i en folution af Al-

caii cauft., vidare förband behöfves ej, men
åfvan och nedanföre fåret anläggas bindor at

comprimera vafa (förmodeligen för at hindra

reforbtion). Om fåret blifvit läkt råder han
at åter öpna det med cauft. och bruka folu-

tion af Alc. cauft. den han gör af Alcaii cauft.

dr. i. oplöft i en Jibr. vatn. At det åfven, då det

brukas invärtes, måfte göra god nytta, Jluter

han

preflion på nerverna fom förorfafcar den fpafliike

contia&ion i fvalget och afiky för vatten.

(a) Se D;r Kerns Inaugural, Difpuc. de infailibili

remedio prophylaclico fyphyleos. Friburgi 1777-
Angående denna DiiTert, torde man få tilfålle ta-

la framdeles*
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han af den förmån med hvilken man nyttjat

infufio cinerum cancrorum , hvilket han fager

helt och hållit dependera af det Sal am.
caufticum fom finnes uti dem (a).

Til flut införes copie af den relation

fom Au&or om förenåmde håndelfer ingifvit

til Regeringen, tillika med den fenares be-

vis om de bitna Perfoners fri/ka tilftånd.

S'ir nous faut åes fables qu'ils foient au moins
Pembleme de la verite. Anonymus. (b)

anmärkning,
Auåor har for öfrigt icke haft fig bekant

de i Hannover af Super-Int. Munch gjorde

lyckelige förfök med Belladonna. Se denna
Vecko-Skrift B. I. p. 119.

J. L. O.

OpufcuH Fijico Chimicij del Cav. Marsil.
LandrianI) 8:0 Milano ij8i p- 190.

År Tit. af Förfta Tornen på et Vårk,
hvaraf ånnu väntas 2rne Tomer til. De he-

dra fin Auåor, hvilken i fin Vetenfkap år

vål hemma flådd och i val och tilftållning af

fina förfök, fom ock merendels i fina flatfat-

fer
i—— 1 1 1 < 1111 ! 1 »i

1 II

(a) Om denna faken lår Förf. få någon liten difput

med H:n Chemici.

(b) Denna vackra Recenfion år upfatt af H. Mag. P.

Afzelius, fom nu gör tjenft vid Kgl. Laz. få-

fora • Under-Chirurgus. 'X
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fer lyckliga £Tar förekomma I:o) Et Inflru*

rnent ( Chrono hyometron ) til at utftaka ti-

den under rågn, hvilket han iygo upfunnit;

i nåfta Tom /kola fädane förbättringar til—

läggas, hvarigenom vattnets myckenhet kan
utrönas. II:o) Et nytt fatt at bibehålla de

fkona fdrgorne på Infecier och Fåglars Ving-

fjädrar: A» anfer desfe fårgor fom paftell*

målningar ; med en blandning af ren vanlig

Fårniffa af Spir. Vini, hvartil dubbelt få myc-
ket af den ftarkafte Alcohol Vini år Ilagit

och fom kokhet med en penfel påftrykes få

ofta til defs de blifva rått glånfande, föker

han bibehålla dem. IH:o) Syrors förvand-
ling til en enda, blandar man VitrioJ- Ni-

tri- Salt- Arfenic- Phosphori- och Åttike-

Syra i ilutne kånl med en ganfka vål renad

Vinften och fångar de upfligande elåfti/ka

ångorne, få får man ähiä en Åer Fixusyy

Alla Syror i allmänhet, få vål rena fom bund-

ne, hvilka eljeft gifva dephlogifticerad Luft,

gifva en Aer Fixus, om man, i det ögna-

blicket då den förre /kulle urdrifvas, lägger

något phlögifton til dem. Altfå låta alla Sy-

ror förvandla (ig til Aer Fixus. IV) Öfver
den förborgade värmen* Här profvas de i

detta åmne förut anftålte förfök och menin-

gar. Vatten, fom med den ena eller andra

Luftarten blifvit mattat, hvilken genom köld
fördrifves och därigenom fätter vattnet i rö-

relfe, fryfer i Luften förr ån rent vatten- —
V. £.N:o2. B Gan-
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Ganfka noga förfok om tiden på hvilken

Imalt Svafvel fmåningom blir tjockare och
ånteligen hårt och kalt. — Forflag til en
Metallifk Thermometer af Darcets bland-

ning utaf Vifmut, Bly och Tenn, med hvil-

ken A. gjordt famma /lags förfök fom med
Svafvel. Hvilka hår noga både til befkaffen-

het och medel befkrifvas. V:o) Öfver be*

redningen af dephlogifticerad Luft med Mine*

ral Syror* A. har icke allenaft fått honom
af jordaktiga och Metalli/ka Salter, genom
til/lagning af Acidum Nitri , utan ock af fle-

re dä han tilfatt Vitriol- och Kokfalt-Syra,

ja åfven af några med Arfenic-Syra- Sattet

at bekomma det få kallade Eflentiele-Saltet

af Vinften, fom Retzius forft beftrifvit, år

en upfinning af ScHeELE. (a)
(Gött, anz. N:o 168, 17830

Jo. G. Rcedereri et Car. G. Waglen Tra*

éfatus de Morbo Mucofo , denuo recu~

fus annexaque prcefaiione de Trichuri

dibus novo Vermium genere editus ah

Henr. Avg. Wrisberg, Prof. Med.

et Anat. Gcetting. 1783. S:o c. tab.

cen. 3.

Emot medium 1760 upkom i Gottin-

gen en Dyfenteri, hvilken fmåningom for-

vand-

(a) Se denna Vecko-Skr. B, %. p. 199*
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vandlades til en annan fjukdom, fom med
de hifkeligafte fymptomer dödade ganika mån-
ga* Det var denna Slemfjukan fom,Roede-
rer henne kallade, dar en otrolig mycken-
het affilades genom körtlarne och uti Re-
<flu(tt famlades. Dar utgjorde den en gan-

lka tjock , feg och fvårligen lofsnande bark^

Under hvilken fyntes otaliga fmå blåfor hår

och dar ftrödde. Gallen var af den inblan-

dade /lemmen åfven Mmd och hade til eri

del förlorat fin bittra, fåpartade egenfkapé

Af desfe bagge orfaker trifdes ma/kar myc-
ket val, hvarigenom fymptomerne ej annat

kunde ån förvärras* Hvartil kom 5 då fjuk-

domen något varade > en vårkelig rota i tarm-

canalen. Detta år korta begreppet af hifto-

rlen om denna fjukdom. Afhandlingen fore-

ftåller for öfrigt förft ,de föregående fjukdo*

mar och deras förvandling fmåningom til ntf

beikrefne beikafTenhet $ fedan väderleken 5

därefter llägtfkapen med Dyfenteri
5
Intermit-

tenfce Febrar och Skörbjogg. 1 andra Afd*

förekommer fjukdomens fterfaldiga art, dels

fom hetlig, dels chroni/k, dels lönlig och
blandad in med andra fjukdomaf. 1 tredje

Afd* åro fjuk-beråttelferne och lik-öpningar-

ne med pra&iike anmärkningar. Det egen-

teliga af denna fjukdom, nertiligen köttel-

blåfornes upCvållande i magen, duodenum,
lefren och colon^ år på 3:ne Kopparftick af-

bildatj — I Företalet afhandlasde i denna

B 2 Epi-



20 # ) O ( #
Epidemi fårfi: uptäckte nya Mafkflag, kallan-

de Trichuris (a), jämte afritning dårpå.

(Beytr. zu Erl. Gel. Anm. 1783. W. XLII.)

Hr Banau, Medicus i Paris, liar nyli-

gen kungjordt fin årfarenhet med Decoélen af
Cort. interiör Ulmi Campeftris

,
genom hvil-

ket Medicament han påftår lig kunna bota

alla Ut/lags -fjukdomar, Skabb
,
(Scabies),

Råformar (Herpes), Koppor ( Variolae ) , Ro-
fen (Eryfip.), Kräftan^ Cancer), frätande

Sår, Bränfår, forkylte Leaer m. rrr: både in-

värtes och utvårtes brukad. Han recommen-
derar det ock at tvätta anfigtet med när ått

af Smink biifvit utflagit, famt at i MUet for

vatten brukas til tvål-Jodder af den fom ra-

kas
,

ja, at det utan Tvål ftall vara ännu
tjenligare til famma ändamål.

(Journ. de Paris, N. 255 d. 12 Sépt. 1783*
Suppl.

)

Anmärkning.

D. Lysons år den förfta , fom berättar i bref

til D. Adee, upläft i Coll. Royal. of Phyf. i Lon-
don

(a) Tricocepbalm Gcezii, Syft. Verm. p. 40. Dea-
ne Weckp-Skr, Band. 3. p, 339.
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don d. 31 Oftob. 1780 (a), at han med
denna Dccoft, hvari Jitet Nitrum var folve-

rat, .botat flerebanda utilags-fjukdomar; det

hade aldrig purgerat fåfom någre föregifvit,

utan hade han fnarare varit nödfakad at gif-

va Jaxerande tillika 5 åfven har Hr. Lettsom
(b) recomrnenderat denne barkens Decoft
emot en /lags utflags-fjukdom fom han kal-

lar Lepra Ichtyofis , och mot hvilken allehan-

da medel fruktloft blifvit nyttjade. På Kgl.

Lazarettet har den åfven af H:rr Acrel och
Schulzenheim ofta blifvit förfokt , val icke

utan, men dock ej med den utmärkta for-

man, fom man förmodat, utan år där Seder-

mera blefven utbytt med Infufum Ledi , hvil-

ket med mera beftånd gjordt god och kraf-

tig hjelp i hvarjehanda utllager. ( c ) Detta år

faledes en annorftådes kand methode, hvar-

med man nu vil göra iig namnkunnig i

Paris.

J. L. Odhelius.

I Gottingen har Super-Intend. Munch
nyligen (1783) utgifvit: Kurtz>c Anhitung

B 3 wie

(a) Medical Transaktions, publ.by the Coll. of. Phjrf.

in London. Vol. 2. p. 203.
(b) Medical Memoirs of the General Difpenfary in

London , &c. London 1774. 8 :0 *

(c) Se K. Vet. Acad. Handl. Vol. XL, p. ZZZ*
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pj/V dit Belladonna fowohl hey (teven Men*
fchcn als auch hey denen Thieren im Tollen

fiundbifs anz>umenden ift
g': o 40 p.

Huru kraftig värkan denna ört, befyn-

jierligen defs rot, vifar i denna fvåra fjuk-

dom, år af A. redan I7gi for Allmänheten

upgifvit (hvarom i denna Wecko-Skrift B. I.

p. 119. en omftåndeiig rec» år införd). Na
har Aulors andra Son förfökt defs nytta,

då Rafen redan var börjat, med den lyck-

Jigafte utgång. Antalet på botade perfoner

ftiger til 140.

(Beitr. iu Er). Gel. anm. 1783. W. XLIL)

D/V Neuefte Methode dk Blattern tin

^uimpfen 31 p, 8 :o Anfp. 1783, öfverfåtN

pipg af Doft. Rijssels förelåsning vid Acad.

i Phiiadelphia år 1782, torde förtjäna nåm-
rias ti) uplysning om Vetenfkapens tilftånd på
den fidan om ftora Verlds-hafvet. Audor
gör ingen fvårighet at ympa vid alla åldrar,

Krops-be/kaffenhet, Vår och Höft, ja åfven

efter Cuuejvs vittnesbörd vid Scrorler. Man
ger et lått (ting med en i vattenaktig eller

puruient Koppmateria doppad Lancett-udd,

fivarvid en enda flytande bloddroppa år nog,

!m vånAra armen, hvarvid hvarkén Plåfter el»

er Förband behöfs. Diaeten kan börjas någ*

ra
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ra få dagar förut och bor vara Vegetabilisk,

hvartil Mjölkmat och hos dem af Syra in

primis vlis plågade, et par gånger i veckan en

tunn Köttfoppa kan läggas. Det år onödigt at*

förut bereda kroppen genom Quickfilfver ( p.

IS) 5 når nödigt blifver år et vanligt Laxer-

medel tilråckligt. Svaga kroppar behöfva

ftårkande medel. Vanligen kommer Feber

den 8:de dagen, ibland fenare, i vidrig nån-

delfe bör ympningen 2:dra och
n
3:dje gån-

gen itereras , för fåkerhet Ikull. Åderlåtning

fordras ibland vid Febren. Kylig Luft, u-

tan . at ligga til fångs, år mycket nyttig,

dock bör mätteiigheten i akttagas til undvi-

kande af Hals- och Bröft- Inflammationer.

Lifvet bör hållas lindrigt löft; kylande, fyr-

)ig drick nyttjas 5 men vid fyag Feber Kött-

fåppor, varm drick och litet Vin jåmte det

patienten intager fången. Vid Convulfioner

tjåna varma Fotbad, den fjuke föres ut i

friik öppen och kylig Luft famt får litet O-
pium 5 blir armen mycket inflammerad tvät-

tas han med kalt vatten eller Saturnina. Li-

kafå ögonen. Sammanflytande Koppor, fom

fållan förekomma, anfas lika med naturlige.

Sedan Suppurationen år förbi bör man laxe-

ra (a). Köttmat bör fmåningom med var-

B 4 fam-

(a) I confluerande Koppor bör man både före, un-
der och efter Suppurations-Febren ftarkt laxera,

fa framt ej lifskrafterne åro borta, i hvilken

håndelfe de, genom Köttfåppor och Vin, böra

wphjelpas. J. L, O,
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famhct njutals, til undvikande af Bölder ock
hårdnackat ut/lag. A. har ock tagit Kopp-
materien på linnefkaf och förvarat, famt då

han dårmed velat ympa har han blött det i

vkait vatten,

(Erl. Gel. zeit. St. 43. 1783.)

Hon om nyttan af Svenning uti Vattufot

,

. famlade af D:r j[ames Hamilton.
Läkare vid KongL Laxarettet i Edin-

burgh., och infände igenom D:r J.
HknR* Engelhardt, Med. AdjunB
vid KongL Acad. i Lund, i bref från
Edinburgh til J> G* Acrez.

Ibland de fjukdomar Månni/ko- kroppen
år underkaftad, finnes knapt någon fom me-
ra förtjänar upmårkfamhet , ån Vattufoten.

De orfaker hvilka gifva anledning til

denna fjukdom, åro få åtlkillige och defs

fåte få mångfaldig, at om man aldrig få li-

tet vil gifva akt på dem, må man aldeles

icke undra at denna Sjukdom år få allmän,

men fnarare beklaga våra kun/kapers otilråc-

kelighet at afhjelpa en få ödande plåga

,

famt at kunna undvika det fördårf uti hvil-

ket den otvifvelaktigt leder ih olycklige of-

fer. I Kroppen finnes icke något vårktyg el-

ler
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ler någon til lifvet nödvändig fun<3ion, hvars

tilfållige /kadande i en eller annan måtto,

ej kan å våga bringa Vattuacktiga fvulnader.

Ingen iholighet uti Kroppen fins , fom icke

vifat fig kanna hyfa en emot naturen famlad

mångd af Sereus våtfka. Sådan år ock fam-
manfåttningen af Tela cellulofa, hvilken om-
gifver och underfiödjer de flåfta delar af

Kropps -Machinen, få at hon åfven häftigt

både emottager och behåller uti lig en vat-

ten-famlingj med hålfans förluft.

At nu å fido fatta de finare indelnin-

gar af Vattufot, bör man, i anfeende til låk-

nings-methoden , kunna indela denfamma i

två ilag: det ena /laget, fom tillåter en vifs

och ofta /kyndfarn bot$ det andra, mera o-

båndigt, och fvårligen eftergifvande för de

kraftigafte Läkemedel vi ånnu kanna. Det
förra llaget beror på tilfåiiige orfaker och

då, enar något Kroppens fvagare tiiftånd

befordrar deras framgång. Det fednare up-

kommer måft af visfa Kroppsdelars fjuk-

liga ftållning, och bör i allmänhet anfes

fåfom Symptomati/kt. \

Vattufot på detta vis betraktad, gifver

anledning til flere botnings-fått, och det tor-

de vara mödan vårdt at något litet unde^ö-

ka de vanligafte och alimånnafte. I anfeen-

de til den ovifshet man ofta år uti, i anfeen-

de til fjukdomens ordfak i flere håndeifer,

hafva Låkarena varit nödfakade at antaga et

B 5 bot-
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botnings-fått, hvars ftörfta fSrtjenft beftår dår-

i at det år blott et Palliatif, hviiket i några

fall förmår uppehålla lifvet på de fjuka få

långe, tils hufvud-fjukdomen bryter ut och

intager den vattuacktige fvuinadens fiålle.

Det fom man j fynnerhet påfyftar vid

Curen af Vattufot, år, at igenom kräkme-

dels och afförandes bruk oka de naturliga

uttömningar genom ftolgång och urin, och

den med konft anftålta uttappning af vattnet

genom Pun<frur. Ocktadt denna Methoden
Mnleder lig ifrån åldre tiders Praxis och ds

Itörite Läkares Authoritet, torde den dock

tåla underkaftas et närmare underfökande om
defs nytta.

Få håndel fer hafva hiftils vifat nyttan af

Pun&uren eller aftappning til at aldeles bota

Vattufot. Tvärtom hafva mindre lyckelige

aflupne förfök , bragt ofs på tankan, at an-

ftålla den med föriigtighet , och at man en-

daft bör gripa til denna utvåg i nödfall , och

endaft då, når en tydelig fara af briltning

hotar uti de delar fom inneiluta vattnet.

Kräkmedlens värkan år åtfkillig. Uti

Vattufot tyckas de göra gagn igenom den

retning de upvåcka, med påföljande /kak-

ning uti Kroppen: Men juft härigenom blir

ock deras bruk ej altid rådeligt. Om någ-

ra af bukeris inålfvor åro förftoppade; om
något fammangroende håndt någorltådes ef-

ter (öregången Inflammation, eller af Scirr-

heu-
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heufiteter, då blir vårkeligen den convulfivi/ke

fkakning, forn igenom deras retande upvåc-

hes i Bukens Mukjer, farlig, ofta i ögna-

blecket, och altid fruktansvärd. Om Vat-

tufoten bånleder fig ifrån bröftets /kådor, de

må vara fammanvåxning af inålfyorna, Tu-
berculae, eller knölar i Lungorna, eller hjer-

tats och de ftörre blodkärlens fjukdomar,

dä blir Kräkmedels bruk, åtminftone ovifs

til fit gagn , om icke vådeligit. Som man
fvårligen kan vånta någon bjelp af Kräkme-
del, få händer ock, at de ofta bidraga til

fjukdomens förhafiade Jflut.

De Purger- medel fom i Vattufoten åro

brukelige, åro antnigen Draftica eller Mercu-
rial- medel. De förra åftadkomma en häftig

och tillika häftig uttömning, ofta åtfölgd med
anfenlig minfkning i Vattufamlingens ftorlek

,

och i alla de fall, där ijukdomen ej hånle-

der (ig ifrån en vifs fixerad orfak , uträtta de
otvifvelaktigt Curen. Men faftån de kunna
ibland uträtta en flik förbättring, få åro de
dock förknippade med en häftig värkan på
Kroppen, hvilken man efteråt med mycken
upmärkfamhet måfte afhjelpa. Om, å andra

fidan Vattufoten upkommit af en envis fixe-

rad orfak, få kan ej afiöpa med mindre, ån
at häftiga Purger-medel , igenom den fvag-

het de uti Kroppen förorfaka, påikynda det

6de och flut, hvilka de aldrig kunna anfes

kraftiga nog at emotflå eller förekomma*

Sam-
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Samma /kal gälla ock om de lindrigare La-

xer-medel , hvilka igenom et ftåndigare bruk

for/lappa Kroppen, och, ånikönt de tyckas

kunna uträtta godt til någon tid, händer lik-

väl, at de i flere fall underhålla enfjukdom,
den de förmodades aldeles håfva.

Ibland de få Urin-drifvande Medel vi

kunna använda är SciiJaroten den fåkrafte.

Men detta Medel , om det /kall värka nå-

got, måfte ock gifvas i tilråckelig do/is, då

den åfven få ofta åftadkommer kräkning och

afforing, fom en ökad Urin. Det år fåle-

åcs i många händelfer farligit at drifva på
med detta kraftiga Medlets bruk, emedan,
i aofeende til dels ägande kraft, man fåkert

har at förvänta den fjukas utmattande och

förfvagande , under det at Medlets ändamål

ändock fållan vinnes. Utom alt detta ,* har

man ock en annan ledfam omftåndighet at i

akttaga vid detta vanliga botnings-fått, fom
år, at den antingen hindrar eller ock up/kju-

ter användandet af fådane Medel , hvilka

borde nyttjas emot fjukdomens hufvud-ord-

fak. Det år ej få til förflåendes, fom ikul-

]e flika ofvikelige Medel redan vara upda-

gade: det år nog, at man igenom et blindt

efterföljande af den vanlige flråten, underlå-

ter at göra nya uptåckter, och i och med
detfamma tager felt i Curen af en fjukdom,

den våra Förfäder fjeifva tilftodo at de fål-

lan kunde bota.

Nb
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Na återftår at omtala et annat fatt at

lijelpa Vattufjuka. Utdunftningens befordran-

de igenom huden , ånfkönt hittils ur akt lå-

ten i denna fjukdom , tyckes lofva mycken
iifa i de flufte håndelfer, och uti åtfkilliga

en fullkomlig hjeip. Vattufoten och i fyn-

nerhet Vattufvulnader , fom fä namn af A-
nafarca, åro öftaft förordfakade af häftiga

ombyten ifrån varma til köld
?

eller öfverflö-

digt kalt drickande når Kroppen varit up-

hetfad. Det visfafte botemedel i detta fall

,

år at återftalla våtfkornas lopp til.huden, i-

genom ljuma bad, fvettdrifvande medel och N

tilråckelig utfpådande och ftyrkande dryck.

Många håndelfer af detta Håg
, på ofvan-

nåmde fått handterade, hafva vifat en åfven

få häftig afgång af fvulnaden , fom den vi-

fat anfall. J de håndelfer fom varat läng-

re, och då Vattufoten har varit en påföljd

af andra fjukdomar, har åfven detta boU
nings-fått blifvit med nytta anvåndt. Förde-
larna af fvettningens befordran blir tydliga-

re igenom följande Satfer
5

hvilka ej blifvit

upgifne utan at vara grundade på förnuft

och årfarenhet:

1:0, I afl Jlags Vattufot, bör fveftning

upvåckas utan tilhjelp af någon utvårtes

hetta.

2:0 , Svettning fåiunda åftadkommen ö-

kar ej törften, hvilken eljefi år et få vanjigt

tilfålie i denna fjukdom.

3'-°,
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3:0, Denna fvettning, få långe den räc-

ker , lifar den olycklige fjuka uti många plå-

gor , for hvilka han eljeii vanligen år utfått*

4:0, Under fvettningen okas ock mår-

keligen Urinens afiopp.

<po j Svettn ingens fortfåttjande, med för-

nuft anftåldt, förfvagar dert fjuka mindre ärt

Purger-medlen, och åger en kraftigare vår-

kan ån de Urin-drifvande.

6:0, I vanliga methoden gifves liten el-

ler ingen fri-tid, på hviiken fådana medel

kunde användas, fom borde håfva hufvud-

ordfaken til fjukdomen. Tvårt om, har hår

en lindrig Mercurial-Cur, fom ofta finnes #

nådig i Vattufot, befrämjat fvettdrifvande

medlens vårkart*

7:0, Detta föreflagna botnings-fått hin-

drar ej den olycklige fjuka , ifrån de forde-

lar han bor hämta af rörelfe i öpna luften,

ej heller binder honom vid få (trång diaet,

fom vanligen /kall i akttagas: desfa bagge

fördelar åro hindrade om icke aideles ute-

flutne vid vanliga methoden.

8:0, Ljumma Bad, underfiödde med
Dowers Pulver och utfpådartde famt filfål-

iigt vis efter behofven ftyrkande drycker,

yllne kläders bärande nårmaft kroppen och

Mercurial-medel då och då intagne, hafva

funnits båft åftadkomma den påfyftade fvetc-

flingen-

Föl-
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Följande 3 håndelfer tjena fom ftyrka

til ofvananförde Satfer.

J - M - en Qvinsperfon af 60 års ål-

der och fetlagd kroppsftållning, blef utfått

för fvulna ben ifrån d^n tid hon mifte fina

Menfes. ' Intogs i Kongl. Lazarettet Vårtiden

1778) då hon var anfatt af en anfenlig Vat-

tu-fvulnad i de undre Ledamöter, jämte vat-

tufamling i buken med tydelig fiucluationj

ftraxt efter hon inkom , feck hon et Feber-

anfall fom flöts med ftark fvett. Följande

dagen kånde hon (ig bättre, och fant at fvul-

nåden i benen aftagit. Med de förra Läke-

medel hon brukat, uphördes^ i afvaktan på
en ny Paroxyfme, hvilken ock fom en Ter-
tian-froffa infant (ig på lika tid och med fam-

ma afiopp fom den förra. Man beflöt då

at låta denna Froffa hafva fit lopp obehin-

drat. Efter 7:de eller 8:de Paroxyfmen be-

fanfs Vattufots-fvulnaden vara aldeies borta.

Under denna tid hade lifvet fnarare varit för-

ftoppat ån Jöft , och Urinens a flopp ej ö-

kad. China-barken gjorde Hut på Froffan
,

och kraftigare föda återfatte henne til kraf-

ter, fä åt hon med fullkomlig hålfa utgeCk.

R - S 45 år, hade igenom et oorden-

teligit lefnads-fått, för/vagat fin hålfa, och

under flere otydlige krämpors uthärdande nå-

gon tid, blef Jluteiigen anfallen af Afcites

eller Buk-Vattufot. Innom få veckor tiltog

Bukens vidd anfenligen med tydelig fqvalp-

ning.
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ning. Man miistånkte Lefrens fel, men dem

kunde ej kannas for den ftora fvul nåden i

Buken. Törft, matleda, fparfam Urin, för-

fårligit utfeende med fiere vanlige fympfo*

mer, hade nu kommit til anfenlig höjd. Åt-

fkillige Läkare hade redan på honom för-

följt alia vanliga medel. Til Hut, når alt

var fruktlöft, föreJlogs honom Svettnings-

Curen, få vida den kunde vårkftåjlas. Til

den andan började han taga en Scrupel af

Dowers Pulver vid fångdags 5 hvilken Sats , få

vida den ej vifte någon värkan, okades en

timma därefter med 10 gran : och fom clét

ej heller gjorde tilfylleft, togs åter 10 gran,

efter 2 timmars forlopp från andra intagnin-

gen. Deffe 2 Scrupler gjorde honom fjuk,

het och matt, men til flut började han fver-

tas. Denna fvett fom räckte hela natten til

10 eller 11 förmiddagen, var få ftark at den

upblotte Madraffen och Sångklåderna. Hvad
fom år märkvärdigare var, han kräktes up 4
Libr. Urine famma förmiddag, och når man
måtte hans Buk, befants den 1 och en half

tum fmalare ån dagen förut. Nu gafs ho*

nom fvag Pounch til vanlig dryck j. fom til-

ftaddes honom at tiiråckejigen njuta. Når
man fåledes fortfarit några veckor , blef han

/luteligen aldeles återitåid. Tiden emellan

jfvettningarna rattades efter defs krafter, och

oaktadt få ftor Sats: af Pulvret var nödigt i

början, få blefvo federmera 10 gran tilråcke-

liga
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lige til en anfenlig hett» Man bör ock mär-

ka, at förr ån han började Svett-Curen , ha-

de han förut nyttjat Mercurialier til den högd,

at det fyntes och kändes, både på tandköt-

tet och af andedrågten , och deffe Läkeme-
del blefvo ytterligare fortfatte emellanåt Pul-

vret togs.

Det år ej fagt at Svettnings-Curen kan

sJtid och i alla fall aga rum 5 i viffa håndel-

fer torde den icke aga rum,, och i fomiiga

vara otjenlig. Följande torde gifva anled-

ning at tro det:

En medeiåldrig Man, fom jämte en. A*
nafarca klagade öfver fynnerlig Andetåppa,

få häftig, at han aldeles icke kunde ligga»

Nu förft började han föka hjelp, och efter

flere frugtlöfa fqrfök med de vanlige Med-
len , blef beilutit at låta honpm nyttja Svett-

nings-Curen. Man förordnade dä et ljumt

Bad och Dowers Pulver: knapt var han kom-
men ur Badet, föran han häftigt aried. Vid
öpning af äeis Kropp, befants i bröftet en
anlenlig famling af vatten.

Följande håndelfe i Augufti 1779^ blef

af lyckligare afgång , för Svett-Curen.

:

A -B. omkring 50 år, med en /lapp

kroppsftållning , och ifrån barndomen utfått

för mer och mindre Andetåppa, hade varit

utfått för häftigt arbete uti Sommar-hettan,
jämte en oordentelig diaet. Härpå följde

genaft en »häftigare Andetåppa, och därefter

V.B.Nioi. C ftark



ftaik fvulnad i lår och ben. Mitt i Augufti

månad fåg jag honom förfta gången. Ur
ftånd fatt at kunna ligga, måfte han tilbrin-

ga dag och natt flttjande, under ångeft och
vakande: de få ögnableck han bekom någon
fömn , blefvo altid häftigt , afbrutne och u-

tan vederqvickning: Matluften var i det må-
fta förlorad, och defs förra kropps-krafter

aldeies förlorade. Vattufvulnaden i benen
tiltog ganfka häftigt i den höjd, få at man
befarade dageligen Ikinnet Jkulle fpricka.

Under detta klagade han dock ej öfver fyn-

nerlig törft , ej heller var Urinens mångd
min/kad. Som han i ilt fri/ka tilftånd hade
lått at fvettas, få var nu åter denna evacua-

tion mycket hämmad. Den vanliga utvägen

med Expetforantia och Urin-drifvande Me-
del hade blifvit tagen utan nytta och fedan

man någon tid därmed fortfarit, blef Svett-

Curen föreftagetv Mercuren med Scilia i

pulver gafs i form af piller, hv3raf fnart nog
följde den vanlige fvulnaden i tandköttet och
en lindrig fpottning. Ibland alla var nu hår

et ftort hinder uti fvettningens vårkftållande

det, neml. Andetåppan, hvilken, igenom det

at den hindrade patienten at ligga, tycktes

göra hinder i operation. Men under det af

man ännu tvirlade på måjeligheten, hände

oförmodeligen at fvett bröt ut, hvilken ge-

naft befordrades anfenligen därigenom at déci

fjuke fveptes hel och hållen in uti Flanell

,

Ja-
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lades emellan yllna Filtar, och gafs laonom

därjämte fvag Pounch at dricka efter behag.

Harpa följde en anfenlig fvett: andedrågten

blef låttare, och efter den 3:dje eller 4:d«

natten, ledan fvettningen börjat, hade be-

nen fmalnat af til inemot deras vanliga frad-

ga. Det år mårkeligit at under alt detta, ha-

de ock Urinen et ovanligen ftarkt afiopp

,

och det i fynnerhet under fvettningen, Gnid-
ningar öfver hela kroppen , åtinörde ftrum-

por, en förordnad jåmn kropps-rörelfe och
en tjenlig diaet, förtogo ej alienaft den åter-

fående ben-fvulnaden, utan ock gjorde ho-

nom 2 månader efteråt fri ifrån iin Aftma-

ti/ka plåga, lamt för öfrigit i alt hånfeehde

fri/k. Man bör. ock befinna , at denna Cur
jfkedde i en årstid, fojn eljeft år den rninft

gynnande för fjuka af defs art.

jfcm. Um. Bilguers Praflijche anmis*

fung fur die Feldwundartze
y mit an*

gehångten Difpenfatorium, Erft. TL
Berlin 1783. 226 p.

I denna Del förekomma endaft Skutne

Sår i i den andra (kola Huggne och Stuckne

Sår lamt Hufvuäets Skador afhandlas. Re-
cenfenten finner de af A. afhandlade åmnen
vara dels otilråckeligen, dels ©tydeiigen ut-

C 2 red-
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redde; åfven fom A:rs Difpenfatorium icke

utmärker fig af fynnerligen recommendable
iore/krifter, U ex. Potio antiphl. fimplexi
Nitr: dep. unc. I. Aquae Ceraf. Nigr. unc. V.
Syr. Acet. Vini unc. II. at tagas hvar eller

hvarannan timme en mat/ked. Potio Antipht.

Camphoratai Camph. Dr. I. contere c. G:i

Arab. unc. I. folve in Aqv. font. unc. V,
Adde Nitri dep. unc. I. Syr. Acet. Vini unc.

II. M* hvartil kommer : Potio Laxans Antiphl.

Sal. min GU unc. II. Pulp. Tamar. unc. III.

Solve in Aquae ferv. unc. III. D. S. 3 eller

4 unce tagas på en gång.

(Gött. anz. 1783- St. 170.)

Hifloire de VAcademie R. des Sciences,

jnnée 1779. Paris 1782. 4:0 583. p.

avec. XVI Tabl.

Efter Hiftorién förekommer Åminnelfe-
Talet öfver Hr. Joseph de Jussieu. Han
var född i Lion d. 3 Sept. 1704, den yng-
fte af 16 Sy/kon. Hans Broder, Anton och
Bernhard, gofvo honom fmak for deras Ve-
ten/kap, och Academien feck pä en gång 3
ftora Botanifter, fom voro Bröder \ et befyn-

nerligt exempel. Han ål/kade ock Geometri
och Mathematique

o
, famt förråtrade någon tid

Ingenieurs-fyfla. År 1735 följd* han Aftro-

kö*
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nomerne til Peru fom Botanicus; han up-

tåckte dar Trädet hvaraf Feber-barken ta-*

ges och Jårde fig göra Extra«5t dåraf, på in-

vånarnes fitt, hvilket var kraftigare i vårkart

ån det fom gjordes i Frankrike. Då Aftro-

nömerne efter 7 år refte hem , företog fig

Hr. Jussieu at beföka fådane Americanfke

Provincer, fom icke bebos af Européer, dar

han fom Låkare hjelpte fig fram 5 Han var

hos Indianerne få välkommen, at de ej flåppte

honom från fig forrån en upkommen Farfot

rar förbi. Skada at de måfta hans dar gjor-

de uptåckter åro förlorade. I Potofi under-

rättade han Låkarne, gjorde Chartor öfver

Landet, granikade Bergvårken och förbättra*

de de allmänna Byggnings-anftalter, til år-

kånfla reftes en Pyramid til hans åminneife.

Hos Gouverneuren nyttjades han fom Läka-

re och födde dg genom den Vetenflkapen.

Ånteligen återkom han til Paris 1771, efter

36 års bortovarelfe , utmattad til kropps och

finneskrafter , endaft kand och vårdad af fin

ål/kade Bror, famt hade genom hvarjehanda

mifsöden, til mycken fkada för Vetenfkapen,

glömt bort alt hvad han fedt och förfarit.

Han lefde fedan i en flags bekymmerslöshet
til 1779 den l April. Han hade varit A-
cademiens Ledamot i 36 år, utan at någon
enda gång bevifta defs fammankomfter , ock
upoffrat hela fin lifstid til Vetenlkaperne, u-

*an at af Trycket hafva utgifvit en enda Af-

handling . - - • - Utur

C*
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Utur Afdelningen Korande ti! NaturaU

Wjforien, Cbernien och Medicin märkes: N.
XI. Hr. Bordenave Beråttelfe om Omen-
tum , fom faftvuxit vid en onaturlig fack i

underlifvet, bvarigenom en iluteligen dödan-
de fammanfnörpning upkom i tarmarne. N.
XIII. XVI. XXVII. Hr. Tillet berättar om-
ftändeligen de förfök han anfrålt med Renad
Platina, i affigt at utröna Acidi Nitri löfan-

de kraft 5 når den endaft var hopfmålt med
Silfver, vårkade hon intet på Plafina, men
når Guld dårtil lades, och ju mer Silfver

famt ju mindre Platina var i blandningen,

Jöfte hon denfamma, dock aldrig Platina full-

komligen. Märkvärdigt var ock at denne i

Acidum Nitri uplöfte Platina, aldrig kunde
reduceras^utan betydelig fårluft, iå at en del

dåraf lårer blifvit förftörd, och denne Me*
tall fåledes lå(tare ftå at förftöra ån den

,

fåfom mindre fullkomlig anfedde Kopparen.
Värkan af den öfyer Brunften dephlogiftice-

rade Salt-fyran , hårleder A. från Vjtnol-fy-

ran, emedan han fåg henne då förft vårka

på Guld (aldrig på Platina) når hon genom
Vitriol-fyra blef drifven utur Brunften, eller

ock efteråt blandades därmed. (Hr. Sage
vil åfyenfå redan hafva funnit, at den dephlo-

gifticerade Salt-fyran förlorar fm värkan på
Guld, når hon åter drifves öfver på Kok-
Jalt; men Hr. ScHéELE feck dock fin på

Guld få värkande dephlogifticerade Salt-fyra

utan
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utan Vitriol-fyra, ) N. XX--XXIII. Hr. Cor-
NETTE^feck, når han«öfver kol deftillerade

et med Vitriol-fyra blandat rykande Acidurn

Sajis, en härlig Syra, i hvilken fans tydeli-.

ga fpår til Saltpeter-fyra 5 igenom repeterad

deftillation -af Acidurn Nitri öfver Svafvel

,

kunde han nåftan aldeles uplöfa detfamma.

Qvick (il/vers Vitriol dref han up hel och 0-

fördelt, utom litet grått ftoft, hvilket genom
rifning förvandlades til löpande Qvicklilfver.

Metallifka Salter, hvilka innehöllo Vitriol

eller Saltpetter-fyra, har han fordelat genom
Kokfalts-fyra$ af hvilka det lyckats med dem
fom hyft Platina, Koppar, Jårn^Zink och Co-
bolt, men icke med Vifsrnuts-falt 5 Guld kun-

de icke få beftåndigt upiöfas i Vitriol ocia

Saltpetér-fyra , at det icke vid afrökning af

fig fjelf praecipiterades 5 åfvenfå Platina, då-

reft hon icke genom Minerali/kt Alkali var

nedflagen och den på detta fått tilkomne

Vitriol fmålte ganfka Jått i Luften 5 iåttare

geck det med Nitrum Platinas 5 Acidurn Ni-

tri löfer Jårn-Vitriolen, men ej Koppar Vi.

trio).

Utur Afkan af Tamarifcus , når den

va? famlad vid Hafsftranden, feck A. utom
mycken Selenit och något Kokfalt, et Salt, fom
beftod af Acidurn Salis och en Jord, famt

mycket Glaubers-falt $ men var örten ta-

gen en och en half mil från ftranden, få

C 4 vants
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vants ringa Glauber-falf , utan i defs ftålle

Tartarus Vitriolatus.

(Gott. anz. St 169. 17830

Medicinifch- Chirurgijche Beobachtungen
9

nebjl ehrigen Anmerkungen daruber
y

VOn CHR. LVDV. MURSTNNAy Reg.

Feldfch. &c. 2:te Sami. 8:0 184 p.

Berlin 1783-

En märkvärdig Samling af denne flora

Chirurgus. Hår finnes 1) Om den 1782 nd-

flan o (ver hela Europa grafferande epidemijkc

Sjukdom. Den utbredde fig altid emot vä-

dret. A. anfer Renfkt Vin, måtteligen bru-

kat, fom det båfta förvarings-medel 5 Sjuk-

domen var Catharraliik och tillika inftama-

tori/k, hvarföre ock åderlåtning gjorde godt

gagn 5 i anfeende tii blodens crufta inflL bru-

kade h3n icke Emetica, utan Crem. Tärt.

Saltpetter och Vegetabilifke Syror. Ledvärk
lindrades med Carrifer och Span/kflug-plå-

fter$ Sluteligen magftårkande båfka medel (a).

2) Ron om en elak Bolde med Rötfeberförenad,
Håraf kunna fiåikige Falt/kårer låra, at det

hvar-

( a ) Se mycket om famma Sjukdom , Band. 4. under
namnet Influenza. . »
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hvarhn dr Plåfter eller Salfvor, utan Natu*

ren allena
, fom läker och at når operationer

åro nådige, böra de fke i tid , emedan dröjs-

mål gör derri fruktlöfa 5 ja fjelfva Caufticum

Lunare år merendels öfverflödigt , ty når kat-

tet blir för löft, behöfs endaft at med com-
prefTer 6k3 tryckningen och anlägga et tjen-

ligt förband. 3) Om et enwiji Utjlag på et

3 års Barn efter en Crufia Laäea , hvilket

genom utvårtes medel måftadeJs läktes. Sjuk-

domar i huden kråfva mycken upmårkfamhet,

emedan de åro fvåre at bota når de blifvit

likfom inbitne, om man ei noga granliar

alla omftåndigheter, då man ock genom afhjel-

pande från en olågenhet kan göra ftor olycka. 4)
Om twå Starr-Operationer 9 af hvilka den e-»

na emot förmodan olyckades* Man bör i

tvifvelaktige håndelfer håldre förföka detta

medel , ån lämna patienten til bedragares

godtycko, hvarigenom både förmögenhet och
hallan åfventyras* 5) Om Handloge-brojkens

våld/amma krofsning , dåraf upkommen Kall-

brand, med anmärkningar fom vederlägga

Hr. Höffmans nya Låra om Skörbjugg. A.
påminner at man ej bör /kynda med Leders

affkårande; brofkerne iMänni/kans kropp tå-

la långe at vara blottade för Luften, utan

at fordårfvas, ja en brofk, fom af invårtes

orfak långe varit blott, har genom borrning

och tjänlig fkötfel, utan afikiljande, blifvit

bevarafl ofördårfvad.

C 5 Hvad
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Hvad ftriden med Hr. Hoffman angår, 6n-

/kade Rec. at A. håldre befattade (ig med
flere vackra Chirurgi/ke Röns upgifvande.

(Beytr. zu Erl. Gel.zeit.i783» XLIV. W.

)

Utdrag af et Bref daterat Cadix den 23
September 1783.

- - - Med e-t Svenflu härifrån til Götheborg

afgångit Skepp , fånder jag en flalka med
några Ormödlor inlagde i Spir. Vini. Se-

dan några vecllor hafva vi här enCuribruk,
fom lyckas förunderligen , och fom man ej

kan draga i tvifvelsmål efter dageliga exem-

pel under ögonen. Det år emot Kräftan,

Venerifka och aUa andra flags Sår och Värk

famt Lamhet
, fom^ härrörer af orenhet i blo-

det. Man tager Ödlan lefvande, fkår af huf-

vud , fötter och ftjert, flår af /kinnet och in-

tager den helt rå, half lefvande och fprit-

tande, om man har mage dårtil utan om-
dag, tuggande henne fom en bit kött, eller

för mera kråsmagade litet hackad i et Oblat;

obferverandes at ju varmare och närmare lef-

vande hon ånnu år, ju båttre. Dofis år eo

eller fle&e alt fom man behagar och kan.

Utan prsparativer eller andra Medicamenter

på famma tid, allenaft at man obferverar

diast. Det förordfakar olika crifis efter pa-

tien-
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rientens olika naturel, mycken fveri, diarr-

hce, ialivation 5 föker ftarkt på et af detta

fått, men utan fara. Det år vårkeligen får-

underligt hvad Curer man gforåt uti alla fö-

renåmde Sjukdomar. Det år en.affaire af 8
dagar. Intet exempel af olycka. Medica-

mentet år kommit från America. I Guati-

mala i Mexico hafva fndianerne från gam-
malt brukat det. Det år vårdt all upmårk-

famhet. Man tror at alla Ödlor, fom ej å-

ro giftiga, åro lika goda. Deffa jag fåndt

åro hår allmånnaft och dem man hår nyttjar.

De tagas med hånderne och göra aldeles in-

gen /kåda. - - -

GenÄn fenare Bref beråtfas at den nåm-
de Curen fortfar at göra lika god vårkan.

Innan den årstiden hos ofs infaller at Ödlor
tfnnas, hoppas man kunna upgifva namnet

på de Ödlor fom i Spanien nyttjas, och om
icke denna Cur, likafom många flere, hvil-

ka för nåmde Sjukdomar blifvit i de varma-

re Climaten inventerade, allenaft beror på
en fvettd ifvande kraft, och ej gor i andra

Länder tilfylleft* H. Gahn.

HiUdggnlng.

I Journ. de Paris for den 6 November
1783 omtalar Hr. Demorande , Franik Hand-
lande i Cadix, famma Medel. Ödlorne bru-

kas fom. nu fagt år, endaft at inålfvorne åf-

ven uttagas 5 de åro fmå, kallade i Ency-

clo-
v /
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clopedien Anolis de terre eller Gohemoucfies

,

8 a 10 tum långa och vid pafs en half tum
tjocka, fomlige gullfårgade, (totande på
gult och grönt, fomlige grå med flackar

(a) 5 de förra anfes vara honor. Curen hår-

leder fig från Byn St. Chriftoval Amatitan i

Guatimala. De bota åfven Lepra. I Mala-
ga år en lådan blefven hulpen genom 30 a 40
it.

3
fom likväl i Mexico ej hade fordrat mer

ån
<f
elleröfådane. Dar prepareras icke de fju-

ke det minita, men i Mailagga har man trodt

fig böra opna ådren förut. Man tror ock dar at

Curen endaft kan lyckas om Sommaren.

Något om Qyakfalveric.

Frankrike , få vål fom Tyfkland och de

flåfte Länder i Europa, år plågat af en fvår

och dödande politi/k fjukdom, neml. et nå-

ftan fritt Qvakfalverie. Vål har hittils en

födan bedragare (fom han med /kål må kal-

las, emedan han utan controll frårikar öfver

godtrognas egendom och lif) i Frankrike

bordt begåra Jof.af Konungens Förfta Lif-

Medicus, fom troligen gör X\g möda at defs-

förinnan gran/ka Medlets be/kaffenhet $ men
huru liten fåkerhet ofta vinnes, vittna ej al-

lenaft åldre utan ock nyare tider. Nyligen

år dårpå et bedrörligt exempel håndt i Pa-

ris 5

(a) Lacerta Faluftris £•
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ris y M:r Petit, Lif-Medicus hos Duc d'Or-
ieans har i Journ. de Paris for d. 10 Nov.
1783 infort beråttelfe om en Fru De tA Möt-
te , vid 32 års ålder, til hvilken han kal-

lades då hon var utan puls , händer och fot-
ter kalla, anfigtet rodt, magen fpdnd, med
Jiarka ref och tät diarrhcej hon hade 4 da-

gar förut i morgonftunden intagit af Eau Me-
dicinale de M. Huffon , et priviligerat Area-

rum, och 2 timmar därefter börjat få ondt

i magen med upkaftning och ref. Oagtadt

de båfte använde hjelpemedel dog hon fam*

ma afton af Kallbrand i inålfvorne.

K. Medicinlka Societeten i Paris, fom
nu nyligen lårer hafva fådt Embetes upfigt

på alla Arcana, har genom iin Secreterare

låtit varna Allmänheten för dylika opåliteliga

Medel , dem Societeten ännu icke hunnit un-

dtrföka, hvaribland namnes: Eau Mcdicinal

de M:r Huffon, Poudre de Mir de Gödemau
och Eau du S:r d^Acher.

En Chemicus vid namn Freenhard har

underfökt det forfta och funnit det beftå af

Graiiola; det andra har Apothek. Hr. Cro-
HARé funnit vara Mercurius prcecipitatus Albus

,

hvari några löpande korn Qvickfilfver och litet

kol åro lagde at förvilla Allmänheten, det

tredje (kall förft hafva varit en folution af

Nitrum med en Mucilago, men fom* defs

Au£tor fedan ändrat och tillagt en folution

af Vitriolum Album
3

och HuteJigen förvand-

lat
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lat til en folution af Mercur. viv. iAcidum
falis.

Så leker den famvetslöfe qvakfalfvaren

med de godtrogne. Defte Medel, (om un-

der en förnuftig Medici förordnande åro gan-

fka goda och kunna göra utmärkt nytta, gö-

ra genom qvåkfallvarens egennytta, i den
enfaldigas hand, ofta de oboteligafte olyckor

för lif och faåifa.

Hos ofs åro fådane håndelfer knapt mo-
jeliga. Igenom KgL Maj:ts vifa Medicinal

Forfattningar och KgL Collegii Medici oit

at dem handhafva, åro, kanlke tufendtals

dylike olyckor förekomne. Ganlka få bland

Allmänheten veta årkånna en fådan trygghet

och vård för deras val. Qvakfalfveriet refer

val ofta up hnfvudet , befynnerligen fedan en

hop tiggar-Judar hitkommit, men lika få of-

ta nedkufvas det och har hos ofs föga an-

nat infteg fått ån vid obetydeliga utvårtes å-

kommor.

J. L. Odhelius.

Lettre de M:r le Comte Morozzo a M:r
Macqver Jur la decompofition du gaz

Mephitique et du gaz Nitreuw Tu-

nn 1783» 4:0 22 p.

Bly i Jord-Retorter och med en hetta

vid hvilken det ftåndigt kokte , åfvenfå Qvick-

filf-
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filfver, blefvo til Kaik uti Fix Luftj det fe-

nare åfven uti Saltpetter- Luft, och den öf-

verblifvande Luften var båttre ån allmån Luft 5

Qvickfilfret liknade fullkomligen annat Qvick-

filfver, fom för (ig fjelf blifvit eaicinerat , och
gaf, iika fom det, i ftark eld dt-phlogiftice-

rad Luft: Grefven /lutar håraf, a t Metaller-

ne , då de calcineras i öppen Luft , draga Sy-

ran til (ig urur honom , och denne Syran har

Jika fom andre, en helt ren Luft tij grund-

ämne 5 denne Luftens olika ' förhållande til

det fura, utgör allena /kiljaktigheten Syror

emellan. {Gött. anz. St. 174. 1783.)

Chemifches Archiv^ von D:r L. Crell 7

Leipf. 1783. /. Band 8:0 174 p 4 m.

2., Kupf.

Hr. Bergs-Rådet åmnar til Chemi/ke ål-

(kares tjenft uti tilförliteJige utdrag har famla

alt hvad i Lårda Samfunds Han dl. hos alla Natio-

ner, nyttigt i Chemien finnes 5 hvarigenom o-

felbart hvarjehanda nyttiga Rön åter uplifvas,

til förtigande af Lårdoms -Hiftorien? uplys-

ning. I detta Band åro utdrag af: Phil.

Transaä. från 1665—1669. Jcad. de Sciences

i Paris från 1666— 1 699. och Acad< Nat.
Cur. från 1670— 1694. 2:ne dylika Band
utkomma hvart år. (Ibid. St. 175. 1783»)

M:r



48 , # ) o ( #
M:r Raulin, Kon:s i Frankrike Lif-

Medicus, har nyligen botat et förnämt Frun-

timmer , Madame de Priel for en vida kom»
men Lungjbt} Hon hade från början 3f är

1779 na ft en FJufshofla med Feber, hvilken

val lifades af vanliga Medel, men en vårk i

bröftet, en torr hofta och en /lags hemlig

Feber räckte hela 2 månader med ivårighet

at andas. Efter et hälft år llogs hårtil en

fnufva, fom genom åderlåtning fördrefs , men
kaftade /ig därefter på bröftet, med förut

nämde ölägenheter, jämte någon blodhoft*

ning.

I Julii månad 1782 okades det onda.

Hoftan blef få fkarp och envis fom en K ik*

hofta, blod uphoftades i ftörre myckenhet;

värken i högra underlifvet fpridde fig til he-

la broftet , få at armarne med fvårighet kun-

de röras 5 hoftan /lots merendels med up-

kaftning; kroppen afmagrades.

Hårtil kom at finnet var ned/lagit af

forg; och en Bror drogs med en af vårds-

löshet obotelig blefven Lungfot.

Hr. Raulin tröftade Patienten vid Tor-»

fta beföket i Januarii 1783, med hopp om
bättring. Han föreikref en tjenlig diset, mat*

telig kropps-rörelfe och en Bouillon af Gre-

nouilles
,

(a) morgon och afton, hvarmed

hon fortfor nåftan et hälft år 5 i denne fop-

pa

I
I !

I I » I I '
'

'"'

(a) Råna Temporaria,
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pa lades råtter af Cichoreum, Bugloffa och

Polypodium, blad af Purjo, Virga Aurea,

Bugula och Vattenkraffe, famt en matfked

Syrup Balf. de Tolu. Til drick nyttjades

lnfufum Millefolij , uti hvilket Gummi Ara-

bicum en half Dr. til libren var uploft. En
Bröft-faft togs fom oftaft, fom var famman-

fatt af Syr. Pap. Rhoead. A!th. Fernelii och

Violae aa 2 uns, uti 3 uns af lnfufum Hy-
perici, hvari åfven uploftes i Dr. Gummi
Tragac. Hvar afton togos til at Jifa hoftan

Piller af 3 gr. Myrrha, 3 gr. Maffa pil. e

cynogl. och i gr. Campher
,

gjorde med
Syr. Tuffilaginis. Lindrige Laxer-medel bru-

kades tillika, alt fom omftåndigheterne for-

diade.

En annan' Bröft-firup nyttjades åfven

fom oftaft, gjord af lnfufum Marrubii Albi,

Mufci Arborei och Hederae Terreftris med
Balf. Canad. och facch. rofarum.

Vid Midfommarstiden 1733 /kref Fra

Priel til Hr. Ravlin at hon var fullkomlig

gen botad igenom defTe nu upråknade me-
del. Och hon tillåt honom gifva Allmänhe-

ten kund/kap både om håndelfen och hen-

nes namn, til tröft får andra i famma fvå*

ra belägenhet varande fjuke.

(Journ. Encycl. Oå. 1783* p- 299.— 303,)

V. B. N:o 4- D Hen*.
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Henr. Aug. Wrisberg^ Ohfervationcs

Anat* Obftetr* de JlruBura ovi et Je-

cundinarum hum. in partit mattiro et

perjcao co/ledfce. Gött 2783- 4:0. 3%
p. c. Tabu/a JEnea.

Denne Afhandling år utur Gott. Qoment.
hår enfamt aftryckt. De befkrefn.e håndel-

fer åro iå märkvärdiga och fållfyntä, och ge-

nom tillagde anmärkningar få vigtiga, at de

både därtore och för den utmårk/a noggran-

het och (kickclighet med hviTlia Koppar-

ftyeket år förfårdigat, kunna in Anatomia
fubtiliori jämföras med Älbini arbeten , få

mycket mer, fom de åro de förfta i fit äm-
ne. Ibland 2000 Forlofsningar har A. en-

da(V träffat 3 dar lefvande Barn kommit til

vtrlderi med hela hinnor. JLåran, om Barns

Jit utan andedrågt efter fcdelfen, vinner ge-

nom A:s förfok mera vifshet och angår Lung-

profvets grånfor, hviika A. hår noga utftakar.

(Beytr. zu Erl. Gel. anm. XLV. W. 1783-

)

En Landtmanj boende omkring Stade,

fom iyffeifåtter lig med Hittoria Naturells

och garna hjelper fattigt folk med fidane

medel i deras ijukdomar , (om Naturen på
tovarje ort frambringar, har famlat Fnafet

Ca-
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(Calyx) på Valnötter ( Nux Juglans ) och

dåraf pråffat ut faften $ dåraf dröp han någ-

ra droppar på allahanda frifka Mafkar, dem
han förvarat i grumligt vatten til at hålla dem
muntra, och markte genaft huru plågade de
dåraf blefvoj de krympte fig ihop , rttigo

convulfioner , ftråckte lig fmåningom och

go. I anledning håraf förfökte han liftens-

kraft hos Månnilkor, fom . plågades af Ma-
rkan Han gaf 3 dagar å radpå faftande ma*
ga i morgonftunden en mariked d"räf- i hvitl

Vin, hvarefter han feek den glädjen at fin»

na fina förfök lyckas, i det Patienterne mi«

fte en myckenhet falkar. Medici i Sta le

förfåkte federmera detfamma med onikelig

framgång, och de hafva i Bref berattar det

til Hr. Bombe, hvilken åter med de! t denna
uptåckt til Hr. Cadet, Led- af K. VtU Ac*

fom upgifvit detta for Allmänheten.

4

(Journ. de Paris II 0#. 1733.)

jinmdrkning*

Det år et mycket gammalt och bekant
Medel at bruka Vainöts-faft emot Ma/kar,
Vi hafva i vår Pharmacopée , under, namn af

Extratlum Juglandts , en nlredning fom juft

i famma ändamål år införd , men fom ej

brukas i Pradiquen Jå mycket den förtjänar»

I Skåne j dar Valnötter trifvas och växa i

myckenhet , brukas det mera och med fram*

D 2 gång
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gång, enkannerligen hos Barn , famt borde

oftare ån nu iker , vid fådane håndelfer kom-
inas i hogj hvarvid påminnes at man ej bor

nyttja för liten dofts, utan til det minfta 2
eller 4 Drachmer om dagen, med efterföl-

jande tjenlige afförande medel.

J. L. Odhelius.

Car. L. B. DeGeer genera et fpecies

Infe&orum, Lipf. 1732. 220 p. 8 :o har Prof.

Retzius utgifvit 5 det år egenteligen et La-

tinikt Utdrag utur det DeGeeri/ke ftora Ver-

ket: Mernoires fur les Infectes: Förft före-

kommer en kort be/krifning af DeGeeriike

Genera, och i lika ordning dårefter Species,

alla med hånvisning på Linnaeus. Detta kan
ock nyttjas til Regifter med beqvåmlighet af

dem fom aga Originalet.

(Gött. anz» 191. St. 1783-

)

De Vfu Opii in Febribas lntermittentibus 9

pro Gradu def. Joh. Jac. SchjertlicH)

Gott. 11 Apr. 1783.

Man finner förft en \år\g Förteckning på
alla fom tilftyrkt at nyttja Opium i deffefjuk-

domar, få väl enfamt Xåfom hufvud-medel

,

(om
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fom ock blandat med andra. Lind har i

fenare tider våckt de flåftas upmårkfamhet

dårpå. Det har gjordt god nytta åfven då
Sömn-fjufca varit blodad därmed. Defs

värkan år Stillande och Svettdrifvande. Når
Inålfvorne behöfva renas kan det lätteligen

/kåda $ men når Nerverne lida år det krafti-

gaft. Likafå når fvettningen ej vil fort, el-

ler Febren år en fölgd af hämmad transpira-

tion 5 når Kina- barken i vifla epidemier ej

vil hjelpa 5 når Sjukdomen långe varat m. m.
Ofta år ock tjenligt blanda Opium til Kina-

barken. Råtta tiden at bruka det år Itraxt

efter hettans början; men om Sömn-fjuka år

inblandad, tages det ftraxt vid förfla rysnin-

garne 3 fkulle Pat. ha fvårt at fvålja, nyttjas

det i Cliftir, eller ingnides , uplöft i Sp. vi-

ni , utåt ryggraden eller appliceras med fug-

papper öfver mag-gropen.

(Ibid. St. 182. 1783-

)

Esjais Philojophiques fur les Moeurs de

divers animaux etrangeres y avec des

obfervations relatives aux principes et

ujages de plufieurs Peuples, ou Ex-

trait des Voyages de M. en Afie.

Chez Couturier et Tillard a Paris

178?. 8:0 430 p.

I detta Värk förekomma märkvärdige

D 3 An-
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^nmårKningar både för Hiftoria Narurnlis och

Politiquen, A. har genomreft flörre delen af

Aiien. och 2 gånger iandvågen til Oft-Indien

och på någre flåJIen . uppehållit fig fiere år 5

defs omdömen utmärka (ig af fanning och

frimodighet at med foglighet råtta fiere fine

landsmans, befynnerligen Gr.BuFFONs mifstäg»

For många blir det vålkommit at Djurens

inhemfka namn öfverait åro antecknade 5 Lin-

isiaei fela vål, men A- befkrifver dem få no-

ga, at man lått känner dem igen, på några

Amphibier når. Hafsopnen på Oftindi/ka

Rufterne år giftig* På G\ai6gons*Ormen gö-

ra v.ffa toner den fiarkå, värkan, at, fom
Kfmpher redan anmärkt , folk gifvas fom

fyffllfåtta fig' med at handrera honom huru de

behaga. Den Gråna flygande Ormen hänger

fig i trådens qviftar, och i fkygcf af dem lu-

rar på fit rofi den år lika giftig med dea

föregående och rådd för rnennifkor. Gift*

Ormen, den färligafre af alla, år fmuts-gul

och brunröd marmorerad 3 den brännande

Ormen > få kal!ad af kånflan efter defs bett,

Sr bruna'|<tig med bmngröna flackar , hvars

bett jått år dödligt", genom våtikornés ftarka

pplösning. Dvdrg-Örmen år icke giftig. E*

jnot giftiga Ormars bett' och emot fting

a( chn hvitluta famt fvarta Scorpion, fom

>ljeft fkall dörkinnom "några timar, ehum

Cftmehonten ingen Unr.irig har dåraf, bru-

kas ofta med nytta at. göra inlkårningar i få*

ret,
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ret, hvaröfver fedan iågges kalk , eller et

flycke ergig Koppar. Crocodiler och Sala-

mandrer kokas med krydder och köttet åtes.

Cameleontens om/kiftande färg hånleder A.

frän det blä-violetta blodet och ådrornas gul-

het. Gräshoppor ftekas och fåljas på Tor-
gen, beiynnerligen i Arabien. A. har botat

iig ganfka fort från Vena Medinenfis med
Mercurialfalvas innfvande, fedan han förut

fruktlöft förfgkt andra medel* Den /köna

Foglen, fom Buffon kallar den Malabarijka

Omen , ehuru den åfven få vål fins på an-

dra jtållen i Oftindien, år mycket mindre ån
en Örn och aldeles icke nogräknad på mat.

I ruinerne af Bels Tempel i Chaldaeen fin-

nas många Uglor , flora fom våra Höns.
Sakfak, en Fogel fom ål/kar moras , lefver i

Arabien och Egypten af kräftor och fmå fi/k.

Den fom Buffon befkrifver, under namn
af den Philippinfka Tjockfnabeln , fins på an-

dra ftåJIen i Afien och Africä, famt liknar

nårmaft en Hampfinh Flddexmofs åtas på
Jjle de France och Bourbon ganika gärna och
deras fett nyttjas fom Olja til Sallat. Schak-

kals åro i Afien mycket allmänna 5 de ftjåla

fig ofta til de refande når de fofva och hus-

hålla med matfåcken. Tigren angriper hvar-

ken Bufifelen, eller Elefanten, eller Rhinoce-
ros, dåreft icke hungren tvingar honom dår-

til. Elgen finnes ända i de födrafte delar

af Aficn. Bif<.n 9
den /könafte af all horn-

boikap,
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bo/kap, kommer gemenligen från ofverfta

delen af Gux.erat 5 Bifon jubatus Plinii kom-
mer från bergen af de flora Ikogarne ini In-

dien, på grånfen af Tibet. Indianerne bru-

ka bofkaps-excrementer til brånfle , få vål i

koket fom i fmedian- Arabeme kalla Buf-

felen Ström Oxe för Cm färdighet at (imma.

Fröet af Bambu -Råren år ganfka födande;

Invånarne på Bergen emellan Indien och
Haifön lefva dåraf, fåfom af Ris- Elefanten

forfaller ofta i en mjåltfjuka, fom år farlig

för bå\de Djur och Menni/kor; A. har fedt

en ung Elefant di fin mor med mun och

tungan , utan at nyttja fnabeln. — Knokarné

på Bufflar, Bifons och Cameler åro icke fölg-

der af arbets-bördor 5 de fenares hårdheter

härröra af deras fått at hvila ; deras kött fma-

kar tämligen godt, dock mycket tort. —
Bejkrifning pä Pejlen i Syrien : A. var fjelf

illa fjuk dåraf. Staden Birr vid Euphrat

,

hvars Atmofpher vådret kunde röra , hade

ringa känning dåraf, men Orpha , fomårin-
neilutit af 2 berg , dår vådret ej fritt får fpe-

la, led mycket 5 fållan år Peften få lindrig

fom en vanlig inflamations-feber. A. tror

at om man infprutade 2 eller 3 droppar af

fura Spiritus i ådrorne /kulle det vara et få-

kert medel. ( Kan/ke han anfer Peften vara

af Alkali/k art) — Ofverfta bladerna af
hampa brukas af fomlige bland gemene man
ömnigt i ftållet för Opium , med nåftan lika

vår-



# ) o ( # 57

värkan. — Hos vifla Sjöröfvare i Oftindien

vet man icke af Skörbjugg på Skeppen 5 de-

ras vatu-kåril år af trå, fom innantii blifvit

belagde med Bomull, hvilken förut blifvit

doppad i en blandning af Kalk, Harts och
Olja, hvaruti Mufleiikals-Kalk ft^dan ar inknå-

dad 5 bland Skeps-koften fins ock tjock tor-

kad Mjölk. — Dufvor brukas emellan Bag-
dat och Baflbra at föra bref. I Perfien kal-

las den Giftiga Vinden : Samiel (a) 5 Folk

fom under iömnen öfverfallas af honom , dö
plötsligen , fåfom af en invårtes eld och de-

ras vät/kor blifva ogement uplöftej men man
vet når han kommer och varnas dårföre al-

Ja j blåfer han öfver breda vatten få förlorar

han all fin ikadlighet. Ouran - Outangs fin-

D 5 nas

(a) Han kallas kfrtn Sam 9 Smum eller Sameli.

Har en fvafvel-lukt; Luften blir helt röd i den

negden hvarifrån han kommer j Folket käftar fig

på anfigtet ned mot Jorden når de mårka defs

ankomft, åtVen hålla Kreaturen munnen mot mar-
ken ; eljeft dör man merendels ganlka fört ehu-

ru fomlige Ikola lefva några timar och några kom-
ma fig före genom upfrilkande medel, til hvil-

ken ända Araberne föra Hvitlok och Rusjin med
ftg på refor. Inncm 2. timar efter döden flödar

bloden ur nåfa och öron; kroppen håller fig

långe varm, blir blå-grön , och arm eller ben
kunna flciljas lått vid kroppen. Denne farlige

vind kommer altid från de våderftreck dår Hora
ödemarker åro belågne. Se NlEBUHR Befchr.

von Arabien p. 7#

j. l. o.
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inas icke mer på denna fidan om Ganges och

på många ftåilen i Indien åru de fåilfynte
5

Konorne jkola haCva-rnånads * rening. Loris

kallas Smygare af lin fena gångj hans kno-

tor ftå icke få ut fom Buffon dem afritat.

Aporné åta i titt frihets tilftånd både Agg
och Infecter; Mohamedanér och Hedningar

tåla cem garna och i de fenares Tempel fit-

ta de ofta uppe i taket i flora hopar.

(Ibidem St. 134. 17830

Utdrag af. ef Bref til H:r Arch. o. R.

Back frän Joh. Reftenivs
, (a) da*

terat Kongsberg i Norige> i Nov. 17 83*
- — Apothefcaren H. Peckel har för några

år fedan anlagt en Rhabarber - Pläntage ge-

nom en enda Planta från Köpenhamn, fom
nu beftår af omkring 2000 ft. Plantor 5 en
Rot upgråfdes i Sommar (1733) fom gaf

öfver 2 &å!p. torkad och (kaiad Rhabarber,
hvilken til alla delar liknar den Siberi/ka5

<f

år år det minfta en fådan Rot behöfver vå-

xa 5
jordmånen bör vara mylla, (b) — Jag

har, fedan min afrefa från Sverige , befokt

Ryffland, Curiand , Polen, Schleiien, Saxen,

Dan.
1 " I

1
w

1

11

(a) Kar* vavitjApothekare i Söderköping.

(b) Se om detta åmne i denna Vecko- Skrift » B*

4. K 63*
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Danmark och Norige, famt årnar mig innan

kort til England.

Joann. Petr. Frink , M. D. Corif.

Inf. et Archiatri Spircnf. cet. Obfcr-

vationes qvcedam Meclico - Chirurgicce.

4:0 28 p. Erfurt 1783.
Anmårkningarné åro 3. Den FSrfla om

en fvulft i underllfvet , fom efter en barn-

fång för 9 år fedan förmin/kats, men vid en
nyfs öfvertiånden barnsbord tagit til och ån-

teligen gådt til bulning; efter någon tid märk-

te Patienten Gallfienar fmåningom komma få

val geqom den öpnade bölden , fom fiolgån-

gen , inalles 2^*ft. Och genom Lifmodrén
afgeck mycken mogen materia. Efter mån-
ga fvåra anftöter läktes åntefigen denna bul-

ning och den utmärglade Frun hämtade åter

krafteVne få , at hon ån en gång födde etf 7
månaders fofter. Den Andra Anmärkningen
röfer en Förloffning rned Synchondrotomiens

tilhjelp, fom biifvit utgifven för at vara lyc-

kad vid en fvår Cafus. Barnet kom väl ief-

vande til vertden genom vändning, fedan

Operation var fkedd , men dog efter en fjer-

dedeis time. Modren , fom d. 5 Apr. 1778
undergeck denna Operation , lefde under hvar-

jehånda plågor, ej längre ån til d. 12 i fam-

D 4 roa
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ma månad; men döden tillkrifves icke Ope-
rationen utan en åkommen Kallbrand (?)•
Den Tredje handlar om åt/killige Grcffefler

med Vattniot blandade, dar ock modren i-

bJand blifvit tappad , födt likafullt fram fo-

dret - men å nyo fådt Vattufot och - dödt.

En annan anfågs vara hafvande, men efter

döden uptåktes det vara en Hydrops facca-

tus, hvarpå ofta gifves exempel.

(Erl* Gel. Zeit. XLVII. St. 1783-

)

Ohfervationum Medicarum FafcicuJus år

titelen på den af Doft. Henr. Chr. Woeltge
i Göttingen d. 24 Maji 1783 utgifne Grad-

ual Difputation; hvari följande märkvärdige

Rön förtjena anmårkas 5 Genom Pulver af

Valieriana och Jalappa åro flere botade från

allahanda Mafk-kråmpor. = En af en galen

hund biten bondgåfle, blef befriad både för

Raferi och Hydrophobie.; fåret var redan läkt

i 48 timmar och på 48:de dagen började d t

göra ondt, med andra kännetecken til fmit-

ta , och likafullt lyckades det at rådda honom,
— En bulnings Lungfot botades med Decoft

af Stjp. dulcamarae blandad med Oxymel el-

ler Socker. — Tartarus Solubilis, tilredd

21 Acidum Tartari mattat med Alkali Ammo-
niacum, har, efter flere hår anförde prof, bo-

tat Melancholi och Manie når den, på hvar-



# ) o C # 61

jehanda fått blandad, blifvit dageligen tagentil

et hälft Uns. — Merc. Sublimatus från hälft til

et och et hälft quintin uplöft i 24 Uns de-

ftiiJerat vatten , har botat en fmittande /kabb

hos barn och klent folk , når därmed ftåliet

blifvit tvåttat morgon och afton; den år ock

båttre ån feta Saifvor, hvjlka ftoppa Ivett-

hålen. — Beråttelfe om en Patient, tom va-

rit plågad af ma/kar och hvarjehanda Lefver-

anftöter, från hvilken ofta genom Solgången

bortgingo blåfor, af hviika A. i Spiritus Vi-

ni förvarat <y28 ft- fomlge genomfldnlige

,

andre af faftare art 5 Sluteligen upkom en

böld öfver högra Roen , fom efter öpnandet

hade et ftort djup men gaf ringa mycken-

het var $ på inte dagen kom dårutur en

blåfa och dårpå en otalig myckenhet feg

materia af famma art fom blåforne och flu-

teligen vårklige excrementer5 Oaktat alt det-

ta vifte fig en god fuppuration och fåret

ikickar fig til låkning.

(Gött. Anz. 186 St. 17830

I Halle utgaf H:r Joh. Ludv. Bruisiow

d. 26 Apr. 1783 på 3 Ark en Acad. Strid-

Skrift de Faktarum Cauta in Puerperis Ap-
plicatione , under Hrr Hof R. Boehmeus Prae-

fidiura. Förft genomgås grunderne til Bind-

lars nyttjande. Så väl Pnefes fom många an-

dra
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dra hafva aldrig £edt de Barnaföderfkor få

en /lapp hängande buk , fom underlåtit at

linda fig $ åfven brukades de aldrig, bvarken

af Fried eller la Mötte 5 de befordra åfven

icke Uteri farrimandragning. Le Pev fåg

mer fkada ån nytta af dem. Hof-R. Boeh-
mer talar om många fkadeliga följder dåraf

når Lungorne eller Lefren åro fjuklige, eller'

Bamaföderffcan år fallen til fömnfjuka. Vid
Svimningar åro de endaft attilftyrka, allenaft

de anläggas lindrigt, men kommer Svimnin-

gen af Lifmodrens rämnande, få hjelpa de
icke. Vid vida tilfållen kunna de ock lifa

eftervårkarne. Ännu år ej afgjordt om Lo-
chia därigenom befordras eller minfkas , el-

ler om de åro tieoiige för Bröften.

(Beitr. zu Erl. Gd. Anm. XLVIII, Woche
17830 .

Ny heter:

H:r Per Afzelius, Phil. Mag.' och Med.
Cand. har fedanjunius 1733 varit tjenftgoran-

de vid K. Lazarettet i Stockholm fom Under-

Chirurgus til med. Dec. Han årnar med det

förfta anträda en lärd utländ/k refa.

K. M. har i nåder tillagt Apoth. i Gothe-

borg H:r Sasse, Affeffors namn och värdighet.

Med. o. Bot. Profefforen i Upfala Doft.

Carj. v. LiNNé arled den 1 Nov. i defs 43
år
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år, til en betydelig förluft for defs Veten-

skap. Om hans lefnads-lopp, fjukdom och

död framdeles mera.

Stads -Phylicus i Götheborg Do#. Joh.
Martin Gråberg har under den 23 i ept.

undfådt K. M. Nådiga Bref på Afieflbrs

namn och värdighet.

H:r de la .Martiniere, K. i Frankr. För-

de Lif-Chirurg. dog i Paris d. 19 O&.i defs

88 år. H:r ANDöuiLLé har i 22 år haft fur-

vivance på Sysllan.

Efter framl. H:s Exc. H. R. R. o. Com.
af K. M. Orden, Gref Rudenskold, har K.
M..i Nåder til Diretfeur vid K. Lazarettet

utnåmt H:s Exc. H. R. R. o. Com. af K.
M. Orden , famt Hans K. Högh* Kron-Prin-

fens Gouverneur, Baron Fredric Sparre.

Anne -Charles Lorry, Docfeur Regent
de la Faculté de Paris, Vice Prefident de Ja

Societé R. de Medecine, född 1726, dög
vid Bourbonne Håifobrun d. 13 Sept. I783j

i defs 57 år.

K. M\s Refa til Baden vid Pifa har

gådt få Iyckeligen, at Han utan fynnerhg olå-

genhet dit ankom d. 2 full. Nov. Efter 2
dagars hvila nyttjades de Värme Baden, flere

gånger, til d.24Nov. med den lyckelige vårkan
at K.Majit blifvit i Sit Arm-brott anfenligen

lifad, och Armen kan nu med mindre fvårighet

röras och nyttjas 5 Enl. Defs Lif-Chir. Aff*

El. Salomons afgifne beråttelfe.

K.
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K. Vet. Acad. Förfte Secreterare Herr

Per Wargentin, Ridd. af K. Nordft. Or-
den, afied d. 1 3 Dec. L783 i defs 67 år,

til en vdrkelig forluft får Vetenjkaperne. Han
hade fÖreftådt denna Sys/la fedan 1749, ***•"

pä 3^:te året 5 var Ledamot af Kongl Frän-

ika, Ryfka, Dan/ka, m. fl. Lårda Samfund

5

efterlämnar en gift och 2 ogifta Döttrar.

Franc.

Rdttelfer:

Uti denna Vecko- Skrift 4:de Bandet p.

219 1. 15 för Myrt. Brab. lås: Rhus Coriaria

Linn. p 294. I. 14 tillågges : I Frankrike

bör 100 fkålp Förtenn. Alliag hålla 97 fkålp.

Tenn, 2 a 2 | fkåfp. Koppar och reften Wifl-

mut, för mera faithet. — p. 365 föregifves

enl. Journ. de Paris, at Hrr Farther på
Engel/ka utgifvit en Afhandling om Krokryg-

gigas botande, men det år enl. Monthly Rem*

Jan. 1783* P- 93« ofelbart H:r Pott fjelf, famt

et vanligt mifstag af Franfke Recenfenter*

Det fammaftådes p. 385 införde Recept

röjer nog ty del igen fin hårkomft från en, u-

tan underbyggnad, med Invårtes Låkarekon-

flen fig befattande olegitimerad Pra<5ricus 5

dylike ufelheter förtjäna at få ofta anföras, til

defs deras Författare blygas at leka med
Allmänhetens godtrogenhet, åtminftone med
hand på papperet.

Ibland Råttelferne för det Bandet bör

L. 2* låfas lör 157.
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ft^wd 5*05. fätfify På/7. acMetLDoä.
Dijffertatio Inang. Med. de Infallibili

Remcdio Prophyl. Siphyleos. Frib.

Brisg. 8:0 3a p. 1777. 00
Sedan A. i de XI förfta §. vidlöftigt

fökt vifa at alla Gifter och det Veneri/ka en-

kannerligen taga (it fåte och utfprides från

Tela Cellulofa, glandlerne och den från dem
uriilade Mucus 5 Tamt i den Xlhte tagit for

afgjordt at alla Alcalier deflruera Mucofite-

ter genom lin irritation , kommer han, §.

XIII,. til (it föregifne ojelbara Medel, fom it

Lixivium Saponarium uploft i få mycket vat-

ten, at om det tages i munnen och.man fköl-

jer (ig därmed, det tager Slemmen med (Ig

utan retelfe. Därmed tvättas, ftraxt efter en

mifstånkt Concubitus, glans penis
,

praepu-

tium, Vulva, Ljum/kor och infidan af låren,

famt göresen infprutning i Uretbren hos man-
folk och Vagina hos qvinkönet} tvättningen

/ker båft genom en indoppad Tvämp. Ofta

fkall en enda aftvåttning göra tilfylleft.

Ju förr detta /ker, ju fåkrare, (§. XVI. >
Chancrofe får böra med Alkali Caufticum

brännas och giftet qvåfvas ( 5- XVII). Bu-
bones böra genom fuppuration rånfas

, (
§>

XDC) Condylomer böra med Cauft. po-

tentialen eld) eilef Alkali Cauft. förtåras*

Men nar hela blodmaflan år Ikåmd^åY intet

annat medel öfrigt ån Mercurea. ( §. XXI.)
Nio^.F.B. E M:f

< a) Se detta Band p 4 if,
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M:r de Horne, Medicus i Paris, har med
flit fprutat Venerifkt gift i Urethren på en

fri/k och ftraxt efter med denna folution af-

fkoljt och nedqvaft defs värkan, utan elak

påföljd. A. Hutar håraf at Gonorrhoé få hos

man - fom qvinkön medelft detta Lixiv. Sap.

folution altid kan forekommas, åfven fom
all fmitta /kall forekommas om ljumfkor, lår,

mage och närliggande delar därmed ftraxt

tvättas •ch renas.

Anmärkning.

Det kan väl vara möjligt at en ikåligen

ftark Alkaliik folution båttre ån rent vatten,

förmår af/kölja en nyfs åkommen Veneri/k

fmitta, men orn det är' et ofvikeligit förvar-

nings-medel, blir kanike fvårt at utröna, för

både Phyliike och Moraii/ke hinder. Och
få långe inga vårkeliga törfök med noggran-

het åro gjorde , blir det altid förlåteligt at

fatta detta Medels kraft i fråga.

J. L. O.

Obfervatictrs on the difecifes which ap-

pear ed. in the Army on St. Lucia, in

Dec. 1778, Jan. — Maji 1779. To

which are prefixed remarks , calcula*

ted to qjjijl in afcettaining the cmijes >

and
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mel in explaining the treatment oj

thofe elifeaps. Barbados 1780, 4:0

65 p. «:
;

Auftor kallar fig John Rollo, under

dedication til Gener. Vaughanj Oen St. Lu-

cia har mycket (lilla flående vatten emellan

berg, dålder och flåtter, och många giftiga

örter i fina tjocka fkogar. Regn-tiden räc-

ker längre ån på de andra Caribifke Oarne.

Under före nåm de tid, fom /"kulle vara den
torra års-tiden, rågnade åfven ofta, dock
mer i de förita ån i de fednafte månaderne.

I Auguft och September år Stormtiden. Jord-

båfningar kannas val ibland, dock hvarken "

häftige eller långvarige. Jordmånen år befyn-

nerligen fruktfam, beftående af fvart jord,

thon och fand. Producterne åro Cacao, Caf-

fé, Bomull, Socker-Rör, Simaruba, Ingefå-

ra, Caffia, Ipecachuanna (förmodeligen A7
felepias CurafiVL. ) Scilla, Jalappa, Sarfapa-

rill, och Feberbark (förmodel. icke Cort.

Peruv. ). Invånarne åro Franfofer, Negrer

och några få Cariber $ de förfta r&fva, "oak-

tad en /kickelig lefnad , fållan gamla. — Va-?

derlekens omfkiftelfer och Bo-platfernes be-

fkaffenhet göra Oen ofund och Invånarnes

tilftånd år icke fynnerligen fördelaktigt. De
gångfe Sjukdomar voro måft Qvotidian - dock
åfven Tertian- och Qvartan-febrar, Remit-

terande Febrar och Dyfenterie. 1 de Inter-

E 2 ' - mit-
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mittente nyttjades uplåft Tärt* Emetkus i

fmå dofes , åfven fpecach. och därefter Fe-
berbark i Subftence och itarka dofes 5 i Dy-
fenteri Tärt. Emet. förenad med Opium.

(Erl. GeJ. Anmerk. XLVIII St. 178?.

)

De vite determinanda ABris Fixi in corpus

humanum Jaluiari ejjicacia, Har H.
ÅRviD Tkeod. Svenske från Lifland

i Gött. difputerat pro grada d. 7
Junii 1783-

A. forråder en noga kun/kap om de
Curer man vil hafva anftålt med detta Me-
del 5 men år få mycket mindre benagen at

fkrifva dem alla på ds(s rakning, ibm han
faft mer hyfer et billigt mifstroende dårtif.

Det år, bekant at man på mångahanda iätt f

dels i vatten, dels genom gåsning af hvarje-

handa tjänlige åmnen användt ått emot Kal-

brand, Kräftan, Bölder, Sten, Lungfot , m.
m. och efter föregifvande med lycka ', hvar-

emot A. invänder at man ofta antingen af

okunnighet eller vinnings-lyftnad gifvit fjuk-

domarne fvårare namn ån de förtjänt, ofta

mifstagir lig om deras befkaffenhet, ofta ur-

gifvit deras lindring för deras bot, icke gif-

vit akt på fjukdomarnes fkiften , Naturens vår-

kan och andra tillika nyttjade medels kraft,

få*
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fåfom t. e. de under den Fixe-Luftens titred-

jiing upkomne falter, då den beredes af hvar-

jehanda Frukter, Morot-grötar, Malt-Deco-
éiei och det Hulmi/ke Medlet emot Bålnin-

gar, Skörbjugg, Rötfeber, m. m. A. tror

icke heller ar Mineral vatten hämta fin huf-

vudfakeligafte kraft af Aer Fixus; befynner-

Jigen tviflar han at et fådant Vatten mera
uplöfer Njur- och Blåfe-ftenar ån annat Käll-

vatten 5 ty det år intet ifcål at fiuta från den-

na Luftartens värkan på Kalk til tletfamma

hos förenåmde ftenar
5

hvilka icke befrå af

en blott Kalk-jord och icke få lått kunna
därmed måttas. A. nekar dock icke aldeles

til defs kraft , utan påftår at den vårkar fva-

gare ån andra Syror och Dunfier. (a)
(Gött. Anz. St. 190. I783-)

Utdrag af et Bref til H. Carrere , Le-

damot af Soc. R. de Medecine i Pa-

ris? om Dulcamara.

*. - - - Dulc3mara (b) år utan genfågelfe et

kraftigt medel at bota alla Fruntimmers-fjuk-

domar fom hörröra af mjölk-kaftningj jag kän-

ner intet fom därmed kan jämföras och jag

förfåkrar med full vifshet at det år et fpe-

cificum. - - - -

E 3 En

{a) Se denna Wecko-Skr. Band z* p. 39. 1^9 och
K. Vet. Acad. Handl. Vol. XXXVII p. 327.

(b) Solanum Dulcamara , L.
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En Fru af 20 års ålder blef angrepen

af en Gicktvårk i hela kroppen , fom var en

fölgd af en Mjölk- kaftning, 2 månader ef-

ter defs barnfängj hon plågades af den håf-

tigafte vårk och fvårighet vid vattnets låtan-

de, fom järnte en våidfam nerv-fkakning okade
fjukdomen. Hon kunde intet röra (ig i fån-

gen , talte ej heller at man rörde vid henne;

hon hade intet ögnablecks hvila och all

famn var förfvunnen. I denna bedrörliga

ftållningen förefkref jag henne at nyttja Dul-

camara. Jag började med en Decoft på 2

drachmer, hvaraf dracks et godt glas mor-

gon och afton. Tredje dagen började hu-

den, fom varit torr och fkarp, atblifvalen?

på den fjerde tycktea tranfpiration villa åter-

komma och Patienten kunde litet röra hög-

ra foten 7 Femte dagen gjordes Decoften af

i Unts och i morgon-portionen infunderades

I dr. folliculi Sennae , hvarefter iåtta öpnin-

gar fölgde, fom afförde yftade materier och

tranfpirationen därefter blef ömnigare. På
famma fått förfors den 6 och 7 dagen 5 en

lindrig diarrhoe minfkade nu Rhevmatifmen

få at högra låret och benet kunde utan plå-

ga röras. På 8"de dagen infan fig en örn-

nig fvett utan at matta den fjuka, hvilken

började få någon matluft, denna och de 2

följande dagar. Den u:te ökades Dulca-

roara til 6 qvintin; dQt löfa lifvet och tran-

fpirationen fortfor 5 urinen blef tjock och

grum-
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grumlig, hvilket räckte til i^:de dygnet $ ef-

ter hvilket Patienten, fom blef alt båttre och

båttre, började lämna fången oeh kånde icke

vidare til någon vårk. Pä i6:de dygnet fö-

refkrefs I Unts af Dulcamara ; Transpfratio-

nen ökades, likafom de följande dagarne

och den lätta ftoJgången fortfor 5 urinen bör-

jade klarna, den fjuke geck litet ikring med
tvånne perfoners tilhjejp. Den l8:de hade

hon flyrka at gå allena, ftådjande dg med
en hand vid bord och ftolar och transpira-

tionen bibehöit (ig. På 2<f:te dagen kunde

hon gå utan kapp och tog emot mig vid

fångkammar-dörren. Dagen efter geck hon

ut i de öfrige rummen och 3o:de dagen for

hon ut.

Hon fortfor åndå at bruka Dulcamara i

6 dagaT til , efter hvilkas förlopp hon var

fullkommeligen återftåld til hålfan och har nu

i g månader varit frifk och munter, går, å-

ker och danfar. Utan Dulcamara hade hon
fåhert icke få fnart blifvit hulpen. Arles d.

7 Oa. 1783- PARIS.

Med. D. Correfp. af Soc. R. de Med.
och af Vet. Acad. i Montpeliier m. m #

(Journ. Encycl. Nov, 1783» P» 126.)

Anmärkning:

Detta år et i Sverige mycket brukeligt

medel, fom långe vift god värkan emot al-

E 4 la-
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lahanda af fkårpa i blod-mailan härrörande plå-

gor, enkannerligen Gicktvdrk j befynnerligen

når afförande medel tillika ej förfummas 5

hvilka bagge förenade böra dela hedren.

Så år ock formodel igen i denna Cafus ut-

gången ej heller at tilikrifva Dujcamara allena»

J. L. O.

VJJfertafio Inaug. fijlens ujum Vis Ek-
éiriccz in Ajphixia , experimentis Mil-

(tratum. Auth* Christ. Vilu. Hufe-

land. Gott. d. 24 Julii 178.3-

t - - Ele&riciteten vårkar genom den retelfe

hon upvåcker i Nerverne och Mufkelribrerne

och genom en invärtes i blodet åftadkommen
rörelfe och gåsning. A. tror, lika med
Haller at Nerv-faften och Elektriciteten ic-

ke åro enahanda, icke heller flimmer den-

na öfverens med phlogifton. - ~ -

Til at uplifva en död kropp fordras at

fatta defs Retlighet i rörelfe , at komma de

flytande delar i omlopp och at reta de til

lifvet oumgångeliga Inålfvpr , enkannerligen

Hjertat, hvarjåmte kropps-värmen bör ökas.

Til hvilka ändamål ingen ting kraftigare fin-

nes ån den Eleclrilke kraften. Bernoulli
,

Bianchi , Nicolas , Abiidgaard hafva med
framgång giordt lyckeliga. förfök p£ Pjur

,

fan*
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fom dock icke velat lyckas för de Haem el-

ler Auflor, hvilken . dåraf ilutar at det år fvä-

rare at uplifva Djuren ån Mennilkan. Om
Menni/kor anför A. et par lyckliga förfök,

fom Hof-Rådet Löder berättat honom från

England.

Den ena var en 3-årig Flicka fom föll

ifrån förfta våningen och låg fom död, men
genom 3 eller 4 Eletfrilke flag på bröftet

kom fig före igen. Den andra en i vatten

drunknad, hvilken, efter flere fruktlöfa för-

fök, blef genom många Eleftrifka Aag up-

våckt, 4 timmar därpå. Som det härvid be-

fynnerligen ankommer på handgreppen, få be-

(krifver A. dem ock noga 5 hvaribland märkes

at icke allenaft do fmäningom förftårkte (la-

gen, utan ock den Eleftrilke Atmofphaeren

,

gniftors framlockande, gnidning med en E-

le&rifk kropp och Prof, Lichtenbergs få

kallade ofullkomlige Slag, hafva vifat värkan.

Authors egna 6 förfök , fom under ProfeiT.

Lichtenbergs tilfyn åro gjorde, dels på hun-

dar, dels på Dufvor, de där blifvit dränkte

eller genom kol-os dödade, hafva väl icke

få lyckats at någondera kommit til lifsigen,

ehuru Eleftrifke ilagen blifvit gradvis ftarkare

gifne: dock hafva de dåraf upvåckte mång-
faldige rcrelfer bevifat Elektricitetens kraft

pch upmuntra til vidare förfök.

(Gött. Anz. Sr. 192. I783«)

E 5 lfr«n
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Ifrån Ariftotelis intil våra tider har man

anfedt Jorden, Luften, Vattnet och Elden

fäföm El^mentarjfke varelfer: Na börja Phy-

fique och Chemie i famråd beröfva dem den-

na enkia CaracFter, de hittiis hafvit och fatta

dem i Gals med de fammanfatta Kroppar.

H:r Lavoisier år en af de förfta fom iyffel-

fatt (ig med at bevifa det. En fcor hop for-

lök fom han fedan 1 777 gjordt i fåilfkap

med H:r Bucqvet hafva gifvit anledning til

den rankan : Han bl?f förändrande at finna

det Inrlamabel Lufts antändande (fom var år-

hållen af Järnets uplösning i Aeidum Vitrio-

li ) uti ilutne karl gaf icke rninfta fpår til Aer

Fixus eller någon fyra. H:r Cavendish ha-

de ock i England funnit at InflamabeJ-Luft,

når den itändes i flutna karl, lämnade på (i-

dorne en pätagelig våtfka. H:r Lovoisier

och de la Place repeterade deffa förfök i

nårvaro af flere Academici 5 de afbrånde en

blandning, af 30 pintes Inrlamabel -Luft och

15 pintes dephlogifticeradLuft, under en glas-

klocka fom var ftoppad ner i Qvickfilfver,

då inre fidan af klockan genaft blef dunkel

och ftraxt efter blef man varfe fmå vattudrop-

par fom runno Jångs efter kärlet och före-

nade (ig på ytan af Qvickfiifret, famt vågde

5 qvintin, fom ungefärligen fvarade til vigten

af bagge Luftarterne. Detta vatten var lika

rent med deftillerat vatten. Som de(Te för-

fök lyckades både för H:r Lavoisiek, de la

Pla-
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Place , Cavendish och Monge, år det fvårt

at neka, det et fälunda drhållit Valttn dr

artificielt och defs bejländs-delar Inflammabel-

Luft och Dephlog. Luft^ med afdrag af den

portion eld, Jom Jkilde fig därifrån under ef»

bränningen*

Til at decomponera vatten, betjente

han fig af jårnfil-fpän och vatten , af hvil-

ken blandning Inflammabel-Luft upfteg och

Jårnkalken infop dephlogifticerad Luft.

Når nu på ena fidan defle bagge Luft-

arters afbrånning gifver rent vatten , och tvärt-

om vatten låter uplöfa fig i deffe /lags arter

af Luft, år man nåftan oöfvervinnerligen

tvungen at bekånna det vatten icke dr en en-

kel varelfe , eller et få kallat Element, fåfom

man hittils trodt , utan en fammanfatt Kropp
af flere flags Luft, få at Vatten och Luft å-

ro i fjelfva vårket et och detfamma Element.

Denne qvicka Theori kan gifva anledning at

förklara många hittils obegripeliga phenome-
ner. Och H:r Lavoisier kan blifva lika få

rycktbar fom en Hales om han fullföljer

,

med fin årkånda flit och fldekiighet, at an-

vånda defle Rön til Chemi/ke och Phyfifke

phenomeners uplysning, fåfom Metallers up-

lösning och Calcination, gåsningar, vegeta»

tion, m. m.
'

(Journ. de Paris N. 3i<> 17830

Vd.
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Väderleken och de mäjl gångbara Sjuk-

domar, under Mänaderne Ociober
9
No-

vember och December 1783.

Oäoher

:

I* Morg. klart, 9 gr* v* Bar* 2 5,94* Midd*

17 g^ v.

2* Morg* ftrömoln, 12 gr* v* Bar* 25,46*

Midd* 16 gr* v*

3* Morg* mulet, il gr* v* Barom* 25,30,
rågn hela dagen* Midd. 8, aftonen 3

gr* v*

4* Morg* klart, froft , Therm* O, Barom*

25,65* Midd* mulet, rågn och e* m*

fnöilagg, 6 gr* v*

5* Måft klart, morg* 14, midd* 19 gr. v*

6* Morg* klart, 13 gr* v* Barom* 25,20*

Midd* 16 gr* v*

7* Morg* mulet, 13 gr* v*~ Barom* 25,28,
e. m* litet rågn, 18 gr* v*

2* Morg. mulet, 11 gr. v* Barom* 25,28*

Midd, 14 gr* v*

9* Morg* haifklart, 6 gr* v* Bar» 25,54*

Midd. 10 gr* v*

lo* Morg* klart, froft, 5 gr* v* Midd* 11

gr* v.

II* Mulet, 14 gr* v*

12* Morg. klart, 10 gr* v* Barom* 25?78*

Midd t 16 gr, v.

13, Morg. mulet, g gn* vr Barom* 26,05*

Midd* 10 gr* v. 14* Morg*
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14* Morg* mulet, 8 g r« v* Barom* 26,16*

Midd* ii gr* v»

2 5* Morg* mulet, 7 gr* v* Barom* 25,98*
Midd* klarnade, II gr* v*

16* Morg* klart, 7 gr* V* 'Barom* 25,77*
Midd* 1 [ gr* v*

17* Morg* klart, dimma ofver Staden, 8 gr*

v* Bar* 25,68* Midd. 13 gr* v*

18* Morg* mulet med litet rågn, 10 gr* v*

Bar* 25,65* Midd* 14 gr* v*

19* Mulet, 13 gr* v*

2o» Morg* mulet, rågn, 11 gr* v. Barom*

25,20* Midd* klarnade, 13 gr* v*

21* Morg* klart, froft, 2 gr* v* Bar* 25,66*
Midd* 7 gr» v*

22* Morg* klart, fiark froft, 1 gr* v* Bar*

25,75* Midd* mulet, litet rågn^ 10
gr* v*

23* Morg* mulet, 9 gr* v* Barom* 25,43*
Midd* duggrågn, 11 gr* v*

24* Morg* klart, 6 gr* v* Bar* 25,19* Midd*
io gr* v*

25* Morg* mulet, ftarkt rågn ofver natten,

10 gr* v* Bar* 25,00* Midd* klart, 11
gr* varmt*

26* Morg* mulet, duggrågn, io.gr* v*

27* Morg* tjock dimma, 4 gr* v* Bar 25,30*
Midd* half-kJart, 10 gr* v*

28* Morg* mulet, 8 gr* v* Bar* 25,05* Midd*
12 gr* v* e* m* rågn*

29* Morg*
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29* Morg* klart, 6 gr* v* Bar* 25,17* Midd*

9 gr* v* til aft* mulet med rågm

30* Morg* klart, 8 gr* v* Barom* 25,27*
Midd* 11 gr* v*

31* Morg* mulet, 6 gr* v* Barorrw 25,45*
Midd* 9 gr* v*

November

:

I* Morg* klart med froft, 3 gr* V* Bar*

25,76* Midd* 11 gr* v*

2* Måft mulet, 9 gr* v*

3* Morg* mulet, duggrågn, 8 gr* v* Bar*

25,63 Midd* 8 gr. v*

4* Morg* mulet, 8 gr* v* Bar* 25,60* Midd*
rågn, 9 gr* v*

5* Morg* klart, ftark froft med is på vatt-

net forfta gången i höft, 1 grad kalt*

Bar, 25,73* Midd* en half gr* v*

6* Morg* mul. , 1 gr* v* Bar* 25,95* Midd*
2 gr* v* Klart*

7* Morg, klart, 4 gr* k* Bar* 25,86* Midd*
2 gr* v.

8* Morg* ftrömoln, 1 gr* v* Bar* 25,90*
Midd* 2 gr* v*

g* Dimma och ftromoln
, 4 gr* v*

lo* Morg; mulet, en half gr* v* Bar* 25,45*
Midd* fnöbl* rågn, 2 gr* v*

II* Morg* mulet, rågn, 3 gr* v. Bar* 24,95*

Midd* en half gr* kalt, mot natten fno*

12* Morg* mulet med fno och urväder, 2

gg» kalt* Bar* 25,05* Midd* 1 gr* kalt*

• 13* Morg*
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13* Morg* mulet, rågn, i gi\ v* Bar* 25,00*

Midd» våt fnö, Thenr:. O,

14* Morg* målet med våt fnö, I gr, kalt*

Bar» 25,14* Midd* i,gr, k*

15* Morg* mulet, rågn, 3 gr* v? Bar* 25,09*
Midd* 3 gr* v*

16. Mulet med våt fnö, 1 gr* v*

17* Morg* klart j 2 gr* kalt. Barom* 25,56*

Snön ligger helt tunt qvar* Midd* mul-

nade, 1 gr* v*

Ig* Morg* mulet, 2 gr* v* Bar* 2ftig* råg-

nade hela e* m* 3 gr. v*

19* Morg* mulet, 1 gr* kalt* Barom* 25,21*
Midd* i gr* v.

20* Morg* mulet, 4 gr* k* Bar* 25,30* Midd*
grof fnö, 6 gr* kalt*

SI* Morg* mulet, 5 gr. kalt* Barom* Bf,53*
Litet och knapt åkföre. Midd. 4 gr* k*

22* Morg* klart, 6 gr* k* Bar* 25,62* J natt

frös Clara-Fjerden och Brunsviken. Midd*

4 & fc

23* Klart-, morg* 10 och midd. 6 gr* kalt*

24* Morg* klart, 4 grad* kalt* -Bar* 25,33*
Midd* 4 gr* k*

25* Morg*,klart, 9 gr* kalt. Ba tona* 25,40*
Midd* mulnade och fmafnögade, 6 gr. k*

26* Morg* mulet, 5 gr* k* Barom* 25,82*
Midd* 1 gr* k*

27* Morg* klart , 1. gr* k* Bar* 25,47* Midd*
2 gr* v*

28* Morg*
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28* Morg* tunna molrr, i gr, k. Bar, 25,65,

Midd* i gr* v*

29* Morg. mulet, 8 gr* V. Bar* 25,59, Midd*
4 gr* v*

30. Mulet, 7 gr, v.

December

:

1. Morg* mulet, 6 gr. v. Bar, 25,28* Sn6
och åkföre bortgångne, e, m. rågn* 4
gr* v*

2. Morg* klart, 2 gr* k$ Bar, 25,76* Midd*
i gr, k*

.3, Morg* mulet, 2 gr* v* Bar 25,95* Midd*

* gr* v*

4, Morg, mulet, 2 gr* v* .Bar* 26,06* Midd*

3 gr* v*

5, Morg. mulet , 1 gr, v. Bär. 26,12* Midd*
1 gr* v,

6* Morg, mulet , 1 gr* k* Bar. 26,06* Midd*
2 gr* v*

7* Mulet, 1 gr* v*

8* Morg. mulet, Therm* O. Bar. 25,94*
Midd* litet fnö, 1 gr* v*

9* Morg* mulet, 1 gr* k* Bar. 25,84* Midd*
Therm* O*

IO* Morg* mulet, 2 gr. k. Bar. 25,70. Midd*
Therm* O*

II* Morg* dimma, 3 gr*, kalt. Bar* 25,74*
Midd* frnått rågn }• 1 gr. v.

12* Morg* klart, 2 grad, kalt* Bar* 25,32*
Midd t Therm* O*

13* Morg*
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13* Morg* ftark dimma, i gr* v* Bar* 25,77*
Midd* 3 gr* v*

14* Mulet, 5 gr* v* e* m* klarnade*

15* Morg* klart, Barom* 25,22* Midd* 4
gr* varmt*

l6* Morg* klart, 3 gr* v* Bar* 25,10* Midd*

2 gr* v*

17* Morg* klart, 6 gr* kalt* Barom* 25,20*
Midd* 6 gr* k*

18* Morg* klart, 8 gr* kalt* Barom* 25,43*
Midd* 7 gr* k*

19* Morg* mulet, I gr* k* Bar* 25,50* Midd*
I gr* varmt, om natten litet fnö*

20* Morg» mulet, Therm* O* Bar* 24,90*
Midd* 3 gr* kalt, iitet fnö om natten*

21* Klart, 4 gr* kalt* Bar* 25,43*
22* Morg* fmåfnögade, 10 gr* k* Bar* 25,53*

Midd* 8 gr« k* Natten förut lade lig

Riddare-Fjerden, hela dagen fnögade*

23* Morg* fmåfnögade, 9 gr* k* Bar* 25,77*
Midd* 8 gr* k* e* m* klarnade* >

24. Morg* fnö, 5 gr* k* mot aft* klart* Bar*

25,75*

25* Snögade hela dagen, 5 gr* k* Barom*

25,75*

36* Morg* fnögade, 6 gr* k* Barom* 25,60*
Midd* 4 gr* k*

27. Morg* yrvader, 8 gr* k* Barom* 2 5,1 1*

Midd* 10 gr* k*

28* Snö f* m* 15 gr* k* Afton* kl* 18 gr*

kalt* Bar* 25,19*
V. B, N:o 6« F 29. Morg.
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29* Morg* klart, 19 gr* b* Bar. 25,41* kl*

II f. m, 20 och en haif gr* kalt*

30* Morg* mulet, 11 gr* k* Barom* 25,22*
Midd* 8 gr* fc

31* Morg* klart, 8 gr« kt Bar* 25,18* Midd*
6 gr* kalt*

Kopporne hafva desfe 3 Månader gruf-

veligen härjat 5 Befynnerligen i O&ober och
November, da flere fullvuxne perfoner dår-

af fatte lifvet til , åfven fom bland de fatti-

gas barn ikedt et ftort nederlag , hvilket o-

felbart bör tii/krifvas åeis den hos menige
man vanliga bekymmerslösheten at rådfråga

kunnige Läkare, dels ock mail den olyckli-

gen inrotade fördomen at bruka hetfige me-
del, i tanka at drifva ut Kopporne och at

därunder,' få mycket de kunna, inneftänga

en qvaf ruten luft, famt uteftånga den hål-

fofamme och frifka. Kongl. Collegium Med.
nödgades i anledning håraf utgifva en allmän

varning emot desfe högft Ikadeliga omftån-

digheter. Längre fram ikall man föka til

at gifva nogare kun/kap om hvarjehanda hö-

rande til denne Epidemien, och enkanner-

ligen defs förhållande på Stora Barnhufet
,

Politie Barnhufet och Frimurare Barnhufet.

Mitt under epidemien och oacktadt den
lena årstiden, åro flere Barn lyckeligen ym-
pade.

Mot
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Mot /lutet af December vifle fig Kik-

bo/lan hos Barn och hos åldre en Remitte-

rande Feber , fom ibland var med gallacktig

rota förbunden.

Kurtzer hbcgrijf al/er Chirurgifchen O-

perationen , von Lunv. le Blan c , ans

dem Franzöfifchen herausgegeben von

Chr. Fr. Ludvig, M. D. Prof. 2 t/u

LeipJ. J783. p. 468 & 290.

For/la Delen, dar A. dock ofta gjort

utdrag ord från ord af andras arbeten, åger

den fördelen at dar finnes de nyafte och lät-

tart tillåmpeliga botnirtgs-fått tydeligen och

begripligen föreitålte. Dar förekomma föl-

jande Operationer: i) Om Enkla Sårs före-

ning, A. förkaftar Suturer och recommende-
rar håftplåfter och et låmpeligt Jåge , t. e.

då halfen år tvårs öfver få djupt /kuren, at

Luft- och Mat-ftrupen tillika åro öpnade.

Ofverfåttaren anfårer bevis från en i London
förefallen håndelfe. 2) Föreningen af Ten-

dines. 3) Vid Tungans fårande, dar Pibkacs

bandager förbättras. 4) Operationen pä
Harmynte, dar en förbättring upgifves på
Vallentins håftning, hvarmed A. dock ej

år aldeles nöjd. 5) Cyftijke, Scirråfe och

Krdftartade växters bortjkdrande. 6) Bul-

F 2 «/«•
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ningars opnande, hvareft A. ogillar Cauftica

3

utom i några få håndelfer, (i hvilket ända-

mål Clare åfven kunnat åberopas, fe Neue
Sami* f. W. St. I. ) Emot Salfvor och myc-
ket upftoppande med charpie, ifrar A. li-

kaledes. 7) Caflration. 8) Phimofis och

Para-Phimofis operation. 9) Borrningar» 10)
Fijlula Ani. 11) Urinens aftappande med Ca-

iheter , famt huru den, eller fond, bör infö-

ras 5 Hr. Thedens bojliga Cathetrer gillas

icke fynnerligen , och hade A. bland fkålen

emot dem kunnat anföra at Urinen år et

vårkeligt Menftruum af Regina Elaftica, få at

de af honom blifva angrepne och frätte.

( Den nya Viener/ka uptåckten af böjliga Ca-
thetrer, gjorde af Silke, felar.) 12) Urin»

blåfans genomjkdrande. 13 & 14) Sten -ope-

rationen hos Manfolk och Fruntimmer* 1 5)

Bdfla fdttet at göra fig fårvijfad om i Bla-

fan finnes en faflhdngande eUer innefluten Sten.

16) Operatio Ca/area; hvilken gemenligen

mifslyckas dårföre, at han altid företages för

fent. Skärningen på Lifmodren bör fke på
den undre och tunnare delen, 2 eller 3 tvär

finger från modermun 5 (men hos de qvin-

nor fom hafva en hängande buk , är det vift

omöjligt at göra fldrningen få lågt ner) 17)
Operation af Broflbulningar. 18) Trepana~

tion') i London brukas Trepans-kronor af 2

tums diameter, fom på 3 Italien åro öpne,

få at fpånorne kunna uttagas utan at loffa kro-

nan*
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nan. 19) Broncho-tomien , hvarvid Bauchots
Inftrument be/krifves. 20) Operation af Puls-

åder-broek. 21) Lemmars aftägande. 22)
Polypers opererande, efter Levrets fått } p.

395 be/krjfves Davids Inftrument at under-

binda Moderpolyper, hvilket A. hos upfin-

naren fedt i Rouen. 23) Starr-operation. 24)
De Jldlltn utJätte dar Fontaneller kunna an-

läggas och huru det fker5 jämte Blindkoppors

och Blodiglars applicerande* 25) Anmärk-
ningar vid Vattubråks op : och huru Pa-

tienterne vid Stenjkdrningen böra prepareras,

lamt huru Sten-operation kan i vifta handel*

ler göras på 2 färikildte tider 5 (hvilket dock
behöfver närmare utftakas, för nybörjares

/kull, hälft Schmucker, Verm. Chir. Schrift.

Th. 3 p. 56 håller före at det år mycket
åiventyrligt).

I Senare B. fom år befynnerligen vig-

tigt, uptåcker A. fin method at operera Brak
med et Uttojnings-lnjlrument

,
järnte bevis om

defs förmåner framför Skärning, grundade

både på Theoreti/ke ikål och Praftifk årfa-

renhet. Hår finnes ock Hr. Hoins vackra

Ron öfver åtlkiilige fåiJfynte flags Bråk, t.

e. genom nedre delen af Bäckenet , hos bäg-

ge könen , och om Magens Brak. Afrit-

ning på ofvannåmde Bråk-operations Inftru-

ment, famt til en ArtifTciel Anus, bifogas.

(Beitr. zu Erl. Gel. Zeit. L. Woche , I783-)

F 3 Vid
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Vid den K» Vet. Socieferens i Göttin-

gen allmänna årliga Sammankomst d. 29 Nov.
3 783 j upläftes en beråttelfe från Hr. Hof-
Meciicus Marx i Hannover, om et tämme*
ligen fälljynt utvidgande of Svalget

, fom for-
crfakade hinder i matens neäjväijandel kvar*

pä dåden följde. En Man af 73 år hade på
20 de fednafte åren fmåningom blifvit plå-

gad af en tiitagande fvårighet, då han åt

och drack
5

at få det ned i magen , utan at

han vifte upgifva någon orfak därtil. Ånte-
ligen tilftötte åfven ömfom kräkningar, om-
fom et /lags idifslande, få at han til fin lin-

dring nödgades med hofta fpotta från fig

en <hop Hem 5 under deffe dag från dag tii-

tagande plågor , utmattades och afled änteJi-

gen den fjuke, faftän man fom oftaft fatte

honom födande Cliftirer. Utvårtes kunde
hvarken den fjuke fjelf eller Läkaren rinna

något det ringafte fel, men när Liket, i Hr,

Hof-Medici Wickmans närvaro öpnades, fant

man 1:0 , Glandula Thyr. på högra fidan få

hård at hon tryckte ihop fvalgef. 2:0, På
Pharynx en fack af

<f
tums längd och 2 tums

bredd , fom fänkte fig ned emellan Oefopha-

gus och halskotome, (hvarpå ritning år bi-

fogad ) och hvarutur den inkomne maten må-
fte gå ned i Oefophagus genom famma 6p-
ning fom den ditkommit5 Luftrörets bro/k i

granfkaper voro platt fammantryckte , hvari-

från den befvårliga andedrågten och hofian

ofcl.



# ) o ( # 87

ofelbart hårrörde. Rec. anmärker härvid,

förd at teckningen ej år den båfta, och dår-

nåft at befkarlenheten af de fammandragan-
de Mulklerna , Hyophar. Thyreoph. och Cri-

co-phar., hade behöft blifva nogare gran-

(kad, hviiket vid detta ondas förklaring gif-

ver mera uplysning.

(Gott. anz. St. 203. 1783*)

De Morbis quibusdam Commentarii. Au-

äore Clifton Wintringham Baro-

netto, M. D. ColL Med. Lond. et Par.

Soc. Reg. Sod. et Med. Reg. apud

Cadell. London 1783. 8:0 219 p. c.

Indice.

A:rs 40-åriga vidlöftiga praxis har gif-

vit honom mycken anledning til anmärknin-

gar. Arbetet år indelt i 119 §., fom ingen

gemen/kap hafva fins emellan, ej heller ef-

ter afiigt åro indelte, utan innehålla meren-

dels hvar och en fit fårlkildta åmne* Til

prof vele vi utan urval nåmna följande: "§
4) Når blåfor finnas vid Sphacelus betyder

det at han år en följd af Inflammation 5 ty

vid en Jängfamt, af brift på lifskrafter och

rörelfe upkommen, finnas de fållan eller al-

drig." (Rec. ville fnarare antaga at vid det

F* fr
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lenare Jflaget dr det fdUfynt om den dr utan

blåfor ) §• 5) Bulningar fom upkomma i en

fördårfvad kropp lakas fvårligen, utan flutas

ofta med Gangraen". §. 6) Vid en af röta

upkommen Gangraen år et fkedblad Åtticka

bättre och kraftigare hjertftårkning, ån en
ftor portion 3f det båfta och ftarkafte Vin".

§• 37) Til at fårvara klena perfoner for

Spafmer, Svirnningar m. m. efter värkan af

Kräkmedel , år rådligit at låta dem förut dric-

ka en myckenhet vatten". §. 47) Crifis år

ået kroppens tilftånd då den ftorfta förändring

år at förmoda , hvarmed evacuationer ftun-

dom icke åro förenade, utan kan Crifis i-

bland, dem förutan
, gå förlig". §. 4g) At

under Frofsbrytningarne hos en Feber-patient

upvårma defs fång med glödande kol i en

långvårmare, lårer fållan bekomma dem val".

§. 49) De åldrigas flåfte fjukdömar , i fyn-

nerhet fvår andedrågt och hofta, komma af

hämmad Transpiration: Man kan fåledes al-

drig fkafTa dem häftigare hjeip ån genom defs

befordrande". §. 173) Når Skörbjugg år af

den Sura arten , fer tandköttet blekt ut och

andedrågten ftinker föga 5 år den Alkalifk blir

tandköttet brunt, befatt med faltartad flem;

år den åter Muriati/k, fer tandköttet me-
rendels rödt ut 5 i bagge lenare händelferne

ftinker andan mycket" (a). §. 174) Föt-

trens

(a) Månne defle indelningar åro grundade på annat

ån Thcoretilke fpeculationer ? och månne flanken
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érens Scorbuti/ke Svulnad kommer och får-

går af fig fjelf, få val om dagen fom nat-

ten 5 men den vattuficktige går endaft bort

mot morgonen och ökas mot natten. 5>

( Ibidem, 205 St. 1733.

)

/// gangrcenam Scroti obfervatio, ani*

madverfxonibus nonnullis illuflrata.

År Titeln på en Difputation , fom under

Hr. ProfefTor Murrays przefidio förfvara-

des den 8 Otfober 1783 af Licentiaten

Joseph G. Pipping.

Auftor afhandlar förft Hiftoria Morbi af

den cafas, fom gifvit anledning til detta ar-

betet. Patienten , fom dödde 64 år gam-
ma! , hade klen kropps - conftitution , hvilken

dårtil förfldmd genom elak åixt och för myc-
ket bruk af Spirituofa, ådragit honom Rheu-
mati/ka, Gicktaktiga och Scorbuti/ka plågor.

Defife tiltogo få at han årligen var 2 gån-

ger fångliggande af Gickt, fom dock altid

gaf vika för tjenliga Medicamenter. Harpa
feck han en mycket kliande våt ikabb, fom

F 5 va-

ej härrör af mer och mindre oren Maga famc

underlåtenhet at Ikölja mun , tänder och hals re-

na? Se ock därom något i K. Vet. Acad. Nya
Handl- T. IV. p, $5. Denna Vecko-Skr. Band.
IV, p. I7Z-
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varade 2 år , hvilken genom et ftåndigt tvät-

tande i kalt vatten förbyttes förft i torr Skabb
och Huteligen aldeles förfvann , få at han

1781 var aldeles fri/k, utom en fårdeles mat-

tighet och tyngd. I
: detta tilftånd forblef

Patienten tils följande På/khålg, då han an-

greps af en häftig Febre, hvilken med kraf-

ternes totala förlorande fortfor tils Patienten

feck en metaftas til Scrotum efter 3 dagar,

hvilket började rodna och fvålla, Febren af-

tog i famma mån fom denna tumeurn tiltog.

På fjerde dagen började rodnaden afftadna

vid roten och fidorne af Penis och en fepa-

rations-Iinea formera fig mellan det nu nå-

fiaa kånflolöfa Scrotum och de frifka partier-

ne. Suppuration tiltog jämt och fårnaden

trängde djupare. Fjerde dagen därefter blef

Prof. Murray kallad 5 patienten varda matt

och utmagrad ocfi hade fvag puls famt natt-

Ivett jämte matleda, ehuru inga tecken vo-

ro til cruditeter i magen. Scrotum var hop-

fallit, kånilolöft, ikrynkligt och helt och hål-

lit fkildt genom feparations-linen. Teftic-

larne däremot voro fvällande och ömma. In-

vårtes förelkrefs genaft China och utvårtes

varma Fomentationer med Decofla Saturatis-

(ima af bå/ka örter, hvartii blandades Cam-
phers Spiritus och litet Salmiak. Fyra da-

gar härefter affoll hela Scrotum likt en mös-

fa och Tefticlarne vifade fig fvullne och blöt-

te. Febren min/kades fedan och krafterna

famt
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famt matluften tiltojjo, dock utan at fåret

på 8 dagar undergeck någon mårkelig för-

ändring. Spänningen i Tefticlarne minflka-

öes val , men varet fom hitintils varit godt,

blef nu malignt och nåftgr'nfnhde huden blek

och flaccid. Sedan Ungv. de Styrace fåfängt

förfökts , beftröddes Såret med et pulver af 1

unts China, 2 drachrm Myrha och 1 drach-

ma Camphert, och tacktes med compreffer

fugtade i antifeptifk Decoä; for ombytes
/kull lades på får-kanterne pkimacauer be-

ftrukne med digeftiv af Terpentin och Agge-
gula, fom ibland acueradés med Vaxolja , i-

bland med Alöe Tinflur5 detta oagtadt for-

blefvo Tefticlarne flaccida och får-kanterne,

Jom voro updrefne och glånfande, började

böja (ig inåt. Mediertid fortfors at med Chi-

nan och tjenlig diset corrigera våtfkorne. Se-

dan man nu långe förgåfves väntat Sårets

förbättring och genom tåta Scarificatfoner

fökt bättra kanterne, började c\q([q mot för-

modan dra fig ihop. Tunica vaginalis blef

nu rödare, men den var redan täckt med
hud innan den hänt up/kjuta något gränigt

kött. Tefticlarne hängde löfa i denna nya
fack fom helt til/löts på io:de veckan med
långt och knöligt ärr, ehuru kanterne beftän-

digt förblefvo gläntfande och inbögde under
hela Curn. Nya Scrotum var val i början

mindre ån det förra, men efter en tid blef

det både i ftorlek, mjukhet och ftruftur likt

det.
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det. Patienten blef fri fin Skabb och kun-
de förråtta fina vanliga fyllor. Våren dårpå

föl I han in i en remittent Feber, fom ända-

de defs dagar.

Harpa följer nu de utlofvade anmärk-
ningar. Auftor pallar at ehuru partium ge-

nitalium vinlium fina Struftur ger anledning

2 1 hålla deras fkador för högft farliga, få

finner man dock at de mot formodan ofta

kunna botas j V i (Te ftålien fom måft åro om-
tåliga anföres dårpå. Exempel på fådane

lyckeligen curerade utvårtes fkador anföres

Ur BONETQS, HoRSTIUS, ScHENKIUS, ACREL
ro. f. Skador, fom komma mindre häftigt

och tyckas vara ånnu förfärligare, fom abfces-

ler, kråfsningar, fom antingen åtföljas af gan-

graen, eller förvandla hela Tefticlen i en

Schirr &c, kunna ändock fullkomligt cure-

ras, och viffa förlorade delar kunna återvåxa

e. g. corpus cavernof. urethrae, Scrotum, glans,

ja, til och med delar af Penis. Detta hår-

ledes af Telae cellularis egenfkaper.

Exempel på dylika lyckliga curer, an-

föras från p. ii tilp. 18 ur Hildanus, Van
DER VlEL, ENGEL, JOSEPH CavALLANI DI Cl»

von, Thiermaybr, Chizeau, Krampher
,

Donald Monro, Acrel, Baurienne, Le
Kault, Trecourt, Alix , C. F. v. Schul-

ZENHE1M, MlLLAIMDI Och JOH. BAPT. LAM-
ZUENDER.

Där-
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Därpå kommer Autfor til indelningen

af Gangraenj Han antager vål då den vanli-

ga i Humida och Sicca och upråknar de-

ras Signa diagnoftica , men påflår at alla tec-

ken til och med mortificatio partis kunna

vara ofåkra$ hårpå anföres exempel ur De
Haens Rat. med. Tom. X p. 233* Vida-

re antages" et nytt Species, fom kallas Mix-

ta, fom år medium mellan de fåregående.

Mjukheten och fvampaktigheten fom fins i

humida, faknas hårj åfven fom delen ej år

få torr, fom i Sicca 5 Rötan kommer förr

ån i Sicca, men fednare ån i Humida. I

anfeende til angrepne delens fvåliande , kån-

llans förlorande och purulenta fuppuration

vid feparations-linien, liknar den Gangraena

Humida, men i anfeende til den förutgåen-

de rata linien Gangraena Sicca ; Huden fam-

manfnörpes och torkas hår åfven fom i Sic-

ca. Hårpå afhandlar Auftor de olika fått på
hvilka Nerverne angripas i Gangraen , och ut-

fåtter dårpå ikilnaden mellan Species i de
mer och mindre flora hinder mot våt/kornes

circulation i pars arlecla. Auftor anför få de
förmåner man i curen kan hafva af Cau fa-

rum nogare kännedom, åfven fom kund/ka-

pen af orfakerne til de olika Symptomer fom
ofta i lika Species yppa fig.

Nu kommer Autfor til curen, fom i an-

feende til olika Species och Caufa måfte bli

olika. Opium paflar då någon acredo irrite-

rar
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rar Nerverne ; då de åter åro dufne och w*
atfive, tjena Valieriana, Sal. volat. Cornu
Cervi, Arnica, Thenac, Vin, Veficatoria

rn. m. Chinan anfes fom et bland de bå-

fta medel, emedan hon corrigerar v^tfkorne,

motftår rota och ftårker krafterne> i hvilket

affeende Arnica och Serpentaria Virginiana

ock iöreilås ; Cautelerne vid deras bruk an-

för han dårpå. I Gangraenae criticae vantar

han ingen hjelp förr ån orlaken år häfven

och angrepna delen forftörd. Me dl e rtid för-

kaftas förhaftade Amputati.oner oeh Scarifi-

cationer anda tii det frifka. Cautelerne och
förmånen vid och af Scarificationer upråk-

nas därefter. Vidare klagar Autfor öfver

briftånde urval vid remediorum externorum

bruk. Medici förnåmfta ogonmårke bår va-

ra lifskrafternes tilftånd hos Patienten. Kål-

Jan til den befynnerliga Suppuration befkrif-

ves dårpå 5 och den anmärkning göres at na-

turen ofta mot alla konftens lagar botar en

(kåda; fom hår /kedde med Scrotum utan at

varet kunde corrigeras eller botten och kan-

terne kunde bringas til tjenligt utfeende. Som
Tefticiarne utan /kåda iågo hela 6 veckor

blotta, förkaftar Auclor förhaftade caftratio-

ner. Scrotum blef aldeles naturligt och är-

ret var mjukt och Jitet.

Difputation flutas med den anmärk-

ning, at denna cafus ger både bevis på in-

dref-
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drefven Skabbs farliga fölgder och Cellulofae

befynnerliga kraft at kunna reproducera fig

då den blifvit forftörd. (a)

Utdrag af et Bref ifrån Docl. Reineggs

til Prof. Hacqvet i Laybach, daterat

Teflis (b)d. 21 Jan. 1780.

{Rectnfion och åfverfdttning utur Schriften der

Berlin. GefeJifch. naturforfch. Freunde
, y.r

Band, Sett. 398 folg*) af Adam Afzelius.

Sedao Doft. Reineggs iånge uppehållit

(!g i Bagdad, och åfven därifrån /krifvit eC

Bref til Prof. Hacqvet i Jan. 1778, hvilket

Jikvål icke framkommit 5 hade han förhopp-

ning, at ftrax därefter få fe Perfien. Men
Kerim Chan dog och tilftåndet i Riket blef

mycket bullerfamt. Hans van, Haroun il

Reschid, blef ihjålilagen. Han fjelf ilapp

dock lyckeligen undan med tilhjelp af den
Caravan, fom éfver Nineve genom Medten
gick til ftörre Armeniern Han genomrefte

fåledes Nineve och befåg defs ålderdoms
qvarlefvor. — Arbelens präktiga och omätli-

ga Slättmarker. — Mediens fruktbara fält, —
de med Naphta (Nift) upfylda BergpkAs*
fyri/ka gränfen5 for altjämt utmed Euphrats

ftran-

(a) Rec.ar upfattaf Med. Cand. Hr. Eric Odhelivs,
(b) Hufvudftadea i Aiigtiika Georgien.
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ftrander och anlände åndtligen fil Jlorre Ar»
meniens kalla Bergstrakter och til den nyfs-

nåmde Flodens urfprung. Hon upkommer
utur oräkneliga hål i en fvart Lave-artad

ftenart. (a) Defs vatten kan hår rivarken af

månni/kor eller kreatur drickas, i anfeende

til defs undransvårda köld, hvilken år få

frark, at en Fogel, fom til hufvudet doppas
ned dåruti, dör dåraf på 3 minuter. Do<fr#

Reineggs, fom endaft 5 minuter höll fm

hand i detta vatten, kunde, under outfåge-

lig fmårta, knapt få henne varm igen på et

helt dygn.

Härifrån ftåldes refan til Erzerum, och

fedan alt, fom där fans märkvärdigt, blifvit

befkrifvit och Staden Arz>te befedd
,
gick Hr.

Reineggs öfver Kars til Uetfch-Mihafin , be-

traktade Bergets irrgång och det 11 dagsre-

for långa Berget Arärat. Tanken var, at

därifrån fara långs utmed Floden Araxes ge-

nom Aderbigona til Cafpifka Hafvet och få

vflSare til Perfien* Men ödet ikickade an-

norledes.

Ibrahim Chan, fom regerade i en del

af Aderbigona, vid namn Karabagh , låg fjuk

i en Febris acuta. Hr. Reineggs blef kal-

lad til honom och med Cantarides, dem man
aldeles icke känner i Ofterlanden, gjorde ho-

nom åter frifk, och blef dårföre öfverhopad

med

(a) År Lava af eldfprutaade Berg,
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med vån/kap och Ikånker : endaft af rått SlU

ke fick han af denne Prins tufende Pund»

Han gjorde honom ockfå bekant hos fin vån,

Konung Heraclius i Georgien , hvilken ftrax

låt /kicka efter honom och med en ovanlig

tilfredsftållelfe famt många årebevisningar e-

mottog honom i fin Hufvudftad Teflis* Den-
ne Konung, fom år en ftor och värdig Re-
gent, fattade alt mer och mer våntkap för

D:r Reineggs och gick dåruti få långt, at

han låt honom kalla iig för Far. En hån-

delfe gjorde dock , at han kom i ånnu ftör-

re nåd. Den ålåfte Sonen och Thronfölja-

ren, George Chan, blef ganflka farligt fjuk.

Reineggs ftålte honom åter til hålfan och
Heraclius trodde fig numera berättigad aC

flöia pa honom välgärningar. Han ikånkte

honom Kongliga kläder, de pråktigafte Ty-
ger, de d^rbarafte Pålsvårk och anfeoliga

lummor i reda penningar, och på det han
beflåndigt, utan förebråelfe, mätte kunna vi-

fa fig hos Konungen, vid hans Taffel och
ibland hans Söner

5
gaf han honom värdig-

het af Bey , fom hår i Landet år den hög-
fta Clafs af Adeln. Defsutom tilllog han ho-
nom, få långe han viftades i Georgien, 7
Byar med 500 Familier, af hvilka han år-

ligen hade i inkomft vid pafs 4000 Gyllen*

Ifrån den tiden kallades han dar i Landet
Jakop Bey.

T. B. N:o 7 G Se-
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Sedan Hr. Reineggs kommit til den-

na värdighet, blefvo ockfå många och vig-

tiga göromål honom updragna, fåfom at un-

dervifa Georgianerna om et båttre fått at

fmålta adla Metaller, fom i ftor mångd fin-

nas dar i Landet: at låra dem Jårn-gjutning:

at inråtta åt dem Ugnar, famt Fabriker för

Stål- och Jårn-fmiden: under hans upfigt

blefvo de förfta Canoner, fom ditintils med
ftor möda och koftnad måfte fåras ifrån Ryfs-

land, gjutna, borrade och fullkomligen får-

diggjorda: En ilags Rödfårga, Landets dyr-

barafte afkaftning, fattes ockfå under hans

vård. Denna lårde han innevänarne at til—

reda på Europeifkt vis och til ftörre qvan-

tum ån förut. Låt åfven hfirtil upbygga Ikö-

na och ftora Pulver-Qvarnar och Magaziner,

öfver hvilkas ingång hans namn och gjernin-

gar blefvo, på Regentens befallning, inhugg-

na» Defsutom har alt detta och mycket an-

nat, fom han gjort, blifvit uptecknat i Kyr-

ko-Böckerna och Prinfens egna Dag-böcker.

Herr Reineggs har ockfå på alla orter,

dar han varit, under fina refor ifrån Con-

ftantinopel anda til Georgien, famlat alt,

hvad han kommit öfver, til en Hiftoria om
de fyrfotade Djuren på vårt Jordklot. Des-

fa famlingar inpackade i 3 kiftor, låfvar han

at den påföljande Våren fånda til Bottum,

en Hamn vid Svarta Hafvet, ar därifrån

gå öfver Stambul til Triejt. I Brefvet til

Prof.
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Prof. Macqvet hickade han denna gången

både den dckta Baljamen [frän Mecca, och

den Växten, hvaraf denna Balfam famlas.

Glaskärlet, hvaruti den förra var, höjt 2<>

Arabi/ka Mis-Kal eller 38 j Drachmer, och

hade kollat i fjelfva Mecca 25 Venetia nlka

Zechiner. Ockfå får man honom aldrig åck-

ta, få Vida man icke förut öfverenskommer

om prifet. Den fenare tror Hr. Reigneggs

aldeles icke förut vara bekant i Europa, (a)

Bagge delarne hade han fått til /kånks af fin

vän, AchmEt Effendi i Conftannnopel, hvil-

ken fjelf fört dem med (i| i(rån Mecca i

Arabien. Under (it viftande harftådes och i

fin egen närvaro, låt han 7 Man i 20 da-

gar famla Balfam af denna Bufkens blad,

hvilket /ker med naglarne , fom man för den or-

faken låter våxa ganfka långa, och flckåndå icke

mer ån 87 Mis-Kal. Om man fåiedes eftertänker

den ftora mångd af Balfam, fom föres til

Earopa och utgifves för den åckta Meccan-
G 2 /ka,

(a) En qvift håraf finnes afritad pä Tab, 3. fig. 2,
dock utan blomma. Enligit både Hr Hacqvets
anmärkning och Hof-Rådet Gleditschs vidlöf-

tiga underfökning hårom i fin Afhandling om
den Rdita Balfam-Växten ifrån Mecca, införd

i detta famma 3. Band af Berl. Sållfk. Skrift,

fid. 103 — 131, år denne Våxt icke någon A'
myrit, fom man hitintils rrodr, utan, enl. den
fednares underråtcelfe , et aldeles nytt flågte,

hvilket han kallar Balfamea Meccanenfis, ock
utförligen beikrifver.



100 # ) o ( #
/ka, få finner man lätteligen, ar ftörfta de-

Jen måfte vara förfal/kad.

SJuteligen berättar Herr Reineggs, at

han, efter et års och 7 månaders forlopp,

tänkte foretaga fin långväga refa igenom Per-

fien, China, öfver Indian/ka Hafvet och A-
frican/ka Kufterna tilbaka til Europa. Skulle

ock all hans förmögenhet åtgå under denna
långa väg, få fager han fig ändå äga nog öf-

rigt at beqvämligt kunna lefva i Europa 5 ty

han har grundeligen lärt fig at fatta den rät-

ta röda fårgen på Bomull, eller at färga det

få kallade Turllilka garnet, och därjämte ge-

nom Chemi/ka undersökningar funnit de fel,

lom förorfaka, at det icke vil lyckas i Eu-
ropa. Defsutom känner han ockfå konften

at göra Saffian och fatta hvad flags färg han

vil därpå.

Utdrag af Hrr. Prov. Medicorum, til K.

Collegium Med. ingifne Embets-BeraU

telfer for 1783*

l:o, Får Boras dijlriät i Elfsborgs Län
,

af Pr* Med. D:r Carl Clem. Flodin.

Til Kongl. Collegium får jag härmed
ödmjukaft infånda berättelfe om den allmän-

na Rodfoten, fom i förleden fommar och
höft här i diftriftet graflerat, fedan den nu,

Gto-
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Gudi lof! nåftan öfver alt år afftannad.

Denna Rådfot har fedan förledit år u-

ti Lenghems Förfamling varit fporadi/k , men
började alt mer och mer blifva epidemilk

vid fommartiden i år.

Sedan Pråfter/kapet underrättat mig om
fjukdomens utbredande, och tillika, enligit

Landshöfdingens Kungörelfe, anmodat mig
at perfonligen infinna mig, for at föka hin-

dra denna farliga fmitta , har jag, få mycket
min tid tillåtit, på rlere Hållen mig infunnit,

fåfom uti Sexdrega, Kalf, Svenijunga, Leng-
hem, Ving och Böne Förfamlingan men til

Kongsfåtter, Mjobeck, Istorp, Örby och Seg-

]ora , har jag endaft ikickat Medicamenter
och underråtteife om deras bruk.

Sjukdomen har begynt hos en del äl-

dre folk häftigt och häftigt, at de trodt (ig

genaft do, med ftarka kråkningar och up-

kaftning , värk öfver ryggen, knipningar i

magen och efter i a 2 dygn begyntes diarr-

heen. Alla hafva haft magplåga och retats

til trägen ftolgång med vånda, men ej hos

alla blodgång, hos många bafver vifat (ig li-

tet eller intet blod 5 hos andra hafver varit

Feber med ftark hufvudvårk, värk i hela krop-

pen och tillika knipningar med utfot, hva-

reft Rötfebren åfven infunnit fig. De fom
få häftigt blifvit angripne, hafva fållan i\ått

emot fjukdomen mera ån 5 a 6 dagar. Hos
Barn hafver fjukdomen begynt antingen med

G 3 ftar«
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ftarka kråkningar eller diarrhée, fom altid

varit blodblandat. Hos dem fom varit un-

der 8 ^r och fjukdomen begynt med häftiga

kråkningar, hafva alla varit i hogfta fara och
en flor del dödt.

Vid denna gångbara fjukdom har Tärt.

Emetic. tycks haft företräde, hår på orten

för Ipecacuanha. Vitrum Antimon. Cerat.

liafva ock en del nyttjat, men fom min når-

varelfe ej aileftådes kunnat vara, har jag ej

vågat låmna detta Medicament i oförfarne

och ovälige Bönders händer. Rhabarber,
Cremor T2itari, Theriac och Diafcordium
famt Gummi Arab., Infuf. Sem. Lini, De-
«so<5t af Ekebark, hafva altid då de i råttan

lid blifvit brukade, vifat flor nytta. Flor.

Solphuris hafva hos Barn tyckts göra båfta

nytta, då det varit får fent at bruka Kräk-

medel, och hafva gan/ka många endaft hår-»

med bijfvit hulpne.

Såfom prseferverande medel hafver Rad.
Calami , Angelicae, Baccae Juniperi,Spec. Hjer-

neri (a) & Biifteoii (b) nyttjats med for-

mån. Åfven fom för båttre folk Tina. Pe#.
Reg. Dan. och Acet. Prophylaåic.

Folkets vana at foka qvakfalfvare hår på
orten , hvareft flere finnes ån på något an-

nat

(a) Beftå ungefär famma ingredienser fom Elixir

Aloés ph. fv.

(b) Af beika och aromaSiflj^ krydder, på Spir. Vini-
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nat flålle i Riket , har gjort at de onaturli-

gafte och /kadeligafte faker biifvit nyttjade,

hvarigenom en ftor del fatt Jifvet til. Såfom
i a 2 ftekta Sillar och et halfftop Brånvin

åfvanpå, Tjära och Brånvin, Krut, Ingefåra

och Peppar m. m. , hafva varit vanlig Cur
i Kinds Hårad.

Då värmen varit för ftark inne i rum-
men, lågga de (ig ute på fucktiga marken
både dag och natt, fom mycket bidragit til

deras undergång.

Barnen, framtidens hopp, hafva varit

de måfte fom dödt, dem man ej kunnat
rådda på något fått, hålft de ej kunnat för-

mås at nyttja medel.

De fjukas antal hår i diftrictet har va-

vit ganfka ftortj af de Pråfter jag ånnu kun-

nat årnå någon underråttelfe , hafva följande

Förfamlingar varit de måft betydeJiga: I Kalfs

Förfamling hafva emot 500 varit fjuke och
nyttjat Medicamenter, däribland 90 dödt.

I Lenghems emot 300, 119 nyttjat Medica-
menter, 148 reftituerade och 31 döde. I

Svenjunga och Sexdrega vift öfver 5 a 600,
hvarifrån jag ånnu ej fått någon underråttel-

fe. I Böne öfver 200 fjuke, 86 nyttjat Me-
dicamenter, och endaft 4 dödt. I Frifta

Förfamling, dår nåftan ingen undaniluppit,

enligt Proften Hjertons bref, endaft några

och 20 dödt. Från de andra Förfamlingar har

jag ånnu ej kunnat årnå någon underråttelfe.

G 4 B*.
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Befynnerligit har denna fmitta gått 5 vis-

fa orter hafva varit aldeles fria , då däremot

i nåftgrånfande knapt något hus undanflup-

pit , fäfom i Frifta dar någon i hvart hus va-

rit fjuk, då i Seglora, fom år nåftintil, in-

gen, ehuru folket ofta famlats af bägge För-

Jamiingarne i en Kyrka , fom Proften Hjer-

TOxM berättar.

Mycket har vål bidragit ti! denna fjuk-

dom folkets, ufla föda, hålft i Kinds Hårad
i viflä Förfamlingar, dår de nödgats åta bark-

bråd och föndermalna ben.

En Man hade i flere år haft Binnicke-

maiken : blef for några månader fedan af

med en anfenlig hop, under (it viftande ner

i Landet} då han kom tiibakars hit til Staden

mådde han tåmmeligen vål, men efter nå-

gon tid blef han åter af Mafken plågad, då

för honom ordinerades Rad. Filic. 3 Drachm*
och 2 timmar därefter Bol. ad Taeniarn Ph.

Paup. , och fom det ej gjorde någon värkan
,

gafs åter efter 2 timmar Sal. Angl. 2 Uns,
hvilket utdref en Mafk fom var 80 alnar

lång. Mannen har altfedan mått vål.

Så vål i flutet af Junii, fom Julii och
de följande månader, voro många Barn hår

i Staden angripne af hvita Frifelen, hvilken

begyntes med upkaftning eller diarrhée , mat-

tighet, ångllan och gråt, famt feber och het-

ta« På andra och tredje dygnen kom et rödt

utflag förft på bröftet, fedan öfver hela kröp*»

pen»
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pen. Somlige fingo genaft ondt i halfen,

andra ej förr ån pä tredje dygnet, hvilket

continuerade i några dagar. Somlige yrade

åfven på deffe_ dagarne , alt fom fjukdomen
var fvår til. På <>:te dygnet hvitnade detta

utllag med en liten blåla , hvilken var helt

tom och var en början tiUiudens affjållning,

på lamma dygn uphörde ock Febren , ledan

de emellan det 4:de'och <pte fådt en ftark

Jvett, hvilken alldrig förr ån mellan cleffe

dygnen kom. Härefter började fjukdomen
aftaga, appetiten återkomma och fina huden
arTjållas, få at man ibland kände afdraga e-

pidermis långa ftycket.

Hos några få kom ut/laget genaft, flög

in och ut, med mörka flackar, de kunde
intet fvålja, et ilags Hem intog hela halfen

och på <f:te dygnet dogo. I början nyttja-

des lindriga afförande , fom Tinéh Rhei dulc.

eller Infuf. Sennae Tamarind., Gröt-omilag
om halfen, famt fprutningar, fom altid lin-

drade halsplågan. På 4:de dygnet gaf jag

Infuf. Sambuc. eller Emulf. com med Antim.

Diaph. , hvilket merendels förorfakade en god
fvettning. Et Barn fick efteråt Vattufoten,

hela kroppen upfvulnade och vattnet gick

trögt 5 genom Scilfitica, Crern. Tärt. och The
af Enebår öfvervans fjukdomen innom 14
dagar.

Som den Venerilke fjukdomen få myc-
ket gått och ånnu grafferar uri Kinds Hå-

G 5 rad,
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rad, få hafver jag varit nödfakad at emotta-

ga uti et hår i Staden af Magiftraten mig
lämnat Sjukrum, 6 ft. Veneriflke fjuke at

curera.

Bland dem var Pigan Burra Torstens-
dotter från Mjöbeck , 30 år gammal , in-

kom den <j Martii, hade af Venerifk fjuk-

dom varit i många år angripen och nyttjat

Medicamenter under D:r Montins infeende i

Halmftad. Nu hade åter fjukdomen inrotat

fig, at hon vid intagningen hår på Sjukhufet

,

hade rlere hål genom gommen, tungfpenen

bortfrätt , nåfan nedfallen , öfre läppen måft

borta, värk i armar och ben. Hon började

med aftörings-medel , fedan förfokte jag O*
pium, enligit Doft* Schöpffs upgift} hon
tog förft et gran och ökte fedan dofis, at

hon efter några dagar tog lo gran om da-

gen, varken ftadnade och fåren läktes, men
hon fick efter 10 dygns bruk af Opium, en
häftig hufvudvårk och mycket fvåra ref i un-

derlifvet, hvarföre jag nödfakades hålla up
med Opii bruk och gaf henne Laxer-medel,

emedan magen blef hård. Då deffe fymp-

tomer efter 2:ne dagar fårfvunno, och jag

åter förfokte Opium, vifte plågorne fig å-

ierkomma genaft, hvarföre jag nödgades al-

deles uphöra därmed, och 1 det ftåilet nytt-

ja Mercurialia, hvaraf hon ej kände någon

olägenhet, utan utgick fri/k den 10 Maji.

En
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En Gåfle, 14 år gammal, få fnart han

började med Mixt. Merc. och Ung. Neapol.

fick han fä ffork diarrhée , at jag nödgades

låta honom därmed uphåra
,
gaf honom dår-

före PiJJ. Opii , hvarat han mycket förbåt-

trades 5 han utgick dc±n 12 Augufti.

Jag har fedan hört at efter en kort tids

viftande hemma hos fina föräldrar, fick han

Rödfoten, hvilken på den orten då mycket
graderade, hvaraf han efter få dagars fjuk-

dom dog.

Lazarettet fom hår i Staden år inrättat,

har fedan /lutet af December månad varit

färdigt til fjukas emottagande i 6 Sångar.

2) For Wadjlena diftriä, i Linköpings

Län, af Prov. Med, Doåf. Eric Rtd-
bAck,

§. 2. Så vål tidigt förledne Vår, fom fe-

dan, och jåmvål mitt i Sommaren var en
Angina Catarrhalis gångbar, förenad med Ur-
ticaria, hvarvid underftundom händer och
armarna mycket fvullnade , med en paflagere

Svulft, fom ftundom tiltog, men åter fnart

förfvann : kring armbogarna varade den långft.

Medelft flitig fprutning öfvervans dock fvå-

righeten at fvålja på 2 a 3 dagar, då tilli-

ka fördelande omflag kring halfen och Spanlk
fluga i nacken nyttjades. Merendels var Fe-

bren få ftark, at jag ftraxt måfte öpna ådran.

Så
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Så mycket jag har mig bekant/ blef ingen

död af denna fjukdom.

§.5.1 flutet af Augufti månad fick Dans*
måftaren de la Croix, fom uppehåll fig ftör-

re delen af Sommaren hår i Staden, en li-

ten råd blemma mitt i pannan, en tvår fin-

ger från hårfåftet: ftraxt fvullnade hela anfig-

tet få mycket, at ögonen voro aldeies igen-

fvålde , och innom 3 dygn var hela blem-

man och någon del af nåftgråntfande fkinn

och kolt helt fvart. Patienten låg i en be-

ftåndig flumring, helt blind, 3 a 4 dagar,

med låg, tåt och ojåmn puls. Blodiglar,

fördelande omflag , fmå Campher-pulver med

5 gran Rad. Arnicae uti, ofta tagne, jämte

lindrigt afiförande medel , Spanfka flugor och
antifeptifka drycker, förmådde ånteligen läg-

ga fvulnaden och febren 5 men det fphace-

lerade ftycket, få ftort fom en hvit ftyfver,

måfte aldeies ikåras bort 5 ty det ville med
inga medel gå til fund fuppuration, förrån

det blef Ikuritj men en fanieus famling for-

merade fig icke defs mindre imelian denna

opning och nåfan, få tjock fom en tummej
och fom materien ej kunde med compres-

fer tvingas at evacuera fig genom öfre öp-

ningen , få var man tvungen at göra en ny

incifion emellan bagge ögnebrynen, fom gjor-

de fin goda nytta. Ånteligen, och efter en

hel månads tid, fom förfta Såret geck öp-

pet , blef Mannen frifk. Men de fom ingen

tjen-
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tjenlig /kötfel hade , blefvodode: Detta hän-

de Kyrkovåktaren i Herrftads Förfamling u-

tl Dahls Hårad, och en Bonde i Kyrko-byn

dårfammaftådes , hviika hafva haft denna
Phlyäena Morta på kindbenet. Likaledes

en Huft.ru i Kålfftens Socken, Afka Hårad,

på hvilken Kallbrand få vidgade lig, at he-

la Kindbenet föll bort, då Maxilierna på den

iidan blefvo helt nakna, i förflone röda,

men innom dygnet (vårta. Hon var i et fta-

digvarande delirium och Hummer, utan at

fråga efter hvad man gjorde henne.

Efter fal. Hr. Archiat. Lindes lilla Syfte-

ma Morborum, årfdetta vårkeligen et Spe-

cies af Morta, och år icke fmittofam.

§.6. Hela höften har Kikhojlan mycket
grafferat häromkring på Landet, men aldeles

icke i Staden, hvilket år befynnerligt. De
fom långe och flitigt nyttjat Ledum Palujire,

hafva dåraf blifvit hulpne , fedan de förut ta-

git Ipecacuanha, och dårpå Infufum Rhei.

Hagby, Fivelftads oah Motala med Vinner-
ftads Socknar i Afka Hårad, hafva måft va-

rit befökte af denna farfot.

§. 7. Venerijka Sjukdomar blifva alt mera
gångfe , få at icke allenaft månge innom Vad-
ftena Stad angifvit fig och blifvit curerade,
utan ock åt/killige på Landet, fom ånnu
nyttja Medicamenter , i Hagby, Egebyborna
och Klockerike Socknar , faft på et obeqvåmt
fått och utan dagelig tilfyn, i brift af Sjuk-

hus.
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hus. Det ofullkomliga, få kallade Låns-La-
zarettet i Linköping för 4 Venerifke fjuke,

år otjlråckeligt.

Nåfta höft blifver Kongl. Krigsmans-Hu-
fet aldeles evacuerat$ men man vet ej hvar-

til Hans Maj: t årnar det 5 icke defs mindre
vore vål om Kongl. Coileg. Medicum för-

fökte at få några Rum dar. ( a )

3) For Linköpings dijlriB , af Pr. Med.
D:r Joh. Otto Hagstrom.

Rycktet och ropet om Luis Penerece ur>

fpridande i Landet, har injagat en terror Pa-

nicus hos Herr/kaper, Präfter och Stånds-

perfoner, hvilka famfålt ön/fea, at Linköpings

Hofpital måtte förvandlas til Låns-Lazarettets

utvidgande, at därmedelft kunna utrota, el-

ler årminitone bota den öfver hand tagande

Lues Venerea i denna ort.

Proftinnan Kraft i Norra Wi , uti detta

Stift, kom i början af Otfob. månad detta

år från Norrköping, dar hon uti 7 månader
varit under Bergsmannens Petter i Thor-
fkeps vård och cur för Kräftan, in mamma
dextra, om jag mins rått. Hon berättade mig
hela operation, fom i det måfta finnes inta-

gen uti Naturfor/karen (b), utom Läkemed-
let,

(a) K. Collegium har genaft därom gjort underdånig

föreftåilning hos K. Maj; C.

*b) Band. 4 p# 9.
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Jet, det Petter ånnu håller doldt, ehuru

Rådman Ekerman /kall gifvit 4000 daler

Koprmt på handen.

Proften Kraft vifte mig Petters qvit-

tence på 130 Rrdaler fpeeie, dem Kraft
betalt för curen til Petter. Såret går dock
ånnu något öppet, /krifver Kraft til Docr.

Busser hårftådes* En annan Fru undergick

famma tid en lika operation af Petter, i

Norrköping. Hon betalte åfvenvåi 130 R:dal.

fpeeie, och fom Såret därefter går ånnu öp-
pet, utan at kunna öfverdragas med natur-

lig hud, har Ekerman innehållit med köpe-
fkillingens reft, tils Såren blifvit beklådde
med hud , hvilket Jårer långe utdragas på ti-

den, fårdeles fom bagge Fruarne åro val til

åren komne.
Rön med en lefvande Sköldpadda (Te-

ftudo Pufilla) infåndes af mig til K. Sven/k.

Vetenfk. Academien, den 24 ft&l. Novemb.
Jag glömde dåruti at nåmna, det min Sköld-

padda år gan/ka benågen at rymma, åfven

at gömma fig om fommaren uti gråfet , hvar-

före jag varit nödfakad, at binda vid henne
et carmofin-rödt band, af en alns Jångd,

hvilket rögde henne, få ofta hon gömde fig

i gråfet. Hon öfverdrager fit hufvud ibland

likfom med en hufva ( praeputium ) hvarmed
hufvudet betåckes, når hon indragit det uti

fit /kal. Det fynes troligit, at denna Lill-

Padda år til könet Hanne, ty den trifs båt-

tre
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tre hos qvinnor ån hos manfolk, och år af

et envift finnelag. Man har til ordfpråk hår

på orten: Du år en Padda, hvilket vil fåga,

Du år mågta envis. Min Lillpadda lårer va-

ra fullvåxt, ty få inånga Exemplar jag fedt

af denna, och defs nära ilågtinge Teftudo
geometrica, hafva alle varit af lika ftorlek

fom min Teftudo pufilia. Clasfen Amphibia
tål ånnu mycken utarbetning och flitig un-

derfåkning, hvarföre Kännare af Veten/ka~

pen kunna båft dömma, om mit Ron år

nytt, eller icke.

Kdgelrij"våren , fom ock kallas Karsndf
(Loxia Curviroftra) föddes lefvande uti bur,

en månad hos mig, fiftledne Vår, då jag

hade tilfålle at betragta Kårsnåfvens befyn-

nerliga égen/kaper: Han ut/kalade frön af 20
Grankåttar om dagen, och om han fått 30
kåttar, hade han fåkert renfat ut alla frön

dåraf på en dag, ty han var nåftan omåtte-

Jig, hålft då han bekom grankåttar, hvilkas

frön fmakade honom båttre, ån Haropfrö,

dem han ock i nödfall förtärde, men grep

ftraxt an fina kåttar, ehuru mått han förut

var af Hampfrön. Han tråckade val 10 gån-

ger hvar fjerndels timma, fåledes val 40
gånger om timman, dårföre var han flindigt

hungrig, at defs flitigare utråtta fit kall med
Gran-fröns utfående, ty når han med fin öf-

re kåk uttager et granfrö, fpiller han det

andra på jorden, fom håraf befrödas. Det
år
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år en vålluft at fe Skaparens inrättning med
denna Fogel, fom blir gan/ka tam och fpak

uti bur, ropar ftåndigt på mat, nur gran-

kättarna åro af honom renfade från fina frön.

Jag kunde med en fri/k grankatte narra ho-

nom ur buren, at följa mig alleftådes i min
kammare, då han fatt ftilja på min hand

och med fin ena fot fattade katten, hämtade

ut frön, då altid hälften dåraf fpildes ned,

til utfåning. Det var uti början af April,

fom denna Fogel blef tagen med fnaror. En
hus-katt mördade oförmodeligen min åjfkade

Kårsndf, Jag bör icke obemålt låmna, at

Kårsnåfvens excrementa likna aldeles mjölk

til hvithet och confiitence.

Detta år har jag låtit Siphiiitiike Patien-

ter intaga 12 droppar i fender af Spiritus

Horrendus ( a ) uti et qvarter Kornvatten

,

morgon och afton, därigenom dofis Mercu-
rii fublimati blifvit för dem lindrigare at in-

taga. Jag har fedt en vålfignad värkan hår-

at, i fynnerhet uti början af Lues Venerea,
däremot fordras Jångfam cur , och merendels

lindrig Salivation hos dem, fom i- många år

varit behäftade med fjukdomen.

Fortf. e. a. g.

V. B. N:o 8- H K,

(a) En ftarlct concentrerad folutio Spirituofa af Mer«
curius Corr. Aibus.
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Qyart. 1783-

P. 256. Underrättelfe em Lola Källor af
T. Bergman.

Detta Hålfo- vatten , fom efter 1720
förft blifvit ordenteligen nyttjat, flyter nu u-

tur 3 Källor, Gamel-brunn, Ny-brunn och

Bad-brunn, alla 3 innom 50 alnar frän hvar-

annan belågne.

Hr. Prof. har med Ny-brunn anftålt Che-

rniike underfökningar, hvaraf flutas (§. 30
at en kanna vatten, efter afdunftning, läm-

nar 2,28 Medicinal grans refiduum , fom nå-

fian til en fjerndel var et fint KijelJIoft , det

öfriga Kalk, til ftörre delen förenad med
Saltjyra , och reften med Luftjyra* Intet

fporr til Vitrioliyra eller Järn.

De flygtiga ämnen äro åfven gan/ka rin-

ga. Luftjyra finnes 2 eller 3 cubx-tum på
kannan. Hepatijk Luft y

föga öfver en cubic-

tum på kannan.

§. 4. Bad-Gyttjan, fom få mycket bru-

kas, härftammar enligt Prof. Bergii gjorde

Rön, af förrutnad Rödmofla, (Spbagnum
paJuftre). Hon håller, efter gjorde prof, ii*

tet Vitriol. Et bevis at Bruns-ådrorne up.

komma mycket djupare ån den marken dä<r

gyttjan tages, emedan Brunsvattnet är al-

deles fritt därifrån.

En
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En forteckning bifogas på de fom un-

der 8 å f i Bruns-Lazarettet af Brunsvattnet

och Badningarne fkoJa blifvit botade, upfatt

af Bruns- Intendenten Herr Kn. Aug* Le-

n#us. ( a

)

P. 267. Chemijke For/ok med de Gyttringår
,

fom af en Heélicus uphojlade blifvit , af
Andreas Röring, Chemia Adjunfi vid Å-

bo Academie.

Sedan A. med deffe åmnen gjordt alla

nödige underfökningar, /lutar han:
(
p. 270.)

at deffe Calculi Bronchiales hafva famma
jord fom djurens ben, nemligen Kalk före-

nad med Acidum Phosphori, et i eld rlyg-

tigt åmne, fom dock, för lin ringa mycken-
H 2 het,

£a) Denna förteckning år viflerligen icke pålitlig.

Utom många ikrif- och tryckfel, förekomma
bland annat, flere fådane fjukdoms-namn , fom
ingen ting vift utftaka, t. e. p. 2.66. Caecitas;

livad kan vil därmed menas ? fedan förut Opb-
Ihalmia , Catara&a , Hebeludo ( Vifus r ).Glau«
coma (når blef den någonfin förut hulpen i mer
eller mindre mån) Amavrofis och Lippitudo blif-

vit nåmde. Hvadår Diarrhoea morlufl?— Säkrare

kunlkap om detta Hilibvattens kraft emot fjukdo-

mar , kan hämtas af Prof. Bergii Tal om kalla

Bud och Loka Bad m. m. Man far af p. 68 fcfc anled-

ning >ati detta åmne låfa framl* AffefT. D:r E„

Victorins härom utgifne Arbeten; fåmtafHr.
Profetior Berg u omdöme p. 89. fe i hvilka fjukdo-

marbåfta nyttan där kan vara at hoppas.
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het, til fin natur ej kunnat utrönas, ehuru

troligt år at det kommer öfverens med be-

nens 5 alla i den proportion, at ioo delar

Calculi Bronchiales hålla 2g i eld rlygtige

delar, 34 delar Kalk och 3 g af Phosphori

Syra.

P. 299. Svamp-flägtet Helvella, hejkrifvit af
Adam Afzelius , Phih AdjunSl i Upjala.

A. anmärker huru mycket ånnu åferftår

uti Svamparnes tilförliteliga kännande , bland

livilka endaft Agarici, Buleti och Hydna haf-

va fåkra fkiljetecken. — De böra upftållas

efter fro-redningen, fom år grunden til Lin-

nei/ke Syftemet» — A. har genom fåning af

det fina mjöl, fom nnnes pä och uti dem,
kunnat fortplanta tlere arter, hviiket foljak-

teligen år deras frö.

Sedan utftakas orfakerne och grunden

til Cara#er Generis Relvellce, under hviiket

Arch. LiNNé endaft uptagit 2 fpecies, H.

Mitra och H. Pineti, hvilken fenare dock ej

hår dit, emedan hon våxer pä olika fått och

på andra ftållen , famt har lina frön på un-

dra fidan. Til HeJveJJae genus räknar A.

nu g fåkra fpecies , dem han alla, utom en

enda, våxande befkrifvit5 de framkomma i

September och Oåober — åro tvåformige,

det år, beftå af tvånne delar: Jljelk och

hatt — den fenare éfver alt llåt, utan nåt-

lika
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lika fkrynkor, år horizontelt faftad vid ftjel-

ken och har den yttre eller öfre fidan tunt

beftrödd med et mjölaktigt våfende , likt et

£r,t doft, — hvilket år defs frö. Genus har

3 hufvud-afdelningar: a) Pileo deflexo,

hvarunder hörer 1:0 H. Mitra, 2:o H. La-

cunofa, 3:0 H. Sulcata, af hvilken varieteten

fufca finnes Tab. X. f. i. afritad, 4:0. H.

Atra^ 5:0 H. Perisoides Tab. X. f. 2. /3)

Pileo plano, hvartil hörer: 6:0 H. Revolu-

ta
, 7:0 H. Horiz>ontalis Tab. X. f. 3. <J)

Pileo vekticali, hvartil hörer H. Spathulata.

P. 313. Ornithologifke Anmärkningar om AU
fogelen {Anas Hiemalis) af Samuel Od-
MAN.

Denne vid Ofterfjön få gan/fca talrike

Fogel, år dock i Fn. Fv. införd under galit

namn och i Syftema Natur» delt i 2 /kilda

arter. Defs råtta Caraérer år följande: Anas
hiemaJiSj roftri facie rubra, rectricibus dua-

bus intermediis Jongisiimis, fpeculo alarum

nullo. En fpegel på hvardera vingen år det

enda fom fkiljer A. acuta ifrån A* hiemalis
,

för öfrigt förändrar denna fin fårg, få at af

50 med möda 2 träffas lika. Nåfvets röda
band år beftåndigt på alla hannar, men fak-

nas ej fållan pä gamla honor; år åfven hos
det könet blekare. Foglen kläcker innom
Pol-Cirkelen och viftas hos ofs vid början

af Vintren.

H 3 P. 324-
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P. 324. Rån beträffande et fdrjkildt Socker*

ämne uti exprimerade Oljor och Fettmor ^

af C W. ScHeELE.

Ännu år förmodeligen obekant at alla

feta och utpråfTade Oljor hafva en fötma

,

fkiljaktig från allmänna vegetabili/ke Socker-

åmnen. Methoden at århålla den år: at ko-

ka en del frnt ptijveriferad Blykalk med 2
delar fårfk Bomolja och en del vatten , un-

der beftåndigt rörande tils all Kalken år af

Oljan uploft, då tilblandas åter en del vat-

ten och kokas ånnu en par minuter, hvar-

på kittelen tages af elden och fåttes affidesj

ledan det kallnat afhålles vattnet , hvilket nu

innehåller denna fotma 5 det filtreras och af-

kokas få långe tils reften blir tjock fom
Sirup,

Denna fotma upkommer ej af Bly-kal-

ken, fom af någon Syra kunde vara uploft,

ty då borde den med Alkalier eller Vitriol-

Syra praecipiteras, hvilket ej /ker utan då
Oljan år gammal och hårfk.

Lika fotma fås af Mandel-Olja, Lin-Ol-

ja och Rof-Olja, den Oljan fom. genom Sy-

ror fkiljes från tvål , famt af får/kt Smör och

Svin-ifter.

Sedan A. forfökt denna f6tma på flere

fått, blir flutfatfen: at] den ikiljer lig från

Socker och Honing dåruti, at den 1:0 ej kan

bringas til Cryiiallifation.5 2:0 tål iiarkare het-

ta
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ta innan den deftrueras, Qch går til en del

öfver i recipienten oförändrad; 3:0 kan ej

bringas til gäsning $ 4:0 blandar fig med Spi-

rituöfa Alkali/ka folutioner; hvilket alt tyc-

kes härröra af en ftörre myckenhet phlogi-

fton, emedan til dephlogiftication åtgår ftör-

re portion Saltpetter -Syra, innan Socker -Sy-

ran vifar lig, än til ordinert Socker.

Oevres pqflhumes de M:r Povteau , D:r

en Medicine , Chirurgien en Chef de

VHotel -Dieu a Lyon. T. I. IL HL
C/iez Mcquignon Tainé. Paris 1783.

Oanfedt man redan, fåfom A. anförer,

ffntligt nog uttänkt huru Kräftan upkommer,
få väl af invårtes fom utvårtes orfaker, fom

dock icke altid torde ftämma öfverens med
Naturens gång, få torde dock fåttet at iköta

Kräftan förtjäna Läfarens upmärkfamhet. Se-

dan A. långe och förgåfves brukt flere invår-

tes medel, låt han Patienterne, flere veckor,

njuta intet annat ån Is och iskalt Vatten
,

och årfor ofta en grundelig hjelp, ehuru i-

bland endaft anfenlig lindring i de håftigafte

plågorne; få pinfam denne cur var de förfta

dagarne , få väl kunde de i längden lefva u-

tan en mångartad föda , och behöllo krafter-

ne mycket långe, emot all förmodan, hvil-

H 4 ket
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ket fyntes hårröra af den lilla och flyrkande

fömn fom na infant fig, men förut långe va-

rit borta. Til at hota öfverblifvande hårda

knölar, betjente A. fig ibland af itände bom-
ullsvekar, hvilka fattes på ftållet, en eller

rlere' gånger 5 famma medel nyttjades åfven

med fördel vid annan Rhevmatifk fixerad

vårkj åfven fom A. anför exempel på en

fom plågades af en envis ftark vårk vid bröft-

benen, med uphoftning af et gröngult var,

på hvilken fattes 4 fådane brinnande bom-
ulls-vekar efter hvarannan, och den fjuke

blef hulpen. Med lofvård upriktighet åter-

kallar A. hvad han fordom påftådt om glö-

dande Järns kraft mot envis Hufvudvårk m.

ra. når det fattes på fjelfva hufvudet och fy-

nes gilla hvad Hr. de Haen om detta me-
del Ikrifvit. Faftån A. hår och dår gäckas

med Conii kraft mot Kräftan, låmnar han

dock Baron Störck i få måtto rått , at däri-

genom någon lifa kan åftadkommas, få at,

faftån det ej helår alla Kräftor, det dock ej

bör förkaftas. Til at utrota Kräftan gifves

val ingen allmän method, man måfte råtta

fig efter hvarje håndelfe. A. ftyrker til o-

peration med knifven, faftån vid Bröft-kråf-

tan den tillika /kulle fåft fig i Lifmodren,

och det i hopp, at den fenare torde lättare

låta bota fig fedan Bröftet år opererat, (få

mycket Rec. ock tviflar på lycklig utgång,

/kulle han dock ijfven råda til det famma

,

en-
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endaft för at fkafTa lindring) Til invårtes

botemedel ftyrker A. fedan allena til Is och

iskalt Vatten 5 til utväxtes medel, fedan för-

fta förbandet år förbi, cataplafma af Röbet-

ter, Morötter, röda Rofvor, Huslök, Port-

laka och andra faftiga örter. Onder denna

cur-method afföres mycket af Kråftmiafma på

14 dagar genom Urin* Kalt bad gillar A.

mycket, åfvenledes Spanfka flugor når hu-

den behöfver frias från flackade våt/kor 5 de-

ras flytning underhåller han med Ungv. egyp.

hvari Span(ka flugor utan vingar åro i pul-

ver inblandade, andra konftige fårnader tror

han, vid längre nyttjande, bjifva kraftlöfe.

Pä de brinnande Bomulls-velarnes kraft

anföres flere Rön. De göras vid bads få

vida fom en dubbel Louisd 7or , fattas på me-
delpunkten af varken, och fedan de ned-

brunnit upblåfes kol-a/ksn, få at huden ge-

nombrånnes; /korpan förbindes med Ungv.
Bafii. och fuppurationen underhålies långe,

lamt förvandlas vid fvära håndelfer til en
Fontanelle. Når Rhevm. materien kaftat ilg

in på Magmunnen, fatte han flere Velar på
bagge fidor om Cartilago enfiformis, med
ftörfta nytta. — Genom detta medel påftår

A. at gamJa flockade våt/kor uplöfas, /lap-

pa Fibrer retas til fammandragande och en

långvarig flytning Ikaffar bort det onda : alt-

få Topi/k Feber och Crifis.

H 5 I an-
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I andra Tornen förekomma Ron orn

Velames kraft i Anchylofes, Ledfvamp, fvart

Starr och Epilepfie; \ bagge fenare fallen på
hufvudet applicerade.

Efter contufioner på hufvudet blifva of-

ta hela året allahanda fvår vårk qvar på ftål-

let, ja ibland följa lamheter och fpafmer, e-

huru ingen ting utvårtes fynes$ detta "botas

endaft genom djupa in/kårningar inpå benet,

fom långe hållasi fuppurerande. Bulningac i

Lefren, fom ofta upkomma efter Hufvudets

/kådor, hårleder han af nervernes minlkade

kraft på den Inålfvan. — Om drunknade

och deras bjelp, fåges: at den olyckliges ö-

de beror dårpå huruvida han kunnat undvika

at efter fifta andetaget bjuda til at ån en gång
håmta luft, eller dödsutfeendet angripit ho-

nom förr ån detta förfök kunnat göras, få

at han med fifta andtaget ej upfylt Lungan

med vatten 5 ty om det ikedt vore dels up-

lifvande omöjligt; men det [kall kunna und-

vikas genom en häftig ikråmfel eller rysning

i- kalla vattnet, når den olycklige faller dåri

med uphettad kropp. Man kan fåledes ej

af et ikummande vatten i Luftröret och defs

fordelningar /luta , at en fådan kropp blifvit

efter döden kaftad i vattnet, Likafom, jåm-

te flere kännemärken på anfigte och hals,

•t uphögt rundt bröft ger förut tilkanna , at

Lungan i fifta andtaget blifvit fyld med vat-

ten 5 få blir ock förfta och nödvåndigafte hjel-

per»



pen at öpna Luftröret och med al! flit renfa

bort alt ikummigt vatten (Rec. fraktar at

blodens nödiga omlopp härigenom hämmas,
och A. har ju anfedt denna håndelfen för

obotlig.)

• Mu/klerne kunna ibland Jikforw förråc-

kas genom Krampe, befynnerligen i Vader-

ne, öfverarmen och ryggraden 5 hvaremot

ftarka frotteringar åro båfta medlet. Vid Ar-

terernes fkador räknar A. icke mycket på
en upkommande blodlefvers eller Arterens

fammankrympning, fåfom medel at ftilJa blo-

den$ cellulofas upfvällande, fom underhjel-

pes genom underbindningar, håller han för

det kraftigalte. Den därefter ofta qvarblif-

vande fmärtan , härrör icke få mycket af ner-

vernes lidande, ty då /kulle värken endaft

räcka några ögnableck, utanfnaiare af det ftän-

diga dragandet i enkla mu/keJ- fibrer, fom ge-

nom bindningar fpannas, befynnerligen när

den gores nära en Cartilago; den bör fåledes

egenteligen göras inuti köttet, och vid bro/k

bör compresfion häldre brukas. A. ger ock
tilkänna ilt ogillande af circulaire förband

vid Amputationer.

{Gött. anz. 1783. &• 206*)

De
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De Rhododendro Chryfantho, pro grada

Disf Acad. Auth Joh. Heinr. Zahn.
Jence d. 24 Sept. 1783. 4:to 24 p.

Prof. Gmelin har förft i Flora Sibirica

nämnt denna ort, och Pr. Kölbin har förft

be/krifvit henne. RyfTarne bruka henne i

Arthntis och Coffakerne emot all /lags vårk.

Tartarerne bereda dåraf en dryck, Tom gör

rus och yrfel famt en retelfe i alla fjuka le-

der , hvarefter all vårk fnart förgår 5 de fju-

ke få af detta medels bruk häftig törft och

når de dricka kalt vatten följer ftolgång där-

på. Såfom örten år kraftigaft i infufum

,

flår man 9 uns vatten på 2 qvintin blad och

ftjelkår, hvilket inkokas til 8 unSj hvaraf

fedan om morgonen drickes en half thekopp 5

år Feber och Inflammation därvid, måtte de

förft botas. Qetta beftyrkes vidare genom
2:ne bifogade Sjuk-beråttelfer , iom lyckli-

gen aflupit.

(Beitr. zu Erl. Gel. Zeit. LII. W, 17830

Befchreibung und Abbildung eines neuge-

bohrnen Elephanten , nebjl Verfchiede-

nen bisher ungedruchten Nachrichten

die Naturgejchkhte des Elephanten be-

trejfend. Von Ebekh. Avg. Zimmer-
MAN.
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mjn. Prof. Math. et PhyJ. in Branns-

™& 17%3- Reg- 4'to. 16 p. c. Tab.

Mnea.

Denne Elephant, fom nu förvaras i Her-

tigliga Natural-Cabinettet, år från Cei'on,

något öfver i fot lång, hvitgrå med mörka

flackat af olika ftorlek, i en ilags oordent-

lig ordning ftrödde. Han har icke detplum-

pa ofkickeliga utfeende, fom man velat til-

fkrifva en nyburen Elephant 5 i haft fynes det

vara en hona, men vid närmare glfcikning

har man funnit den vara hanne. De mellan

fram benen befintlige fugvårtorne åro anfenli-

gen flora. Örat år nåftan fyrkantigt \ tungan

Coniik. Framfötterne hafva 5 och bakfötter-

ne 4 med naglar förfedde tår. Svanlen år

på andan afplattad och med ftyfva hår redan

förfedd. Elephanterne åro gemenligen biack-

fvarta, och den Embryo fom Zeba ägde var

enfärgad 5 at den närvarande år fläckig, år

fälifynt. Defs ålder år vid pafs 3 månader.

Efter Hr. Marcel du Bles beråttelfe,

fom länge uppehållit fig i Indien och gifvit

noga akt på deffe kreatur, går EJephant-ho-

nan endaft 9 månader med fit fofterj EJe-

phanten våxer, fom Månniikan, vid pafs 20
år och upnår endaft en hög Månni/ko-åJder.

Tama Elephanter kunna icke paras, emedan
man nåft för brunfttiden binder dem faft,

och man fer af en på hufvudet lig uttrån-

gan*
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gande oljacktig fucktighet at brunften inftun-

fdar.3 men honorne -Jlita fig ibland löfe, pa-

ras i Jkogarne med viida hannar och kom-
ma fedan .hem i itallet igen. Ungarne
få ock di andra honor ån egen mor. Knapt
hvar io:de Elephant har flora tänder. Når
man befaller en Elephant fålla et tråd eller

bara det, vifar han en forundransvård klok-

het, fom p. i^ omftåndeligen be/krifves.

De Elephanter fom hafva ftora tänder, åro

anförare for den hop til hvilken de hora

,

befynn#ligen då de (imma ofver vatten, hvil-

ket Iker i rad och med mycken omforg for

ungarnej Hkheten i många mål med månni-

(kor anföres p. 16, ehuru den ColoffaJilke

ftorleken
,

yttre utfeendet och inre delarne

nog mycket ikilja dem ifrån Månni/ko-llåg-

tet*— Detta kan vara nog at vifa huru myc-

ket denne afhandling bidrager til et få märk-

värdigt djurs Natural-hiftoria $ hvilken äfven

utkommit uti Franfyik ofverfåttning 5 den Hert.

Brunfv. Miniltern Baron Feronce von Ro-
tencreutz har fkånkt denne Embryo til Ca-

binettet. (Erl. Gei. Zeit. LM. St. I783-)

Dffirtatione Chimica fopra il blen di

Prusjia e Takali flogiftico, del Cav.

Mars. Landriani; 4:0 4$ P. utan

namn på Trycknings -orten.

A. har med mycken flit och belåfenhet

fam-
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famlat det vigtigafte, fom i detta årnne /krif-

vit år j då han funnit ftridige årfarenheter

eller tvifvelsmål, har han genom egne för-

fök budit til at utleta fanningen.

A. anfer det färgande åmnet i blod-

luten vara en Djurijk Syra meH iphloglfton

fmittad. At Alkali Caufticum återftåller Silf-

ret utur Luna Corneaj kan Rec. icke anta-

ga för bevis til dels phlogifton, ty hvar och

en kropp, fom upfuper fin Syra, år kraftig

nog dårtil. Ehuru Metallerne i allmänhet,

fedan de genom Galiåple åro prajcipiterade

,

likafullt uplöfas i Syror, få går Ö2t ingalun-

da an, om man betjenar fig af blodlut til

praecipitation $ Wifmut allena undantagen
j

alla andra Metaller £ til och med Arfenik,

fållas af blodluten, de må vara uplöfte i

hvad Syra fom hälft 5 når Reg. Arfenici och

Reg. Antimonii ( den fenare må vara aldrig

få ren från Jårn) åro 'uplöfte, fållas de lika

blå fom Jårn af blodluten 5 i fjelfva SaJt-

pettersluften uptåcker blodluten jårn. At

man redan i Theophrasti och Plinii tid

tfånt Coboltglas, önfkade Rec. få bevift.

Vid denna afhandling år bifogat et bref

från Hr. Bergs-R. Scopoli til A. med fvar
,

bagge detta åmne angående, (a)

(Gött. Anz. 2 St. 17830

De— — — - ———— — - -

(a) be om famma åmne Band» 4 pag. 113, 171,
<U7> aao> 22i.
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D<? Bononienfi Scient. et art. hjiituio

atque Academia Commentarii , Tom, VI.

Bononice 1783- 4:0 428 p.

Af Med. Chir. Bot. Chem. och Hift.

Naturalis Claffen mårkes: i)\Cornmentarier-
ne: Hr. Tacconi fant, vid öpningen af en

15 års Flicka, h vilken flere år förut gjordt

et högt (all och haft hvarjehanda fvåra plå-

gor , at Arteria pulmpnaiis var nåftan aldeles

fluten, Canalis arteriofus aldeles förvuxen,

men forancen ovale ånnu öppet : hviiket han
til/krifver för/kråck elfen vid faiku Hr. Sgar-
gi berömmer et pulver, fom göres af Refi-

duum efter Laud. Liqv- Sydrii, hviiket tor-

kas, fuktas med Åtticka och åter torkas,

famt pulveriferas; och har varit nyttigt ^ ic-

ke allenaft iDyfenterie, utan ock emot blod-

floder, hvarmed han botat åtfkiiiige, redan

på fjerde dagen, hvilka förgåfves brukat

Neffelfaft, Kråftögon, Hjorthorn, Coraller

m. m. Hr. Tacconi råder, at når Urin-

blåfan behöfver öpnas, göra ået framtil dar

blåfan år faftare, då urinen båttre k2n lecks

naturliga vågen, och (året lider ej dåraf få

mycket. Hr. BjRAMBiixa berättar orn en Sol-

dat, fom häftigt dog efter en hård ftolgång

med grufveliga plågor, at Omentum vid op-

ningen befants til en ftor del vara löft och

et ftycke af Colon, fom var gangraenerat

,

hade trångt fig in i hålet.

2)1



# ) o ( # 129

2) I Opufcula förekommer Hr. D:r G.
Galeazzi belkrifning på en black-fvart Svett

och Urin} Et Klofter-Fruntimmer var efter

en maligne Flåckfeber blefven Heflica, men
började genom denna afgången båttras 5 (vet-

ten fom var allmån öfver hela kroppen, kän-

des torr fom dam och beftod af fina kulor

med inblandade faltftrimmor 5 urinen var gan-

/ka tjock och lemnade all fvårtan då han fi-

lades, hvilken då aldehes liknade (vetten

,

på glödande jårn hvarken brann eller fpra-

kade, utan til en cjel förvandlade fårgen til

hvit, och når den fedan blåftes genom et

ljus, gaf gniitor. Syror och Alkalier, Alko-

hol vini och vatten
,
gjorde dårpå ingen för-

ändring. Denne fvarta fårg blandade (ig ic-

ke med annan friik urin , utan /kiljde fig och
föll til botten, om man fqvalpade dem ihop,

ehuru den uti den fjukas urin var val blan-

dad och långe höll fig ofkild 5 han fynes få-

ledes innehålla Jord , Svafvel (rättare phlo-

gifton ) och Salt (a). Hr. Ferd Bassi befkrif-

ver den inflamable hepatilke Luften fom fvåf-

var öfver vattnen i Porretta 5 håller man Silf-

ver dåröfver få blir det (vart; A. fant ingen
olågenhet af at andas dåruti (Rec. kan knapt
tro, at A. varit okunnig om Hr. Voltas
uptåckter, fåfom denne afhandling dock tyc-

kes vifa). Hr. Vincent Puzzi har deftiile*

rat åt/killige (lag af Bomolja 5 ju flatare hon
V. B. N:oq. I år,

(a) Troligen de gamlas atra bilis*
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år, ju mer får man vatten, ju mera och re-

nare lyra, ju mera tjock olja och dragg,

lamt ju mindre fin olja, och tvärtom 5 A. fy-

nes icke hafva velat foka dåruti en Fett- el-

ler Såcker-fyra. Hr. Jos. Mosca berömmer,
i ftållet for Kina-barken , en Sirop af lika

delar utpråffad faft, eller, i brift dåraf, de-

ftillerade vatten eller ftark deCoft, af Scor-

dium , Card. benediel, Chamomille och

Centaur. minus, på hvilkens kraft han anför

egna och andras ron. Hr. J. A. Galli ta-

lar om Sublimatets kraft emot fvart Starr,

fom upkommit efter en ftoppad Gonorrhcc,

hvilken han nåftan aldeies botat 5 han löfte

i gran i 1 unts deft. vattn och lika mycket
Spir. vini med 2 drachmer Citron-fimp. Hr*

Jos. Vekatti afhandlar Mjölken , de förän-

dringar fom med henne fke i magen och

tarmarne, och de djuri/ke fafter fom yfta

henne 5 hvarom han anftålt rön hos Kattor,

Hundar, Lam, Backar, Kalfvar, Capuner och

Kalkoner; ingen tilfats, icke en gång upkok-

ning , kan förekomma Mjölkens yftning i de-

ras magar 5 och hon kommer fedan all an-

nan Mjölk at yftas, man må hafva tagit hen-

ne ur magen eller hvad ftålie fom håiit i tar-

marne y altfå gifves hvarken i magen eller

tarm-canalen någon våtfka, fom fedan Mjölk

år yftad, kan betaga henne fin yftan de egen-

fkap. Galla yfter icke Mjölk, men A. tror

at Pancreas-faften , åfven fom Månni/ko-fpått,

hvifket han med flere röhuptåckt, /Kall haf-

va
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va den egenfkapenj en naturlig vårme, få-

dan fom vanligen fins hos frifke djurifke

kroppar, kommer icke Mjölk at yfta ( hvar-

uti dock undantag torde gifvas, håjft i an-

feende til grås-flaget hvaraf de mjölkande

lefvat). Hr. Caj. Monti handlar om Ålens

generations-fattj fedan han anfört Valisneri

mening om Alens åggftock , vifar han at det

varit (im-blåfan han mHstagit fig på 5 dock

tror A. at Alen lägger agg, men at man ej

kan finna dem, dårföre at fi/ken då håller

fig på djupet. Hr. Carl Mundini beikrif-

ver Alens åggftåckar och öfrige inålfvor gan-

fka noga, med bifogade tydeliga ritningar.

Hr. Aloys. Galvani belkrifver, jåmte goda
afritningar, Foglarnes hörfel-vårktyg , hvaraf

man fer de flamma mera öfverens med dju-

ren, ån man förmodat.

(Gött. anz. 3 St. 1784.) *

%

Chemifches Archiv von D:r Lor. Crell,
Bergs-Rath , Prof. &c. Leipf. 8:vo.

p. 348. 2:ter Band (a).

Har förekomma utdrag l)af Acad. Imp.

Nat. Cur. 72 St. til år 1721. 2) Af Eng.

Transaåionerne endaft 30 ft. utur 22— 23
I 2 VOl' f

»— "
I

II '
' ! .! I I III !

(a) Se pag f 47 det föregående B.
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vol., fom går ändock til år 1725 5 under

hvilket tidehvarf Newtons ovåntaele tfyrka i

fin vettenfkap , retade hans Landsman til fmak

for den famma, och at föka likna honom.

3) Utur Parifilke Academien 54 st. , fom en-

daft går til år 1707, dar en Homberg, Le-

mery, Geoffroi, Boujlduc m. fl. denna ti-

den gåfvo Chemien mycket anfeende. Man
blir med förundran varfe , at hår mycket fö-

rekommer fåfom förfökt, årfarit och funnit,

jhvilket man nu fnart ikulle hålla for nytt 3

och fom vara tider vunnit i viffa delar me-
ra ljus, har A. hår och dår bifogat nödige

anmärkningar.

(Erl. GeU anrnerk. I. St. 1784»

)

Objervations on thefuperior efficacy of the

red peruvian bark, in the cure of agves

and other fevers. &c. Third edition by

William Stunders, M. D. London

17S3. 8:0 jp* 1 88.

A. tror at denna Råda Kina-barken år

den famma, med hvi!ken Sydenham, Mor-
ton med flere på den tiden, få häftigt bo-

tade Intermittente Febrar. Denne Bark ar

tj ek, röd inuti och ganfka /kör. Den inne-

hn ler mera refina och adftringerande egen-

/kap, ån den tunna bleka.

Fle-
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Flere Prafticorum bref bifogas om defs

flora kraft, ibland hvilka D:r Sinimons be-

rättar, at i Santa Fe en flor fkog af deffe

tråd nyligen blifvit uptåckt (a).

(Comrn. Lipf. VolL XXV. p. 329.)

Programmet de Suffujionis per acum^ cu-

ratione Auä. D:r Christ, Fr. Lud-

vig. P. P. Lipf. 17S3. 4:0 p. 24.

Autfors ändamål år at, efter en före-

gången Hifroria Litteraria, ufftaka, når de-

pofitions- eller extradions-raethoden bör valjas.

Sedan han upråknat, och dels uplyft,

dels vederlagt hvarjehanda emot depresfio-

nen gjorde inkaft, be/krifver han hvarjehan-

da Starr-nåiar, och bland dem Potts och
Morenheims. Pottens Nål har et 8:kantigt

Ikaft af 4 tums Jångd, mårkt med 3 hvita

prickar på den fidan dar fpetfen år litet up-

hogd $ fjelfva Nålen år 2 tum lå^g , hufvu-

det år rundat på ena fidan, och här på den
andra 2 ilipningar hvardera af 2 lineers bredd 5

det bor vara tunt, något bredt, med nédra kan-

ten hvafft och den ofre rundad, på det Opera-
torn må kunna /kåra genom Capfula Lentis

nedåt, utan at /kåda andra delar.

I 3 Dc-

(0 Se om denna drogue? Band. 3 p. 370,
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Depofitions-Methoden vdljes ; når Camera

anterior år trång, med liten och hopdragen

pupill, Cornea för ilapp eller får hård, Star-

ren blöt , Ögat djupt i hufvudet belågit och

dår man befarar orena våt/kor hos patienten.

ExtraBions - Methoden vdljes: når man
icke har at frukta för orena och fkarpa våt-

fkor, icke plågas af blodfullhet, dår Cornea
år vål uphöjd af mjuk men ej /lapp be/kaf-

fenhet, Camera anterior rymlig, pupillen ftor

och ögat vål utftåendes-

Således bör en Operator vara vand at

efter omftåndigheterne kunna nyttja hvilket-

dera fåttet fom för den fjuka år förmåniigaö.

(Ibidem, p. 332.)

Anmärkning:

Efter min erfarenhet bor depresfion väl-

jas för fmå infjunkna ögon och dår ftrabi-

fmus eller en för ftark irritabilitet gör ögon-
globen fvår, om icke ofta omöjelig, atftad-

ga. Extraäion åter, når ögonen åro fkåli-

gen utftåendes och ögon-globen ej för myc-
ket retelig.

De öfrige af A. upråknade omftåndig-

heter hindra hvarken den ena eller andra

methoden» Rymlig eller trång Camera an-

terior bör icke afikråcka en med fåker hand
förfedd Operator, ty antingen kan han und-

vika Iris, eller ock /kadar defs fårande in-

tet,
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tet, håJft i Extraftions-methoden , men öp-

nas något blodkärl i depresfion, kan det

blifva farligare 3 Pupillens be/kafTenhet b5r få

mycket mindre göra fvårighet, fom den dels

kan vid operationen länkas efter fom Jjufet

ftarkare eller fvagare flåppes dårpå , dels i-

bland bor, och altid utan ikada, kan /kåras

op 5 Starrens och Corneae blothet eller hård-

het, år lika beqvåm eller hinderlig i bagge

methoderne} famt orena eller /karpa våt/kor

blifva altid farlige, hålft om något fiphilitifkt

år inblandat, hvilket nödvändigt förft måfte

botas.

For öfrigt år et godt Inftrument och en
Jkickelig hand, det förnåmfta fom fordras til

•n lyckelig Starr -operation.

J. L. Odhelius.

Vid Påik-MåfTan 1734 utkommeri Leip-

fi° Car. Petki Thunberg Flora Japonica y

fijlens Plantas Infularum Japonicarum fecun*

dum Syftema Sexuale emendatum redaäas ad
XX Claffes , ordines

,
genera et fpecies , cum

differentiis fpecificis , Synonymis paucis, de-

fcriptionibus concinnis et iconibus adjeäis*

Detta Vårk /kall lika hedra vår Nation
och fin Auflor, befynnerligen dåruti, at Clas-

ferne blifvit reducerade til XX. En i Bo-
taniken ftor och märkvärdig revolution, hviN

I 4 ken



136 # ) o ( #
ken ock redan varit under öfverlåggning och

tilårnad af vår få mycket faknade nyfs aft.

ProfefTor v. LiNNé den yngre. Om detta

märkvärdiga arbete blir framdeles mer tilfåi-

le at tala.

Et nytt Jlag af bojelige Cathetrer (utur

Richters Chirurg. Biblioth. G Band. 3
St. pag. 512,)

De åro upfundne af Hr. Profeffor D:r

Pickel uti Wirtzburg, hvilken i Bref til Hr.

Hof-Rådet m. m. Richter befkrifvit deras

tilredande på följande fått:

Deffa Cathetrer beftå af Siden - Cylin-

drer (a) , fom Hr. Pickel låter af Snörma-

kare våfvas eller förfärdigas kring en fonde,

famt fedan med en ferniffa öfverdrages. Fer-

niffan tilredes fåledes, at man Ilar en del

fmålt Bårnften och åfven få mycket Terpen-
tins-olja til 3 delar vanlig ferniffa

9
fom år

gjord af Linolja, kokad med Silfverglitt

,

Blyhvitt och Mönja eller Bly-focker. Med
denna tilblandning beftrykes Silkes-Cylindrer*

na 3 gånger 5 mellan hvarje gång låter man
dem torka i fria luften, fedan låggas de en

morgon bittida uti en bakugn , hvaruti man
24

1 11 i. ii.i
1

1
—

1 1 i i mm *

(a) 5e pag. 84 något i detta åmne.
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24 timmar förut gråddat bröd, och fåledes

har 60 a 70 graders varma, efter Reaumuks
Thermomererj dar lemnas de uti 10 a 12

timmar, för at få mycket båttre genomtor-

kas.

Når Catheterne tagas utur ugnen , afrif-

ves det ojämna med Pimpften, man fyr til

dem uti ena andan, /kår up de aflånge öp-

ningarne pä fidorne, och få beftrykes de 12

a 15 gånger med ferniffan. Emellan hvarje

påftrykning fkall man ånteligen låta dem tor-

ka i fria luften, innan man å nyo anftryker

dem, och emellan hvar tredje anftrykning,

torkas de på förenåmde fått i Bakugn, få at

de i<f a 18 gånger med ferniffan anftrykas,

och 5 a 6 gånger mellanåt uti ugnen tor-

kas. Til Hut göras de ilåta med Trippel

och Olja.

Hr. Richter tillägger at Hr. Pickel har

fåndt några af defTa Cathetrer til honom,
och at han funnit dem ganfka fmidiga och
böjeliga , famt at Hr. P. forfåkrat, det han
kunde göra dem ånnu mer böjeiige, om man
hölt det rådeligt. Han har redan et tåmme-
ligt ftort förråd dåraf färdige, och 5 ftycken

kunna fåijas för en Louis cPor.

Oacktadt Hr, Thedens Cathetrer af Re-
fina elaftica, håller Hr. Richter denna up-

finning för mycket brukbar och välkommen*
Det måtteliga pris man fatt på dem, recom-
menderar dem redan. Defla åro ock lång-

I 5 re
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re brukbare ån de af Elaftifk Kåda, på hvil-

ka, efter några dagars nyttjande, kådan låfs-

nar, likfom uplåfes och gör Catheterns yta

ojämn, famt blottar fjelfva trådarne dar och
livar. En del brytas ock lått, då de åro

kalla. Detta alt behöfver man ej frukta fö-

re vid deffe nya Cathetrer. Det kommer
allenaft an på en omftåndighet, fager Herr
Richter, nemb om de ej af blåshalfen fam-
jnantryckas och tilflutas, då de ligga i blå-

fan och genomvärmas, emedan de ej hafva

något hårdt ämne inuti (ig. Dock tviåar han
åfven därpå, ty han har funnit dem ganfka

fafte, få at man ej med fingret kan famman-
klåmma dem, ehuru hårdt man ån trycker.

Medel mot Ader-Bråk-, fom ofta plägar

hafvande Fruntimmers ben*

Uti en uplösning af 6 quintin Sal amo-
niac. uti 12 uns vatten, blötes rler-dubbJa

Lårfts-dukar, fom ilas kring benen famt til-

bindesj med famma uplösning öfvergjutes

åfven benen några gånger om
o
dagen, fom

haft den goda värkan, at deffa Ader-Bråk ej

allenaft då förfvunnit, utan åfven federmera

under Hela gro([efkn ej återkommit.

(Richters Chir. Bibi. 6 Band. 3 St. p. 541.)

fio-
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Botemedel for Skabb.

Man börjar med några varma Bader och

Laxativer, federmera tages hvar afton et af

följande pulfver:

Re Flor: Su^phur:

Antim: crud:

Nitri depurat:

Rad: Ireos Flor: aa gr: iv.

Tillika låter man Patienten af följande

faJfva til ' en haffel-nöts ftorlek, dageligen,

morgon och afton inuti flata handen ingnida.

Re. VitrioJ : alb :

Flor: fulph:

Pulv: bacc: Lauri aa.

OJ: Lini feu Oliv: qv: fat: ad confift:

Ungv : fluid:

Förfta dagarne efter, fedan man börjat

nyttja detta medel, börjar utflaget med myc-
ket kliande tiltaga , men fedan torkar det

9

och innom 14 dagar år Curen merendels

Jlutad. Man behöfver endaft ingnida falfvan

inuti flata handen.

Så val barn, fom åldre, få val båttre

folk fora Soldater i falt och Cafferner och
uflingar i HofpitaJer, hafva härigenom utan

någon olågenhet blifvit hulpne. Det botar

åfven Chronifk Skabb, ja, til och med följ-

der af genom andra medel indrefven Skabb,
fåfom Vattufot. Venerifk Skabb hjelper det

dock ej. (Se Schmuckers Fermifch. Chir.

Sehr{ft*
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Schrift. 3 Band. p. 169, hvareft ået år in-

fördt af Hr. Regem. Chirurg. Jasser, men
bekräftat af Hr. Schmuckers egen famt Hr.

Thedens med fleres årfarenhet.

)

lortfättning af Hrr. Prov. Medicorum

Embets-Berättelfe til Kongl. CoIIegium

Medicum for år 1783 (a).

4) Af Vrov. Med. i Gefleborgs Län Ajfes-

foren Do&. Eric Nordblad.

Ibland de fjukdomar fom i förflutne å-

ret varit hår i Provincen gångfe, har Röd-
Joten varit den farlbt, fom i förledne Som-
mar ifrån flutet af Maji månad til början af

Augufti måft härjat i Socknarne och dödat i

fynnerhet barnen 5 och har fjukdomen gjordt

flörfta nederlaget i Torsåkers Socken, fom
dock ej år den folkrikafte, dar af 1^0 fjuke

nåftan tredjedelen måfte ftryka med, oack-

tadt tjenlige Medicamenter blefvo i tid ut-

fånde , och af Paftorn Hr. Proften Lundquist

utdelade.

I de andre Socknarne, hvilka jag åfven

beordrades at beföka, fants fjukdomen mer
och mindre fvår och för barnen dödelig,

iils den vid hettans aftagande i Augufti må-
nad fmåningom afftadnade.

In-
il 11 iii .i————i—i»^——————

—

(a) Se det föregående p. 100.
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Innan farfoten började vifa fig, hade

Jag, i /lutet af April månad i Torsåkers Soc-

ken foretagit Koppympning på allmogens

barn, och åfven fedan i nåftgråntfande Of-

vanfjö Socken , hvilke alle lyckeligen genom-

gingo fjukdomen, och årnade jag denfamma

vidare fullfölja, men nödgades vid Rödfo-

tens yppande förft i Torsåker, och fedan i

Ofvanijö Socken, därmed uphöra.

5) Frän Prov* Med. i Chriftianftäds Län Dir
Carl Sauek.

Til Kongl. Collegium får jag öd-

mjukaft hafva åran inberåtta , det från 2:ne

(Milen hår uti Lånet Rapporter til Refpeclive

Landshöfdingen inkommit, den ena från Kro-
no-Fogden Risberg och den andra från Kro-
no-Fogden Jutman , at Dyfenterie uti Fög-
derierne (ig yppats. Beträffande ftållen, få

anmäler den förra Ahlbo Hårad och Reflun-

da , hvareft antalet icke år mer ån g fjuka,

men den fenare Tyngby By i Smalftröm Soc-

ken och Ingelftad Hårad, dåreft
5 perfoner

redan dödt och 20 fom med fjukdomen åro

behäftade.

Så fnart defle Rapporter mig commu-
nicerades, och efter de Relationer fom in-

kommit om Rödfoten, har defs början varit

med åckel cch feber, hvaraf, fåvål fom ock
af ftatus epidemiens, jag anfer den vara af

bi-
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bilieus natar och fnart hulpen, om meddel-
te råd efterkommas. Min Prafcription inne-

håller: at de Plethorique och Feberaktige,

att efter omftåndigheterne mer och mindre
ftarkt åderlåtas, därefter tages Erneticum af

pulv. Ipecacuanha* exacuerat med Tärt. An-
tim., fedan iaxering af pulv- Rhei och Cre-

more Tärt., hvilka remeder alt efter Lehof
til hel eller half döds repeteras j fåfom de-

mulcens och leniens, förefkrefs Infufum fl.

chamomill* & Sem. Lini famt iluteligen

poft debit: evacuationem Eleft. e Scordio,

fåfom Anodynum och Corroborans. Exter-

ne , förordnades Cataplasme af Hvete-kli el-

Jer Korn-mjöl, fom med Aceto & Aqaa ko-

kades, hvilken fiere gånger om dygnet up-

vårmas borde. Jag afrådde all communica-
tion de fjuka och frifka emellan, undanta-

gandes de fom utfågos at vårda patienterne,

likaledes, at excrementer ut/karTas och ned-

gråfvas, åfvenvåi at de, fom af fjukdcmen

angripas, genaft fådant vidgå, på det tidig

hjelp erhållas kan. Genom får/kildt /krifvel-

fe til Herrar Paitores, har jag föranftaltat,

det noga annotation öfver de fjuka , fom me-

del undfå, hållas bor, på det de förmögna-

re lina Medicamenter fjelfve betala må, och

de utfattige utan betalning undfåttas. Huru här-

med framdeles fig förhåller, få val fom om fjelf-

va fjukdomens til eller aftagande, /kall jag icke

underlåta til Kgi» Colleg, ödmjukaft rapportera.

För
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For någon tid tilbakars har Tuffis con-

vulfiva epidemice. grafferat, den var rått en-

vis och fvär 5 Inciderande, evacuerande och

corroborerande medel gjorde val nytta, men
geck långt! ut på tiden ; en Feber fom da-

geligen återkom, alTocierade (ig til hofta

,

hviiken genom hfaufti Salini bruk gouverne-

rades, men då hoftan häftigt och envift con-

tinuerade, fåg jag ingen ting häftigare lin-

dra, ån tilråckelig dryck af Mofcho$ Deco-

tfurn Chinae med Inf. Aurant- voro mit all-

männa refugium, fom ock "de flåfte gånger

vifade önfoelig effeå. Nu mera har denne
Epidemie aldeles ctflerat.

En Amphemerina Catarrr^alis har anfallit

många , den var i början bilieufe och räckte

öfver 2o:de dygnet, då tilbörlige evacua-

tioner i början underlåtas; nu mera liknar

den vår allmänna Flufsfeber, fom grafferade

för 2:ne år, faft mindre mangrant.

6) Prov» Med. i Upfala Ldn D:r Jonas P.

Halenius.

Uti detta nu förledne året hafverpåfle-

re ftållen hår i Lånet varit mycken fjuk all-

moge, förnåmligaft af en ivår hetfig Feber
och Rödfot, för hvilka farfoter jag åfven,

dels igenom Landshöfdingen , dels ock ige-

nom Pråfter/kåpet direfle, bhfvit ifrån åt/kiU

liga Förfamlingar om råd och hjelp anlitad.

Den*
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Denne hediga Feber hafver på fomlige

ftåilen yppat (ig redan i forfta början af ä-

ret, ja i December månad förra året, på
andre åter något fenare, och fedan continue-

rat inpå Sommaren. Det var val egenteli-

gen en Synochus, men varierade mycket,

och vifade hos ganfka många tecken til ro-

ta och åfven något bilieuft, medelft bilieufa

fcråkningar, i fynnerhet i början af fjukdo-

men, med Petechiis, häftig yrfel , eller ock

en ftupor.

Hufvudet och magen var det måfta de

klagade öfver, famt håftig värk i alla lem-

mar, fynnerligen de forfta dagarne. Til ob-

Itrutfion voro de fjuke i allmänhet benägne,

få at opning nåftan aldrig erhölts, hela fjuk-

domen igenom, utan hjelp af Laxer-medel

eller Lavementer, dar fådane kunde fås.

Och var det ändock hos fomlige rätt fvårt

,

at fkaffa öpning. Mycket långvarig hafver

denna Feber varit, få at den ej /lutats, in-

nan 14 dygn voro framfarne, men hos gan-

fka många dragit ut hela 3 a 4 veckorne,

ja ofta längre, dock ej med lika häftighet.

Någon tydelig Crifis har aldrig vilat (ig. På

et och annat ftålle hafver åfven denna Feber

varit complicerad med något pleuritifkt , fom

i fynnerhet obferverades uti Mars, April och

Maji månader. Hvarvid jag dock altid ha-

de tillika mit affeende på den dominerande

farfoten, och ej på Pleurefien allena.

Ifrån
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Ifrån ail fmitta torde man va! icke få

frifåga denna Feber, håift man funnit den

angripa, ej allenaft hela hushållen, utan ock

hela Byar, dar den inkommit.

Emot denna Feber hafver jag nyttjat

den vanliga Cur.-methoden , neml. Emetica

-Antimonialia och tilråckeliga Laxantia, i får-

fta början $ federmera, under fjukdomens

fortgång > Tartar. Antim. i refracla DoCi
%

blandad med Crem. Tärt., eller ock andre

Digeftiver, efter omftåndigheternej Laxantia

efter behof^ och Oxym. Simpl. , eller Åttic-

ka allena uti dageliga dricken och mot flu-

tet af fjukdomen Mixt. . Diatr. Med åder-

låtning hafver jag. gådt varfamt tiivåg3, hålft

mycken proftratio virium och en mera låg,

ån hög puls, nmder denna Feber förfports.

Och hafver denna metfrod , med någon för-

ändring, efter förefallande omMndigheter

,

vifat allman god värkan , då den ordenteli-

gen efter förefkrift, ifrån fjukdomens förfta

början blifvit roJgd^fom dock fvårligen hos

allmogen på Landet flår at århålla.

Rödfoten , har åfven mot flutet af fom-
maren varit hår i Lånet något gångfe , dock
juft icke af elak art, utan tåmmeligen lått

at öfvervinna, då de, i förfta början af fjuk-

domen, kommit at få ordenteligen nyttjade
vanlige medel däremot.

Kopporne hafva hår i Upfala gådt tåm-
meligen allmänt, anda från flutet af lomma-

Ii ren

,
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ren , och eontinuera ånnu. De hafva förhål-

lit (Ig mycket olika, få at en del barn gådt

dem mycket lått igenom, en delfvårare, en
del åter haft dem confluente och la fvåre,

at de ej flådt at hjelpas, utan åtfkillige af

de fattigas barn, förnåmligaft af forfum-

melfe at foka tidig hjelp och annan van/kot-

fel, fatt lifvet til, få at flere barn hår blif-

vit döde. At Koppor åfven på flere ftållen

ute på Landet , varit detta år gångfe , hafver

jag tilfålligt vis fådt hora. Men ifrån intet

enda .
ftålle fådt minfta underråttelfe dårom

,

dier blifvit om råd och hjelp däremot an-

modad 5 år fåledes ej heller i flånd at inläm-

na dårom någon beråttelfe.

7) Prov» Med» i Vennershorgs Län , Doélor

David Hultman.

Kopporne togo fin början uti Februarii

månad och * fortforo fedan at vara mer och

mindre gångbare, anda til November må-
nads (lut, då de blefvo mycket fållfynta och

ånteligen aldeles afftannade^ De voro i all-

månhet goda och välartade, 1 faft det under-

tiden hånde at de funnos fvåra och dådan-

de 5 iivilket likvål mail kunde tilfkrifva* elak

värd och (kötfel, hvarpå i denna farfot, åt-

minftone hår i orten, fållan eller aldrig år

någon brift.

Rödfoten upkom i Julii månad, och var

i fynnerhet gångbar under Augufti och Sep-

tem*
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tember månader , men tycktes därefter fmå-

ningom aftaga, och uphörde näftan aldeles

uti Ottober månad. Den var på viffa trak-

ter mycket Ivar och dödade ofta innom få

drgar, angrep få val unga fom gamla och
gjorde bland allmänheten mycken ikada, in-

nan däremot någon hjeip påfordrades. Ån-
teligen gafs tilftåndet tilkänna , då ock itraxt,

på höga ordres, jag gjorde refor til åt/killi-

ga fjukftåJlen, iåfom ti) Åmåls Stad, Töftö
och Fårglanda Socknar på Dals Land, åfven

til Fluxerna , Skepplanda och Tunhems Sock-

nar &c. åt Väftergyls kanten. På alla detta

ftällen underrättades vederbörande om de bå-

(ra och kraftigafte utvägar til folkets rädd-

ning. Botemedlen beftodo förnämligaft i E-
metico-Laxantia , hvilka ock hade all önfkad

värkan, där de i tider vidtogos och efter fö-

refkriften nyttjades.

Venenika (mittan har förekommit ofta,

och tyckes beklageligen näftan mer til - ån

aftaga. Många därmed behäftade hafva få dt

Medicamenter at nyttja hemmaj men de flå-

fte hafva blifvit på härvarande Lazarettet in-

tagne och curerade.

8) Prov. , Mcdicus t Ekjjö Diflrid af Jönkö-
pings Län, Doft. J. A. Wadström.

Symptomerne hos de Veneri/ke Patien-

terne hafva varit af alla grader, ochaiia haf-

K 2 va
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va återvunnit hålfan. Det år dock fkada at

vi fak na uti Lånet tilråckelig inrättning med
Lazarett och Cur-hus, för at dymedelft kun-

na under dagelig tilfyn vårda defjuke, hvar-

af händer, at då allmogen efter förefkrift,

hemma nödfakas nyttja läkemedel , Curen of-

ta blifver otilråckelig , må hånda omöjelig,

oacktadt Läkarens ytterfta bemödande och
Medicamentets fulla godhet. Måtte fåledes

under den Vifafte och Hushålisaktigafte Ko-
nungs Regering, en gång tilgångarne blifva

lå ftårkte, at den angelågnafte delen af Na-
tionen, arbetande hopen, kan ryckas från

denne härjande och fafelige fjukdom.

Jag har tilförene uti et Memorial haft

åran vifa nödvändigheten af allmänna vifita-

tioner och extraordinaire Cur-hus inrättnin-

gar uti hvart Hårad eller Socken 5 jag vågar

fåledes icke repetera det famma, förfåkrad at

det förut nog ömmat Kongl. Collegium, fom
liar varmt hjerta för Publici hålfa, at icke

efter defs egen önfkan kunna räcka en full-

komligt hjelpfam hand*

Rödfoten har i år, Gudi årat ! varit drå-

gelig, oanfedt man bordt vänta honom efter

få mycken mifsvåxt5 det tyckes fåledes fom

Allmagten ån icke dragit Sit belkydd ifråa

Svea Land.

Hår i Ekfjö Socken har en remitteran-

de Feber med Rödfots fymptomer uti Julii

månad grafferat. Väderleken, fom. varit vax-

lan*
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lande, har hämmat den omårkeliga ufdunft-

ningen, hvilken kaftat (ig på tarm-canalerne

t>ch v^ckt Rådfots fymptomerne. Rhabarba—

rina hafva i fynnerhet gjordt det måfta och

därefter Diaphoretica. Ledum Paluftre har

jag med mycken nytta förfökt för Diarrhéer

och Rådfot utan Feber 5 jag har åfven hört

af Hr. Befallningsman Ljung, at den under

hans infeende värkat famma gagn.

Koppor, fom på rlere år varit fåUfynte,

hafva nu börjat och fpridas dageiigen$ Läka-

ren år dock icke ofta rådfrågad för en fjuk-

dom, fom, oacktadt fafeJig och dödande,
dock icke /kråmmer den enfaldige.

Fortf. e. a. g.

Forteckning pä de Sjuke
, fom är 17S

3

varit antagne och blifvit vårdade pä
KongL Lazarettet.

I- Venerijka i alla grader - - - ig2.

2» Febrar, af alla ilag, Remitteran-

de, Rötaktiga och Intermittente - 72.

3. Inflamatorijka Bråfl-febrar - - - 12-

4. Blod-fpottning , Lungfot och Tå-
rande Feber - - - - - «. u.*

5. Vattufot, i hela kroppen, buken
och bröftet ---.--.3^.

6. Skorbjugg, med och utan fårnader - 19.

7. Bulningar, mer och mindre ftora - 29.

K 3 Tranfp. 360-

{a) Se ite förra åren, Band. IV, p. 57.
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Tranfp. 360.

g, Chronifke Sjukdomar , fåfom Gickt

,

fvag Maga , Lefver-fjukdomar,
%

Lamheter, Dofhet, och Sinnes-

fvaghet (4 ft. ) - - - - - 15.

9. Rodfot, Diarrhoe, Majlzplagor
,

Colique^ Moderpasfion - - - 13*

19, Förkylningar och brända Sår, med
och utan Gangrén - - - - 9.

11. Sjukdomar , fom fordrat Chirur-

gifk operation, fåfom: Vatfu-

bråk, Bröft- bölder, Ledfvam-
par, Hölfefvulfter , Kråftknölar,

oboteliga Lemmars aftagande,

famt Blåfeften, (en fådan, fom
vågde öfver 9 lod, blef i Sept.

af Öfv. Dir. D:r Th6el Jycke-

ligen ut/kuren) ------ 19.

12. Benbrott och Ledvridningar - - 1 5.

13. Ogon-fjukdomar af åtfkiliiga flag,

hvaribl. 6 opererade får Cataratfa - 12.

14* Tinea Capitis med elakt ut/lag - 19.

Summa: 462»

Af deffe voro:
c

Ofverblefne från 1732 - - 41.

Intagne år 1783 - - - 421.
.462.

Frifke utgingo - . - - 3*g.

Döde blefvo - - - - 59.

Ofverblefne til år 1734 - 45-

.462.

Vid
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Vid Kongl. Lazarettet har ock den än-

dring förefallit, at från Junii månad til Dec.

1733 föreftods Under-Chirurgi SyflanafMed.

Licent. Hr. Per Afzelius (a), hvilken där-

efter antrådt en utlåndlk • Refa 5 Hr. J. L.

Westberg , fom imedlertid vid Kgl. Acad.

i Lund blifvit Med. Licentiat, bar åter fe-

dermera tiltrådt famma Syila.

Sex nya Sängar åro ock detta år af Kgl.

Direftionen inrättade, neml. 4 genom Stock-

holms Stads Gåfva (Se B. 4 p. 400) och 2

af Lazaretts- fonden. Innevarande år ikoia

ånnu fiere inredas.

Kort beratielfe om Sahlgrenjke Sjukhufe

t

i Gotheborg, (Sammandragen af Upf.

S. Tuhu N:o 14. 1784 (b).

Framledne Direfteuren vid Oft-Jndi/ka

Comp. o. Comm. af K. Vafa Orden Hr. N.
Sahlgren har, bland många andra hederli-

ga Gåtvor iåmnat En och en half Tunna Guld
,

fom genom defs Mågs, Hr. Canc. o. Com-
K 4 men-

(a) Se om honom detta Band, p. 16 och 62.
(b) Cancelli-Rådet o. Comm. af K. Vafa Orden Ba-

ron Clas Alströmer har i Bref til K. Coll.

Med. dar. d. 17 April 1784, anfedt denne Be-
råttelfe aldeles fullftåndig, fåfom upfatt af Sjuk-

hufets Mcdicus och Styresman D.r Per Dubb.
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mendeuren af K. Vafa Orden Baron Clas
Alströmers patriotifca förforg bl ifvit använd
til et Sjukhus Inrättande i Götheborg.

Denna högft-nyttiga anftalt öpnades ti!

fjukas emottagande i flutet af Martii manad
1 782 9 ifrån hvilken tid, til och med 1783
års flut, eller i och 3 fjerndels år, där blif-

vit vårdade 240 perfoner, af hvilka 139 va-

rit gratis intagne , och 101 hafva betalt for

(in fkotfel 5 185 hafva utgådt fri/ke, 11 för-

bättrade, 10 ohulpne, 18 hafva dödt och
16 varit qvar vid början af detta år. Under
lamma tid åro dår födda 29 Barn i tvånne

för lattiga Barnaföderskor inrättade Sängar.

Ar 1783 vårdades 154 perfoner uti föl*

jjande fjqkdomar;

AUthanda Jlags Febrar
3

Hetfige , Cathar-.

rale, Bröft- Gäll- Röt- Fläck- Tå,
rande och Intermittente, med dårpå

följande methaftafer - 6l»
Urfinnighet, Lamhet, Slag, Fallandefot,

Svart Starr,---•.» g.

Skörbjugg - - 6»

Vattufot, af flere flag - 7.

Andtåppa, Blod-hoftning, Gall-colique

och Rödfot - - . - - 13.

Torrvårk, Kräfta, Scrophler, Spetålfka - IQ.

Hufvudfkadcr, Benbrott, Ben/kador och
Rotfår med benröta, Ledvridningar,

vSyilnad,r
;
Contufioner

?
Varfamlingar 28»

Tranfp. J33*
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Tranrp. 133.

Moderfall ------ 2.

Barnfång - - - - 19.

Summa: 154.

Af deffe hade 7g fådt underhåll, 76 be-

talte for tig ', Io Goflar och 9 Flickor föd-

des, af hvilka 2 voro dödfödde och en dog
ftraxt efter födelfen (a).

Medicinal-Staten beflår af en Medicus^

fom tillika år Föreftåndare, och fom nu år

Amir» Medicus Hr. Dir Per .Dubb, emot

133 Rrdal. 16 /kill, lön; en Öfver-Chirur-
gus , fom nu år Hr. Reg. Fålt/kårn P. B.

Weinberg, med 50 Ridaiers lönnen Un-
der- Chirurgus med 32 Rrdal. 16 Ikill. lön,

lamt 2 Chirurgifke Elever, utan Jön. Barn-

mor/kan får 32 fkill. för hvar förlofsning.

Betalningen af de fjuke år 6 Ikill. om
dagen för de mindre, och 8 fltill. får mer
förmögne. Utlänningar, båttre /lags Barna-

föderlkor och de fom kråfva mycket och

dyrbare Medicamenter, böra betala 10 Ikill.

dageligen (b),

K ? Om
—

(a) Fa Venerijke icke intagas, eller finnes för dera

någon fårikild inrättning ?

(b) På K. Lazarettet i Stockholm betalas för hvar

das af minft förmögne 3 och 3>7:dels ikill. j

mera förmögne 4 och 3-7:dels ikill.; Gefåller,

vid pafs f Ikill. och af de fom få fårikildt rum
litet c)fver 9 Ikill. om dagen. Samma lindring

lårer framdeles ofelbart kunna gifvas r Göthe-
borg, når Inrättningen vinner mera ftadga.
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Om denna hedrande och lyfande Barm-

hertighefs-Inråttning, torde framdeles blifva

mera tilfålle at tala.

Bref til G. D. och R. af A. frän Kgl
Amit. och Lazar. Med. i Gotheborg Hr.

Dir V. Dubb, dat. d. 17 Martti 1784*

- - - Til fvar på årade fkrifvelfen , får jag

nu lof låmna följande uplysning och beråt-

telfe.

De tvånne uti Sahlgren/ka vSjukhufet for-

Jedit år förefallna cafus af Lepra, voro oli-

ka 5 den ena var Elephantiafis och den an-

dra Lepra Graecorum. Dock voro båda, en-

ligt Autforum be/krifningar , ej Genuina 5

men huru många invårtes fjukdomar åro det ?

Jag får hårmedelft åran at underkafta detta

Hr. G. D:s ur/kiljning.

i) Elephantiafis. Hans Hedberg 27 år,

af en reflig och vacker våxt, famt mörkt hår

och 6gon 5 hade med god hålfa tjent hår i

Staden for Bryggaredrång i några år, men
for något mer än et år fedan blifvit befvå-

rad af en ftarkare rodna i anfigtet, ån van-

Jigit, hvilken jåmte tiltagande kiåda gådt of-

ver kindbenen, hakan, halfen och fiåcktals

på den öfriga kroppen innom en kort rjd 5

alt fom den fpridde iig ut, bief huden tjock

och



# ') o ( % lift

och ojåmn med fmå knottror och torra ruf-

vor, fom åftadkommo en odräglig kJåda 5.

for et hälft år fedan började förft händerna

at fpricka inuti, fedan kring handlofven , u-

tanpå händerna , fedan hallen och Jluteligen

låren, och (en bland A uctorerne onämnd be-

fynnerlighet) alla naglarne förvandlades in-

om et par månader til kartnaglar, utan at

förft falla af eller någon inflammation eller

bulning kring kanterna 5 håret var ej affallit

men ganfka fträft, nåftan fom tagel 5 knölar-

ne i huden voro gan/lta många, men myc-

ket fmå, och där huden ej var betåckt med
dem, torra rufvor eller fprickor, var den
rödblå 5 tandköttet var mörkrödt, upfvåldt

och ftinkande , halfen var inuti fri och rollen

klar, faft han talade något litet i nåfan.

Jämte en gan/ka mild föda och en må-
nads oafbrutna bruk af ymnigt både Infufum

och Decoåum Ledi , vants ej mera ån at

fpri ekorna och några få andra ftällen börja-

de fuppurera, men klådan bief mera fvär.

Därpå bruktes Syrupus Antifepticus jäm-
te Ledum , hvarigenom klådan något min-
fkades , och tandköttet blef tåmmeiigen bra.

Hvarefter nyttjades ALth. antimon. Huxh.
tillika med Ledum 5 men då röften började

blifva hes och nog ilem flöt utur halfen , up-

hörde jag därmed efter 14 dagar.

Sedan gafs honom Conii Extraél i pil-

ler, fom då dagliga dofis innom 10 dygn,

hun-
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hunnit til 2 qvintin om dagen-, redan min/ka-

de klädan 5 hvarföre honom före/krefs tiJiika

Conii Decoft til at qvåll och morgon tvätta

(ig med, hvilken författes med 3 gr. Subli-

mat på libern, hviiket innom kort tid hela-

de fprickorne, förändrade hudens färg och
borttog alla rufvorne; men därvid ftadnade

det och knölarnes fördelande tycktes blifva

ganfka långfamt.

Hvarföre han jämte bruket af Conium
in & externe fick hvarannan dag ljumma kar-

bad, uti hvilka flögs en kokad lut af 2 uns

Soda och i uns flor. Sulphuris, fom gjorde

dem hepatifka lika Åkens bad 5 famt et nä-

flan dylikt pulfver med Antimonium, efter

denna formel. Re. Flor. Sulph. , Magnef. non
calcinat. aa | Ser. Kerm. min gr. | M. F. P.

D:r pro dofi, bis de die.

Hvilken method lyckades få väl , at han

aldeles frifk, med bibehållande af några knö-

Jar och en näftan omärkelig heshet lämnade

Sjukhufet på I3:de veckan. Decoft. Cortic

Ulmi bruktes någon tid tillika med Conium,
men eljeft var Decoft. Radie. Juniperi den

vanliga drycken, hvilken ftundom blandades

med något Mjölk.

2) Lepra Gracorum: Martha Coop-

man, 36 år, af medelmåttig växt, mycket

afrnagrad af fin långvariga fjukdom , och i

hög grad brunetter har fedan barndomen va^

rit plågad af et fvårt utilag, i fynnerhet röd-

faa-
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fnaflgt anfigte, fmå fårnader i hufvudet och

kring hårfåftet, och uicera phagedaenica cru-

rum , fom ej Jåktes jåmte det gamla urilaget

förr ån hon vid 23 års ålder blifvit iagd u-

ti en långe underhållen Saiivation 5 menfes

kommo dock ej, faft hon därefter var fri

från annat utflag ån torra fjåil i hufvudet och

var eljeft fri/k i 5 år 5 då började det under

håret qvarblefna torra ut/laget gå ned åt pan-

nan, nacken, ofvanpå Ikuldrorne och fram-

på bröftet åt axlarne, med ftark kläda fpri-

dande Hg alt vidare och vidare.

Efter en beftåndig Medicin, föreflkref-

ven få val af artis peritis , fom af kloka gub-

bar och gummor, under hvilkas hand fjuk-

domen varit uti ftåndigt til tagande, intogs

hon på Sahlgrenfka Sjukhufet den 24 Janua-

rii förledit år.

En ganflca ringa del af kroppen var då
fri från mörk rodnad, torra hvita rufvor, knoN
tror i Ikinnet, fom ej kunna kallas knölar,

emedan de ftörfta voro knapt flörre ån hamp-
frön, famt fprickor på många ftållen, utur

hvilka hår och dår framfilades et klart vat-

ten
, fomligftådes kändes åfven uti huden af-

långa knölar, nåftan få hårda fomcalli, men
med mera kån/la , dock utan ömhet för på-
klåmning , nåfan var för flera år fedan något
infallen

, men. halfen fants ren och röften klar

och gåil.

1 an-
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I anfeende ti! den myckna Mercure hon

brukat i flera år, och de fifta åren utan for-

del, och den hon brukat in och utvårtes,

både i Salfvor och i fvarta pulfver &c,
och hennes ftinkande tandkött och uttorkade

kropp, trodde jag at förfta indication vore
at adoucera våtfkorne , hvarföre början fked-

de med ljumma kar-bad och ömnig Decoft
af Radices Graminis, Glycyrizse med något
Althsea, tillika med Mjölk-vafsla om mo-rnar-

he, famt et qvarfer välling af I/lands Moffa
två gånger om dygnet, hvartil efter 3 vec-

kor lades • mit få kallade Pulvis abforbens

t
Suiphuratu«

5
uraf Flor. Sulphuris och Magne-

ih utan Kermes, för at, pm jag få får. få-

ga, mineral ifera Mercuren.

Efter 5 veckor var klädan drågelig och
fömnen båttre, men eljeft ingen förändring;

Simpel Conii Decocl gafs dårföre til utvårtes

bruk qvåll och morgon , och den förra Me-
dicin fortfattes; detta hade om några veckor

famma goda värkan forrt uti den föregående

cafus: A ! la fjåll-rufvorne föllo af, utan at

komma igen j huden feck fin fårg ; ftörfta de-

len af de fmå knölarne refolverades eller

luppurerade lika fom uti Serpigo 5 men de

aftånga fingers-tjocka calli, om jag få får kal-

Ja dem, bléfvo oförändrade 5 och började

hon tillika denna tiden, fom jag gjorde mig

få godt hopp, at hofta.

Ho-
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Hoftan var i åtta dagar torr och convul-

fivi/k, men lindrades mycket af Extrafl\ Hyo-
fchyami , hvilket fedan författes med Gummi
Ammoniacum, då den blef flytande med örn-

nig expetforation af gan/ka tjockt gult Hem.
Under denna perioden uphordes med kar-

baden och Conium, ty jag fruktade at det-

ta fenare, genom någon repuliion förorfakat

hoftan , hvilken continuerade med en otro-

lig och obegriplig ftark expettorationj hvil-

ken jag ville minfka med et exutorium me-
zeraiciim på den ena armen och en fhrk Ce-
refolii vafsla, men låt henne likafullt få om
aftnarne pillerna af Extratf, Hyofch.. och G.
Ammon. Ehuru exutorium gjorde god vår-

kan, minfkades dock ej uphoftningen myc-
ket, men en ny tilfållighet kom mig til bjelp,

faft den i början gjorde mig mycket bekym-
rad: broftet och glandul. Subaxiil. började
värka och fvålla med en hårdhet fom trå,

fina violetta ftrimmor fyntes hår och dar i

ikinnet öfver fvulnaden, och alt fom fvulna-

den innom få dagar mycket ökte fig,.blef

huden dåröfver violette5 detta var på den ft~

dan iom exutorium låg på armen 5 genom
min Collega Hr. Regements-Fåitikår Wein-
berg, blef jag föranlåten at föka lätta den i

bulnad genom mognande gtöt-omilag, fom
få lyckades, at hon redan förda dygnet ilapp
en del af varken, hvilken federmera jåmte
fvulnaden, fom började mjukna, cohcentre-

ra-
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rades under armholan, ocb bragfes til en ftof

thekopps vidd och högd; vid defs öpnande
rann dårutur en gråfelig mångd god materia;

den hölts långe öppen 5 hoftan förgick och
åfven knölarne; få at hon fri/k, men med
bibehållande af exutorium, låmnade Sjukhufet

på 2£:fta veckan, den 16 Junii.

Af våra Veckoblad har jag fådt veta,

at denna Månniikan dodt uti Septemb. må-

nad, men ej kunnat utfpana af hvad ljukdom,

eller huru hon mådt fedän hon kom från

Sjukhufet.

Mot deffa cafus /kulle val någon nog*

xaknad kunna invanda, at de ej böra anfes

för åckta Lepra; men jag tilftår at jag ej

vet at gifva dem tjenligare namn; kanikejag

felar; jag har hvarken mycken erfarenhet el*

ler Leclure; men utaf Sauvage, Vogel och

Cullen, år jag autoriferad til denna denom-

ination; et inkaft mot min diagnofis kan väl

defeclus raucae vocis in Elephantiafi vara,

men Vogel har den intet uti fin definition.

Hr. G, D. och R. finner åfven af deffa

cafus, at mina fjuka Ikötas mera Empirice

ån Syflematice; ty jag har antagit den prin-

cipe , at få långe Diagnofis år ofåker, bör

jag hålla mig til (ymptomerne, och .noga ut*

fpana de indicationer , fom utaf dem kunna

inhämtas*

4f
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Åf famma hand under den 3 /pril 1784»
Ehuru ingen ting kan vara för mig me-

ra fmickrande, ån Hr. G. D. och R:s yn-

neftfulla omdöme om mit förfarande med de

tvånne Leprofi, hade jag dock fjelf trodt

deffa cafus nog ofullkomliga at förtjäna rum
uti den ganfka nyttiga och val valda Sam-
ling, fom Hr. Affeffor Odhelius gör allmän.

Men ingen ftörre heder kan vederfaras mig, ån

om de blifva ditlåmnade af G. D. och R:s hand.

Da jag igenom några års obfervationer

framdeles hoppas kunna meddela til Vecko-
skriften för Läkare &c. beråttelfe om denna
ortens Climat och Epidemi/ka Sjukdomar,
torde åfven finnas lågenhet til några anmärk-
ningar om viffa Läkemedels olika värkan på
et eller annat ftålle på jordytan.

F/om Zinci , år til exempel et bland

fådana; jag har brukt det med ganfka flor

fördel i många flags fjukdomar, och har til

och -med 2:ne Cafus Epileptici lyckligen bo-

tade därmed utan något annat medel. Åf-

ven få Extr. Hyofchyami uti all catarrhal-

hofta, men uti ftor dofis ifrån 1 Ser, til i§
Ser. 2 eller 3 gånger om dagen. Lichen

JJlandicus uti Marafmus.

Rhododendron cryfanthum> Kölpins (a), har

jag brukt utan minfta fördel 5 til och med,
at mina patienter druckit 1 lib. om dagen, u-

tan at kanna god eller elak värkan dåraf.

F. B. Nio u. L Och

(a) Se pag. 124.
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Och Folia hafva dock kommit från Peters-

burg, få at det varit af den råtta forten.

Cortex Kuber , eller Engelsmånnernas

Read-Bark, har jag uti intet fall kunnat fin-

na båttre ån den vanliga Chinchina.

Under all den tid jag hittils fedt fjuka

i Götheborg, har jag ånnu ej fedt mer ån

en enda Inflammatori/k Feber.

Anmärkning*

Icke allenafl vox rauca , utan ock nodi

circa palatum och på tungan, famt uti ögon-

brynen, fpecielt det vånftra, med hårens af-

fallande, fåfom Signa Charafteriftica til Le-
pra, och händers famt (ötters få ftarka fvul-

nad, at hvarken finger eller tår kunna bojas,

fåfom Charafter Elephantialis, faknas hår (a).

Hr. Am. M. D. Dubbs bagge vackra Cafus

tyckas åfven vara nog complicerade med Si-

philis, hvanfrån ock förmodeligen Conii go-

da värkan kan hånledas 5 på K. Lazarettet*har

emot Lepra intet medel kunnat jämföras med
Ledurn Paluftre, hvilket därjämte år til koftna-

den få lindrigt, at det på et Sjukhus och i

Fattig-praftique har et fördubblat värde.

J. L. Odhelius.

An-

(a) Om denna hiikeliga Sjukdom fas den båfta Dia-

gnofls af Hr, Joh. Pettfrsen , Afh» am den

IftunUJke Skårbvg, Soroe 1769 , 8-'o.
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Anmärkningar vid Jifta årets Kopp-jarfot

i Stockholm.

Beräitelfe til Kongl. CoUegium Medicum ,

om Kopp-fmittan i Stockholm från Ju~
lii mdnads början til /lutet af Decem»
ber 1783-

Vid början af Julii månad började Kop-
porna yppa fig på Kongsholmen, förft bland

den fattigare hopens Barn och fedan åfven

hos båttre foJk 5 man trodde at de från någ-

re dår ympade barn förut blifvit kringfprid-

de (a) 'j federmera fag jag i /lutet af Julii

och början af Augufti månad flere barn på
Norrmalm i kopporna, då fmittan efterhand

blef mer och mer allmän kring hela Staden.

De förfta jag fåg af fmittan angrepne, hade
vårkeligen ej få fvåra koppor, men de tyck-

tes nu tiltaga i elak art, alt fom de mer och
mer kringfpriddes.

De barn jag under denna tiden hår i

Staden och på Malmarne (katt i koppor,

ftiga til et antal af 31— , hvilkas namn här-

jämte i en bifogad förteckning i famma ord»

ning de ijuknat, medföljer. Af defla 3

1

barn hafva tvånne dödt, hviiket åfven på
den bifogade Liftan ftår antecknat.

Utom deffa , började fiftiedne Oåober
månads Hut, Koppfmittan at vifa fig vid Dan-

L 2 vi»

' " ... n ———————
(a) Se hårom Band, 4 p. 23f
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viken bland betjeningens barn, då man ftraxt

forbod alt umgänge mellan det dar inrättade

Politie-Bamhufet och de befmittade Milen 5

detta oacktadt började (mittan vid flutet af

November vifa fig hos 3:ne barn på Barn-

hufet , men ganfka lindrig 5 få fnart deffe

började gå uppe och Kopporne torkade,

fjuknade på en dag 10 barn, af 84 f°m då

voro på Barnbufet, och den 2 Decemb. om
morgonen vifte fig hos 6, bland deffa, mör-

ka fiäckfebers-Mckar med klen puls, nedlla-

genhet och dunkla ögon, jämte näsblod.

Tjenlige medel förordnades ftraxt, jämte

rummens rökande och vädrande. Efter ge-

naft fkedd rapport til Högvålborne Hr. Un-
der-Ståthållaren och Commendeuren Baron

von Axelsson, famt lorl. Poiitie-Collegium,

blef genaft befallning gifven om de af

Flåckfeber fmittade barnens utflyttande i

från/kiljde rum , famt at de fom hade Kop-
por fkulle /kil jas från de ännu friike 5 hvar-

jåmte alla nödiga befallningar gafs om fri/k

lufts fkafTande genom rummens vädrande, rö-

kande med Enris och Tjära, tilräckelig be-

tjäning tilfattes och befaltes famt upmuntra-

des at ftraxt och noga exequera alt hvad fom

förordnades.

Tjenlig matordning inrättades för alla

barnen, få fjuke fom ännu fri/ke, och de

vårkfammafte Medicamenter anordnades.

Det*
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Detta alt hade den vålfignade värkan,

at af 40 barn fom federmera dårftådes haft

Kopporna , hvaraf 6 tillika haft både Koppor
och Flåckfeber famt 2:ne endaft Flåckfeber

utan något fynligit Kopp-utflag, hafva endaft

fju dödt.

Et antal fom ej år ftort, hälft då man
betraktar at på detta Barnhus intagas de u-

flafte barn, fom merendels förut utftådt den

måft tryckande fattigdom, hvars kroppar få-

ledes både därigenom och ofta för andre or-

faker blifvit til en betydeJig del förfvagade.

De fom dogo, afledo 3 på 3:dje dyg-

net, de andra på 4:de. Hos 2:ne af dem
var bloden få uplåft, at de utom näsblod,

blödde utur tandköttet , och blod följde med
urin och excrementerne, ftora flackar gan-

graenerades och tandköttet bortföll.

Jag efterfrågade noga om fläckar yfat

fig vid famma tid hos andre fjuke i Staden,

på det jag /kulle blifva underrättad om nå-

gon värkelig Flåckfeber, få kallad, vore gång-

fe, eller om defle barns fårfkilte onda våt-

(kor gjorde, at flackar hos dem vifat fig,

eller om ftållet, at de åro flere i hvart rum
med mera, fkulle dårtil vara orfakenj men
man har förfåkrat mig at åtfkillige fjuke,

hålft på Södermalm, men åfven i Staden,

vid famma tid haft flackar. Jag har ej nu

fedt någre utom vid Barnhufet.

L 3 Af
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Af de 44 Barn, fom åro på defta Barn-

hus och nu ej haft Kopporna, befinnes vid

nogare efterfeende , at ftörfta delen förut haft

dem, och någre torde val framdeles ånnu
kunna få derrt, ehuru de hittils blifvit ofmit-

tade.

Utaf Betjeningens Barn vid Hofpitalet

hafva under denna tiden 12 haft Kopporna,
merendels gan/ka fvåre, hvartil kanfke bidra-

ger deras ftora fattigdom, af den ringa lön

de njuta, famt at dem ej beflås frie Medi-
camenterj af detta 12 dogo 3;ne.

Således har jag tils dato under denna
Koppfmitta hår i Stockholm vårdat

Uti min privata praftique i Staden - -31.
På Danviks Barnhus 40.
Bland Betjeningens Barn vid Danviken 12.

Summa: g3-
Hvaraf aflidit -------.12.

De medel jag för deffe Barn nyttjat,

hafva varit gan/ka okonftlade; jag har altid

förft låtit dem val laxera , ftundom med ca-

lomel, men oftaft, då jag funnit röta i Kop-
porne, med Infufum Sennae Citrat. acuerat

med Tartarus Antimonialis, få at det tillika

gjordt någre upkaftningar. SålJan har jag be-

höft gifva något för at hjelpa ut/laget, med
några droppar mixtura diatriom har det dock
ftundom /kedt; men då man behöft uphjei-

pa krafterna, har jag altid af China infuffon,

få
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få val vid början fom mot /lutet af fjukdo-

men, funnit våMignad nytta. Vin har då åf-

ven, håJft då rötan genom flåcka*r m. m. gif-

vit fig tilkånna, ftundom blifvit förordnat.

Af Mjöd tror jag åfven man v/d /likt tilfål-

Je fkulle finna ut/laget pådrifvas, famt krop-

pen upvårmd och torde hånda krafterna ök-

te$ men jag fruktar at detta medel, fom nu

tilvunnit fig vare Husmödrars allmänna får-

troende, ofta ges då det ej behöfves^ ånnu

oftare mer ån fom fordras, hvangenom en

för ftor myckenhet Koppor utdrifvas, famt

Feber i onödighet påtrugas. Til vanlig dryck

hafva de måfta Barnen hålft emottagit föt

Mjölk och Vattnj llundom har under utllags-

dagarne blifvit gifvit Flåder-Thée. Då rö-

tan varit ftark har en vafsla yft med Tam-
marinder och föt gjord med Manna, blifvit

nyttjad , åfven ftundom Lemonade.
Uti 2:dra och 3:dje Stadium har jag åf-

ven ftundom behöft gifva Infufum Sennae

,

eljeft har Lavementer hållit lifvet öppet.

Syrupus Antifepticus Ph. P. har gifvit*

(om kylande och emot rötan flående.

Sedan Kopporna börjat torka har jag

hvarannan dag altid gifvit et godt Laxativ,

hvarmed jag, då mycket Koppor varit, con-

tinuerat hela 3 a 4 veckorna, och därige-

nom merendels undgått utflag och bölder,

hvilket jag fedt håndt dem fom detta för-

fummat, hvaribland jag i fynnerhet fedt et

L 4 Flic-
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Flickebarn om 4 års ålder, fom under Kop-
porne ej nyttjat någon Medicus, ehuru hon
haft både mycket och fvåra Koppor, hvii-

ken hade en bulning på bröftet fom genom-
frått fjelfva Bröftbenet (Sternum), få at Hjer-

tats och flora Puls-åderns (Aortae) rorelfe och
bultningar tydeligen fyntes, hvaraf hon omfi-

der dog. Rader hafva ej heller blifvit for-

fummade,
Utaf de 31 Barn jag i min enfldldta

praclique fkått, har ej mer ån et Barn blif-

vit ympat, fom åfven ganfka lått genomgått

Kopporna, men 6 har jag genom tjenlig

Diaet och vanliga Laxantia IViercurialia och
Antimonialia praeparerat, hvarigénom de, då
fmittan kommit, fådt både litet och goda
Koppor.

Den åldfta bland de jag (kött var på
l():de året, och den yngfta på i8:de vec-

kan 5 bagge *deffa hade goda Koppor.

Ingen ting ovanligit eller iårdeles, har

jag v\å denna Koppfmitta obferverat, utom
det at i et hus en liten 3 års gammal gås-

fe, under det Kopporna på en mindre bror

äfföilo, feck en' Koppa på hvar flda om nå-

fan, fom efter någon famn och Feber utflo-

go, bulnade och började redan torkas 5 då

jag förfåkrade fåråidrarne at han ej /kulle få

flera Koppor j msn då^ deffa voro måft tor-

ra, feck han ny Feber, hvarefter deffa Kop-

por började åter bulna omkring, och nya få

val
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val i anfigtet fom på kroppen ut/logo, hvil-

ka voro Jindrige och bulnade, torkade och

afföllo, alt ordenteligen. Mellan forfta och

andra Kopp-utllaget var jåmt 9 dygn. — Som
detta barnet tagit många prasparativer för

Kopporna, och ej hade fårdeles ftark com-
plexion, få torde hånda at kroppen ej hade

nog ftyrka at drifva fram alt utflaget efter

(mittans då jag fåg at ej mer ån de 2 Kop-
porna utflogo, lat jag honom ej nyttja nå-

gon Medicin, hvarföre kroppen på de 8 da-

garne liktom litet tiltog i krafter^ då de öf-

rige utflogo.

Detta år endaft en f6r!lags-vis framftåld

förklaring af denna håndelfe, fom jag docl$

håldre antager, ån at tro en dubbel fmittå

aga rum (a).

De Barn fom dödt hafva alla dodt un-

der Koppornas torkning, utom de på Barn-

hufet fom dogo på 3:dje och 4:de dygnet.

Af de 3:ne fom i min pra&ique i Sta-

den dogo, hade den ena haft ftere fjukdo-

mar hela året, hade hård maga och blek hy,

lamt emottog ej några Medicamenter5 den
L 5 2:dra

(a) Så vål jag, fom i fynnerhet de, fom nårmaft

fkött Kopp-patienterna , hafva merendels altid på
.armar och anfigte fått någre ordentlige Koppor,
dock utan alt illamående ; det vore curieuft at

förföka, om man med den materia ftTfn är uti

flike Koppor, kunde ympa råtta Koppor.
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2:dra hade förut en puflig hy, hofta och var

plågad af en otrolig myckenhet Hem.
Kopp-fmittan har val ej varit god i år,

men jag tror dock at den ej varit bland de
fvårafte$ dar tjenlige medel och god /kötfei

blifvit nyttjad, har mortaliteten ej varit få

fåi deles ftor.

And. Joh. Hagström.

Med. D:r, Profet, m. m.

Är 1783, nar undertecknad, fåfom Lä-
kare uti Epidemilke Sjukdomar vårdat, nemU
förleden Vår uti Måfsling (a) 80 Barn,

af hvilka ej något dödt.

UtiRödfoten 4 gamla Perfoner och 6 Barn af

hvilka i dödt.

Uti Kikhofta 23 Barn, af hvilka i dödt.

Uti Koppor ifrån Julii månad til årets /lut,

et Fruntimmer om 25 år , fom lyckeii-

gen génomgeck fjukdomen, och 72 Barn,

af hvilka 7 blifvit döde.

Jag har ock ögonlkenligen mårkt, at

de Barn fom genom Tjår-vattens drickande

och tjenlige aftörjngar blifvit preparerade,

hafva altid fådt lindriga Koppor.

Isac Svensson.

Från

m ——-— '

(a) Se Band. IV p. 106.
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Från Julii månads bårjan 1753 til årets

/lut, hafva bland 16 Kopp-fjuke Barn, fom

jag vårdat, endaft et enda haft confluerande

Koppor, hvaraf det ock dog på 9:de dyg-

net j det hade, innan Ropporne kommo, va-

rit flere veckor plågat af en fvår Skabb meijl

ftora rufvor, fom den yngre brödrens Arlf-

ma förft fmittat på Di-barnet och fedan den-

ne åldre. Straxt Kopporne började flå ut,

började ock deffe /kabb-får torka, vidgade

Gg och feck en mörkbrun /korpaj Eva-

cuantia, Kinkina, och Vin voro otilråckelige

åt rådda iifvet. Amman var redan bortkörd,

få at man ej feck underföka om hon var Ve-
neri/k.

Uti et hus bland 8 fyfl<on förhöllo Kop-
porne (Ig befynnerligen. 17770m Höften ha-

de de åldre 4 Kopporne, fåfom det af pe-

rioden fyntes, af rått Jlag, men mycket lin-

drigt 5 fedan den tiden var hufet förökt med
4 nya fy/kon 3 den yngfte af de 4 åldre,

hvilken fom fagt år haft Kopporne 1777, en

Flicka, Sara, på I2:te året, geck i Skola

mot Höften 1783 5 därifrån kom hon hem
med klagan öfver hufvudvårk, hetta och krak-

ningar d. 14 September 5 den 16 flogo fle-

re frlemmor ut på anfigte och kropp, hvilka

vid min ankomft den 17 f. m. voro redan

fuppurerade , mörkgula , ojåmt ftora och med
(korpa på, lade fig den 18 mot aftonen ned,
famt borttorkade, få at den 21 fyntes endaft

flåc-
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fläckar; hela deras period var fåledes knap-

pa 8 dagar , hvilket, järnte utfeendet , nogfamt
bevifar, at de voro Fariola Anomala (Vat-
tu-Koppor eller Svinköln.). Et af de yng-

re iyfkonen', Carl, på 7:de året, fom
icke torra gången haft Koppor, fjuknade med
Feber, kråkning m. nu. iden 25 Sept.- Flac-

kar viöe fig den 28, fom höjde ixg och för-

vandlades til Variolae diftinclae famt genom-
Jupo den vanlige perioden omkring 21 dygn.

Et annat af fyfkonen
, Joachim, på 5:te å-

ret, fjuknade den 26, hvilket aflopp på li-

ka fatt och han feck goda diftinfte Koppor.

Et annat, Hedda, på 3:dje året, fjuknade

den 27 med lika fårlopp. Nu fjuknade ock

den 28 et af de åldfta, Carolina, på %:åe

året, hvilken 1777 haft koppornej Ii kafå An-
na Maja på I3:de året den 29, och d. 3

06t. ålfte Sonen Per, iö år, hvilka 3*.ne ge-

nomgingo den vanliga 3 veckors kopp-perio-

den, med goda variolae diftinäae. Sederme-

ra återftod ået yngfta Sy/konet, fom ånnu

didde fin mor$ men det blef ofmittat och

har ej heller på et hälft år därefter märkt

til Koppornej detta barn var nog plågat af

vanlig barn-lkabb.

At Sara hade Vattukoppor år fåledes

oftridigt, åfven fom det ej år fållfynt at de

komma hos dem fom förut haft Variolae Ve-

rae 3 men jag vet ej om någon anmärkt at

Variolae Anomalae komma fler ån en gång.

Det
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Det år ej heller befynnerligt at de yng-

re Sy/konen, fom voro födde fedan 1 777,
nu fingo Koppor; ehuru troligit fynes at de

därmed blifvit fmittade af Sara , hvilken fjelf

fmittades i Skolan. Men kunna Vattukop-

por gifva Variolae Verae? det torde ånnu va-

ra oafgjordt och behöfva uplyfas (a).

Men det fom år befynnerligaft och fom

ej få lått torde kunna förklaras, år, at de

3 åldre Sy/konen, Carolina, Anna Maja
och Per, hvilka, efter alt utfeende, 1777
hade goda Variolae diftintfae, /kulle nu 1783
kunna få lika be/karTade Koppor , ehuru des-

fe fenare tycktes vara litet häftigare, då lik-

väl Sara , fom med dem var för öfrigt i fam-

ma praedicament, fick endaft Vattukoppor.

Vil man fupponera at deras Variola? år 1777
voro Anomali, få följer 1:0 at defle kunna

ock komma igen 2 gånger, emedan Sara,

fom var en ibland de år 1777 Koppfjuke

Barnen , och fom nu förft fjuknade famt hem-
drog fmittan, hade nu onekeligen Variolae

Anomalae 5 2:0 /kulle ock håraf följa, at Va-
riolae Anomaiae kunna fmitta andra med Va-
riolae Verae, emedan alla défs öfrige Sy/kon

ftraxt dårpå fingo dem, utom den yngfta, på
hvilken ingen fmitta ånnu tagit.

Och
"

'

*
'

'
»i n 1 11 11

1 —————
(a) Månne man icke til den andan genom ympning

af vårkeliga Vattukoppor borde utröna, om de
åro et (arflcildt fpecies eller en variation (at ta-

la i Botaniik ftil) af de råtta Kopporne ? Ma*
ftulle ofelbart däraf lira m/ckefc
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Och ånteJigen gifva deffe håndelfer an-

ledning at, vid tilfålle, noga underföka hu-
ruvida Variolae Vers kunna vårkeligen kom-
ma mer ån en gång på famma perfon. Fle-

re trovärdige Obiervatores hafva val trodt (ig

mårka det 5 men fom det onekeiigen måfte

hånda ganika fållan och faken år af mycken
betydelighet, fordrar den ock en ovåldig

pröfning och ur/kilning.

I alla fall blir det ingalunda et bevis

emot Koppympningen 5 ty den måfte ju gif-

va Koppor af famma art fom de i lig fjelf-

ve åro$ och man vinner i det aldraminfta

den fårmånen at, den gången de ympas, få

dem lindrige.

Joh. L. Odhelius.

Cafus Medico-Legalfs.

ödmjukafte Ambets - Memorial*

Hos Kongl. Collegium Medicum an-

håller jag ödmjukaft om hög-gunftig uplys-

ning och förklaring öfver Jan Anderssons
Huftrus Anna Peusdotters i Halsbergs För-

famling och Tomta By, få häftigt åkomna
död,

e
fom nedanftående be/krifning utvifar.

Ar 1784 d. 13 Januarii befigtigades och

öpnades efter Högvederbörligit förordnande

Bonden Jan Anderssons Huftrus Anna Pers-

dot-
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dotters döda kropp , i Tomta By och Hals-

bergs Förfamling, hvilken Jan Andersson

föregifver, Måndagen förut eller d. 26 kl.

6 om aftonen hafva fallit, af Brånvin bela-

flad, baklånges, och Mtt hufvudet emot en

på golfvet ojåmn tilja, famt därefter ej tält

något ord, utan endaft hörts någon harkning

i halfen 3 dårpå blifvit Jagd i fång och afled

kl. S famma afton.

Följande åkommor befunnos:

1:0, Et får åfvanpå högra hjefs~benet

,

6 linier långt, famt ungefår 2 dito bredt

och djupt, vid pafs 2 tvår finger från mar-

go pofterior offis Bregmatis dextri, famt 3
tvår finger från margo fuperior ejusdem os*

fis, i paralel mot Sutura Sagittalis. Såret ha-

de efter beråttelfe blödt några droppar, men
ej af betydlighet. Då betåckningarne från-

Ikildes, befants i dem och uti fettet, myc-
ken utådrad och flackad blod, omkring et

Piåtftyckes \jidd. Då cranium var feparerad

fants mellan Dura och Pia Mäter mot en
half matiked extravaferad blod, famt den fe-

nare inflammerad ungefår en flat hand i pe-
ripherie midt under utvårtes (kådan 5 vafa

fangvifera hasmifpherii dextri cerebri mycket
updrefne. Då hufvudfkålen fedan nogare be-
figtigades , fants den ej fkadad hvarken med
intryck eller fpricka på något ftålle; af or-

dinair fafthet cch tjocklek, mera faft &a
fvag.

2:0, En
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2:0 , En ftor blånad på Regio Iliaca SU

niftra, 9 tum lång, fom tog fin början un-

gefår 2 tvår finger från medium af Synchon-

drofis offium pubis och följde jåmt efter be-

net 5 bafis var vid pafs 4 tum, fteg fedan

upåt, not margo fuperior anterior offis llei

:

midtp? var den bredaft, något mer ån et

lialft qvarter och vid /lutet ungefår en tum.

Buken ofvan naflen (Epigaftrjm) anda

mot Regio umbilicalis ganfka mycket infal-

len, men Regio umbilicalis och Hypogaftri-

ca få mycket mer upfpånd. Då buken öp-

nades, befants cutis blånad, men ej något

extravaferadt uti fettet} någon luft kom vål

ut vid öpnandet , men ej fynnerligen ftinkan-

de. Magen, omentum, colon, retfum, i na-

turlig fituation och fårg , men Ileum vid ut-

vårtes motfvarande fugillation ganlka blå, en-

daft af något vader upfpånd 5 Blåfan hopfal-

len, utan någon droppa urin uti. Ovarium

Siniftrum något upfpånd, och då den opna-

des, befants dåruti vid pafs 2 théefkedar

flockad och fvart blod. Uterus upfylde mail

hela bäckenet, ftor ungefår fom en halfftops

bouteille, rodacktig, åfven fom Vagina, u-

tanpå. Då Uterus opnades, var den något

ifade liquor amnii , fåfom kött-lake , men ej

någon coagulerad blod fyntes dar eller i va-

gina, ej heller på partes genitales externae.

Vid efterfåkande fants uti Lifmodren et fo-

lier, en gåffe, fom efter Offifications-Jagarne

kun-
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kunde vara mellan 3:dje och 4:de månaden.

Placenta fatt faft öfver alt.

På foftrets nafvelftrång , fom år pellucid,

fynes pricktals ftörre coagulerade blodkulor,

och dår emellan intervaller, fom åro hvit-

aktiga, af et halmftrås bredd emellan hvar-

dera, fom ännu kunna /könjas på det i Spir.

Vini förvarade förtret. Vifcera Thoracis vo-

ro alla naturligen befkarTade, och i tilbörlig

fituation, men Lungorna något blåaktiga. Of-

ianåmde Anna Persdotter, några och 30
år, förr varit i barnfång, var af liten våxt

och ej mycket ftark conftitution, något fet-

lagd, lårer i lifstiden, efter beråttelfe, ofta

af Brånvin varit öfverlaftad 5 men huru defs

tilftånd vid dödstimman varit, kunde nu ej

utrönas, håift alla liquida Corporis voro i-

fade.

Således vara befunnit, betygas på min
aflagda Embets-Ed. Såret på hufvudet tycks

ej vara af den betydenhet, at det få prompt
kunnat döden åftadkomma utan föregången

fuppuration och frätande rötfår 5 och hade

ftraxt ftark och repeterad åderlåtning, kalla

badningar eller Trepanation blifvit anftålte^

torde reftitution kunnat (ke från den åkom-
man , om icke det kan förklaras genom ftark

Commotio Cerebri, under rusaktigt tilftånd,

då vafa fangvifera encephali, åro mera ut-

dånte och fpånde, men då hade vafa haemis-

V. B. N:o 12. M phe-
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pheru finiftri bordf vara lika fpånde, fom
dock ej få forhölt (ig.

Den andra åkomman åter, fom jag an-

Ter val få farlig, torde ock behöft mera tid

innan döden dårpå föJgt , ehuru iåker den
ock kunnat vara, famt fordrat tid innan in-

flammation kunnat gä til Gangr&n. Ingen

ruptura Uteri dier yeilcae fants: ingen Hae-

roorrhagia och placenta faftfittande.

Jan Andersson forftår at förtiga alla

möjeiigen dlftötta omftändjgheter, utom at

efter hans föregifvande, Anna varit iå full,

at urin gådt ifrån henne i flugan: at hon där-

efter ftålt lig lutad framåt, mot eniiolpfång,

famt därifrån fallit på rygg med hufvudet

mot den kulriga tiljan på golfvet, hvarvid

det inkaft bör möta, at då hade naturligt vis

iiöten tagit mot os occipitis: fåret hade ock

ej kunnat blifva få djupt och af den befkaf-

fenhet, hälft han berättade at Anna haft mos-

fa och kJåde på hufvudet. På tiljan märkes

hvarken fpikhufvud eller någon utftående

qvift. Jan iåtts ock ej veta det ringafte,

huru hon kunnat få den ftora Contufion:

DeTs Sylter fom tvättat up Liket, förmenar

den hafva kommit från det, at vånftra ar-

men och handen låg på den fidan, hvilket

låter lika orimligt fom det förra Jan förkla-

rade. Nåft förut hade Anna varit i fahu-

fet och fordradt kreaturen $ hade blånads-

fkadan ikedt dår
5

få hade hen iåkert ej un-

der-



# ) o ( # 179

derlåtit at dåröfver klaga för den huftrun

,

fom nåft förr ån detta fkedde blef utkörd,

ehuru hon förut feck låf at ligga «[var. I rum-
met var ej heller något bord, ftoi ell. bank,
hvaremot fädan flöt möjeligen kunnat Ike.

Mycken vårdslöshet år ock dåmti öfvad,

at ehuru innom famma gårdstomt voro två

hushåld til , ej bådades om huftru Annas til-

ftånd, ehuru tvånne huftrur voro få nåra til—

ilades, utan fer det ut fom Jan velat hafva

alla ordfaker och tiltåil igheter dolda, efter

han endaft anlitte fin Syfter.

Frågan blifver nu ödmjukaft: hvilken af

förenåmde åkommor varit måft lethal: Och
om någondera varit abfolute? famt anhålles

ödmjukaft om förklaring , huru defla eller en-

dera kunnat göra få häftigt Hut på lifvet?

I djupafte ödmjukhet utbeder jag Kongl.
Collegii högt uplyfta yttrande och undervis-

ning hårutinnan med förfta, håift ranfaknin-

gen vid Domftolen år inftåld , tils jag får

Kongl. Collegii Decifum. Örebro d. 6 Fe«

bruarii 1784.

Joh. L. Lyman.

Ödmjukt Memorial*

Hårmedelft får jag åran lemna min tan-

ka rörande huftrun Anna Persdotters, ifrån

Halsbergs Förfamling, häftiga dödsfall 5 hvar-

M 2 åk
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öfver Kongl. Collegium Medicum behagat
infordra mit betänkande.

Hr. P^ovincial-Medicus Doåor Lyman
bar vid Obdutfion och befigtningen af den.

dödas Lik, anmärkt 2:ne får/kildta åkommor

5

i hånfeende hvartil bemålte Doclor framftål-

ler 3:ne frågor: hvilken af de/Ta fkador varit

måft Jethal ? och om någondera varit abfo-

Jute? famt huru deffe eller endera kunnat få

fnart göra Hut på lifvet?

1:0, Den vid Buklkadan förft fynbara

blånad, fom intog nåftan hela den yttre be-

täckningen öfver Regio Hypogaftrica och II-

iaca finiftra, gifver nogfamt tilkånna at et

fall, ilag eller fotfpark denfamma åftadkom-

mit5 men at en dylik utvårtes våldfamhet

åfvenvål kunnat förordfaka biod-utådringen

uti det vånftra Ovarium, famt det inflamme-

rade flå! let på Inteftinum Iieon, det fynes

mig vara obegripeiigt. Utaf alla Vifcera fom
ligga uti ofvannåmde Regioner, åro inga få

eftergifvande, få rörlige, och få fega til fin

fammanfåttning, fom deffe: och huru hafva

de då enfamt kunnat lida af en ftöt eller

ilag, hvilket aldraförft bordt värka på de

måft utgående delar, fåfom Urin-blåfan, den

öfver Limbus pelvis redan uphöjde fundus

Uteri gravidi, och Inteftinum Reåum? Defs-

utom fkulle Offa Pubis, Fallopii band, Spi-

nae Anteriores Offis Ilei och Bukmufldarne,

hafva bhfvit ftarkt contunderade, innan de

mju-
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mjuke delar hvilka de omgrånfa, kunnat nå-

got lida. Fördenfkull böra åkommorne in-

nom Buk-caviteten hårledas ifrån andra in-

vårtes ordfaker.

2:o, Vid åkomman på hufvudfkålen och

defs Contenta finnes åter ordfaken til Annas
död nog tydlig. Extravaferad blod emellan

Dura och Pia Mäter, lamt en i vidden ut-

ftråckt blodftockning uti den lenare Hjernans

betäckning, åftadkommer väl fåker dåd, om
ej en fnar och fkicklig hjelp kommer emel-

lan; men kan aldeles icke vålla en häftig

död, få framt icke de ädlare delar innom
hufvudikålen tillika blifvit i den mån rubba-

de, (kadade eller tryckte, at deras funtfion

antingen aldeles eller til någon del uphört.

Således kan med fog den billiga flutfats gö-

ras, at en ftark Commotio Cerebri hår få fnart

påikyndat döden. — År den fatfen riktig

hvartil både Theorie och förfarenhet gifver

anledning , at, ju mindre de allmänna betäck-

ningar och Hufvudikålen lidit af en flöt el-

ler fkakning , defto mer har då våldfamheten
rubbat hjernan, och tvärtom; få kan man
ock fåkerligen förmoda, det fkakningen i

närvarande håndelfe varit öfver måttan kån-
bar för hjernan, efter /kinnet och Integumen-
ta Capitis voro endaft litet och Hufvudikå-
len aldeles intet Ikadad. Alt fom nu hjer-

nan lidit ftörre eller mindre tryckning af

kaftningen mellan Cranii parietes, få blir /ka-

M 3 dan
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dan dåraf mer och mindre lethal. Hr. D:r
Lyman har icke funnit några fådane förän-

dringar på hjernan och defs hinnor, fom plå-

ga åtfölja en total förlamning uti Hjern-fub-

ftancen, hvarföre all anledning år at tro,

det patienten , icke af Brånvin berufad famt

förfedd med en /kyndfarn hjelp, kunnat ve-

derfås ifrån den Syncope hvaruti hon ftraxt

efter floren infallit: Och följackteligen för-

klaras Huftru Annas Hufvud-fkada rätteligen

Accidmtaliier lethalis* Stockholm d. 12 Fe-

bruarii 1784»
Lars Chr. Tingstadius.

T/7 ProvinciaUMedicus Do ål. Lyman / Önhro*

Den beråttelfe Tit. infåndt rörande för-

rättad Obduftion på Jan Anderssons Huftru

Anna Persdotter i Halsbergs Förfamling,

hvilken den 26 fiftl. Januarii genom et fall

baklånges fkall flott Hufvudet emot golfvet,

och därefter famma afton arlidit, har Kgl.

Collegium låtit fig föredraga , och efter öf-

vervågande, få val af hvad vid Obdutfion

förefallit, fom Tit. gjorde följande förfråg-

ningar: hvilken af de förbemålte åkommor
varit måft lethal 5 om någondera varit abfo-

Jute, eller huru bagge eller endera kunnat

göra få häftigt Hut på lifvet, velat härmed

til fvar låmna : at hvad den åkomman be-

träffar, fom blifvit funnen på Regio Hiaca
'

Si-
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Siniftra, jåmte integumenfernas och de där-

under liggande delars förändring, troligen

förordfakade af utvårfes våld, år den fådan,

at den aldeles icke kunnat vålla bemålte Hu-
ftrus häftiga död. ,

Den Extravaferade bloden emellan Du-
ra och Pia Mäter, fornt en i vidden utftråckt

blodftockning i' den fednare Hjernans betäck-

ning, kan val åftadkomma döden, om ej

Ikyndfam hjelp år til hands, men aldeles ic-

ke förordfaka en häftig åödy få framt icke

de innom cranium berTntelige ådlare delar i

den mån åro rubbade, ikadade eller tryckte,

at deras funcrion aldeles eller til någon del

upbördt.

För öfrigit och fom deffe åkommor ic-

ke åro af den art och befkaffenhet, at de

genom et fall baklånges emot golfvet fynas

kunna tilkommit, fåfom på fådane ftållen af

kroppen uptåckte, hviika vid et dylikt tilfål-

le ej kunna fkadas, lårer någre ånnu outred-

da omftåndigheter eller någon utvårtes våld-

famhet hår föregådt, hvilken erhindran Col-

legium trodt vara få mycket nödvändigare,

fom den vid ranfakningen kunde vara en

hjelpreda, til råtta fammanhangets uptåckan-

de af denna olyckshåndelfe, och då hårtil

kommer, at våldfamheten varit af den be-

tydlighet, at Huftru Anna tvånne timmar där-

efter aflidit, famt at på få kort tid ingen

hjelp kunnat henne för/kafTas, fom likväl va-

rit af ft)fta nödvändighet, år Collegium af

M 4 den
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den tankan, at i få fatta omftåndigheter innan me-
ra uplysning vinnas kan, fkadorne icke kunna

for fullkomligen abfolute dödande förklaras.

Sten-Opetation> gjord på K, Lånarettet 9

i närvaro af H:rr Gen. Dir. o. Ridd.

af Acrel, AJfeJJorerne Odhelws ock

v. Schulzenheim , m. fl, y af Dan.
TuéEL, M. D. Öfver-Diretfeur vid

Chir. Societeten. (a)

Bokhållaren Eric Ramstedt, 34 år gam-

mal, fet och af ftark kropps-conftitution , ha-

de flere år varit befvärad af Sten i blåfan,

inkom på Kongl. Lazarettet den 7 Septemb.

1783 ) at dårföre blifva opererad, Efter tjen-

lig regime anftåltes operation den 10 i fam-

111a månad, af öfver-Direfteuren vid Chir-

urgiika Societeten Hr. D:r THeEL. Opera-

tion förrättades efter Fr. Jaqves methode

med Monros knif. Stenen var for ftor at

på en gång kunna uttagas, måfte fåledes fon-

derkroffas, hvaraf hånde, at man denna gång

endaft feck ut något grus. Sedan bandagen

var anlagd och filt doppat uti Olja och 01-

Åttika applicerad åfver abdomen
,

gafs Pa-

tienten 2f droppar Tinflura Thebaica. Ban-

dagen ömfades få ofta den blef våt, då åf-

ven omflaget ombyttes, för at underhålla

jåmn
, 1 , .nu,- _ I I

-——-——1—~~

(a) Se pag, ifo.
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jåmn värma. Den n:te vifte (ig en lindrig

Diarrhoé, fom fnart; afftannade. Patienten

var tåmmeligen munter tiis den I8:de, då

Tenetten infördes, (ör at uttaga återftoden af

Sten, Större och mindre ftenar uttogos, men
Patienten blef för matt at kunna uthårda fte-

nens totala uttagning. Härefter vifle (ig ftark

Diarrhoé, hvaraf Patienten blef mycket matt.

Dageligen gafs honom Tina. Thebaic. Han
repade dg åter, och den 2^:te uttogs livad

fom af ften var åfrigt. Sedan famlades få

ftörre fom mindre ftenar, och vågde alrfam-

mans omkring lo lod. Genom tjenlig com-
presfion flkickade fåret fig fedan bra och läk-

tes, utom en liten fiftuleufe öpning, med hvii*

ken han utgick d. 2 Nov. 1783»
Man förfökte at införa Bougier, men de

kunde ej paffera fåret, förmodeligen af nå-

gon hårdhet, fom dar etablerat (ig.

Snäckor, fundne uti och omkring Stock-

holm af A. % Högström ; jämte fcr~

teckning på de duppletter 9 fom finnas

i defs Snack-Samling.

Ingen ting uphöjer en månnifkas fjål

och tankar nårmare til Skaparen, ån at med
M 5 up-

(a) Upfatt af Hr. J # G.^Hali.m an , fom vid Opera,-
tionen åfven var närvarande ; en Son af K. Lif-

Medicus , fom med mycken H\t och lyckligt SniU
le valt Låkare-Vetenflcapen til fit föremål.
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opmårkfarahet be/kåda Defs forunderliga vårk

,

alla gjorde at förkunna Defs åra och at på
xiårmare eller fjårmare fatt bidraga til mån-
ni/kans nytta, beqvåmlighet och förmån. In-

tet ofkyldigare nöje gifves ån defTe förunder-

liga vårks ålkådande. Jag har några år fram-

åt dåruti fökt min ro och lättnad från andra

befvårligare yrken och goromål , och bland

andra Naturens alfter i fynnerhet famlat och

hopplåckat Snäckor. Skild från de ftörre

Haf, hindrad genom nödvändigare göromåi

at refa, och ånteligen utan förmögenhet at

genom penningar fårdeles öka min Samling,

har den gått långfamt och ej hunnit fårde-

les långt.

De Snäckor man låttaft får, åro meren-

dels de, fom finnas kring den ort man vi-

llas, ehuru åfven en del däribland kunna va-

ra [våra nog at träffa.

Jag har trodt det ej blifva onyttigt för

andre Samlare, at hår införa hvilka Snäckor

|ag få val på det torra , fom våta , uti och

omkring Stockholm funnit, jämte ftållet no-

ga utfått hvareft de träffas. Jag uptager hår

endaft dem, fom lefvande hår kunna finnas,

och går fåledes förbi vår allmänna Oftra (0-

flrea Edulis) hvilken fom en delicateffe från

Nordfjön hitföres, famt den \i\fa Chiton ruber^i)

och

(a) Enligit Syfl. Nat. Ed. XII år ået Chiton ruber

,

fom i Faun. Svec. Ed. z kallas Chiton puntta-

ius N:o 21 19.
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och cinerea, och Mytilus difcors och rugo-

fus, fom jåmte fbre finnas på Oftran fåftade.

Åfven få Mytilus barbatus och Edulis , hvil-

ka ftundom iOftron-Trån hitfölja. Hår näm-

nas ej heller Lepas Balamus — Balanoides

och — Anatifera, hvilka på Skepp vid Varf-

ven kunna finnas och ifrån andre Haf med-
följdt, åfven lom åtlkillige Serpulce och Te-

redo navalis , fom efter nyare obfervationer

år en vårkelig Pholas*

Jag följer nu vid delta Snäckors upråk-

ning , den ordning hvarefter de uti Syftema

Natur <£ XII Ed. finnas anförde af vår oför-

liknelige Natur-Kånnare von Llnn6.

Mya pidorum finnes mycket i Carlbergs

grafven farnt flerftådes i Målaren, men i vi-

karne af Saltfjön har jag aldrig funnit den.

Den år uti Målaren brun , men i fmå Sjöar

i Södermanland och annorftådes dar jag fun-

nit den, år den altid blåaktig eller ftötande

på grönt.

Tellina Balthica finnes endaft calcine-

rad och få /kör och föndergången , ar den

ej duger i Samlingar, uti en fand-grop utom
Norr Tull (Se denna Vecko- Skrift T. 4.

P. 368).

Tellina pififarmis har jag endaft en gång
funnit i Carlbergs viken af Målaren.

Tellina Cornea finnes, ehuru mer fåll-

fynt , i Clara och Rörftrands vikarne.
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TeHina Lacuftris Muller!, finnes tilråc-

keligen uti Rörftrands Sjön, hålft vid ftran-

derna af det få kallade Lenmans Gardet.

Cardium edule finnes calcinerad, men of-

ta med bagge valvuhe, i den förut omtalte

fandgropen utom Norr Tull. Längre utom
Stockholm åt Dalaron och i hela Skärgår-

den finnes den lefvande.

Mytilus edulis finnes, men helt liten e-

mot den utur Norrfjön , lefvande i Skåren

,

men calcinerad utom Norr Tull.

Mytilus anatinus finnes öfver alt i Må-
laren j i fynnerhet i Rörftrands och Carlbergs

Sjön , både helt fmå och til 7 tum långa och

3 tum breda. En annan fort, deflä mycket
lik, finnes där åfven, fom år mindre, plat-

tare, med cardo mer lateralis, ganfka bråc-

kelig, til fårgen mörkare och ljufare grönt

om hvarannan blandat, med någre ljufare

firiae ifrån nates til margo gående, jag vet

dock ej vift om denna år den uti Syftema

Nat. XII N;o 257 kallade Mytilus Cygmus.
Bulla fontinalis har Kongl. Patriofiflsa

Sallfkapets Förfta Secreterare Herr Adolph
MoDeER, hvars upJyfande och muntrande fåll-

Ikap jag vid mina for/kningar efter Naturens

alfter ofta ågt, tillika med mig träffat i Rör-

ftrands viken, uppå bladen af Iris pfevdac;

Acorus calamus och Thypha anguftif. och

latifol: men endaft i Junii och Julii måna-

der. Bulla hypn. har jag ännu ej träffat.

Tar-
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Turbo littoreus finnes kring Lidingön

och vid alla ftrånder i Skåren. Den har rått

vackra rånder långs efter af mörkare och lju-

fare galt och brunt 5 för at bibehålla dem
bör man käfta hela Snäckan, medan djuret

ånnu lefver, i hett vatten eller het lut, hvil-

ket åfven galler om några Helices och åfven

andra Snäckor. Om torkade fkalen öfver-

ftrykes med fvag folution af Korsbårs-kåda,

få fynes åfven defla rånder.

Turbo perverjus har jag ej träffat , men
Turbo mujcorum finnes på någre ftål-

len häromkring, fåfom på Lidingön, och

flerftådes.

Helix planorbis — complanata — For-

tex — Cornea fpirorbis — contorta och H/-

fpida finnes i mer och mindre myckenhet i

kärr-puffar och Sjöar vid Djurgården, Carl-

berg och flerftådes.

Helix pomatia finnes i Drottningholms,

Ulriksdals och Carlbergs Kongs-Trägårdar.

Jag har funnit at alla kräk tiitåpper öpningen
om fena Höften med en bård, en lineas tjock

kalk-fkorpa, något concav åt fidan af dju-

ret, famt convex ut åt, hvilkeo helt noga
fogar fig til fjelfva /kalet. Detta tåcklåck,

tillika med fjelfva Snäckans öpning, hvaruti

det iitter , finnes vid annalkande köld et par
linier nedbårade i mulien under bu/kar och
torra blader, hvareft djuret, tiltåpt för yttre

luften, ligger i Vinter-dvala til Vår-Solen å-

ter
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ter uplifvar det. Det år fvårt a t få Snacka

med motfvarande tåck-låck, då de bagge å-

ro (kilda från djuret, men om man tager he-

la Snäckan fena Höften fedan tåck-låcket år

formerat, och flår kokande vatten därpå, få

lofsnar lacket och djuret uttages lätt dodt,

hvarpå tåckiåcket åter lågges for opningen.

Om våra andre Landt - Snäckor hafva åfven

lådane opercula, vet jag ånnu ej, men at

helix vivipara i Sjöarne bar dem , det år all-

månt bekant»

Helix arbuftorum finnes i Carlbergs Trä-
gård och på Djurgården, år där merendels

]jus och ofärgad.

Helix vivipara finnes alleftådes i vatt-

nen häromkring, men i fynnerhet ftor och
med defs 3 mörka linier tydeliga, uti Dammen
i Carlbergs Trägård. Täcker fig öfver Vin-

fren med et genomlkinligit gulbrunt mem-
branöft operculum.

Helix nemoralis finnes under bu/kar och

tråd allmänt i Carlbergs Trägård, år ofta

ofårgad, men åfven ofta gul med 5 mörk-

bruna ränder på förfta anfraäus och 3 på de

andra.

Helix ftagnalis (N:o 703), fragilis^ pu-

tris , limofa , tentaculata och auricularia fin-

nes åfvenledes alleftådes vid Carlberg, i Djur-

gårds viken med flerftådes.

Nerita littoralis finnes i fynnerhet kring

Djurgården och Lidingön.
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Patella lacuftris finnes i Rörftrands vi-

ken och annorftädes, i fynnerhet Lift på E-

quifetum fiuviatile.

Forteckning pä de duppletter af Snäckor, [om

finnas i undertecknads Samling.

Chiton ruber. —
cinerea. —

Lepas balanus.

balahoides.

anatifera.

Mya picrorum.

Solen vagina.

TtlUna Lacuftris Miil

Cardium edule.

Venus gallina.

decuffata.

Charna Hippop:

OJlrea pleurone<5tes.

Varia.

—— Edulis.

MytHus rugofus.

Edulis.

anatinus.

Qonus litteratus.—— rTguIinus.

aulicus.

Cypraa arabica.

caput ferpentis<

vitellus* .

Tigris.

Lynx.

• moneta.

anulus.

pediculus*

Bulla ampalla.

ficus.

fontlnalis.

Voluta oliva.
j

Ispidula.

miiiaria.'

rnoriilis.

mejrcatpria.

ruftica.

vefpertiiio.

Burrinum doliuru.

rufum*

areola.

neriteum.

Harpa.- fpiratufn.

undatum.

Strombus pes pelicani.

Chiragrä.—— Jambis.

luhnanus.

canarium.

ftt«
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fuccinäus.

Murex Tribulus.

branduris*

Trunculus.

Råna, cum et

fine fpinis.

Corneus.

Tulipa.

Trochns niloticus.

perfpedivus.

veftiarius.

Tuber.
-1 conulus.

Turbo littoreus.

pullus.

delphinus.

Terebra.

Helix planorbis.

coraplanata.

• vortex.

• Cornea.

pomatia.

Utaf detta, famt någre onämnde mer
/ållfynte, har undertecknad fullftåndiga, (ka-

na Exemplar at til Ål/kare och Kännare af-

låmna, emot andre Naturalier, hålft conchy-

Jia, hvarjåmte alla råtte ÅMkare, Kännare och

Samlare lämnas frihet at, då tid och tilfålle

medgifves, genomfe de conchylia jag til bör-

jan af en Samling kan aga.

And. Joh. Hagstköm.

An*

—— vivipara*

nemoralis*
•"-"— ftagnalis.

fragilis.

——

-

1 putris.

*—— tentaculatä.

- auricularia»

Nerita convena*
* giaucina.

mamilla.

Halliotis ftriata.

CateHa fornicata»

fäccharina*- granularis.—— vulgäras

lacuftris.

Teftudinaria.

comprefTa.

Serpula fpirorbis.—— triquetra.

angvina.
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Anvisning til Växt - Rikets kännedom
,

Förra Delen: Om Växternas delar och all-

männa cvcnjkaper. Sednare Delen : De i Sve-

rige vildt växande , / Trägårdar , Plantager

mh på Åkrar upodlade Växter , med Indel-

nings-ordning , Kännemärken, Läkedoms- och

Hushålls-nytta, Hemorter, Upadlings-jätt m»
m.

, författad af Carl Fr, Hoffberg , Af.

D:r K. Hof-Medicus 8:0 p. 267; år Titulen på
en nyl. af Commiffarien Brodins Tryckerie ut-

kommen Bok. Författaren berättar, at vid

detta arbetes förfta upJaga år I7Ö8> var af-

(igten at gifva en kort och tydelig Låro-Bok

i Orte-Vetenfkapen, hvarigenom detaf fram-

ledne Kongl. Archiar. och Ridd v. Linn6e
nyttjade Boraniike Språk kunde förklaras och
defs få mycket gagnande Skrifter i denne del

af Naturens kännedom lättare utredas. Se-

dan nu famma uplaga år utgången och på
Boklådorne bljfvit efterfrågad, har Auftor

utgifvit denna få förbättrad och tiiökt, at den
nåftan år å nyo famman/krefven.

Vid Våxternes kännemärken til /lag och
arter ( charafteres generum & fpecierum ) å-

ro de af Botanicis nyttjade Latinfke ord bi-

behållne, hvartil orfaker upgifvas : 1:0, Ge-
nom förklaringen af de Botanifke ord, fom
i förra Delen af detta arbete finnas , kan man
ej allenaft förftå de til Ortemes kännemär-
ken i denne Bok bruklige Vetenfkaps-ord
och talefått, utan ock de af Herrar LlNNéER i

V.B.N:oi3. N det-
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detta Språk utgifne Skrifter. 2:0, En Sam»
Jing ny-gjorde Sven/ke Vetenfkaps-ord åro

för Begynnare Jika obegripelige, fom de La-

tinfke'; til ex. Spira, Mårcke, Blomholck
och Hölfter, åro utom förklaring åfven få

mörka at förftå, fom Piftillum , Stigma, Pe-

rianthium och Spatha. Genom uttydningar,

figurer och exempel blifva deffa ord få ty-

deliga, fom faken kan' fordra 5 dårföre ock

VerenJkaps- och Konft-orden (Termini ar-

tis), i de måfte Språk blifvirf merendels o-

föråndrade bibehållne, behöfvande man icke

dårföre låra hela Latin/ka Språket, utan en-

daft en kort lifta af Bötanifke ord, fom på
några fidor i

o
detta arbetes Förra Del finnas

förklarade. Orternes Läkedoms-krafter fager

Författaren vara upgifne efter nyare godkände
Läkares Skrifter, det nu antagne utöfnings-fått

,

famt defs egen under fjuk-vården uti 26 år

förvårfvade erfarenhet $ Hushålls-nyttan år, li-

kaledes efter nyare Rön och uptåckter. Uti

Företalet
o
vifas Natural-Hiftoriens och i fyn-

nerbet Örte - Vetenskapens allmänna nytta
,

hvarvid flere ämnen omtalas, fom af åtfkilli-

ge Folkflag i alla verldenes delar nyttjas til

föda, kiåder och andre beqvåmligheter. För-

ra Delen befkrifver, famt med figurer och

exempel förklarar Våxternes Delar, därjämte

uti bifogade anmärkningar deras allmänna e-

genlkaper, fåfom Ikiljemåiken och grånfor

mellan de tre Naturens Riken , Våxternes in-

re
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re delar eller Anatomifla byggnad, Blom-

mors hilåger, fammanblandade Växter ( Pl.

Hybridae ) BJomfter-Ur och Våderleks-Vifare.

De gamlas föregifne tvåggehanda fortplant-

nings-fått: Generatio univoca & aequivoca,

hvarvid orimligheten af det fednare beviles.

Våxternes fömn (Sömn. plantar ) , Blomfter*

Almanach, Likhet och jåmförelie mellan Våx-

teme och Djuren m. m- Vid förklaringen

af Våxternes hemorter gifves fåfom faft re-

gel, at de fom växa under famma Himmels-

ftreck (Clima,), och lika Jorde-grund (Solum)
,

Jkola vid planteringar pä lika fått jkotas.

Climaterne, Våxternes bonings -platfer och
jordmåner blifva i anledning håraf befkrefne

och utredde 5 men deras allmänna Läkedoms-
krafter vifas och utrones efter deras Fröred-

ning, jämförd med luckt, fmak , fårg och
Hållet dar de våxa.

Sednare Delen upgifver Våxternes In-

delnings-ordning (Syftema Vegetabilium), fom
efter deras kön utredas uti de 24 vanliga

ClaiTer? vid hvilkas antal Författaren ingen

vidare förändring gjordt , emedan den af

framledne Profeff. v. Linn6e årnade och til

mera redighet bidragande indragning af Po-

lygamiae Clafs, icke ånnu kommit i vårkftål-

lighet. Vid de lönn-giftas Clafs belkrifves

Moffarnes (Mufcorum) Frörednings- delar,

och finnas på g:de Tabellen afritade. Se-

dan afhandlas efter Linneifka Syftemet i fine

N 2 Clas*
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Claffer, de i Fäderneslandet vildt växande

och upodlade , famt de namnkunnigafle ut-

lånd/ke Växter til Genera, Species och Va-
rietates, med nytta, hemorter, upodlings-

lått och andre egenfkaper, hvilka tilfammans

utgöra öfver 2000 fårftildte fpecie^, Såfom
exempel på methoden håraf, vil man utur

denna Bok anföra några Orte-afhandlingar:

Sid. 96 Daucus. Invol. univ. & partial.

Cor. fubradiatas, omn. hermaphroditae. Fruclus

pilis hifpidus.

D. Carola fem. hifpidis, petiol. fubtus

nervofis. Morot, två-årig: upodlas i Sveri-

ge och växer dar åfven vild vid vågar. Des-

le Rötter fmått fkurne och kokte i vatten til

Honungs tjocklek, brukas i Thuringen i flål-

Jet för Socker på mat, famt mot Hoita hos

barn, Mafkar och Lungfot; åfven rifne och

fom gröt kalt lagde på Rötfår och Kråftfka-

dor, fåges lindra och förbättra dem. Detta

Hågtet af Rötter gifver mycket Brånvin; men
Morötter och Socker-rötter aldramåir. Mo-
rot-blad och rötter tjena til bo/kaps-foder och

gifva hos Kor mycken mjölk.

Conium Invol. univ. & part. &c. C.

maculatum femin. ftriatis, Fläckig Odorti

två-årig v i Sverige vildt växande bland Sä-

den. Orten år narcotiik och refolverande,

uträttar val icke mycket emot vanliga Kräf-

tan 3 men uti fcrophuleufa, veneri/ka och o-

rena Rötfår, famt allehanda utilag, vifar den

?
ty-
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tydelig förbättring: invårtes brukas Extraclet,

1 , 2 eller flere quintin om dagen , och ut-

vårtes tvättas med Decoften: i hvita FlufTen

och Jångfam fadflytning göra tvättningar och

injeftioner håraf godt, då efter omftåndighe-

terne tillika invårtes brukas Conii-piller med
litet Mercurio fublimato. Flera plantag um-
billatae torde hafva famma kraft: böra nyttjas

far/ke och om Våren tagne 5 Conium åtes ej

af bo/kap.

Sid. 174. Trifolium, Flor. fucapitat.

Legum. &c. Dåraf belkrifves 12 fpecies Sven-

fka Trifolia , hvaraf man må nämna-: T. pra-

lenfe fpic. globolis fubvillofis cin&is flipulis

oppoiitis membranaceis, coroll. monopetalis.

Råd Fdpling, Klofver. Svenfk mångårig

vildt växande ört, på ångar allmän: ål/kar

fet jord, hvareft defs frön kunna fås, och
gifva et fkönt foder, fom kan flås 2 eller 3
gånger om året, och då den torkad lågges

hvarftals bland Halm i Ladan, fåtter Tå god
luckt och fmak dårpå , at bofkapen åter bag-

ge delarne lika begärligt, hvilken blandning

de åfven må båttre af, ån enfamt Våpling;

och galler det om all flags Våpling: en få-

dan plantage bör å nyo las hvart 3:dje eller

4:de år. Med Blommorne fårgas i Skåne
ylle grönt 5 åfven kan Bröd af dem under

mifsvåxt tillagas, fom i Irland kallas Cham-
brochj och likaledes af alle Trifoliis tilre-

N 3 das
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das kan , då deras blommor torkas och til

mjöl malas.

Af de Lönn-gifte Växter: f 240, Pte-

ris Fruflif. &c. Pt* ciquilina &c Ormbunke^
Bråken» Svenfk mångårig vild växande ört,

på torr fkogaktig mark allmän. Roten kry-

per djupt i jorden, utmagrar nårftående väx-

ter, och då den i åkrar växer, gör be-

fvårlighet för plogen. Orten brukas i Dan-
nemark til ftrö under Häftar och bladen til

ftoppning i dynor? i Ångland i ftäilet för ved

at koka med, emedan defs låga är mycket

het: af afkan , kokt i vatten, göres där ku-

lor nyttjade til tvätt i ftäilet för vSåpa. Vid
minfta froft gulna defs blader, och bebåda
därmed järn-nätternas ankomft. Roten fnedt

afTkuren vid roten , föreftäller , nog tydeligt

en fläkt Örn. Mot Mafkar hos barn har

Författaren med nytta Jngifvit roten pulveri-

feraci et quintin 2 a 3 gånger
N
om dagen u-

ti Thée af famma rot fmått fkuren , och där-

jämte et godt Laxativ erv gång i veckan.

På lika fatt finnes här Befkrifningar, ic-

ke allena ft öfver de öfrige Svenne Växter,

utan ock Trägårds- Apotheks- och de märk-

värdige utlånclike Orter och Trän , hvaribland

åfven äro Konung Guftafs Tråd, Mulkot-

Tr.ldet, Ebenholfz, Mahogine-Träd , Para-

dis-Trädet, Bröd -Trädet, Smör -Trädet,

Talg.
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Talg-Trådet, Elafti/ka Kådans Tråd, Ca-

cao- och Cocos-Trådet, Cajoputi- Oljans
s

Tråd, med många fiere både kånde och

mindre kånde Växter, fom af fjelfva Boken
vidare inhåmtas kan. Korreligen: man fin-

ner nåftan likafom kärnan af framl. Arch. o.

Ridd. v. Linn6es Botani/ke Skrifter: Philo-

fophia botanica, Genera plantar. Hortus Up-
faJ. Flora Svec. Materia Medica, Flora ce-

conom. Horticultura plantar. och til en del

Amoenitates acad. Sitt be/krifvas de förnåm-

fte ilags Palrn-Trån, och önfkar Författaren,

at den af framledne Profefforen v. Linn6e
den yngre utarbetade Palm-flågtets Hiftoria (a)

måtte fnart i dagen framträda, til Vetenska-

pens ljus och förkofring, fämt til /lut fager:

det i hela Europa, i alla verldenes delar

högt aktade och vördade LiNNeERnes namn,
kan i Norden af en tackfam efterverld al-

drig glömmas 5 få långe bJomftrande^ Par-

ker, frodiga Ångar, rikt /kördade Åkrar,
mdrågtige upodlingar

,
grönfkande Skogar

och fruktbärande Trägårdar under Allmak-
tens Nåd, kunna betala Månni/ko-ilågtets

flit med jordifk lyckfalighet.(b)

N 4 AU

(a) Se denna Vecko-Skrifts 3-dje Band p. 371.

(b) Upfatc af Au&or.
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Almanack fur Mrzte und nicht JErzte

auf dafs jahr 1784, von D:r C. G.
Gj<uner. Jena 1784-

Inrättningen år den famma fom de två

förra åren. Berömde Läkares Biographi

innefattar bokftåfverne P. R, Medicinfke Lit-

teraturens tiJftånd i Ty/kiand går från Mich,

1782 til Påfk 1783» Därefter följer en til-

läggning om nu lefvande Profeflbrer. Ofver-

fattning ur Med. Soc. i Paris Lefvernesbe-

jkrffningar, rörande v. Haller, Barbeu och

Dubourg: Mortalitets-tabeJJer. Därefter mån-

ga Litteraire, prafti/ke och allmänt nyttige

anmärkningar, med A« vanliga frimodighet

gjorde. Sluteligen utdrag af Bref.

(Gött. an?.. St. 11. 1782,)

Utur J. D. MichAelis Orientalifche und
Exegetifche BibliQthek, 2 Liter Theil , fom ny-

ligen i Francf. am Mayn utkommit, märkes

följande om Elephanten (a) märkvärdiga up-

gifter, fom härleda fig ifrån bref til Hr. Ml-
chaelis från Hr. Dessave i Colombo (Huf-

vudftaden på Ceyion.)

Man
— -

, .

(a) Se om famma Djur mera, detta Band p. 124.
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Man tror dår på Landet allmänt, at E-
lephanterne para fig både natt och dag, vid

dunkelt vader och måniken, hvilket de hälft

ål/ka, och famlas då på ftora flåttmarker.

Somlige påftå at Honorne hafva månatlig

Rening, andre neka det 5 den I"kall genom
urin-gången gå bort fom en tjock ilemmig

fucktighet. Honan forföljes gemenligen af

mer ån en Hannej dock utväljer hon altid

den ftarkafte i hopen, eller fom Ceylanerne

tala, den anfenligafte , hvilken enfam får rät-

tighet at nalkas henne 5 han går då helt nä-

ra til henne, de hålla hufvuden tått tilhopa,

flå fnytena hvar om annan, fmeka hvaran-

nan med flickande m* nu och paras dåref- •

ter på famma fått fom bo/kapen, med den
åtikilnad, at det räcker en god fjerndels tim-

me, innan Hannen förfta gången fått måtta

fin luft och fkiljer fig från Honan; några mi-

nuter därefter befpringer han henne å nyp,

hvarmed han ofta fortfarer hela dagen ige-

nom, med korta mellanfkåfj härmed uph5-

rer på en gång Brunften få väl hos Hanne
fom Hona, och foecundation Iker troligert

vid den filta Coitus, få framt icke Honan
år ofruktfam , fåfom ofta händer. Elephan-

terne åta hälft Pifang och de få kallade Vat-

tu-Roforne, famt efter D:r Königs anmärk-
ning i Africa, et flags Aromatiik frukt utaf

Myrten-flågtet, af hvilka finnas 4 flag på Cey-

lon, och 3 af dem voro allenaft kände af

N 5 Ridd.
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Ridd. LiNNé. På Tomg-Ceyhn åta de hålft

den unga Dambus och låmna Pifang åt A-
porne. I Tfchenthebuhr föda' de fig af et

Jl3gs Socker, hallat Sacharum diandrum, fom
år et nytt fpecies. På Manaar lefva de af

bl åder på Corypha flabellifera L:
Ceylanerne intyga allmänt at Tigern pa-

rar fig pä (amma fått fom Hus-Katten, och
med Jitea /lags fmek.

Om den namnkunnige Bach,(AnasM-
gyptiaca L.) f5rekommer följande uplysning

:

"Bach
9
en Vattufogel, år ftor fom en Vill-

"gås, méd långa ijusröda ben 5 näbbet Jjus-

"rödt me<\ en mörkröd rand 5 ögonen gula,
35 omkring hvilka går en rödbrun fläck, ftor

"forn et duf-ågg 5 bröft och buk gulbrune;

"midt på bröftet år en dunkel rödbrun fläck,
33

i /kapnad af et hjärta, med fpetfen åt hal-
35 fen, ftor fom en barn-hand 5 öm halfen

"går en dunkel rödbrun ring 5 Vingarne å-

35 ro långa och ligga med åndärne korsvis

"om hvarannan, midtpå hvilka år en fnö-

"hvit fpegel med et fvart tvårftreck , liknan-

"de et fnöre med granater uptrådtj för 6f-

''rigit åro de fvartblå, ildftande på roat.

"Lika fårg år på ftjerten, fom år mycket
" längre ån på vanliga Gåfs. Deras rop år

"ikiljaktigt ifrån Gåfs och Änder. De byg-
93 ga bo på de högfta bergiga ftrånderne af

"Nilen, på hvilken de ofta. famla fig i fto-

"ra hopar, dock altid parvis. De Jefva af

" ve-
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» vegetabilier och åro fmakelige at åta, lika

"fom Villgåfs. Åro icke flyttfoglar , utah

"blifva ftåndigt qvar i Egypten. De dyka

"fom andre af fit flågre; kunna låtteligen

"tårnas och lefva då af Bröd, korn, Sallat,

"m. m. I Kejferliga Trägården vid Schön-

"brun, åro 2 fådane lefvande at fe",

(Erl. Gel. anm. V St. 1784O

Väderleken och gängbara Sjukdomar , jfa-

nuarii, Febr. ochMart. månader 1784*

Januarii

:

*

t* Morg. klart, 4 gr. k* Mot aft* ftrömu-

lit, 7 gr, k* Barom* 2^2*
2* Morg. måft klart, fmåfnögade ikoftals,

8 gr. k* Bar* 2<J,8o*

3* Morg* klart, 13 gr. k* Bar* 26,14* Midd*.

II gr. k.

4* Klart hela dagen, 17 gr* k. Bar* 26,22*

5. Morg* klart, 19 gr* k* Barom* 26,22*
Midd* 17 gr* k*

6* Morg. klart, 10 gr* k* e* m* ftromulit,

5 gr. k. Bar. 26,14*

7* Morg. måft klart, 5 gr*' k* Bar* 26,0g.
Midd* 5 gr* k* Mot aft* dimma, 10

gr* k*

8* Morg. klart, 12 gr* k* Barom* 25,94*

9* Morg* tjock dimma vid marken, him-
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melen klar, 13 gr. k* Bar* 25,88* mot
aft* 9 gr* k*

'lo* Morg* mulet, 8 gr. k* Barom* 25,88*
Midd* 6 gr* k*

II* Mulet, f* m* 3 gr* varmt* Mot afton

klarnade, 1 gr. k* Bar. 25,42*

12* Morg* mulet, 5 gr* k* Barorru 25,50*
Midd* klarnade, 4 gr* k* Om aft* 7
gr* k*

13* Morg* mulet, fmåfno, 2 gr* k* Barom*

25,28» Midd. Therm* O, aft* 1 gr. v*

14* Morg* klart, 1 gr* k* Bar* 25,25* midd*

1 gr* k* Mot aft* mulit med våt fnö

,

2 gr* varmt, om natten rågn*

15* Morg* klart, 2 gr* v* Bar* 24,75* Fö-

ret min/kas* Midd* 3 gr. v* rågnduggade.

l6* Morg* mulet, Therm. O* Bar* 24,45*
Midd* rågn , i gr* varmt , e* m* grof

fnå, yrväder, 4 gr* k*

17* Morg* mulet, 5 gr* k* Barom* 24,76*

Midd* 5 gr* k*, e. m* fmåfnögade*

18» Mulet och fnogade hela dagen, 2 gr*

v* Bar* 24,90*

19* Snögade f* m* 2 gr* k* Barom* 25,02*

Midd* mulet utan fnö, 3 gr* k* Mot
aft* 4 gr. k*

20* Morg* fnågade , 6 gr* k* Bar* 25,54*

Midd* 5 gr* aft* 9 gr* k*

21* Morg* klart, 11 gr* k. Barom* 25,21*

Midd* mulet, fnogade, 8 gr* k *

22* Morg*
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22- Morg* ftarkt yrväder, 9 gr* k* Barom*

25,28* Midd* 4 gr* k*

23* Morg* ftarkt yrväder, 6 gr* k* Barom*

24,95* Midd* lika yrväder, 6 gr* k*
,

24* Morg* klarnade, fmå Inö, 5 gr* k* Bar*

25,95. Mot aftonen mer Inö, 5 gr. k.

25* Mulet, fmåfnögade ftundtals, midd* 1

gr* aft* 7 gr* k* Bar* 25,40*

20* Morg* mulet, litet fnöglopp, 5 gr* k*

Bar* 25,45* Midd* 6 gr* aft* 13 gr* fe*

27* Morg* mulet, fnögade, 14 gr* k* Bar.

25,15* Midd* 13 gr* k»

28* Morg. mulet, 15 gr* k* Barom* 25,53*
Midd* 16 gr, k*

29* Morg* ftrömulet, 16 gr* k* Bar* 25,59*
Midd* klart, 14 gr. k* mot aftonen 22
gr* k. Vackert Norr/ken*

30* Morg* klart, 23 gr* k* Barom* 25,57*
Midd* 17 gr* k* aft* mulnade, 13 gr. k*

31* Morg* mulet, fnögade, 13 gr* k* Bar*

25,56* Midd* klarnade, 10 gr* k*

Februarius

:

I* Klart, mörg* 17 gr* k* Midd* mulna*

de, 7 gr* k* aft* fnögade, 4 gr* k* Bar.

25,32*
2* Morg* mulet, 3 gr* k. Barom* 24,97*

Midd* klarnade, 2 gr* k* aft* mulnade
och fnögade, 6 gr* k*

3* Morg* klart, 10 gr* k* Bar* 25,30* Midd*
6 gr* k* aft* ftromulet, 10 gr* k*

4* Morg*
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4. Morg. klart; 6 gr. k, Barom* 25,26.

Midd. 5 gr* k*

'5* Morg. mulet, fult yrväder hela dagen,

3 gr. k. Bar. 25,12* Midd. Therm. O*
6* Morg. lika ftarkt yrväder, Therm. O.

Bar. 24,52* Midd. en half gr, k. aft.

I gr. k.

7. Morg. mulet, Therm. O. Bar. 25,00.
grof fno och yrväder hela dagen* Midd.
Therm. O.

8» Morg. uphåldsvåder, 1 gr. v. fedan yr-

väder, midd. 1 gr. v* Bar. 25,08*

9. Morg* ftaifct yrväder, Therm. O. Bar.

24,85* Midd. knapt en half gr. k.

10. Morg. klarnade, Therm. O. Bar. 25,08*
Midd. yrväder, aft. klarnade, Therm.
O.

11. Morg. mulet, 4 gr. k. Barom. 25, 14*
fnågade. Midd. 6 gr. k* aft. klart.

12* Morg .mulet, fnogade, n gr. k. Bar.

25,45* Midd. lika fnö-yra, 3 gr. kalt,

aft. en half gr. varmt.

13* Morg. mulet, fnogade, Therm. O. Bar.

25,69* Midd. fno-yra, 4 gr. k.

14* Morg, ftarkt yrväder, 5 gr. k. Barom.

25,8^ Dei> myckna fnön hindrar alla

refande, midd. 6 gr. k.

15* Morg. fnogade, klarnade fedan, midd.

12 gr* k., aft. 15 gr. k. Par. 26,00.

l6* Morg.klart, 16 gr. k. Bar. 25,90. Midd.

ftrömoln, 5 gr. k. aft. klart, 11 gr. k.

17. Morg.
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1 7* Morg* mulet, 7 gr* k* Barom* 25,8?*
Midd* 3 j aft, 5 gr* k 4

18» Morg* tjock dimma, 6 gr* k* Barom*

25,82* Midd* 1 gr* k*, <*ft* 5 gr*, k*

Dimma hela dagen*

-19* Morg* mulet, tunn dimma, 5 gr* kalt.

Bar* 25,66* Midd* Therm* O* Afton*

6 gr* k*

20* Morg* mulet, 8 gr* k* Barom. 25,50*
Midd, 5 gr* k*

21* Morg* mulet, 4 gr* k* Barom* 25,58*
Midd* 3 gr* k*

22* Mulet, Therm* O* Bar* 25,80*

23* Morg* mulet, Bar* 25,83* Midd* 3 gr* k*

24* Morg* mulet, 5 gr* k* Barom* 25,78*
Midd* i gr* )< aft* klart, 8 gr* k*

25* Morg* mulet, 5 gr* k* Barom* 25,60*
Midd* 3 gr* k*

26* Morg* fmåfnogade, 2 gr. k* Par* 25,30*
Midd* i gr* v*

27* Morg* mulet, ftark dimma, 1 gr* varmt.

Bar* 25,15* Midd* fnörågn, 1 gr* v*

28* Morg* klart, 8 gr* k* Barom* 25,20*
Midd* 5 gr* k*

29* Morg* klart, 11 gr* k* fedan merendels

mulet, 2 gr* k* Bar* 25,29*

Martius :

i* Morg* klart, 13 gr* kalt* Bar* 24,8f*
Midd* 8 gr* k* e* m* fn6-yra, aftonen

klart, 12 gr* k*

2* Morg*
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2* Morg* klart, 13 gr* k; Barorm 25,02»

Midd* half-mulet, 7 gr* k>

3* Morg* ftromulet, 11 gr* k* Bar* 25,20*
Midd* 2 gr* fe»

4. Morg* klart, 12 gr* k» Barom* 25,36*
Midd* 3 gr* k*, e* m* mulnade*

5» Morg* mulet och fnogade, 3 gr» k. Bar»

25,12. Midd* Therm* O»

6» Morg* mulet, 8 gr. kalt, fmåfnögade,
Midd* 3 gr* k»

7* Morg* rågnade , 2 gr* varmt , midd. klar-

nade, aft* 10 gr, k* Bar* 25,07.

8* Morg* yrväder, 11 gr* k» Bar* 25,23*
Midd* 8 gr* kalt, til natten yrväder*

9* Morg* mulet, 17 gr* k* Barom* 25,30»
Midd* yrväder, 11 gr* k*

IO» Morg, häftigt yrväder, 14 gr* k* Bar*

25,20» Midd* lika yrväder, lo gr* k,

II* Morg* ånnu yrväder, 8 gr* k* Barom»

25,04* Midd* lika yrväder, 6 gr* k*

12* Morg* klart, 8 gr* k*, midd* 1 gr* k*,

e* m. fnö, 6 gr* k*

13* Yrväder til midd* 9 gr* k* ledan klarna-

de, aft* 18 gr* k* Bar* 25,30*

14* Morg* ftrömulet, 20 gr* k* Bar* 25,33»
Midd* klart, 14 gr* k*

15» Morg* mulnade, 18 gr* k* Bar* 25,41»
Midd* klarnade, 12 gr* k.

l6» Morg» klart, 14 gr* k* Barom* 25,36*

Midd» 5 gr» kalt, aftonen fnogade*

17* Morg»
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*7* Morg* mulet och fmåfnögäde, 17 gf*

k« Bar* 25,41» Midd* 5 gr* k;

18* Morg* klart med* dimma vid marken,

13 gr. k* Bar* 25,46* Midd* 4 gr» k*

e. m* fnögade*

19» Morg* klart, 19 gr* k. Barom t 25,47*
Midd* 9 gr. k;

2o* Morg* yrväder, 15 grf k* Baröm* 25,26*

Midd* yrväder, il gr* k*

21» Yrväder hela dagen , 11 gr* k* Barom»

25,20»

22* Morg* måft klart, 15 gr* k» Bar* 25,26*
Midd* 6 gr* k*

23* Morg* ftrömulet, 12 gr* k* Bar* 25,26»
Midd* 4 gr* k*

24* Morg. klart, 11 gr* fe* Barom* 25,-20»

Midd* ftrömulet, fmåfnögäde
, 5 gr* k*

25* Morg* fnögade g gr* k* Midd* klart,

i gr* k* Bär* 25,35*

26* Morg* ftrömulet, 7 gr* k* Bar* 25,36»
Midd* klarnade, 2 gr* v*

27* Morg* mulet, fnögade, 7 gr* k* Bar»

25,19* Midd* 2 gr* k* yrväder hela

dagen*

28* Morg* fnögade, ledan klart, 3 gr* kalt»

Bar* 25,3ö*

29* Morg* klart, 15 gr* k* Barom* 25,56»
Midd* 2 gr* k*

So* Morg* klart, $ gr* k* Bar* 25,63* Midd»
I gr» V*

^.£.N:oi4 a

O iU Morg»
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gl, Morg* mulet, 6 gr* k* Barorm 2<J,oof

Midd* 2 gr* k* yrväder hela dagen*

Koppornc höllo väl ånnu fort, få at år-

/killige både fullvuxne och yngre dogo, men
tycktes med Martij månad mera min/kas.

Kikhofta har åfven fporadice vift figj Cathar-

ral-hofla och Feber mera allmänt, hvilka fe-

nare ofta voro blandade med Pleuropnev-

monie.

Bejktijning om giftiga Trädet på On ja-
va (a)>

Detta farliga Träd kallas på Malayfka

Språket Bohonrepas, och har val bjifvit befkrif-

vet af Naturkunnige, men deras berättelfer

åro få upfylde med det underliga, at alt

hvad fom därom fäges, har af de fläfte Lä-

fare blifvit hållit får en finrik dickt. Och
detta är ej i det minfta at undra på, då man
betraktar omftåndigheterne, dem vi i denna

be/krifning /kola troligen förtälja.

Jag måfte tilftå at jag långe tviflade om
detta Träd var til, til defs en nogare un-

derfåkning öfvertygade mig om min vilfarel-

fe.

(a) Åf St. James Clirwiicl, N:© tffa, 35:63* 1784'



fe. Jag flcall nu endaft beratta blotta fafla,

til hvilka jag varit -et ögonvittne. — Mina

La fare kunna lita
o
på fanfårdigheten &l den-

na beråttelfe. — Ar 17/74 ^ec,<
J
a g min fta-

tion i Batavia, fåfom Faltikar uti Hollåndika

Oft-Indifka Compagmets tjenlt. —* Under mitt

viftande dar, fick jag åtikiUige olika beråt-

telfer om Bohon-Repas och detta Förgiftets

våldfamma värkan. De förekommo mig då
allefammans otrolige, men upvåckte min ny-

fikenhet få högt, at jag beflöt noga under-

lo k a detta årnne, och at tro endaft mina eg-

na obfervationer. Ti! följe af detta be/lut,

anhöll jag hos General Gouvemeuren Herr
Petrus Älbertus van der Parra om Pafs

at refa genom Landet. Min aniökning blef

beviljad , och fedan jag förskaffat mig all un-

derråttelfe, begaf jag mig på refan. Jag ha-

de IkafTat mig recommendation från en gam-
mal Malayifk Pråft til en annan Pråft, fom
bor på den orten fom år nårmaft Trädet och
kan bebos, och år vid pafs 1 ^ eller t6 mil

från Trädet. Brefvet Blef mig ganfka nyt-

tigt i mit företagande, emedan denne" Prå-

ften år af Kejfaren förordnad at uppehålla

fig dar, för at bereda til evigheten deras fjå-

lar, fom för åtlkillige brott dömas at nalkas

Trädet, och at Acafta Förgiftet.

Bohon-Repas år belågit på On Java,
vid pafs 27 mil från Batavia, 14 från Kej-

farens Refidence Scura Charta, och emellan

O 2 18
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18 a 20 mil från Tinkjoe, Sultanens på Ja-

va nu varande Refidence.

Det omgifves på alla fidor af höga bac-

kar och berg,\ och heJa Landet rundt om-
kring anda til To eller 12 mil från Tfådet,'

år aldeles ofruktbart. — Man fer dar icke

något Tråd, icke en Bu/ke ej heller den

minfta växt eller gräs. — Jag har farit om-
kring detta farliga ftållet, ti! vid pafs 18
mil från Centrum, och jag fann utfeendet af

Landet på alla fidor lika ohyggeligt. Från

den orten dar den gamla Pråften bor år det

låttaft at komma upför hågderne. Från hans

hus /kickas mifsgerningsmånnerne efter För-

giftet, uti hviiket fpetfen af all Krigs-red-

fkap indoppas. Det år af högt varde och
förikaftar Kejfaren en anfenlig inkomft.

Berdttelfe omfättet, huru Forgiftet famlas :

Det Forgift fom hämtas från detta Tråd
år et Gummi, fom kommer ut imellan Bar-

ken och Trädet fjelf, likt Campher. Mifs-

gerningsmån, fom för deras brott åro dom-
de til döden, åro de endafle fom hämta Gif-

tet 5 och detta år det endaite lycklkott för

dem at frålfa lifvet. Sedan dom år fåld åf?

ver dem , tilfrågas de inför Ratten , antingen

de vilja dö af Skarpråttarens hand, eller om
de vilja hämta en afk Förgift från Repas-

Trädet. Gemenligen utvälja de det fednare,

[om det icke allenaft kan hända at de kom-
ma
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ma därifrån, utan de ock åro förvifTade, i

fall de ofkadde återkomma, at Kejfaren lå-

ter förja för deras framtid. — De hafva äf-

ven tilftånd at bedja om någon faveur af

Kejfaren, fom gemenligen befiår i en ringa

ting och gemenligen beviljas. — Man för*

fer dem da med en låda af Silfver eller Sköld-

padd , uti hvilken de fkola lägga det förgif-

tiga Gummi, och de undervifas huru de fko-

la gå til våga eller bara fig åt på deras far-

liga expedition. Ibland andra omftåndighe-

ter tilfägas de altid at gifva akt på hvad
vind det blåfer, ty de måfte gå får vind til

Trädet, få at Trädets Effluvia altid blåfer

från dem. Åfven bliiva de tilfagde at fär-

das med ftörfta /kyndfamhet, fåfom det en-

dafte medel til en helbrågdad återkomft. —
Sedermera fkickas de til den gamla Pråftens

hus, dit de gemenligen ledfagas af deras

vänner och /lågtingar. — Hår uppehålla de
(ig gemenligen några dagar och vånta på en
gynnande vind. —» Under denna tiden bere-

der Pråften dem til deras tilkommande ode
med böner och förmaningar.

Då tiden til deras afrefa infaller, fåtter

Pråften på dem en läng Låder-mötta, med
två glas för ögonen, hvilken Möffa räcker

ned til bröftet, och han förfer dem åfven
med et par Låder -hand/kar. Pråften tillika

med deras vänner och Hägringar följa dem'
fedan vid pafs två mil på refan. Hår upre-'

O 3 par
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par Pråften fina undervisningar och fager dem
hvar de fkoia Toka Trädet. Han vifar dem
en Backe, fom de rilfågas at .gå upföre,

och at de på andra (klan finna en back, hvil-

ken de måile följa och- fom fora dem dire-

fle til Repas. De taga nu afiked af hvar-

annan och under bon om framgång fkynda

delinquenterne fig bort.

D?a hedervärde r
;

amla Pråften har for-

fåkrat mig, at under den tid han uppehållit

lig dår , vid pafs i 30 år, hade han affårdat

öfver 700 mifsdådare på det fått jag befkrif-

vit, och at knapt 2 ibland 20 kommit til-

baka. Han lat mig fe en forteckning på deffe

olyckliga ofåer, med datum då de fkickades

från hans hus, och lifta pa de brott for h vil-

ka de blifvit domde, hvartil var bifogad en

lifta på dem fom kommit ofkadde åter. Jag
Håg federmera hos Fångvaktaren i Scura-Char-

ta en annan förteckning på deife mifsdåda-

re, och fann at de voro aldeles ofverens-

(Tammande och at de kommo öfverens med
de åt/luliiga underråttelfer, dem jag fedan

årholl.

Jag var närvarande vid någre af deffa

bedråfhge ceremonier och bad åtfkiliige de-

linquenter at taga med hg några bitar af Trä-

det, eller en liten gren, eller några blad af

detta rmderiiga Träd. Jag har ockfå gifvit

dem fokes-frtåren och bedt dem mata defs

tjockiekj men jag kunde aldrig få mer ån

två
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ivå torra blad, fom en af dem plåckat up

på återfärden , och alt hvad jag kunde få ve-

ta af honom om fjeltva Trädet, var at det

flod vid brädden af en Bäck, fåfom den

gamle Pråften det befkrifvit, at det var af

medelmåttig ftorlek, at
<f

eller 6 unga Tråd
af famma ilag ftodo taft bredevid, men at

man ej blef varfe någon annan bufke eller

våxt omkring Trädet, och at marken beftod

af en brunaktig fand, full med ftenar, nå-

ftan omöjligt at färdas dar, och betåckt med
döda kroppar. Efter långt umgänge med
den gamla Malayfka Pråften, frågade jag ho-

nom om förfta uptåckten och begårte få ve-

ta hans mening om detta farliga Tråd, hvar-

på han gaf mig följande fvar:

Vi låra af vår nya Aicoran at Landet

omkring Trädet beboddes för mer ån ioo
år fedan, af et folk fom var mycket begif-

xit på Sodoms och Gomorrhas fynder. Då
den ftora Propheten Mahomet beflöt at ej

Jåta dem längre föra en få förhatelig lefnad

och bad Gudftrafifa dem, hvarefter Gud låt

detta Tråd upvåxa utur jorden, hvilket för-

ödde dem allefammans och gjorde Landet
för all tid fådant, at det ej kan bebos.

Detta var Malayanernes mening. Jag
vi! ej göra någon utläggning dåröfver, utan

/kall endaft anmärka, at alla Malayaner anfe

detta Tråd fom et heligt vårktyg för den

flora Propheten at därmed ftraffa månnifko-

O 4 Håg.
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flågtets fynder, och dårföre anfes det gemen-

Jigen bland dem fom en hederlig död at do

ai Repas forgift.

För den ordfaken fann jag åfven at mifs-

gårningsmånnen fom gingo til Trädet voro

gemenligen klädde i lina båfta kläder.

Detta år likväl vift , faft ån det torde

Tynas otroligt, at från I<J til 1 8 mil omkring

detta Tråd , icke allenatt ingen månnifka kan

dväljas, utan ock at på denna vidd intet lef-

vande kreatur af hvad flag det vara må blif-

vit fe dt.

Trovärdigt folk hafva åfven förfåkrat

niig, at där ingeji Fifk finnes i vattnen och

at man icke heller fedt några Råttor eller

annan ohyra där 5 och når någon Fogel fly-

ger få nära intil Trädet at utdunftningen

läcker honom , få faller han dåd ned. Den-

na omftåndighet hafva åtfkiliige delinquenter

befannat, hvilka på deras återfärd hafva fedt

Foglar falla ned och tagit dem up famt fört

dem til den gamla Pråften -

—

Jag vil hår omtala et exempel fom fat-

ter detta utom alt tvifvelsmål, och fom til-

drog Jig under mit viftande på Java —
År 1775 upkom et upror bland Massays

underfätare , fom år en fouverain Furfte , hvars

värdighet är nåftan lika med Kejfarens.

Dt vägrade lig at betala en afgift /om

deras Furfte pålagdt dem, och fatte Hg up-

penbarligen emot honom. Massay fånde er»

tropp
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tropp af 1000 man at /kingra de uprorifke

och at drifva dem med deras familier utur

hans land. På detta fått blefvo 400 fami-

ljer, beftående af mer ån 1600 fjålar, nöd-

fakade at låmna deras Fädernesland.

Hvarken Kejfaren eller Sultanen ville

befkydda dem, icke allenäil dårfore at de

voro rebeller, utan ock af fruktan at mifsha-

ga deras granne Massay. I denna fvåra be-

lägenhet hade de ingen annan utväg ån at

begifva (ig til oupbrukade trakter omkring

Repas och begårte tilftånd af Kejfaren at få

fatta Hg ned dar. Deras anfökning b!ef be-

viljad , med det vilkor, at de icke fkulle bo
mer ån 12 eller 14 mil från Trädet, på det

de inbyggare fom redan flagit ned fina bo-

pålar dar på et längre afftånd , ej måtte be-

rofvas fina upodiade Landftycken. Härmed
voro de nödfakade at låta (ig nöja 5 men på-

fölgden blef den, at deras antal på mindre
ån 2 månader forminfkades til vid pafs 300.

De fornåmfte af dem fom voro ofrige, begåf-

vo fig tilhaka til Massay, berättade honom
om deras fåriuft och bådo om forfkoning,

hvilket bevekte honom at åter emottaga dem
fom underfåtare , emedan han tyckte at de
voro tilråckeligen ftraffade för deras brott.

Straxt efter deras återkomft fåg jag och

umgicks med månge af dem fom öfverlef-

de. De fågo alla ut fom de varit behäftade

med någon fmittofam fjukdom$ de fågo ble-

O 5 ka
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ka och fvaga ut, och af den beråttelfe fom
de gåfvo om deras kammeraters död j om
fymptomer och omftåndigheter vid deras af-

lidande, fåfom convulfioner och andra tec-

ken tii en våldfam död, blef jag aldeles för-

villad at de blifvit et offer för forgiftet. Den-
na Giftets våldfamma värkan på få lång di-

ftance från Trädet, förekommer vifferligen

ganfka beiynnerlig och nåftan otrolig \ i fyn-

nerhet då vi befinne at det år möjdigt för

delinquenter fom nalkas Trädet at komma
därifrån med lifvet. — Men min förundran

uphörde til en flor del, fedan jag hade gjordt

följande obfervationer.

Jag har fagt förut at mifsdådare anvifas

at gå med vinden til Trädet och at vånda
om emot vädret. Då en och famma vind

blåfer under det delinquenten färdas 30 eller

36 mil, få kommer han fåkert med Jifvet til-

baka, om han år af god conftitution 5 men
det lom har ftörfta fara och förödelfe med
(ig, år, at man i denna verldsdelen ej kan

för någon lång tid vara fåker om vinden. —
Dar åro inga reguliera land-vindar och fjö-

vind kännes dar aldeles icke, ty Trädet år

få långt från fjön och omgifvit af höga berg

och itora fkogar — utomdefs blåfer dår al-

drig någon fn/k kulting, utan det år meren-

dels endaft fagta våderpufiar-fom paffera ge-

nom de åtfkilliga öpningar emellan de om-
jiggande bergen. Det år åfven ofta fvår t at

få.
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fåga från hvilken del af Jordklotet vädret vår-

keligen kommer, fom det i fin framfart de-

las af åt/killigt fom år i vågen, därigenom

vindens direäion Jåtteligen andras och defs

vårkn ingår ofta til aideies intet gores.

Den värkan fom giftet har på långt håll

,

tilfkrifver jag fåledes til en ftor del de be-

ftåndiga fagta vindar på deffa orter, hvilke

ej hafva ftyrka nog at fkingra de giftiga par-

ticlar. — Om ftormvåder vore oftare och va-

rade långre dar, få /kulle de fåkert ganfka

mycket förfvaga famt åfven til intet göra for-

giftets fkadeliga utdunftning $ men utan dem
förblifver luften fmirtad och upfyld af detta

giftiga dunfter. Jag år få myckef mera hår-

om öfvertygad , fom den vårda Pråften för-

fåkrade mig at et ftilla lugnt vader år altid

farligaft , emedan det går en ftåndig utdunfr-

ning från Trådet, hvilken man fer upftiga

och fprida (ig kring i luften, iikafom den
ftinkande ångan från en fumpig håla.

For/ok gjorde med Gummi af Repas -Trädet.

Ar 1776 i Februarii månad var jag när-

varande, då 13 af Kejfarens Concubin r,

fom varit honom otrogne, afråttades i Sou-

ra-Charra. Förmiddagen vid pafs klockan 11
fördes de vackra delinquenterne in på en öp-

pen plats innom murarne af Kejfarens Pa-

lats. Dår affades dommen öfver dem at de
fkclle dö af en Lancett, förgiftad med Re-

pas.
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pas. Harpa gaf man dem Alcoran och ef-

ter deras ftora Prophet Mahomets Lag bor-

de de erkänna och med Ed beftyrka, at be-

/kyllningarne emot dem tillika med dommen
och ftraftet, voro råtte och billige. Detta
gjorde de på det fått at de lade högra han-

den på Alcoran, vånftra handen på broftet

och deras ögon uplyfta emot himmelen. Se-

dan höll Dommaren Alcoran dem t&r mun
och låt dem kyffa.

Sedan deffa ceremonier voro förbi, geck
Skarpråttaren til våga på följande fått: 13
pålar, hvardera vid pafs 5 fot höga, hade

förut blifvit uprefte. Vid dem bundos delin-

quenterne och deras bröft afklåddes helt nak-

na. I denna ftållning förbiefvo de en kort

ftund under ftåndig bön , omgifne af åtikilli-

ge Pråfter, til defs Dommaren gaf Bödelen

en fignal, hvarpä denne framdrog et Inftru-

ment, mycket likt en Hofiiagare-Lancett.

Med detta Inftrument, fom var förgiftat med
Gummi af Repas, gjordes en öpning på de

olyckelige uflingar midt på bröften, och o-

peration på dem alla var beftåid på mindre

ån 2 minuter.

Min håpenhet blef. ganfka ftor då jag

fåg detta Förgiftets häftiga värkan, ty efter

vid pafs 5 minuter fedan de blifvit hackade

med Lancetten, öfvertöl! dem en darrning

(Tremor) fom hade i följe med fig en fub-

fultus tendinum, hvarefter de dogo under

Hör-
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ftörfta qval, ropandes til Gud och Mahomet
om nåd. Efter mit Ur fom jag höll i han-

den voro alla delinquenterne innom 16 mi-

nuter icke mera til.

Någre timmar efter fedan de voro dö-

de, fåg jag deras kroppar fulla med fvart-

bleka flackar, mycket lika med flackar af

Petechiae, deras anfigten upfvulne, anligtets

fårg förändrad til blåacktig , ögonen gula &Cé

Vid pafs 14 dagar efter detta hade jag

tilfålle at fe en dylik Execution i Samarang.

Sju Malayaner afråttades dar med famma In-

ftrument och på famma fått, och jag fann

giftets vårkan famt flåckarne på deras krop-

par aldeies de famma* — DefTe omftåndig-

heter gjorde mig hugad at göra förfök på
något djur, på det jag måtte göra mig för-

fåkrad om detta Förgiftets vårkeliga erTe<5t5

och fom jag då hade två unga Hundvalpar,

få tyckte jag dem vara tjenlige til mit än-

damål. Dårföre fkafTade jag mig med ftor

fvårighet några gran af Repas. Jag uplöfte

en half gran af detta Gummi uti litet Ar-

rack och doppade en Lancett dåruti. Med
detta förgiftade Inftrument gjorde jag en In-

ci(ion uti en af valparnes nedra mufculöfa

del af buken. — Tre minuter därefter be-

gynte djuret /kria ynkeligen och lopp få

ton fom möjeligt från ena fidan af rummet
til den andra. På detta fatt gjorde det i

§ mi«
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6 minuter, då det var aldeJes utmattadt

,

föll ned på golfvet och feck convuliioner,

lamt dog på den n:te minuten, jag gjor-

de famma fårfök på två andra Valpar, på
en Katt och en Fogel, och fant Giftets vår-

kan enahanda på dem alia 5 ingen af dem
Jefde öfver 13 minuter.

Jag höll det åfven för nödigt St för 10-

ka Giftets värkan invårtes 'gifvit , hvilket jag

gjorde på följande fått-: jag uplöfte | gran

af Gummi uti § uns Arrack, och iåt en hund
fom var 7 månader gammal dricka det. In-

nom 7 minuter började hunden ftråcka' fig,

och jag markte dårvid at han var rafande,

under det han lopp up och ned i rummet,
föll på golfvet och tumlade omkring 5 fedan

fteg han up igen, tjöt ganfka högt och vid

pafs en half timma därefter fick han con-

vulfioner och dog. Jag öpnade honom och

fann magen ganlka mycket inflammerad,

det åfven Infteftina voro i fomliga delar,

men icke få mycket fom magen. I magen
var en liten quantité af löpnad blod, men
jag kunde ej finna någon öpning därifrån

den kunde hafva kommit, och flöt dårföre

at den blifvit kramad utur Lungorne då dju*

ret kryftade under upkaftningen.

Af defTa förfök år jag vorden öfverty-

gad at Gummi af Repas år det farligafte

och
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och våldfammafte af alla Vegefabla Gifter

5

och jag vil nåftan tro at det mycket bidra-

ger dårtil at On år få ofund. — Men detta

år icke det enda onda fom det har med lig:

Hundradetals af Javas infödingar, fa väl fom.

Européer, omkomma årligen af detta Gift,

antingen invårtes eller utvärtes därmed fmit-

tade. Hvar och en Man af anfeende eller

på modet förgiftar fin Dolk eller andra Va-

pen därmed; och i krigstider förgifta Ma-
Jayanerne Rållorne och andra Vatten där-

med. Härigenom led de Holländske ganlka

mycket i fifta Kriget, ty halfva deras Ar-

rnée omkom. För denna ordfak [kull haf-

va de altfedan haft Fifk i Kållorne dårutur

de dricka, och Vakter porleras bredevid,

hvilka ftundeligen fe efter om Fi/karne lef-

va* — Om en Armée eller Corps Troppar
marcherar i en fiendes Land, få föra de
altid med fig lefvandes Fiik , fom de /lap-

pa i vattnet några timmar förut innan de
våga dricka dåraf, hvarigenom de hafva va-

rit i ftånd at förekomma total undergång.

Jag fmickrar mig därmed at denna Be-
råttelfe förnöjer mina* Låfares nyfikenhet, och
at de få exempel fom jag anfört anfes fom
et fåkert bevis at detta /kadeliga Tråd år

til, och fofcv prof på defs genomträngande
vårkan. N

Ora
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Öm det frågas hvarföre vi icke ånntt

hafva nöjacktigare underråttelfer öm dettl

Tråd? få kan jag fvara endaft, at de flåfte

fom refa til denna Verldsdel, refa mera for

Handeln ån at underföka Natural - Hiftoriert

och befordra Veten/kaper. Utom defs häl*

les On Java få allmänt for ofund, at rika

Refandé fållan långe dröja dår$ r.ndra åro

utan penningar och åro merendels för okun-

nige i Språket at refa för at anftålla under-

iökningar. — De fom beföka denna O iåra

nu förmodeligen hädanefter anfe det fom et

värdigt föremål för deras underfökningar,

och förfe ofs med en fullkomligare befkrif-

ning om detta Tråd.

Jag vil dårföre allenaft tillägga at det

finnes åfven et ilags Cajce-Repas på Kulten

af Macafiar, hvars Förgift vårkar nåftan på

famma fått, men år icke hälften få våldfamt

och elakt fom det på Java, och om hvilket

jag åfven fkall gifva en mera omtMndelig

beråttelfe uti en Befkrifnirrg om den On(a).
An»

(a) Ehuru mycket i denna Beråttelfe (makar af Ö-
fterltndik låttrogenhet och föga kan förenas med

trovärdighet, förtjänar dock faken i allmänhet

all upmårkfamhet och införes af den ordfakent

oftympad. Hr. Profeflbr Beröius har på min

begäran benågit fammandragit det fom til åm-

aet hörer och man med fåkerhet vet fan t vara*

J. L. O.
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Anmärkning.
På min Herres anmodan har jag genom-

låft medföljande beråttelfe om det forgiftiga

Trådet Bobon-Repas på Java, for att dåröf-

ver aftåmna mit utlåtande. At detta Tråd
exifterar, ar ingen tvifvel om , få mycket mer,

fom det finnes på flere ftåilen-i Oft-Indien,

låfom på Öarna Celebés, dår Provincen Tu-
ralia år ryktbar, i anfeende til detta förgif-

tiga Tråd. Invånarnes namn hårpå varierar

efter fårfkildta orter, dÄr det våxer, iå at

då en del kallar det Ipas, få heter det hos

andra Repas. Kempfer lårer ofs defsutom

at håraf å.ro 3 exftanta varieteter, fom fkilja

fig i graden af förgiftig egenlkap. Man be-

/krifver defs blader likna Lagerbårs-Trådets.

Auftor har i fin befkrifning mycket rått, då

han utfåtter detta Tråds förgift, fåfom gan-

Ika grufveligt 5 men han har för mycket ii-

tat på andras beråttelfer, då han extenderar

defs förgiftiga exhalaifon til en otrolig vidd.

Sant år, at då Trådet nyfs år fåradt, få ut-

flyter en mjölk-faft, hvilken få vidt fprider

dödande exhalaifons, at foglar fom flyga i

det ftreck vinden blåfer från Trådet, vårke-

ligen falla neder döda. Annars händer det

icke. Denna mjölk-faft år ockfå lika dödan-
de , nyfs han blifvit famlad $ men i famma
mån fom han torkar, få förmildras han nå-

got, få at man, fedan han blifvit torkad,

kan handtera honom, på det lått, atjnan
F.B.Nioij. P där-
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dåraf kan göra folutioner, med hvilka pilar

förgiftas, hvilka ock, på et varfamt fått kun-

na baras och medföras. Ja , om deffe pU
Jar ej val åro betåckte för luftens åvårkan,

få blifva de med tiden för fvaga til at döda

någon , få framt de ej blifvit doppade i fjelf-

va mjöik-faften, och den tjockt kommit at

torka dårpå, då de långe kunna hålla fig,

hvarföre ock deffe pilar gemenligen hafva et

litet inlkurit ftreck på fig , hvari förgiftet Ut-

ter inkiåmdt. — Auåor har fåledes rått at

detta Repa-förgift år et farligt förgift 5 men
at det år bland de vegetabili/ke det våldfam-

mafte, tror jag ej, efter jag fer Kempfer be-

rätta huru Radix Mungo, til et qvintin in-

gifven , äfven fom tuggad eller annars uppblött

lagd på fåret , vårkeligen botar och förtager den

fkadeiiga vårkan förgiftade pilen gör , få framt

den ej varit doppad i fårlkt Repa- förgift.

Däremot år det förfärliga giftet i Orenoque,

Curara kallat, få våldfamt, at det vida öf-

vergär Woorara-giftet vid Amazon-ftrömmen,

fom efter De la Condamines och Heris-

sants rön dödar innom en eller några mi-

nuter. Ja, Curara-giftet år få förikråckeligen

dödande, at det pä en fecund-minut vid pafs

dödar, och fom Gumiixa anmårker, dödar

på det fått, at det kommer bloden at Hel-

na, likfom af köld, hvarföre de dödade

djuren i ögnabiicket kannas kalla, åfven pä

inåifvoma, ehuru de genaft upfkåras. Repa*
gif.
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giftet i motfats mot Curara , år fåledes myc-

ket fvagare , efter det , fom Auftor anmär-

ker, dröjer hela 16 minuter innan det dö-

dar. Annars åro de förfök Auftor med Re-
pa-giftet anftåldt på djur, invårtes gifvitj nya

och up!yfande, ;
i det vi fått låra, at detta

gift, på famma fått dödar, fom Arfenic , va-

rande lika förgiftigt, antingen det intages

och nedfvåljes, då det inflammerar magen,
eller utvårtes communiceras med bloa-maffan ;

hvaremot Woorara- och Curara-giften verka

fom Orm-gift, endaft då de utvårtes ifrån

blandas med bloden , men nedfvålgde i ma-
gen åro de ofkyldige, få at de utan fkada

kunna fortåras, hvarföre ock Americaneme
altid åta det villebråd de med detta gift

dödat.

P. J. Bergius.

Vid K. Vet. Societetem i Gåttingen all-

männa Sammankomft, d. 14 Febr. 1734 ^
uplåfte Hof-R. Murray fina anmärkningar
vid några nyfs uptäckte Växter

,
jåmte biiag-

de afritningar. Dår förekommer: Solandra
Lobata 5 ty uti Suppl. Plant. Syft. Veg. år

den fordna Solandra efter undergången granfk-

ning , funnen vara en Hydrocotyle Capenfis ;

den nya Solandra hör til Malvae-flågtet, nåft

efter Sida
9 har en Calyx fimplex, Capfula 5

P 2 lofe,
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lob. med frön i dubbla rader liggande; år

ännuel med tre-fkurne blader,^ men hemor-
ten ånnu okänd. — Forjkohlea Ånguftijolia

,

foliis lanceölatis dentato-finuatis, blef dårnåft

utföriigen be/krifven 5 denne, få väl fom For/k.

tcnacijfirna L. bar A. funnit höra til Oélan-

drien och ej til Decandrien. — Rhus femi
datum , foliis pinnafis ferratis

,
petioli extre-

mis internodiis membranaceis, fom genom
frö hemkommit vid Cap. Cooks fifta refa

?

och genom Pref. Banks öfverfånd til A. be-

/krifves, famt omtalas rlere under våxt flåen-

de men ännu ej blommande örter, fom vid

famma lågenhet . öfverkommitj den nu nåm-
de Rhus år hemma från Macao. — Xanthi-
um Echinatum , caule inermi , fruflu ovaii a-

culeato: aculeis uncinatis confertjs bafi echi-

natis, hårftammar frän Ney-York , hemfånd
genom en Capitain V. Wangenheim; liknar

mycket X. orientaie. — Carduus ciliatus , en
perenn Sibiri/k tiftel, foliis femi amplexicau-

jibus pinnatifidis laciniatis fpinofis fubtus to-

mentolis , calycis fqvamis ciliatis , bafi rerle-

xis, kan i förfta päfeendet lått mifstagas för

den allmänna Tiftelen med lancettlika blad.

—
• Berberis fibirica år den (lila , och den

carafteriferas : peduncuiis unirloris folitariis

cernais, fpinis palmatis. Detta nya llag ger

A. anledning at granika kännetecknen på de

förra Hagen, fom nu åro 4 ft.

(Gött. apz. 1784. St. 3 80

Rap»
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Rapport fait a PAcademie des Sciences ,

fur Ja Machine JEroftatique^ inventée

par M. M. Montgolfier,
*

Igenom Corftrolleur General H. d'Or-

messon år denna phyfiifca uptåckt fatt under

K. Vet. Academiens omdömej hvilken til

Deputerade dårofver utnåmdt Hrr. Tillet,

Brisson, Cadet, Lauoisier, Bossut, de Gon-
DORCET, DeSMARET Och LE Roi.

Deffas beråttelfe innehåller förft hyad fom
före denne uptåckt bJifvit förfokt eller fnara-

re féreilagit orn Luft-refor$ därefter förmåles

de tankar och anledningar, fom fmåningom
iedt Hrr. Montgolfier til deras uptåckt 5 vi-

dare de ändringar andre gjordt härvid och
/luteligen den nytta möjeligen härigenom fy-

nes kunna åftadkommas. Academien beflöt

at Hrr. Montgolfiers afhandling i detta åm-
ne /kali inforas och tryckas bland utlånd/ke

Lärdas afhandlingar, och at de fkuile få det

Praemium af 600 Livrés , fom genom en A-
nonyms gåfva årligen beftås får uptåckter i

Vetenfaaper och Konfterne.

Hrr. Montgolfier följo på den tankan
at kunna uplyfta kroppar och tyngder i Luf-
ten, icke af en flump utan af den anledning
fom Skyarne gifvaj deffe ftora vattufamlingar,

fom igenom ordfaker, hvilka ännu för ofs

åro okande, uplyftas från jorden och flyga

kring i Luften til anfenliga hogder.

P 3 Ds
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De företogo fig fåledes at efterapa Na-

turen och at i de tunnafte omflag famla gjor-

de fkyar. I Aug. månad 1782 gjorde åen
åldre Hn MontgolfieA dt förfta förfök i A-
vignon, och han fåg med ftörfta glådje at en
ihoiig Parallepipede af Taft, ungefärligen om
40 cubi/ke fots rymd,. 10m var uphettad in-

uti genom papper, fteg med haft up til ta-

j ket i rummet. Vid hemkomften til Annonay
omgjordes förföket i fållfkap med defs Bror

i fria luften, då denne parallepipede fteg 70
fot i högden. Deffe förfta förfök upmuntra-

de dem at göra en Machine om 650 cubi-

fke fots rymd, och når den åtven lyckades

förfärdigade de en om 35 fots diameter,

hvilken nyttjades i det allmänna förföket d.

25 April 1783 i Annonay och får Stånderne

i Vivarals på famma ftålle d. <{ Junii.

Deputerade fåga om den härigenom för-

modade nyttan, at defs mångfaldighet fvår-

Jigen kan upgifvas ; •— at lyfta tyngder til

en vifs höjd, — klifva up på de brantafte

berg, — eller tränga (ig in i de otiigånge-

ligafte dålder, — at lyfa up de mörkafte nät-

ter på den ftörfta höjd, — gifva fignaler til

lands och fjös, — underföka vädrens fart

och häftighet, — inråtta eletfrofcoper til

högre granfkning ån på förut brukeligt fått, —
-famt at kunna uplyfta Månni/kor öfver /kyar-

na för at underföka Meteorer m. m., år un-

gefärliga utfigten af Åroftatifka Machinens
nyt-
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nytta , hvilken utvidgas i mån fom* de kun-

na blifva mera fullkomlige, befynnerligen om
man någonfin Idrer at kunna Jlyra dem efter

behag, Ja/om, efter Deputerades utlåtande,

all ting Jynes vi/a mojeligheten af,

(Journ. de Paris 1734 N. 280

K. Medicinjke Societeten i Paris höll en

allmän Sammankomfl den 2 Martti

j 784 (a)^

På den år 1732 utgifne fråga, emot
600 Liv. belöning, hvilka dro de flag och

fdrfkildta handelfer i Vattufot , där man til

deras hotande hår välja antingen utfpddande

medel eller en torkande diat ? voro 4 Svar

värdige Societetens upmårkfamhet, ehuru in-

gendera Författaren afhandlat åmnet i hela defs

vidd , hvarföre ock belöningen fördeltes i pro-

portion efter deras varde, få at en Guld-
Medaille om 300 Liv. gafs til Hr. M. Mez-
ler, Hof-Råd och Lif-Medicus hos Reg.
Grefven af Lip. Nippenbourg, hviikens fvar

var tecknat: Medio tutiffimus ihis.

En Guld-Medaille om 100 Liv. gafs til

hvardera af de andra 3 5 neml. 1) Hr. Char-
tier, Dotfeur Regent af Facult. i Ångers och

P 4 Lif-

'
«

(a) Se Band* 4 p, 393 den nåft föregående.
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Lif-Medicus hos Konungens åjfte Bror, hvars

devife var: Si quid novijli, refiius 5 2) Hr.

Thomas Oluff, en Engel/k Med. Dotfor,

med devife:

Haec ego: dum felix nimium tu Gallia, Regem
Pacis habes Legumque et Libertatis Amicum.

3) ti! Hr. Pet, Matth. Nielen, Med. Doéh
Direfteur uf Vet. och Konft-Societeten i \Jt-

recht, med devife: hoc opus, hic Labor» Så

at både England och Holland tåflade med
Frankrike i detta åmne.

Sedan anmälte Secreteraren at en okånd
gifvit 3000 Livr. til at ytterligare upmuntra
dem fom arbeta på uplysning om Farfoter

och Väderlekens värkan på Männifko-krop-

pen , hvilken Summa Regeringen ökat til

4006 Livr. Hvilka Belöningar /kola utdelas

vid allmänna Sammankomften I7g6.

De kunna förtjänas: J) genom en oaf-

bruten berättelfe om Väderleken och gång-

bara Sjukdomar. 2) Genom väl /krefne Af-

handlingar, antingen öfver en färfkildt Far-

fot eller befkarTenheten af en vifs årstid, då

befynnerlige Sjukdomar hårfkat, eller Svar

på Frågor i detta ämne 5 hvilket räknas från

den 26 April 17835 den lifta K. Societetens

allmänna Sammankomft.
ibland de upgifne Frågor märkes: 1)

Hvilka dro de Sjukdomar, Hetftge eller Lång-

famme
, fom rätteligen böra anfes for Smit-

tofamme > och huru fprida dejfe fig ut från
dm



# ) o ( # 233

den ena til den andra! 2) Hvilka utvdgan

dro de fdkrafte at hämma deffe Smittors

utbredande ? Belöningen om 600 Livr.

år utfåft af Hr. Lenoir , Lieutenant de

Police , och utdelas vid Sammankommen I785»

Svaren böra iniåndas innom den 1 Januari!

1785-

3) Frågas: Hvilka dro Formånerne el-

ler Farligheterne af Kina-Barkens nyttjande

då den brukas i hvarjehanda Remitterande

Febrar! Belöningen, fom gifves af Ronun-
gen

3
år 600 Livr. Svaren infåndas imorvi

den 1 Maji 1785 ocn utdelas Praemium vid

Ludvigs Féft famma år.

4) Som erfarenheten vifat at Farfoter.

mer och mindre åro fölgder af årstiderne och

de gamle indelte dem efter 4 hufvud-arter i

våtflkorne, nemligen af Pituita, Bioden ^ Gal*

len och Atrabilis , har Socief. utfått et Pra?-

mium af 600 Livrés för följande Fräga:

Som af de. gamlas föi .'gifne års-farfoter ^ den

Catharralifke , Infiammatorijke ^ Bilieufe och

Atrabilieufe , de 3 forfta dro vdl kände och

utflakade
, frågas , om den ^\de vdrkeligen är

fkiljaktig från de ofdge , och hvad värkan
den i fädant fall går på hvarjehanda Farjo-

ter! Belöningen utdelas Faftiags-tiden 178^ j

och Svaren böra vara infånde til den A Ja-
nuarii i. å.

Utom defs fortfar Societeten at utdela

Medailler til de båfta Afhandiingars Författa-

P 5
te
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re I) Omv Staders eller Landsorters Medicin-

ska Typographie $ 2) Om Mineral-Vattens

befiåndsdelar 5 3) De fom på något utmärkt

fått bidraga til Vetenfkapens tilvåxt.

Därefter uplåfte Hr. Saiixant en under*

fökning om Fallandefotens hemvift i menni-

fkans kropp och närmafte ordfak.

Secreteraren uplåfte Aminnelfe-Tal 6f-

ver defs Ledamot Hr. Vilh. Hunter, En-
gel/k namnkunnig Anatomicus.

Hr. Abbe Tessier foredrog dt Rön om
Smittande Ut/lag.

Hr. Thuret likafå om Bäckenets bak*£

Symphyfes, deras fkapnad och huruvida de

fkilja iig under Förlofsningar.
o

Seffionen Hutades med Aminnelfe-Tal,

upläft af Secreteraren, öfver defs Ledamot
Hr. Sanchez, en namnkunnig Portugififk

Medicus, fordom Archiater vid Kongl, Ry-

*ka Håfvet, fom dog i Paris 1783*

(Journ. de E^aris 1784 N. 69.)

Til Kongl. Maj:t iinderdänigft.

K. Colhgii Med. Bref om Medel til at rädda

lifvet i hungersnod. Dat. d. 29 Jan» 1784»

Af de från Provincial-Medici i Lands-

orterne dageligen inkommande beråttelfer,

rörande Medicinal-Verkets närvarande tilftånd,

har
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har Collegium med oro måft inhämta den o-

Jycke! jga belägenhet, fom på någre Milen
fynes hota Allmogen genom den fårledit år

inträffade mifsvåxt, hvilkens värkan redan

börjar vifa fig, och fåkerligen nåftinftundan-

de Vår och Sommar för hålfan medför åf-

ventyrliga påföljder.

Vid en få beklagelig håndelfe, år det

med all förfarenhet öfverensftåmmande , at

fvåra och dödande Farfoter upkomma, fäfom

en oundvikelig tilökning på eländet, och i-

bland råtta ordfakerne dårtil, räknar Colle-

gium den onaturliga föda allmogen tilgriper,

hvilken af en lika få oiyckelig , fom gammal
vana blifvit inrotad, neml. det få kallade Nod*
brödet.^ tillagadt af Bark, Md/k, Agnar, Ål-

lon, brända Ben, med flere dels onyttiga,

dels för hälfan fkadeliga ämnen, fom lägga

grunden til obotelige Sjukdomar, och fvåra

härjande farfoter, hvarpå den år 1773 all-

männa Rödfoten ännu i frifltf minns år et

talande bedröfveiigt bevis.

Det fynes fom vore Allmogen om brö-

dets oumgångelighet för lifvets uppehälle få

intagen, at i brift af vanlig Säd, otjenlige

ämnen i defs ftålle, eller därmed blandade,
måfte användas, då likväl brödet få mycket
mindre år oumgångeligit, fom andre åmnen
åro i naturen at tilgå, hvilka gifva en fund

och fmakelig föda. At dylika ej nyttjas,

kan härröra antingen dåraf, at Allmogen ic-

ke
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ke åger någon kundlkap därom, eller ock

at fordomar och inrotade vanor lägga hin-

der i vågen och afhålla de behöfvande at

dåraf (Ig betjäna.

Eder Kongl. Maj:t har af Landsfaderlig

omforg for underfåtarnes båfta vidtagit de

prisvårdafte mått och (teg , fom bidraga til

fattning i en föreftående Spannemåls-brift

,

få at enär behofvet blir kunnigt, den torfti-

ga kan underhjeipas; men Collegium har

därjämte trodt fin Embetes (kyldighet for-

dra, at i underdånighet upgifva fådane Väx-

ter och Djur, fom i hungersnöd, icke alle-

naft^utan (kåda för hällan, utan ock med
kraftigafte värkan emot fvålt, kunna nyttjas,

hvilka öfver alt i Riket finnas, och med in-

gen eller ock ringa koftnad kunna för/kafTas.

Sådane äro förii alla fyrfotade Djur , bå-

de vilde och tame 5 af de tama, Häftar , bå-

de unga och äldre, Hundar , Kattor m. m.,

hvilka långt ifrån at på något fatt (kåda hål-

fan
5

gifva en fund föda, då de- kokas eller,

(lekas, hvilket nogfamt bevifes af fiere Na-

tioners exempel, däreft de" åro en dagelig

och begärlig ipis 5 och om Länder gifvas,

där et och annat dag af dem åro förkaftade,

få härrör fådant måft af antagne vanor, eller oe-

conomi(k förfigtighet, men icke af fakens natur.

Ibland de fyrfotade vilda Djuren åro

til föda följande tjenlige: Alg, Björn, Färg,

Märd, Rdf, Gräjfvin, Igelkott, i fynnerhet

til



# ) o ( # 23?

til Såppor, få vida köttet år fegt, Ikorrar
,

hvilka pä flere ftåilen i Riket redan åtas,

Utter, Flddermöfs, Mullvadar och hela Gna-

> gare-Jldgtet (a). De rlåftes kött kunna efter be-

/kaffenheten , längre éJier kortare, låggas förft

i vatten til at min/ka den fråna fmakeW
Af Fogel-jlågtet tinnes ej någon enda,

fom icke kan nyttjas til föda — Örn, Falk,

Hök, brukas hos flere Nationer, åfven fom
Uggla, Korp, Kråka, Notjkrika, Kaja och
Skata, hvilka åfven på nyfsnåmde fått kunna
beredas 5 och alla vara jmärre Foglar , tjena

utan undantag til famma ändamål. Af Fijkar

känner ock ColJegium hos ofs intet *flag,

fom får hålfan år farligt at förtåra.

Enar marken blifvit bar och jorden öp-

nats, frambringar hon genaft åtfkillige födan-

de ämnen. Pijenlit-råtter , fom på några or-

ter kallas Mjölk-tiftel, famt Karborre-rötter

,

böra då famlas, kokas och åtas, fåfom vår*

keligen närande, i fynnerhet om fpadet in-

kokas och ilas öfver dem. Hvitrot eller

Qvickrot föder åfven, om den torkas, ma-
Jes och vanligt Mjöl därmed utblandas. —

-

Ren-Mäffa, JJlands MåJJa, Släbdrs-Mdffa el-

ler den fom växer på deffe och andra Bu-
/kar, år nyttig om den famlas, tvått^s, blö-

tes i 12 timmar i Vatten, torkas, males,
och dåraf kokas Gröt och Välling, elierom,
fedan de blifvit tvättade , de blötas och ko-

kas

(a) Hyarunder höraftörre och mindre Rårtor, Caniner &c§
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kas i Vatten och Mjölk. Iflands Måttan,
(fom åfven våxer i Riket ) inpackas på I/land

hårdt i tunnor och forvaras, hvaraf två tun-

nor räknas til famma varde och nytta, fom
en tunna Säd.

Det underftöd en fattig i dyr tid åger

af Grönkål, år icke ringa, hålft om dåruti

kokas af de i underdånighet omformålte kott-

forter, fom kunna vara til hands, och i det-

ta affeendet kan man utom förenåmde Rot*
ter betjena (ig af Ndfslor, Blindnäfslor , Kjers ,

Kattojlblad, ViU-Måtta, Syra, Änglök, vild

Sendp eller Åker-Kål , Gökmat och dylike.

Hårtil kan åfven låggas Fogel-dgg af al-

la flag , hvilka Vårtiden rinnas öfver alt i va*

ra Skogar.

Når fåledes få många tilflykrer finnas i

Naturen, hvilka vid infallande mifsvåxt-år

kunna tilgripas och nyttige göras, borde vift

icke få otjenlige åmnen valjas , fom ofvanför

anmärkt år at vårkeligen fke$ men det år

likväl at förmoda, det et få fkadeligt bruk

bör kunna utrotas, i famma mån Allmogen

om defle tilgångar uplyfas, och förvillade

tånkefått och fördomar genom Pråfterfkapets

låmpeliga föreftållningar öfvervinnas, hvilka i

fynnerhet åga Allmogens förtroende, och af

den grund /kulle låttaft kunna förmå den

fara-
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famma at följa uplysning och förnuftiga råd,

i en fak, fom med dcfs egen fördel år fä

nära förknippad.

Hvad i en tilftötande Sådes-brift, med
andra ämnen kan uträttas, vifar ögonfkenli-

gen de i fednare tider i bruk komne Pota<*

tces , hvilka väl redan i Riket planteras, och
äga få mycket ftörre förmån, fom de fållan

flå telt} dock fkulle efter Collegii underdå-

niga tanka, det icke litet bidraga til ömno-
gare frambringande af denna nyttiga Våxt,

om Eders Kongl. Maj:t i Nåder /kulle tac-

kas förordna at hvarje Bonde blefve ålagd

och förbunden, at på et helt Hemman minft

använda et tunneland til denna plantering

,

hvilket i all underdånighet til Eder Kongl.

Majrts Nådiga ompröfvande hemftållesj Vä-
xandes många Nationer få öfvertygade om
förmånligheten af Potatces, at de utgöra för-

nåmfta ämnet til deras föda, och umbära
Jått i famma mån Såd, fom de hafva til-

gång på denna nyttiga Våxt.

Om Såd i Allmänhet bör ock Collegium
påminna, at ju ringare tilgång därpå år, ju

mera nyttig bör den göras, och dårfÖTe år
det til födan mera bidragande, om den fat-

tiga nyttjar fit Mjöl til Gröt och Välling,
famt at afreda hvarjehanda Kött-fåppor, ån
at baka det til Bröd, hålft med {urdeg, få-

$om
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fom i viffa provincer brukas, emedan Brö-

det genom gäsning vål biifver fmakeligare,

men förlorar ock en god del af fin födande
egen/kap.

Collegium framhärdar med underfåtelig trohet.

Hi/loire de la Societé Royale de Media*

ne , Année 1 77

9

, p. 268- avec les Me*
moires de Medicine et de Phyfique Me-
dicale pour la meme Année j tires des

RegiJJres de cette Societé , p. Ggo* 4:to.

Paris 1782.

Af Hiftorien märkes: at Mercurial-falf-

vans ingnidning., Infufum af Fol. Rutae och

Aurant. med Ättika och Såcker, Boius af

Cinnober, Camfer och Mufcus tagen alla

qvällar, Cliftirer af fur Honing famt lindrige

afforande medel, räddat de flåfle fom af gal-

ne Hundar blifvit bitne, utom et barn och

en fuilvåxt, hvilka voro bitne i anfiktet. —
Elecrriliteten har efter Hr. Mauduyts förfök

lindrar en enda Dåf, hvilken dock därjämte

nyttjat andra läkemedel , 3 fom hade en o-

fullkomrnen Svart Starr, blefvo icke hulp-

ne. — Colombo-roten har efter förfök af Hr.

Josse uti Spir. vini och vatten inga andra

beftåndsdelar yttrat ån Gentiana. — Enligt

en
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en af fram!. Hr. Joseph Jussieu lämnad flcrif-

telig beråtteiie gifves det 3 ilag af Feber*

barken? det rörfta år den Råda (fom Hr. J.

håller tor den båita) den Gula och den Kno«
liga', det andra år den Hvita, hvilken ut-

märker fig af fköna vålluktande blommor;
det tredje beftår af 4 fårfkildte arter, af hvil-

ka 2 åro utan fmak och kraftlöfe. Den bå-

fia Barken våxer emellan 4 och 5 graden

norr om Linien. Hr. Galvez har nyligen

hemfört 2 nya arter från Su Fé 7 hvilka åro

gula och bittra, den ena mindre och den
andra mer adftringeradej den förra gifver i

vatten T
9
?

och i Spir. vini hälften Exrraft

med röd fårg, den fenare i vatten T
7
f
och i

Spir. vini iy den vanliga Barken har i jåmn-
förelfe med deffe vift iig vara kraftigare ån
den fenare arten 5 men icke få god fom den
förra. Befkheten beftår i det Gummoefa.—
Förfök med DenteHaria (Se Band. 3 p. 267
2Ö8» af denna Vecko-Skr.) efter Hr. Sumoi-
res upgift, hvilken vift lig gan/ka kraftig e-

mot all Skabb, få framt den icke år Vene*
rifk. — Hr. Lassone den yngre och Hr.
Cornette hafva funnit at den tråaktige dden
af Ipecacuanna år icke mycket fvagare ån bar-

ken och at Extr. Spirit. knapt år ftarkare ån
Aquofum; I Kikhoflan hos barn råda de a*

koka 12 gran i 12 lod vatten g a 10 mi-
nuter, fila och med 6 lod Socker inkoka
til Shup, hvartil blandas Aqua Aurantiorum.

V. B. N:oi6. Q Om



— Om Magnetens kraft berätta Hrr. ANDRés
och Thouret alt hvad fom med fåkerhet utrönt

år, och Huta dåraf, at defs krampftiilande

värkan häftigt åter förlorar fig. — Hr. Son-

derat be/krifver barken af et Tråd (Vela-

Aye) från Madagafcar, hvilken år lindrigt

adftringerande, med Vin har vifat kraft emot
Diarrhce, men med vatten varit utan nytta.

{Götu anz. 1784. 43 Su)

Ledi Palu/lris nytta och värkan uti Rod-

fot igenom ytterligare Ron beftyrkt aj

B. Bjornlund , Provincial - Medicus
och AJfeJJbr; ifrån Björneborg i Fe*

bruarii manad iy84*

Uti Kongl. Vetenfkaps-Academiens nya

Handlingars forfta Qvartal för år 1782, fin-

nes några håndelfer upgifne, fom jag haft

den åran at öfverlämna, rörande Ledi Palu-

ftris värkan och nytta uti Rödfot, under den

år 1 78 T i Björneborgs Stad gångbara Röd-
foten. Såfom jag under den förledne Som-
mar 1783 i Björneborgs Stad åter upkomne
och utbredde Rödfoten, haft tilfålie at vida-

re erfara detta medels nytta häremot, har

jäg velat några ytterligare Rön härom, i den-

na Vecko-Skrift anföra , fom kunna feeftyrka

om-
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omrörde Ledi värkan. Ehuru vid förekom-

mande Rödfot i Landsorterne, fedan den ti-

den, och efter detta medels förfta upgift,

famma torde blifvit då och då pröfvat, och

at, i anfeende härtil, håndelfer härom up-

tecknade, kunna anfes öfverflödige 5 dock
fåfom jag ej i denna Vecko-Skrift eller an-

nars, förnummit några Rön härom anförde,

utom de i tredje Tornen af denna Vecko-
Skrift upgifne händelfer, angående åfven

rönt nytta håraf uti durklopp, af då varande

Medicus Pauperum Hr. Do#. Brandelius,
torde de/la Rön för det allmännas /kull och
de fattigares på Landet , för hvilka detta me-
del, vid briftande tilgång å behörige hjelpe»

medel ifrån Apothequet i fynnerhet kan tjä-

na, ej fynas onyttige, för at utbreda någon
fnarare kännedom om detta medels värkan i

berörde fjuka, nu i forftonej händelferne åro

följande:

i) Handlanden Kekomius, något öfver

40 år, fick uti Julii månad 1783 känning af

Rödfot, hvarföre, efter et dygns förlopp,

börjat nyttja Decoået af Ledum , hvars bruk

uti 3:ne dagar fortfattes med et par thékop-

pars tagande i fender, och til et hälft ftep

om dagen , då efter 2 dagar Rödfoten med
refven afftadnade, och fortfor fedan at må
väl.

2) Defs Dotter, Edla, af ^ år, durk-

lopp med ref på en vecka Uti Julii månad

Q 2 för-
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förledne år, hvarpå blodblandad ftolgång in-

ftålde (Ig, fom i 8 dagar varat, innan med
Getpors-Decoä börjades, under hvilken tid,

eller ftraxt efter åkommen Rödfot, hon blef

fvårare angripen och med nog feber, at hon
dårföre måfte hållas vid fången uti några da-

gar. Af Decoäen gafs et par théekoppar

om dagen uti 14 dagar, då, efter 4 dagar,

det råda med refven uphörde, och durkiop-

pet efter 10 dygn.

3) Defs Dotter, Charlotta, på tredje

iret, haft lika fåfom den foregående, vid

famma tid, durklopp med ref i 8 dagar,

famt tilkommen Rödfot på en vecka, hvar-

under hon blifvit mera fjuk och måft intaga

lången. Drack blott en théekopp om dagen

af Decoften, hvaraf efter 6 dagar det röda

förgick och refven måftadels. Med Deco-
äen fortfors ånnu i 14 dagar eller få långe

<Jurkloppet räckte, fom hårigenom åfvenflil-

lades. Refven hade 8 dagar förut uphört.

4) Tjenftepigan Ulricas Dotter, Lovi-

sa, af 3 år, fom långe vintertiden förut va-

rit befvårad af fjuk och elak mage, men i-

från Våren tils emot Midfommarn varit fri/k,

åkom Midfommarstiden förledne år durklopp

med ref, fom i 6 veckor varade, med där-

på följande blodblandad ftolgång i 3 veckor,

dlfammans 9 veckor, famt feberaktighet 5 fe-

dan Rödfoten infunnit (ig, gafs efter 9 vec-

kor af Decoåen til et qvarter om dagen up-

på
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på en vecka, hvarigenom hon blef fridc och

öfvervan durkloppet med rödfoten, och fort-

for fedan at må val.

5) En Fru fom vårdat fiftnåmde barn,

berättade, at hon vid famma tid varit befvå-

rad af durklopp med ref och Åkningar i 8
dagar, och påföljande Rödfot i lika tid, hvar-

under tåta ftoigångar med trångningar henne

mycket afmattade. Hon hade ej något me-
del härföre brukat, utom, med et Rhabar-

ber-pulfvers tagande i fårftone , fom dock

ej fått behållas. Efter 2:ne veckor ifrån bör-

jan vidtogs Ledi (Getpors) Decoel til bruk,

af et par théekoppar i fender, och til et

hälft ftop om dagen, hvaraf hon efter 4 da-

gar flapp refven och Rödfoten med trångnin-

garne, då med bruket för den gängen up-

fcörde- Fjorton dagar därefter inföll hon å-

*er i Rödfot, utaf förkylning upvåckt , efter

defs mening, fom med ref och blodaktig

flolgång inftålte iig ftraxt i början, då bru-

ket af Ledi Decod förnyades et dygn efter

fjukans återkomfx, hvaraf hon efter 2:ne dygn

blef friik och hade fedan dåraf ej kånning,

uphörande et par dagar därefter med bruket.

6) En fattig Enkas , vid namn Björn-
ströms barn, en Flicka af 2 och et hälft

år, åkom vid början af Julii månad Rödfot

med klar blod ifrån början , fom et par vec-

kor påhöll , innan med Decoften börjades.

Hon hade ftåndiga trångningar til fiols jåm-

Q 3 *«
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te hetta och feberaktighet. Af Decoden gafs

en matfked i fender några gånger i timmen
hela dagen igenom, til hettans och torftens

itillande, uti 2 veckor, innan det röda med
refven öfvergåfvo, hvarefter lemnades Deco-
äens bruk, då durkloppet, ehuru til ftorre

delen afftadnät, dock fortfor i någon mån
ånnu et par veckor, hvarefter det uphörde.

7) Soldaten Grqnhoims Huftru , <fo år,

infall i Julii månad 1733 i Rodfot förenad

med feber i början, hvarföre uti några da-

gar förföktes åtskilliga hus-curer, utan för-

bättring: började dårpå att nyttja Decoft af

Getpors eller Ledum på en och en half vec-

ka, til et ftop om dagen, hvaraf hon inom
nämnde tid napp Rödfoten med refven och

ftörre delen durkloppet, fom kort dårpå, u-

tan vidare medels bruk, förlorade fig.

g) Brånneri-drången Lind6n, hade uti

T)Srjan af Augufti månad 1783, durklopp en

dag famt Rodfot i 3 dagar, innan Curen fö-

retogs med Ledi Decofts nyttjande, hvaraf

dracks et /rop til 3 halfftop om dagen uti

5 dagar, då ftolgången ej mera tecknade fig

med blod eller refven mer kåndes. För det

öfriga durkloppet fortfattes bruket ånnu i 6
dagar , hvarefter han blef fri/k.

9) Jungfru Stark, 24 år, efter före-

gången Diarrhée med ref på et dygn, fick

Rodfot eller biodbiandat flem med fvårare

ref och il ilningar på et par dagar vid flutet

af
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af Julii månad, hvarefter Thée af Getpors

eller Ledum nyttjades til et hälft ftop om da-

gen uti 3 dagar, innom hvilka Rödfoten med
refven förgingo. Redan efter en dags bruk

roin/kades refven med rödfoten. Efter 10
dagar dårpå återkom Diarrhoen med refven

,

igenom förkylning, fåfom mentes, hvarföre

togs Laxerande medel jåmte annat, hvaraf

hon åter fnart bief frifk.

10) Brånneri-drången Bergsten, Röd-
fot uti Juiii månad, mifte, efter 2:ne dagars

bruk af Decoflen til et ftop om dagen nytt-

jad, rödfoten med durkloppet, fom ej åter-

kom 5 uphörande, efter ftillad Rödfot, med
vidare bruk häraf.

11) Brånneri-drången Holmbergs huftru,

durklopp med ref på några dagar uti början

af Julii månad, få tilkommen Rödfot uti 10
dagar, hvarunder hon, til förment lindrings

Ikaffande för refven, nyttjat Peppar med Brån-

vin et par gånger , men med förvårring här-

igenom , begynte härpå drickning af Getpors

Decoft, til et ftop om dagen uti 6 dagar,

hvaraf Rödfoten ftillades med ftörre delen åf

durkloppet och refven. Såfom ej med De-
eo&en fortfors , hände at ref med löft lif öf-

verblefvo, hvilka får det de fällan kändes, ej

vårdades, hvaruppå Rödfoten efter g dagar

åter fick tilfälle at utbryta» Rhabarber togs

fyra gånger härföre, men utan förbättring,

hvaruppå hon föll på den orimliga tankan,

Q 4 «
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st med flere hus-curers nyttjande på en gång
föka mota och ftilla durkloppet, då flerehan-

da dels fkarpa , dels hettande medel, på en

dag til nyttjande vidtogos, hvarigenom ma-
gen famma dag häftigt tilfvulnade, med öm-
het , häftig vårk och invårtes bränningar, få-

fom af eldkol. Hårf(5re roåfte ny hjelp fö-

has , då igenom åderlåtning, kråkning af

Jjumt vatten med Olja, hvarunder en flor

del af de intagne grofre fakerne upkom, Je-

nande och fårdelande omfiag på magen , La-

vement , kylande medel och ymnig löt Mjölks

drickande efter min ordination 5 bon öfver-

van deffe plågor tillika med fvulnaden, efter

et hälft dygn. Efteråt hade hon uti 8 da-

gar en lått, dock ymnig, afgång af klar blod

Iivarje gång hon geck til fiols, fom var blott

et par gånger om dygnet 5 men utom ref,

durklopp eller andra känningar, utom någon

hetta, h vårföre något kylande medel togs

5

famt en flor åtföljande matthet under tiden,

fom efter hand dock öfvervants. Det fom
hon nämnde dag af hvarjehanda faker intog

och förtärde, ungefår en timma efter h vart-

annat, voro följande: 1:0, HvitJök 8 klyftor,

Stenkol och Rödkrita, et ftycke af hvardera,

iilfammans fönderftötte med en fup Brånvin

dårpå tagen. 2:0, Starkt Caffée-utan Mjölk

några théekoppar. 3:0, Pontack et hälft

qvarter. 4:0, et helt Mufkott med et ftyc-

lce rödt Lack , fönderftötte, hvarpå et hälft

qvar-
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qvarter Pontack dracks. <{:o, några théekop-

par ftåtkt Caffée utan Mjölk. 6:0, Et

lod Peppar oftött och torr intagen, utan Ve-

hiculum af drick, på en gång.

12) Siftnämnde» Huftrus Barn, en Flic-

ka af et och et hälft år, durklopp uti Jalii

månad forledit år på en vecka, med påföl-

jande Rödfot åfven få långe, hvarunder klar

blod afgick tillika med åndetarmens utfallan-

de, gafs hårpå eller 14 dagar ifrån bårjan,

Decoft på Ledum til 2 théekoppar om da-

gen uti 6 dagar, hvaraf det röda började af-

taga, åfven åndetarmen blifvit ftyrkt at hål-

Jas inne, och hvartil förmin/kade trångnin-

gar nu åfven bidrogo 5 brukre ånnu några

dagar Decoélen , då ej mera blodig afgång

jämte ref marktes och durkloppet blifvit (par-

fammare. Såfom barnet ej iedennera kunde
förmås at taga in och med Decocren fortfa-

ra, lemnades det öfverblefna, ehuru formin-

fkade durkloppet, til fig fjelft, 10m efter

hand öfvergeck.

Håraf fes at Ledum , få i lindrigare fall

fom åfven fvårare, och ibland på en kort

tid, uti Rödiot varit hjeipande. De(k alla

hafva nyttjat Ledum, utan underftöd och
hjelp af något annat medel, före eller un-

der curen tagit, utom i et par tilfållen, få-

fom nåmndt år. Många hafva, utom de an-

förde, brukat Ledum, efter föregångit bruk
af Rhabarber, en eller annan gång, dock e;

Q 5 at
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at Curen härigenom blifvit fullkomnad eller

refven uphördt, och dock fått fågna fig af

bot igenom Ledum, for det ofriga, hvaraf

finnes, at Ledum med nytta användes til cu-

rens underhjelpande. Således, i fall Ledum
enfam ej altid fkulle vara hjeipande, och fom
ej påftås, kan den dock med nytta använ-

das vid många tilfållen under curen, fåfom

til refvens lindrande och durkloppets ftillan-

de, och fåledes til curens undeiftödjande,

efter foregångit bruk af evacuantia. Många
hafva berömt Ledum får den fårmånen

, ^t

medföra lindring for refven , och fom under

bruket håraf nog rones. För fattiga på Lan-

det, långt /kilde ifrån Apothek och tiJgång

på Medicamenter, har denne cur med Le-

dum uti Rodfot mycket varde, fåfom både

et värkande och beqvåmligt medel famt lått-

fångit, och fom utan koftnad erhåiles.

DiJJertation fur le traitement de Phidro-

pijie de matrice > accompagnée d?inflam-

mation dans Petat de grqffejje > par

M:r Cousin, Chirurgien du Roi et

Accoucheur. 23 p. 8:0 Paris 1783-

i flållet för de brukelige Scarificationer,

dem A. med ifver förkaftar, lät han en pa-

tient nyttja en torkande diaet, fatte Gifter

af
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af Linfrö-Decoft och får/kt O!, ökade trans-

pirationen genom en dagelig drick af 4 uns

Fläderblommor i 4 uns aqua borraginis in-

funcierade, hvarigenom en hålfofam fvettning

upkom$ emot vårk i födflolemmarne bruka-

de han Compreffer, fom doppades i Decoä:

af Altherot och Fläderblommor, varma pa-

jades och omfades hvar fjerndels timme 5 de

3 nåfta dagarne for förlofsningen och under

den famma iades litet Salt dåri* Invårtes

brukades hvitt Bourgogne- Vin och en drick

af Guajacum, Chinarot, SaflapariH, Liquiri-

tia, Flåderbark, Saltpeter och Svafvelblom-

ma. A. tror fig iåledes hafva botat denna

inflammatoriska Vattufot genom utdunflnin-

gens förökande.

P. M. Anguft. BronJJbnet lchthyologia 3

fiflens pifcium dejcriptiones et icones.

London, Paris, Vien y Leipfig och Ley-

den. FoL Dec. h 1782.

Detta Vårk, fom i noggranhet af be-

fkrifningsr och teckningar har få (ina likar,

börjar A. med lo Genera Pifcium, hvilka

finnas antingen i Söderhafvet eller Infjöar på
dar belågne Öar. Defle åro : Gobius Jlriga-

tus från Hafvet vid Tahiti 5 Gobius Oceila-

ris från Båckarne på Tahiti , Pleuroneäus

Man*
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Mancus , från Hafvet vid Uliatea och Ana-
moca$ en annan af famma llag, fom Linn©
befkrifvit under namn af Trioftegus; Chcetod.

Faber från Oft- och Våft-lndifke Hafven vid

Jamaica och Carolina, Chcetod.^ longiroftris

irån ftiiia Hafvet vid Societets Oarnej Poly-

nemus plebejus från Hafven vid Tahiti och

Tannaj Clupea cyprinoides från Hafven vid

Jamaica och Antigua
?

Brafilian/ke Floden

Janeiro, från de ftiiiaftående vattnen på Oen
Tanna; 2me Jdag Clupea, af hvilka en kal-

Jas fetiroftris, från fblla Hafvet vid Tamia.
Teckningen och befkrifningarne åro gjor-

de efter originalerne, fom finnas dels i den

rika Banki/ke Samlingen och dels i Mufeo
Britannico (a).

(Gött. anz. 1784- 24 St.)

Griftetal Sfver Välb. Hr. Carl v. Lin-

Né 7
M. D. Vrofej]or i Medicin och

Botanik vid K. Acad. i Upfala , Leda-

mot af K. Vet. Acad. i Montpellier och K.

Med. Societ. i Köpenhamn m. m.$ hål-

lit

(a) Denne Hr. Broussonet viftades i London under

den tiden Prof. Linnc den yngre var. där, och

refte i hans fållikap cii Paris. Se Band*, 3 p.

373»
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Ut i Upjala Domkyrka den 30 Nov.

i

7

83* dä den å Svärdsfidan utgångna

von JbiMNéiJke Ättens SköldemärkeJon*

der/logs, af David Schvlz v. Schul-*

ZENHEIM. UpJ. 1784* 8:0 p. 42.

"Detta Åreminne af den fifta LiNNé, fom
flutar et få årerikt namn på Svärdsfidan, år

författad med de ömmafte uttryck om fäder-

neslandets förluff. A. fom lika få tolkade

vår faknad vid en von Rosensteins bortgång,

ger hår tillika et omftåndeligt begrep om
v. L:s korta men berömliga iefnad. Han var

född i Fahlun i början af 1741 och dog i

Uplaia den 1 Novemb. 1783 i defs 43:dje

år; blef 1759 Botanices Demonftrator, 1763
Profeflor med furvivence på fin då lefvande

faders förmåner 5 började 1766 hålla Före-

låsningar i Fadrens ftålle 5 arbetade fedan med
ifver i fin Veten/kap, gaf up en ny Theorie
om Gråfen, uplyfte Moffarnes Fruåification

och var i fullt arbete på I4:de uplagan af

fin Faders Syftema Naturce, famt årnade då
reformera Ciaflerne i Botaniken, af hviika

lian redan uteflutit Polygamia, och var i be-

grep med det famma för Gynandria, Mona*
tia och Dieecia.

Hans lårde utlåndfka Refa 178I—1783
bejkrifves omfiåndeiigen och huru han då be-

vifte
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vifte fig vara en värdig Åtling af LiNNEifoa

namnet (a).

Dödsdagen inföll den i Novemb. 1783
af apoplexie, forri var en följd af en lång-

•fam föregången Bilieus Feber blandad med
Scorbut".

Måtte vid LiNNEifke Namnets förfvin-

nande ur Botanikens Fädernesland, denna
Veten/kapens öfverblefne nitifke upråtthållare

eldas af fördubblad ifver, af bibehålla Bota-

ni(ke Högfkolan i iit vundne Jyfande anfeen-

de på den få iyckeligen anlagde Stam-plan^

teringen (b)!

!

Netiefle Entdeckungen in der Chemie 3

von Bergs-R. Crbll X Th. 286 p. XI*
Th. Q.68 p. 8:0 Leipfig 1783 (c).

Hår förekomma, utom utdrag utur K.
Sv. Vet. Acad. Handi. famt Roziers Beo-
bacht. i X:de Th. — Prof. Gmelin om Mi-
neral-vattnen i Driburg, i Paderbom; efter

anftålte förfök innehåller detta Vatten Faft

Luft.

(a) Om denne Refa m. m. fes mycket i Band. 3 p.

367, famt Band. 4 p. 174 och 193.
(b) En mycket vacker Elegie i bunden ftil öfrer var

faknade vän , har Hr. Afieflbr Sv. Hedin i 8 ;o

St. 1733 utgifvit, med defs Bild i flcugga tecknad.

{c) Se de föregående Th, B. 4 p. zii*
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Luft, Glauberfalt, Bitterf&Yt^i både det van-

liga och Muriati/kt, Eldfafl Salmiak, Selenit,

Järn, ra Kalk-jord, rå Bit terfalts-jord , «•?-

lun-jord, Kifel-jord och Extrafiift ämne. —
Hr. D. Hunters fått at Balfamera döda krop-

par;] blodkårilen infprutas med Spir. vini,

Spir. Therb. Cinnober och Camfer*, hålig-

heterne fyllas med Beck, Saltpeter och Cam-
fer, och öfvergjqtas med famma blandning,

hvaruti flås Olea deftillata , fedan lågges krop-

pen på Gips til at fullkomligen uttorkas, hvil-

ket fornyas en gång efter 4 år; detta fått år

af flere förfökt med aJl onfkelig utgång. —
Hr. Westrumb anfer Såcker-fyra fåfom en be-

flåndsdel i vegetabili/ke Syror, i Sal. Aceto-

fellae och Cremor Tartari. — Hr. Girtan-
nérs anmärkning om Pyrophorus; han me-
nar at man ej bår låta calcination racka få

långe tils den utur Mattan upftigande flam-

man aldeles förgås. — Xhte Th. Hr. Gir-
tanner upgifver fit fått at underföka Mine-
ral-Vatten; Svafvel- Vattnen uptåckas genom
folutio mercurii in Acido Nitri, då pracipi-

tatum fublimeras och gifver Cinnober, hvar-

utur man kan utråkna Svafvel-delen* — Hr.
ScHEéLE förfök med färgande åmnet i Berli-

nerblå (a). — Hr. Thorey upgifver at O-
leum Syra: icke fås af Efcacocephalum Molda-
vicum, utan år en ifverlefva af Citron-olja,

JT fom

—T"
> "

(a) Se Band, 4 p. 113, iju
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fom å nyo deitilleras öfver med vatten. —
Hr- Crell om kortafte fåttet at tilreda Naph-
iha Nitri : öfver 3 uns ren, torkad Sakpet-

ter got A. I och en haif uns concentrerad

Acidum Vitrioli, och om vintren lades i en
val kliflrad Retort 2 och en half uns Spir.

vini reåiflcatiffimus, hvarefter elden påfattes 5

efter arbetets Hut feck han 3 lod Naphtha,
hviiken genom Sal Tartari befrias från fin

vidhängande Syra. — Xlhte Th* /kali fnart

recenferas. Därefter fortfåttes denne Jour-

nal under namn af Chemijche AnnaUn.

(Erl. Gel. Anm. 1734 XIII St)

Kgl Vet Acad. nya Handh T. V. hjla

QtiarU

P. 34. Om Opium mot Venerijke Sjukdomar

af And. J. Hagstrom.

Såfom Läkare vid Danviks Hofpitaiet i

Stockholm har A. gjordt förfök därmed på

3 ft. illa angrepne Venerifke patienter, hvar-

af de dock ingen vårkelig förbättring på de

verolique fymptomerne vunnit, utan den ena

fnarare fådt tilökning af fvår obflrutfio alvi,

föilorad appetit och Sömnlöshet, fom i den-

na Vecko-Skrift B. 4 p. 3o<> i famma äm-

ne är anförd. (Dst torde fåledes blifva en

afgjord fanning, at Opium »icke botar Lues

v*
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venerea, men val kan med fördel därunder

brukas emot viffa fvåra fymptomer, fe B.

3- P- 7*

P. 40. Berdttetfe om uplafining af en fvart

löpnad materia och blod, med fvart JIoU

gång, af Arvid Faxe.

En Man öfver 60 år, fom tilbragt fin

måfta tid til fjös och var haemorrhoidarius,

plågades af åfvannåmde fvårigheter, utan fe-

ber, från Aug. til April, under hvarjehanda

(kiften, och vann fluteligen aldeles åter hål*

fan genom fårfigtig och tjenlig fkötfel. A.

flutar af fympthomerne at detta var de gam-

les Åtraf bilis
y

hvilken hos denne patient

lyckligt vis ej var af vanlig fltårpa, hvarige-

nom inålfvorne kunde fig den afbörda med
lifvets bibehållande. Defs fåte och famlings*

ftålle artfes Pangreas hår hafva varit. Medlen

voro: Externe Oleum Palmes på yl!edukar>

invärtes hvarjehanda Salta Media , Honing,

Senna , Manna och förnåmligaft 8elz>ervätten ,

hvartil ock Såppor med Taraxaci-rötter och
Spanjfc Syra böra räknas.

P. 47. Rån med en kfvanck Sköldpadda , TV-

ftudo pufilla, af Joh. Otto Hagström (a).

Ländt-Sköidpaddorne, hvartil denne hö*

rer, hafva baktötter fom likna Elephanten.

F-B.N:oi7. R Hon
1

' ill
1 . , i ip i u i ... ,

(a) Se något om d.enfaaim.e g. xii,
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Hon våger if uns, åter omkring i a 2 drach-

mer om dagen få långe Sommaren råcker,

men ej om Vintren, på 3 eller 4 månader.
Hon dricker vid ftark värme allenaft hvar

fjerde dag et mat/kedblad vatten, åter icke

Mjölk, Fiik, Kött eller mafkar, men garna

de fpåda bladen af Brasfica olcracea, Rofa
Gallica, Antirrh^ Linaria , Trijolium praten-

fe , Ranunculus Ficaria, Viola odorata famt

blommorne af Leont, Tarax.
y Trif* repens,

Philad» coron. , Lotus cornicul. , Trif* Mon-
tanum, Chryf Levcanth», Centaurea Cyanus9

Epilob. anguflifol., Convolv. arvenjis famt

Miräbilis Jalapa , men ej bladen 5 hvilka hon
dock med begårlighet förtärt på Laftuca fa*

liva. åfven åter hon vanliga Påron.

Hon går ganlka fent och trögt vid ku-

lit , men fort och fnålt vid varmt vader, då

Therm. år öfver 20 gr. Höften liknar et

ofullgångit barns. Hufvud och fötter kannas

altid kalle.

P. 70. Berdttelfe om Öen CeyJons Mineralier,

af C P. Thunberg.
A* upger en fullftåndig och för Natur-

kånnare gan/ka välkommen förteckning. De
ädla Stenarne upgråfvas emot arrende, fom

år 1777 fteg til 130 R:dal.

P. 81. Om Iglars förökande , af B. N. Ber-

kenmeyer, Apothekare vid Helfingborg.

A. har haft tilfålle fe huru Igel- honan

värper agg, ligger på dem fom ea höna,

och
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och af de utkläckte ungarne ånteligen dödas

och fortares. (En.ganflka befynnerlig hus-

hållning, fom förtjänar ytterligare upmårk-

fämhet.)

P. 82. Anmärkningar om SkäUJlägtet i ÖJler-

fjön, af Sam. Odman.

A. har genom egen arfarenhet oeh tro-

värdigt folks beråttelfer funnit 5 /lag , fom,

ehuru ej ånnu zoologice utftakade , tyckas va-

ra egna arter och inga variationer. De åro:

1:0 Grå-Skal, helt gul då han ynglasi Febr.

hvilken färg mörknar, med flammor eller

flackar då han våxer; blir flor fom en Oxe.

2:0, Ståt-Skäl
,

ynglas hvit, och blir

knapt pärlfårgad då han år fullvåxt, år nå-

got mindre ån den foregående 5 ddk kallae

Hafs-Skå!ar.

3:0, 4:0, FikarerSkäl, år dels fvart
,

dels gra vid födHen och fåledes troligen får-

fkildte flag. Deffe krypa i land at fa tva

,

men de två förre Hagen flå rake i vattnet

och fåfva , ofta få tungt at de med fpjut

kunna dödas. Vikare-Skålen år få fet at han
flyter når han fkjutcs, men ej Hafs-Skålen. •

5:0, Morungen
y

år den minfta til florle-

ken, brokig, med flackar tigrerad$ hål*
ler fig åfven i Vikar och Skärgårdar.

K 2 Hafs-
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Hafs-Skålarne yngla och viftas vhtiåe®

hogft up i Botnilka Viken, i de flytande

Isbergens håligheter, dar de ofta kunna med
fpjut dödas, når man ej vil ikjuta dem.

Befchreibung der epidemifchen Braune,

nebfl ihrer heilungs art , durch beobach**

tungen etläutert von G. Levison, M+
D. Am an Gen. Med. Afylum in Lon*

don> Kon. Schved. Profeffbr und Mitgh
der Acad* in Stockholm. Berlin bey

Nicolai gr. 8:0. 46 p. J784.

Detta år en åfverfåttning efter andra

Engelfka uplagan. Fothergill har redan

1747 och Huxham 1748 obferverat och be-

Jkrifvit denne Angina, och Hr. Levisons an-

mårkningar hårleda lig från 1777. Det år

icke den qvåfvande Angina (Crotip) utan af

<jn rotaktjg art fom infant (ig måft hos barn

och ungdom; upkom efter fucktigt och råg-

nigt vader i kuina höften, ofta beledfagad

af Frifel- eller Skarlaks-artadt urflag, fom af-

/kalade fig och Jämnade ibland en oedema-

teus fvulnad. (Lika fådan Epidemie geck i

Erlangen 1 75 2 och i Stockholm flere gån-

ger på 60 och 7o:ta!et) Gamlare fingo blott

en torrhet i halfen , fom låttare botades. Cu-

ren beftod i Emetica, antifepti/ke gurgelvat-

Un



*

ten och drick, med Spir. Mind. och Conf.

card. med fri/k luft.

A- bifogar en afhandling om Sydenham*
kylande och Mortons hettande method , hviJ-

ka bagge han i fina fårfkiire omftåndigheter

berömmer»

( Denna Auflor, fom kallar fig K. Svenfk

Profeflbr, viftades någon tid i Stockholm för

6 a 7 år fedan, kand egenteligen fåfom en

föregifven flor Alchemicus. Af hvilken A-
cademie eller Sälj/kap i Stockholm han kan

vara Ledamot, år obekant; åtminftone år-

kännes han icke uti Kongl. Veten/kaps-Aca*

demien.)

(Erl. Gel. Anm. 1784, St. XVII.)

Utdrag af et Bref frän ChiK A. Erics*

son til AJfejf. C. Fr. von Schulzen-
heim.

- - - Uti ingen Vetenfkap åro fufkerier mer
allmänna och tillika mer farliga, ån uti Me-
dicin, och ehuru det gäller Jif och hålfa, år

ändock allmänheten genaft färdig at emotta-

ga råd af den förft ankommande qvakfaifva-

re. Låttrogenhet finner fig tijfredsftåld af en

fådan okunnig och tiltagfen brödfökares e-

gen beråttelfe, utan at efterfråga om han på
vederbörlig ort blifvit pröfvad och årkånd.

R3 Til
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Til bevis pä- detta, kan efterföljande hån-
deffe tjåna: En Pråfthuftru i Dalarne, förft-

föderika, 28 år gammal, af fnfk och god
conftitution , feck vid rätt förlofsningstid d.

27 Decemb; 1783 middagsftunden, början

til vanliga barnvårkar. Den i orten viftande

Barnmorfkan vågade hon icke anlita, af fruk-

tan for koppfmitta; utan recommenderades
henne af Granne-Fruarne en få kallad Fåit-

Ikår, /om fjelf berättade at han i Jord-kon-

ften, åfven fom i allahanda Medicins delar,

vore en pålitelig Man. Redan famma afton

förklarade han Foftret vara dödt, men up-

Jköt dock med någon operation til defs bort*

tagande til påföljande middagen* — Då han

med ftrumpe- eller åder-band förgåfves bju-

dit til at uttaga Foftret, griper han til en

betsmans-krok, hvilken han inför i lilla Fon-

tanellen och med
.
denfamma vårkeligen för-

JöferHuftrun, til hans och allas beftörtning

,

ifrån et frodigt och lefvande Fofter, fom, e-

huru få illa handterat, ändock lefde i 3:ne

dagar. För at ytterligare vi fa prof af Cm fär-

dighet och at häftigt fria modren ifrån fina

plågor, går han med handen genaft up i Lif-

modren och med våld uttager efterbörden 5

hvarpå en ganlka häftig ftörtning fölgde med
fvimningar och ytterfta vanmagt. Den lidan-

des goda och ftarka kropps-conftitution feg-

rade dock. Utan vidare åtgärd ån kylande

och ftiiiande puifver då och då, lämnades

hon
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hon til 4:de dygnet, då vid E. ankomft tun-

gan var oren, beftåndigt feber med yrfel mot
aftnarne, pulfen qvick och häftig, ingen mjölk

i brolien, magen fpånd, med ofta påkom-
mande rysningar &c. Samma morgon hade
val en matfked Elix. Senna: tagits, men u-

tan värkan. Efter några repetitioner af En-
gelfkt Salt och en vanlig regime, blef hon
efter 14 dagar fullkomligen reftituetadj men
oaktadt fugning, återkom dock icke någon
mjölk i bröften. Hade denna naturliga fäll-

ning blifvit ifrån början öfverlåmnad dl Na-
turen , få hade Foftret varit vid lif och Mo-
dren icke fatt i ytterfla fara.

Anmärkningar qfver en lyckligt curerad

Buk-Vattnjot vid K. Lazarettct är 1784.

L. H- 40 år gammal, föll i flutet af

Julii månad 1783 uti en maligne remitteran-

de feber. Patienten blef efter några veckors

förlopp til hålfan återftåldj men fick kort där-

efter, efter något begångit fel i diasten en

dubbel tredjedags-froffa. Patienten blef fnart

befriad från denne intermitterande feber, men
efter några veckor återkom den, och var i

början, fom förut en dubbel tredjedags-fros-

fa5 men förbytte fig fedan til dubbel fjerde-

dags-frofla. Benen började nu at fvulna på
R 4 den
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den fjuke och innom några dygn hade vatt-

net intaget hela huden. De i Vattufot van-

ligen brukelige urin-drifvande och öpnande
medel nyttjades utan värkan. Svulnaden i

benen min/kades våi$ men i det ftåiiet in-

tog vattnet buk-caviteten. Efter et långva-

rigt bruk af allahanda tjenlige Medicamen-
ter, minlkades åndteligen bukens vidd, och
man hade någon förhoppning om den fjukas

förbättring} men hoppet förfvan åter fnart,

då buken innom några dagar på nytt hade

fyllts med vatten. Patienten lämnade fig nu

åt fit föreftående ode, och nyttjade inga lä-

kemedel.

Den 4 Januarii 1784 intogs den fjuke

på Kongl* Lazarettet. Benen på den fjuka

voro mycket fvulne, buken var af en ovan-

lig vidd j han var andtåppt, hes, hade för-

lorat matluften, hade ingen fömn, och plå-

gades af en grufvelig värk öfver länderna

och i benen, fem altid var häftigafl: om nät-

terne.

Et lod Cremor Tärt. ordinerades för

hvarje afton
,
jämte en matlked vinum fcil-

Jiticum förmiddagen och eftermiddagen. Med
deffa medel fortfors flere dagar utan minfta

förbättring 3 Patienten afmattades tvirtom da-

geligen alt mer och mer. Herr Gen. Dir.

Acrejl och Hr. AffeiTor Sckui>zenhe?m kom-
mo
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rno därföre öfverens at förföka den af Ha*
millton recommenderade fvettnings-curen(a).

Curen inrättades på följande fått: Den ena

afton ingafs et Laxermedel , fom beftod af

8 gr. Mercurius dulcis och et quintin Rha-

barber} men fom af detta medel ej tiiråck-

liga öpningar följde, intog patienten altid

följande morgon et lod Engelfkt Salt, då

Laxermedlet vifade fullkomlig värkan. Föl-

jande afton anftåldes et Bränvins-badj efter

badet Jades den fjuke i en fång emellan 2:ne

Filtar, och därpå ingafs et hälft quintin af

Dowers pulfver och åfvanpå dracks några

koppar Fläder-thée 5 meri fom ej flor fvett-

ning upkom.af denna dofis, ingafs efter 2 :ne

timmars förlopp af fammå pulfver 15 gran,

och en timma därefter åter if gran* Häri-

genom kom den fjuke i ftark fvettning, fom
påftod hela 4 a ^ timmar. Hela påföljande

dagen nyttjades ingen ting 5 men g:dje afton

efter Laxermedfets bruk, ingafs et hälft quin-

tin af Dowers pulfver 5 Fläder-thée dracks åf-

vanpå > men bad nyttjades ej denna afton.

På detta fåttet har man under hela Curen
fortfarit. Vattnet i benen förfvan fnart, bu-

kens volume min/kades , värken öfver län-

derna och i benen lindrades och appetitert

återkom fmåningom. Sedan patienten fort-

farit med Curen i 3:ne veckor, fick han å-

R 5 ter

(a) Se åfvanföre pag. 24.
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ter känningar af Froffen, fem dock ej var

regulier, ty ömfom kom hon hvar dag, öm-
fom hvarannan dag., ån om mornarne, ån
om qvåilarne och inpå nätterna. For denna
Froffa nyttjades inga me^e], utan man fort-

for med Curén for Vattufoten. Efter 14 da-

gar förfvann Froffen af tig fjelf. Patienten

hade ej våi fluppit henne forrån all ting låf-

vade förbättring. Urin vart dageligen klara-

re och afgeck i ftor ymnighet; Patienten

fvettades med lätthet och tilråckeligen 5 man
kunde nåftan dageligen mårka huru bukens

volume minfkades, appetiten återkom, fam-

nen infant tig och krafterne okade fig dag

från dag. Med et ord , efter 5 veckors för-

lopp fedan flfta Frofsfebern och efter 3 må-
naders viftande i K. Lazarettet utgick den
fjuke efter all anledning fullkomligen botad

för vattufoten.

Således kan man ock med fullt (kål re*

commendera denna Cur-method i Buk-Vattu-

fot, til vidare förfök ock efterfölgd (a),

TiUdggning.

Jag har i en Scorbutilk Anafarca med
nog mycken andtåppa och feberaktighet, fett

mycken god värkan af en half dr. pulv. Ipec.

Comp. ph. fv. hvarannan afton tagit, en el-

ler

m> 1 11 1 1 i 11 " '

(a) Upfatt af Hr. Lic. J. L. Westberg, fom denne

tid gjorde Under-Chirurgi tjenft vid K. Lazarettet,



# ) o ( # 267

ler 2 prifer en half tjmme emellan, hvaraf

fvulnaden minfkades i famma mån fom fvett-

ningen blef allmän öfver hela kroppen 5 den-

ne patient hade förut brukt vanlige afiöran-

de medel utan fynnerlig förmån 5 men Crem.
Tartari. tagen på de dagar då fvettningeti

ej manades, bidrog tydeligen til det goda

ändamålet at fördrifva Vattufoten.

J. L. Odhelius.

Chemifche Annalen von Bergs-R. Crell,

1. 11. St. i<)2. HelmJIadt 1783-

Denna Journal innehåller, utom utdrag

af K. Sv. Vet. Academiens nya Handl. för

1781, af Kejf. Vet. Ac. i Briiflei II och III

B. , Chemi/ke Nyheter och utdrag af Bref,

lo ft. egna afhandlingar.

Til at nogare ån hitintils utmärka El-

dens tyngd , föreflår R, Bergman at förft våga

Vatten i et Metall-kånl når det år frufit och å-

ter fedan det år upfmålt. — B. R. Crell

befkrifver huru man kan fånga och underfö-

ka den vid beredningen af Clyffus nitrofus

utgående Luften. — Efter flere förfök har

man i Ungern funnit at ftjelkarne af Mays
gifva Socker. — Hr. Hasse har fedt Oieum
Hyflbpi tändas med Acidum Nitri. — I Skot-

land
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Jand har Hr. Whiterins funnit en Tung-
fpatjord endaft mattad med Luftfyra. — Hr.
Ferber nämner om några Fin/ka och Sibe-

rilke Marmor-arter, fom gifva eld mot Stal,

och Hutar dåraf at de hyfa Kalkjord. — Hr.
Dir. Achard befkrifver, huru man genom
tilbjelp af Arfenic, hvilken dock i elden går

därifrån, kan göra Karl af Platina 5 Arfeni-

ken går henne helt mjuk och häftigt flytan*

de, men få fnart han går bort år hon åter

hård. — Bergs-R. Crell berättar huru Eng-
låndarne gifva fina Jårn» och Stål - arbeten

den iköna fvarta polituren, genom en bland-

ning af Arfenic med 6 gånger få mycket

Cinnober.

(Gött. anz. 1734. ?4 s*0

lårteckning pä födde och döde uti Stock*

holm for är 1783 (a)*

Födde: Gå (Tar - 1204.
Döde: Flickor - - - nio.

S:ma: 2314-

Af defle voro:

Ächa, Gåflfar: 102?. Flickor: 950*
Odckta,Gå(hr: 179. Flickor: 170.

Do'-

(a) För 178Z fe B, 4 p. 187-
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Dodei Mankon - 2138-
- - Qvinkön - - - 1993-

S:ma: 4131.

Bland dem voro:

Mank. Qvink.

Barn til och med 10 år: 1030. 969.
Ungdom til och med 30 år : - 283- 187*
Från 30 til och med 50: - - 443- 290.
- - - 50 til - - - 70: - - 301. 370.
-,- - 70 - - - - 90: - - 80. 163-
Ofver 90 år: ----- v 2* 6.

- - 100: - - ----- - 1.
'—

,

Sjukdomarne voro i allmänhet följande:

Mank. Qvink.

Hetfige Febrar: - - - - 224. 173.
Bröftfebrar: ----- 94. 79.
Slag och Brådöd: - - - 44^. 414.
Rötfebrar; ------ 109. 88*
Rödfot: ------ 42» 45«
Lungfot: ------ 255. 219.
Trånfjuka: ----- 71. 57.
Vattufot: ------ 74. 106.
Koppor: 370. 344.
Veneri/k och oangifven fjukd: 116. 92.
Drunknade: 27.

Denne Förteckning år få mycket mer
fåker och pålitelig , fom den år benågit med-
delt af K. Tabell-Commisk Secr. Hr. Edv.
RUNEBERG; hvaremot deniUp/, SdllfaTidn.
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N:o 34 införde, år for .1733 iika få ofull-

ftåndig forfl för 1782, daraf at ingendera

gången de Födde och Döde under Hof-Con-
fiftoni Jurisdiction åro uptagpe. En efterlå-

renhet fom ger utlänningar felaktig kund/kap
om Hufvudftaden, och kommer dem at an-

fe Folkmängden dåriiådes for mindre ån den

värkeligen år.

Cafus om Cttr med Ödlor i Cadix J783.

Infånd frän Gena al-Conjulen Gahn.

Vicent Bourty
5

vSoidat i NapoJitanfke

Regementet', hade fedan 5 års tid haft en
flark Veneri/k vårk i hela kroppen, upkom-
men af Gonorrhoe och defsfuiter, hvilke ha-

de emotftådt Smörje-curen , fom han tog 3
gånger, med den contraira effecr, at vårkar-

ne ökades mer och mer. Honom gafs Öd-
lor på följande fått; den Jo Aug. 1733 pre-

parerades han med en liten åderlåtning på
armen, och d. 31 med en ganlka fvag pur-

gatiön, emedan han fants nog utmattad. D.
I Sept. togos 2 Ödlor, hufvud och ftjert af-

hoggs, fkinn och inålfvor borttogs, och fe-

dan de voro ftyckade i bitar, lades i oblat

och intogs i en /ked tried Jitet vatten, bag-

ge två, emedan de voro fmå och ej få fto-

re fom de Veft-Iadi/ke > 2 timmar därefter,

fom
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fom var kl. haJf 9, kånde han en varma i

hela kroppen, och kl. 3 eftermiddagen bör-

jade han fvettas, fom varade til kl. 4, utan

annan crife eller accident. D. 2 tog han å-

ter 2 Ödlor på famma fått, och litet däref-

ter feck han en fiark hetta, fom var häftig

anda til kl. 6 om afton, då den minfkade

och uphörde kl. 9, då han kånde en mår-

kelig lindring i varken i knån &c. D. 3 ,

4 och 5 Sept. prafticerades det famma , och
blef han denna lifta få fortråffeiigt båttre, at

Lan kunde hoppa ur fången, fpafera, göra

alla möjeliga rörelfer med armar och ben,
til och med de måft violénte) fedan han på
få lång tid varit aldeles ftyf och

e
ur ftånd at

göra minfta rörelfe. Han tog Ödlor ånnu
några dagar, och år litet därefter aldeles

fri/k och tjenftgörande afgången med Regi-

mentet til America. Diseten han obferverat

år at taga en tafle Bouillon 2 timmar efter

Ödlornes intagning, och 2 timmar fednare

en fvag Decoft af Amapola. Kl. 12 gafs

honom middag af Kött och Soppa , kl. 4 ef-

termiddagen en taffe Bouillon och kl. 6 en
af Decoften, och om qvållarne til qvålsvai

en fkål med Köttfoppa och 2 löskokte Ägg.

Magdalena Estala, (en Mångelfka)
67 år gammal, hade af fin Man fått Vene-
riik fmitta för 42 år fedan, — altfedan ftun-

dom varit plågad af vårkar, mer och min-

dre,
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dre, fom tiltogo for 2 år fedan i få hög
grad, at hon på et år varit aldeles flyfnad

til alla lemmar, med olidlig våik i hufvud
och alla leder , utan fömn och appetit 5 ha-

de brukat mångfaldiga medel utan efreft. —

-

Begynte taga Ödlor d. 10 Sept., utan an-

nan preparation ån den hon under defs förr

brukade Läkemedel nyttjadt. Hufvud, fötter,

ftjert, inålfvor och fkinn borttogos$ köttet

inlagdt i Oblat fvålgdes häftigt 5 tog från 4
til 9 Ödlor hvar dag , alt efter deras ftoriek*

Straxt efter intagningen kånde hon lindring

i varken. Efter 3 dagar började hon få tåm-

Jig ftarka öpningar, och faliveradej hvilket

fortfor i 15 dagar. Under denna tid kånde
Tion ftundom någon ovanlig hetta 5 men ej

extreme och utan fvettning. Hon fortfor med
Ödlornes intagande i 21 dagar 5 men efter

den i^rde kåndes ingen värkan af dem.

Hvar dag blef hon båttre, och 4o:de dagen

efter Curens början var hon aldeles fri/k,

och fortfar ånnu med båttre hålfa ån någon-

fin. Gör alla fyllor, åfven ftrångare hus-fy-»

flor, kokar och går ute &c.

Under Curen var hon ftåndigt inne. —
Kl. 8 *°g hon Ödlorne, 2 timmar därefter

en Bouillon 5 til middag Kött och Soppa $ til

afton Bouillon eller Soppa, och til beftåndig

dryck Vatten kokat på Scorzonera (a).

På

00 ?e om famma ämne p. 42»
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På den af K. Franfka Vet. Academien

år 1783 utgifne Fråga: om medel at förekom-

ma Hattmakares Sjukdomar (a) åro val flere

uplyfande Svar inkomne, men fom Acade-

mien ej anfedt dem vara fallftändige, har

hon up/kutit at utdela Belöningen til den i

Julii 1785, pä det vederbörande må äga til-

råckelig tid til ämnets iluteliga och fullkom-

liga utarbetande. Prifet beftår i en Guld-

Medaille om iogo Livr. varde.

(Journ. de Paris N:o 116. 17840

/Inledning til bot får Hydrophohie} up-

gifven på Hög Befallning för det allmänna af

M. de Mathiis, M. D. och Fält-Chirurgus

vid H:s Sicilianlke Majrts Armée.

K. Fr. Medic. Societeten har val på Re-

geringens befallning til belönings erhållande

upgifvit detta ämne, och den krönta Pris-

Skriften blir med det förfta af Trycket ut-

gifven; men af famma anledning år ock när-

varande korta Skrift upkommen, fom grun-

dar (ig på en tilfällig händelfe.

A. var på jagt vid Vallodinovi i öfra

Calabrien och finner på fin hemrefa en Vi-

pera, den han lefvande förde hem med fig.

T.£.N:oi8. S Vid

ii i ' ————«—

—

m+mmmmmmmmmmmmmmmm*»

(a) Se Band. 4 p. 19a.
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Vid förbirefan fer han i en Trägård en

Hund bunden, fom på 3*dje dagen var fjuk

af Hydrophobiej til at forföka om få vårke-

Jigen var, iatte han vatten för honom, hvar-

igenom hunden genafi: föll i convuluoner;

då föll det A. in at låta Vipern bita Hun-
den , til at forföka hvad påföigd det kunde
hafva, Tom ock Ikedde i det han retade Vi-

pern at bita Hunden i lappen. Innom en

liten ftund fvålde Hundens fcufvud grufveli-

gen$ convuHioner, fom troligen hårrörde af

Ornvgiftet, infunno (ig, men hydrophobjen

afflannade , ty når man då fatte vatten för

Hunden drack han begärligt 5 dårefter fmor-

des Hundens hufvud med Olja, famt tvät-

tades med Aikali vofatile, fom ock gafs ho-

nom invårtes, hvarigenom fvulnaden förgeck.

A. anför denna håndelfe fåfom anled-

ning til flere Röns anftållande , och förmo-

dar at reaktion af et få Ifcarpt gift fom Vi-

perr.s, emot hvilket vi dock, fom fagt år,

aga bepröfvade hjelpemedel , torde blifva et

kraftigt medel emot förftÖrelfen af den hit-

tils oboteilga fundne hydrophobien.

(Joum. de Paris 1784 N:o 78-)

Uti 6:te St. 3:dje arg. af GSttingifihet

Mngax,in höra följande märkvärdiga afhand-

lingar til vårt åmne

:

Hof-
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Hof-Råd. o. R. MicHAens underföker

ordfaken til den, vid Herodis Plundring af

Davids Graf i et af hvalfven under Jeru-

falems Tempel , utbrytande Låga. Deffe hvaif

nyttjades til Vattenfamling, Korri-Magaziner

och Skattkamrar for den rikedom , fom från

hela verlden då famlades til JerufaJem. Lå-

gan anfer han med all fannolikhet för ingen

ting annat ån en långe innefiuten phlogiftifk

luft. — Bref från Hr. Stabs-Medicus Michae-
lis til Hr. Prof» Forster om det ftora okän-

da Djuret i Norra America 5 Hr. Michaelis

har i Philadelphia funnit et anfenligt förråd

af Djurets ben, hvilka man dels föregifvit

vara af Elephant dels af Hippopotamus, men
efter defs tanka , i anledning af öfre kind-

benet och nåfan , hvilka ben finnas däribland,

måfte vara et annat ilag. Efter de vildas

förfåkran (kall detta Djur finnas lefvande långft

i Våfter. Man vantar med begårbghet afrit-

ningarne på defle ben. — Bref til Profeffor

Lichtenberg om D. Pricks död (a)$ den*

ne rycktbare Alchemicus förgaf lig med A*
qua Lauro-Cerafi , fedan han markte fig icke

kunna undgå (karpfinnige och kunnige Måns
gran(kning. Detta borde tjäna fådane nar-

rar til varning*

(Gött. anz. 1784 St. 74.)

S 2 I an-

(a) Se Band. 4 p. 20, 30* 21$
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I anledning af de förfök med Vatten,

fom Hr. Lavoisier anftålt (a) och hvarige-

nom blifvit uptåckt at det beftår af Inflam-

mabel och Dephlogifticerad Luft, har Herr
Meunier, fom blifvit Hr. d'Alemberts ef-

terträdare i K. Fr. Vet. Academien, i fåll-

ftap med Hr. Lavoisier ingifvit til Acade-
mien et Memoire, fom bevifer icke allenaft

förenåmde fanning , utan ock at dat gifves

rlere fått at i myckenhet anlkaffa Inrlamma-

bel Luft.

Hr. Lavoisier har nyttjat följande Theo-
rie: at fom Calcinable Metaller aga mycken
flågtfkap med Dephlogifticerad Luft, få bor

man igenom dem \ kunna fkilja honom från

den Inflammable Luften.

Til den andan hafva Hrr. Meunier och

Lavoisier lagdt en Tub af jårn i en eldbra-

fa och halt fjudhett vatten uti denne råd-

glödgade Tuben, hvilket vid genomfarten

antagit ytterfta grad af hetta. Järnet tager

då til iig och förenar fig med den de«

phlogifticerade Luften 5 men den Inflamma-

ble Luften fom därigenom /kiijes ifrån den

andra, går med full frihet i en pnevmato-

chemi/k recipient, fom| år flåld vid Tubens
andra anda, dar han vifar fig med alla van-

liga kännetecken, eldfångdhet, lätthet och

den honom egna luckten. Järnet fom nu

blir

(a) Se D. B. p. 74,
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blir 6fverlaftat af den infupne dephl. Luften,

får tilökning i tyngd ochvolum; Tubens in-

re diameter forkortas. Järnet dragés fvagare

af Magneten och får en förftållning i brot-

tet. Men låter man fjudhett vatten gå på
famma fått genom en Tub af Guld eller Silf-

ver, få decomponeras icke vattnet, emedan
deffe Metaller icke åro calcinable (a).

Detta alt bevifer at Vattn år en fam-

manfatt kropp af 2:ne Luftarter, och at vi

hafva et Element mindre ån vi trodt.

Vid deffe förfök får Vattnet vid pafs

1300 gånger ftorre volum och den erhållne

Imflammable Luften år 10. til 12 gånger lät-

tare ån den Athmosphaeri/ke Luften.

(Journ. de Paris 1784 N:o 121.)

Ny heten
Med. Doktorn Hr. Jonas Gust. Fors-

skål, afled i Örebro den 23 Dec 1783 *

57:de året. Han var Bror til den namnkun-
nige Profefforn P. Forsskål, fom 1763 dog
i Arabien, och Son til f. d. Kyrkoherden

vid Mariae Förfamling i Stockholm. Han ha-

de ftuderat i Upfala och pra&icerade Medi-

S 3 cin

(a) En Anonyme påftår i N:o 140, at en Tub af

Koppar, ehuru nåftan lika få calcinabel fom Jär-
net, icke heller ikall decomponera vatcen»



278 # ) o ( #
cin med mycket förtroende , fåfom Medicus
Nobiiium i Nerikej hade ock några år fö-

reftådt Bruns-Intendents Sy/lan vid Medevi (a).

Profeffor Harrison i Edinburg har 1783
utgifvit en Difputation under Titel : De Lue
Venerea, egenteligen emot Prof. Todes me-
ning om Gonorrhoea Virulenta , och där han
föker bevifa at miafma gonorrhoicum icke år

något annat ån Venereum. Mera torde fram-

deles blifva tilfålle at tala härom.
M. D. Profefforn och Arf-Ståth. Förfte

Lif-Medicus Hr. Gvalter van Doeweren,
dog i Leyden d. 31 Decemb. <?3 år gam-
mal. Han har bland annat gjordt (ig kand
för en afhandling om Majkar i Mdnnijkan,

A Hof-R. Nicolai har 1733 j Jena 8"0,

Utgifvit Samlung von Beobachtungen Recepten

und Kurarten, hvareft omtalas Fin-dttickas

fötråffeiiga värkan at fåfom CJiftir användas

Uti Miferere\ hård forfioppning af Jlolgången

pch inflammation uti tarmarne , hvilket ge*

nom hans årfarenhet /kall vara ftyrkt och hvar-

til, fåfom ganfka förmånligt, han högeligen

råder. (Erl. Gél Zeit. Bejtr. VIII W. 1784)*

Hr. Pierre Jean Macqver, Pharm. Pro-

feffor och Ledamot af K. Fr. Vet. Acad- m.

m. namnkunnig ftor Chemicus, dog i Paris

den 17 Februarii 1784. F^dd. den 9 Okto-

ber 1713.
Hr

(a) Se Baud. 4 P» 224»
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Hr. Ant\ Vilh. Plaz, Prof. Medicin»

Decanus och Senior vid Med. Facuit. i Leip-

fig, dog den 27 Febr. i defs 76:te år.

Hr. Joseph Rauun, K. Fr. Lif-Medi-

cus, f. 17085 dog i Paris d. 12 April 1 784»
Kand af flere pra&i/ka Arbeten.

Hr. Ant. N. Rib. SANCHes, f. i Por-

tugall d. 7 Martii 1699, dog i Paris d. 14
Ocrob. 1783 j dar han viftats fedan 1747.
Han hade varit Kejferl. Rylk Stats-Råd , Me-
dicus hos Kejfannnorne Anna och Elisa-

beth , famt Medicus vid Ry/ka Arméen un-

der Fålttoget til Crim 1736—9. Blefi Ryfs-

land olycklig för Stats-ordfaker och lefde af

Peniion därifrån. Hade varit Eqehhaves Lär-

junge och blef af honom utvald til Ry/ka
tjenften 1731. Hr. Vic-D'azyr höll Årnin-

nelfe-Tal öfver honom i K. Fr. Med. Soc.

d. 2 Martii 1784- (Se p. 234.)

Fortfättning af Hrr. Provincial-Medic:

Embets-Berattelfer for är 1783. (Se
det föregående p. 149)*

9) For Stockholms Län , Södra X>ifiriBtt^ af
Dofl. Carl W. Wertmuller.

Ifrån årets början til flutet af Junii må-
nad hade ingen Farfot yppat fig, men vid

flutet af denne månaden, då ftark hetta och

S 4 tor-
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torka långe varat, upkom uti Sånga Socken,
Fårentuna Hårad, en råtaktig Bröft- och
Hals-fjuka , fom i fynnerbet i Kumbla och
Nybble Byar var häftig och dådande. De
fom angrepos af denne fjukdom fingo forft

en lindrig froft, hvarefter fålgde hetta och
feber med mycken matthet, fom alt mer och
mer tiitog. De fjuke klagade åfver flyga i

broftet med fvårighet at draga andedrågten
och at fvålja. Puifen var fnåll , men låg och
ojåmn. Den 3:dje och 5:te dagen började

de at yra tils de på Q:de och igrde dygnet
dogo.

Efter döden fyntes blå flackar på bro-

ftet och kring halfen. De fom härvid op-

nat ådern, dogo, utom en eller annan fom
hade någon inflammatori/k complication.

De fom öfvervunno fjukdomen, klaga-

de långe därefter öfver fvårighet at fvålja med
illa Juektande uphoftning och kraftlöshet.

Ät/killige, fom ej angrepos af denne
ljukdom, kånde fig ovanligt matte med en
flinkande fvett.

Härvid låt jag de fjuke dricka tunna

Gryn-fåppor och Korn-vatten blandade med
Åtticka til angenäm fyrlighet, och nyttjades

pulfver af Cremor Tartari, Såcker och Tartar.

Antimonialis.

Af 16, fom i denna Farfot fingo tilfyn

och Mcdicamenter, blefvo 4 döde och 12
kommo åter til bålfan.

Vid
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Vid flutet af Julii och början af Augufti

månader började Rödfot blifva nog gångfe

,

få val i Alfike och Knifftad, fom i Odenfala

Socknar.

Sjukdomen hade vanliga Symptomer och

botades med kräkmedel, Syrliga medel och

Rhabarber.

Uti den Epidemien fom geck i AlSke

och Knifftad Förfamling voro 93 fjuke af

hviike 29 dogo och 64 blefvo fri/ke. Meti

Paftor beklagade at de flåfte icke lagt til förr

ån fjukdomen var i (in högd.

Vid den i Odenfala Sokn gångbara Röd-
roten, låt jag de Sjuke nyttja det medel, fom
Chur-Furften af Pfaltz år 178 1 låtit puMice-

ra för defs goda värkan i Rödfoten , och (om

i Vecko-Skriften för Läkare och Naturfor/ka-

re lll:dje delen pag. 276 finnes infördt, fe

dan de förft tagit et Vomitive. Detta rrv-

del håller Vax, brun Sirap och utfpådd Vi-

triols-fyra. Men oaktad min begäran har

fedan af Probften aldrig fådt underrättelfe

defs värkan , eller huru många fom varit fju-

ke, dödt eller tilfri/knat.

Som Kopporne hela detta året varit ^ån^-

fe hår i Staden, få blefvo de åfven altman*

nare på Landet. I December månad börja*

de de at döda Allmogens barn i Wasiunda
Sokn. De voro af putride art och famman-
löpande. En och annan hade biifvit biind

S 5 och
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och Iungficktig* Andre hade elaka kölder

och får efter Kopporne.

Evacuerande och Antifepti/ke medel

,

tillika med ymnog dryck af Kornvatten och
Grynfoppor blefvo härvid nyttjade. Men fom
denna Epidemien varade ånnu i Januarii må-
nad , få kan jag ej hafva åran at inberåtta ut-

gången eller antalet af fjuke och friike.

10) For Stockholms Lån, Norra Diftri-

äet, af Lars Balk, M. D. AJJeJor.

Mot flutet af förledit år, fick jag under

Cur i Lue venerea flere Perfoner i Husby
Socken och Långhundra

r
Hårad

5
famt på et

annat flålle, neml. uti Ofteråkers Socken 3

Perfoner. Om deras ömkeliga tilftånd och

plågor aflåmnade jag ock då beråttelfe. Nu
blefvo de alla inpå detta året lyckeligen be-

friade ifrån fina plågor, få at jag efter 3:ne

refors befök på hvardera ftållet med trygg-

het kunde låta dem uphqra med all medici-

nering. En Torpare i Ofteråker brukade i

längre tid Mercurialia til fine plågors mårke-

liga förbättring å Genitalia och andra ftållen,

men fom hos honom var något Chronifkt o-

artadt complicerat, få at han befvårades med
envifa (år, ej olika Elephanticorum , \it jag

honom en lång tid bruka Antimonialia och

dric-
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dricka Decoftum Rosmarini Syltfeftris, hvar-

af fåren aldeles förbåttrades och han til hål-

fan återftåites.

Scabies i fvår grad var i början af året

och långt inpå våren och de förfta fommar-
månaderne en mycket allmän plåga i år hos

Allmogen och det fåmre folket, få at för

denna orfaks /kull några til Carlscrona häri-

från orten i April ut-commenderade Båts-

mån måfte blifva hemma. Den angrep måft

hela kroppen , men i fynnerhet underlifvet

med flora och uphögda' får och blemaktiga

ut/lag
,

jåmte et ledfamt kliande. Vanlige

utvårtes medel bruktes af Allmogen utan fyn-

nerlig värkan, hvarföre åtflrillige mig rådfrå-

gade, hvilket i flik fjukdom Tom denna ej

garna fker, få framt ej högfta nöden fådant

kråfver. Utflaget var hos fomlige mer våt-

fkigt , hos andre åter torrare af vårre eller

båttre art, alt efter blod-masfans olika be-

/karfenhet, men i allmänhet ganfka envift, få

at blodrenande Decofter och Pulver jåmte

Jaxerande Mercurial-medel och den exaclafte

diåt knappaft hår ville hjejpa , om ej därmed
längre tid continuerades. At/killige fademig,
at de efter mit tilftyrkande rönt god värkan

efter dageligt bruk af Kårnmjölk, den de nyt-

tjat jåmte åfvannåmnde blodrenande medel.

Rodfoten* Denna ortens årliga och van-

liga farfot i Augufti och September, har i år

varit mer allmän ån förr, famt började o-

van*
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vanligen bittida, ja på några Hållen for Mid-
fommaren, förmodeligen af den ftarka hettan

utan minfta rågn och fvalka i Maji, Junii

och föijande månader.

Af den utförliga Journal, fom Klåckaren

i Wåto Socken Lagerström fördt , finnes, at

98 Perfoner dar fökt och undfått läkemedel,

hvaraf allenaft 9 dödt , fom ej år mycket på
et få ftort antal fjuka. Och fom jag år full-

kommeligen ofvertygad om råtta orfaken hår-

til, bör och kan jag den ej förtiga. Denna
vidftråkta Skargårds -Socken år få belägen,

at måfta delen af Förfamlingen med båt må-
fte färdas til Kyrkan, fom ligger vid Saif-

fjön , men Pråftegården långt up åt Landet
belägen 5 hvaremot Klåckaren bor vid Kyrkan.

Denne Klåckare, fom icke allenaft år en fnåll

åderlåtare , utan ock en flitig , förftåndig
,

redlig och drifvande Karl, har i Socknen et

allmänt förtroende, få at i hans händer har

jag förr vid farfoter, mert ifynnerhet vid Röd-
foten i år lämnat läkemedlen och min före-

fkrefne Regime , {amt omftåndeligen i alt in-

ftruerat honom. Hans drift , oförtrutenhet och

förtroende ibland Allmogen tii/krifver jag al-

deles den annars ovanliga håndelfen , at nem-
ligen förmå Böndren til at i råttan tid, och

innan fjukdomen fådt öfverhanden, tilfåga

och nyttja läkemedel. Sådant år dock hår

Ikedt. Vomitoria och laxantia i förfta da-

garne brukade, hafva hår blifvit riktigt exfe-

que*
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querade med den önlkeligafte värkan, och

denne mannens ofparde möda, at fjelf ingif-

va och vara tilftådes vid deffe medels råtta

bruk, har vårkat mycket godt, ja få, at all-

mogen knappad kant (ig fjuke forrån de va-»

rit i Klåckare-gården , nyttjadt och fått for-

troende för läkemedlen famt blifvit fri/ke.

Det nöje en Provinciai - Medicus har dåraf

,

at vid farfoter erfara, det de förordnade lä-

kemedlen och fåre/krefven regime varda rått

använde til folkets förbättring, år hos mig
åtminitone ganfka kånbar, at förtiga den o-

fkattbara nytta Riket dåraf har at förvänta,

då folk blifva räddade, fom annars i otid

bortryckas. Upmuntringar och heders-tecken

för fådane, fom hårtii bidraga, /kulle göra

den ön/keligafte värkan på flere i landet, at

vid Farfoter i Socknarne vifa drift vid lake-

medlens bruk, och då kunde ortens Läkare
med mera nytta utöfva (it ämbete.

Rödfoten har i detta år öfver alt varit

dårutinnan mycket /kiljaktig ifrån de förra

årens och livad annars vanligit år, at utom
det den mail angripit barn, har merendels

blod ftraxt förfta dagarne vift fig, utan före-

gående Diarrhée uti en eller annan dag, flit

och knip (Tormina) hafva oftaft förfta da-

gen kants 5 och hos åt/killige, i fynnerhet äl-

dre folk, har blod-pink (Mitfus cruentus) ej

varit fållfynt. I Skärgården har Ijukdomen

väl varit nog allmän, men dock ej få häftig

fom
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fom up uti Landet, til åfventyrs torde fval-

kandet af vattnet i Skargården något miidrat

och tempererat den i är (lärkan*e (ommar-
bettan i flere månader, hvilket trutit up uti

landet, dar få infjöar men måft torra ocb
fkoglöfa åkerfält utgöra Landets låge. AtVo-
rnitoria och Rhabarbenna i förfta dagarne,

göra all önflkad värkan, år en oftridig fan-

ning 5 men då fjukdomen fått öfverhand , fom
bos de flåfte garna /ker, då dårom ej i tid

tilfåges, få har detta årets Epidemie varit

nog envis at bota. Efter Rhabarberns bruk

i iiere dagar har val flitningarne något min-

/kats, men ofta påkommande biodblandade

öpningar jåmte fiolgång (Tenefmus) plågade

icke deftomindre de fjuka. Vitrum Antimo-
nii ceratum och Ipecacuanha i refratfa don",

Gummi Arabicum i Såppor jåmte andra van-

lige ftoppande medel, hafva föga eller intet

uträttat, Diafcordium och Theriak enfam
åfven ej fårdeles. Men pulvis fabse Pechurim

i vederbörlig dofis upbländad med Theriak,

har aldrig flagit felt, hvilket jag fjelf icke al-

lenaft erfarit, utan ock öfver alt från Pra-

fterlkapet anå(ått fågnefamma rapporter. Pro-

portion har varit följande: Re. Theriacse dr»

I P. Fabae Pechurim fcr. i. M. dr. f> Pro

una doft, och då de fjuka tagit en fådan

quantité i 2, 3, högft 4 qvållar efter hvar-

annan , fedan Rhabarber eller Vomitoria för-

ut nyttjats, har curen därmed fullkomligen

va-
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varit gjord. Uti Diafcordium ingredierar

val faba Pecburim, men i för liten do(is.

Jag brukte, fom åfvan nåmndt år, denfam-

me i början, men utan fynneriig värkan i

detta årets Rödfot.

Kopporne (Variolae). Sedan Vårtiden

1779 hafva defle uti mitt Åmbetes-diitrift ej

någorftådes varit fynlige , förrån Midfommars-

tiden detta år. De vifte tig då förft 1 Blad-

åkers Socken på gråntfen af Upfala Lån,

dock ej allmänt utan på få ftållen i Socknen

,

och voro efter beråttelfe hos fomlige af e-

lak art. Längre in på höften i September

inkom fmittan i Skargården, förft vid Furu-

fund , et bekant hamnftälle för til och från

Stockholm gående Skepp med Paffagerare,

fom kommo från Stockholm. Dår fmittades

aidraförft et barn. Sedermera har fjukdomen
utbredt fig något i Skårgårds-Socknarne, men
har ånnu ej blifvit allmän. Hos alla dem jag

fedt och befökt hafva Kopporne hittiis varit

af lindrig och god art, åfven fom ganfka få

af allmogens barn dåraf d6dt i Skargården.

Däremot ikall upp åt landet i Skånhåila med
flere Socknar i Semming- och Erlinghundra

Hårader, ej 'långt ifrån Stockholm och Sig-

tuna, illa artade Koppor, efter beråttelfe,

vara gångfe, hvaraf månge barn /kola dödt.

En del af denne ort tilhör vål mit Diftrift,

men ingen af Pråfterfkapet har ånnu dårom
lemnat minfta' underråttelfe.

II) 4f
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II) Af Prov. Med. i Björneborgs Ldn> Aff.

Do&or Bengt Björn lund.

En Piga hade tagit Tobaks-olja at fat-

ta på Bomull, uti en ihålig värkande tand,

hvarsi. något iårer nedkommit. Håraf fick

hon tätt på hvarandra följande dåningar och
fvimningar, fom et hälft dygn continuerade,

oakt2dt hon druckit i ymnoghet Mjölk , nå-
got Olja, låtits åder, brukat Lavement med
ipéra härföre, Magan tilfvulnade häftigt, med
invårtes bränningar hårunder. Sedan fvim-

ninr;arne öfvergådt, måfte hon dock för matt-

het hålla fangen et dygn.

Uti November kallades jag til en Karl

på Landet 6 mil härifrån, fpm blifvit hårdt

Hagen med en påk öfver högra hjefTebenet,

örat och en del af tinningen å famma fida,

hvarefter han bortfvimmat och afgifvit nog
blod ur näfa , mun och famma öra , åfven

upkaitat blod rlere gånger, famt legat flere

timmar utan fansning. Bloden ur örat kom
flcoftals fprutandes hela dagen igenom. Vid
ankomften til den fjuka, efter et par dagar,

hade blödningen fagtat fig och förbytt fig i

blodigt vatten och blodrås uti famma öra.

Den fjuke kunde ej uplyfta hufvudet för å-

kommen fvimning därvid uti flere dagar. A
ftållet hade en ftark fvulnad yppat fig, med
en häftig värk i hufvudet och i fynnerhet öf-

ver pannan och ögonen famt uti örat. Om-
Dag af kalt vatten bruktes på hufvudet med

lin-
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lindring, och marktes ingen krofsning eller

remning å Hufvud/kåien. Iglar applicerades

å fvulnaden, åfven koppning omkring, fom
minfkade denfamma. Svåra fymptomer på-

höilo måft en vecka , men därefter mer och

mer minfkades, igenom trägen fkötfel under

mitt viftande uti 10 dagar, hvarefter den

fjuke kunde upftå och vara utom fången,

dock var han en tid ännu döf å famma öra,

fom efter hand förgådt.

Et mifsfödfel har förekommit mig, på
hvilket vånftra armen, os humeri, ulnae, ra-

dii, med handen och Scapula, å famma fö-

da, voro borta. Det vånftra knäet och be-

net var krokigt och inbögdt, famt kunde ej

utftråckas utan var orörligit, fåfom ock Jår

och benet a famma fida var kortare och fma-

lare ån å den högra. Scrotum hade ftorlek

af etGås-åggj Barnet, fom var fuligångit och
et Gåffebarn , hade lefvat g dagar, under

ftåndigt qvidande, famt ej tagit bröftet, utan

blifvit födt med Mjölk &c.

Ibiand andra håndelfer märkes, at 2^ne

m&& 'blinde och nu ålderftegne bröder, hår

i Lånet boende, den ena 71 år, den andra

68 år, hafva i år måft återfådt fin fyn af

fig fjelft. Den af 71 år har haft uti 30 år

gra Starr A det ena ögat, och å det andra

mer och mer mot åldren tiltagande, at han
knapt kunde vågleda fig» Den andra 08 år,

har haft gra Starr å bagge ögonen uti 9 a 10
V. B. N:o 19. T år.
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år. Det ena ögat har no blifvit feende, at

han därmed kan bjelpa (ig, och den för-

re kan äfven på något längre håll grant åt*

flulja objecterne.

12) Af Prov. Med. i Wefieräs Län, Doäor
Birg. Mart. Hall.

Rheumatifk värk och Podager-attaquer

anfatte flere fvårare.

Variola Spurice vifade (ig i flere Förfam-
lingar uti Februarii månad.

En Råtaktig Feber började i Martii må-
nad vi fa dg , Tom i Maji b! ef fvårare och
mera gängfe: de fjuknade neder fedan de i

några dagar gått hångfjuka , miftat matluften

och klagat öfver hufvudvärk, krafteme voro

i förfta dagarne borta, ömhet och värk i

kroppen, men i fynnerhet en ftåndigt tryc-

kande värk åt nacken
5

yrfel tilftötte, om
momarne voro de något båttre, och fjukdo-

men anfatte altid häftigare emot natten, nä-

flan ingen fömn hos en del, och andra lågo

likfom i en dvala 5 hos de rlåfta vifade itg

petechiae, fom voro röda 5 de fom i början

ej väl artördt, fingo mattande Diarrhoe; lem-

nade åt dg fjelfve iluppo de ej denna Feber

förr ån efter 6 veckor $ ftändigt klagades öf-

ver tryckning och värk vid maggropen och

bröftet. Emetica, Laxantia och Acidum Vi-

trioli, uträttade at de, fom tidigt brukade

deffe medel
, på li:te dygnet voro frifka.

Diarr-
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Diarrhoet fordrade altid Opii bruk, då det

kom längre in i fjukdomen.

Rodfoten vifade fig i Julii uti Rytrern,

Björkfta, Kjöping, Skultuna och i VefteråS|

var dock lått håfven med Laxantia och O-
piater efteråt.

Koppnrne voro endaft gångfe i Kohlbecks

Socken. Rötaktiga febern continuerade , och

Kyrkoherden inberåttade : "at i Möklinta Socr

35 ken och Tornby By hafva rlere varit be-

Mvårade af en Hetög feber, fom beftår i

"bufvudvårk och yifel , bröftfjuka, ftark di-

"arrhoe, famt lamhet och ömhet i alla kropp-
35 fens leder och lemmar, at de dogo pa

"9:de och l<f:de dygnet, at den angrep un-

"ga och gamla, och at i nåfta By Öftervad,
55 en yngling dödt af denna fjukdom får ert

"månad fedan, och at alla de efterlefvande

"i hufet dåraf blifvit anfatte." Således af-

fldckades genaft före/krift och Medicamen-

ter, och jag befökte dem fjelf kort därefter;

i Tornby var icke mer ån en enda gård fom

icke var fjukt uti 5 Byn beftår af ig gran-

nar 5 — Allmogen var ganfika trög at fåga

til når de fjuknade och at vilja bruka Me-
dicamenterj 49 voro tilfrifknade och de flå-

fta på båttrings-vågen, utom några, (om fått

Recidiv, då de ej velat i akttaga diseten.

T 2 13) Af



13) yf/* Prov. Med» i Hedemora Diflrid, As*

fefforen Dofl. Carl M. Blom.

Den 22 Februari!
?
opnade en dSd män*

fiijko-kropp , hvars fjukdom uti et och et hälft

års tid fortfarit under en mångd Nerveufa

anfall och plågor. Febern, fom dem långa

åtfölgde, uphörde fmåningom och af fig fjeif

fram åt Junii månad 1782, och i ftållet för

en dittils varande grufvelig utmårgJing, be-

gynte kroppen blifva tjock och fylligare, til

defs den til flut fåg ut fom fvullen, upblåft

och van/kapelig. — Inge Medicamenter vi-

lade hos henne minfta gagn : hvadan hon ock

med dem fjelfvilligt och utaf fårefats, alde-

les i Martii månad uphörde. Lamheten i

armar och hånder förblef ock lika $ men den
häftiga matluften, den fmårtefamma varken

och ryckningarne uti maggropen, minfkades

något framåt fommaren, til defs de omfider

inpå Höften och Vintern åter igenkommo
och anfatte vårre ån förut. — Hon blef,

under dem, död i Februarii månad det på-

följande eller detta år 3 och vid öpningen af

dete kropp befanns följande:

1:0, Kroppens fvullna och oformeliga utfeen-

de hårröra af et, imellan huden och buk-

mufclarne, befintligit öfver 2 tums tjockt

Ifter eller Spåck. .

2:0, Peritonaeum, Omenrum och Mefen-

teriura likaledes öfvertåckte med ovan-

ligt



ligt fett och i fynnerhet det (Iflnåmndes

hinna, genom utväxte och nedhängande

hårda klimpar dåraf (fomlige ftore fom
Höns-ägg och andre långa och Cylindri-

/ke, liknande Ko-fpenar) få utfpånd och

fönderfprångd, at den på få ftällen var

hel, utan fåg hålig och genombruten ut

likafom et fint bundit myggtjåls-nåt.

3:0, Magen upfyld med circa et och et hälft

qvarter Chymus, hvilken luktade fur fom
Ättika, och vid prof med til hands va-

rande Sal. Tartari fix : och — C. C

,

jåfte häftigt och gaf ifrån fig en mycken-
het luftblåfor.

4:0, — Defs tunica Villofa på fiere ftållen

bortfrätt och hf/kafven.

5:0, Så väl Ventriculus å högra fidan , fom
6:0, Inteftinum Jejunum och Ileum tåmme-

Jigen inflammerade. — De öfrige Tar-
marne mycket uffpånde af väder famt

färgade af galla.

8:0, Lungorne, framåt mycket löfe och flad-

drige, bak åt ryggen faftväxte och ftarkt

inflammerade famt fyllde af grumerad
blod.

Häraf kan nu val den vifta öfvertygelfe

vinnas, at hennes fjukdom och alla de Ner-
veufa attaquer hon därunder måft utftå, här-

r6rdt ifrån et Acidum praedominansj men
hvarifrån den myckna fettman kunnat upkom-
jma (då Acida likväl åro kände för at böra

T 3 för-
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förflöra den) det torde blifva fvåraré at ut-

reda. — Monne från den ftåndiga Cibus et

Qvies Corporis, fub decurfu Morbi? men
hvarföre bJef hon då icke fet långt förut?

och huru kunde af den väntas en hålfofam

näring famt få mycket Ifter beredas, under

få många och långvariga fpasmer och plå-

gor? — Eller, monne Pinguedo hår var

morbofa, åfven fom alt det öfriga? (a)

I Odober öfverfördes Koppor til Hede-
mora Förfamling, och mot flutet af famma
månad anftålde jag Koppympning på 5 ft. mi-

rie och 14 andras barn hår i Staden. Ål-

dren på dem var, gradatim, från l| til 11

år$ utom 2:ne fi., hvaraf den ena hade up-

nådt 1$ och den andra 21. — Samtelige

ondergingo 3 veckors praeparation , innan

ympningen företogs. — De fingoalla, i hög-

fta måtto, lindrige och goda koppor, undan-

tagandes en liten Fröken F - - - om 7 år,

hos hvilken de blefvo icke alienaft otaligen

många , utan ock af mycket elakt flag. —
Hon hade val altid fedt frifk ut 5 men var

fpådlemmad fin och fallen för fkråmfel : hva-

dan ock defs beredeife förut mer, ån de

andras, blef andrad, in/krånkt och för-

kor-

na) Den åfverfiödande Syran in prim is v i is vårkade

ofelbart den ftarka 'matluften och därifrån följer

helt okonftiat fettman , fedan febern uphörde,

hvilken förut genom fvett m. m, utmärglade pa-

tienten.
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kortad» Imedlertid, når Kopporne bröto fram,

vifade de lig i vida klafar, i fynnerhet om-
kring alla Arrus$ blefvo dar contiguxj altid

fmå, platta, bleka och tröge i ih lopp, alla

ftadia morbi igenom. En ftåndig Feber åt-

fölgde dem. Deras rufvor voro envife , at

vilja affalla 5 och det gick ut inpå 6:te vec-

kan efter ut/laget, innan de alla förfvunnit.

Anfigte, händer och ögon på den fjuka,

fvålde ock igen, likafom i naturliga Kop-
por. — En kopp-klafe, fom fått (ig öfver

högra Ro-benet, gangrzenerades och lämna-

de i tums vidt, famt en half fingers långt

finueuft får, fom gick up och bak åt ryg-

gen. Med detta fåg det ock illa ut, i

fynnerhet innan Gangranen handt at biifva

helt och hållen affkild^.men det fkedde ock
omfider lyckligt: och denna lilla ymp-patient

blef, genom god föda, et Aåndigt bruk af

Emulfio Kinara och afTörande medel, lika få

vål lytfri och återftåld til hålfan, fom alla de
öfrige.

14) Af Prov. Med. pä Åland. Do&. Joach.
Cronholm.

Fattiga Torpare-huftrun Anna Änder s-

dotter från Jomala Socken , hade uti en vä-

derqvarn malit fonder högra främre armen

på 2:ne ftållen. Vid handlofven, var både
Radius och Ulna tvårt af tått åfvanför leden,

och vid armbogen var Radius i bitar men
T 4 Ul-
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Ulna hel 5 jäg emottog henne § dagar dar*

efter ganflta ufelj men genom flitig tilfyti

och tjenlig fkötfel, blef hon omfider få läkt

,

fedan några benfpliftror blifvit exfoiierade och
uttagne, at hon utan ringafte men kan röra

armen och taga med handen.

Venerifke fjufo hafva nog fyflofatt mig i

år, neml : i Jomala Socken och Onninge By
yppades 10 pedoner uti mer och mindre
grad angrepne, uti Sunds Socken 3:ne dito,

Iwilka alla bekommit Medicamenter, och jag

lioppas de åro låkte, emedan jag fedan far-

leden Höft ej hördt af dem.

En enda onaturlig och fvår FSrlofining

iar håndt hår på orten fedan min hitkornft,

dar min närvaro behöfts och jag blifvit kal-

lad, neml: på en Huftru i Torps By hår i

Hammarland, fom med Tvillingar var haf-

vande, den ena dåraf blef ordenteligen född

lefvande, men det andra barnet v3r dödt,

och kunde af den närvarande Bondhuftrun ej

borthjelpas $ en af mig tillård Rlåckare-huftru

fcilkallades, hvilken åter begårde min närva-

ro. Vid min ankomft var högra armen och

axeln född, qvinnan ganlka matt, alla vår-

kar borta och partes genitales fvullna; efter

en vsnefe^ion, Bad, m. m. blef dock Huftrun

kort därefter, genom vändning förlöft af et

dödt Flickebarn 5 men oaktadt alla förmanin-

gar
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gar til Huftrun om varfamhet under defs fjuk-

liga tilftånd, gick hon dockvför bittida iip

och dog på 9:de dygner af en tilflagen Di-

arrhée med blodftörtning , utan at någon hjelp

däremot fåktes.

15) Af Prov. Med.' i Ukhå&orgs Län D08.

Chr. Herman Cargek.

Vid Hr. Schmuckers Rön med Sem.
Sabadillae, fåfom et fåkert medel for al! [lags

Ma/k, får jag den åran erindra, det jag re-

dan år 1776 uti min Åmbets- Relation an-

mälte, at jag då med nytta rönt famma me-*

dels värkan af många förfök i några år,

fom bekräftat Sem. Sabadillae båttre och få-

krare värkan, ån det Nufferfka medlet, hvil-

ket hårMdes mäftadelen blifvit fruktlöft för-

fökt (a).

T 5 Co-

(a) A t Nufrerika medlet ej al tid ilar in och utdrifver

Tsenia, år vål icke ovanligt; men man bör dock
noga fe efcer om den nyttjade Radix Filicis varit

af rått flag , gulgrön inuti, vål renfad famt fint

pulveriferad , åfven fom -den bör repeteras i fall

patienten kartar up henne. Hon lyckas då me-
rendels , allenaft man ej mifstager fig i diagno-

fis morbi. »

Pulvis Sem. Sabadillas år eljeil et mycket
godt medel at bruka emot allahanda Hågs Ma-
ttar (B. 4 p, 337, 361)- Jag har brukt det

i piller med Honing hos xSitt fpåda Barn, och
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Coliqutr , inflammatoriska , flatulenta,

CoIJiquativae och Hemorrhoidariae , förefalla

hårftådes ganfka ofta, och hvaruti fiere i

ftörfta haft lifvet tilfåtta: månge hafva blif-

vit hulpne, fom i råttan tid och vidaccéens
början anlitt Läkaren, då Lavementer, fo-

mentationer 6fver magen, Semi-cupia, Se-

dativa, falia media, antiphlogiftica, Rhabarba-
rina, refratfa dolis Ipecacuanha och Kermes
Mineralis, famt fluteligen Seltzer, Spa eller

Pyrmonter-vatten blifvit nyttjade, Framledne
Herr Landshöfdingen och Riddaren JÅger-
horn, fom ej tilfylleft kan faknas af allmän-

heten , måfte genom en i början illa vårdad

inflammatorisk Colique fatta Jifvet til 5 eme-
dan en fchirrofite i högra Lobus Hepatis

vållade tåta och itererade accéer , fom öfver-

gick til inflammation och fuppuration famt

materien uttömde fig i underlifvet, utkom
lluteligen genom nafveJn, til myckenhet, livar-

til kom Gangraen innom g dygn efter mate-

riens utbriftande , dåruti han med fufl fans-

ning, ti\ vid pafs 12 timmar förut, flöt fitt

ärofulla lif.

Siftledne Höft föreföll en nåra lik hån-

delfe med Grofsbandlaren Hr. Johan Uhl-
ströms Fru, 40 år gammal, af ColenTkt

temperament, Hyfterifk och (om ofta varit

at-

med glädje fedt defs kraft at utdrifva Afcarides

af florre och mindre flag.

J. L. Q,
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atfaquerad af Coliquer
,
jämte derangement i

defs menftruationj blef den g fifti- Novemb.
atfaquerad af en ftark Colique, den hon med
hetfige Colique-droppar och andra fkaddiga

medel fokt dampa 5 men föll uti en häf-

tig inflammations-feber, med grufveiiga itygn

i högra (idan och flutet af fifta ref-benet
5

hvareft kändes en hårdhet af Léfren, och

fåledes en tydelig Inflamatio Hepatis.

Den 10 b!ef jag hårtil kallad, pulfen

hård och full; en torr biwnnande hetta och

vånda i berörde fidä, täta kräkriingar, utan

evacuation, famt interceptio urin«, torr och
fpetfig tunga , utan torft 5 venaefeåion och ve-

ficatorium på famma fida hade varit applice-

rade fröktlöftj Oxymel Simpl. & Sqvilitic.

hade hon intagit blandat med det vehiculum,

fom nyttjades til dryck: I denna ftållning,

ordinerades då genaft ftark Decoelum Hb.
Conii, fom lagom varm eller ljumt applice-

rades continuerligen på underlifvet , med tjoc-

ka ylle-dukar, kylande och lindrigt evacue-

rande Lavementer, Cathetern til urins eva*

cuerande före/logs, men blef ej af patienten

beviljad, refrigerande regime och diaet famt

mixtar af följande Re. Sal. Corn. Cerv. Vol

I dr. Succ. Citr» q. i. ad perfekt. Satur. ad-

de aquae fluviat. 6 uricias. — Cinamom. 1

unc. Sp. j£ter. Vitr. i~ dr. Syrup Rub. idei

i unc. ordinerades 5 håraf togs akerjiatim med
re-
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refrigerande pulfver, och emot natten Tina.
Theb. io a i<> droppar.

Den 12 infan tig Crifis; urin fom da-

gen tilförene börjat flyta fmåningom klart,

gick nu ömnigare och var genaft tjock och
grumlig 3 tranfpiration var börjad och tungan

fvulnade, famt toriken (aphtae) infann tig i

nog hög grad, hvilken behörigen Hutades,

med tjenlige renande och ftyrkande medel.
Hårdheten förfvan efter fomentationen, och
fedan nyttjades Emp. e conioj aila evacua-

tioner började gå i naturlig ordning och då

och då togs Rhabarbarina författe med Li«

quor. Digeft.

Curen flöts med Infuf. Kinkinae och yt«

terft Pyrmontervatten.

Patienten blef fuJlkomligen reftituerad

och mår nu utan vidare anftöter val.

Veneri/ke Sjukdomar har i det flft för-

flutne famt flere framfarne år, i detta Lån

varit öfverflödandc. Afledne Stads-Fåltikåren

-Salandek, få val fom jag, hafva med fam-

fåka krafter bjudit til at hjelpa defla uflingar,

och til den andan delt ofs emellan et odrå-

geligit befvår, icke allenaft at bota, utan ock

hyfa i våra gårdar, /kota och föda dem.

Det rum af 9 quadrat-alnar, fom jag

på min Gård för några år fedan upbygdt och för

deras rakning inrättade, famt koftade öfver

Hundrade Ridaler fpecie, var ej tifråckeiigt

och rymligt, at emottaga pä en gång et få

ftort



# ) o ( # 301

ftort antaj, fom fig infann 5 fördenlkull un*

derflälte jag Konungens Befallningshafvande,

at få inreda de rum , fom tilförene Vaktmä-

ftaren och Betjeningen vid cafferade Krono*

häcktet på Uhieå Slott bebodt, til berörde

behof, beftående af en Sal 9J alnar lång och

9 dito bred, en Kammare af 9| alnar lång

och 5| aln, bred, famt en 9 quadrat alnar

flor Bagareftuga, Badftufva, Farftuga, Con-
toir och Kallare, alla under et tak 5 hvilket

beviljades, och til reparations -koftnad affig-

nerades utur Rånteriet 54 R:dal. 39 fkill. 8
r:ft. af Lazaretts-medel , enl. verificerade Räk«
ningar.

Den 11 Februarii emottogs förfta pa-

lienterne i diverfe rum.

Den af mig hållne Journal vid detta

Sjukhus, vittnar, utom nödvändigheten, jämväl

om den åtrå, at vårda den uflafte del al

med-männi/kor: Enfam och utan biträde af

Fåltfkär och handtiangare, har jag dageligen

flere timmar varit fyflofatt med deras ansning,

uti fådane ohyggligheter, plågor och flank:

Deras föda har utaf mitt husfolk blifvit lagad

och dem tilftäldt En enda fjukvakter/Tka,

Xom med 16 /kill.' i veckan, fritt underhåll

och husrum, blifvit lönt, är härtil brukad.

Utom vanlige medel, har jag rönt en
utmärkt nytt? af Opium, jämte mercurialier,

nyttjad ifrån i til och med 8 ,
9 a 10 gr. fucces*

five om nåtterne uti alla tvärade håndelfer.

So-
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Solutio Hydrargyri Gummofa , har med

långt ftörre framgång blifvit nyttjad , ån Mer-
curial-falfvar; då deffe fenare flagit feit, har

det förra ej varit fruktlöft når man dageli-

gen med et ftycke fvamp, fåftad vid en li-

ten pinne, fölar (vampen i berörde folut. och
därmed halfen, gommen och tungan gnider^

med förundran läker både fåren i hatten och
munnen inom kort tid, famt lukten och den
vedervärdiga ftank förfvinner, fom både af

fmittan och falfvan upkommitj utafalia, fom
detta medel nyttjat , har ingen enda kommit
i falivationj fortfättandet af denne fri<5Uon

bör ej heller Jångre /ke, ån halfens får årp

Jåkte, tungan och munnen ren. Jämte den-

na folution har jag ock brukat ungv. bafil.

och digeft. emot de värfta Ven. ulcera, gam-
Ja fiftlar och får, ibland med litet merc.

praecip. rub. inblandad.

Infufum Malti, fom hade för mycken
åtgång och nog koftfam, utblandades med
Decoft. Guajaci. Deffe fpån blefvo af mig
uphandlade af Blockmakrarne hårftädes til

fior qvantité.

Baden hafva ej blifvit nyttjade förr än

vid Curens flut, emedan långt längre tid

(ordras at nyttja dem under Curen, då det

mäfla Qvickfilfver förflyger 5 men ledan den

år abfolverad och dageligen brukad, mera

blifver tjenlig.

Kopp*
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Koppympningen, fom hår i Lånet år

mycket crediterad, har uppå vederbörandes

anmodan år 1731 den 17 April och följan-

de dagar blifvit förrattad uti Limingo Socken

och hår i Staden, hvilka alla genomgått lått

och lyckeligen. Fåltfkåren Thoden har åf-

ven 1732 och 83 ympat med framgång uti

Lemi, I ja och Rudasjårfwi Socknar, circa f
a 600 Barn.

Cbirurgi/ka Operationer och hvarjehanda

manual-förråttningar, i brift af Fåltikår, har

jag nödgats occupera mig vid, e. g. fraåu-

rer, Juxationer, contufloner i hufvud, fri/ka

får och nog fvåra bleffurer i underlifvet, och
2:ne fom fig fjelfve i fvårmodighet af/kar

halfva luftftrupen, blefvo lyckeligen botade*

En 17 års gammal Flicka, fom af en
tegelften blef kaftad i hofvudet och öfver

hjeffan, föll liflös ner, och vid upvaknande
hade de grufveligafte convulfioner och en
fymptomati/kOpifthotonus och Tetanusjkrop*
pen bögde fig långs åt ryggen uti båga$ huf-

vudet drogs ibland på den ena och andra fi-

dan, famt tånderne få fammanfatte, at in-

gen kraft dem kunde öpna, med flere con-
vulfioner. En copieus venaefeflio jugularis,

kalla omflag öfver hufvudet, modererade fri*

flioner långs åt ryggen, underlifvet och föt-

terne, minlkade til någon del inom någrö
limmar paroxysmens häftighet; och fedan

tånderne köade öpnas och hon fvålja, gafs
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Elix. foetid. Ph. Sv. 30 D. med 10, l<f a

20 dröp. Tincr, Thebaic. i fender och ite-

rerade Lavementer; innom 12 timmar blefvo

accéerne drågelige och innom 24 akleles öf«

verftåndne, då hon i ömnigafte måtto feck

fin menftruation. Contufion och fåret anfa-

des behörigen, och hon blef fuiikomligen å-

terftåld, famt nu et år fedan ingen den min-

fta olägenhet haft af bandelfen.

Vid Barn- Förlojsningar , långfamme,

mer och mindre fvåre, naturlige och onatur-

Jige, har jag ganflka ofta blifvit tilkallad,

ocb haft den lyckan at kunna göra dem bi-

träde, famt tillika det nöje, genom mina fö-

reftåliningar, undanrödja många fördomar un-

der Barnfångs-tiden, hålft de förfta g dagar-

ne, noga efterlefva den före/krefne diast och

regime, famt nu mera i råttan tid rådfråga

fig, då dem något tilftöter,' fom med alt för-

troende efterlefves, fedan någre obehagelige

håndelfer den framfarne tiden tig til dragit och

gjordt dem mera upmårkfamma.

Uti Medicinal Lagfarenheten hafva hårflå-

des ganfka ofta förefallit Obduktioner, Be-

figtningar, Betänkande til Ofver- och Un-
der-Domftoiar, Betyger: I fynnerhet har det

fift förflutne året i denna delen af mitt Ämbete

varit mödofamt. Således åro 7 mördade,

2:ne döde fundne, 4 Barn, hvaraf et med
lif födt och af kölden dödat, famt g:ne ej

fallgångne ock dödföddej en fom flyutit Hg

fjelf
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fjelf, och en Barnfångs-huftru , fom d5dt af

Inflammation och Kallbrand in utero, hvil-

ken föregafs genom våldfam åtgärd vid för-

lofsningen (kadad biifvit, af mi> obducerad

och dåråfver behörigt utlåtande meddelt.

Väderleken och de måft gångbara Sjuk*

domar , Mänaderne April, Maij och

Junius 1784.

April*

i* Morg. fnögade, 5 gr* kalt* Bar* 25,19*
Midd* 5 gr* k* yrväder*

2* Morg* klart med dimma, 7 gr* kalt*

Midd* 3 gr* v. aft* mulnade*

3* Morg, mulet, 7 gr* k* Bar* 25,43*

4* Therm* O* Bar* 25,41, Inö hela dagen*

5* Morg* kl* 2 gr* k Bar* 2?#bi Midd*

4 gr - v*

6* Morg* dimma, 2 gr* v* B arom* 25,67»
Midd* klart, 4 gr. v*

7* Morg* mulet, in-.gr* kalt* Bar* 25,77*
Midd* klart

, g .gr, v»

8* Morg* dimma, Therm* O* Bar* 25,70»
Midd* ftromolp^ 8 gr* v*

9* Morg* 1 gr* k* Bar* 25,33, klart hela

dagen,

lo* Morg* mulet, 1 gr* k* midd* 9 gr* v*

e* m. fnöilafk*

V, B. N;o2o. U ii* Morg,
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II* Morg* ftrömoln, 3 gr* v* Bar. 25,20*

Midd* 5 gr* v* fnöflalk hela dagen*

12* Morg* Therm. O* Bar* 25,34* Midd*
mul* 5 gr* v*

13* Morg* drmma 2 gr* k* Barom* 25,32*
Midd* 8 gr* v*

14* Morg* klart, Therm* Ö* Barom* 25,51*
Midd* 8 gr* v*

15* Morg* klart, Therm* O* Bar* 25,61*
Midd* 9 gr* v*

16* Morg* klart, 1 gr* k* Bar* 25,63* midd*

8 gr* v*

17* Morg* 2 gr* kalt, firömoln. Bar* 25,57*.

Midd* 10 gr* v*

18* Morg* 3 j>r. v* Bar* 25,39* Midd* 6 gr*

v* duggrågn e* m*

194 Morg* 2 gr* v* Bar* 25,38* Midd* 3
gr* varmt, rågn hela dagen.

20* Morg* ftrömoln, Tberm* O* Bar* 25,49*
Midd* 9 gr* v*

21* Morg* fnåila/k , 2 gr* v* Barom* 25,36*
Midd* 6 gr* varmt, fmårågnade*

22* Morg. 2 gr* varmt, mulet, Bar* 25,37*
Midd* 4 gr* v* fnöfla/k*

23* Morg* våt fnö, 1 gr* v* Barom* 24,94*
Midd* 6 gr* v*

24* Morg* 2 gr* varmt, fnö. Bar* 25,03*

Midd* 8 gr* v*

25* Morg* ftrömoln, 2 gr* v* Bar* 25,00*

Midd* 10 gr* y*

26. Morg*
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26* Morg* 1 gr* v., ftrömoln. Bar* 25,24*
Midd* lo gr* v*

27* Morg* 1 gr* v* Bar* 25,55* Midd* 9
gr, v*

28* Morg. 2 gr* v* klart, Bar* 25,61* midd*
12 gr* v*

29* Morg* 3 gr* varmt, klart, Bar* 25,75*
Midd* 10 gr* v*

30* Morg* 2 gr* v* klart, Bar* 25,74, midd*
11 gr* v (a)*

Maju

I. Morg* 3 gr* v* ftrömoln, Barora* 25,61*
Midd* 10 gr* v*

2* Morg* ftrömoln, 4 gr* v* Bar* 25,59*
Midd* 12 gr, v*

3* Morg* ftrömoln, 7 gr* v* Bar* 25,63*
Midd* 16 gr, v*

4* Morg. Ijusmulet, 6 gr* v* Bar* 25,55*
Midd* 13 gr* v, aft* fmått rågn*

5* Morg. mulet, 4 gr* varmt, Bar* 25,26*
Midd* 9 gr* varmt, e* m* et par ha-

gel/kurar*

6* Morg* 3 gr. v* mulet, Barom* 25,40*
Midd* 11 gr* v*

7. Morg* 5 gr* varmt, mulet, Bar* 25,29*

U 2 Midd*

(a) Ifrån medium böljade islpfsningen, nåftan lika

på Riddare- och Clara-Fjardarne \ efter den 21
kunde de ej mera gås med fåkerhet, ofchfifta A-
pril flöt ifen på Riddare fjärden*
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Midd* 9 grad* varmt, e* m» rågn ocli

fnöglopp»

8* Morg» mulet, i gr* v* Barom* 25,21*
Svalor fy n tes*

9* Midd» 3 gr» v» åika med hagel och N.
W. ftorm, e» m» fnåglopp»

10* Morg* ftrömoJn, I gr* v* Bar» 25,56*
Ivlidd* 4 gr* v* e* m» fnöglopp»

ir* Morg. mulet, 2 gr» kalt, Bar» 25,83*
Midd» 6 gr» v*

12» Morg» klart, 2 gr» kalt, Barom* 25,84*
Midd» 4 gr» .v» -.eri m» våt fnö*

13* Morg. dimma, fnön låg qvar, 2 gr* v*

Bar» 25,51, midd» 5 gr» v»

14* Morg» 5 gr» v» mulet, Bar» 25,63* midd»

13 gr* v» e, m» fmårågn»

X5#Jvlorg» 7 gr» v* mulet,. Bar» 2 5,5 7/ midd.

14 gu v»

16* Morg» ftrömoln, 10 gr» v» Bar» 25,65*,
Midd» klart, 17 gr* v»

17* JVforg» ftrömoln, 14 gr» v* Bar* 25,37*
Midd» klart, 16 gr» v»

18* Morg» mulet, 8 gr* v» Barom* 25,60*
Midd* mulet, 13 gr» v»

19* Morg» klart, 6 gr» v. Bar» 25,81* midd*

10 gr» v*

20» Morg» ftrömoln, 10 gr» v» Bar» 25,71*
Midd» 18 gr» v*

21» Morg» mu!et, t 2 £rad. v* Bar* 25,45*

Midd* klart, 17 gr* t*

22* Morg*
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22. Morg* lialfkU 10 gr. v* Barom* 25,52*
Midd* 16 gr* v* aftonen litet ftånkrågn*

23* Morg. mulet, II gr; v* Barom* 25,52*
Midd* ftrömoln, 18 gr. v*

24* Morg* mulet, 9 gr, v* Barom* 25,52-
Midd* 16 gr* v* några rågndroppar fölkx*

25* Morg. ftromoln, 13 gr* v* Bar* 25,47.
Midd* 17 gr* v*

26* MoTg* it gr* v* klart, Barom* 25,92»
Midd* 17 gr* v*

27* Morg* klart, 9 gr* v* Bar* 25,94* Midd*
17 gr* v*

2g. Morg* klart, 9 gr*' v* Bar* 25,95* Midd*
16 gr* v*

29* Morg, klart, Io gr* v* Midd* ftromoin

,

16 gr. v*

30* Morg* klart
$ 5 gr* v* Bar* 25,83* Midd*

ftrörnöln , 15 gr* v*

31* ^forg* klart, lo gr* v; Barom* 25,74.
Midd* ig gr* v* •

Junlus*

I* Morg* ftrömoln, 11 gr* v* Bar* 2 f,82*

Midd 21 gr* v*

2* Morg* ftrömoln, .17 gr* v* Bafi» <&5
;89*

Midd. 23 gr. *
3. Morg. ljufa mofn, 16 gr* v* Bar* 25,89*

Midd* 23 gr* v*

4* .Mörg^ftrorrfoln; 3 g gr*' v* Bar* 25,74*
Midd* 25* gr* v*, Bär*. 25, 68*

•

U 3 5 Morg*
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5* Morg* ftrömoln, 12 gr* v* Bar* 25,47*
6* Strömoln, midd* 13 gr* v* Bar* 25,58*

e* m* litet rågn*

7* Morg* ftrömoln, 9 gr* v* Bar* 25,60*
Midd. 12* gr* v* Bar* 25,64*

8* Morg* Jjufa ftrömoln, 5 gr* v* Bar* 25,64*
Midd* mulet, 15 gr* v*

g* Morg* mulet, 9 gr* v* Bar* 25,60. Midd*

14 gr* v* Bar* 25,6.2 , rågnade f* m*
en och e* m* två goda fkurar med 3:ne
ålkellag e* m*

10* Morg* mulet, 9 gr* v* Barom. 25,54*
Midd* 15 gr* v* Bar* 25,57, natten

rågn*

II* Morg* mulet, 10 gr* v* Barom* 25,30*
Midd* 13 gr* v. Bar* 25,16, mer och
mindre rågn hela dagen och natten*

12* Morg* mulet, 15 gr* v* Barom* 25,01*
Midd* 14 gr* v* Bar* 25,01, rågnade

hela dagen och natten*

13* Morg. mulet, 9 gr* v* Barom* 25,09*
Midd* il gr* v* Bar. 25,23, rågn e* m*

14* Morg* mulet, 9 grad* v* Barom* 25,25*
Midd* 14 gr* v* Bar* 25,27, rågn e*

m* och hela natten*

15* Morg* mulet, 8 g^ v* Bar* 25,39* Midd*
ftrömoln. 1 5. gr* v* Bar* 25,5a*

l6* Morg* klart, 11 gr* v* Barom* 25,67*

Midd* ftrömoln 15 gr. v* Bar* 25,65*

17* Morg, mulet, 10 gr* v* Bar* 25>45> be-

gynte rågna. Midd* II grad* varmt,

Ba-
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Bar* £5,3 1, rågnade hela dagen och in-

på natten»

Ig* Morg, mulet, 13 gr* v* Barom* 25,26»
Midd, 17 gr, v* rågnade /kurtals nåft

får och ftraxt efter middagen*

19. Morg, mulet, 12 gr* v* Barom, 25,35*
Midd, 19 gr, v, rågn /kurtals e. m*

SO* Morg* ftrömoln, 12 gr, v* Bar* 25,44*
Midd* 19 gr, v*

21* Morg, ftrömoln, 11 gr* v* Bar* 25,44*
Midd* 17 gr* v*

22* Morg* tunna moln, 13 gr* v* Bar* 2?,54*
Midd* klart, 20 gr* v*

23* Morg* ftrömoln, 15 gr* v. Bar* 25,38*
Midd* mulet 21 gr, v* Barom* 25,34,
rågn mot aft. och hela natten*

24* Morg, mulet, 15 gr* v* Barom* 25,39*
Midd, 21 gr, v* Bar. 25,50*

2^* Morg, mulet, 15 gr* v, Barom, 2 5,3 7*

Midd, 17 gr, v* rågnade middagstiden

och hela natten*

26* Morg* mulet, 14 gr* v* Barom* 25,33*
Midd* 16 gr* v* rågnade middagstiden

och hela natten*

27, Morg, mulet, 14 gr* v* Barom* 25,29*
rågn, midd* 17 gr* v*

28» Morg* rågn, 14 gr* v* Barom* 25,28*
Midd, mulet, 16 gr* v* Barom* 25,17.
rågn om natten*

29* Morg* mulet, 15 gr* v* Bar* 25,12.' Midd*
16 gr* v* om natten litet rågn,

U 4 Jo* Morg*
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30* Morg* mulst, 13 gr* v* Barorm 2<;

5
i6*

Midd* 14 grad* v* rågnade midd* och
mot afton*

*^* #£* *^*

Kopporne uphårde nu fmåningom at va*

ra Epidemi/ke, ehuru de, effer vänlighet,

fporadice marktes 5 voro ej heller fvåra och
dödande. Intermittente Febrar, fom ofta vo-

ro blandade med Inflammation och ibland

förvandlades til Maligne Catharral-febrar, vo-

ro mera ailmånne. In i Junius vilade fig

Rotfeber, mer och mindre petechialifk.

Pharmacopcea Svecica. Edith Tertia £?•

mendata. Holmice 1784, 8:0 maj. p.

J55i utom Företal 9 Canones och no*

diga Hegifter,

Sverige hade i detta Seculum ingen e-

gen Pharmacopoe utgifvit, utan altfedan i6g6
då Pharmacopoeia Hoimienfis gahno*chymi-

ca* Cotnpleffens compofuioms apprime ne*

cejfariai , ujtbus hodiernis deflinatas 5 earum-
que conficiendi modos

y
in 4:to utkom, dels

nöjdt lig med dennes, effer den tidens Che»

mifke kunfkaper vårkeligen af de båfta, A-
potjukare före(krifter, åel$ foijdt utländ/ka

god-
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godkände Pharmacopoer, en Wirrerhbergica,

Londinenfis och Edihburgenfis; menar I77<>

utgafs ånteligen genom K. CoJlegji Médici

omforg, Pharmacopcea Svecica, 237 p. i ftor

8:0 ?
utom Dedicätion til Konungen och et

kort Foretal. Denne Bok tåflade genaft med
de båfta i famma åmneom företrädet. Den
fkilde (ig från Ph, Holmenfis hufvudfakeli-

gen, .1) at alla SimpMcia förft uptagas och

med Botanilk (a), Zoologi/k och Mineralo-

gifk noggranhet utmärkas (b), famt 2) at

Compohta inrättades efter den viffa känne-

dom af ingrediensernas beftåndsdelar, nyare

tiders Chemi/ke inligter gifvit, jåmte den-en-

fald en fund praxis ftadfåft, famt namngof*

vos til (tårfta delen efter de hufvuclfakeliga-

fte Simplicia. Denna forfta Edition (c) blef

ock med fådant bifall uptagen, både utom
och inom Riket, at alla Exemplaren efter 4
år voro fäide, hvilker gaf anledning ti! en

ny uplaga, fom utgafs under namn af Phar*
macopoea Svecica , Editio Altera Emendata*
Holmice 1779 8:0 Maj. p. 158. Hvilken fkil-

de fig dåruti från den forfta
;

at flere Cano-

V $ nes
—

I I I ! I _J JJ
'

I . _|

(a) Åfven {kild från alla andra dåruti at ingen an-
nans Authoritet åberopas, ån Linnasf.

(b) Hade de gamle icke underlåtit at noga befkrifVa

de af dem nyttjade Simplicia, få voro icke f|

mycket af deras praftijka årfarenhet forlorad.

(c) En omftåndelig recenfion af denne Edition låfes i

Nya hårda lidningame 177? p. 237.
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nes generalis tillades, den derermination

,

fom Hiftoria Naturalis gifver Simplicia , blef

ytterligare rattad, famt alla Compofita ,. un-

der Coilegii Deputerades tilfyn
,
gran/kade och

noga utfiakade, hvarjåmte namnen ånnu yt-

terligare förbyttes i mera naturlige och che-

mi(ke, — Sedan ock denne uplaga vid flu«

tet af 1783 var utfåid, bellöt Collegium at

underfcafta en nödig nyblefven uplaga ånnu
ytterligare granfkning, hvarefter ofvannåmde
3:dje edition blifvit utgifven.

Såfom bevis på denna uplagas befkaf-

fenhet
5

i jåmnförelfe med den nåftföregåen-

de, må anmärkas at ibland Simplicia före-

komma följande förbättringar : Aconitum

,

hämtas af Ac. Camarum^ Agaricus uptages $

Ari Rad. bör vara hård och förvaras i glas$

Afphaltum uptages 5 Balf. Peruv. år en My-
roxylon 5 Beilad. Radix uptages 5 Benzoe år

en Terminalia $ Contrajerva år en Dorftenia $

Cubebae en Piper cubcba L. Sppl.$ Stip. dul-

camara böra tagas fent på höften 5 Faba Ig-

n2tii år en ]gnatia\ Ipecach. år en Pfycho-

lria\ den röda Kinabarken namnes 5 Gummi
Lacca år en Picus\ Lacmus tilredning be-

/krifvesj Matrifylvae Herba uptages 5 Nux
Mofch. år en Myriftica offic. L. Suppl. 5 O-
libanum en Junip. Lyciaj Oryzae femina up-

tagas j Oleum Palma? år coftum$ PafTulae mi-

nores uptagasj Patientia radix uptages $ Lign.

Rhodii år en Convolv. fcoparius, L: Suppl.5

Sal
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Sal. Carh. ang!, och Sedlicenfe åro fynony-

maj Sant. rubrum år en Pterocarpus$ Sima<-

ruba år en Qvasfia Simarubaj Baccae Sorbi

uptagasj Stannum Angl. uptages $ Viola tri-

coior uptages.

Ibland Prccptirata et Compofda märkes

:

Acet. Litargyri kallas nu Saturninum; Aci-

dum Formicae uptages och befkrifvesj Aci-

dum Tärt. cryft. tilredes endaft med 15 libr.

Acidi Vitr. ten: j£thiops Antimonialis göres

af ant. praep. Hydr. pur. och Sulph. Sv.

Til Alk. amm. fuccin. lågges ingen Säpo.

Vid Alk. veg. vitriolatum påminnes at farn-

ma falt fås af refiduum efter deftillation af

Acidum Nitri fumans. Tii Aqva Calcis ta-

ges endaft en haif libr. emot 8 libr. vatten.

Balfamum Travmaticum kallas nu e Benz,o'é*

Vid Camphora Purificata göres den hufvud-

fakeliga pårninnelfe , at cucurbita bör hafva

en lång hals och at defs öpning täckes med
inftoppat papper. Cera purificata år uteilu-

ten. Cuprum Ammoniacum får nu med til-

flående af Spir* vini Reftificatisf. cryftallife-.

ras* Ele<5L gingivale kallas nu Myrrhce Com-
pofitum. Elixir Rhei Compofitum år förefkrif-

vit efter fal. Arch. v. Heydenstams formel.

Empl 4 vefic. kallas nu e Cantharide. Emul-
fio Communis före/kr i fves. Linctus Leniens
kallas Olcofus. Linimentum Volatile kallas

€ fåle volatili. Magnefia Ufta år utefluten.

Likafå Mercurius Calcinatus. Til Mixtura

Sa*.
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Salina tagés 3 gånger mer Alk. herb. fTxi

och Syrupus Rib* nigrorum. Piluls Cathafticaj

kallas e coloc compofua. Pil. Polychrefta;

kallas € gentiana crocata* Pil. e merc* corr.

albo göras med pulveriferade {kårpor. Pul-

vis Alexiterius kallas. Jpecach. thebaicus, Pul-

vis Cordial is Éhofacchari CinnamomL Pulvis

Dentifricius Corallii compofitus. Pulvis Dige-

ftivus Rhei Salinut. Pulvis Infantum Magne*

fi& compofitus* Pulvis Sedativus 'Thcbaicuu

Saccharum La&is Sal Laäis Duke. Sal Ben-

zoinum Benz,oes. Stannum pulveratum up*

tages och beikrifves. Sulphur ,prascip. bere-

des. af lika delar flott Svafvel och Alkali Lig-

norum med 3 delar oflåckt kalk. Tinftura

Nervina kallas Balfamica (d). Trochifci Bec-

chici e Glycyrrhiz>a. Ungvéntum Citrinum Hy-

drargyri compofitum. Ungv. Mercuriale Hy-

drargyri Simplex, Ungv. Nervinum LaUrU
num* Ungv. luppurans kallas e Cepa.

Således år denna Edition:i många de-

lar ytterligare både förbättrad och rattad.

Et vittnesbörd om Kongl. Collegii Medici

riit at vaka öfver Sven/ka Medicinal-Verkets

förkofrän.

De
I ' .

m

'

'

\
-.!..,. .i. I.ll

1

(d) Månne icke båttre Tin&ura Succini oleofal
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De Medicina Populari, Disf. Ac. Au&.
Car, SiöisM. Kramer, Hälla? 1783
d. 27 Sept.

A. ändamål år at jåmnföra fådane Lå-

kare-Bockers nytta och /kåda , fora fkrifvas

for Allmänheten. I Förfta Delen, de quibus-

dam Medicina Mutationibus , vi fes, huru myc-
ken värkan ofta en enda Stor Man , har pä
fn tidehvatf genom egne fynneiligen åifkade

meningar 5 i Andra Delen, de Hijioria Medt»

cinx Popularis bevifes, at denne populaire

method egenteiigen börjas med v. .-Rosen-

st ein (17S3) dårpå följer Unzer (1759)
Tissot (1761) och någre fiere gode, me-
delmåttige och flata Skribenter 5 i Tredje
Deien, de Mcihodo populärt ejusque utilitate

et Noxiis afhandlas hvad dårtil hörer, ] tyd-

lighet
y

korthet, enfaldig forcfldIlning: hvartil

kommer dithörande åmnen, kroppens känne-
dom, lefnads-reglor , hjelpemedel vid dodsfa-

ror och anjeende ddraf, fjukvården, vidjkep*

pelfens utrotande m. m.
Sluteligen önlkar A. at någon måtte

företaga fig at korfeligen och tydeligt ak
handla de nyttigafte och begripligäfte San-
ningar i Lakare-Vetenfkapen.

(Beytr. za Erl. Gel. anm. XXIV. W. 1784.)

Da8.
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Do&. Antonio Turra, Medicus vid

Upfoftr. Hufet St. Valentino i Vicenza, har
utgifvit Bref om kraften af Hdft-Cajlanie-
Bark emot Intermittente febrar*

Denne Bok år 1733 öfverfatt på Tylka
af Bergs-R. Bucholz, Weimar 8:0 på 4 ark.— Hr. Turra har i anledning af Janichel-
la och Pontadera årfarenhet, åter börjat

nyttja detta medel, upmuntrad af D:r Buc-
holz, fom i Nov. Atf. Ac. N. C- T. IV
berättar (ig hafva efter de la Garrayes fått

tilredt Salt och Extratf håraf, hvilket i Frcfs-

febrar vifat god värkan. — Hr. Turra har

botat både Qvotidian - Tertian- och Qvar-
tan-febrar härmed, deis i Pulver dels i De*
coä gifvit.

(Beytr. zu Erl. Zeit. 1784. W. 15.)

Hr. M. A. PrcTET i Geneve har nyligen

gjordt följande förfök: d. 29 Martii 1784
lade han 4 ft. flrifvor rått Kalfkött i lika

många glas-kåril, fylde, den förfta med Aér

Fixus, den andra med Inflammabel Luft ,

den tredje med dephlogijlicerad Luft tagen

utur merc. praec» ruber och den fjerde med
Nitrés Luft, defle Luftarter infördes genom
vatten til defs kårlen voro aldeles fylde,

lwarefcer de ftåider öfVer Qvickfilfver, där

de ännu åro qvarftående d. 9 Maji.

Defs
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Defs afflgt var at utröna Köttets vår-

kan på (iefte fårflulte /lags Luft.

Det Köttet fom var omgifvit af dephlo-

gifticerad Luft, har gan/ka fnart och förft

gifvit tydelige tecken til röta, til följe af

den affinitet denne Luften har med phlogi-

fton, men i famma mon rötan tiltog , /kilde

(ig detta knri fullkomligen från de andra 3
i följande omftåndigheter :

i) Luften minlkades fmåningom, hvil-

ket fyntes dåraf at Mercuren upfteg i glafet

i famma mån , få at den nu intager vid pafs

fjerdedelenj denna minfkning har icke vift

fig i de öfriga, åtminftone ej få at den än-

nu kan märkas.

2) Upkommo flåndigt vatten-ångor, fom
famlades och nedrunno från fidorne ofvan-

på Mercuren, dar nu finnes en tydelig fam-

ling vatten, fom täcker Qvickfilfver-ytan.

Kärlet med Inflammable Luften år hel tort

och de andre 2 mer eller mindre fucktige,

dock utan at någondera gifvit få mycket vat-

ten, fom kan jåmnföras med det uti dephlo-

gifticerade Luftkårlet.

Detta vatten hårrör troligen af den för-

ening dephlogifticerade Luften ingådt med
den Inflammable Luft (a) fom utur köttet

upftigitj hvilket ftyrkes af den minfkning til

en fjerndel den förre Luften undergått^

men
.- '

(a) Se p. 2,76.
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men outredt år ånnu om detta fkedt j fjeifva

kottet, eller i mån fom den infiammable Luf-

ten, under rötans tiltagande, blifvk dårutur

låffad.

(Journal de Park 1784. N." 142*)

-

Sedan Hr. Gen, Confuln Gahn til Cm
Bror Hr. Aflafl". Gahn olyerfåndt några i

Sp. vini inlagde Ödlor af det flag,. fom i

iSpanien biifvit nyttjade tii Läkemedel (Se p*

272) anmodade K. Collegium Medicum Hr*

Prof. Bergius, at ofver dem inlämna (k be-

tänkande, fom här meddelas:
Sedan K. Collegium Medicum behagal

infordra mit utlåtande.öfver de Ormödlor Hr.

Affeffor Gahn til jCoilegium inlämnat, öfver*

lande ifrån Cadix, och hvarom i Vecko*
Skriften for Läkare och Natur-Forfkare, <f:te

Bandet p«42, 270, handlat är, får jag åen
åran,at följande aflämna: Deffe. Ödlor voro

alla af et och famma fpecies, och i Spir*

vini väl conferverade, hörande til det ilag

fom -Auäorerne kalla Lacertus viridis , eller

Lacertae agilis variet. i v. LiNNes Syfteme*

Denna gröna varietet af vår Svenfka Lacerta

agilis år hos ofs i Sverige få fålifynt, fom
den i fodra Europa, fårdeles i Spanien, år

allmän, fåledes lårer af henne ej vara myc-*

ket at vänta för ofs, i medicin/k affigt, fom
hon
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kon fållan eller aldrig kan träffas hår. Jag

vet ej heller med full vifshet om våra all-

männa Ödlor, vid förlöks anftållande, må

vara lika kraftiga och lika oikyidige, at o-

kokta förtåras. Jag har dock fett Kattor å-

ta dem utan /kåda. Man bör ej narras med
Ödlor i allmänhet, ty en del åro åfven få

förgiftiga til fina bett, fom Ormar (a).

P. J. Bergius.

Hollåndjke Vet. Socieieten i Harlem har

uti Sammankomjl d:' 21 Maji 1784$
upgifvit följande Frågor:

I) Emot dubbel belöning år til den i

Nov. I7g6 följande Fråga å nyo framgifvent

hvilka åro de vårkeligen fårfkilte ärter af

Luftångor, hvilka man utmärkt genom namn
af Uaft -Luft , Dephlogiflicerad Luft , bifiama-

bel Luft, Nitros Luft, Sur Luft, Alkalijk

Luft, m. m- och hvaruti beftår den enas

/kiljaktighet från den andra, åfven fom från

Athmofphaeriik Luft? 2) hafva hvarje af åes^

V.B.N:o2i. X fe

(a) Som hufvud, ftjert, fötter > inålfvor och huden
b6ra borttagas, fa lårer all fruktan för deras

ikadlighet vara öfverflödig j deras bepröfvade kraft
i de fvårafte fjukdomar , iynes böra upmuntra
hvar Medicus at använda dem , då vanlige medel
finnas krafctåfc.
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fe Elaftifke få kallade Luftarter nog famman-
bång med den Athmofphaeri/ke Luften, få

at man bor anfe dem för arter af Luft? 3)
Hurudan år Naturen af Athmofphamike Luf-

ten, genom ron och förfök med förenåmde
ångor, funnen vara?

Societeten upmuntrar egenteligen Aufio-

rerne til 2:ne redan infkickade Svar at yt-

terligare genomfe dem, och at nyttja de up-

Jysningar fom flere, enkannerligen Hrr. Se-

äiebier och Lavoisier i detta åmne gifvit.

2) At befvara innom d. 1 Nov. I78<f.
-— Som man af en bedrörlig årfarenhet vet

at en vårkelig BKÖft-Vattujot emotftår alla

hjelpemedel och år aldeles obotelig, frågas,

hvilka åro orfakerne til denne fjukdom? hvil-

ka åro de fåkra kännetecken fom i defs bör-

jan gifva henne tilkånna och fkilja henne från

andra Bröflfjukor? hvilka medel kunna före-

komma eller bota henne i (in början? eller

ock lifa den fjuke nå> hon gjordt flörre fram-

fleg och blifvit obotelig?

3) At befvara til d. i Nov. 1739. —
Hvilken method följa nuförtiden Indianerne,

Chineferne därunder begrepne, uti In- och
Utvårtes Sjukdomars botande ? och hvilka In-

hem/ke medel nyttja de dårtil?

Svaren böra poftfritt infåndas til Socie-

teten» Secreterare Hr. C. C* H. Vänder Aa.

B$.
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Botanijk Refa.

Hr. Dombey (a) fam varit i Peru och
Chili, (krifver från Santiago d. 20 Aug. 1783,
at han i 061. arnade refa til Callao, Ham-
nen i Peru, och at därifrån gå til Europa

på förfta
e
Regifter-Skepp, med 20 fciftor af

inlagde Orter och 40 kiftor af hvarjehanda

andra åmnen för Natural-Hiftorien. Han har

ock (ån 20 års Meteorologifke obfervationer

gjorde i Lima. Til K. Trägården har han
/kickat rlere /lags frö och be/krifning på
många nya örter. Til en af dem har han
gifvit namnet Bankfia och til en annan Lan*
dia, hvjJken fenare är eh Diadelphift, af

Triandria, fom däruti /kiJjer fig från alla i

den Claffen at defs frö år en Nux globo-

fa, lappacea uniiocularis, ciceris formae, och
Corolla mycket irregulierj kallas i Peru och
Chili Purna-Chucu, fom betyder Leyonort*

(Journ. desScavans 1784* Jun. I Vol. p. 1144.)

Oeuvres pofthumes de M:r Vovteau T.

m (b).

I förfta Memoiret föker A. förklara or-

faken til Fodjlovdrkarne famt til Tidig, eller

X 2 ef-

(a) Se denna Wecko-Skr. B. 3 p. 374 ock B. 4.

p # 200, 2109.

(b) Se receafion af I och £ T. p. 1x9
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efter anfeendet Upjkuttn FSrlofsning; hvilkefj

förklaring , fom bygges på Moderkakans fmå-

ningom tiltagande fly fhet och på Uteri fvamp-
aktige tjocknande emot födflo-tiden , dock
hvarken år tilråckelig eller uplyfande. —
Därnåft vifar A. med flere exempel huru vid-

löftige förberedelfer til Chirurgilke Operatio-

ner ofta, dels gjort läkningen långfam, dels

genom injagad /krämfel hos Patienten, på-

fkyndat defs död.
—

' Ofver Förbindnings-

fåttet vid Fijlula ani operation» Strax efter

operation föres en ftor, vid en tråd fåftad

,

Vel, högt up i ändtarmen öfver fåret, och

det ofrige af Reåum fylles med Charpie,

hvarefter med ena handen Velen dragés, med
tråden nedåt emot det med andra handen
underftödde Charpiet, hvarigenom förbandet

blir fafiare och den åftundade tryckningen

kraftigare. Det har fedan båttre lyckats når

,
lian icke brukat Salfvor pä Förbandet, utan

endaft ömfat det ytterfta däraf. Han fruk-

tar nåftan aldrig at ändtarmen blir förträng,

hvilket i alt fall hjelpes genom en pråfs-

fvamp eller Gentianae-rot. — Vid Tärfijllars

botande med hår-fnören anmärker han, at

Nåfans utvårtes fkapnad vifer Nåsgångens
därefter rättade lopp, fom är orfaken at Son-

den ibland går genom bakre Näshålornej

lwilket ock du Puy ofta ärfarit. — A. ifrar

vidlyftigt emot Hr. Arnatjd, angående O-
menti underbindning $ Hr. pjb la Conqamijnib



ftall hafva dodt efter Bråk-operation
,
genom

en Charlatans okunnighet, och denna åtgär-

den. — A. ifrar likafå högeligen och med
mycket ikål emot de i Lyonfke Hofpitalet

,

få kallade Jours de Taille (c), hvilka han

med goda /kål liknar vid Auto da Fe» —
Den fuktiga Gangraen år det fvårafte onda,

tom från blefferade fmittas på de andre fju-

ke i Sjukhufen^ genom Charpie, Bindor och

Compreffer; fåiedes råder A. at i ftållet for

compreffer bruka mjukt rent papper, och til

charpie aldrig bruka fådant Jinne, fom förut

blifvit nyttjat på bölder och får, famt at det

aldrig uprifves i fjuk-rummen eller af fjelfva

patienten 5 denna Gangraen kommer ofta vid

de enklafte får, åfven då de åro nåra läk-

ning och flere gånger efter hvaran 5 den vi-

far lig ej på ytan utan i bottnen af fåret , i

det köttet bleknar med orena fmutshvita och
grå flackar, lika en begynnande chancre el-

ler ympfår på 6:te och 7:de dagen, hvilka

gripa häftigt kring fig och hinna fnart til få-

rets yttra kant, hvilken då biifver et finger

bredt mörkröd och den mörkafte randen ome-
delbart til det fördårfvade köttet, hvilket nu

blir helt fvart ocrTdödt. Dock fåtter Natu-

ren grans för detta häftiga förderf. — Ibland

lo Benfar har han efter lång upmårkfamhet

X 3 fun-

£c) Då mSnge StenfjuTre åro famlade och på engSng,
ofta mycket fort, opereraf.
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funnit at 7 åro på det vånftra — Til at

liåmna Gangran och hindra defs utbredan-

de, har han funnit ftörfta kraften hos Caut.

potent., dårnåft fjudhet Olja, Beck och Sva f-

vel-balfam, hvarmed han ock handterat de
mörkröda kanternej Scarificationer inpå det

frifka förkaftar han aldeles, undantagandes

om fåret år öfver en Aponevroti/k del 5 efter

bränningen lägger han grot-omflager få långe

på, til dtfs fuppuration börjar /kilja det dö-

da från det frifka, och då börjar han med
JMrkande beflka omllag af Kina m. m. Re-
forbtion af var håller han för en inbillning.

Kina år ej få mycket hans hufvudmedel in-

vårtes emot Gangraen , fom Camfer , hvilket

gifves hvar 4:de timme til
<f
gran (fom tycks

vara nog litet). — Sedan kommer et förfvar

emot Frere Come och befkrifning på Auftors

Sten-operations fått, det han på 120 perfoner

lyekeligen utöfvat 117 gångor. — Siuteligen

finnas obfervationer på Veftcatoriers nytta vid

åtfkiJIige tilfåilen 5 emot värk i Lifmodren,

dår Vefic. lades ömfom under och emellan

Brolien , famt en for Jlark menjlruation och
Mjolkkajlning på Lifmodren och Höfterne,

har han årfarit defs kraftiga hjelp. Ytterft

nämnts om rå Kraffes goda värkan, i öm-
nighet brukad , uti varaktig uphoftning.

(Gött. Anz. 1784» 77 St.)

Hand*



Handlingar rörande Koppympningen , af
Ryjka KejJ. Stats-R. och Lif-Med. Ba-
ron Thomas Dimsdale. Ofverfått-

ning från Engelfkan af D:r Carl
Ribben , Aff. i K. Colleg. Med. famt
Dired. vid Publ. Koppympnings-
Hufet i Stockholm. Stockh. 1784 i

ftor 8 -o 124 fidor*

A. liar indelt Boken i 2:ne Stycken;

hvaraf det förfte i 6 Capitel innehåller 1)
Tillåggningar fom uplyfa defs Ajhandling om
nya Koppympnings-fättet (a) 2) om Kopp-
farfot. 3) Bevis at åckta Koppor aldrig an-

gripa en och (amma perfon mer ån en gång.

4) — a t det gifves månni/kor, fom aldrig

få Koppor, f) Rön at Ympning förekom-

mer Smitt-koppors utbrott. 6) Gifsning til

orfakerne hvarfore Kopporne ibland åro far-

ligare, famt hvarfore olika Koppympnings-
Ot flå olika ut. — Andra Stycket innehål-

ler : Beråttelfe om A. refa til Petersburg famt

Koppympningen 1768 på H:nes Maj:t Ryfka

Kejfarinnan och Stor-Furften, jåmte för/lag

huru den bor i Stader och på Landsbygden
anftållas.

A. följer i allmänhet famma method fom
i förenåmde Afhandl. år upgifvenj varnar,

X 4 at

(a) FörfVånikad 1769 af Hr. Archiat, och Riddare*

BlQK.
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i

a t ympa dem fom hafva for flor t hufvud (p*

2.) af fruktan for hydrocephalus, famt icke

garna hafvande qvinnor (p. 6.) af fruktan

for. nnifsfall 5 vil nu ej heller få oinikrånkt

xiä ympandet hafva flytande materia, u-

tan (p. 7.) tilftyrker at i brift dåraf låta den

torkas på Lancett-udden , eller på en glas -

tlUr guld-fkifva, och varfamt hålla den ofver

ångan af varmt vatten eller upblota henne

helt litet och ympa med et lätt flygn , fom in-

gen blod gifver , famt omvrida oeh l ikjom af*

jlryka Koppgiftet under cuticula (a). Mate-

rien år krattigaft at >ympa med når urilags-

febern påiiår. — At ympning, anftåid i hus

dar redan Kopporne inkommit, förekommer
de Naturliga Koppors fmitta, har A. med
Jåkerhet årfarit och tior orfakeri vara (p.

66) den, at Naturlige Koppor behöfva från

13 til 20 dygn, fedan de fmittat,'innan de

Utbryta, hvaremot ympningen vifer lin vår-

kan på 8^de, 9:de och io:de dygnet.— Or-

laken hvarfore Naturlige Koppor blifva få

ofta farlige framför ympade, anfer A. (p.

79 ) vara , at en ftörre myckenhet fmitta blif-

vit kroppen meddelad, antingen omedelbart

i blod-maffan, eller ock genom fådane de-

lar, fom utan mycken omgång Jämna dem
til blodet, Jåfom den genom Lungorne gåen-

de

(a) Något i fumma åaine kan låfas p. zzt
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de fmittande Kopp-luften (b); hvilket ftyrkes

dåraf at blodet akid finnes fkåmt i elaka Kop-

por. — A- har ock nu funnit (p. 87) at

fri/k Luft och kalt vatten, ej utan undantag,

böra nyttjas, ehuru de i de Mfta håndelfer

åro oumgångelige.

Boken år fåledes full af de ryttigafle

påminnelfer, hvartii både A. och Ofverfåt-

taren bifogat lärorike anmärkningar, och dar

den fenare antecknat hvarjehanda märkvär-

dige håndelfer hos ofs forefallne, famt dels

inom Publique Koppympnings-Hufet i akt tag-

ne, de dar upvåcka allmän åftundan at få

denne nyttige Inrättningens Hiftoria af^ den-

ne årfarne hand fnart utgifven. — Ofver-

låttningen vitnar för öfrigt om den låtta fkrif-

art, hvaraf (amma penna år förut, lyckeligen

känd.
«

Dic Nenefte Entdecknngen in der Chemic

XII. Th. von D:r £. Crell, 254 S.

8:vo Leipf. 1784.
Detta är fina Delen (a) af denne Jour-

nal, hvilkens fortfåttning nu kallas Chemifche
Annalen.

X 5 Hår

(b) Ofelbart gro Lungorne i dödande Koppor meren-
dels illa inflammerade

; jag har nåftan aftid fedt

dem dö Peripnevmonice, få framt det ej fkcr

de förfta dagarne af ftarke Convulfifilke Spaimer^
Rec.

(a) Se p. 256,
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Hår förekommer, utom et fuflftåndigf.

Regifter öfver de 6 fifta Delarne, famt ut-

drag af åtfkiliige andra Chemifke Skrifter,

Hr. B. R. Crells for/lag at utforika orfaken

til Vitriol-fyrans rykande och isartade utfeen-

de, hvilken han tror tig finna i et tilblandat

brånbart våfende. ~ Tabell öfver Brånfpe-

gelns kraft, af Hr. Parker: en Bergcriftall

om 7 gran fmålte på 6 fecunder. — Herr
Schwediauer har fedt en blandning af Lin-

olja och Umbra af tig fjelf utbrifta i en fle-

re timmars påftående låga. — Dephlogifti-

cerat AcidumNitri phlogifticerar tig icke åter i

Solen, efter Hr. Kikvans anmärkning, om
glas-fia/kan, hvari den flår, är fyid up til

proppen. — Hr. Pr, Krazemstsin anför vit-

nen och många omftåndigheter på det af ho-

nom förr inberåttade Vattnets förvandling til

ChriftalL — Regulus Cobolti , ehuru 30 gån-

ger renad, har enligt Pr. M6nch ingen vår-

kan haft af Magneten, icke heller har han

fådt någon fmidighet, ehuru flere gånger

omfmålt med phlogiftoo. —*Hr. Sen. Wieg-
leb förklarar det Saltet , fom Dir Dehne fant

i Refiduum efter Naptha Nitri, för Salpe-

ter, fom under deftillation gådt öfver, men
Pr. Hermbstedt för Såcker-fyra* — Hr. Sen.

Wiegleb har i flere fårfök funnit at Jårn ut-

gör i af Platina. — Hr. Leipoldt feck \kt

Naptha, når han tog en Vitriol-fyra fom in-

tet rökte, fom i vatten fönk, ochfafthon i

bör-
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början var gul dock fluteligen blef vatten-

klar når hon deftillerades öfver Sal Tartari.

— Hr. Westrumb har genom vackra förfök

utrönt Blodets och Blodlutens beftåndsdelar,

och funnit i Blod och brånbara Oljor Sal-

raiaks-artat fvårfmålt Salt 5 i Blodkol har han

ingen phosphorus funnit , men aflkan gaf ben*

jord. Man får gan/ka litet Berlinerblätt ef-

ter vanliga före/krifter $ fyror betaga all blod-

lut fin färgande kraft, utom rå Acidum Sa-

lis: om Qvickfilfvers-folution blandas til flyktig

Blodlut och all fucktighet afrökes, utbrifter

låga och en famling af ånga. — Hr. Hermb-
6Tedt förliknar dunften af ALther Vitrioli

med inflammabel luft, en likhet, fom defs

ån Hr. Duncker långe haft lig bekant.

(Gött. an*. 1784- 104 Su)

Neves Chemifches Archiv von Lor. Crell
8:0 1 B. Leipf. 1784- 35* f*

År egenteligen en fortfåttning af Arts

Chemifche Archiv (Se p. 131) med hvilket

detta har lika inrättning och affigt. Hår fö-

rekommer utdrag af Pariliike Vet. Acad. å-

ren 1 707-171 8. Af Berlin/ke Academien å-

ren 17001710. Af Upf. Societet åren 1710
1739, och Acad. Imp. Nat. Cur. åren 1721-
1732. (Gött. anz. I784« 106.)

Hr.
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Hr. Harmand har nyligen med fordel

flyttjat Rad. Bryonice emot Rodjot 5 lian har

gifvit \ dr. fint pulfver dåraf uti et glas kalt

vatten, på fattande maga i morgonftunden,
hvilket vårkar fom et vomitiv. Skulle up-

kaftning ej följa innom en t^itittia , tages en
&ka dofis, och drickes Jjumt vatten under

påftående kråkning. Dagen efter gifves J dr*

af Bryonias pulver med Honing blandat, hvar-

af göres 4 boli , fom tagas en hvar 6:te tim-

me3 oftare eller längre emellan efter defs vår-

kan, fom då år purgerande. (Journ. de Pa-

ris 1784 N. 171O
(Denne Rot

5
fom åfven i Sverige växer

vild, borde mera nyttjas, hålft vid allmänna

farfoter, i hvilket affeende hon hår anfores

och recommenderas hos Hrr. Provincial-Me^

dici. Hitintils har man endaft anvåndt hen-

ne fåfom diureticum i Vattufotj fe Bergii

Mat. Med. p. 736.)

J. L. O.

K. Vet. Acad, Nya HandL 2:dra Qvart.

Apr. M. och Junius 1784.

P. J05. Anmärkning om CitronJaj"t
,
famt fdtt

et cryjlalfi/era denjamma, af C. W. ScHEeLE.

Som Citronfyra genom afdunftning éj

låter bringa fig til cryftallifering, få måfte

de heterogenea därifrån fkiijas fom hindra

den-
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denfamma. Til den andan har A. forfarit

på lika fått fom når Acidum Tartari cryft.

Jkall tilredas. Man får efter en kanna klar

Citronfaft 7 til 8 'od cryftalliferad Citronfy-

ra , hvartil åfven en möglig, gåfande eller

med andra Mineral-fyror blandad Citronfaft

kan bringas.

Denna torra Citronfyra kan aldrig /kam-

mas 3 den fuktar fig ej om den rifves med
Såcker $ år det /könafte Limonåd-puifver m. m.

A. talar iluteligen om huru danne fyra

förhåller fig i Neutralfalter och med Metaller.

P« 109. Mineralogijke Anmärkningar , af
Torbern Bergman, Férjia Stycket (a)»

A. har gjordt fig möda at Chemice un-

derföka åtikiilige nyligen uptickte Fosfilier,

fom antingen icke i Syftemer blifvit uptagne
eller fådt otilbörlige rum. Således förekom-
mer §. I Tungjord, fom ock nu år funnen
i förbindelfe med bara Luftfyra, vid Lead-
Hill i Skottland af D:r Whitering; en ituff

därifrån innehöll, efter A:rs förfök, 92 delar

Kalk och 8 Tungjord, bagge med Luftfyra

mattade. — §. 3. Stangenfpat, en fynnerlig

art Criftalier från Freyberg, år funnen vara
en Tungjord mättad med Vitrio\-j)ra. 1— §.

4. en

(a) Denne vittre Auftor afled vid famma tid detta

Rön trycktes, få at detta tycke både år det
förfta ©ch bli.r det fifcu
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4. en befynnerlig Bergart frän Altenberg år

funnen hafva på Centnern jårnfri lera 52,
hvit Rifel 46 och Vatten 2 delar, utan min-

ila fpår til Kalk, år fåledes et fpecies Ar-
giUa* — §. 6. Zeolither, fom Bergm. Cron-
stedt anfåg för en enkel jordart, finnas in-

nehålla Kifel,
v

Lera och Kalk, En på Mös-
feberg funnen , fon\ ger eld mot Stål , in-

nehåller 69 delar Kifel , 20 Lera, 8 Kalk
utan Luftfyra och 3 Vatten; et annat

(lag från Ådelfors ( §. 7. ) , fom ock ger

gniftror mot Stål, håller 62 delar Kifel , ig
Lera, Kalk utan Luftfyra 16 ocft Vatten 4.— §. 8* en för Zeolit hållen Stenart från

Hålleftads Bergslag, höll f<> K//*/, Kä/*

24,7 3
Lera 25, Magnefiao^

, Järn-kalk 0,3,
/^wr Vatten och Luftfyra ihop 175 den fam-

me har ock Hr. C. Rinman underiokt vara

af lika halt. I följe hvaraf det utgör (it e-

get genus. — §• 9« En af framl. Prof. v.

hiNNQE hemförd Jordart, kallad Loam , fom
finnes vid London och vifat fig gan/ka nyt-

tig i Orangerier, beftår af 87 delar rödgrå

mjålfand och 13 Lera, fom dr något järn'

haltig* — §. 10. En befynnerlig Jord från

England, Wad kallad, fom har den egen-

fkapen at tånda flg fjelf når den blandas med
Linolja, år funnen nåra lik Brunften , med
den enda ikilnad at Wad håller några pro-

cent Bly-jord. A. gillar at Brunften torde

hafva fanorna egenlkap. —• $. ii. Tungflm
har
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CronstedT fört under Järnmalm, men den
år både af A. och en Spanior Hr. d'elhuar

funnen vara en fårfkildt Metall fom nu kal-

Jas Wolfram. Den liffårgade arten från Rid-

darhytta hörer icke til Tungftenar, ty den
gaf, efter prof, af Centnern, utom 24 delar

Jårn och 22 Kifei , icke annat ån bara Kalk,

P. 134. Anmärkningar i anledning af fifta

Kopp-Epidemien , af Pet. J. Bergius (a),

A. har fedt hvarjehanda féllfynta fymp-

tomer under denne farfot. En 6 års GåfTe

yrade under hela eruptionen, men geck än-

då lyckeligen igenom 5 en annan om 4 år,

fom för häftig feber och hård puls blifvit å-

derlåten, då en tjock concav crufta vifte fig,

och på hvilken fedan 2 gånger applicera-

des Blodiglar, feck åndå confluerande Kop-
por , Igel-fåren började då åter blöda och ex*

creta Iucktade asaktigt, då för rötan Acida
Mineralia, Kinkina måfte tilgripas, men Pat.

dog på I3:de dygnet* A. tror fig hafva fun-

nit at Naturliga Koppor följa famma utbrott-

lagar fom Ympade, nemligen 5:te, 6:te tii

7:de dygnet, (hur går det då med Dims*
dals nya uptåckt at genom ympning kunna
förekomma Naturlige Koppors utbrott? rec.

fe P- 328)- E-

(a) Detta kan anfes fom en fölgd af .livad i famma
åmne p. 163 af aågre §tockhoJm« ?raäici a*-
före år.
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Emot Metaftafiike fyulfter, fyrtderligéii

vid lederne, fom göra få mycken olycka ef-

ter Koppor, har A* funnit kraftig hjelp, når

den i tid fökes, af applicerade Blodiglar pä
åst måft ömmande hållet, hvarefter nyttjas'

hålft blygröt, eller ock en fianeis-lapp med
ol. lini camph$ hviika medel repeteras fils

all ömhet aftagit. Vårk i armen eller fötter

ftraxt efter ympning, lindras med ol. lini

Camph. -— Emot början af Anchylofis har

Syltefpad vifat*god värkan. Koppor fom an-

dra gången kommit igen har A. aldrig fedt,

utan håller någondera för Vattukoppor} hart
*

tror tig af ärren kunna /kilja om Kopporne
varit af rått /lag eller Vattenkoppor ; de fe*

nares ärr dro fläta och de jnrras /kraftiga*

Från Aug. 1783 *ii att* Apr. 1784 hafva i

Stockholm dödt 522 Mans- och 521 Qvins-

perfoner, tilfammans 1043, ibland hvilkaen

man var 84 år g*« A« gör i anledning hår-

af upmuntrande förmaningar at nyttja Kopp-

ympningen; och det hålft i de fattigas hus

hemma, emedan årfarenheten vifar at de in-

gen håg hafva at låmna fina Barn i de all-

männa Koppympnings-hufen.

P. 164. Laccrta Sputator, från America, be-

ikrifven af Anders Sfarrman.

Denne Ödla år förvarad i Spir. vini u-

ti den vackra famling af Naturalier, fom

framl. Hof-Mar/k. Baron pfi Gäeä /kånkt K.

Aca-
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Academien och blifvit honom tilftåld af Hr.

Proften D:r Acrelius, hvilken under fif vi-

ftande i Philadelphia fädt den från Antillifke

Oarne, under namn af IVood-Slave.

Hon lefver i trävirke innom hufen, til

myckenhet, dar hon fpringer up och ned

5

ftadnar man och ler på henne, fä fpottar

hon på (in åfkådare; fpotten år fvart och få

fkarp at ftållet ftraxt fvåller, om fpotten kom-
mer på huden, fom dock iåter bota dg om
flållet fmérjes med Camfert-Brånvin. Krop-
pen år blott 2 tum och fvanfen 2~ tum, til

fårgen afkgrå, med hvita tvärränder åfvantfl,

med lefverfårgade eller hvita fläckar påivans,

lår och ben; har 5 tår utan klor.

Dijfl Acacl Ji/fcns Ohj. praåicas circa-

ufum Bellaäonnce in Melancholia , Ma-
, nia et Epilepfia , Auth. Jon. HenR.
Munch, Gott. d. 23 Dec. 1783. 4:0

> 52.

Om {Belladonn* kraft i Rabie Canina
difputerade A:rs åldre Bror 1731 (Se Band.
I p. 119) och defs Far utgaf en afhandling
om defs användande hos folk och kreatur

1783- (Se detta Band p. 21) — Hår fam-
lar A. förft hvad Stolle, Gkeding m. flere

anmärkt om detta å*we och fedan förekom-
V. B, N:o 22. Y mer
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mer defs Faders och egen årfarenhef. Bella-

donnae hufvudkrafter åro 1:0 uplöfande$ bå-

de Far och Son hafva fedt fchirrer dåraf

fårdelte och A. har därigenom blifvit befriad

af en fvullen gland. fubmaxill. efter Måfs-

lingen, hvilken ej gaf (ig för Conium och

andra medel. — Åfven har den gjordt nyt-

ta i Gulfot af hårdnad Lefver, fom Greding
och Murray intyga. 2:0, Narcotijk efter

allmän årfarenhet. 3:0, befordrar den alla-

handa excretioner, fvett, urin, ibland ftol-

gång, fållan fpottning. 4:0, drifver hon ut,

Scabies, Arthriftis, Rhevmatifmer m. m. —
Pulvret af orten och roten åro båttre ån Ex«

tra&et; dofis bör ej vara for liten. Herr

Stolle gaf en 13 års Gåtfe 20 gran innom

24 timmar. Hr* Super-Jnt. Munch har bo-

tat öfver IOO Epileptici därmed 5 Melamho-
//>/ 7, Maniaci 3 och Epileptici 10 ft. har

A. botat. (Erl. Gel. anm. Beitr. XXVII W.
1784)-

(Detta medel recommenderas hos H:rr

Pra&ici och fynes låfva mycken hjelp om
det fårfigtigt användes).

Ödmjukt Memorial.

Angående förloppet vid det Publiqut

Accouchements-Hufet ifråu d. 24 Junii 1783
ttf



ti! f. d. 1784, får jag nu den åran följande

omlUndigheter vid handen gifva : (a)

Af hafvande Qvinnor åro hårftådes 321
cmottagne, men af de(fe endaft 31g ft. för-

löfte, iå vida ännu 3 fåfom oförlöfte bebo

de fä kallade Extra rummen vid årets flut.

Af defle 318 förlöfte Qvinnor åro 315
med fullkoroligcn äterftåld hålfa och krafter

härifrån lefvande utgångne 5 fåledes 3 ft. med
döden aflidne, nemligen N:o 1706, 1720,
1773-

Af defle 313 hafver en enda blifvit för-

löft genom Perforatorw och Crochettens ap-

plicerande, fom lyckeligen til Modrens rädd-

ning Åsedde. Förmedelft Forceps åro 2:ne

förlöfte utan Mödrarnes eller Barnens lifs-

förluft, de förre iefvande och friike utgådt,

de fenare åter blifvit döpte.

Igenom vändning åro 13 Barn til veri-

den födde, ibland hvilka Barnaföderskorna

under N:o 1720 och 1778 icke igenom den-

na hjelp kunnat råddas, utan den förre på
<f:te dygnet och den fednare på 7:de dyg-

net aiiidit efter fÖrlofsningen.

Svårare Föriofsningar, ehuru til fin ut-

gång naturlige, men beledfagade med fvåra

och underftundom farlige omftåndigheter, hår-

rörande från Modrens eller Barnets fida,

antingen före, under eller efter förlofsnin-

Y 2 gen

(a) Se föregående året Band. 4 p. 333.
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gen hafva varit 325 och til deflas antal räk-

nar jag N:o 1706, fom under fvagafte lifs-

krafter och kroppsftyrka ånteligen blef för-

löft från et Jefvande Barn , men dog i Tyra-

pankes efteråt, på 4:de dygnet efter förlofs-

ningen.

Under åfvananförde tid eller ifrån den

23 Junii 1783 til och med Midfommars- af-

ton innevarande år, åro innom Barnfångs-

hufet födde 32? Barn, af hviika 14 varit

Tvillingar. 164 Gåffar och 161 Flickebarn.

Af defle 325 Barn hafva 14 varit död*

födde, och 311 blifvit Jefvande födde ock

döpte.

Vidare åro af deffe:

l<j Barn döde innom hufet fedan de

blifvit döpte, och 295 ft. hafva til ftörfta de-

len deltagit i Mödrarnes elände och ufelhet.

Jag kan icke underlåta at til K. Colie-

gii höggunftiga åtanka recommendera den

omforg fom de fpåda barnen, hviika ifrån Barn-

fångs-Hufet dageligen föras, tyckas för fin

framtid och bärgning aldeles fakna(b)$ fruk-

tansvårdt år at af de 295 Jefvandé härifrån

utförde Barn, i detta fvåra år icke många
kunnat råddas från ytterfta nöd och elände.

Stockh. d. 5 Aug. 1784. Jac. Alm.

Neue

(a) Kongl. Collegium beflöt at hårom på vederbörli-

ga ftållen göra Embets-påminnelfer.
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Neue mit dem Mercur in den Blattern ge*

machte Ehrfartwgeny welche de/Jen Jpe*

cifijche kraft in diefer krankheit be~

Toeijen 3 von P. van Wonsbl, M.D.
&c. Leipjig 1783 > 3<> f- 8:0.

En gan/ka het foramar, då en högfl il-

la artad och dödande Koppfarfot häftigt ra-

fade, ympade A.
fc

7<> Cadetter i Petersburg,

med den lyckeligafte utgång. Hans bere-

delfe-fått beftod i fri/k luft, Vegetabilifk fö*
da och nyttjande af Mercur > IO dagar före

ympningen gaf han 2 gran CaJomel med
Såcker, 2 eller hos de ftarkare 3 gånger om
dagen 5 hvarvid fortfors til defs utflags-teck-

nen infunno (ig, då han gaf en fvag folution

af Cryftalli Tartari med en Sirop. Et en-

da lindrigt Laxativ flöt Curen5 icke en enda

af detta 75 behöfde gå til fångs-

För öfrigt har A. gjordt följande för-

fök: Tre Barn ympades med en blandning

af Kopp-var och Calomel, men ingendera

fingo minfta tecken til fmitta; på ympftållet

fyntes blott en inflammation. — Kopp-var
fom med hydrargyrus var genomrökt, vifade

ej heller någon värkan 5 men dede Barn fin-

go Kopporne federmera genom ympning af

et oqvickfilfrat var. — Solution af Calomel
betog ock Koppgiftet fin fmittande kraft. —
Et Barn ympades på ena armen med rent

var och på den andra med fiftnåmde bland-

y 3 ning*



ning; på den fårra gjorde fmittan fin värkan,

på den andra intet. — På et Barn fmordes
bagge ympftällen ftraxt med MercuriaUfalfva ;

dar vifte fig hvarken inflammation eller Rop-
por. — På två andra Barn fmordes det e-

na ympftållet endaft med Merc. [alfvan, det

andra icke; det förra gaf icke det minfla

tecken til fmitta, på det andra vifte fig van-

lige tecken i ratt tid med påföljande Kop-
por. — Ympftållen, fom redan voro inflam-

merade, betåcktes med Merc. falfva och 12
timmar efter var inflammation förfvunnen.

—

En redan upkommen Koppblåfa förgeck där-

igenom.

A. har ock funnit at Cbarpie , val fuk-

tat med Kopp-var, fom 24 timmar hölts i

en köld af 20 gr. på R. Th. förlorade all

fin fmittande kraft.

A. tror fig vara den förfta fom grunde-

ligen bevift Mercurens fpecifica kraft i kop-

por. Boerhave har val giflat til något dy-

likt af Mercur förenad med Antimonium,
och någre hafva dårföre gifvit bagge deffe

medel tilfammans, andre Mercuren allena,

fåfom Medici i Philadelphia , hvilka dock
hvarken nog långe eller i nog ftor dofis

fortforo därmed, äfven fom de genom pul-

vis Cornachini hindrade Mercuren i defs

värkan.

(A.
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(A. kånner fåledes icke vår v. Rosen-
steins Afh. om Barna-fjukdomar och defs

Kopp-Piller).

(Tode, Med. Chir. Bibi. IX Th. p. 526.)

Philofophica! Trcwsaäfions 9 Vol. LXXIll
jor är 1783* P. L London 1783. 254
p. 4.0.

Utur Chemi/ke, Med. och Hift. Nat.

Clafs märkes: — N:o IV. Hr. J. P. Schot-
te be/krifver et oerhört få kallat KåttbrMy
hvilket han fedt hos en på Oen Senegal,

och hviiken efter fåkra kun/kaper år ende-

mi/k hos de få kallade Bambaras i Landet

Galamj defs långd var 2 och en half fot,

diametren ig tum och vigten 50 /kålpund.

Sjukdomen börjar gemenligen med en liten

fmårtelös fvulft i Scrotum 5 Invånarne hålla

honom för obotelig. A. tror honom vara

arftelig och föker ordfak dårtil i mifsbruket

af Spanfk Peppar och Mång-giftet 5 Marabuts,
fom åro Mahometanike Pråfter ibland Man-
dingerne, och fom utan fara refa kring he-

h Africa, förfåkra at de ock funnit denna
fjukdom hår och dår hos detta folket. —
N. XV. Hr. D. Schvediauer be/krifver Jm-
'bra och föker vifa at den finnes i tarmarne

på Valfi/ken bland defs öfrige excrementer

V 4 ©ek
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och icke i någon enfklldt fack (a), från hvif-

ka hon fkiljes endaft därigenom at hon ic-

ke år få tunn 5 man finner många fvarta flåc-

har däri , fom vid noga underfökning icke

annat funnits vara ån ofmåltelige nåbb af

viffa Sjöfoglar, dem Fifken vanligen åter.

Om , når Fifken fångas med harpun , han
gifver excrementer ifrån fig ofv an och ne-

dan, få får man ingen Ambra, men eljeft

altid 5 hvilken dock ej år få hård, fom når

den finnes i hafvet eller vid ftrånderne, ty

hon hårdnar egenteligen i luften, och blir

förft om någon tid alkgrå och vålluktande.

Hr. Schw. håller Ambra fåledes for onatur-

lige , hårdnade excrementer af denne Val-

jfi/k, hvilkas fyra, kan/ke genom falt-fyra,

något år förändrad (b). Ännu kollar i lod

dåraf i London l pund St. Vil man fe vår-

kan dåraf böra åtminftone 30 gran tagas 5 en

Båtsman laxerade af et lod.

Sperma Ceti ligger nårmaft hjernan,

hvilken ock hos denne fi/k år ganfka liten,

uti en egen trekantig benhåla , fom betåc-

kes endaft med huden och intager nåftan

he-

(a) Se om famma åmne Band. III p. 370.
(b) Aublet påftår at Ambra grifea år af vegetabi-

liik natur > frän har fedt ec Tråd , fom kallas

Couma och växer i Gujana , fom ikall hafva en

ömnig hvit« faft, och hvilken intorkad ger Am-
bra, Se Nouveaux Mettt. de VAcad» R- de

Se. et des B. L. pour^Anné 1 774* Hi/?. p. 2&
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hela öfre delen af hufvudetj man kan tryc-

ka dårpå, utan at Fi/ken kånner det.

(Gött, anz. 1784* 115 St.)

ProJapfus Vteri år ofta en rått envis

och fvår plåga. Den kan väl reponeras,

inen behöfver ibland fådane peflarier til (it

uppehållande, fom både åro olåglige i rlere

affeenden och kunna göra flor /kåda, hvar-

på mångfaldige exempel gifvas. Följande

håndelfe år i detta affeende märkvärdig : —
En Huftru om <fo år, fom illa plågades a£

Moderfall och ledfnade vid lifvet, tog (ig

för at /kåra i fjelfva Lifmodren med en knif 5

ftraxt drog (ig Lifmodren ihop och tilbaka

til (it ilålle, få at Huftrun fnart blef aldeles

botad. Därefter botade hon andra qvinnor

på famma fått. A. tror at fom Moderfall

hårrör af ilapphet, kan retelfen, fom inci-

fionerne göra, bota denfammaj et fådant får

inflammeras ej låtteligen, för iit djupa låge

fkull och för yttre låpparnes fammandrag-
ning.

(Comm. Lipf. 3 Dec. Suppl. II p. 28I-)

Y 5 Zv>



346 # ) o ( %
Ny heten

Hr. Torbern Bergman, Chemi» Pro.

feflbr vid K. Academien i Upfala, Riddara
af K. Wafa Orden famt Ledamot af Kong!.

Sven/ka och Franfka , Kej£. Ryfka m. fl. Ve.
tenlk. Acad. dog vid Medevi Hålfo- Brunn
den 8 Julii 1784, 49 år, 3 månader och 8
dagar gammal. En flor förluft for den nu
få mycket upodlade Chemi/ke Vetenfkapen.

Finfka Nationen vid Upfala Academi*
hade til hans heder, fåfom deras Infpeftor,

nyligen låtit Hå en Jetton, fom foreftåller

hans Bröftbild med om/krift: Torb* Berg-
han Patricc Dews ac Decus Mvi, fornt på
andra fidan en Lagerkrants, hvaruti låfes:

Ephoro Egregio Natto Fennica Die i Maji

DCCLXXX1F. Förfärdigad af Prof. o. R.

LjUNBEKGER (a).

Utdrag af Hrr. Prov. Med. Embets-bc*

rätteljcr til K. Colleg. Med. for J783*

(Fortf. från p. 305,)

16) Prov* Medicus i Cronohergs Län», Le»

doren Doä. Colliander.

På ganfka få ftållen i Cronobergs Lån

hafva i fårledit år fmittofamma fjukdomar

varit gångfe, åtminftone åro inga Rapporter

ifrån flera, in Berga och Hårlunda Förfam-
iin-

(a) Se om hans död , kroppens underfökning och b«»

grafning mera hår nedanefter.
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lingarne, om Rådfotens yppande, til mig

ankomne, icke heller for Publici rakning Me-
dicamenter til andra, ån de nåmnda ttållen

requirerade och utfånde, neml. til Berga d.

6 Augufti och til Hårlunda den 5 ftftledne

November, hvilka Medicamenter hade den

värkan, at fjukdomen fnart afftadnade.

En lindrig Flufsfeber var val på flera

Hållen gångbar, fom få vida var fmittofam,

at når den kom in i et hus , blefvo flera

dåraf angrepne; men denna Feber curerades

innom 7 eller 8 dygn med tilråckeliga La-

xer-medel i början, famt kylande och fvett-

drifvande medel.

En annan Feber vifade fig åfven på
några Milen i Sunnerbo, fom begyntesmed
hufvudvårk , dårpå upkom en fvulnad bakom
öronen, i Kåftarne och i halfen, med ömhet
i bröftet. Hos fomiige vifade lig ut/lag i an-

figtet och omkring baifen, fom liknade Kop-
por. Denne Feber angrep åfven fom den
förra, måft alla i hufet dar den inkom, och

då någon dåraf dödde, fom dock fållan hän-

de, fkedde det innom 8 ;de dygnet. Innan

jag hårom fick underråttelfe , var fjukdomen
måft afftadnad. I November månad ankom
åfven til Landshöfdinge-Embetet Rapport i-

från Probften BoLMeR, at i en Gård i Ber-

ga Socken Bo/kaps-fjukdom (ig yppat, fom
tycktes beftå i förhoppning i mångfållan.

Denne fjukdom dillades ftraxt genom de

för-
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forllgtige anftalter, fom af Landshöfdinge-

Embetet, efter mit horande, blefvo vidtagne,

ledan 7 kreatur ftortadt»

17) Prov. Medicus i Halland, /Iffeffown Do*
åor Montin.

Rodfoten har varit mycket gångbar och
dels af Allmogens genftråtvighet at bruka

forelkrefne och til Socknarne hemfånde me*
del, dels efterlåtenhet, gjordt ftor forådelfej

jag vet af iåkre kun/kaper at 229 perfoner

d6dt endaft i Warbergs Profteri.

Huru fvårt det år at bland Allmogen ut-

rätta med före/l^rifter , då de ej hafva någon

närvarandes, fom förftår at ftyra dem, kan

Hutas af et exempel, fom jag bor anföra.

En ganfka förfigtig Ståndsperfon uti Grim-
metons Paftorat, fom tilförene varit mycket
fjuklig och fådt lära at umgås och handtera

Medicamenrer , åtog ilg at utdela de af mig

förefkrefne Medel, och nyttjade med fårde-

les forman både får egit husfolk och mån-

ga andra, pulvis Nucis vomicae, hvaraf han

åfven gaf en Bonde trenne dofis, om en

fcrupel hvardera, at taga in et om dagen,

efter Bonden bodde ej nära vid honom 5

men Bonden, fom tyckte at få liten portion

ej kunde något uträtta, tog alla tre på en

gång och fatte lifvet til.

ta
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Utdrag af Bref frän Affejf. B. B}5rn«

lund til Arch. o. R. BÅck.

I:o, Inga fårdeles Farfoter och Sjukdomar

hafva hår uppå orten på en tid förekommit,

utom Skarlakans- Feber , fom några mil här-

ifrån uti Eura Socken varit gångbar. Den-
ne har ock nyligen vifat flg närmare et par

mil härifrån, hos et hushåll, hvaraf ftörre

delen infjuknat, få barn fom äfven äldre. I

Eura Socken har en del haft Halsfjukan lin-

drigare, en del fvårare, och hvarutaf några

barn fatt lifvet til. Efter några dygn , fedan

man begynt rackla up Hem, har Halsfjukan

gifvit Cig. Anligtet har varit måft med rod-

nad öfverdragit och fomlige delar af krop-

pen , med någon fvulnad därhos jämte urflag,

röd frifel liknande. Inga fölgder med Vat-

tufot hafva förfports efteråt. Utom det Fe-

ber inflålt fig vid början af fjukdomen, fom
någon tid fortfarit mer eller mindre uti någ-

ra dagar, har kräkning i början hos några

åkommit, fåfom ock foml. haft under Hals-

fjukan och Febern, fvår hufvudvärk. Måfta-

delen har utan fårdeles fkötfel, utom någon
använd baddning omkring halfen, fjukdomen
éfvervunnit. Angående fkötfeln, har jag, få

fnart jag af rygten blifvit underrättad, at

den varit gångbar i Eura Socken, lysning

därom och efterråttelfe til Pråfterfkapet afgif-

vit, fom blifvit afkunnad å Predikoftolen-

frå«-
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Fråsfor , fom åro nog vanlige har på or-

ten åt Skåren Vårtiden, hafva i år ej varit

fårdeles mårkelige. Dock hafva deffe hår

och dar förekommit hår på orten , åfven få-

fom Pleurifier. Hos några har Pleuriiier hår-

TÖrdt ifrån Magen och cruditeter däri, och
utgjordt en Pieuritis putrida, ibland har den
varit et fymtome vid Flufsfebern. Hos en,
fom hade Fråffa, börjades altid paroxyfmen
med några ftarka nysningar å rad, hvilken

nysning var per confenfum
,
genom irritation

i magen , emedan magen hade mycket qval

därvid. Feber-paroxyfmen flöts ocklå hvar-

je gång med någre nysningar å rad. Den-
ne Fråffä botades med China, Uti Afl. Na-
tur. Curiof. Vol. I. förekommer exempel af

en Ter tian -Fråfla, fom nysning åkorrv vid

tredje paroxyfmen, och den fjerde blef le-

thal. lnfufum florum Arnicae ordinerades ef-

ter Do<5ior Collins råd, i Vår hos en, af

mig, emot Fråffen$ men hvilken knapt fTck

göra början därmed, förrån han måtte öfver-

gifva detta medlet och fom jag åfven tilråd-

de, emedan alienaft en Theekopp dåraf för-

orfakade grufveliga qval, colic, kråkning m.
m. Dofl. Collin, [om menar detta of-

ta ej hånda af Infuf. Flor. fager, at fådan

anftöt förlorar fig efter några dofium brukj

men fom dock ej år at lita på, emedan FJo-

res åro frarkare ån herba, hvars lnfufum jag

altid brukat för dera, /om gjordt något fall,

fack
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ffidt fvira contufioner &c, hvarvid fållan nå-

gon olågenhet varit, utan en och annan gäng

i början, och dock mycket lindrig, och hos

fomlige ingen känning dåraf. I anfeende hår-

til, och detta medels myckna värkan på ner-

verne, måtte det vål, efter Doft. Collins

mening
,
gagna uti lamheter. Kan hånda vid

Jiten dofis och ibland tilfatt med något an-

nat , åfven hos ftarkare den med mindre kän-

ning kan brukas, fåfom hvarpå åfven åro

flere exempel.

Uti Mani, och hvarvid Furor då och

då inftålde dg hos en Barnfångs-huftru, dock
utan iårdeles Feber, för en tid fedan, nytt-

jades af mig med förmån Opium, fom fnart

och häftigt botade denfamma, fedan andra

Medicamenter ingen ting uträttade. För fym-

tomati/k fvår hufvudvårk med mera, under

hettan efter Fråflan, har jag någon gång
nyttjat Opium, med någon liten lindring.

Polygala har en Man nyttjat uti Pthifi , men
hvilken ej famma kunnat tåla, och hvaraf

hoftan åfven blifvit förvårrad. Samma har

hoftat up en gång någon ftengyttring, grus

liknande.

Hos et Barn 6 veckor gammalt, har

BinnickemaJken uti et knippe afgådt. Bilis

bovina infpiflata har jag uti bolo, fom tages

vid Ma/k-curen, uppå et år, nyttjat och til-

lagt, och fom tyckts ej varit utan värkan.

För et i 10 veckor öppet Benfår, fom med
in-
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ingen ting velat lakas, applicerade jag $3-

charu.m Saturni, hvarpå det häftigt och efter

3:ne dagars bruk håraf, antog läkning. Jag
har ej öfverkommit någon med Lepra eller

Elephantiafi befvårad, at jag kunnat tilråda

Ledi bruk dårföre.

2:o , - - - Hår uppå orten har ej något märk-

värdigt på en tid förekommit, utom det, at

något efter uphörd Rödfot , i början af Hö-
ften, Gulfot hår i Staden och omkring, va-

rit gångbar, fom dock nu måft afftannat.

många hafva varit håraf mer eller mindre an-

grepne, en del med gulhet öfver hela krop-

pen , en del blott å det hvita i ögonen , an-

figtet eller någon annan del, och hvilken hos

de måfta varit utan Feber. Magan har hår-

vid varit i olag efter vanligheten , och med
vanliga åtföljande fymptomer, fåfom ock

den en tid förut hos fomiige varit i oord-

ning, innan Gulfoten utbrutit. Den har för-

drifvits igenom vanlige medel härföre. Grun-

den hårtil torde igenfökas uti en hämmad
utdunftning emot Höften , fom födt af Hg röt-

aktiga famlingar med (kårpa i mage och tar-

mar, hvilka, då de icke igenom Diarrhoe,

^ller Rödfot kunnat fortkomma och afgå,

fåfom förut igenom fpafmer, vid nämnde äm-

nens gåsning i magen, hindrat Gallans fria

aftopp och fålunda förordfakat Gulfot 5 eller 5

at igenom tjock och öfverrlödande Galla,

Gulfoten upkomrait. Ibland alftras af fådarj

håm-
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hämmad ötdunftning, remitterande Febrar e*

mot Höften, då af en härvid chargerad Lef-

ver, Gulfot ibland tilkommer.

Någon med Elephantiafi befvårad, har

jag federmera ej öfverkommÄ, at jag kun-

nat få tilfålle at Jörföka Ledum dårföre. Det
tyckes at denne fjuka mer och mer förmin-

Ikas, emedan få fållan någon därmed före-

kommer, emot förr*

Handlingar angående det infår K. Colie*
gium Medicum uptäckte Botemedlet

emot Kräftan.

Uti denna Vecko-Skr. B. 4 p. 12 nam-
nes, at K. Coileg. Medicum fådt anledning

inköpa et med fördel nyttjat Medel emot
Kräftan, hvarom framdeles vidare underråt-

telfe /kulle lämnas.

Och fom det federmera varit tilfålle för-

föka det på flere perfoner, får jag nu med
Kongl. Collegii tilftånd hårmedelft upgifva

det för Allmänheten, på det Medici och
Chirurgi mage ytterligare få tilfålle förföka

defs kraft och hvarom de anmodas benågit

ingifva omftåndeliga beråttelfer til Kongl.
Coilegium.

Detta medel fynes vara ungefärligen det
famma fom Band. 4 p. 6 omtalas, och bör

r.£-N:o23. Z Ii-
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lika därmed egenteligen nyttjas vid] Locale

Kräftjkador , innan flere körtlar blifvit hård**

rade och blodmaflan, genom heétifk Feber,

otjertlig til nqtritionens vederbörliga fullbor-

dande 5 fåledea* galler hårom ock det omdö-
me , forn 1. c. K. Collegiurp til Kongl. Maj:t

i underdånighet afgifvit om Bergsmannens,

PerHinricson i Thol/kepp, hemliga medel.

Härigenom har Collegium med anfenlig

befprring för Medicinal- Fonden, gjordt All-

mänheten ftor tjenft, hålft Ryttarerr Fröberg
upgifvit detta Medel emot belöning af 33
R:dal. 16 fkill* fpecie, hvaremot Bergsman-

nen Per i Tholikepp hade kunnat få 333
Rrdal. 16 /kil!, för fit Medels uptåckande,

enligt Kongl. Maj:ts Nådiga befallning.

Vid flutet af 1782 infånde Provincial-

Medicus i Vefterås Lån , Hr. Dofl. Birger

Martin Hall, följande til honom, fåfom

K. Collegii Ombud, emot åfvannåmnde be-

löning af Ryttaren Fröberg gifne beråttelfe:

Ryttaren Fröbergs upgifne Medel, fom han

nyttjar mot Kräftan

:

i:o$ Pulfver, fom göres af Gallmei-

blomma ( L#l> Calam. prasp. ) ,
(hvilken han

lian fått altid helt hvit ifrån Skultuna Mås-
fings-Bruk), BJyhvit och Arfenicum, lika

rcycket af hvardera (a).

*Oj

fa) Hår torde böra påminnas ar. detta Pulfver, hvarg

hufvudfakeliga kraft ligger i Arfenicum, år fö*
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2:o, Vatten; til § qvarter rent Vatten,

tages 3 knifsuddar af åfvannåmhde Pulver,

| jumfru Brånvin, för 3 r:ft. Camphert och

fika mycket (3 r:ft. ) Terpentin -Olja, fotn

omfqvalpas.

3:0, PMjier; 1 lod Vax, § mark Talg,

fmåltes vål uti en ften-kruka, då det år fmålt

,

kokas det vål med i| mark tillagd rinnande

Gran-kåda och omröres med en trampade ; da

ået år kokat, tages det af elden och /lås dä
dåruti några droppar Terpentin-Olja , omrö-

res, filas och utvrides genom Linne.

Bruhnings -fdtttt :

i) Om det dr et öppet och vdfkigt Säri
flrör man förfta gången vål pulver uti at det

blir hvitt, dåråfvanpå lågges blått Såcker-

papper och låter det få ligga et helt dygn,

ehuru varken år gan/ka ftark och kringlig-

gande delar fvulnaj efter det dygnet år ÖQt

Z 2 fju-

ga flciljaktigt i application och värkan från deC

i England få mycket omtalte PlunkeU Pulver 9

och hvilket åter förmodeligen år det famma fom
hos ofs år kåndt under namn af Guys Pulver
(Se B. 4. p. ii). Det beftår af Ranunculus

(flammula?) Fä J' f
Sv(

(
fvel ocb Arfenicum al-

bum , fom med Äggegula gfes til en deg och
appliceras, (Comm. Lipf. Vol, XX, p. 5^2,) jul!

likafom Guys Pulver appliceras ; ånfkönt det ock
ibland nyttjas tort; hvarom m, m. låfes fraroi.

Affeflbren Bjerkens Bref til Hr. Area. Bäck t

Sv, Merc, 1759 p. a8.
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fjuka fvartnat, därpå ftrykes med en fjäder

Vattnet, och dåråfvanpå ftrös åter Pulver at

det blir val hvitt, famt utöfver lägges Plå-

ftret tunt utbredt på; Lårft$ då detta legat

et dygn, faller altid den fvarta foorpan af.

Sedermera påftrykes Vattnet qvåll och mor-
gon och lågges då åfvanpå det tunt utbred-

da Piåftret, fom hvar gång tages nytt, tils

det år Jakt.

2) Pä Knölar dä intet hål dr och det

ej heller väjkar ftg: då klippes et få ftort

hål på en plåfterlapp, fom knölen år, och

på det öpna ftållet öros pulvret och pålägges

tils det blir läkt.

Under hela Curen tilftyrker han dem
hålla fig måft -Vid Mjölkmat, och i fynner-

het löt Mjölk. Sålunda vara af Ryttaren

Fröberg upgifvit, intygar. Vefterås d. 14
December 1782.

Birger Mart. Hau.

Genaft efter erhållen del håraf , be/löro

K. Collegii Ledamöter förföka medlets vår-

kan 5 i hvilken affigt det ock til flere Me-
dici comrnunicerades»

En Patient, fom i halfva nedra lappen

hade en Kråftknöl, blef den förfta 5 medlet

applicerades, och ehuru fchirren ej få iåtte-

ligen kunde angripas för den myckna tilfly-

tande faliven, famt fordrade flitigare och

ftarkare portion af medlet, ån Ryttarens up-

gift
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gift före/krifver, fyntes dock tydeligen a t

den /kickade fig til utfallande genom en cir-

culair inflammation i den fri/ka delen af lap-

pen, hvarifrån fchirren började låfsnaj men
innan det handt fullbordas ledfnade Patien-

ten vid Jångfamheten och fvedan och efter

3 månaders förlopp låt bort/kåra fchirren,

hvarefter lappen fnart låk tes-

En hederlig Fru år ock federmera un-

der Cur emot en fchirr i Bröftet, fom, e-

huru långfamt, dock fynes låfva god utgång.

Collegium har ock haft rapport om någ-

re andre, dem Ryttaren fjelf haft under til-

fyn och lyckeligen blifvit hulpne.

Åfven fom förfök blifvit gjorde därmed

på fvampaktiga Kråftklimpar efter operation

i et Fruntimmers-bröft , hvilka dock ej fuli-

komligen dårmed kunnat utrotas, emedan
körtlarne under armen åfven hårdnat och en

mattande Feber åfven tilko.mmit.

Följande omftåndeiiga Cafus åro nyligen

genom Hr. Arch. och R. BjEck til K. Col-

legium infånde, fom tydeligen utvifa med-
lets kraft.

1783 d. 3o Maji ankom Klåckaren Mi-
chael Person ifrån Ikaljs Socken, för at fö-

ka hjelp emot fin vårtlika våxt vid ^Mungipan
och nedra Lappen. Mannen, lång, mager
och af melancholifkt temperament, öfver 50
år gammal, hade redan längre tid haft be-

rörde våxt eller rättare knöl, flor fom e»

Z 3 Has-
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Hasfel-nöt, liknande en vårta med ojåmn y«
ta, utan något ulcus eller fanieus rlyfningj

för kånflan hård och 06m fom Scirrhus,

men värkande och Ömmande vid elakt va-

der, med riflningar vid våder/kiften , hvarfö-

re ock et Kråftfår befarades.

I anledning af den underråtrelfe Herr
Archiat. och Ridd. Bmck lämnat mig, til-

ftyrktes Hr. Adj. Haartman at förföka de
medel fom Kongl. Collegium nyligen tillöft

fig.

Den 31 Maji ftröddes af defs Pulver

Éilråckei. på jämte Salfva af Cera, Sevum och
Terpentin, få vidt fom omkretfen af knö-
Ln fordrade, hvilken efter före/kriften där-

med blef förbunden.

Den 1 Junii märktes ingen vidare än-

dring, ån at Patienten varit anfatt af myc-
ken värk hela det forledna dygnet , och för

varken fått nog litet fåfva den forledna nat-

ten.

Den 2 var knölen likfom angrepen af

vanliga Efcharotica, få att defs yta och näft

ikring var hvittnad, med rodnad, fvulnad

och värk a!t omkring, och fom den fuppo-

fisrade Elchara ån ej liknade fig til fepara-

tion, få ikedde förbandet ännu på lika fått

den 3.

Den 4 intet föränderligt, utom det fvul-

nader», värken och inquietuden tiltagit; för-

bands dårföre ånnu på famma fått fom för-

ra
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ra dagen med förenämnde Pulver och Plå*

fterlika Salfva.

Den 6 Junii öpnades fårbandet, fom
nu varit på fedan den 4, och fom alsingen

våt/ka vifte dg, ej heller någon crufta fyntes

vilja lofsna, ty fucktades cruftan tilråckeligen

med Ryttarens upgifna Vatten,' hvarefter få-

ret rikeligen heftröddes med Pulvret och för*

bänts med Salfvan.

Den 7 klagade den tåliga Klåckaren

rått mycket öfver fin hafda vårk, hvilken nu
ökats få , at han hela natten ej fått den min-

fta hvila eller fömn, ej heller förledna da-

gen förmådt åta något. Lappen var ock fvul-

len rundt omkring Efcharan, med hettblem-

mor upflagen. Nu marktes ock et Norna-
töft får på öfre Lappen af Gådde-fjåls ftor-

]ek, och det i går på tappen obferverade

fåret tycktes ock nu vara litet ftörrej Pulfen

var ockfå febril ifk.

I anfeende til defle åkommor föreilcrefs

honom Mixtura Simplex med Eflf. Trif. fibr#

at nyttja til 50 dr. några gånger om dagen ,

famt at nyttja til föda och dryck föt Mjölk
och Grynfåppor , famt at flere gånger ora

dagen penfla de nomateufa fåren med en

Penfel-faft af Melle Rofar. med Spir. Salis

ac. val faturerad och med Tintf. Myrrhae för-

fattj men at vinna vifshet om Pulvrets vår-

kan på knölen, få obligerades han, oaktadt

fin utftåndna fmårta, at ånnu fördraga den*.

Z 4 fara-
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famma , och knölen fmordes ånnu på ny rak-

ning med Vattnet och beftröddes tilråckeli-

gen med Pulver famt förbandrs med Salfva.

Den 8 vart man tvungen får defs ork-

löshet och nedflagna finne at blott med Salf-

va förbinda fvuiften.

Den 9 var han något båttre til mods,
och ytan af fvuiften något litet upmjiiknad.

Den lo var han ånnu mjukare och til

en del bortfmålt, fom ock Margo ej få cal-

lös fom förr, famt började likna de öfriga

fåren på öfra Lappen och Tungan, hvarfö-

re den i dag förbandrs med Linnefkaf til—

råckeligen uti Penfel-fafren upblötter, och be-

tåcktes vidare med Salfva j och

Den ii fortfattes fårbindningen på li-

ka fått med Penfelfaften.

Den 12 och 13 liknade det fig til för-

förbåttring både med de Nomateufa fåren

på öfre Lappen och Tungan, fom ock med
Kraft/kådan, hvilka fmåningom blefvo min-
dre 5 blemmorna nåft omkring torkade åfven

bort.

Den 14 voro bräddarna mer tilhopa

dragna; man fortfor med Penfelfaften midt

i fåret och förbandt bräddarna med tort Lin-

ne/kaf.

Den i<? nyttjades til den nya Penfel-

faften Spir. Vitrioli i ftålle för Spir. Satis,

och fortfattes förbindningen därmed.

D. 16
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Den 16 liknade alt fig til förbättring,

och den 17 var fårnaden ogonfkenligen min-

/kad , och dårföre fortfattes den vidtagna för-

bindnings -methoden de följande dagar.

Den 23 var fåret til mer ån hälften til-

låkt, och bråddarne mjuka och jämnhöga
med öfriga Lappen.

Den 25 blef hans åkomma ilureligen ef-

terfedd$ och fom hans längtan at komma til

hemorten nu mera blef altfår flor och intet

mera fyntes vara at befara, få underrättades

han huru Läppen vidare ikötas /kulle och
ftraxt komma tilbaka i fall något vidrigt til—

ftötte.

1784 i Jolio beföktes jag af Kyrkoher-

den uti Ikalis, hvilken tillika berättade, at

Klåckarens åkomma kort efter defs hemkomft
fullkomligen tilhelnat och at han nu var med
årkånfemt (inne glad öfver den bjelp honom
förledit år var vederfaren.

Joh* J. Haartman.

Affeff. & Prof, Med. i Åb:

Forfok anftdlte 1784 *ncd det af Kongl. CoU
Ugium Medicum for någon tid fedan up*

köpte Kraftmedlet.

torfia handelfem En Huftru ifrån Hali*

ko Socken, några och 40 år gammal, liten

til växten, af en torr och mager complexion
famt melanchoii/kt temperament, men för

Z 5 öf-
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ofrigt god hålfa, anmålte fig i början af å-

ret at blifva botad för elaka fårnader på
högra örat, dem man redan i haift års tid

förut med flera utvårtes medel förgåfves fökt

hela. Deffa får, det mindre frampå örat e-

mellan crus pofterius anthelicis öch Helix,

och det ftörre utanpå örat bakom cavitas in-

nominata vid pafs af en 2 fkillings ftorlek,

voro nu med en gul ikorpa öfverdragne,

och ehuru illa luktande vifade inga tecken

hvaraf anledning kunde tagas at mifstånka

något Kråftaktigt, fom af Patienten befara-

des. I anfeende.hvartil de åfven förbundos

endaft med Ungv. Bafilic. blandat med Ungv.
e Styrace. Håraf uplöftes rufvorne och få-

ren blottades, hviJka nu gåfvo et helt annat

utfeende; ty anledning gafs at mifstånka nå-

gon Kråft-fkårpa i deffa får, af deras ojåm-

ne något tilbaka bögde och hårda kanter,

med djupare finuofketer hår och (lår famt

en flcarp utfiprande fanies. Genom efterfrå-

gan fpordes åfven at en hård ömmande blem-

ma et år förut varit på hvardera flållet, fom
fmåningom tilvuxit och fedan exulcererat,

famt ytterligare begynt vidga ftg. Elaka vå-

der/Mten hade altid medfört fmårta och il-

ningar i blemmorna med oluftighet och fömn-

löshet, åfven fom de nu förorfokade famma
ölägenheter efter deras exulceration. För öf-

rigit befvårades ej Patienten af hårdnader i

körtlarne, få at inga elaka fölgder kunde af

Med-
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Medlets förfökande befaras. Effer några da-

gars beredelfe med blodrenande och lindri-

ga afförande medel, under bvilken tid deter-

gentia utvårtes nyttjades förgåfves, applicera-

des Kraft -pulvret den 24 Jan* på fått Au-
#orn upgifvit, at fåren voro val hvita och
betåcktes med defs anvifta Plåfterj defs-

utom förmanades Patienten åfven at nyttja til

mat måftadels Mjölk -rätter famt dricka föt

Mjölk några gånger om dagen. Kort efter

klagade Patienten öfver en brännande fveda

i fåren, fom fmåningom tiltog och förorfa-

kade fömnlöshet om natten famt äckel och
förlorad matluft. Då förbandet öpnades föl-

jande dagen , fyntes kanterna fvulna och in-

flammerade, famt botten af fåren oren. Nu
penilades fåren efter förelkriften med det be*

fkrefna Vattnet, hvaröfver ytterligare ftröd-

des Pulver och betåcktes med Plåftret. Den
26 hade Patienten om natten likväl (att nå-

gon fömn, oaktadt fmårtan fortfarit. En myc-
kenhet fanies hade ur fåren flutit utför kind-

benet och Ikorpnat fom en mucus, utan it

något tecken til corrofion ånnu förmårktes.

Emedan ingen crufta fyntes i fåren, ån min-
dre efter Autfors be/krifning ånnu afTöll , Iked-

de förbandet lika med i går. Den 27 kla-

gade Patienten öfver fvårare vårk och plå-

gor 5 fåren voro mer inflammerade, orena

och ftinkande, örat fvullit med rodnad och

vårk farrit fjelfva hufvudet nåft ikring örat

myc»
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mycket fmårtande. Icke defs mindre våga-

de man ånnu repetera Pulvret på fått fom
förra dagarne, for at befordra den af Au-
tforn orotalte (korpan. Den 28 ' Ehuru den
förväntade fkorpan ånnu intet fyntes 5 värman
dock för fymptomernas ökade häftighet nöd-
fakad at låmna pulvret 5 i det ftållet penfla-

des fåren endaft med det omnämnde Vattnet

och förbundos med Plåftret. Den 29 voro

fymptomerna något lindrigare 5 förbandet an-

lades på famma fått. Den 30 hade fymp-
tomerna ånnu mer ftillat fig, få at man på
förfök åter applicerade Pulvret i bakre fåret

på vanligt fått 5 det fråmr» förbandts fom för-

ra dagarna. Den 31 hade varken å nyo til-

tagit med fömnlöshet »och matleda. Såren

Voro fvartnade eller likfom af Gangraen an-

gripna, i fynnerhet vid kanterna. Det bak-

re fåret förbands med Plumaceau fucktad i

Acid. Salis med Mel Rofarum och Tin#.
Myrrhac edulcorerad, och det fråmre med
plumaceau fucktad i folutio Boracis. D. 1

Febr* var varken något mindre. Det bakre

fåret var mera fvartnat, men det fråmre o-

föråndrat ; förbandet anlades fom i går. D.
2. hade fymptomerna icke fårdeles förändrat

fig$ men kanten af fråmre fåret var bulnad

och den gangraeneufa /korpan likfom liknade

fig til feparation; det bakre var oförändrat.

Förbandet /kedde fom förra dagarne. De
följande anlades det på famma fått, hvarun-

der
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der fymptomernas häftighet beflåndigt min-

/kades och en fmåningom tiltagande fepara-

tion åfven i bakre fåret, ( fom d. 5 begynt)

infant fig. . Den 6 förbundos bagge fåren

med Acid. Salis på omförmålte fått. Den förr

omtalte fanies, fona runnit utfor kindbenet,

de dagarne Arfenicaliika Pulvret applicerades,

var ånnu /kårpnad på Lobus auris och fants

hafva corroderat cutis, få at hår förekom et

nytt ulcus inflammerat i kanterna, uphögdt
midt uppå och knottrigt til utfeendet med
fanieus flytning5 detta förbants med tort Lin-

nefkaf. Den 7 nyttjades foiutio Boracis i

bagge (åren, för den ordfak at det fråmre

af lifta förbandet blifvit mycket värkande.

Den 8 var ånnu ingen fullkomlig feparation

fkedd, hvarföre åfven Acid. Salis å nyo ap-

plicerades denna och följand» dagen åfven

på det af den corroderande fanies förordfa-

kade fåret. Den 10 kunde omfider cruftan

i bagge fåren aftagasj hvarvid de på några

flållen voro litet blödande. Förbandet fked-

de på de fiftnåmnde med tort Charpie, men
på de öfriga med Acid. Salis. Samma förbind-

nings-fått nyttjades åfven bagge följande da-
garna, men utan nytta, emedan fåren voro
med fördes och elakt pus fyllda. Den 13
til och med den 18 förbundos de gamla få-

ren med Solutio Boracis, och det nya med
Acid. Salis, hvaraf de dageligen^ artade fig

båttre^ för öfrigt föreföll© inga fynnerliga

för-
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förändringar, utom at ömheten i öfre öraf

åfven begynte minlkas. Den 19 och följan-

de kunde man redan nyttja Ungv. e Calam.

Lapide, hvaraf ockfå det främre til den 23
blef fullkomligen läkt; men det bakre var

ånnu med nog fördes fyldt, hvarföre ock
Acid. Salis å nyo hår applicerades denna

och de följande dagarne. Den 26 hade man
ny anledning at nyttja Uogv. e Calam. lap.

hvaraf fåret läktes i bräddarna, men en li-

ten finuofitet midt i fåret af en Fontanells

ftorlek, förblef oförändrad, ehuru man efter

omftåndigheterna nyttjade fcarificationer, e-

pulofica och detergentia, hvaribland äfven

Acid. Vitr. förföktes utan effeåt. Ledfen hår-

vid, applicerade jag å nyo ået Arfenicalifka

Pulvret den 17 och 18 Mars på förr nämnde
fått 5 fymptomerna förhöllo fig härvid på fam-
ma fått fom förr, ehuru i mindre grad. U-
tan at nu få långe fom fednaft afvakta den
omtalte cruftan, applicerades Acid. Vitr. d*

19 och följande dagarne, hvaraf det Inflam-

merade feparerades den 22, utan at någon
Gangraen nu föregådt. Någon fordities var

ändock öfrig och kunde icke hvarken af A-
cid. Vitr. eller Salis detergeras, men fedan

Borax-folution den 28 och följande applice-

rades, blef den fmåningom förftörd, få at

man den 1 April fick nyttja Ungv. e Calam»

Lap. hvarmed läkningen fmåningom fullbor-

dades, la at Patienten den 7 fri/k afrefte.

do*
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Andra hdnddfen : En Bonde-huftru ifrån

Kyro Socken, medelmåttig til växten, af et

låttrördt finnelag , bleklagd och /lapp i hul-

let, utan hårdnader i körtlarne och utan tec-

ken til någon annan dold fkärpa i våt/kor-

na, inkom den 19 Junii at blifva botad för

et öppet Kråftfår åfvanför högra mungipan,

af et Mulkots ftorlek , med jämna mjuka kan-

ter, utom vid nedre brädden, dar den var

tilbaka bögd och hård, få djupt at alla Mufk-
Jerne voro genomfr|tte. För tvånne år fe-

dan hade hår märkts en hårdhet tii en arts

ftorlek, utan någon fynnerlig vårk. Smånin-
gom hade denna ökat fig, tils den et år där-

efter förbytts til et öppet får, utan någon
mårkelig inflammation 5 en liten bJemma ha-

de endaft förft upflagit i yttre fkinnet, fom
innom kort tid fönderbruftit och federmerä

vidgat fig. Intet godt vahr hade efter be-

råttelfen flutit ur blemman, utan en vatten-

aktig faniesj hlraf hade knölen Imåningom
likfom bortfmultit, få at den nu kändes en-

daft af en arts ftorlek i botten af fåret. U-
tom någre ftickningar, fom i Patientens tyc-

ke varit obetydliga, vid våder/kiften , fade

hon i\g icke haft någon färdeles olågenhet,

hvarken af knölen eller öpna fåret 5 men fruk-

tan för Kjåftans elaka fölgder, förmådde hen-
ne icke defs mindre at underkafta fig alt,

för at undvika d#m.

'

TU



368 # ) o ( #
Til beredning f5refl<refs Patienten en

Decoä af Conium, fom til ftyrkan fmåningom
ökades, jåmte lindrigt affarande och en för-

bättrad Diaet i mat, fom i anfeende til hun-
gersnöden i Landet tiiförene icke beredt go-

da våtikor. Utvårtes nyttjades ömfom dige-

ftiver, detergentia och åfven någon tid Emp!,
e Conio, men utan minfta förbättring 5 i ftäl-

let tycktes fåret vidga fig i omkretfen. Se-

dan deffa förfök fruktlöft blifvit gjorda, ap-

plicerades åfvannämnde,., Kraft-pulver den 7
Julii efter Aulors anvisning 5 hela dagen och
följande natten hade Patienten en grym värk

med riftningar och brånad i fåret, jämte fvul-

nad i hela kindbenet, all matluft var förlo-

rad, få at Patienten åfven med möda kunde
njuta den henne före/krefna Miölken. Den

g , 9 och 10 förbants fåret endaft med Plå-

ftret, hvarigenom värken något fiilladesj få-

ret vidgade fig likväl näftan mer och kan-

terne blefvo åfven hårdare. Den 11 repe-

terades Pulvret på fått fom i förra Håndel-

fen omnämndes, at fåret förut penflades af

det förefkrefna Vattnet. Denna gången blef

värken och fymptomerna icke få fvåraj men
ånnu fyntes ingen crufta. Den 12 , 13 och

14 fkedde förbandet endaft med Piåfter ef-

ter Patientens begäran at få någon lifa. Den

15 applicerades Pulvret tredje gången på fö-

renämnde fått, men något ymnigare. Håraf

fick Patienten en häftig värk i fåret och hela

huf-



# ) o C #
\

369

hufvudet med fvulnad i anfigret på den Tju-

ta helan, få at ögat var tilflutitj matleda,

cardialgie, kråkningar och fömnlöshet inftåi-

te lig åfven 5 fåret var fvartnat och utvidgat,

men ingen crufta kunde märkas, få framt ej

det fvartnade fårets bräddar komma under

detta namn. Förbandet Ikedde den 16 en-

daft med Plåftrei. Följande dagen hade fymp-

tomerna icke fårdeles eftergifvit och ingen

leparation var ånnu fynlig, hvarföre ock för-

bandet fkedde med Acid. Salis två gånger

om dagen. Symptomerna lindrades nu fma-
xiingom, men ingen feparation vifte fig, e-

huru man åfven några dagar nyttjat Acid.

Vitr. utan Gangraen ökades mer och mer,
få at jag redan var i beråd at exftirpera det-

ta onda med Inftrument, om ej den ftarka

inflammation i nåftgrånfande delar hade ho-

tat med elak utgång 5 jag ville likväl ånnu
förfåka Solutio Boracis, fom /kedde den 21,
med befallning, at Patienten hv3r timma å
nyo /kulle fuckta plumaceaun med famma
folution. Detta förbindnings- fått hade den
önfkeliga värkan, at klimpen redan följande

dagen feparerades i öfra kanten , och den 28
hel och hållen lofsnade. Såret fyntes nu frifkt

af g a 9 liniers diameter, intagande åfven

en del af öfra lappen invid mungipan , men
med ojåmna linuofiteter likfom lämningar ef-

ter fäften af Kråftklimpens rötter 5 inflamma-

tion och fvulnaden var til det måfta minikad.

V. B, N:o 24. A a För-
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Forbandet anlades med Solutio Boracis, i

tanka at ytterligare detergera och förttora den
råtaktighet, fom ånnu vifte (ig genom et e-

Jakt luktande pus. Den 31 fedan lukten for*

gått, nyttjades Acid. Salis
, på vanligt fått

blandad, får at förekomma fvallköttets tilta-

gande. Den 3 Augufti var anledning at nyttja

Ungv. exficcans, men fvallköttet inftälte (ig

å nyo, få at man den 9 måfte touchera det

med Lapis infernalis, fedan Acid. Salis i

några dagar forgåfves blifvit brukad. Den
lo forbanrs fåret tort, åfven fom följande

dagen, då Patienten på enträgen begäran til-

ftaddes refa til fin hemort, med före/krift

huru utvårtes medlen (kulle nyttjas. En li-

ten klimp af en arts ftorlek i kanten af mun-
gipan, fom efter Kråftklimpens lofsnande

qvarblifvit , och i bårjan var något hård , fants

nu vara aldeles mjuk och endaft en flik af

öfra Läppens inre hud , fom under läkningen

formerat denna Papill. Såret var nu minfkat

til 3 linier i längden tvärs ofver anfigret och

2 i bredden; den tomhet fom var i ofre

Läppen, hade få läkt (ig, at båfta hopp gafs

em fnar reftirution.

Anmärkning*

Däruti har man afvikit ifrån Aulors fo-

relkrift, at man intet betäckt fåren med blått

Såcker-papper, och at PJåftret icke blifvit

gjordt med rinnande Gran-kåda. Om här-

atj



* ) o ( # 371

uti ligger någon egen kraft förborgad, /kola

framdeles håndelfer uplyfa. At det Arfeni-

cali/ka Vattnet icke åger någon fårdeles vis

detergens, var tydligt i förra Håndelfen, dar

det, ehuru icke få ofta, fom Auftor före-

(krifver, nyttjadt, förgåfves fÖTföktes*

G. E. Haartman.

Med. Adj. och Stads-Phyf. i Åbo.

Framdeles /kall ock i denna Vecko-
skrift införas de förfök, fom ytterligare här-

med kunna göras och til Kongl. Collegii

kun/kap komma*

Angående den nyfs utkomne Flora Ja*
ponica (Se p* 13^) torde följande omftån-

digheter förtjäna Låfares upmårkfamhet* —

-

Hr* Prof* Thunberg viftades på Japon 16
månader från Aug* 177<>, under hvilken tid

22 nya Genera och 316 nya Species biifvit

uptåckte, utom -flere ånnu outredde» — A*
refte på Prof. Burmans recommendation och
påkoftad af Hrr* Amft» Borgmåft* Temmink
och Van der Poll, famt Råds-H* Deutz
och Ten Hoven , i affigt at famla för få våJ

den Amfterdam/ke Bot* Trägården, fom de-

ras enfkilte nöje 5 refan geck öfver Cap de

Bonne Efperance, Java och få til Japon*

A a 2 Man
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Man landade på den lilla OenDeziroa, flrax

vid Staden Nagafaki, den enda Hamn dår

utlånd/ke Skepp få lägga til lands 5 Öen år

omgifven af en mur och 2 portar , dår en
ftark Vakt hålles och dubbel ranfakning an-

Hålles, vid in- och utgången* Genom Ikån-

ker och befynnerligen Läkare -biträde vant

dock A* Officianter och Tolkar få vida, at

deffe lenare /kaffade honom från markerne

flere okände Växter, och de förre utvårkade

lionom lof at under betäckning gå kring på
nårgrånfande berg, fom likväl blef mycket
koftfamt, genom följe/lagets föda, hvilken i-

bland fteg til 16 a ig Rrdaler om dagen $

åfvenledes feck han hvarjehanda Orter med
det fårflsa gräs, fom dageligen lefvererades

til bölkapen om bord 5 under den 130 mil

långa landrefan, långs efter ftranden, til Huf-

vodftaden, feck han både tilfålle at famla

vid vågen och genom utfkickade hämta från

fidorne i Landet, hvarjåmte i Jedo tvånne

Läkare gjorde honom mycket biträde* Nåft

före afrefan feck han ock tilfålle beföka någ-

ra fmå Öar*

Japanfke Våxterne åro merendels de

famme fom i Europa, Oftindien och China,

dock finnes dår flere egne, får/kilte* — Al-

la upftållas under 20 Claffer, få vida Gy-

nandria , Monoecia 5 Dioecia och Polygamia

åro indragne5 hemviil och blomnings-tid an-

tecknas 5 de måfta tilgkningar hafva Genera:
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J/fX, Celaflrus, Vitis , Diofcorea, /feer, Lau-

rus
,
Qvercus , Menijpermum

y
Primus, Cra-

lagus , Spiraa , Rubus , Hedyfarum m« fl* få-

fom ånnu Obfcura; nämnas 104 (h, hvari-

bland år Ginyko biloba*

Vidtryckt finnes ock hår den i Upfal»

SocieU Handlingar redan urgifne Kampferus
lllujlratus.

Utaf barken på Urtica Nivea gores rep

och ftarka trådar til våfnader och en fvart

Olja pråftas af defs frö* —- Af Morus pap-

yrifera beredes Papper, fom omftåndeligen

hår befkrifves, hvilket ock, ehuru fållan,

nyttjas til Kläder, Skjortor och Näsdukar*
Deras Fårnifla, fom vida öfvertrårlar den
Chinefi/ka, gores af den mjålkiga faften uti

Rhus Vernix, med Olja fom pråffas af Big-

nonia tomentofa* Båren af den råda BafeUa
nyttjas at fårga Siden och Bomull med* Den
Japani/ka Rifen, fom år båttre ån all annan,
planteras åfven på berg och högder. Deras
Stiern-Anis år ej få aromatiflk fom den Chi-
nefilka* Moxa och defs nyttjande hos äl-

dre och yngre be/krifves* — Det bifogade
Brefvet från D:r Fagr^us upråknar de af

A* redan utgifne Academi/ke Skrifter och
enflult i Vet* Societeter ingifne Afhand-
lingarj hvareft ock forhoppning gifves omen
Flora Capenfis , Ceilanica och Javenfis*

(Gött* anz* 1784* §U 1280

A a 3 syn;
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Synchondrotomien har nu på 2:ne år lik-

Jom varit förgäten , och man prafliferar i

Fran/ka Hofpitalerne endaft Caefarifke opera-

tionen 5 men M:r Alphonse le Roi, Dofteur

Reg. de la Fac* de Paris har d* 6 Augufti

1784 j med tilhjelp af fin Eleve Hr. Doft*

Matthiis från Neapel, och i närvaro af Hr*

Doft* Sentex, Accoucheuren Asdrubal och
Marine-Chirurgus Hr» Maubec, förrättat den-

famma med lycklig utgång för Mor och Barn

;

hvarom följande defs beråttelfe i korthet få

lyder;

"Modren, huftru til Gref Monestrol*
Kåck, var 29 år, Rachitifk, gift fedan defs

I9:de år* 1774 vid defs förfta barnfång för-

löftes hon af Hr* Cosme med Inftrumenter

,

fom kodade barnets Jif* 1776 då hon an-

dra gången (kulle föda och fedan en Eleve

af Hr4 de Basse frugtlöft under flera tim-

mar med mycken ftyrka och håftjgt arbetan-

de fökt befordra förlofsningen , blef jag kal-

lad och uttog omlider et dödt Fofterj når

hon nu tredje gången Ikulle föda, begårte

hon genaft min hjeJp. — Kl« 3 om morgo-
nen voro barnvårkarne ganika häftige 5 kl* 9
voro de ånnu ftarkare, då jag med förenåm-

de fåll/kap in fan t mig* Som förlofsningen

fyntes ofs omöjlig, utan kondens tilhjelp,

förrättade Drr Matthiis genaft operation

,

fom innom en minut var Hutad 5 jag vande

dar-
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därpå Barnet och feck det lefvande ut* Bå-

de Mor och Barn må val "
(Journal de Paris 1784* N:o 222,

)

Recherches et Doutes fur le Magnetifme

Animal Par M. Ihouret, Doéfeur

Regent de la Faculté et Membre de

la Societé Royale de Medecine. a Pa-

ris 1784» l2:o y 250 p.

Ingen ting har på några år mera varit

åmne för Håfvets och Allmänhetens upmårk-

famhet, ån Hr* Mesmeks föregifne hemlig-

lighet, kallad Magnetifme Animal och de
därigenom förrättade Curer* Man har up-

gifvit fjuke, fom /kola blifvit botade eller fi-

lade , och man har ej kunnat dölja dem fom
dödt under påftående Cur. Inemot 100 per-

foner hafva fammanlkutit en anfenlig fumma
för at lära hans hemlighet»

Närvarande Afhandling underföker e-

genteligen principerna af denna lära , och pa-

llar at den ej annat år, ån hvad Phyfici re-

dan för et Seculum fedan mente med F/w/-

dum Univcrfale, med den enda /kilnad, at

de gamle nyttjade fjelfve de åmnen, fom in-

nehöilo detta Fluidum, til at lågga på de
fjuke, men Hr* Mesmer låter dem endaft

röra därvid eller komma nåra dårintil 5 Och
A a 4 fom
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fom detta förra botningsfåttet längefedan väl-

förtjänt miftat alt förtroende, Järer ock det

nu i fmak komna MESMER/ka innan kort få

famma öde*

Man vet för öfrigt hvad värkan inbill-

ning har på Nerverne och huru lättrörde

Männiflcor fmitta andre med fine föreftällnin-

gar 5 huru befynnerliga fymptomer i haft up-

komma och ibland lika häftigt förfvinna*

Med dylike fjuke har i alla tider de mäfte

bedrägerier blifvit utöfvade* Mesmer tyckes

lika med många andra Uråfva efter Medkina
Ijniverfalls , och därtii hjelper ofelbart at man
förvillar fvaga månni/kor* Til den ändan ta-

lar han ock om något fom ar Anti-Magne-
tique , en utlåtelfe, fom fynes vara npfunnen
för at urfåkta fina mifslyckade Curer* -— tian

betjänar iig ock af några vanliga medel , få-

fom åderlåtning, purgationer och framför alt

af Cremor Tartari, bvilket Medel /kall öf«
verensftdmma med de mdfta forbindeljer i Mag-
netifmen 5 när nu en fjuk är bofad

,
genom

hviiketdera af deffe Medel är det då /kedt?

Mesmer fvarar: genom Magnetifmen* Man
mäfte refa til honom för at /kotas 5 år då

kropps-rörelfen et indifferent medel? Han
fpelar gan/ka väl på Harmonica och en /kön

Örcheftre låter höra (ig under hela Curen,
gör då Mufiquen intet intryck på lättrörde

nerveufe fjuke? Hr, Mesmer applicerar fin

Magnetifme förnåmligaft vid Maggropen, et

ftål«
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fiåile fom år ganlfca fenfibelt och förfedt med
en myckenket Nerver 5 ar det då underligt

om han ibland upretar kånilor, fom häftigt

löpa kroppen öfver ?

— För öfrigt år det föga hedrande för Hr*

Mesmer , at hans Method blifvit ogillad i

Wien af P* Hell och Kejf* Lif-Med* Ingen-

hous och Baron v* Störck, och i Berlin af

Kongl* Vet* och Vitt* Academien, fåfom o-

grundad och icke förtjänande upmårkfamhet»

K* Med* Societeten i Paris har genom
Deputerade låtit gran/ka Hr* Thourets Ar-

handling, enligt hvilkas utlåtande, fom fin-

nes tryckt framför Boken, Hr* Thourets
anmärkningar dro väl grundade , och anta-

gas af Societeten fåfom defs eget omdöme* (Se

Journ* de Paris 1734 N:o 224*) Hr. Mes-
mer behagade i N:o 232 fvara håruppå, och
ibland annat föregifva at K* Societeten un-

dandragit fig at genom Deputerade underfö-

)<a hans Method hos fjuka$ men i N:o 240
bevifer Societetens Secreterare, at Hr, Mes-
mer förfökt bedraga de redan utnåmde De-
puterade, och endaft velat låta fe några fö-

regifne botade perfoner, fedan Curen var

förbi, men» under obetydliga urfågter och
anhållan at på fin parole d'honneur blifva

trodd, nekat Deputerade at granfka dem fö-

re och under fjelfva Curen 5 et upförande fom
käftar mycken fkugga på hela faken, och
fynes vifa at det måfta år de fjukas upbefc

A a $
'

ta-
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tade phantafie, fom genom Mesmers Charfa-

tanerie underhålles*

.

Rapport des QqmmiJJuires chargés par le

Roi de l Examen de Magnetijme A»
nimal. a Paris 4:0 1784. p. 86.

Sedan Committerade korteligen utur Hr*

Mesmers Skrifter upgifvit hans Låra om Mag-
netifme Animal, och anfört at enligt H.%

Mesmers urfago voro Magnetifmen et medel

hvarigenom Läkaren lår kanna hvar Månni-

ikas hålfa, och kan med jäkerhet döma om
de mått inveklade fjukdomars urfprung, art

och fortgång, och fom hindrar deras tiivåxt

famt botar dem, utan at någonfin blottftalla

de fjuke för farlige påfoJgder, oaktadt ålder,

temperament eller kön; Den vore et allmän»

tidigt hjelpemedcl , fom tillika förekommer al-

Ja fjukdomar,. iå at Månnifkan aldrig borde

dö af annat ån ålderdom5 Berätta de at Hr*

Deslon påtagit (ig å Hr* Mesmers vagnar,

inför dem bevifa denne låras fanfårdighet

och nytta* #

Til den andan hade han fört dem til

det rum, dar fjuke alimånt antagas och bo*

tas* Dar funnos Patienterne famlade i fler©

cirklar omkring en ftor Trå-kifta, kallad Ba-

quet
7

hvarifrån til hvar och en, en järntråd

ut-
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ufgeck, och voro Patienterne fins emellan

förenade med et om kroppen gående tåg 9

famt gjorde fom oftaft en farnmanhångandc

kedja i det de togo hvarannan i band 5 när-

varande Läkare hade i handen en kapp af

Järn, af 10 til 12 tums längd, med hvilken,

eller ock med utftråckt finger, Patienterne

magnetiferades framför anfigtet, på alla ndor

om hufvudet och på de fjuke fiållen : eller

ock genom håndemes påläggande , med fing-

rens tryckande i veka Jifvet, på magen och
andre Milen af underJifvet, hvarmed ofta

fortfors långe och . flere timmar» Man fåg

ock i det famma Patienterne ftint i anfigtet,

och deras upmårkfamhet underhölts genom
fång och mufique i rummet* Somlige af dem
voro under detta helt (lilla och fade fig in-

gen ting kanna, fomlige fade fig hafva Jin*-

drige känningar, andre och egenteligen Frun-

timmer voro mycket uprörde och plågades

af Convulfioner, mer och mindre täta och
häftiga , hvilket kallades Crifis.

Committerade låto dårpå förfök göras

förft på fig fjelfve* De fatte fig ordentligen

en gång i veckan och anda til 3 dagar å

rad , omkring en för dem enkom af Herr

Deslon inrättad Baquet och blefvo af ho-

nom magnetifernde 2 til 3 timmar å rad*

Men de kånde aldeles intet til något fom de
med fkål kunde råkna för värkan af Magne-
tifmen, oaktadt någre bland dem icke haf-

. .
va
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va den båfta hJlfa 5 hvaraf de Hutade at Mag-
netifmen ingen kraft åger hos dem fom åro
iriiks eller ock plågas af lindrige anftöter*

Därefter gjordes 2:ne får/kildte gånger
förfök med 7 vårkeligen fjuke hvardera gån-
gen, 'hvilka dels ingen, dels föga känning
hade af den ordentligafte Magnetifering*

En billig mifstanke upkom fåledes, at

Inbillningen hade ftörfte andel i de föregif-

ne Curer,

Til at fullkomligen afg6ra den frågan,

anftåltes vidare de noggrannafte förfök, hvar-

igenom de påliteligen blefvo varfe , at alla

af Hrr* Mesmer och Deslon åftadkomne
vårkningar, til och med deras få kallade

Crifis, kunde genom blotta inbillningen til

våga bringas»

Befynnerlige åro trenne följande förfök:

i) En ung Man, fom fördes med förbund-

na ögon til et tråd, hvilket han trodde va-

ra af Hr* Desi.on Magnetiferat, men fom ic»

ke få var, fick likafullt Crifis* 2) 2:ne qvin-

nor fom trodde fig blifva Magnetiferade af

Hr« De*lon, den ena tvårtigenom en port

och -den andre med förbundne ögon, men
med hvilka i fjelfva vårket ingen Magnetife-

ring ikedde, föllo innom 3 minuter i Crifis*

3) En af defle qvinnor underkaftades et nytt

dylikt förfök med lika utgång; man gaf hen-

ne dricka ur theekoppar , fom icke voro mag-
netiferade

3
och hon föll i Crifis jnnom 3 el-

ler
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ler 4 minuter 5 därefter höll man, henne o-

vetande, bakom hennes hufvud, en Thé«>

kopp, fom vårkeligen var at Hr* Deslon
magnetiferad, i 12 minuter, och hon gaf

icke tecken til den ringafte känning*

Den andra af dene qvinnor blef efter

alla reglor magnetiferad igenom en Pappers-

tapet, uti 30 minuter, utan at hon vifte dar-

af, och hon kände icke heller det minfta*

Man magnetiferade henne därpå, med hen-

nes vetenlfcap , men med direde poler, font

efter Hr* Mesmers föregifvande borde ingen

värkan göra 5 efter 3 minuter föll hon i Crifis*

Vidare under det man föregaf at förföket nu

var Hutat, magnetiferades hon likafullt med
diretfe poler, fom borde hafva lika värkan

lom nyfs förut, men blotta loket om Gi-
rens uppehåll tröttade henne få, at Cri-

tis tvärtom (Villades, hettan och hufvud-

värken fördeltes* Man fortfor at genomgå
alla ftällen dar hon trodde fig hafva haft ondt,

men innom 3 minuter förklarade hon fig

känna til ingen ting vidare och nu vara vid

fit vanliga goda tilftånd*

DefTe och fler© dylika förfök hafva fam-
manftåmt uti at bevifa Inbillningens kraft och

Magnetismens kraftlöshet*

Committerade anföra vidare hvad vär-

kan Hr, Mesmers method kah hafva på fva-

ga finnen* De påminna om hvad inbillnin-

gen i alla tider värkat, hvarpå tydeliga exem-
pel
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pel finnes hos Paracelfus , Van-Helmont, Kir*

cher m* n\ i förra Seculun%

I anledning af alt detta göra Commit-
terade följande /luffats

:

- - - "Committerade hafva funnit at fluidum

"Magnetifmi Animalis icke kan genom något

"af våra finnen fattas eller kannas 5 at det
99 ingen värkan haft hvarken på dem fjelfve
35 eller på Patienter 5 de åro förviflade at tryck*
99 ningarne med hånderne och vidrörandet

"åftadkomma förändringar i kroppen , fom
?? fällan äro hälfofamme och fkakningar fom
"altid äro farlige får inbilningen; de hafva
99 ovederfägeligen blifvit öfvertygade, at In-

"bilningen gjordt Convulfioner utan Magneti-

"fme, och at Magnetifmen utan inbilning
99 ingen värkan haft; genom hvilka uptåck-
99 ter de enhälligt beflutit, at på den frågan,
79 om den fa kallade Ammalijke Magnetifmens
9y vdrkelighet och nytta fvara: — at ingen

"ting kan bevifa värkeligheten af et fluidum

"animale Magneticum; at et fluidum, fora

"värkeligen icke är til, följakteligen icke

"heller kan göra någon nytta; at den håfti-

"ga värkan, fom fynes vid det publique

"Magnetiferandet, härrör af handterandet,
99 af en upretad inbilning och af den Machii
99 nelle efterapnings-böjelfe, fom, emot vår

"vilje, förmår ofs at eftergöra ået fom /ka-

"kar våra finnen» Committerade tro fig bö-

"ra tillägga en betydelig anmärkning, at dy-

li-
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"like handläggningar och en ofta uprord in-

" bilning, för at åftadkomma den fä kallade

»Crifis, kunna blifva fkadelige; at deffe Cri-

3, fer åro en farlig åfyn, i anfeende til Mån-

"ni/kans efterapnings-böjelie , fom nåftan år

"en Naturens lag 5 och at fåljakteiigen^ all

"publique Magnetiferings-anftalt på förenåm-

" de fått icke kan annat ån i längden hafva

»fkadelige fölgder". Paris d. 11 Aug. 1784*

B. Franklin, Majault, le Roij, Sallin,

Bailly, d'Arcet, de Bory, Gvillotin, La-

VOISIER*

(Journal de Paris 1784 N:o 244, 24<fO

Medicinfka Faculteten famlades dårpå

den 24 Aug* och gillade enhälligt förenåm-

de utlåtande, fom bekräftades genom un»

der/krift af (*) Pourfour du Petit*

Doyen*

(Ibidem N:o 249*)

Til

(*) Committerade fkola ock hafva gifvit Konungen et
Supplement til deras Rapport, af 2 eller 3 blad al-

lenaft, hvilket Konungen icke tillåtit någon annan
läfa «i Drottningen och Monsieur (Kon. äldfta
Bror). Man tror at det angår allmänna Sederne,
hvilka vid den publique Magnetiferingen icke iko-
la vara bäft förvarade, oaktadt all utvärtes lyfan-
de anftändighet. Men D:r Mesm-r har icke åt-

nöjdt lig med detta utlåtande, utan uti Inlaga til

Parlamentet begärt nya Committerade til fakens im-
derfökningj hvilket ock den 14 Sept. utnämdt 8
Commiffarier, 4 Medici, 2 Chirurgi och 2 Apothe-
kare. Utgången vifer om han blir mera gynn.d af
deras utlåtand».
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Til Hr. Ofverfåttaren af Baron Dim$«

dales Tvacts on lnoculation (a),

Jeag har med nöje genomlåft den läro-

rika Ofverfättningen af Baron Dimsdales yt-

terligare Bevis om det nyare Koppympnings*
fåttets fördelar m* nu — Tit* åftundan at

jag med någre egne anmärkningar ville uply-

fa eller bekräfta Auflorens upgifter, anfer jag

fåfom härflytande af en gammal vånfkapj

ty ehuru jag få med enfkildte händelfer, fortt

med de förfarenheter vi bägge gemenfamt

vid mångfaldige ympningar ägt, kunde be-

fanna näftan hvärje anförd fjuk-hiftoria med
en aideles liknande utgång, få vore det ef-

ter min öfvertygelfe blott at utom nödvän-

digheten öka Bokens vidlyftighet* B* Dims-

dale béhöfver utomdefs icke någon ytterli-

gare Auktoritet, hälft hvar och en fom nå-

got litet utöfvat ympningen, iätteligen finner
5

at i hvarje rad af detta Arbete framlyfer den

upriktigafte och fanfärdigafte förfaren het* Vid

de hufvudfakeligafte ftållen har ock redan

Tit* behagat tjäna Allmänheten med uply-

Xande Anmärkningar och Rön, af hvilka jag

åt/killige mycket väl igenkänner* — Det ge*

nom Herrar Sutton och Dimsdale i fynner-

het uplifvade uråldriga Öfterländfka fät tet

,

at ympa med flytande Kopp-vahr, har utan

tvifvel företräde för torra Kopp-tråders bruk*

men
• i i. ^

(a) Aflefforen Do&. Ribben 3 fe p. 327»
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men i et vidlyftigt och mindre bebodt land,

fom vårt, år likväl båttre, at i brift af fårfk,

betjena (ig af torkad Materie och tråder, ån

at helt och hållit göra (Ig ai ympningens för-

måner förluftig* Det blir di altid fåkraft,

at vid fådan håndelle, enl. min upgift, läg-

ga i fåret flere flags tråder: väl vetande, at

Koppfmitta ifrån fårfkilte perfoner hämtad

,

ej [kan meddela annat ån en och (amma
fjukdom, och at en ftörre dofis Kopptråd
icke kan åftadkomma talrikare Koppor: En
enda gnifta förmår likaväl itända c\Qt ftörfla

Kruthus, fom en flor eldbrand.

Ympningen har hos ofs vid alla årstider,

och olika åldrar, ifrån några veckors til någ-

ra 40 års ålder, med mera framgång blifvit

anftåld, ån kanfke i något annat Land 5 men
om Folkmängden genom ympningen märke-
ligen förokas ikall,'få borde i detta Rike
flere innom et år ympas , ån nu på de fram-

flufne 28 åren Jke kunnat. — Jag önikar af

alt mit hjerta, at den Ofverfåttning , hvar-

med Tit. af nitfull kårlek til vårt Folk-fatti-

ga Fofteriand behagat lig bemöda, ville fva«

ra emot et få prisvårdt fyftemål.

Igenom Koppympningens allmänna an-

tagande (kulle förmodeligen gode Läkare kun-
na enfamt frålfä flere Lif , . ån med deras

hålfofamma Konfts utöfning vid andre fjuk-

domar famfålt någonfin hoppas kan. Gröns5
d. 20 Nov. I783« David v» ScHUtzENHEiM.

V. B. N;o 25" £Tb Jour*
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Journal ofver Profe/Jbren ock Riddaren

m. nu Thorb. Bergmans fijla Sjuk*

dom, D£d m. m.j injänd til K. CoU
legium Medicum.

År 1784 den 6 Junii anlände Hr. Pro-

fefforen och Riddaren til Medevi Brun.

Defs tilftånd var då ganfka klent och
hans utfeende fådant, at jag for min del ic-

ke kunde anfe Bruns-Curen for honom nå-

got gagnande.

Jag fökte tilfålle at tala cordielt med
honom hårom och huruvida hans fvaga be-

lägenhet kunde af vattnet til minfta fordel

förändras, hälft hans bleka färg och hy,
hans matthet och myckna andetåppa jämte

hofta, hvarmed blod tätaft vifade iig, gaf

mig anledning at fatta Bruns-Curen i ftörfta

tvifvelsmål.

Han berättade mig då en del af fina

fårutgångne fjukdomar, och at egenteligen

en ömnig rlytning genom Gyllenådren för-

fvagat hans krafter, och en häftig blodfpott-

ning har åfven härmed under farnma tid för-

enat Hg
9
men at Medevi vattnet icke alle-

naft modererat Gyllenådrens flod, utan ock

nyfs efter en fvår utftånden blod-hoftning

IkarTat honom et förträffeligit foulagement,

och altid ftårkt magen och krafterna, få at

han i flere månader därefter haft en betyde-

lig lifa. Det var därföre icks at undra på,
om
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om han längtat efter detta medel, fåfom det

enda han på lång tid funnit kunna mildra

hans plågors grymhet, och han förmodade
dåruti träffa mer afpaflad hjelp för ovisfa

förderf, ån theorien kunde gifva anledning til

at förellå.

Jag föreftålte öm ej vattnet med Mjölk
kunde drickas 5 men £om Herr Profefforen

ganfka billigt anfåg vattnel då förlora det

reelafte, fom ligger i defs flyktiga delaT,

trodde han (ig nu, fom förr, böra nyttja

ått purt. Likväl var Herr ProfefTorn i alla

delar mycket varfam, och aldrig gick högt

med fin drickning , eller för tidigt efter fång-

vårman drack 5 han begagnade efter möje-

ligheten friflka luften, och tog kroppsrörelfe

med lindrig åkning, fpatferande och gungan-
de, efter lin förmåga.

Uti ringa dofis fortfatte han fåJedes

Bruns-Curen, men utan at fårdeles vinna nå-

gon fördel , hålft uti hzemorhoidal-flytningens

aftagande, fom altid förr håndt. Likvåi vo-

ro de förfta 14 dagarna något fågnande,

dymedelft at matluften något tiltog oeh föm-
nen litet förbåttrades, faft aldrig blef någon
fullkomlig natter0 5 humeuret , fom vål altid

var nog nedflagit, tycktes likfom något up-

hjelpas; men Gyllenådrens jåmna fortfarande

medförde fruktan och oro.

3:dje veckan började Herr ProfefTorn at

mera klaga éfver matthet och någon fpån-

B b 2 ning,
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ning, likafom Colique , kändes ibland i ma-
gen , fom tilfkrefs från indigeftion och för-

kylning af den dageligen kalla luften. Han
liöll fig då längre inne om mornarne, at und-

gå den kalla och våta luft, fom incommo-
derade hela Bruns-fålllkapet och åforde dem
fluffar.

Appetiten aftog nu dageligen och han

minfkade på drickningenj fömnen blef ock
mindre.

I 4:de veckan blefvo de omtalte olå-

genheterne ännu kånbarare$ blod vifte fig

jämt i fpotten, och hoftan blef envifare,

men i fynnerhet började Gyllenådren at häf-

tigt flyta, äfven fom Solgången altid var tråg,

och når den med lindrigafte medd under-

lialps, forcerades blodfiytningen få mycket
ftarkare.

Ståndigt måtte nu Herr Profeffbrn hålla

fig inne, och oftaft på fången, fedan kraf-

terna få anfenligen, timma och ftund, förmin-

Ikades. Läkemedel, fom han emot /like fi-

na plågor vanligen brukat, hade han med
fig at efter omftåndigheterna nyttja.

Den 29 Juni i obligerade jag Herr Pro-

fefforn at aldeies lemna Mineral- vattnet
$

hvaraf han dock åndteiigen velat hvar mor-

gon dricka några glas i fin kammare.

For fpånningen i hans maga låt jag ho-

nom fmörja med 01. expr. Nuciftae och läg-

ga en torr kryddpåfe därpå. Han tog då
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emot noftan et par gr. af fina vanliga Bröft-

piller, beftående af Gummi Ammoniac. Extr.

Rhei och Mel Commune, hvarefter den ftraxt

uphörde. Om afton togs Elix. Rhei compof.

ph. fv. 2 Edit. en matlked.

Den 30 fick han en öpning, men Gyl-

lenådren gick ftarkt efteråt 5 magens fpånnin-

gar lindrades likväl, och jag låt honom dric-

ka fvalt Infulum Millefolii. Gyllenådrens rlyt-

»ing fortfor. Et puJv. Nitrofus togs om af-

ton.

Den 1 Ju I i i 5 tilftåndet var fårmiddagen

lika fvagt, men utan fårdeles andra plågor

ån mattheten.

Eftermiddagen åter vid pafs kl. half 2,
angreps han af et häftigt Slag 5 han föll bak-

långes i fången i ået han /kulle upftiga vid

en förnam Herres befök$ munnen drogs åt
^

fldan, anfigtet och kroppslemmarne ledovåld-

iamma ryckningar, och all fanfning och kån-

(la förgingo-

Så val jag, fom Hr. AfTeflbren Riebeisj

och Bruns-Fåltikåren , kommo då häftigt til

hands, kläderna låiTades, han upreftes ifrån

det ftålle dår han nedfallit, ådren öpnades

på armen , Eau de Luce fattes för nåfan

,

hufvudet tvättades med kalt vatten , och Frun

hade åfven med Slagvatten börjat frottera he-

la kroppen. Vi gnedo Vaderna med Tin#.
Cantharidum och applicerade den på linne

til /kyndlamma blåfedrag , och få fort mun-
B b 3 nen



nen öpnade (ig gafs Sal. C. C. Ser. i med
Rhenfkt Vin.

Vi betraktade nu den aftappade blodens

ufla tilftånd, hvilken var få blek och uplöft,

at han vid utloppet gaf föga rödaktig fårg,

och når han kallnat på talricken blef måft

alt Hem, med en hel litet röd /korpa midt

uti, hvilken ändock hade ftark crufta. Pul-

fen har ock altid varit fnabb och hård, fom
han (tåndigt fortfor under de ftundeligen pres-

fande fpafmer.

Han kom fig om en flund före och man
vårdade hans under-lapp, fom i paroxyfmen

blifvit hårdt biten.

Kl. 6 om afton var han få mycket til-

qvicknad, at han kunde bårasien Fauteuille

til fina tilhorande Rum i nåfta Byggningenj
men ilumrade mycket. Natten blef någor-

lunda ftilla, emedan han tåtaft låg i Hum-
mer, men icke ågde någon god och jåmn

fömn.

Den 2 (köttes Flugorna, fom anfenligen

dragit i> Hjorthorns-Saltet gafs åter på mor-

gonftundenj Lappen hade anfenligen upfvålt

och badades med Aqua Vulner. blandat med
Aceto Vini.

Nu anfattes Infuf. Chinchinae at i mor-

gon börja med.
Pu!v. Nitrofus gafs, emedan Febern

jåmt fortfor med friabb och hård puls.

Tun-
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Tungan Tom var mycket oren penfla-

des ofta. Ståndigt ville Patienten flumra

,

defsemellan oro, kråkning och blod vifsde

iig i fpotten, Gylienådren tycktes något min-

/kat fig.

Han klagade fig blott öfver matthet, all

luft for mat var borta, och hade ej heller

någon törft.

Den 3. Kråkningar inftålte fig fom för-

et om morgon , men ingen blod med {pot-

ten. Natten har varit orolig, mattheten myc-
ken.

Nu började han taga Infuf. Chinchinae

några gånger på dagen, jåmte refrigerantia

;

hicka inftålte lig ibland, fom dock tyckte»

vara af updrifvande vader; ilumrade fonrTof-

taft. Flugorna drogo ftarkt. Om afton fat*

tes Lavement, efter nu flere dagar ftolgån-

gen åter varit fluten, men det vårkade intet.

Den 4. Natten varit utan fårdeles tran-

quillité, faft ftumren tåtaft påkom; hickade

om morgon, utan kråkning, tungan högft o-

ren och fvartbJå. Et Lavement httes åter,

fom gaf liten öpning, men blef ej få myc*
ket blodflod af Gylienådren efteråt fom förr.

Fortfor med Ch. Jnfuf. och Pulv. Nitr. Efter-

middagen var han något muntrare och uppe
ibland, famt låt leda lig åt förftugan, faft

med klena krafter.

Den
<f.

Svag om morgonen, hicka och
émfom med flummer efter vanligheten. Tog

B b 4c *t
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remeder fom förleden dag. Blef e. ra. mun-
trare, låt följa fig ut i förftugan och på går-

den, famt, ehuru med fvagfret, flod dar at

Jåta ilt vatten.

Om aftonen fick han 6pning af naturens

egen drift tåmmeligen tilråckligr. Tog Pulv.

fcdativus emot natten, efter fpafmerne då å-

ter tiftogo.

Den 6. Om natten haft mycken rlytning

sf Gyllenådren at hela Lintyget och flerdub-

belt underlagdt Lakan voro genomblödde.
Hickade nog om morgonen. Vånftra armen
nåftan paralytilk och handen något fvullen.

Samma remeder nyttjades fom förra dagen»

Fick emot afton ny attaque af Slaget, då
Sal/ C- C gafs och Hufvudet gneds med
fvarop doppad i kalt vatten, hvaraf anfallet

fnart gaf fig. Andedrågten blef befvårligare

med fuckande, ofta påkommande hicka

5

mattheten ftörre} vader tycktes plåga.

Han kunde ej mer taga China-Infufio-

nen. Salep gafs ömfom med tunt Kaif-ge-

lé, mot afton Sal fuccini med litet Pulv. fe-

dativus. Oro med periodilk Hummer och

Jfnarkning och befvårad andedrågt fortforo.

Hade fvårt vid at tala och åfven at fvålja
a

fom gaf nog fruktan för Tor/ken.

Den 7 var tilftåndet alt fvagare. Fick

om morgon nytt anfall af Slaget. Jåmte förr

brukade medel lades nu finapifmer under

fötterna. Lavement fattes utan fårdeles ef-

feä.

i
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fe&. Pulver af Magnef. alb. och Pulv. Nitr.

gofvos ibland 5 hickan tycktes håraf minlkas.

Han började ånteligen yra mellan Hum-
mern och målföret bief alt fvagare. Han
fpottade fri/kt ut hvad fom kom i munnen

,

men det fom med hofta upharklades, ågde

han ej ftyrka at evacuera. Var aldrig tor*

ftig, ehuru tungan fåg ufel och fvart ut. Sa-

Jep och Geléer gåfvos.

Den 8« Natten var gan/ka orolig med
fmå yra. Lavement fottes af Kaif-Bouillon $

fick litet därefter 3 ftarka fedes, fom dock gin-

go i fången* F6r en hotande diarrhé hemtogs
flere remeder, utan at dock nyttja annat ån

Salep, emedan det fnart ftannade.

Mot den grymma mattheten gafs litet

Mixt. Cord. men lämnades ftraxt, Tom den

tycktes hetfa pulfen. Veficatorium i nacken,

fom han altid refifterat och man ofta velat

fatta, applicerades nu.

Mattheten och yran tiltogo, under hvil-

ken han refte iig ofta up före middagen.

Målföret och krafterna aftogo ån mera
e. m., andedrågten bief tyngre och fömnen
djupare, famt emot afton fnarkande. Alla

dödstecken inftålte (ig och kl. 11 om afto-

nen minfkades harklingen 5 andedrågten bief

nu långfammare, och kl. halftili2 afled Hr..

Profefforn efter några fmå ryckningar och
kroppens utftråekande.

B b 4 Den
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Den 9 kl. 10 f» m. infann Hr. Afles-

foren Dit Ribben fig jemte mig och Bruns-

Fåltfkåren i Lik-kammaren, då vi opnade Li-

ket famt funno

:

i:o Lungorna ganfka iladdrige och af

blek fårg. Lobus Sinifter var nåftan åfver

alt anvåxt vid Refbenen , och til en flor del

på den högra.

På öfre delen af högra Lungan voro flo-

ra och många hårdheter, och åfven några

på vånflra Lungan af oordentlig Jkapnad,

innehållande en grusartad materie.

Ejertat var mycket flört, men blekt

och vekt. I Hjårt-Iåcken var vid pafs 2 uns

vatten.

2:o Magans och tarmarnas hinnor voro

mer ån vanligen tunna , med vader utfpån-

da och Colon gan/ka flor 5 deras genomfkin-

lighet praefenterade få excrements-gryn hår

och dar. Omentum ringa. Le/ren ganjka

flor och af en afkegrå fårg med biåaktiga

flackar, defs inre fubftance åfven ovanligt

blek. Galiblåfan liten och fpånd med en alt-

for tunn och fvart Galla. Mjålte, Kröfe och

Njurar til utfeende frilka.
t

Intet inflammerat partie marktes, men
Vafa mefenterii & haemorrhoidalia få anfen-

ligen fpånde af blod, fom de ftarkt varit in-

Iprutade.

Bio.



Blodens uplösning har jag förut anmärkt.

Hufvudet kunde man i brift af Såg icke öpna.

Medevi d. 10 Juiii 1784-

Andr. M. Wåhlin.

Af föregående Obdutfion fer man at fram-

Jedne Hr. Profefforns fjukdom varit compli-

cerad af en invårtes Obftruehon i Lerren,

jämte en Phtifis, fom kan kallas fcrofulofa,

hvardera tilråcklig at förorfaka et ufeit Jif

och en for tidig död. Den förra bör likväl

hår anfes for hufvudfakeligafr, , fåfom vållan-

de ej allenaft til den itarka afgäng af blod

genom .ftolgången, hvarigenom Jifskrafterne

mer och mer blifvit förlvagade; utan ock til

den (kåda Digeftions-verket, och i följe dir-

af nutritionen, lidit af en illa utarbetad Gal-

le, hvilkens åmne därjämte genom briftan-

de tflbörlig afiöndring från bloden, för/kåmt

dennes Crafis, och gjordt henne få mycket
mera benägen at föka Cig utväg genom ds

öfverfylde kårrlen i underlifvetj från den fkir-

pa alla våt/kor måfte antaga af en med Gal-

lans åmne öfver flödande Blod, måite åfven

den retning hlrledas, fom upvåckt de fvåra

fpafmer, hvilka i lifstiden plågat. Lungor-
nes anvåxt vid pleura, jämte deras fcrofulofa

tilftånd, förklara åfven ordfaken til den be-

fvårande andetåppan , och , når dårtil kom-
mer deras flacciditet, den blodhoftning hm
underftundom infunnit fig. Om Hufvudet

kun-



396 # ) o ( #
kunnat blifva öpnadt , hade man ock. dar u*

tan tvifvel funnit ordiaken til den tilkomne

apopleftifke anftöten, fåfom härrörande af

vatten, fom från den uplöfte bloden utfilats

i Hjernkamrarne, och med fin pråfsning tur-

berat Nervernes fun&ion. Var altlå både i

anfeende til caufTa proxima och remota , en

fnar dod för denne af vår faknad högt för-

tjente Mannen oundvikeiig.

C. Ribb en.

Den 13 följande Ju! ii begrofs Profeffo-

rens Lik i Wåfira Ny Kyrka, beledfagat af

3:ne Hrr. Rikf. Råd famt öfrige Refp. Bruns-

gåfter , då Bruns-Intendenten , Affefforen Dir

Wåhlin vid grafven höll et vackert Tal til

hans åminnelfe*

Väderleken och gängbara Sjukdomar, Mä«
naderne Julius, Aug. och Sept. 1784*

Julius :

I* Morg* rågn, 12 gr* v* Barom* 25,25*

Midd* 14 gr* v* rågn* Bar* 25,30»

2* Morg. ftrömoin, 15 gr* v* Bar4 25,47*

Midd* 17 gr* v, Kh haif 11 f* m« ftarkt

rågn med hagel och åfka, e* m* rågn#

3* Morg* klart, 11 gr* v* Bar* 25,53«

4» Strömoln, midd* 19 gr* v* Bar* 25,40*

5* Morg* ftrömoin, 13 gr* v* Bar* 25,34*

midd* 16 gr* v* Bar* 25,42*

6* Morg*
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6* Morg* ftrömoln, 15 gr* v* Bar* 25,48*,
Midd. klart, 23 gr* v*

! 7* Morg* klart, 17 gr* v* Barom* 25,52,
midd* 25 gr* v*

g* Morg* klart, 2c gr* v* Barom* 25,62,
midd* 26 gr* v* Bar* 25,61*

9* Morg* klart, 22 gr* v* Barorru 25,54,
midd* 29 gr. v* Bar* 25,52*

10* Morg. ftrömoln, J8 gr* v. Bar* 25,50,
midd* 22 gr* v* BEr* 25,39 under råga

och å/ka*

tU Morg. ftrömoln, 1 5 gr* v* Bar* 25,47,
midd, 22 gr* v* Bar* 25,52*

12. Morg* ftrömoln, 16 gr* v* Bar* 25,46,
midd* 22 gr* v* Bar* 25,36*

13* Morg. mulet, 16 gr. v. Barom» 25,19,
midd* 18 gr* v* S* ftorm , å/ka och
rågn, Bar* 25,21.

14* Morg* klart, 14 gr* v* Barom* 25,27,
midd* ftrömoln , 17 gr* v* Bar. 25,31.
mot qvållen en rågn/kur*

15* Morg* ftrömoln, 12 gr* v* Bar* 25,39 J

midd* 17 gr* v* e* m, litet rågn.

16* Morg* klart, 11 gr* v* Barom* 25,425
midd* 20 gr* v* Bar* 25,38 , rågnade
eftermiddagen*

i7* Morg. rrulet, 14 gr* v* Barom* 25,25,
midd* 14 gr* v* Bar* 25,21, rågn mot
afton*

18* Morg, 13 gr* v* Bar* 25,02, midd* 11
gr. v* Bar* 24,98, rågn hela dagen*

19* Morg*
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a 9* Morg* ftrömofn, 13 gr* v* Bar, 24,95,

midd* 1$ gr* v* Bar, 25,03, rågnade
f* och e. m*

20* Morg* mulet, 14 gr* v* Barom* 25,13,
midd* 18 gr* v.

21* Morg* mulet, 13 gr* v* Barom* 25,07,
midd. 15 gr* v* Bar* 25,10*

22* Morg* mulet, 15 gr* v* Barom* 25,11,
midd* 20 gr* v* rågn eftermidd* och

natten*

23* Morg* mulet, 16 gr* v* Barom* 25,18,
midd* 19 gr* v* Bar. 25,21.

24* Morg* mulet, 15 gr* v* Barom* 25,28,
midd* ftrömoln, 21 gr* v*

25* Morg* klart, 15 gr* v* Barom* 25,40,
midd* ftrömoln, 21 gr* varmt* Barom*

25,47.

26* Morg* ftrömoln, 16 gr* v* Bar* 25,46,
midd* 21 gr* v*

27* Morg* tunna ftrömoln, 20 gr* v* Bar*

25,60, midd* klart, 20 gr* v*

28* Morg* klart, ig gr* v* Barom* 25,57,
midd* 23 gr* v*

29* Morg* rågn, 17 gr* v* Barom* 25,59,
midd* mulet, 24 gr* v. Barom* 25,70*

30* Morg* mulet, 17 gr* v* Barom* 25,73 >

midd* 20 gr* v* Bar. 25,75, duggrågn

hela dagen och natten*

31* Morg* dimma, 17 gr* v* Barom* 25,62,
midd* mulet, 22 gr* v* Barom* 25,59,
duggrågn hela eftermiddagen*

Au*
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Auguftus

:

I« Morg* ftrömoln, 17 gr* v* Bar* 25,62,
micld* 20 gr* v*

2* Morg* ftrömoln, 16 gr* v* midd* 20 gr*

v* Bar* 25,65*

3* Morg* klart, 15 gr. v* Bar* 25,69, midd»

22 gr* v*

4* Morg* klart, 15 gr* v* Barom* 25,58,
midd* ftrömoln, 21 gr* v*

5* Morg* klart, 13 gr* v* Barorxu 25,57,
midd* 23 gr* v* Bar* 25,52*

6* Morg* duggrågn, 16 gr* v* Bar* 25,31,
midd* ftark rågn/kur, 22 gr* v* Barorn»

3 5,26*

7» Morg* hade rågnat, 14 gr* v* Barom*

25,22, midd* mulet, 16 gr* v* rågna*

de hela e* m* med ftark SW* ftorm om
afton, då Bar* föll til 24,86*

8* Morg* mulet, 12 gr* v* Barom* 25,11,
midd* ftrömoln, 16 gr* v* Bar* 25,225
några fmå rågn/kurar*

9# Morg* klart, 12 gr* v* Barom* 25,47,
midd* ftrömoln, 19 gr* v* Bar* 25,54,
aft* en rågnfkur*

lo* Morg* ftrömoln, 12 gr* v* Bar. 25,70,
midd* 20 gr* v* Bar* 25,73*

II* Morg* klart, 12 gr* v* Barom* 25,8$,
midd* 20 gr* v* Bar* 25,90*

12* Morg* klart, II gr* v* Bar* 25,95, midd*,

20 gr* v* Bar* 25,91 , mot midnatten

norr/ken och några regndroppar*

13* Morg*
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13, Morg, ftromoln, 16 gr, v* Bar, 25,85 ^

midd, 23 gn vj om aft* blixt,

14* Morg, ftromoln, 17 gr, v* Bar» 25,72,
midd. 23 gr, v. Bar, 25,65*

15* Morg* mulet, 17 gr* v. Barorm 25,62*
kl, 9 en rågnfkur, midd, ftromoln, 23
gr* v*

l6* Morg, mulet, 14 gr, v, Barom, 25,55,
midd, ftromoln, 20 gr, varmt, Barom*

25,50*

17, Morg, ftrSmoln, 14 gr, v* Bar, 25,28,
midd, 18 gr, v*

18* Morg, ftromoln, 13 gr, v. Bar* 25,413
midd, 18 gr* v. Bar, 25,59*

19, Morg. dimma, 11 gr, v, Barom. 25,74,
midd, klart, 20 gr, v. Bar, 25,70*

20* Morg, klart, 12 gr, v* Bar, 25,68, midd*

16 gr* v* Bar, 25,74*

21* Morg* dimma, 12 gr* v* Bar* 25,80,
midd* 20 gr, v* Bar* 25,80, aft, norr-

/ken,

22* Morg* 13 gr, v* klart, Bar* 25,70, midd*

22 gr* v* Bar* 25,64*

23* Morg* 13 gr, v* klart, Bar* 25,41, midd*

22 gr* v* Bar* 25,36, aft* klart, blixt

i SW*
24. Morg* 16 gr* v* duggrågn, Bar* 25,20,

midd* 20 gr* v* e, m, duggrågn,

25* Morg. 13 gr, v* töcken och duggrågn,

Barom, 25,235 middagen 13 grad* v*

Barom* 25,30, duggrågn hela dagen,

26* Morg.
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5t6* Morg* rnulet, 12 gr* v* Barorri* 2<>,45,

midd* 15 gr* v* Bar* 25,48*

27* Morg* mulet, 11 gr* v* Barom* 25,41,
midd* 15 gr. v* Baf* 25,355 rågri hela

natten*

28* Morg* mulet, 8 gr* v* Bar* 25,1g, midd*

11 gr* v. Bar* 25,ai*

29* Morg* mulet, 13 gr. V* Barom* 25,13,
midd* rågn, 16 gr* v* Barom* 25,0?$
fiarkt rågn halfva natten*

30* Morg* ftrömoln, 12 gr* v* Bär* 25,oi,
midd* en rågn/kur, 16 gr* v* emot aft*

rågn*

fl* Morg* mulet, hade rågnat, 11 grad* v*

Bar* 25,i5
3
midd* ftrömoln, 14 gr* v*

Bar* 25,25, aft* häftig rågn/kur*

September t

I* Morg* klart, 9 gr* v* Barörru 25,40

j

midd* 15 gr* v* Bar* 2546*
£* Morg* ftrömoln, 9 gr* v* Bar* 25,50 i

midd* 13 gr* v> Bar* 25,53, rågnade
litet middagstiden*

3* Morg* klart, 8 grad* v* Barom* 25,79,
midd* 14 gr* v* Bar* 25,88.

4* Morg* mulet, 12 gr* v* Barom* 25,93,
midd* 20 gr* v* Bar* 25,88*

5* Morg* klart, 14 gr* v* Barom* 25,83,
midd* 22 gr* v*

6* Morg* klart, 15 gr* v* Barom* 25,80,
midd* 23 gr* v* Bar* 25,77*

T. B. Nio 26* C c 7* Morg,
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7* Morg* khrf, 16 gr* v* Barom* 25,75,

midd* -22 gr* v*

g* Morg* ftrömoln, 16 gr* v* Bar* 25,72,
midd* 19 gr* v* Bar* 25,75*

g* Morg* klart, 13 gr* v* Barom* 25,66,
midd* 17 gr* v*

10. Morg* klart, 8 gr* v* Bar* 25,58, midd*

14 gr* v* Bar* 25,54*
II* Morg* mulet, 11 gr* v* Barom* 25,30,

midd* 17 gr* v* Bar* 25,23, om aft*

häftigt rågn med å/ka*

12* Morg* klart, 10 gr* v* Bar* 25,31, midd*

13 gr* v* Bar* 25,38*

13* Morg* klart, 7 gr* v* Bar* 25,44, midd*

12 gr* v* Bar* 25,40, rågnftånkte*

14* Morg* ftrömoln , 5 gr* v* Bar* 25,33 3

midd* 11 gr* v* Bar* 25,42*

15* Morg* ftrömoln, 5 gr* v* Barom. 25,59,
midd* 9 gr* v* Bar* 25,685 aft* rågn-

ftånkte, fedan norrfken*

16* Morg* klart, 3 gr* v* Bar. 25,68, midd*

10 gr* v* Bar* 25,78*

17* Morg* mulet, 8 gr* v* Barom* 2 5,75,
midd* 10 gr* v* e* m. några rågndrop-

par*,

18» Morg* mulet 10 gr* v* Bar* 25,64, midd*

13 gr* v* Bar* 25,59*

19* Morg. klart, 9 gr* v* Bar* 25,59, midd*

ftrömoln, 16 gr* v*

20. Morg* klart, 8 gr* v* Barom* 25,59,
midd* 15 gr* v*

21* Morg
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21* Morg* klart, 10 gr* v* Barom* 25,50,
midd* 17 gr* v* Bar* 25,54*

22* Morg* rågn, 12 gr* v* Barom* 25 3
3o

f

midd* ftrömoln, 15 gr* v.

23* Morg* ftrömoln, 12 gr* v* Bar* 25,30,
midd* 15 gr* v* Bar* 25,19, e* m. rågn*

24* Morg* mulet och dimina, 9 gr* v* Bar*

24,98, midd, 12 gr* v* Bär* 25,14*

25* Morg* klart, 7 gr* gr* v* Bar* 25,32,
midd* 12 gr* v* Bar* 25,36»

26* Morg* klart, 6 gr* v* Bar* 25,37? midd.

T2 gr* v*

27: Morg* ftrömoln, dimma, 5 gr* v* Bar*

25,36, midd* 10 gr* v* Barom* 25,33,
natten rågnftånk*

28* Morg* mulet, 5 gr* v* Barom* 25,48,
midd* 5 gr* v* Bar. 25,55/

29* Morg* mulet, 3 gr* v* Bar, 25,63, midd*

7 gr* v* Bar* 25,66*

30* Morg* klart, 3 gr* v* Bar* 25,66, midd»

g gr* v* Bar* 25,74*

Under detta Qvartal var föga eller in-

ga Epidemi/ka Sjukdomar gångfe i Hufvud-

Säden, icke heller inlupo til Kgl* Coilegium

fådane rapporter från Landsorterne* Spora-

dice märktes Remitterande Febrar, fom i-

bland voro Maligne, Kikhofta hos Barn,

Rödfot hos tjenftefolk och någre få plågade*

af Intermittente Febrar.

«*Vl C C 2
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Njy het er i

Extraord. Profeflbren D:r Carl P. Thun-
CERG utnåmdes den 7 Sept. 1784 til Med*
och Botan. Profeffor vid Kgl. Academien i

Upfala.

Med. Adjunkten dårftädes D:r Joh. G*
Acrel utnåmdes f. d. til Extraord. Medici-
nae Profeffor. <

Med. Adj. och Profe&oren vid K. A*
cad. i Åbo, D:r Gabr. Eric HaaIitman be-

fullmåktigades f. d. at vara Anat. Chirurgiae

och Artis Obftetr. Profeffor vid famma Aca-
demie, hvilken beftällning, med K. Majrts

Nådigfte bifall, af Affefforen och Ridd. af

K. Wafa Orden D:r Joh. Haartman blifvit

förfedd med vifs lönefond.

Vid K. Lazarettet i Stockholm har K.
Direktionen med d. 1 0&. 1784 åter ökat

2 nya Sängar, få at det dageliga antalet na
år 46 , utom rlere extra Rum. Så månge
hafva aldrig Sjuk - fångarne förr varit» Herr
Sam. Fahlberg, fom gjordt en refa til Nor-
ra America fiftledet år, har'fedan Junii må-
nads början d. å. varit Under - Chirurgusr

dårftädes efter Hr. Lic. Westberg 5 i Oét.

afrefte^ han fom Chirurgus til Svenike Antil-

li/ke On St. Bartholomé , och feck til ef-

terträdare Hr. Ol. ]• Ekman.

rs»
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Förteckning pä de i detta Band införde

ämnen.

Kongl. Vet. Acad. Nya Handl.T. IV. 3:dje

Qvart. Rec* r .
- - Pag. I-

Mem. Matem. e Fifica, Rec. - - 3.

Prof. Hofman Anatomie, /^c. - 7-

Sått at bota Lungfot, Rec. g-

Dito - - - Colique, /to. 9.

Mederer om Rabies Canina , itor. - 10.

Landriani Opera, Rec. - - 1 6.

Wrisberg de Morbo Mucofo, /to. - 18»

Ulmi Campeftris kraft, Rec. - - 20.

Munch om BeJladonna mot Rabies - 21.

Nya Koppympnings-fåttet - - 22.

Rön om Svettnings kraft i Vattufot - 24.

Bilguers Inftrud. for Fält/kårer, Rec. - 35.

Hift. de l'Acad. Roy. des Se. 1779, Ref* 36.

Mursinna, Med. Chir. Beob. Rec. - 40.

Bref om Ödlors kraft at bota Lepra m. m. 42.

Qvakfalveri - 44.
Bref från Gr. Morozzo til Macqver, Rec» 46.

Crells Chem. Archiv, I B. Rec. - 47.
Bot för Lungfot, Rec. - 48-
Wrisberg anmärk, vid Barnförlofsn. - 50.

Om Valnötters kraft - - • 51.

De Geer, Genera et fpecies Inf. Rec - 5 2 *

Om Opii kraft i Fråfsfebrar, Rec. - 52.

Om hvarjehanda Djurs feder, Rec* - 53.

Bhabarber-plantage i Norrige - - 58^

Frank, Med. Chir. Obfervationes, Rec» 59.

Wöbltgb, Med. Obf. Rec* » - 60.

[C c i Brw-
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Brunow, om Lindandet hos Barnafö-

der/kor ----- 6l.

Läkare -Nyheter - 62.

Kern om praefervativ*mot Siphilis, Rec* 65.
Om Sjukdomarne på St. Lucie , Rec* - 66.

Om Aeris Fixi kraft hos Menni/kor, Rec. 68^
Om Dulcamarae kraft mot Mjölk-kaft-

ningar - - - a A - 69-

Hufeland om Ele<frricjtetens kraft i

Brådöd, Rec» - - - 72.
Om Vattens decompofition m. m. - 74.
Väderleken och de måft gångbara Sjuk-

domar 4:de Qvartalet 1733 - 76.

Le Blanc , Chirurg. Operationen, Rec* 83»
Om en fålifynt HaJs-lkada, Rec. - 86*
Wintringham, Commentarii, Rec. - 87.
Om Gangraena Scroti , Rec. - - 89*
D:r Reinegs Bref om Georgien - 9^
Utdrag af Hrr. Pr. Medicorum Embets-

beråtteifer for år 1783 3
I:fta St. - 100.

K. Vet. Acad. Nya Handl. 4:de Qv.

1783, Rec 114.

Pouteau Oeuvres pofth. Rec. af T. I. II. 119.

Zahn de Rhodod. Chryfantho, Rec. - 124.

Zimmerman, om Elephanten , Rec. - 12^.

Lamdriani om Beriinerblå, Rec* - - 126.

Bononifka Vet. Acad. Handl. Rec. - 128-

Crells Chem. Archiv. T. 2 , Rec* - 131»

Saunders, om röda Kinan, Rec. - - 132.

Ludvig, om Starrftickning, Rec - - 133»

Thuiviserg, Flota Japonrca, Rec* I. - i3i*
Om
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Om böjlige Cathetrer, Rec. - • 136.

Medel mot Åder-bråk - • - 1 3g.

Dito - - - Skabb - - 13g.
Utdrag af Prov. Med. Embets-berättel-

fer St. 2. - 140.
Förteckning på de Sjuka m. m. i K.

Lazarettet 1733 - 14g.
Beråttelfe om Salgren/ke Sjukhufet - 151.

Bref fil Gen. Dir. och R. Acrel från

D. Dubb - - - - 154.
Anmärkningar vid 1783 års Koppfar-

fot ...--. 163.
Cafus Medico-Legalis - - - 174.
Sten-operation på K. Lazarettet - i- 184.
Snäckor fundne omkring Stockholm - igf.
Växtrikets kännedom af Hoffberg, Rec. 193.
Gruner , Almanach fiir j£rtzQ &c. Rec* 200.
Michaelis Orient. Bibi. Rec. - - 200.
Väderlek och gångbara Sjukdomar I.

Qvartalet 1784 - - - 203.
Be/krifning om giftiga Trädet på Java 210.
Murray, nya uptäckte Växter, Rec. - 227.
Om Montgolffiers Luftkulor, Rec. - 229.
Medicin/ka Societetens i Paris famman-

komft, Rec. - - - - 231,
K. Collegii Med. Bref til K. Maj:t om

* medel emot hungersnod - - 234.
Hiöoire de la Soc. R. de Medicine

1779 > R'* 240.
Ledi Paluftris nytta i Rådfot af Björn-

IVnd -.-,«. 242.
C c 4 Cou-
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Cousin , om Vattufot i Lifmodren , Rec* 2<>o,

Broussonet Jchthyologia , Rec - - 251.
Grifte-Tal öfver Prof. Carl v. Linn©

af SCHULZENHEIM * 2<J2*

Cbeil , Neuefte Entd. in der Chernie

Th. X. XI. Rec. • 254»
K, Vet, Acad. Nya Handl. 2:dra Qv.

I784> Är*. - - - - 2<?6.

Levison, om en elak Halsfluft, Rec* * 2ÖQ*
Bref från Ericsson tilC*F*v* Schul-

zenheim om en oförnuftig För-

lofsning ----- 261»
BukvVattafot lyckeligen curerad genom

Svettning på Kongl* Lasarettet, af

Westberq - 263»
Crell Chem, Annalen St. L IL Red - 267*
Födde oeh

e
döde i Stockholm 1783 - 2Ö8*

Cur med Ödlor, gjord i Cadix - 270*
Pris-fråga om Hattmakares Sjukdomar 273*
Anledning til bot för Hydrophobie - 273*
Michaelis Götu Magazin, Rec* - - 274*

Om Vattens decompofition, Rec* - 276.

Låkare-Nyheter - 277*
Utdrag af Prov* Med» Emb* Beråttel-

fer 3:dje SU - 279*
Väderlek och gångbara Sjukdomar 2:dra

Qvart, 1784 - 30f*
Pharmacopoea Svec4 3;dje Ed* Rec* - 312*

RäAMER de Medicina Populari , Rec* 3*7*

Turra om HåiH-Caflaniers nytta mot
Frgffor • - - - - 318*

Pic*
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Pictet, Förfök med Luftarter, Rec* - 318*
Bergius om Ödlor - 320*

Vet* Soc* i Hartem Sammankomft - 321»

Dombey, Botani/k Refa - 323*
Pouteau, O^uvres Pofth* T* III* Rec. 323*
Ribben om Dimsdales Koppympn. Rep* 327*
Crell, Neuefte Entd. in der Chemie

T* XII* Rec, - * - - 329*
Crell NeUe Chem* Archiv* I B* Rec. 33

u

K* Vet* Acad* Nya Handl*. 2:dra Qv*

1784, Äfc. - - - -332*
MiiwcH , om Belladonnac kraft i Me-

Jancholie, Rec* - 337»
Alm, om Publique Accouch* hufe.t - 333*.

Wönsel, Förfök med Mercur emot
Koppor - - - - 341*

Philpf* Transatfions för 1783 ? Rf** - 343*
Prolapfus Uteri, botad - 345,
Nyheter - 346*
Utdrag af Prov* Med. Emb* Ber* St. 3 , 346*
- - - Bref från Björklund til A* B* - 34g*
Handlingar om det för K* Coll* Med*

upgifne me^el emot Kräftan - - 353*
Flora Japonica, recenferad - - 371*
Recherches et Doutes fur le Magnetifme

Animal, Rcc* - 375*
Rapport des Commiff* du Roi de Pexa-

men de Magn* Anim* Rec> - 37g«
Bref til Ofverf* af Dimsdals Bok af D*

v* Schulzej\.heim - 383*

Cc 5 Jour-
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Journal ofver Prof* BERGMAtfsrSjukdom

och Död vid Medevi Brunn, af

A* Wåhun - - -
'

- 386#
Väderleken och gångbara Sjukdomar,

2:dra Qvart* 1784 - 396*
Läkare-Nyheter - 404*

Rättelfer:

Pag* 171, lin* 21, flår yngfte, lås: enda*

— 176, lin* 9, — — lås: Epigaftriurm

—~ 226, lin* 20, — i — vid*

— 240, lin* 15, — Mufcus — Möfchus*

— 25?, lin* 7, — Therb. — Tereb*
— 346, lin* 17, läs: MDCCLXXXIV*

/?*-



Re gifter
cfvcv

Femte Bandet.

A.

Acidum Nitri, anmärkning dårvid 330* —
Phosphori %ffi<

•

- - - Salis, huru det angriper Guld, f*
Acidum Tartari, I8»

ACREL (OL* AF) M, D* Gener, Dir* och
Ridd* 21, 154, 184*

- . - (J, G*) M, D:r o. Adj* 24, be-

fordrad, 404.
ADéE (Eng* Med, D:r) 20*

Aer Fixus, defs kraft på Bly och Qvickt, 47*
- - - i Sjukdomar, 68*

doftat* Machiners anledning, 229*
i£tber Vitrioli, defs kraft, 9, anmärkning

dårvid, 330, 33I*
AFZELIUS (ADO Adjuntf, 95, n6*
AFZEL1US (PO Med. Lic, 16, ö2*
Alfogeln, befkrifven, 117*
ALM (JAC.) M, D* Profeflbr, 340*
ALSTROMER (CLAS) Bar. och Cancellie.

R* iftl
Arabra, hvad det år, 343,
Americanfke okända Djuret, 27^
ANDOUILLE (K* Fr* Lif-Chirt) 63

An-



Angina, gångfe, 107, 260* \

Apornas feder, f%*
Armbrott, KongU Majits , 63*
Arnica, defs kraft, 350*
Arfenicum, defs kraft mot Kräftan, 354*
Artificielt Vatten , 7f*
Afphixie, medel däremot, 72*
Afteriae genus befkrif vit, 2, 3*

Atrabilis, defs värkan, 257*

B,

Bach (Anas j£gyptO en Egypt* Gås, 202*

Bad-gyttjan vid Loka underfökt, 114»

B^£CK (ABR.) K* Aren* o* Ridd* 58, 327»

349, 357, 358-
BALK (LARS) AiTeffor, 282*
Balfamering af döda Kroppar, 25 f*

Bambu-rör, defs frö år födande, 56*

Bankfia, ny ört, 323*
Baquet (Inftrument vid anirrn magnetiferi**

gen) 378*
Barnbördshufet, det publique, 33 8.

Bartholomé (St*) Sv* Antilli/k O, 404.
Beliadonna, defs kraft, 22, 337*!
Benfår, anmärkning, 325*
BERKENMEYER, Apotru 258*
Berberis fibirica, belkrifves, 228*

BERGIÖS (P, JO M* D. Bot* Prof, 224 %

227, 321, 335*
BERGMAN (TORD*) Prof* o* R* 2, 114,

267, 333* — Eefc död, 346, 386*
Btr-



Regifier.

Berlinerblått, underfökning därom, 126, 33i«

BJERKANDER (CLAS) 3*

BJERKéN (Aflefför) defs Kraftmedel, 35^
BILGUER (JOHO Preusf* Gen* Chir, 35*

Bindlars fara efter Fårlofsning, 6li
Binnickema/k, 104, 3 5u
Bifon, Indifkt Djur, <><;, 56*

BJÖRNLUND (B.) Affeffor, 242, 288, 349*
BLANC (LUDV, LE) Fr, Chir* 83*
Blod, defs beftåndsdelar, 331*
Blodftillande medel, 123*

BLOM (C MO Affeffor , 292*
Bolde, rötaktig, 40* hvarifrån blåfor uU

gådt, 6f* — Defs bot, 68*
Bomolja, defs deftillering, 129*
BRAMBILLA (Medicus) 128*
Bro/kers krofsning

, 41*
BROUSSONET (Fr* Hifioric* NO 2tu
BRUNOW (J* LO 6n
Bryonia, defs kraft i Rödfot, 332*
Bråk, nytt operations-fått, 85, 32f#
Brännande Ormen, 54*
- - Spegelns värkan, 330.
Bröft-Vattufot, prisfråga därom, 322*
BURMAN (ProfO 371*
BOeHMER (Hof-RO 61 , 62*

c*

CADET (Fr. Academic*) 51,

CAILLENS (M* D.) 8*

Calculi bronch* underfökte, 115, 11 6*

Ca.



Regifter*

Cameleonrens egenfkap, 54*
Carduus ciliatus, 228»
CARGER (CHR* HERM.) D:r och Prov,

Med. 297*
CARRERE (Fr* Medicus) 69*
Catharral-Feber, 143, 144,
CatheteT) bojelig, 84 > 13?*
Chinefemes botnings-iått, 322*
Chrono-hyometron , et phyf« Inftr* 17*

Citronfaft, huru den kan cryftalliferas, 322*
Cobolt regulus, defs egenskaper, 330.

Colkjue , bot dårfore, 9, 298*
COLLIANDER (Letfor) M* D* och Prov*

Medt 346*
Colombo-rotens beftåndsdeJar, 240*
Committerade öfver Magnetifme Anirru 383*
Commotio Cerebri, defs farlighet, igi*

COUSIN (Fr. Lif-Chir.) 250.
CRELL (Bergs-RO 47, 131, 2^4, 267,

329, 33 1*

CRONHOLM (JOACH.) Doft* och Prov*

Med* 295»
CULLEN c Prof.) 22*

Curara-Giftet , det hifkeligafte af alla bekan-.

ta, 226*

D*

Davids Graf, 27^
DE GEER (Sv* Hift* Nat) defs Vårk, 52*

DESLON (M. D. i Paris) förfvarar Magn,

Änion 373*
Des-



Regijlen

DefFenbfcacilke Koppar-Taflor, 7*

Dephlogifticerad Lufts kraft, 8*

Dephl, Lufts beredning, 18*

DIMSDAL (Baron) 327, 383, 384*
DOEVEREN (Lif-M,) död, 278*
DOMBEIJ (Fr* Hiftoric* Nan) 323*
Dowers Pulver, defs kraft i Vattufot, 30, 32#

Driburg/ke Mineral-Vattens prof, 254*
Drunknades hjelp, 122*

DUBB (PerO M* D* Ann Med* i Gotheb,

Ml, 153*
Dufvor, åro poftforare, 17*
Dulcamara, defs kraft, 60, 69*
Dvärg-ormen, 54*

E,

Eau du S:r d JAcher, 4^
Eau MedicinaJ de M:r Huflbn, defs /kadlig-»

het, 45*
Efterbördens be/kaffenhet , <fo#

EKMAN (O* T.) Under-Chir* vid K. Latar*

Eldens tyngd, 267*
Eleäricitetens kraft emot Afphixie, 72*----- Döfhet, 240*
Elephant, defs lynne, 56, 124, 125, 200#
Elephantiafis, 154, 3^3* l ,

Elementernes underfökning, 74*
ENGELHARDT Q, H>). Med, Dotfor och

Adj* 24* .

Epilepfie, defs bot, 161, 338*
ERICSSON (AO Chir* 261.

FAHL-



FAHLBERG (SAM.) Chirurgus,, 404*
FAGRiEUS (M* DO 373*
FAXE (ARVID) K* Äm. Med. 257.
Feber, Remitt* gångfe, 83, 403*
- - - Rotaktig, 101, 403.
Fiftula Ani, huru den bör opereras, 324*
- - - Lacrym. 324.
FLODIN (C, CL.) M, D* o. Pr, Med* ioo,
Flådermöfs, åtas, 55*
FONTANA (Fel.) 6.

Forjkohlea , belkrifven , 2§8*
FORSKÅHL (J. G.) M. D:r, död, 277*
FRANK (j. PO Archiater, 59.
FRANKLIN (Committerad öfver Magnetifm*

AnimO 383*
Frifeln, den hv'ta, 104*
FRÖBERG (Ryttare) defe medel mot Kräf-

tan, 354*
FråfTor, deras bot, 52, 3^o*
Fårg på Infefter och Foglar at bibehålla , I7«

Födde och döde i Stockholm 1783, 208*,
Födfiovårkarnes förklaring, 323*
Förlofsning, fvår, 296, fen, 324*
Förtennings Alliag i Frankr4 64*

G.
GAHN (Gen* Cortful) 270*
GALEAZZI (M* DO 129.
GaJlftenar, utkomne genom en bulning, <>9«

Gangrsn i Hofpitaler, 325, 326,
Gickt,



Regi/ler»

Gickt, bot däremot, 70, 72, 124*

Gift-Ormen, 54*
- - Trädet på Java, 40»

Giftig Vind i Afien, med praefervatif, 57*

GIRÄRDi (Hi(h Nat.) 6*

Glasögons-Ormen, 54*

Gonorrhce, huru at förekomma, 66, 278*
Grodors värkan i Såppa, 45*
GroffefTe med Vattufot, 6o*

GRiiNER (C* GO M* D. Hof-Råd, 200*
GRÅBERG (Afleflbr) 63
Gräshoppor åtas, 5^
Gröna Flyg-Ormen, 54*

Grönkål, förteckning på dårtil tjenlige väx*

ter, 238*
Gulfot, defs bot, 538, 352*
Guys Pulver mot Kräftan, 355*

h;

HAARTMAN (JOR) M< D:r Profeff* och
Ridd, 361, 404.

- - - (G. E.) M, D* Adjuntf, 358, 371$
befordrad, 404»

HACQVET (Prof.) 95*
Hafs-Ormen, befkrifven, 54»
HAGSTROM (JOR O.) M. D* Prov* Med,

no, 257*
- - - (A. JO M, D* Profeflor nu nu

J 7o, 18?, 2<>6*

HALENIUS (JON* P*) M, D* Prov* Med*

) ( HALL



RegiJIer.

HALL (B* M.) D:r och Prov* Med* 29©,
354, 356*

HALLMAN (J* G.) Med. Stud* ig?*

HaJlonma/k, be/krifven
, 3.

HAMILTON (JAMES) Sk. M* D:r, 24-

Hampa, kraften af defs ofverfta blad, 56*
Hattmakares Sjukdomar, 273*
HEYDENSTAM (von) K* Arcb* Defs Eli-

xir, 31?*
Helvella, en Svamp, 116*

HIELM (P. S*) Mynt-Guard, 2*

HOFFBERG (C* FR.) M. D* Kongl* Håf-

Med. 193.

HOFFMAN (C* T.) Profeffor, 7.

Hollåndlka Vet. Soc. Prisfrågor, 321*
HORNE (M. D* i Paris) Defs forfok med

Venerifkt gift, 66*

Hofta, defs bot, 161*

Hufvudfkåls-benen på Foglar belkrefne, 6*

HULTMAN (DAV.) M* D* Prov* Med* 1461

Hus-Cur mot Durklopp, farlig
f 248*

Hydrophobie, 60, 240, 273*

Hyofchyamus, kraften af defs Extr* i6u

I*

Igiars generations-fått , 258*
lnfluenza, 40.

Ipecach* defs beftåndsdelar nåftan lika kraf-

tige, 241*

Is, defs kraft emot Kräftan, 119*

JUSSIEU (JOS.) Fr* Academic* 36, 37, 241-

Jårn.



Regi/ler*

Järn, i huru mänga åmnen det finnes, 127*

K*

Kalkjord, om den fins i Socker, 2*

Kallbrand, medel däremot, 68? 89»

Kalt Vattens kraft i Kräftan, 119*
KERN (Med. D:r) 15, o?*

griUkhofta, gångfe, 83, 109, 170, 2 lo*

- - - defs bot, 24 1

Kinkinas kraft i Koppor, 7*
- - - huru många flag, 241»
Koppfarfot i Stockholm 1783, 163, 281,

335*
Koppor, at mogna, 7,— bota, 20, 23,82,

145, 146, 170, 210, 287, 291,
341*

Koppympning, nytt fatt, 22, 82, 294, 3o3,

327, 384, 385*
Koftnaden på K» Lazarettet i Stockholm och

på Salgrenfke Sjukhufet i Götheborg,
1*3*

Krampe i Mufldarne, defs bot, 123*
Kräftan, defs bot, 20, 42, 68, no, 1(9,

120, 353*
Kräkmedels kraft i Vattufot, 26*
Kårsnåf, defs hushållning, 113*
Kåmpherus UJuftratus

, 373*
Köttbråk, mycket ftort, 343*

ti

Lacerta paluftris L. , defs kraft, 44, 270.

) C 2 La-



Ktgifter,
,

Lacerta Sputator, belkrifven, 336*
LAGERSTRÖM, Klåckare, defs fSrtjenfter

vid Farfoter, 284*
Lamhet j defs bot, 42*
Landia, ny ort, 323*
LANDRIANI (Chemicus) 16*

Land-Sköldpadda, anm* dårom, 111, 257*
LAVOISIER (Fr. Clierm) 74, 276, 383* >
Lazarettet, KongU i Stockholm, 149, 153*
- - - Salgrenike i Gotheborg, 151*
Ledum paU defs kraft mot Lepra 5 1, 162*
- - - Rodfot och Diarrhoe, 149, 242*
LEN^US (KN. AUGO Bruns-Intend* vid

Loka, iif*
Lepra, bot däremot, 1,21, 156, 162, 3<>2*

LEVISON (GJ Prof. 260.
LICHTENBERG (ProfO kraften af defs E-

Ie<5tri/ke flag, 73*

Lifmodrens Vattufot , bot, 250*

LINNé (CARL von) Profet, död, 62, 252*
Lixiv. Sapon, defs kraft emot Sipru 65*
Loam, Engel/k Jordart, 334,
Loka Kalla be/krifven, H4t

LORRY (Fr. M. D.) d5d, 63*

Loxia curviroftra, anmårkn. därvid, 1 12*

LUDVIG (C. FO Prof. 83, 133-

Luftarter, frågor dårom, 321*

Lungprofvets grånfor, 50*

Lungfot, bot däremot, 8, 48, 60, 6g*

LYMAN (JOH. LO Med* D;r, Prov* Med.

179 > 182*

LY-



Rtgijleu

LYSONS (Eng* Med, D:r) 20.

u:
Macaffar-Giftet, 224*
MACQUER (Fr* Chen% Prof*) 46, död 278*
Magnetens Krampftiilande kraft. 241*
Magnetifme Animal, 375*
- - - utlåtande därom, 382»
Mays ftjelkar^ gifva Socker, 267*
Malabari/ke Örnen, 5^
MALACARNE (Hift, Nan) 6*

Manie, defs bot, 60, 338? 3?l#

MARTINIERE (DE LA) K* Fr, Lif-Chir,

död , 63*
Mafkar, at fördrifva, 51, 6o*

Meccanike Balfamen, den åckta, 99, år ic*

ke Arnyris, utan et får/kildt genus,

99;
Medel at rådda lifvet i hungersnod, 234*
MEDERER (M, J* J,) Prof. io*

Medicin/ke (KongK) Soc* i Paris famman-
komft, 231* Defs Prisfrågor, 232,

233, 234*
Melancholie, defs bot, 60, 338*
Mercur, defs kraft i Koppor, 341*
Mefsling, 170*
Metalii/ke Salters förhållande emot Acid* Sa-

lis, 39.
MlCHAéLIS (J4 D.) Hof-R. o* Ridd. 200*
Mineralilk Purpur, huru århålles, 3, 4»

Mifsfödfel, 289t

)(3 Mjölk,



Regijler.

Mjölk, förfök dårmed, 130*

MONTIN (Atteflbr) Med* Doa. och Prov*

Med* 348*
Morbus Mucofus, fe Slemjjuka,

MOROZZO (Grefve) Chemicus, 3, 46*
Mungo-Rot, botar för Repas-giftet, 226»
MURRAY (AD,) Prof. 6, 89*
MURRAY (JOHO Hof-R* och Ridd* 227*
MURSINNA (Reg* Fåltfk*) 40*
MiiNCH (Sup-Int*) 21*

N*

Naphtha Nitri, at tilreda, 256*
Nitrös Luft, beredning, 267*
NORBLAD (ERIC) Med* Dotf. Afleff* och

Prov* Med* 140*
Nufferika Mafk-medlet, 297*
Nux-Vomica, defs värkan farlig, 348*

O*

ODHELIUS (ERIC) Med, Cand* 9?*
ODHELIUS (J* LO M* D* Ad m. m* 1 , 16,

21, 23, 46, 52, 66, 72, 135,
i6r, 162, 174, I84> 224, 267,
298*

Oleum Syrae, hvad det år, 255*
Omentum, faftvuxit, 38*

Opium, defs kraft i Fråffor, 52, 53*
- - - Venerifke tilf* 106, 256, 30U

Ormödlor, deras kraft, 42*
Ouran-Outang, 57*

a PA-



Rcgiftcr*

P*

PARIS (Fr* Med*) 71.

PECKEL (Apoth. i Kongsb*) 58*
Peften i Syrien beftrifven, 56*

PETIT (Lif-Med*) 4<f*

PETIT (M* D*) Decanus i Par* Med* Fac,

383*
PETTERSEN (JOH*) defs afhandling om

Lepra, 162*

Phlyäena Mortae, händelfe, 108*
PICKEL (Prof,) 136*

Platina, förfök därmed, 38, 3<>
- - - Huru Kåril dåraf göres, 268»
PLAZ (Prof*) död, 279*
PLUNKETS Pulver mot Kräftan, 3?<f*

Polifur (den fvarta Engelfka) 2Ö8»
POTT (Eng. Chir*) 64*
Poudre de M:r de Godernau, 45*
POUTEAU (Fr, Chir*) 119, 323*
PRICE (Eng* Chem*) defs dåd, 27?*
Prolapfus Uteri, bot, 345*
Purgermedels kraft i Vattufot, 27*
Pyrophorus, anmärkning därvid, 25?*

Q.

Qvakfalfveri, afhandling därom, 44*
- - - defs (kadeliga värkan, J02, 103,

261*

R,

Rabics Canina, bot däremot, 10 , 22*

) ( 4 RAU-



Regifler.

RAULIN (Fn Lif-MedO 48, dåd, 279*
REFTENIUS (Apotru) 58*
REINEGS (M. DO defs refa til Georgien,

Repas-giftet, 212, fårfok därmed, 219, an-

märkning dårom , 225 fq,

RETZIUS (A. JO Prof, 2, 52,

Rhabarber-plantage i Kongsberg, <Jg*

Rhododendron Chryf* defs kraft 124, l6l*

Rhus femialatum, be/krifvit, 228*
RIBBEN (CO Med, Do#. Affefl; 327, 383,

389, 394, 396-
RICHTER (Prof. nu mO 136*
ROLLO (JO defs afhandling om SU Lu-

cie, 67*
Rofen, defs bot, 20*
ROSENSTEIN (K* Arcru och RiddO £17,

343e
*

RUDENSKOLD (Gref) R* R, död, 63*
RUSSEL (Amer, Med, DO 22.

RYDBECK (ERIC) Med. Doäo.r och Prov*

Med, 107*

Råformar, bot däremot, 20*

Rod Kina, defs kraft, 132, 162*

Rådfoten, 100, 140, 141,143, 14?, 146,
170, 242, 281, 283, 285, 291,

332*
RORING (ANDO Adjuntf vid Åbo Acad,

115*

Råtfeber, 280, 290*

Sa-



84

Sabbadill-Fr5, defs kraft, 297*

Sakfak, en Arabi/k Fogel, 55.

Salmiaks fördelning genom Kalk, 4/
SALOMON (ELO K* Lif-Chir* 63*

SALUZZO (Gref) Chemicus, 4*

SANCHEZ (Kejf* R* Lif-M* m, au) 234 9

dåd, 279*
SASSE (ApothO 62*

SAUER (CARL) Med, Dotf* Prov, Med»
141*

Schakals, Ålhtifkt rofdjur, <><;

SCHÉELE (Apoth.) 2, 232,

SCHULZENHEIM (C, F4 v*) Affeflbr, 21,
184» 261,

- - - (DAV* v.) Prof* o, Ridd* 252, 38?*
SGARGI (Medicus) 128»

Siphilis, Specificum däremot, 6?, 1 13, gäng-.

fe, io^, 106, 109, 147, 282,

296, 3ocu

Skabb, bot däremot, 20, 61, 139, 241,

283 5 indrifven, år farlig, 9^ t

Skarlakans-feber, 349*
Skålflägtet belkrifvit, 2<?9*

Skårbjugg, hvarföre den ej fins på Indilke

Skepp, 57*
Slemfjuka , 19.

Smink, defs ikada at bota, 20*

Snäckors art at växa åter faftän de afikäras,

)( 5 fund«



Regifter.

- - - fundne i och omkring Stockh* 185*
Socker, om dåri år Kalkjord, 2*

- - - Syra hvad den år, 2<f 5*

Socker-årane i Oljor, II8»

Solandra, befkrifven , 227»

SPALLANZANI (Abbe) Hiftoric* Natur* <?

SPARRE (Bar, FR.) R, R, 63-

SPARRMAN (AND,) M. D. Profet 336*
Sperma Ceti, defs ftålle, 344*
Spiritus horrendus, 1 13*

Stangenfpat, hvad det år, 333*
Starr-operation, 41, 133, 134 > 13?*
- - Svart, defs bot, 130* Grå går bort af

fig fjelf, 289t
^

Sten-Operation, 326*
Stenpaffion, medel däremot, 68*
Svalgets dödeliga utvidgande, 86*

SVENSSON (ISAC) M, D. Affeflbr, 170*

Svettnings kraft i Vattufot, 24> 25* > 263,
266.

Svett , fvart, 129.

Synchondrotomie , defs nytta och flkada, 59,

374-
Syrors förvandling til en enda, t% — Isar-

tad, 39*

Syftema Sexuale reformerat, 372*

Sår, elaka, deras bot, 20, 42* Skutne och

huggne, 35* Enkla, 83*

T.

TACCONI (Anatomicus) 28*
Ta-



Ktgijkr.

Tamarifcus, defs afkas analyfis, 3g»
Teftudo pufilla, anmärkning därvid, III*

THEEL (DANO Med* Doa. Öfver-Direa»

1501 184*
THUNBERG (&R) Profefl", 3, 13?, 37*,

404.
THURET (M» D» i Paris) 375* -

Tiger, defs art, 5<? , 202»

TINGSTADIUS (£• C) Med» Doa» Anat»

Prof* 182*

Tjockfnabeln , Fogel i Indien, 5$*
TISSOT (M* DO 317*
Tobaksoljas fara, 288*
TODE (Prof.) 278*
Trepan, ny ftrudur, 84»
TREU (Geru RO 7*

Trichuris, et mafkflag, 18, 20»

Tangfpatjord , mattad af Luftfyra, 268, 333»

u,

Ulmus Camp» defs kraft, 20#

UNZER (M» DO 317*
Urin, fvart, 129*
Urindrifvande medels kraft i Vattufot, 28»
Utflag, envift, 41*

V.

Vad, EngeJ/k Jord, 334.
VADSTROM (J. A») Med. Doft. Prov»

Med4 147,
Valnötters kraft mot mafkar, 5^

VAR-



Regifler:

VARGENTIN (PER) Secreter, ock RiddL
död, 64*

Värmen, den förborgade at utröna, 17/
VRISBERG (Prof,) 18, 50*
Vatten, artificielt, 7^
- - - defs decqmpofition, 7?, 276*
- - - - Cryftallifation, 330*
Vatten -Koppor, 172, 173* Deras känne-

märke
, 336*

Vattufot, defs bot, 24, 60, 231 , 2<?o, 263*
VEINBERG (P* B.) Öfver-Chir* vidXazar*

i Götheborg, 153, 159*
Velar, brännande, deras kraft, 120, 121*
Vena Medinenfis, defs bot, 55*
VERTMuLLER (C* W*) M* D* o4 Prov*

Med* 279*
Veficatoriers nytta, 326*

VESTBERG (Jt II) Med* Lic* 266, 404*
VINCENT (Marqv* St.) 9*

VINTRINGHAM (Eng* Lif-M.) 87*

Vin-Ättikas nytta i Cliftir, 278*
Vitriolfyras egen/kaper, 330»
Vitr* ant* cerat* defs kraft, 102*

Volfram, en ny half-metall, 33?*
Voorara-giftet, 226*

VOELTGE (M* D:r) 60.

VÅHLIN (AND*) M* D* Afiett 39?, 30*
Vårk, allehanda Xlag at bota, 120, 124*

fe

Xanthium ecchin* beikrifvit, 228*
Zec-



Regijier*

Z.

Zeolither, underfökte, 334»

ZEVIANI (Medicus) 6*

Zink, kraften af defsKalk, l6u

L
Åderbråk, medel däremot, 138*

Ål, defs generations-fått, 13U
t»

O*

Ödlors kraft, 44, 270*

ÖDMAN (SAM.) Sv* Hiftoric* Nat* 117,

359*
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