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idccrta bimaculata
?
en ny tdla

från America, af And. Sparrman. Hon år

af Proften D:r AcRELiusgifvtn t;l DkGekiske
Samlingen och med den komnun Hl Kgl.

Acadrs Cabinet; hörer til förffo Afdeln. af de

Ödlor fom bafva Cauda comprefa^cot pore Vefiuoy
fubfqvamofo 3 defs c härader fpecificus år : C au-*

da carinata, dentkulata, corpore duplo lon-*

giore , digitis palmarum plantarumque lobatis*

Har for öfrigt likhet med L. Gecko*
Viftas i jorden och vatturånnillar, i ikogoch
iholiga tråd. Fins åfven i Penfyfvanien.

p. 1 80. Om Rhaharher-jordens heftänds-de~

lar
, famt fatt at tilreda Acetofell- fyran,

af C. W. ScHéELE>

Sedan roten blivit genom infuMon i

varmt vatten få uplöft at jorden fått lofsna

och falla på botten, famt få ofta blifvit tvåt-

N. I. VI. £. A tad
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tad at hon fått fullkomlig hvithet , fants I

Jibr. Oflind. Rh. håJJa 4 § lod.

Denna Jord åger en Syra fom ej af Vi*

triol-fyra flod at utdrifvas, år fåledes hvar-

ken Citron- eller Vinftens-fyra (§• 3 )• Med
Saltpeter-lyra hanterad, efter kekning i Vin-

ftens-iut, uptåcktes at defs befiånds-delar ej

annat åro ån Kalk mättad med Acetojeti-fy*

rtf (§. 50 Når AcetofeJl-fyra hanterades på
famma fått fom Vinftens-Cryftaller, af hvilka

Acidum Tärt. cryft. beredes, upkom med
Krita et i vatten aldeles olösligt compofitum,

fom var en vdrhlig Rhabarber*jord, hvilken

ej heller flåpte fin fyra genom påjuten Vi-

triol-fyra (§.6.) Sluteligen har ock A. (J. 7.)

optåckt at Acetofell-fyran år aldeles denfam-

me fom Såcker-fyran , hvilket ftyrkes däri-

genom at man med Alkali vegetabile och
Såcker-fyra kan få et vårkeligit Sal Acetofel-

las; fåledes hafve vi Såcker-fyra a£ Naturen

tilredd i orten Oxalis Acetojella.

p. 204. Rån om Venerijk Starr och defs

Operation , af J* L* Odhelius.

Tvånne Patienter, dem A. opererat pä
Rongl. Lazarettet hafva gifvit ytterligare be-

vis på den Venerifke fmitt;ns benägenhet at

käfta fig på ögonen och at Iris bör hos få-

«Jane fhrrblinde vid Operationen icke /konas.

p. 209.



# ) o ( # 3

p. 209. Ron om värkan af Häggharks T)e»

cod
,
{Prunus Padus L.) uti Venerijk jju-

ka, af Bengt Biörnlund.
fr

A. har med 11 upgifne håndelfer utredt

denne barkens värkan, brukad antingen al-*

Jena eller med mercuriaiier tillika5 af fårfk el-

ler torr hackad bark kokas 12 a 16 lod med
en kanna Sjö- eller Källvatten til inkok-

ning af hälften, dåraf drickes dageligen et

qvarter, i flere fmå portioner afdelt 5 i (torre

myckenhet foker den med eckei och kråk-

ning. Smaken år något be/k, dock ej vidrig.

p. 240. For/ok, at utur Naturens WJloria

förklara de Nordifke
c
gamla Kämpars Ber*

Jerka-gång af Sam. Odman.
Berfcrka-gäng var et med konft gjord*

Raferi, då Kampen ej vidare kunde regera

fig fjelf utan dräpte livad honom förekom af

Folk eller Få 5 han blef iluteligen få matt,

forn hade han nyligen upkommit ' af en
fvår fjukdom$ Raferiet varade ungefår en
dag.

Sedan A. underfokt hvad medel hårtil

troligen må hafva blifvit nyttjat, håller han
troligaft at Flug-fvampen, Agaricus Mufcari-

us, varit den fanfkyldige. Defs allmänna

bruk i Norra Afien at åftadkomma en våiiu-

ftig yrfel , hvartil tages från 1 til 4 fvampar,

hel eller i decoft, hvarigenom menniikan

förft blir luftig och fedan urfinnig med con-

- A 2 val-
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vulfioner, ftyrker denna förmodan, hålft O-i

den
?
hårftammande från famma Landsort och

införde Berferkarnes fed hår i landet.

K. Medic. Soeieteten i Paris liöll en

allman fammankomft d. 31 Aug. 1784» då

Soc. förklarade at fvaren på den 1733 upgif-

ne fråga : om fammanhanget emellan Lefrens

och Hudens fjukäomar ej yoro nöjaktige, u-

tan utftåldte frågan til d. 1 Maji 1786, e«

mot 606 Livr. praemiunu

For fvar på frågan: om bdjla fättet til

barna-upfoflran och medel at förekomma deras

vanliga fjukdomar , utdeltes 600 Livr* prae-

mium
, på det fårtet, at en Guld-Medaille

om 300 L. gafs til H. Munniks, D. M. och
Profeff! Anat. et Artis Obft. vid Acad. i Grö-
ningen 5 en dylik om 200 L. til H. Bret,
M. D. i Arles och en om ico L. til H-
Ajmoreux, Sonen, M. D. i Montpeliier.

För befvarandet af frågan : om den i

Skotland och Sverige kände Hals-fjukan , An-
gina polypofa f* Membranacea {Strypfjukari),

äfven finnes i Frankrike, defs kännetecken

och häfta botemedel? utdeltes en Guld-Me-
daille om 100 L. til H. Vieusseux, M. D.
i Geneve. H. Dureuil, Chirurgus, här fått

en Medaille af en Guld- Jettons varde och

H. Bernand, M D. i Bezjers blir med lof-

ord
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ord nåmd i Handiingarne.

Sedermera utdeltes Guld-Jettoner til fle-

re Franlke Läkare får inlämnade Xledicinfke

Topographilke Befluifningar.

Vidare kungjordes följande tilkomman-

de Tåflingsåmnen:

i:o, Emot 600 L. belöning, frågas ihvilka

dro Nerveufe Sjukdomars kännetecken , t. e.

Hyflerie och Hypochondrie, och hvaruti fkiU

)-as de från Melanchålie , hvilka dro deras

cllmänne orjaker och hvad bor göras i af*

figt at bota dem ?

2:0, Emot 400 L» belöning, frågas:

lruilka forfigtighets-mått hora *tagas at efter

et flutat Fdlttog bevara Soldaternes hälfa i

qvarteren och at förekomma de farfoter fom
där gemenligen angripa dem ?

3:0, Emot 600 L. praemium, frågas:

hvad dr genom ärfarenhet funnit vara orja-

ken til Sienpajfion hos barn; har den gemen-

féap med den hos dem påflående benvåxten 5

huru kan den fårekommas eller hämmas i fin

fortgång ? «

Desfe prifer utdelas Faftlags-tiden 1786,
och fvsren böra vara infånde til d. 1 Jan.

famma år.

4:0, Emot 360 Livr. praeminm, frågas:

hvad fSrmån kan Läkare - Konflen vinna af
de nyafle Uptdkter at utröna Luftens renhet,

genom Eudiometrerl

A 3
Detta
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Detta utdelas Höftetiden 1785 och bö-

ra fvaren vara inlämnade til d. i Julii f. å.

Societeren påminner om Farfoters och
Endemi/ke fjukdomars befkrifningar, hvilka

1786 komma at belönas, hvartil 4000 L. i

ftörre och mindre Guld-Medailier då kom-
ma at användas, (a)

Sed3n uplåftes följande afhandiingar, —
om det vattnets Natur fom genom H. Per-
riers Eld-Machin updrifves, och fom för-

klaras gan/ka hålfofamt, — H. Fourcroy
om Mufkel-Fibrernes Natur och Irritabiiite-

tens fäte. — Secreteraren uplåfte Lof-Tal öf-

ver H. GiROD,*fom infördt Koppympningen
i Franche-Comté — H. Chambon om Stryp-

fjukan — H. HAixé om Camferts nytta i

flora dofes och defs kraft fom et correftif

af Opium.
Seffionen flöts med Åminnelfe-Tal öf-

ver Soc:s afl. Ledamot H. Lorry.
(Journ. de Paris N;o 248- 1784- )

FUL1CA Chloropus. Funnen i Sverige»

Näbbet kullrigt, den öfre kåkens kant

hvålfd öfver den nedre 5 nedre kåken bakom
fpetfen nägo* knöiig 5 vid roten mörkrödt

,

vid fpetfen gulgrönt; lika långt med hufvu-

det$

(a) Se p. 23Z. B, f

.
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det 5 något hoptryckt öfver nåsbororne; öfr*

kåken längre, något nedbågd mot fpetfen.

— Ndsbororne aftånga. — Hufvudet framtil

bart 5 åfvanpå fvartgrått.— Pannan bar, blek-

röd. — Ögonringen blekröd. — Ogonflenen

fvart. — Nedre Ögonlocken) hvita. — Tungan

trubbigt rundad; i fpetfen flarfvig, hinnaktig,

— Halfen mörk blågrå. — Kroppen ofvan*

på, från halfen til ftjerten, mörk-gulgrön

,

åfven ock Vingarnes 6fra täckfjädrar. —
Kroppen under, fåfom bröftet, på fidorne af

buken , något mer ån hälften af låren blågrå,

på fidorne af låren något mörkare. —~ Bu-

ken midt under, med hvita ftrimmor ifprångt.

— Vingpennorne de yttre och inre fvartgrå;

den förfta af de yttre vingpennorne på yttre

kanten hvif$ Vingarnas nedre täckfjädrar i

kanten hvita , fom likna vågor* — Stjerten

kort, rundad5 ofvan mörk gulgrön 5 under

på (idorne hvit , midt uti fvart. — Stjertpen-

nome 14, vid fpetfen fvartaktigej vid roten

något roitfårgade* — Benen långa
,
gulgröna,

något mörkare tåer> något öfver knået bar,

med en brandgul ring omkring låret dar fjä-

drarna Huta* — Fåtterne , Vadare-fötter med
mycket långa tåer, fyr-fingrade, med en tunn

fmal hinna på hvardera Tidan om tåerne al-

deies ickeutklipte eller flikade* — Medlerfta

Framtåen långft med 3:ne leder4 — Ture
Framtåen med 4 leder* — Inre Framtåen

»ed 2 leder* — Baktåen af en led med
A 4 klo
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klo af I&a ftorlek med Framtånernes* — Stor-

leken af Fogelen år ungefår lika med en

Hem-Dufva. Viftas vid ftrånderne utafftröm-

rnar, hvareft Fogelen hämtar fin föda af va t-

*en-infefter och Spongia* B!ef gjuten vid

Söderforfs Ankar -Bruk utmed Dalålfvens

firånder, uti flutet af April månad år

2784 , då Ålfven begynte bli ren från Is,

och vanliga Hafs-foglar kommo flytandes*:

Ingen har hår å orten någonfin tilföreneiedt

den famma.
Förvaras nu upftoppad uti Herr Bruks-

Patron Grills Fogelfamling på Söderforfs

Bruk och finnes vål hos von LiNivé i Sylterna

Naturae famt hos flere Ornithologer förut

rsåmd, men år dock en ny recriite för vår

Fauna, ehuru fållfynt, hvarföre man ej hål-

Jit otjänligt at hår anföra defs befkrifning,

torde hånda, någorlunda fullftåndig och til

en del fkild från dem man på andra Språk

förut åger* P4 G* Lindroth*

Nouveaux Memoires ele VAc. R. des Se.

et B. L. année 1781. Berlin 1783»

4:0 s tab.

Uti Experimental-Phyfiquen , vifar Hr,

Achard at vid EJeftrifoe Gniftror ingen Sy.,

ra aflöndrat (135 han lat öfver 400 Slag
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genom Leidifke Flafkan
, gå uti Alkali Vo-

Jatile , men icke ringafte tecken ti! Medel-

falt marktes» Pofitiv och Negativ eleårifitet

göra vid åtfkilliga tilfållen lika värkan 5 hvil-

ken altfå icke beror på öfverfiöd eller brift

på ele&rifkt åmne , utan på delames refra-

<Ftion* Vegetabiliers gåsning och Animaliers

röta befordras genom ele&rifitet* — Uti cel-

lulofa på åtfkillige Djur har ock A* inblåft

allmän Luft och allahanda Luftarter 5 den

förre gjorde ingen vidare olågenhet fedan

han blifvir infupen och fvulnaden förde It iig$

Saltpeter-Luft var dödlig, nemligen, den i

Cellulofa redan varande Luften blandar fig

med henne, delar henne och det affkilde

Acidum Nitri måfte hafva denna fkadeiiga

vårkan5 Fix-Luft gör ingen oordning i lifs-

rörelferne, utan infupes lätt och fort af de

flytande delar, på Kvilket fått den torde

kunna gagna i fjukdomar , -Af Inflamabel

Luft dog intet kreatur, utan blefvo tröge och
forgsne, til defs den hänt blifva infupen 5

blef den genaft åter utflåpt, fedan den varit

i Cellulofa, få var den decomponerad* —
Hr* Achard har ock med Eudiometer un-

derfökt hvad värkan allahanda' Rokvärk haf-

va på Luften 5 de förbättra honom icke, och

phlogifticera honom åfven få litet, at ået in-

gen fara blifver* — H* Gleditsch talar om
Simon Pauli fal/keligen få kallade Gramen
OJfifragum ,

(Anthericum Offifragum L») i

A 5
an-
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anledning af en Bofkaps farfot, dar benen
och broiken funnOvS fom et fymptorne, fön-

derbrufne , men detta bårrörde af elak föda

och fördarfvade fafter , få at detta gråfet in-

gen ikuld hade*

(GötU anz* 17S4. St* 148*

)

A. Treattfe npon U/cers of thc Legs ,

in wich former Methods of treatment

are candidly examinated and compared
With one more rational and faje &c.
by Samuel Underwood. London
I783* 158 p. 8:0.

Denna Afhandling om Benfår år en fruckt

af 20 års årfarenhet* Af Torgfkrikare har

han förft lårdt fig at bota dem utan at Pat*

behöfver vara ftilla och inne* — A* upråk-

nar förft de brukelige fimplicia, fåfom Co-
nium, Solanum nigrum, hvars goda vårkan
han ofta erfarit, men fom han dock håller

för et både för kraftigt och ofåkert medel 5

Nitrum, Bindor, Merc. pra»c. ruber, Bad i

adftringerande medel, Calomel, Merc. fubli-

matus, och Kinabark 5 afföringar anmärker
ban, emot Heifter , kunna fluteiigen taga

med fig) både ondt och godt ur kroppen.
Han gillar icke en för (trång diaet , at vara

ftåndigt ftilla , inne i rummen och at hålla be-

nen
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nen i horizontel Hållning^ hvilket fifta år or-

faken at benfår la lått bryta up igen 5 icke

heller tycker han om omflager och grötar*

Tvånne Indicationer antager han , 1) at för-

bättra det fåriga ftåilet, 2) at ikaffa et fta-

digt ärr. Digeftiver blifva aldrig för ftarka,

ty om man tillåter fri kropps-rörelfe få reta

de ej för mycket 5 .dårnåft råder han til ftarkt

ombindande med flanell, flitig kropps-rörel-

fe och en oinlkrånkt förnuftig diaet. Invår-

tes medel vårka icke mycket, dåreft ej fpe-

cifTca fordras til viffa fmittor* Merc. praec*

ruber år i början det båfla at blanda ibland

Digeftiver$ vid elaka rötfår bör han icke tunt

ftrös på, utan fåren böra dårmed fyllas 5 år

fåret nåra en bro/k , få brukar han fråtande

medel om bandager icke vårkaj år benet

dårintil angripit har han ofta rönt nytta af fi-

dentyg öfverftrukit med fårnifla* Kina gör

ftor nytta at ftyrka magen, hvartil åfven Vi-

irioiica fynnerligen tjänar för Fyllhundar , få-

fom gangrasn dårmed kan förekommas ; åf-

venledes en ftark Decotlum Lignorum och

Kalkvatten. — Når fåret börjar rena Hg fkal

man låmna låkningen til Naturen och ej bru-

ka torkande faker för bittida. För Rosarti-

ga och orena får brukar han en ifvag folu-

tion af Sal martis med litet Mercu r. fublima-

tus. I Scrofulöfe fårnader brukar han Merc*
praecipit. ruber, fom aldrig gjordt fpottningj

åfven nyttjar han Setaceuna* Siftnåm-

de
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de Solution år ock god för fåra Bröft-

vårtor.

Mycken årfarenhet fynes A. hafva och
liela Afhandlingen år Naturligen och \k$
/knfven.

(Gått. anz. 1784* St. 1514)

Uti Gott. K. Vef.Societeten uplåfte Hr.
Pro\ Gmfxin d. 28 Aug. 1734 fina förfok

at,förena Järn med Zink. Under det Me-
taUerne uti elden ftåndigt voro betåckte med
et lag af kolftybbe eller Talg, kaftade han
åit flytande Zink eller glödgande Zink-kalk,

eller glödgande Jårnfpån, eller ock tvärtom,

på fått fom fal. Prof. Bergman förenade Jårn
och Tenn 5 åfvenledes på fått fom vid Mås-
fings-Bruk Kopparen coementeras med Gali-

meijan, i öpna och täckta Diglarj likaledes

med den af Hr. Ilseman och Bosc d'Antik
berömde FlufTen har han fådt dem i någon
flytning; hvilka alla förfok han anftålt i mång-
faldiga proportioner Metallerne emellan; men
ganfka fållan har han varit lycklig nog at vår-

keligen fammanfmålta dem , och når det nå-

gon gång något lyckats har den blandningen
icke låfvat fynneriiga fördelar i allmänt bruk.

Vid några förfok då han med nåmde förfik-

tighet kaftade glödgande jårnfpån i flytande

Zink och Cedan ftarkt omrörde med en jårn-

kapp,
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kapp, fick han vårkeligen klimpar fom mer

hade fårg af Zink ån Jårn och fom på Kol

för lampeld och blåsröret afhrann med Zink-

låga, men lått draga (ig gan/ka lått af mag-

neten och förändrade ren Saltfyra, få at hen-

nes fårg och Gallåple-Tinftur, åfven fom lut

af Berlinerblå, ovederfågeiigen gofvo Järnets

närvaro tilkånna; men blandningen var i

brättet helt rå och fä ikör at det vid förfta,

föga itarka, hammarJlag iprang i iiere ftyc-

ken, van icke heller mera fmidighet fedan

det ån en gång med Borax var fammanfmåif.

Då han fmålte Zink-kalk med hälften få

mycket Jårn-ochra , Svaivel och kolllybbe,

midt i Polalka inneilutit, fick han en bland-

ning fom drogs af Magnet och liknade mera

Jårn til fårgen ån Zink, men var i högfta

måttan fpröd och /kör.

A. beklagar at Henkel icke upgifvit de!

litt han brukat, hvarigenom deffe Metaller

få lått /kola blifvit förente.

{Gott anz. 1784. St. 154.)

Bref om beftändsdelarne af Spanjkt Snus*

- - - Til at uptåcka orfakerne hvarföre det

Råda Spanjka Snufet förorfakat vifla ölägen-

heter hos en min Vån , företog jag mig at

med detfamma göra följande underfökning:

1:0, Lades ganflsa litet dåraf på et kol och

la*
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Jagen af et ljus ftäldes därpå med et Biås-

ror. Det förbrändes då häftigt, med en li-

ten lukt af Tobak ocji återftoden var et rödt

pulver, lika med den allmänna Rödfärg forn

brukas på trähus* Detta pulver med liarka-

re hetta påblåft , fmälre tilfammans til en

fvart rlaggrufa hvilken drogs få qvickt fom
rent Järn af Magneten* Det var då ej fvårt

at dömma, at detta pulvret beftod af enr'd
Croeus Martis eller Jern-Safram At få ve-

ta huru mycket <Snafet af detta främmande
åmne kunde innehåJJa, lades 2:0, 100 fkålp*

Proberare-vigt på en ny Skärfvel och Calci-

nerades med ftark glödnings-hetta* Därvid

märktes , fedan Tobaks-lukten förgått, en

blå låge med lukt af Svafvel och det åter-

fående röda pulvret vägde nu 39 fkålp* 3:0,

Samma pulver alblåft med vanlig tilfats, fom
et jernprof uti Digel, gaf et rent jernkorn fom

vägde 15 fkålp. eller proCent* Dylikt prof

på halten gjordes ock pä våta vågen medelft

uplösning, fom du känner , då en ren Ber-

linerblå däraf fäldes, fom gaf tilkänna , at

Jernhalten rätteligen var 18 proCent* En
ungefär lika Jernhalt erhölts af et annat dy-

likt rödt Snus fom blifvit köpt för Fran/kt.

Flere forter af det flaget har jag ej haft til-

fälle at probera. Men då et lika quantum

af den bleka forten, eller få kallad Havana

SnuS) Calcinerades, förlorade det 75 proC.

i vigten, eller gaf allenaft 25 proC hvit el-

ler
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ler ljusgrå a/ka , hvaraf Magneten knapt drog

något fynligt doft. Kan nu deffe 25 P^oC.

låknas ut vara a/ka enfamt af ren Tobak
och du ånteligen af blekt Snus vil göra Co-

flarika eller rödt Snus, få finnes, at du må«

fte til 61 lod af det bleka eller af ren To-
bak , lågga minft 39 lod Crocus Martis* Du
lårer knapt vilja filutera din nåfta med Jern-

pulver, fom innehåller en flickande Vitriol-

fyra i ftållet för Tobak 5 men torde dock

vilja veta af hvad fort Crocus Martis hårtii

månde brukas* Af mångfaldiga olika me-
fhoder, hvarpå en Crocus beredes , kan jag

intet vift veta hvilkendera de hederliga Snus-

Fabriqueurerne hårtii nyttja. De må vål in-

tet vara få plumpa at taga vår allmänna röd-

färg , utan torde hålft betjena fig af den jern-

råft, eller Colchotar Vitrioli, fom fålles med
Pota/ka , då Tartarus Vitriolatus för Apothe-
ken tilvårkas, och fom kan fåljas ungefar til

et hälft runftycke lodet famt år gan/ka rTrj

och liknar Spanlkt Snus, då den torkas i

luften, men blir rödare efter brånning : —
Eller ock torde den Colchotar finnas tjenli-

gaft , fom erhålles til lika godt pris vid

Skedvattens Brånnerier och har åfven dene-
genlkapen at blifva fuktig i luften , hvarige-

nom Snufet hålles frilkt och en piquant luft

befordras, om litet Sallmiak tilfåttes* Hvil-

ket preparat af Jern fom hårtii hålft bru-

kas, få år vift, at Fabriqueurn dåraf med
ko«
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köparens bedragande , kan vinna minft 24 6-

re på et öres förlag, hvilket kan vara nyt-

tigt at veta, både for fåljare och köpare* Oru
du ville blifva rik, a Ja mode, genom filu-

teri, få ikulle jag recommendera detta fom
en Secret 5 men fom det intet år din Cara-

#er , få må det divulgeras. Kanike detta

Jernfnus kan vara nyttigt för den fom plågas

af näsblod 5 men den fom tanker nyttja få-

dant rödt Snus til ögonens upfriikande , ta-

ger tig et farligt oråd före, iom fnart kan

förorfaka ögonens förluft*

Jag förblifver &c.

Anmd r kning:

Auftor ( a ) förtjenar Allmänhetens

högaktning för denna nyttiga uptåckt ;

men at befara Synens fårluft af jårnråftigt

Snus kan ej med goda /kål förfvaras. Snus

i allmänhet gör famma värkan fom Errhina,

atreta nåfan til ömnigare flytning och kan i

den affigten ibland vara fördelaktigt för ögo-

nen 5 men åfven det ftarkafte miflbruk /kulle

med fin värkan troligaft /kåda nåshinnan måft,

utan fara för fynen5 man fer ofta at ftarka

fnufare om/ider mifta lukten och föga eller

ingen känning hafva af det /karpafte Snus;

hvartil, efter Auftors vackra underfökning det

Röda Spanjka Snufet bör raknäs* J. L. O.

(Dag!.. Alleh. 1783- N. 300*)
Mat-

(O B. R. o, R, R - - - b,

"
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Matordning vid 1784 ars Venerijke Cur-

hus i Jönköping, gillad af K. Colle-

gium Medicum.

Matordningen inråttas få, at for livar

patient beftås til middag Köttfoppa kokad på
en half mark godt Oxkött, afredd med hve-

temjöl, hafre - eller helgryn (uti hvilken ef-

ter tilgång hvarjehanda Vegetabi!ier åfven

kunna låggas), famt til afton antingen lika

portion Soppa eller i defs ftålle 3 qvarter

Vattugröt, kokt af fammanmalit Rågmjöl el-

ler Hafregryn , bvartil bör gifvas et qvarter

fot mjölk eller i defs ftålle fvagdricka med
Sirap; hvarjåmte på hvar perfon dagel. be-

ftås et ftop fvagdricka.

Til utfpådande dryck kokas vatten på
gröpt malt til behörig (mak , hvilket utdelas

til hvar och en efter behag 5 i hvilken dryck
kan låggas efter Medicorum anordning , en
liten portion af Cremor Tartaru

Uti K* Fr* Vet Academien gjorde Hr*

Lavoisier d* 4 Sept* 1784, uti närvaro af

Prints Henric af Preuffen , förfök at genom
afbränning förvandla Spiritus VinU i rent

vatten*

Chemici hafva vål fedt at lågan af Sp*

Vini gaf vatten; bvartil endaft fordras at den

*7.£4 N:o2* B rå-
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råkar en kall kropp, emot hvilken den con-

denferasj Geoffroij har ock af 8 uns Spir*

Vini fådt 5 uns vatten 5 men fom de öfver-

blefne 3 uns ej voro gran/kade, har Herr

Lavoisier nyttjat en ganfka iimpei inrättning,

upfunnen af Hr. Meunier, hvarmedelft icke

allenaft hela quantum blifvit tij vatten, utan

ock en tiiökmng vunnits, få at af 16 uns

Spir* Vini 18 uns rent vatten upkornmit
,

hviika 2 uns ej annat åro ån en decompofi-

tion af den luft fom åtgådt vid Spir* Vini

afbiånning* — Nytt bevis for Hr* Lavoisiers

lyfande Theorie, hvarom förut taltår* (Se

B. 5* p* 740

Utdrag af Hr. Le Roijs Memoire upldft / d*

"Ett ftycke Bernften får genom gnid-

ning den egenfkapen at draga til fig låtta

kroppar, dam och Höft* Denna ringa an-

ledning har uptåckt Eleétrifiteten , nemligen
,

fåttet at upvåcka den i hvarjehanda kroppar^

men huru kan gnidning åftadkomma Eleflri-

fitet? Kommer den från den gnidne eller

gnidande kroppen? Det år det Tom Hr* Le
Roijförefatt lig at utröna* Glastuber, fom förft

nyttjades , hindrade at utröna vårkeliga be-

fkarfenheten 5 iikafå Glasgloberne , få at ingen

möjelighet var at utranfaka det förr, ån glas-

flufvor antogos i de förras ftålle* Herr Le
Roij föreflålte lig långe at Glas vårkadefom

en pump och at det fög til fig Ele<5rri/ke

åm-
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ämnet från de kroppar hvarmed det gneds,

hvilken gifsning ock blifvit beftyrkt genom
defs nu anförde Ron* — De vifa at Glas

fuger til fig elden af de kroppar fom nyttjas

at gnida med och at tvärtom refiner , t, e.

Spanjkt Vax
, gifva den frän fig til de kröp'

par fom de gnidas med. En Eleftrifk Ma-
chin, upfunnen 1 771 af Hr, Le Roij och
kand under namn af La Machine de Nairne9

upviftes vid famma tilfålle*

Huru långvarig värkan Fordomar äga,

bevifes bland mycket annat , af det ån i dag

i Paris brukelige fåttet at Hogtideligen tilreda

Theriak*

Denna urgamla Compofition , fom fkulle

förekomma och fördrifva alla både kånde
och okande Giftarter, borde följakteligen i

vid/kepelfensöfverrygeife med mycken omforg
beredas, hvilket ock i alla länder med fyn-

nerliga Ceremonier förrättades, men hvilka,

i famma mån årfarenhet och Chemi/ke up-

lysningar blifvit rådande, fmåningom åroaf-

lagde och Theriaken reducerad til den fim-

plicité fom med bagge år öfverensftåmman-

de, hvarpå egånteligen, och framför alla an-

dra, vår Pharmacopoea Svecica år et Jyfan-

de bevis*

Men i fjelfva det, i phyfik måtto, up-

B 2 ly-
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Jyfte och lårerika Paris famlades ånnu d» 13

SepU 1784? utl College de Pharmacie, Lieu-

tenant de Police, Hr Le Noir, och Pro-

cureur du Roi, Hr« de Brunville med De-
puterade af Medicin/ke Faculteten} då H:r

Duhaume, Prof» Pharmaciae och Hr» Labo-
rie, Led, af Coll* Pharnru hollo hvardera et

Tal öfver ämnet, och Hr» Taxil, Ledamot
af Coll» Pharm» upvifie offenttiigen ingredien-

tierne ( fom ftiga til omkring 70 fårfldlre ilag,

då Ph» Sv» endaft föreikrifver 10 ) Samma
perfoner famlades ytterligare d» 30 Sept» på
lamma (ti lie

5 til at upvdga Ingrtdientierne

och den tredje offenteliga Sammankomften
iker når de /kola blandas til[ammans*

Huru långe /kal et fådant uptog lidas?

och huru kan det undvika namn af Charla-

tanen ? Men i et land dar Religionen myn-
digt lårer få mörka lårdomar, får man få-

kert långe vånta atLjufet tors fårjaga den egen-

nyttiga /kymningen, åfven i andra Veteniknper.

En Charlatan vid namn du Beaufort
har i Paris långe til et o/kåligt dyrt pris

fåldt et få kallat Eäu Anti-putride , fom ikai

hafva Miraculöfa egenfkaper» K» Med. So-

cieteten har genom H:rr Geoffroij och Four-
croij låtit underfoka det och funnit at det

ej annat år ån Acidum Vitrioli utlpådt med
vat.
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vatten, i proportion af i^ uns ftrömvatten

til i uns och i drachma Acidum VitrioJi con-

centraturrw (a) (hos ofs ville en GrefBoL-
lo för några är fedan,' göra lycka med et

dylikt hemligt medel, forn han färgade rådtj

men KgL Collegium Medicum uptåckte ge-

naft bedrägeriet)*

(Journ* de Paris 1784» N:o 256* 262*2634 26^)

C. Fr. Winzkl Chymifche unterfuchung

defs Flufs-fpats. Dresden J783. 8:0.

5/. s.

A» har utfökt från Stollberg och Gerfs-

dorff de renafte (tycken, låt dem fpringa fon-

der i val tiltåckta upbettade kåril, fedan fint

pulverifera, flamma, och lindrigt utglödgaj

han fant då icke allenaft, fom ScHéELE, i

denna Stenart en egen Syra, hvilken ock
genom Phosphori och Arfenic-Syra ftod at

utdrifva, utan ock, fom Wiegleb och Mei-
jer, at Kifeljorden, fom den gifver uti glas-

kåril, kommer allenaft från glafet och år

altfå tilfållig. Utan tilfats gaf Flufs- fpaten,

i ftark eld , något inflamabel Luft. A. fant

ock, jämte Syran och phlogifton, Jårn, kalk-

B 3 och

(a) hvar uplyft Läkare vet nog hvad gagn han kan i

Rötfebrar, och flereftädes, göra med Acida Mine-
ralia; men det hör endaft Bedragare til at utvidga
defc bruk til alla händelfer.
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och Alun-jord, men intet fporr til Kifeijord.

Vid- uplösningen af denna kalkjorden, i Aci-

dum falis och Nitri, feck han Cryftaller, fom
dock låtteligen fmälte fonder.

(Gött. anz. 1734. St. 155.)

Petri Camper &c, Obfervationes circa

mutationes qvas fubeunt Calcidi in ve-

fica. Peji. 1784? 4:to c. tab. cen.

p. 36.

A. följer Blåfeftenens åtfkilliga föränd-

ringar efter och föker utreda fåttet huru den

upkommer» Njurarnes och Biåfans glatta

och med et klibbigt åmne förvarade hålig-

heter åro få litet artade til en Sten/korpas

danande, at det nödvändigt fordras en främ-

mande kropp för at blifva kärnan uti en ften-

växt, lika fom om man ville beftryka et U-
ringlas innantil ofta med Olja och likafult

hoppas fä en ften/korpa dåruti formerad. Hos
en gammal Hufiru fants en Oxdtand utgöra

kärnan af en Blåfeften 5 hos en annan (ants

en fpitftg kropp vara genom Mu/kiarne kom-
men i blåfan, och då den blef ut/kuren ha-

de redan mycken ftenfkorpa fäft lig därom-
kring. — Biäfeftens /kapnad beror dels på
defs kärna, dels på kroppens ftändiga rörel-

fe, da Stenen blir arlång efter Bläshalfen.

Af
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Af mycket hårda Stenar har han icke kun-

nat löfa det ringafte; hårdheten hårrörer icke

af ålder och tid , fom v. Haller trodde , e-

medan Stenar borde då vara hårdaft nåft kär-

nan, fom icke altid finnes, utan den hårrör

af /korpans egen befkaffenhet. Kantiga fte-

nar göra icke altid mycken fmårta och blod-

pjfs. Uti alla kantiga ftenar år kärnan lika-

fult glatt, hvaromkring fkorpor famlat lig ef-

ter obekante Lagar. En Sten om 27 lod

gjorde Blåfan genom fin tryckning emot bac-

ken-benen broikaktig. Blåfan drar Cig ej al-

lenaft faft tilfammans omkring flora ftenar,

utan hon lyfter dem ock up med fig emot
Os pubis. DårfÖre far man ock med fon-

den lått under honom förbi. De ftora Blås-

ftenarne fammanvåxa icke af flere fmå, fom
Alghisi och Albinus påftå; hvarenda, ån-

/könt helt liten, ften, har fin egen kårna,

ftora ftenar åfvenfå icke mer ån en. Når
flere ftenar åro på en gång i blåfan, drar

hon iig icke om dem ihop. En ften fom
vägde 10 Jod och 1 qvintin, och fom långe

varit i Blåshalfen inne/luten , uttogs flu-

teligen genom en i perinaeum upkommen fiftel.

Den vanliga ftora tången, atfonderbryta blås-

ftenar med, kan icke fatta en ftor ften j Blå-

fan ftuter fig ofta om tången och år ibland

fchirrös, få at hon ej nog kan utvidgas. Le
Cats och Le Drans tänger kunna ej fatt3

ftenar fom åro 2 til 3 tum tjocke. Le Cats
B 4 Sten-
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Stenbär kan ej nyttjas, A. önlkar at Ammo-
imii värk tyg, fom Plinius intygar utifrån fprång-

de ftenar, må ' förfökas. (Ibdrn. St. 156 )

Neue Beyträge Tur Natur- und Artzney

Wisfenfchaft von C. G. Selle, M D.

Prof. und Mcdicus des Charitéhaufes lu

Ber/in J783.

- - - Förföket at fylla Sjukrum med dephlo-
gifticerad Luft bar ånnu icke lyckats efter

önikan, ehuru ftor fordel man ock låfvat (ig

dåraf. En Paralyfis blef bulpen genom A er

Fixus, använd efter Hulmes Method; (Skul-

le icke de tillika brukade Bad och Nervftyr-

kande Salfvan något hafva bidragit?) Af 100
Patienter har det endaft lyckats at bota 3 för

Tvinfot med Aer Fixus. Exempel anföres

på en Phthifis Pituifofa 5 af flere förfök år

funnit at Hectici få däraf andtåppa och blo-

den uphettas. Vid StenpafTion vants lindring

af en blandning Bitterfalts-jord med Vitripl-

fyra 5 vid en periodifk Tympanites , fom var

förknippad med en hårdnackad förhoppning,

uträttades genom Cliftirer af Fix Luft med
ftraxt därefter gifna mjukande Cliftir, at den

fjuke icke allenaft genaft feck opning, utan

ock flytande Gyllenåder ,hvarpå Tympanites i

3 veckor blef bcrta. (Gött. anz. 1784SI. l6i.)

I/N
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Utdrag af Prov. Mediet D:r Eicmarks

Bref til K. Collegium Med. dat. Lo*

vifa d. 23 Oct. 1784.

Sedan den tiden nu til ftörfta delen år

förbi
, på hvilken Rödfoten hår i orten måflc

alla år vanligen plågar bland Allmogen gras-

fera, och likväl ånnu ingen fårdeles Farfot

af det flaget hår biifvit förfpord, har man
nu all anledning at hoppas, det denne Lands-

ort för detta onda i år blir förfkonad. Från

2:ne Förfamiingar åro vål Medicamenter re-

quirerade och jåmvål dit affånd*?, fedan fjuk-

domen på barnen begynt vifa (ig 5 men lå-

rer fedan afftadnat , få vida hvarken från Prå-

fter/kap, Krono-Betjening eller genom Refan-

de någon ting fedan dårom biifvit beråjtadt.

Jag blir fålunda ftyrkt i den tankan , at , åt-

minfrone hår i orten , ombytelig väderlek

från hetta til köld om Sommaren mera bidra-

ger til denne fjukdom ån orjft på tjenlig och
naturlig föda. Hungersnöden har i år varit

få gråfeiig och bland Allmogen allmän, och
födan gan/ka onaturlig , men Sommaren vål

til ftörre delen kall , dock icke ombytelig

,

ty då vårmen påftod, var den beftåndig. Det
vore högeligen at ön&a, det Allmogen kun-

de bringas ifrån den fördårfveliga och ohyg-

geliga hushålls-methoden, at låta barnen he-

la Sommaren igenom från morgonen til af-

tonen fpringa halfnakna, blott med et gam-
B 5

malt
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malt linne klådde, fom hänger löft på krop-

pen ;
jag år vifs på, at mångas Jif /kulle fpa-

ras, fom nu i Augufti och September måna-

der i Rödfot forfpillas.

Dito frän Afr.flor Montin , dat. Halmjlad d.

18 Ofiob. 1784-

De ohyggeJiga fölgder, fom befarades i

affeer.de på hallan efter en fvår hunger bland

Allmogen och dfårunder nyttjad ovanlig brod-

föda , famt för tidigt tilgrep af ny groda

,

hafva medelft Guds Nådiga biftånd blifvit

få aldeles borta, at nåftan ingen befvårats

af Rödfot, ganfka få haft Rotaktig feber, ic-

ke heller någon annan fvårighet dåraf märkts

ån vattenaktig fvulnad i kroppen , fom dock'

hos de flåfta af (Ig fjelf förfvan, iå at endaft

få nyttjade några dofes Cremor Tartari och

det med förmon* Detta har hos Kg!* Col-

legium jag ödmjukaft bordt vid handen gif-

va
,
jåmte det jag åfven får berätta, fåfom

något oförvåntat , at Kopporne aflupit långt

lättare hos dem, fom nyttjat bröd af halm

med eller utan tilblandning af Säd , ån dår

barnen haft båttre föda, och dageligen fam-

lat röta i kroppen.

Cafus om en dådelig Afihma Convulfivum.

En man om 53 år började klaga öfver

andtåppa med fvårighet åtgå i trappor, hvil-

ket fmåningom öktes med iorlande under

an-
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andedragen. Defs vanliga Medicus , fom til-

lika kånde honom vara haemorrhoidarius, gaf

honom Ammoniacum, lindriga afföringar och

blodiglar, hvilket val lifade honom, men
plågorne tycktes ej med alfvare vilja min-

fkas, utan infann (ig fnarare qvåfvande fpas-

mer vid halfen med retelfe til hofta och ec-

kel5 i famråd med en annan tillades nu ker-

mes Minerale i Vört och togs några dofes

om dagen af Puiv. Ip. Theb. ph. fv* Åf-

ven defle medel fyntes gifva lifa , hälft jäm-

te lindrige öpningar haemorrhoides Ccecae vi-

fle fig, hvilka genom blodiglar aftappades

;

men den qvåfvande andtäppan kom fkoftals,

faft oordentligt ofta och håift om nåtterne i-

gen med fara af häftig dod , hvarfore fom
Pulfen var hård och aldrig intermittent

,

ådren innom 12 timmar öpnades 2 gånger,

då tilfammans omkring 9 a 10 uns blod togs,

fom fans bagge gångerne hafva ftark crufta

Inflammatoria; detta lättade val ock , men
Spafmerne kommo iikafult tätare och ftarka-

re igen, och oaktat alla ytterligare förfök med
Vinätticke-ånga öfver Menthä crifpa, Eau de

Luce, m. m. affomnade Patienten på iy:de

dygnet*

En få envis och häftig fjukdom gaf full

anledning at förmoda något organi/kt fel,

hvarfore ock kroppen i rlere Läkares närva-

ro öpnades , hvarom följande be/krifning

vittnar:

Vid
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Vid Fabriqueuren F. W. G ls ob-

duäion fants följande märkvärdigt vid

Broft-cavitctens opnande

:

Lobus inferior pulmonis dextri ftarkt få-

ftad vid diaphragma, men medius och fu-

fperior ej adbaerent med vidliggande plevra,

hvilken åfvenfå val fom nåmde lunga var hår

och dar beftrödd med ftorre och mindre fcir-

fceufa knölar.

Vånftra Lungan med Tin nedre lobus ej

fammanvåxt med diaphragtna , fom den hög-

ra, men med den ofre lobus ftarkt adhaerent

med vidliggande delar hvilken ock hade fle-

re fcirrher, af hvilka en var af den ftbrlek,

at han uptog nåitan hela ofre hälften af lo-

bus fuperior lamt tryckte bronchus finifter

med defs grenar. Denna ftora fcirrhe ,var i

fynnerhet ganfka hård, af en ljusgrå fubftan-

ce i ytan, men mörkare inuti med fvarta

flackar 5 vid ifkårandet hårdare ån en ftea-

tome.

I Luftröret fants ej något utom ordent-

ligt : Hjertat med defs vafa och pericardium

åfven utan något mårkeligt fel. (a)

Anmärkning:
Denne Andtåppa liknar mycket den af

Engelsman få kallade Angina Pecloris (Se om
den

(a) Obdu&ion förråt fades och Befkrifningen är upfatt
at* Hr. Ekman , fom nu är Under - Chirurgus vid
K.5I. Lazarcttet,
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den Band. i. p. <?.) och Jårer vift blifva 0-

botelig når den hårrår afSchirrher, hvilkage-

nom lin fiorlek och tyngd trycka Bronchia

och hindra refpirationen. Hår hade ock kan-

ike någon finnes oro del i fjukdornen. Jag

har fedt någre dylike Cafus fom alla varit

dödande $ andre Läkare inftamma ock dåruti

at de vid dylike fjukas obduftioner funnit or-

ganifka fel circa bronchia et afperamarteriam,

af växter, frätande Sår m. m. J. L* O.

Hundar anfallas ibland af en dödande

fjukdora , fom kallas Morve. De begynna med
at nyfa flarkt osh ofta, hvarpä följer en örn"

nig flytning genom näfa och ögon af en gul

flem; de blifva modfdlte och mifia matlufien¥

På Slottet Pincz,ow i Pålen blefvo uti

Febr* 1734 13 ft Jagthundar, af får/kilte ar-

ter, håraf häftigt angrepnej man gaf dem 3
dagar å rad, hvardera en dryck fom beftod

af et hälft qvarter mjölk och et hälft qvarter

olja, men 4:de dagen dogo 3 ft. Ägaren
fruktade då at fjukdornen var fmittofam och
ville (kjuta ihjål dem alla, men någon af

de närvarande påminte ilg hvad värkan JEthtr

Vitttyli gjordt vid andra kreaturs fjukdomar,
(Se Band, 5. p. 9O och beflöt darföre för-

föka den. Han blandade 30 droppar j£rher

med et hälft qvarter mjölk i en bouteiJJe,

/käkade väl om och med tilhjelp at öppna
Hun-
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Hundarnes mun , hålde i hvsrdera denna
portion och ilåpte dem dårpå löfa. Efter 24
timmar nyfte de icke mera, flytningen genom
nåfan var ej få ftark och genom ågonen al-

deles ftannad, och matluften kom åter med
någon munterhet* Dagen dårpå funnos de
vara glada och lekte med hvarannan,famt vo-

ro efter 3 eller 4 dagar aldeles fri/ke , utom
en lop/k hynda , hvilken varit vårft angri-

pen 5 hon feck dårfore en dofis til och nå«

fan retades med Eau de Luce fom åftadkom
en ftark rlytning. Två dagar därefter var

ock hon fri/k.

(Journ* Encycl. 0<5r. 1784* P- 156-)

Utkajl til kalla Mineral-Källors under/o-

kandc och bejkrifning. Pä /£. Collegii

Medici anmodan upjatt af framh As*

Jesjoren D:r Göran Rothman.

Härvid i akttages:

i:o, Topographia et Oeconomia Loci:

Lånet,

Häradet,

Socknen
,

Hemmans -ågornes Natur, om de åro:

Kungsgård

,

Säteri,

Frål*
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Frålfe,

Krono,
- - purt,

- - Skatte,

- - Rufthåll,

- - Boftålle,

Stadsjord,

Academie-Jord 5

Pråftgård,

Praebende

,

Kyrko-Jord

,

Hofpitals-Jord.

Nu varande Agaren eller Innehafvaren.

Huru långt Källan ligger frånnårmftaStad*

Om och huru långe den , fåfom Håifo-

Kåjla varit i bruk.

Om ftållet år bebygt*

Huru med Bruns- Intendents tilfåttande

hittils tårfarits.

Om någre Oeconomilke inrättningar å-

ro ftadgade vid källan til be-

qvåmlighet for Brunsgåfter.

2:o, Defcriptio phyfica Locii

Kållans vidd, ,

- - - djup,

- - - vatten-mångd $ huru mycket rin«

ner i timan.

- - - - Om den- alla årstider år lika.

- - - Aflopp*

Belägenhet och Negderne däromkring:

Berg,
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Berg,
Sandåfar,

Slätter,

Dåider

,

Skogar,

Haf,
Inljoar,

Myror eller Moflar,

Floder, Äar, Backar,

Flere Källor,

Mineral-ftrek,

Bergvårk
,

Vattnets Sediment i Källan,

Arlopps-rånniln,

Ochra

,

Stenlkorpa, fom incrufterar,

kalkartig,

Selenitilk , m. m.

Vapores eller halitus:

Deras värkan på

:

Smak,
Lukt,

Syn,
Thermometer,
Barometer,

Metaller

:

- - poleradt Järn,
-

•
- - - Koppar

,

- - - - Silfver.

— Skadelighet får djur,

— Antåndeligbet

— Kraft at flacka eld*
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3?o, HiJIoria Naturalts Loci:

Jordmonen och mineralier i och om-
kring Källan, Ory&olögia Loci.

Växter , Flora Locn
Djur, Fauna Loci.

4:0 , Sjelfva Vattnets bejkajfenhet l

Förändring af omfkiften i årstideme,-------- Väderleken,

- - - - - - morgon och afton,

- - - då källan nyligen runnit til, ef-

ter foregången tömning.

Om det har någon beiynnerlig egenfkap

ock värkan på dem, fora vanligen däraf

dricka , e. g. at göra tånderne lö/a

,

förorfaka ref m. m.

För hvilka fjukdomar i fynnerhet det

vifat värkan.

Underfökning af
v

vattnet:

A) med utvårtes finnen:

a) då det nyligen år hämtat ur källan,

Om det är

Klart eller grumligt 5

Färgat, huru

5

Lufligt, fom vifar 11g med porland*

ur käilan och vid omfqvalp-
ning i en Bouteille, om pår-

lorne hålla fig länge.

Luktande , huru 5

Smakande, huru

5

Om källan går til Is om vintren, eller ej.

J7.B.N:o3* C Om
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Om vattnet fnart eller långfamtupkokar*

Om Skalfruckter , fåfom arter , bö-

_ • nor, m. m. då de kokas däri,

bli hårda eller upmjukna och
mofa fig.

Om Såpa och Tvål löfer och lådrar

fig dåruti, eller ej*

b) då vattnet ftått uppe några timmar i

i fria Luften

Om det förlorar mycket af innevaran-

de luft»

Såtrer pellicula, huru dan.

Sediment, huru dant*

Mifter af utfeende, frnak, lukt.

Genomgår famma phyfifka och
chemi/ka forfåk, fom nyli-

gen hämtat.

B) Med Phyfilke Inftrumenrer*

a) Vågning.

Fri/ka vatnets gråvitas fpecifica, vid

determinerad temperatur, mot deftil-

lerat vatten.

b) Tbermomerer.
Vattnets köld och varma

Vinter och Sommar
i IjeHva källan*

C). Genom Chemi/ke förfok.

De åmnen, fom i kalla Vatten uti jor-

den hittils blifvit fundoe, antingen genom fin

mechani/k delning och rorelfe inblandade

och i Vattnet uppehållne, eller genom up-
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lösning närmare med vattnet förenade, år©

följande

:

i:o , Syror

a) Vitriolfyra : fållan fri 5 bunden til

Neutral- och Medel-Salt

med Alkali vegetabile til Tartar*

Vitriolatus* Sållfynt*

— — Minerale til Sal mirabilis

Glauberi, Mångaftådest
— Kalk til Gips. Mera allmänt,

hålft i brunnar.

— Magnefia alba til Bitterfalt. På
åtfldiliga ftållen.

— Lera til Alun. På åtfkilliga

ftäilem

— Metaller. Se nedanföre <f:o*

b) Sahpeters-fyra : icke fri 5 bunden
med Alkali Veget. til Saltpeter. På

flera ftållen*

— Kalk til Calx nitrata. På mån-
ga ftållen*

— Magnefia alba til Magnefia nitra*

ta. På många ftåilen.

c) Saltfyra: icke fri 5 bunden
med Alk* Veget. til Sal digeftivus

Sylvii. Rart.

.— — Minerale til Kokfalt. Mån-
gaftådes*

— Kalk til Sal ammoniacus fixus.

Mångaftådes.

C 2 Mag-



36 , # ) o ( #
— Magnefia alba til Saltaflka. Mån-

gaftädes.

— Tungjord til Terra ponderofa

falita. Anmärkt.
— Metall, Se nedanfore N:o <>:o.

Alla detta 3 Syror finnas ftundomifam-
ma vatten. .

d) Flusfpats-fyrai icke in-, bunden
med Kifei-jord til Kifel. I de flå-

fte vatten»

e) Luftfyra: fri och bunden*

Alla Vatten på Jordytan hyfa Luft-

fyra, åtminftone 1 eller 2 Cubic-tum

på kannan^ men de få kallade Ju fri-

ge befinnas aga 10, 20, 30 til 40
Cubic-tum* • Denna Syra, fri, utgör

det fom i Hålfo-Vatten kallas fpiri-

tueuft och aetheri/kt. I proportion

af myckenheten håraf, fom Vatten

kan antaga vid pafs lika med defs

egen rymd, får det en angenämare

fyrlig fmak, och, då Luftfyran år

ömnig, näftan fom Champagne-Vin.

Kan i Vatten vara bunden
med Alk. Veget* til Alkali vegeta-

biie aeratum. Igran-

fkap medTorfmoffan.

Minerale, til Alkali mi-

nerale aeratum* Stun-

dom få öfvermättadt

af Luftfyra , at det

trögt
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trögt vil anfkjuta, famt

f ;

c * ' fnarare benågit at de-

liquefcera, ån fatefce-

ra i Luften»
' — Kalkjord til Kalkfpat, eller

vanlig Kalk. I dö rlåfte

Vatten*

— Magnefia , til vanlig Magne-
fia alba. Icke fållan*

— MetaK Se nedanföre <>:o.

Kalla Källor åro antingen gro/va, fom
hålla foga mer Luftfyra, ån gement vatn,

éWov fina , fom hålla något mera.

2:o9
Alkalier:

a) fafte: knappaft frie 5 bundne
med ofvannåmde förbindelfer.

b) rlygtigt: fållfynt fritt, men anmårkr*

3:0, Jordarter:

a) frie, genom mechanifk fördelning

inblandade.

b) bundne:

Kalkjord "I

Tungjord J

Magnefia alba >med ofvanftående

Lera j föreningar*

Kifeljord j
c) Mucilagineufe och extraftive

lämningar af Vegetabilier, upflam-

made.

4:0, Brånbare ämnen

:

C 3 Kal-
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Kalla vatten, fom Innehålla något Svaf-

velaktigt, åro fållfynte. Skola dock

finna^

Andre brånbare åmnen kunna vara up-

Jlammade och genom mechanifk del-

ning inblandade.

5:0, Metaller:

a) mechanice fordelte och upilammade*

b) uplofte i fvag Vitriolfyra :

Koppar, til Koppar Vitnol. I Cement
vatten.

Jårn, til Jårn-VitrioK I Svartkållor.

Zinc,til Zinc-Vitriol* Ofta inblandad

i Cement vatten*

Nickel, til Nickel-VitrioJ. Ej med
viffbet funnen i vatten

e) uplofl i SaltXyra:

Brunften. Anmärkt,

d) uplöft i Luftfyra:

Jårn tli Ferrum aeratum i Sur-

brunnar*

Om Arfenicalifkt naturligt vatten kan gif-

vas, år ånnu icke aldeles afgjordtj ckt

år åtminftone icke hittils med viflhet

funnit* Hvit Arfenik år en metallifk

Kalk, fom vål år löfelig i vatten 5 men
dårtil fordras 90 til 100 delar vatten vid

^o graders varma, mot en del arfenik.

At underföka hvilka och huru mycket af of-

van-
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vannåmde Ämnen i et Kålle-vatten finnes

,

föreflås följande Method

:

I, Fria Luftfyrans a/Jkiljande och mätande.

Uti en med botten och Conifk brådd

förfedd Koppar -Cylinder paflas en annan,

fom år öppen inunder, flående, på fmå föt-

ter , uphögd litet öfver den förras botten
,

famt af få mycket mindre Diameter, at det

blifver en lineas rum rundt omkring imellan

bagge Cylindrerne* Den inre bår deflutom

ofvantil vara fluten med et något kupigt

lock, fom midt på år förfedt med en pip af

l-4:dels tums högd, hvars öfverfta kant ftår

minft en god half tum lågre ån öfverfta bråd-

den af yttre Cylindrens Coni/ka brådd. Den-
ne inre Cylindrens rymd bör ock vara af*

mått och bekant*

Cylindren och ftörre delen af Conifka

brädden fylles med vattnet, fom fkall pröf-

vas på fin halt af fri luftfyra: en flafka utaf

bekant afmått rymd, fyld med upkokat och

ånnu hett vatten, ftålles omftjelpt på inre Cy-
lindrens pip få förfigtigt, at ingen Juftblåfa

får intränga, och fedan fåttes hela anftalten

öfver eld. Så fnart vårmen börjar vårka på den

jnnom mindre Cylindren inneflutna del af vatt-

net, flåpper denna fin löfa luftfyra , hvilken

i kraft af fin lätthet genom pipen upftiger

och famlas öfverft i flafkan , hvarunder en

lika rymd af kokta vattnet utdrifves* Når

C 4 en
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en flaika blifvit til 3-4:delar tömd , borttages

den, en dylik full fåttes i ftåilet, och få vi-

dare, tik vattnet åtmmftone i~4:dels tima va-

rit i kokning, Omsningen med flalkorne bor

med ftorfta ikyndfamhet forråttas, och fker

utan fvårighet med tilhjelp af en rund, djup

iked, (om fåttes under öpningen. Flalkorne

ftållas omftjeJpte i en /kål med bett vatten
,

och når de blifvit ti! en vifs grad affvalade,

måtes det rum , fom i dem tyckes vara tomt*

Härvid mäfte Barometrens hogd, famt vatt-

nets varma i flalkorne vid fjelfva matningen,

noga anteknas. Matningen bor fke medan
vattnet åger ånnu 30 eller 40 graders var-

ma, for at vara fåker, at ingen luftfyra blif-

vit dåraf abforberad. Då man af andra for-

fåk vet hvad värkan olika tryckning och

varma utofva på denna fyrans volume, kan

den ändock för jåmförelfers fkull bringas til

vift mått vid Barometrens medelhögd, (*$
tum, 3 lin.) och medeivårma ( då Thermo-
metren vifar 15 gr* öfver o). Af inre Cy-
lindrens rymd

,
jämförd med den , fom vund-

na Luftfyran åger, finnes ilnteligen halten på
en kanna eller annat mått efter behag* Til
undvikande af irring bör inre Cylindren, in-

nan den brukas, med kok hett vatten val tvät-

tas inuti, at fullt befrias från all utvårtes vid-

lådande luft.

II. Readionn och Pracipitations-prof.

Defta anftållas dels med fri/ka Vattnet, ny-
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ligen tagit ar källan, dels ock, fedan defs

volum år minftad genom evaporation.

A) Med Lackmus-Tind-ur
i

gjord med rent

vatten , och få utfpådd, at den år fullt blå.

Denna rodnar af Syror och blir blåare af Al-

kalier, famt lika få af Kalk och Magnefia i

fyra uplöfte. Når håraf litet efterhand dry-

pes i vatten, upkommer fåledes röd fårg,

om någon Ilags fri-fyra deri år närvarande.

Finnes den icke uti tilråckelig myckenhet at

andra fårgen af Tinfturen, for fökes méd pap-

pers-lappar blekt färgade i Lackmus eller dår-

af något dragande i rödt 5 blifva de mera blå

ån förut, år i vattnet antingen Alkali eller

Magnefia, eller Kalk, uplöfte i Luftfyra*

Papper, färgat: rödt med Fembocks Tin-
tfur, blånar ock af alla Alkalier , Kalk

och Magnefia, men blir mera rödt af

Acida.

Papper färgat gult med Gurkmeja blir

brunt af Alkali och Kalk, fom år fri

från Luftfyra, men knapt af Magnefia.

Stundom röjes icke efTeften af defla Re-

agentia förr ån vattnets volum genom
evaporation blifvit minlkad, och de i

ringa myckenhet ingående åmnen bJifvk

concentrerade*

Om friflkt vatten af Lackmus-Tintfuren
rodnar, men ej det fom varit kokadt

,

bevifar det at den ftygtiga Luftfyran va-

rit den enda närvarande Syra.

C 5 B
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B) Med Tinäura Gallarum

,
gjord med Spi-

ritus Vini rectificatiflfimus och våi mattad* Om
Vattnet blifver håraf rödaktigt, violet, mörk-
blått eller fvart, bevifar ått Järns nårvarelfe.

Vifar fig denna cffeft endaft medan Vattnet

år fri/kt, Hutes dåraf at ej annat Jårn, ån det

fom i Luftfyra år upioft, dårtil år orfaken
,

men om ock upkokadt och til en del eva-

poreradt Vatten vifar fporr af Jårn, år den-

na Metall i Vitrioli/kt Jynne närvarande, och
källan .fåledes en Svartkålla*

Vatten fom håller Zinc blir brunaktigt

af Gallåpple-Tinåur, och Brunften om
den år i Vattnet, fålles gulgrå af fam-

ma Tinftur*

Med Blodlut , några droppar i et fpitsglas

Vatten , röjes ock Järn genom et hög-

blått przecipitat , eller BerJinerblå, fom
förr eller finare vifar (Ig. Om i Vär-

net ingen Syra ar förhand, och Jårnet

fåledes icke uplöft, bör Blodluten neu-

traliferas med deftillerad Vinåtticka , för

at äftadkomma denna värkan.

Blodluten röjer ock de andre Metaller,

fom med Vitriolfyra fårente i vatten

kunna finnas, nemL Koppar med gul-

brunt praecipitat, eller ljusgult, om Kop-
paren år til ringa mångd, och Zinc med
hvitt praecipitat.

Brefiljetriids-fpärior fårga det vatten blått,

fom håller någondera af deffa Metaller

up-
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uplöfte i Vitriol-fyra. Blir vattnet afBre-

fijjan rödt, håller det ^«/«,

C) Med Alkali vegetabile fixum uplöft i de-

ftilleradt vatten 5 om få droppar af/kilja et

hvitt praecipitat år det Kd/&, Magnefia, el-

ler Z,étö$ Om all jorden härmed fålles,

och det klara inkokas, och dåraf fåsTar-

tarus Vitriolatus, har förenåmde Jordarters

menftruum varit Acidum Vitriolu

D) Med concentrerad Vitriolfyra 5 om några

droppar i et fpitsglas vatten upvåcka blåfor,

förena de dg med Alkali eller Magnefa , fom
förut varit mattade med Luftfyra, hvilken af

den ftarkare utdrifves. Vifar fig ej någon

ändring i frilkt vatten, förfökes på famma
fatt, fedan genom kokning och evaporation

,

ämnen blifvit bragte innom mindre rymd.

E)« Med Sockerfyra, mättad med Alkali Ve-

getabile til et neutralt Salt. Detta Salt år gan-

fka tjenligt at röja minfta fpår af Kalk, ty

dåraf decomponeras alla andra föreningar med
Kalk, til och m*d Gips» Om en liten fam-

la af detfa Salt ilåppes i et fpitsglas vatten

,

fom håller någon mångd af Kalk, blir vågen
ftrax fynlig i vattnet genom hvita ftrimor 3

år Kalken fparfammare tilftådes, famlar (ig

förft på bottnen omkring den nedfallna Cry-

ftallbiten et gråaktigt praecipitat, och det in-

om en högft 2 minuter. Ännu ringare mångd
af Kalk gör ock trögare praecipitation.

F)
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F) Med Silfver-Solution af Salfpetters -Syra

5

om Vnriol - eller Saltjyra eller båda åro när-

varande, blir vattnet håraf grumligt och blackt,

ty deffe Syror aga ftarkare fråndlkap med
Silfret, ån Saltpeters- Syran, fom följakteli-

gen afdrifves, och de nya föreningarne falla

til botten. Blir af fällningen Luna Cornea,

har Kokfalt eller defs fyra varit i vattnen

G) Med Qvickflfver Solution af ' Saltpetters-

Syra, gjord med vårme for vatten-profver.

Drypes håraf i vattnet och en gul Kalk eller

Turpethum Minerale fålles , bevifar det at

Vitriol-Syra år närvarande ; år äfven Saltfy-

ra tilftådes, lägger fig et hvarf hvitt praeci-

pitat ofvanpå, och det gula inunder.

H.) Med Solution af Mercurius fuhlimatus

corrofivus i deftilleradt vatten; den praecipi-

tens rod om fritt Alkali Veget.fixum , brand-

gul om Alkali minerale, och hvit om Al-

kali Volatile år i vattnet*

I) Med Koppar-Solution af Saltpeters- Syra;

om vattnet fårgas håraf blått, häller det Al-

kali Volatile*

K) Med Alkali Volatile $ om vatten håraf blir

blått, håller det Koppar l ju ftarkare fårg,

ju mera.

L) Med Kalk-vatten ; om det blandas til fri-

Ika vattnet och dåraf förorfakas grumling och
Kalkpulfrets fällning, fker fådant af Luftfyra

fom yftar och nederflår den uplöfta Kalken.

M)
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M) Med cryfialliferadt Bly/ocker; om härmed
fälles et hvitt fint pulfver, fom icke löfes i

deftillerad Åtticka, år det Blyvitriol, och be-

vifar Vitriol-Syrans nårvarelfe i vattnet; Jöfes

åter det fålda pulfret i deftillerad Åtticka,

hafva Luftfyra och Kok/alts 'fyra förorfakat

dylikt prascipitat. Når fällningen år hvit , ut-

märker det at intet Svafvelahigt eller bran-

tare, utom hvad yåfendtligen kan tilhörafal-

ter eller jårn år närvarande 5 emedan mörk-

het dåraf annars borde upkemma.

N) Med grön eller Jdrn-Vitrio\\ om en cry-

ftall dåraf lagd i vattnet decomponeras och
under uplösningen afikiljer järnet under form
af Ochra, bevifar det at i vattnet finnes

Kalk och Magnefia, löfte af Luftfyra, hvilka

attrahera Vitriol-Syran mer ån Järnet*

O)* Med poleradt Järn 5 om Koppar finnes i

vattnet praecipiteras den på Järnet med fin

metalliika fårg t

III. Evaporation.

i. §. Uti en Tåljftensgryta , eller i brift

dåraf j et glaferat Stenkårl af flere kannors

rymd, inmätas noga viffa, til exempel 3, 4,
eller 6 kannor af vattnet, men ej mera, ån

at kärlet har tilråckeligt koknings-rum , och
fåttes på koleld 5 i början täckes det med et

lack, tils vårman blir få ftark, atimmankan
afhålla ftoft qch fal-a(ka.

2 5.
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2. 5» Så fnart vattnet häftigt, men fullt up-

kokat, flås altfammans, med det fom fallit

til bottnen, hvilket val och aktfamt (kiljes

från kärlet, på et ftadigt Filtrum af papper,

hvarefter det i filtro ftadnade vcii torkas, no*

ga våges med Prober-vigt, eller ock accurat

Medicinal-vigt, och vigten antecknas.

Det fom med blott upkokning a/fldljes

år Kalk eller Magnefia eller Jdrn^ fom i

Luftfyra vant uplåfte, eller alla deffe åmnen
blandade , emedan de vid ioo graders eller

koknings -hetta lämnas af fit fiygtiga men-
itruum. På det fåide och torkade puifret

anmårkes, om den liknar Ochra , famt (ma-

ken om den röjer något martialifktj en af-

vågd del af puifret lågges i deftillerad Ättika,

och i akt tages om någon fråsning därvid

upkommer , fom bevifar at det i Luftfyra

varit uploft $ det Jämnas i digeftion några

timar, affilas, och om något år oloft, ikoi-

jes det med deftilleradt vatten, torkas och

våges.

I den affilade Ättikan drypes ren Vitri-

ol-fyra, fom, om den fålles med det i Ätti-

kan uplölta til Gips, bevifer det famma hal-

va varit Kalk. Skulle med Kalken hafva

fålgt någon inblandning af Magnefia alba,

röjer lig denna genom det Bitterfalt, fom i

fådant fall , fedan Ättikan blifvit afhåld
,

ge-

nom anfkjutning biand Gipfen borde /kön-

jas, eller ock kunde med litet i fånder pa-

lla-
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flagit deftilleradt vatten från Gipfen utlakas,

och efter afdunftning vifa fig.

Det af Ättikan olöfta år en Järnkalk el-

ler et lindrigt dephlogifticeradt Järn , hviiket

fmak och utiigt röjer, och ånnu blir ögen-
/kenligare gencm reagentia. Det fam!as

,

torkas och våges , hvarigenom utfinnes huru

mycket et vift mått, e* g* en kanna dåraf

innehåller. i

3. §. Det filade vattnet (2 JO fåttes åter

på elden och hålles inemot kokande, tilsdet

afdunftat til torrhet» Men /kulle fmaken ut-

märka någon ömnig fålta i vattnet , eiler nå-

gon hinna eller fkorpa vifar figofvanpå, bör

det tagas af elden , filtreras och fattas til an-

fkjutning* Det vundne Saltet famlas och tor*,

kas. Affilningen låter man fedan afdunftatil

torrhet, i fall icke imedlertid någon förnyad

filtrering och anfkjutning finnes nödig.

Efter defla filningar utlakas Refidua i

filtro varfamt med litet efter hand påilaget

hett deftilleradt vatten, för at uplöfa det falt-

aktiga, och utlakningarne /lås til affilningen

at afdunfta och anfkjuta.

4. §. Refidua i filtro val torkade vågas no-

ga tiifammans och underfökas på följande

fått:

En afvågd del håraf uplöfes i Vitriol-

fyraj blir dåraf Gips, bevifar det at jorden

år Kalk (c fr. 2. § ) Om Tungfpat ikulle

mårkås , flutes -dåraf at jordarten år Tung-
jord;
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jord; finnes dåraf anfkjuta Bitterfalt, har jor-

den i famma mån varit Magnefia a\ba\ /kal-

le Alun anfkjuta år jorden ren Lera* Om
något olösligt finnes qvar , fom icke röres a£

Vitriol-fyran, år det Kifeljord*

Gips igenkånnes dels af Selenitiike Cry-
flaller, fom åro hoptryckte fneda tarnin.

gar med hopgående kanter, och ganfka

fvårlöfta, dels ock genom tilflagen Lut a£

Alkali Vegetabile, fom forenar Hg med
defs Syra til Tartarus Vitriolatus och läm-
nar kalken frj.

Tungfpat igenkånnes af fin ftora (pecirTca

tyngd, 4,500, och af fin olöslighet i vat-

ten. Sjelfva defs bafis eJler Tungjorden
gifver med Saltpeter-fyran fafta Cryftalier,

och med Ättika et deliquefcent Gurr;i,

Bit t erjalt eller Engelikt, Epfoms, Seyfchiit-

fer eller Seidlizer-Salt igenkånnes af bitter

fmak, löslighet i vatten och Cryftaliernes

fTgur: de åro dels fmala fyrfidiga och råt-

vinkliga prismer ined fyrfidiga pyramider

på åndarne, dels kortare dylika prismer,

med 2 motfatte fidor nog bredare, ån de

2 öfrige , famt fpetfade allenaft med 2
hopgående plana i form af et tak. Om
Bitterfalt lågges i godt kalk vatten ,decom-
poneras det , och Vitriol-fyran öfverger

Magnefian at förena fig med kalken* Här-

igenom kan det ock fkiJjas från Glaubers-

Salt.
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Salt, hvilket det eljefl nog liknar, emedan
detta ej kan förftöras af kalkvatten*

Alun igenkånnes af (in ftråfva fmak, och

fina Cryftaller, fom åro tärningar med 8
trekantiga fidordler plana 5 den fålles lått

af Alkalier, Kalk, Zink, Järn.

Kijeljord igenkånnes dåraf at den ej uplö-

fes af Vitriol-fyran eller någon annan ut-

om Flufs-fpats-fyran, fom därmed gör Ki-

feU For biås-ror fmålter den icke en-

famt$ med Borax lått, utan rörelfes med
Alkalier under häftig rörelfej med Lera och
Kalk flyter den ftrax*

5. 5. Det famlade Saltet (3 §) underfökes

på följande fått:

Fins något tort, mjöligt, fom icke velat

cryftallifera fig, /lås Vitriol-fyra til måttning;

om dåraf blifver Glaubers-falt år det Alkali

Minerale, men upkommer Tartarus Vitriola-

tus år det Alkali Vegetabih ; om hårvid /ker

fråsning, åro nåmde Alkalia Aerata eller med
Luftfyra mättade.

De anlkutne Salter röja fig af defla egenflcaper:

Glaubers-falt på o tvanförde fått*

Tartarus Vitriolatus har kantiga klara

gryn, fprakar i eld, fatefcerar icke,he-
patefcerar för blåsrör på koL
Saltpeter har 6-fidiga prismatilka Cry-
ftaller med 6-fidiga pyramiden fråfer el-

ler detonerar i eld.

VL B. N:o 4, D , Kok-



$o # ) o ( #
Kolfält har cubi/ka Cryftaller, decrepi-

terar eller fprakar i eld*

Sal digeftivus fylvii har 4-fidiga prisma-

tifka Cryftaller, eller cubi/ka med /kar-

pare fmak ån kokfalt. Om deftilieradt

Vatten håraf måttas, och dåri drypes

rent Acidum Tartari (ker praecipitation,

emedan Vinftens-fyran förenar tig med
Alkali Vegetabile til en ren Tartarus

regeneratus , fom faller til botten*

Sal ammoniacus fixus har fammanhån-
gande Cryftaller hviika fnart deliquefce-

ra. Vitrioi-fyra nederflår kalken hårutur

med hetta och fråsning til Gips.

Finnes en brun pellucid Marta, fom icke cry-

ftaliiferas, om icke i ftrång köld , och fom
Jått deliquefcerar och på kol detonerar nå-

ftan fom Saltpeter, år det Calx nitrata* Up-
löft i vatten llåpper den kalken om Alkali

tiikoramer. N

Magnefia nitrata har prismati/ka fyrkantiga

fpathaltiga Cryftaller utan apices och delique-

fceras lått i fuktighet 5 det har ock en /karp

och bitter fmak. Om et i defs folution dop-

padt papper torkas och itåndes, brinner det

med grönaktig låga. Om Vitriol-fyra hålles

i lblutionen tager den åt (Ig Magnefia från

Saltpeters-fyran, men fålles ej föran evapo-

ration min/kat menftruum, eller Spiritus Vi-

ril rectificatisfimus tiiXIås , fom abforberar

vattnet.
' Salt-
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Saltajka eller Magnefia falita år ofta i fåll-

/kap med Bitterfalt och Kokfalt. Den år

för fig fjelf af gan/ka bitter fmak och cry-

ftalliferas ej gerna om icke infpisferad i kok-

hetta och håftigt utfått får ftark köld, dåfmå
nålar anikjuta, fom fnart deliquefcera* Salt-

a/ka löfes i Spiritu Vini. Den kan fnaraft

uptåckas, om på en del af Saltet hålles ftark

Vitriol-fyra , fom tager åt fig den upiöfta

Magnefian ifrån Saltfyran 5 och om hoprullat

i vatten doppadt papper, hålles dår6fver , vi-

lar fig en hvit rök, fom \ucktar faltfyra 5 den-

nes ångor åro i torr luft ofynlige, men vifa

fig i hvit rök j då fuktighet träffas. Anför-

de fått år det beqvåmatte at i haft uptåcka

minfta fmitta af Saltfyra*

Terra ponderofa falita igenfinnes på lika fått.

Hvart och et åmne fom får/kilt kan be-

kommas, v^ges noga, för at fä veta huru

mycket dåraf innehålles i et vift mått e* g*

en kanna vatten*

6* § ExtraSive och mucilagineufe Idmnin*

gar af Vegetabilier röja fig lätt med den fårg

de gifvit Refidua i filtro, och med det kol

de låmna då något dåraf fåttes för blåsrör

eller eljeft brånnes» Svafvelaktigt åmne li-

kaledes om det (kulle förekomma.

7. § Metallernes myckenhet utrönes på föl-

jande fått:

Om annat Järn , ån det, fom i luftfyra

varit uplöft (2 $.), finnes i vattnet, fås det

D 2 når
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når hela Refiduum (4 §) utlakadt med de-

ftilleradt Vatten, torkat vid 100 gr* varma

och vågit, begjutes med någon Mineralifk

Syra , (om foiverar Järnet och fedan afhålles,

och maffan åter torkas och våges å nyo, då

fkilnaden i vigten utvifar Järnets mångd.
Härvid bör dock noga aktas, at fyran icke

år för mycken, för ftark eller vårkar för lån-

ge på maffan, ty då kan ock någon jordup-

löfas och göra irring i utilaget. Såkrare år

at med Blodlut fålla Jårnet utur folutionen

af maffan, gjord med fvag färglös faltfyra} fo-

lutionen utfpådes och til/lås få mycket af

Blodluten at full praecipitation* åftadkommes,

fnarare mer, ån mindre* Når det blå praeci-

pitatet, eller Berliner-blåen fatt tig , utrönes

med några droppar af Luten, fom drypes i

det öfverftående klara, om alt Jårnet blifvit

fåldt* Härefter filas genom et noga v^gåt

filtrum af tryckpapper, och all fpillning und-

vikesj ingen ting lämnas i kärlet, alt fam-

las på filtrum, fom fedan forgfålligt och var-

famt med varmt Vatten lakas fritt från all

främmande fyra. Sluteligen torkas filtrum och

våges, famt defs egen förut bekanta vigt af-

drages, få erhålles vigten af Berliner-blåen,

Som det år bekant, at 6 delar Berlinerblå

fvara mot en del rent Järn, finnes fnart jårnhal-

ten af Berlinerblåens vigt och genom jåmförelfe

af vattnets myckenhet, fom gifvit refiduum, huru

flor jårnhaltenår på et annat mått, e, g. en kanna*

Kop«
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Koppar, fom af Reactions-profverne blif-

vit röjd, fålles, då vattnet ånnu år frifkt

,

eller båttre då defs volum genom evapora-

tion blifvit min/kad utur fit menftruum, Vi-

triol-fyrän af tillagdt Alkali fixum. Når full

praccipilation år förrättad afhålles Jiquidum

och Kopparkalken torkas och våges.

Zink och Nickel på famma fått.

Brunften utrönes, fedan vattnet genom eva-

poration blifvit minlkadt, genom Gallåpple-

Tintfur och Blodlut* Defle fålla Brunften

ur fina folutioner fåfom en lått gulgrå jord*

Detta nederflag fullkomligen fåldt ur vattnet

af Blodlut, löfes icke af Minerali/ka fyror.

Det famlas, torkas och våges.

Utdiwg af Herr : ProV. Medicorum til K.

Collegium Medicum inlämnade Embets-

Berättelfer for är 1784»

1:0) Prov. Medicus i Ekfjö Diftrift af Jön-
köpings Lån, Doftor J. A* Wadström.

Junii och JuMi månader hårde man icke

talat om Farfoter bland itörre tolk , men
barn blefvo få mycket kraftigare angrepne af

Koppor och Kikhofta, af hvilka i fynnerhet

*öe förftnåmde tiitogo alt fom vårmen i luf-

ten ökades , och ehuruvål man icke kan låga

D 3 at
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at vi detta år haft mycken Sommarhetfa

,

iilvåxte dock Koppornes antal dageligen. De
voro vårkeligen hos pluraliteten ganjflka ma-
ligna och dödade gan/ka många 5 jag har dock

haft den lyckan at ej mifla mer ån en patjeni

och det tror jag mig böra tilfkrifva den ky-

lande Regimen och Kinan, hviJken jag dock

velat hushålla med på bålla fått och ej nyt-

tjat henne oftare, fom af Receptaren fynes
,

ån då nödvändigheten och ytterfta nöden det

fordrat Båttre Folk hår i orten åro mera
praevenerade emot Kinkinan ån Allmogen

,

och jag känner den fom tilfkrifvit detta vål-

fign^de medel orfaken til fit barns död, e-

huruvål det kunnat fauveras om Kinan i tid

blifvit brukad*

Kihhoftan har varit gängse hela Våren

och Sommaren, men nu emot Höften afftad-

naf. Den har börjat hos de flåfte fom en

vanlig flufshofta och ej decouvrerat fin Natur

för ån efter längre tid* Merendels har den

varit irreguliere och hos fomiige ej gifvit

relache någon dag* Hos många har hon va-

rit förenad med Feber och hos många andra

blandat fig med Kopporne* Emetica och

Leniora Laxantia har hos fomiige gjordt til-

fylleft; andra hafva blifvit huipne igenom

Squartran (Ledum) andra åter igenom Huscuren

med ÅggegulaochTjåra, men hvad jag funnit

göra den båfta och kraftigafte nyttan, har ofel-

bart varit Hr. Lettsons Methode, hvilken

jag
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jag fåledes flera gånger nyttjat, praemisfis

praemittendis , fcilicet evacuantibus Rhabarba-

rinis & Salibus mediis. Jag har åfven fedt

detta medel endaft minfka, men ej utrota

fjukdomar och det har tor hånda härrört dår-

af at man ej gifvit fig tid at fortfara. Jag
har åfven anledning at tro det alla 3 ingre-

dientierne tilfamman värka det forri intet af

dem per fe fulikomligen (kulle göra* Värkan
af medicamentet år filförlitelig, dock icke

infallibeh (B* 2. p. 249.)
Uti Augujli månad vifade fig Rodfoten på

några fä fldllen , fedan hördes den icke af

för ån i Öäober då han åter fporadice bör-

jade yppas i Ekefjö, Huift, Sandfjö och
Bålaryds Socknar. Ehuruvål fåledes flera va-

rit angripne, hafva dock icke någre refor

varit af nöden. Luftens tiltagande kyla och god
regime hos dem fom varit fjuke hafva beta-

git fmittan fin utfpridande kraft.

Jag har vid rlere tilfållen fedt god vår-

kan af Ledum palufire fedan Emetica och
Rhabarbarina förut blifvit nyttjade , dock
måfte jag bekänna at den åfven ofta flagit

felt$ det år dock icke utan at den med nytta

uti Rödfot kan nyttjas, faflån icke alla fub-

je&er finna fig vål af et och famma medel.

Jag har åfven vid långfamme diarrheer med
fördel betjent mig af denne ört*

Venerijke Sjuke tiltaga mer dn förr in-

em Difirifiety ehuruvål både Curhus inråttnin-

D 4 gen
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gen i Jonköping och den vård fårikilre Sju-

ke af Provinciai Medici undté, tyckes hafva

bort förminlka denne fmitta. På en enda

har jag haft tilfålle förföka Doflor Cirillos

Ungvrent (a) med Mercur. corroL albo5 för-

föket lyckades til mitt nöje och et år år nu

pafferat, utan at den Sjuke haft minfta ut*

brott.

Rhachitljke Sjukdomar åro hår nog gång-

bara och kallas Skjorfvan. Man brukar en

Huscur med Jkårning vid broftgropen och
därefter ingifves några, droppar blod. Lika

få litet fom jag kan utgrunda orfaken hvar-

före deffe fjukdomar ikola härja hår mer ån

annorftades r lika fa liter fkål kan jag gifva

til den allmänt anragne Cu ren, hvilken jag

dock ingenftådes fedt- reuffera.

Opium emot inveicreradc Venerifkefjukdomar

har jag några gånger uran radical nytta för-

fökt. Döt enda han fynts göra har varit at

ftilia nattvårkar, ehuru val jag åfven fedt pa-

tienter fom blott i början haft lindring dar-

af, men fedan man hunnit tii ii a 12 gr.

på dagen, ej förfport den minfta lindring*

Jag behöfver håruti mera årfarenhet, föran

jag vågar aldeies beftnda " deff kraft, men
jag fruktar jag blifver långe en tvekan/b

Thomas.
Dotfor Buckhaves medel, Geum urba—

num , h3de jag förleden Vår tilfålle at för-

fö-

00 Se Band. 3:. p. 33o«

~~
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föka; den lyckades på tvånne med tilhjelp

af Salia Digeftiva, men mifllyckades på 4
Sjuke.

fforr ProfeJforTvNEERGs For/ok med 01.

Cajtput för Podager och Gikt, har jag med
båfta fortroende och fullkomligafte aktning för

deff Au#or , dock ej vågat förföka 3 men
af en håndelfe kom jag en gång at nåmna
det för en förnam Herre i Orten , fom fedan

fjelf förfökte cht med den framgång, athan

nu beftåndigt, då gikt eller podagre plågorne

häftigt angripa honom, nyttjar famma medel,

utan at ået på minfta fått repellerar, men i

defs ftålle endaft lindrar den odrågeliga varken*

För gikt -tandvärk, åfven dår caries varit or*

faken > har jag icke en utan flere gånger

fårordnat OJ. Cajeput och altid med nytta

for hvar gång.

Decotl af Ledum paluftre och cortex

JJimi invårtes nyttjad och utvårtes bader med
Ledum, har, jag fedt göra en ön/kad värkan

emot en invetererad Veneri/k fjukdöm, fedan

Patienten förled it år pafferat hela Sommaren
Methodo Mixta utan minfia förmon.

Arfcnlcum album liar ?n Bonde på egit

bevåg nyttjat för fig uti en kråftlkada och med
den förmon at han år aldeles fri/k. Jag har

icke fedt perfonen utan genom beråttelfe hört

det af en trovärdig Man, fom fedt Ikadan

och fom fjelf har infigt uti Medicine* Det-

ta gaf mig anledning at under min varelfe i

D 5
Norr-
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Norrköping förleden Augufti

e
månad exami-

nera de medel den bekante Oftgotha Bergs-

mannen emot kräftan nyttjar. De medel jag

fåg , tycktes beftå af Vegetabilier , men pa-

tienten fom i fmyg kallat mig tillika med en

af Stadens Läkare, berättade at det fornåmfta

medlet år et hvitt pulver, hvilken ingen annan

får röra ån Bergsmannen fjelf 5 at detta pul-

ver år ganfka corrolivt och at lian årgan/ka

forgfållig at torka af den knif på hvilken han

haft pulfret. Detta alt tyckes gifva anled-

ning til arfeniken och om få år, år ej med-
let nytt, emedan Hr. Lefebuäe nyttjat /am-

ma medel, (a)

Fotvatten nyttjat om mornarne under Io
minuters fårlopp har jag fedt förlänga tiden

emellan podagrilke acceerne , men ingen

nytta förfpordt af Solutio Gummi Guajaci.

Qvackfalfvare fvåfva hår i landet Iikafom

Gråshopporne i ./Egypten. Antingen finnes

då ingen tilråckelig kunfkap hos Medici el-

ler böra de vara otiofi Spedatores ? Uti hvil-

kendera håndelfen man betraktar faken

,

blifver altid fölgden farlig. Pråfter, Kloc-

kare, affkedade Ryttare, Soldater, Käringar

och flera blifva frtart fullkomlige Läkare och

man måfte med ftillatigande lämna alt for at

ej flora den lilla praclique fom de behaga
/ iåm-

^a) Aldrig uf vårtes utan uplöft och invärtes; en me-
thod fom dock aldrig hos ofs vifat någon god utan
foarare en farlig och dödande värkan. Odhelius.
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låmna. — O ! tempora — O
J
Mores ! I-

bland andra år åfven en Bonde fom vant Ctg

ifrån plogen til j£fculapii Tempel. Han
curerar Venerifke fjukdomar i fynnerhet och
nyttjar följande method: Den fjuke infys uti

en /kinnfåli fom årigenomrökt af Cinober $ uti

denne bJifver han liggande 8 dagar, under

hvilken tid ej njutes annat ån tunn Hafre-

foppa och mjölkvälling ; fedan rökes han med
pålls och alt uti Cinober 2:ne gånger 5 dår-

efter går han i badftuga 2:ne gånger, ligger

åter infydd 8 dagar och fedan han hållit 8
dagars quarantaine, förklaras han frifk och
ledig ifrån /kinpålfen. På detta fått cureras

många i tyfthet, men om curen blifver til-

råckelig , det vifar framtiden. Fordras ej

mera ån Cinober och Ikinpåis til denne
fjukdoms curerande, hvartil tjenar då Subli-

mat och frilHoner ? Skadar åter fådant för-

hållande med rökning, bör det då icke i

tid hämmas, innan generation tager för myc-
ken ikada ? Fortf* e. a f g.

Bevis på värkan af Cauterium Potentiale

vid galna hundars bett. (Journ. de
Paris 1784. N. 324.)

- - - En Trågårdsmåftare blef biten af en

rafande bandhund i lappen 5 hviiket han för-

ak-
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aktade och ville ingen ting bruka. En ung
drång om 22 år, fom ftrax därefter kom^ in

i Trägården , dar hunden var låsfläpt , blef

af honom ofverfallen och biten på 2<> fär-

flttite Italien , oberäknat 50 rejvor i huden

,

innan hjelp kom, fom dödade hunden. Hr.

Sabatier, lom tredje dagen därefter blef

kallad, lätt vidga bleflurerne med mer eller

inindre djupa korfande incifioner och caute-

riferade fåren därefter i bottnen och på kan-

terne med Butyrum Antimonii ( Cauft. Antim.

pb. -v.), famt alla Milen, dar huden var

afrifven, med hufvuden af ftora knappnålar,

hvilka i iågeld voro rodglodgade, hvartil åt-

gingo 2 hela timar.

Trågårdsmäftaren, fom var få obekymrad,
angreps 5<J:te dagen därefter af Hydrophobie
och kunde ej räddas, men den frimodige

ynglingen, fom utftod få hård fmärta af Cau-
terifation, undvek all fara och blef fri får

denna hifkeliga fjukdom$ defs fårnader blef-

vo efter vanligheten öfverdragne af en efcara,

hvijken i linom tid föll bort och fåren läk-

tes utan at lämna honom minfta betydande

olåglighet.

Anmdr kning:

Denna Cafus ftyrker ågon/kenligen fan-

ningen däraf at denna hi/keliga fjukdom fä-

kraft förekommes genom medel fom värka

lo-
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Jocalt och fåledes at incifloner, fom vål få bl6da,

(karpa pålagde veficatorier eller ock, fåfom

hår brukas, Acida Mineralia famt Cauterium

potentiale, åro de tilförJiteiigafie medel emot

rafande hundars bett , allenaft cht nyttjas i

någorlunda tid, hvilket hår lyckeligen aflopp

faitån 3:dje dagen efter /kådan redan var

inne. Alla andra medel fynas vara af min-

dre fåker kraft, ehuru de icke böra förfum-

mas.

I början af September 1784 intogs på
K. Lasarettet en 12 års gåfle fom g dygn

förut var biten af en galen hund tvårtöfver

vånftra handen , hvilken nu var fvullen ochT

hade 3 ft* 6pna får efter tåndernej Jag Jått

firax lägga ofver hela handen et ikarpt vefi-

catorium och förbandt federmera med Dige-

ftif-falfva och puivis Cantharidum , famt ~ga£

morgon och afton en half dr. pulvis rad»

Beliadonnae, fom bringade patienten i lindrig

dåfvenhetj efter 14 dagar tillåt jag fåren at

lakas. Gåflen geck då ut frifk och munter

och har federmera til årets llut ingen den
ringafte olågenhet kåndt*

J. L. Odheiius*

Gefchichte eines d. l8Dfc 1783 gluchlich FoJU

brachtcn Kajferfchnitts bey der Frau von L*
in Weymar, vobey Mutter und Kind am
leben geblieben, Jena , 36 p* 4:0* 1754.
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Ju fållfyntare fådane vigtige och Jycke-

ligen afiupne Operationer åro, ju ftörre heder

gör denna åt Hr. Profeffor Stank i Jena , i-

genom hvars forfigtighet och mödofamma til-

tagfenhet , få våi fom modrens ftora ftåndag-

tighet, utgången blifvit få ön/kelig$ i anfe-

ende til et inåt bäckenet vuxit ben var ingen

möjelighet at förlofsningen kunde ike natur-

Jigen, icke heller genom fynchondrotomien.

Infkåringen lkedde i linea alba och fympto-

merne vifte nog fara, men Jikafult aflopp

alt efter ön/kan*

Detta alt uplyfer A* ytterligare genom
åt/killige bifogade nyttige anmärkningar.

(Erlang GeU anm. 1584- St. XLVlll.)

Förfok med Kraftmedlet (a) , infändt til

KgL Arch. och R. Back af C. H.
Denekb (ti).

En ogift qvinsperfon, 40 år gammal,
kom til mig 1784 i Februarii, och frågade

mig om råd, hvad hon /kulle bruka för fitt

fjuka bröft. I det högra bröftet hade hon
en Induration, fom varat 16 år och härledde

fig från en ftöt, men hvaraf hon ingen olä-

genhet förfporde och fom i ftorleken, fedan

den

(a) Se Band. 5- P. 353-
(b) Regera, Fäitfcär i StralfuncK
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den tiden, ingen ting hade tiltagir* Men
däremot < hade hon, för et år fedan, i det

vänftra bröftet bekommit en fvulnad, fom
gan/ka mycket i ftorleken til vuxit, och nu

redan hade upbrurit* Utur öpningen hade en

fvampaktig fvulft framlkutit , fom var 4 tum

i längden, famt på några ftåjlen nåftan £

tum bredt utftråckte /ig ofver det tilhårdna-

de bröftet, dårutur rann et tunt, gulaktigt

och ftinkande vahr* Hela bröftet var öfver-

alt hårdt$ varken var icke alla dagar lika

ftark , men når reningstiden inftundade var

den i fynnerhet gan/ka fvår, likaledes upfvål-

de hela bröftet mera denna ån någon an-

nan tid.

Det mårkeligafte var, at hon förut, in-

nan fvulnaden i vånftra bröftet yppades, of-

ta plågades af Spafmer , hvilka, fedan vån-

ftra bröftet tilhårdnat, aJdeles uphörde. Den-
na Patient var lång til växten och ganfka

mager, haft mycken forg och ångflan, men
kunde eljeft icke föregifva någon orfak til

Sjukdomen.

I anfeende til diaeten, rådde jag henne
at åta Vegetabilier och i fynnnerhet at dric-

ka mycket mjölk.

1784 d- I Martii blef den fvampaktiga

fvulften med Kraftmedlet helt tunt beftrödd,

fom /kedde klockan 2 eftermiddagen , uppå
det hårda af bröftet lades en comprefs, fuck-

tad med Spjritus falis ammon. c. Calce viva

Al*
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(Alkali ammoniac, cauft. Ph. Sv.) en drach-

ma och brunnsvatten 4 Uns , detta förny-

ades hvarannan och hvar tredje tima , farnt

altid kalt pålades.

Den 2 Martii blef hon kl» 4 eftermid-

dagen förft förbunden 5 hon klagade fig, at

gårdags-aftonen kl* 9 på dQt ftå!Jet, hvar-

eft pulvret bIHvit påitrödt, hafva kåndt vårk,

ehuru icke häftig, men fom ftundom varat

en half, och ftundom en hel tima, at hon

deisemelian fofvit, men afiamma plåga åter

upvaknat 5 denna vårk hade ock varit ftarka-

re ån den, fom kräftan tilförene i bröftet

förorfakat. t

Den fvampaktiga fvulften hade i högden

och bredden mårkelig,n aftagit, och ytan

af denfamma var öfverdragen med en hvit

ehuruvål något fvartaktig /korpa. Det tunna

vahret hade nu ftarkare , ån tilförene , af-

flutit, men hade ingen ftank, fom det för-

ut hade haft. En tima efter förfta förbandet

feck hon fvindel , hviiken förfvan innom en

tima. Jag frågade den Sjuka, om i under-

lifvet, eller i bröftet, eller i någon annan

del af kroppen kåndes någon plåga, hvartil

hon fvarade nej. I dag påftröddes å nyo

litet pulver.

Den 3:dje Martii : en tima efter går-

dags-förbandet bekom patienten åter liten

anftöt af fvindel, hviiken då icke påftod få

långe fom förra gången. Klockan 8 omaf-
to-
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tonen började fåret mycket flyta, och från

kl. lo e. m. til kl. 7 om morgonen dårpå hade

hon haft en dragande vårk, fom lämnat hen-

ne foga hvila. Det fvampiga fåg fvartare och

flappare ut, och hade ingen kånfel, når man
med fkarpt Inftrument rörde dårpå. I dag

beftröddes växten för tredje gången med
pulvret.

Den 4.:cle Martii. Efter förbindningen

förleden gårdag hade Patknten ingen fvindel,

utan endaft kåndt liten hufvudvårk, varken i

bröftet hade aldraförft begynt kl. 6 om af-

tonen och varat en timma 5 därefter hade

hon varit fri från fidftnåmde plågor och fof-

vit i god ro. Förbandts nu endaft med
vattnet.

Den f:te Martii. Förleden natt hade
hon fofvit val och ingen plåga haft. Från
Kraft-fåret var ingen ting låfsnat, men jag

lättade -med en Sax hela ytan, hvilken var

ungefår et finger bred i tjockleken. I dag
förbandts fjerde gången med pulvcet.

Den 6:te Martii. Varken varit dråge-

lig 5 Menfes hade denna natten infunnit ilg.

Vid förbindningen nyttjades allenaft vattnet.

Bröftet var mera updnfvit ån tilförene.

Den 9:de Martii afftadnade Menfes.

Den io:de Martii förbandts med vat-

net fåfom de föregående dagar.

Den i3:de dito bekom hon feber med
kyla, hvarföre China förordnades.

*7.£.N:o$. E Den
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Den I7:de dito feck hon en torrhofta,

och hade denna dagen 8 ftolgångar.

Den 24 dito var febern mårkeligen för»

minfkad.

Den 2 och 3 April /kar jag med en

biftourie mycket bort 5 ingen ting var af fig

fjelf låfsnadt.

~ Den 6:te April affkars åter något. Men*
fes hade intet vifat (ig.

Den 1 ute dito borttogs mycket och

fåret blef redan djupt. Under hela denna

tiden brukades ibland- vattnet och ftundom

pulvret.

Den 13 och 15 dito blef något förderf-

vat fett åter borttagit.

Den 13 dito fants et ftålle aldelesrent,

hvilket blef helt tort forbundit. I dag af-

fkuros åfven några lod.

Den 28 dito. Feber infant fig emot
aftonen med kyla och hetta.

Den 3o:de var et ftålle åfvantil på bro-

ftet aldeles rent; klagade ofver en tryckning

i regione epigaftrica, fom ofta befvårade.

Den io:de Maij bortikar jag öfver 6
lod 5 Den I4:de åfven få mycket.

Den 22 dito feck hon en häftig tryck-

ning ofver magen 5 det lidande ftåJJet frotte-

rades med Camfert-olja.

Den 27:de fåg man 5fver 2 och en half

tum fri/kt kött.

Den
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Den 2Q:de blef wian varfe huru det ren-

blefna ftållet började helas. Patienten begyn-

te blifva mycket matt, hvarföre jag nu bör-

jade ofta forbinda endaft tort.

Den 3;dje Junii bort/kars åter något.

Den 6:te Junii berättade den fjuka, at

hon ej kunde ligga på vånftra fidan, och at

det vore, Jikafom i underlifvet något vältra»

de fig ifrån högra til vånftra fidan , fom för-

orfakade mycken olågenhet; utvårtes kunde
ingen ting märkas. Hon beklagade fig ofta

öfver en bitter fmak och tryckning öfver

magen, hvarföre icke fållan gafs litet Rha-
barber. Feber inftålte fig ofta.

Den 19 Junii var hon mycket ncatt och
febern varade ännu.

Den 24 dito af/kiJgdes mycket af hård-

heten.

Den 2<f. I dag affåndrade fig det fifla

ftycket af den ftora Schirrhen
, på djupet låg

en tjock materia, fom ej förr ån 3 dagar

efteråt frånfkildes.

Den 30. Vid inre fidan af bröftet var

et rent får,- vid den yttra började fvulften

blifva tjockare och ftörre.

Den 2 Julii. Fötterne voro mycket fvuf-

ne 5 febern hade icke ännu fullkomligen öf-

vergifvit henne.

Den iorde dito. I regione epigaftrica

anda til naflen var den fjuka fvullen och
hård lom en ften, fötter och ben voro oe-

£ 2 d«-
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dematöfe anda ti! knåen, och når fvulnaden

i dem aftog, blef den i underlifvet få myc-
ket ftörre, och få tvärtom; krafterne aftogo.

Den I3:de. Nu kunde Patienten icke

mera vara uppe 5 fötterna och underlifvet

voro mycket upfvålde, matluften förgeck|

affondringen i fåret obetydelig.

Den 2^. Länderna började åfven at

fvälla; underlifvet blef ofta mycket updrifvitj

fömnen ringa. Plågan i bröftet var drågelig.

Vid yttre fidan af bröftet, hade det mycket
gifvit fig up och fvulnat$ men vid inre fidan

läktes det, och fåg hår rent ut.

Den 27 feck hon en häftig feber 5 få-

ret fåg ännu rent ut, där var ockfå allenaft

en fjettedel af bröftet ånnu öfrig. De fifta

dagarne blef hvarken pulvret eller vattnet

mera brukat.

Den 28- Febern återkom i dag emot
aftonen. Den fjuka var nu öfver måttan

kraftlös, kunde och ville icke heller i dag
låta fig förbinda.

Den 29. Den förledne natten hade hon

varit gan/ka orolig, fofvit litet och dog om
morgonen kl. 7. Hon hade inga convulfio-

ner, klagade blott öfver matthet, men kände

inga plågor.

Jag har funnit detta Pulver i Kråft/kador

vifa följande värkan:

1) Borttager ftraxt , åtminftone fåkert

andra dagen, den luckt Kråftfår vanligt fpri-

da. 2) Men
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2) Men förmår icke, enligt före/kriften,

vårka Kråftknölens affallande den andra eller

tredje dagen.

3) Når jag flere dagar efter hvarannan

förbandt tort, började fåret at Iuckta5 litet

pulver fördref ftrax denna flanken.

4) Upvåcker icke fållan feber, når myc-
ket dåraf pålägges j och år hårdheten i Schirr-

hen ftor, få måfte det ofta nyttjas, eljeft går

hårdnaden icke bort.

5) Knölarne afföndra iig bittals genom
pulvrets nyttjande, ungefårligen på 3 veckors

tid, ibland litet förr och ftundom fednare*

Fettet kan däremot fnar are aflkiljas.

Vattnet vårkar ganflca långfamtj de*

förtager icke den ftinkande luckten, men
förorfakar ofta mycken fveda, i fynnerhet

då allenaft litet dåraf tränger iig til den friika

delen, eller dårpå lågges. (a)

E 3 Vd<

Ca) Hr. Reg. Fältfk. berättar ock i Bref af d. 26 0<å. 1784.

at han fedt god värkan emot Hamorrhagia Uterl a£

faft präfFad ur färfka Rönbär (Sorbus Auc. L.). I-

pecachuanna i de fmärfta dofes har ofta gjordt kräk-

»ing hos lenfible och hyfteriike Fruntimmer.
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Väderleken och gängbare Sjukdomar i

Stockholm 9 Mänadcrne OBober^ No*
vember och December 1784*

Oflober :

ii Morg. klart, 3 gr. v4 Bar. 25,83« »idd.

8 gr. v. Bar. 25,91.
2* Morg. dimma, 2 gr. v. Barom. 26,06.

midd. 10 gr. v. Bar. 26,09.

3. Morg* mulet, 5 gr. v. Bar. 26,12* midd.
klart, 8 gr. v.

4. Morg. mulet, 5 gr. v. Bar. 26,08. midd.
mulet, 7 gr. v.

5. Morg. mulet, 5 gr. v. Bar. 26,02. midd.

8 gr. v. Bar. 26,04.
6. Morg. mulet, 7 gr. v* Bar. 26,04. midd.

8 gr. v. Bar. 25,94, om aft. norrfken.

7. Morg. mulet, 2 gr. v. Barom. 25,90.
midd. 8 gr. v. Bar. 25,86.

8. Morg. klart, 5 grad. v. Barom. 25,84*
midd. 11 gr. v. Bar. 25,87.

, 9. Morg. tjock dimma, 3 gr. v. Bar. 25,92.
midd. klart, 9 gr. v.

10. Morg. ftrömoln, 4 gr. v. Barom. 25,75*
midd. mulet, 10 gr. v.

11. Morg. mulet, 4 gr. v. Bar. 25,73. midd.

ftrömoln, 12 gr. v. Bar. 25,76.

J2. Morg. klart, 1 gr. kalt. Barom. 25,86.
midd. 8 gr. v. Bar. 25,91.

13. Morg. klart, Therm. O, Bar. 25,84* midd.

8 gr. v. Bar* 25,77*
14. Morg.
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14. Morg. klart, 3 gr. v. Bar. 25,75. midd.

10 gr. v. Bar. 25,76.

15. Morg. tjock dimma, 4 gr. v. Barom.

25,73. midd. 7 gr. v. Bar. 25,71.

16. Morg. ftrömoin, 7 gr. v- Barom. 25,46.
midd. 10 gr. v. Bar. 25,34.

17. Morg. ftrömoin , 6 gr v. Barom. 25,39.
midd. 9 gr. v. klart, Bar. 25, 47.

18. Morg. ftrömoin, 3 gr. v. dimma. Bar.

25,55 , midd. 10 gr. v.

19- Morg. kiart, 7 gr. v. Bar. 25,49. m*dd.

tunna moln, 11 gr. v. om afton» rågn-

ftånkte.

20. Morg. mulet, 7 gr. v. Barom. 25,28.
midd. 10 gr. v.

21. Morg. klart, 5 gr. v, Bar. 25,37. midd.

ftrömoin, 9 gr. v.

22. Morg. mulet, 5 gr. v. Bar. 25,35. midd.

7 gr. v. Bar. 25,37, rågnade afton och
och natten.

23» Morg. mulet, 6 gr. v. Bar. 25,1®. midd.

4 gr. v. Bar. 25,21, rågn om natten.

24. Morg. mulet, 10 gr. v. Barom. 25,01.

midd. 9 gr. v., rågn f. m. ftarkare e. nn
25. Morg. klart, 6 gr. v. Bar. 25,18* midd.

8 gr. v. Bar* 25,33.
26. Morg. duggrägn, Bar. 25,50. midd, 7

gr. v. Bar* 25,61.

27. Morg. mulet, 4 gr. v. Barom. 25,74.
midd. 2 gr. v. Barom, 25,76, om nat-

ten rimfnö.

E 4 28» Morg*
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28. Morg. mulet, 2 gr. v. Bar. 25,83» midd.

4 gr. v.

29. Morg. duggrågn, 3 gr. v. Bar. 25,74»

midd. ^ gr. v. aff. vackert rågn.

30. Morg. duggrågn, 7 grad. v. Bar. 25,84.
midd. 7 gr. v. afr* duggrågn.

31. Morg. mulet, dimma, 7 gr. v. Barom.

25,83- nudd. 7 gr. v. Bar. 25,81. midd.

o. natten duggrågn.

November :

1. Morg. mulet, 7 gr. v. Bar. 25,76. midd.

7 gr. v. Bar. 25,72.
2. Morg. mulet, 6 gr. v. Barom. 25,56*

midd. 6 gr. v. fmått rågn hela aft. o.

natten.

3* Morg. mulet, 4 gr* v. Bar, 25,47. midd.

6 gr. v. rågn til afton o. natten.

4. Morg. klart, 4 gr. v. Bar. 25,51. midd.

6 gr. v. mulet, Bar. 25,57*

5. Mdrg. mulet, 5 gr. v. Bar. 25,66. midd.

7 gr. v.

6. Morg. mulet, 5 gr. v. Bar. 25,66. midd.

4 gr. v. Bar. 25,64. rågn e. m. och
natten.

7. Morg. mulet, 3 gr. v. Bar. 25,55. midd.

Tågn, 4 gr. v. rågn e. m. och natten.

g. Morg. mulet, 2 gr. v. Bar. 25,47. fno-

fla/k, midd. 3 gr. v. fmått fnöilalk f.

och e. m.
•

9. Morg,
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9. Morg. mulet, 3 gr. v. Bar. 25,24. midd.

4 gr. v. Bar. 25,14, litet fnoglopp f. m.

10. Morg* rågn, 3 gr. v. Bar. 25,08- midd,

4 gr. v. rågn hela formidd.

11. Morg. mulet, 2 gr. v. Bar. 25,13* midd.

7 gr. v. Bar. 25,02, fmått rågn hela

dagen, natten ftorm.

12* Morg. rågn, 8 g r « v. Bar. 24,77» midd.

7 gr. v. Bar. 24,84-

13. Morg. mulet, 5 gr. v. Bar. 24,82. midd.

6 gr. v. Bar. 24,97.

14. Morg. klart, Therm. O. Barom. 25,26.

midd. 3 gr. v. Bar. 25,33, aft. Barom.

25,47- *

15. Morg. rågn, 5 gr. v. Bar. 25,35. midd.

7 gr. v. Bar. 25,13.
16. Morg. ftromoln

, 7 gr. v. Barom. 25,10.

midd. 8 gr. v. Bar. 25,16*

17. Morg. klart, f gr. v. Bar. 25,28. midd.

7 gr. v.Ban 25,33-
18. Morg. rågn från midnatt. 3 gr. v. Bar.

24,82, midd. 2 gr. v.

19. Morg. mulet, Therm. O. Barom. 24,77.
rågn får och efter midd. Midd. 1 gr.

v. Bar. 25,23 , fnö-yrade hela afton.

20. Morg. urväder, 1 gr. v. Barom* 25, fo.

midd. 2 gr. v. fnöflafk hela dagen.

21. Morg. fnö, 2 gr* v. Bar. 25,30. midd.

2 gr. v. Barom. 25,44, fmå fno hela

dagen.

E 5 22. Morg.
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22. Morg. fn6, i gr. v. Bar. 2f,45. midd.

1 gr. v. Barom. 25,4.0, fnögiopp hela

dagen.

23. Morg. mulet, 3 gr* kalt. Barom. 25,22.
midd. 3 gr. kalt.

24. Morg. klart, 6 gr. kalt. Barom. 25,26.
midd. 2 gr. kalt. Bar. 25,32.

25- Morg. (trömoJn, 3 gr. kalt. Bar. 25,33*
natten hade ifen hgdt dg på CJara-fjer-

den. Midd. i gr. v. aft. våt fnårågn.

26. Morg. mulet, 3 gr. v. Bar. 25,41. midd.

2 gr. v. Bar. 25,54.

27. Morg. duggrågn, 5 grad. v. Bar. 25,60.

midd. 5 gr. v. mulet 5 ifon var upfmålt.

28« Morg. mulet, 7 gr* v* Bar* 25,44* midd*

7 gr* v. Bar* 25,34*

29* Morg* rågn ofver hela natten, 6 gr* v*

midd* 5 gr* v* Bar* 25,27, rågn til aft*

30* Morg* klart, 3 gr* kalt, Barom* 25,48»
midd* en half gr* kalf* Bar* 25,40*

December:

I* Morg* mulet, 2 gr* v* Bar. 25,11* midd*

3 gr* v* rågnftånkte*

2* Morg* klart, 3 grad* kalt* Bar* 25,28*
midd* 2 gr* kalt Bar* 25,32*

3* Morg* litet fnoyra, 2 gr* v. Bar* 24,76*
midd* 5 gr* v* fnågade e* m*

4* Morg* mulet, 3 grad* kalt* Bar* 24,44*
fåledes mycket låg* Midd* 5 gr* kalt*

Bar* 24,71*

5* Morg*
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5* Morg* mulet, ii gr* kalt* Bar* 24,79*
Clara-fjerden åter tilfrufen , midd* 14
gr* k* Bar* 24,81* aft* litet urväder*

6* Morg* klart, 13 gr* kalt, Bar* 25,00*
midd* mulet, 11 gr* kalt, afton klart,

15 gr* kalt*

7, Morg* urväder, 8 gr* k* Barom* 2 5,1 1*

midd* 4 gr* k* Bar* 25,08* fnögade he-

la dagen*

8» Morg» mulet, 3 gr* k* Bar* 25,01* midd*

3 gr* kalt, aftonen fnögade*

9* Morg* mulet, 2 gr* v* Bar* 25,16* midd*
I gr* v* fnö om aft* och natten*

10* Morg* mulet, 1 gr* v* Bar* 24,95* midd*
1 gr* v* Bar* 25,04*

II* Morg* mulet, 5 gr* k* Bar* 25,49* mi^d*
6 gr* kalt*

12* Morg* mulet, i gr* k* Bar* 25,36* midd*

2 gr* kalt, fnogade f* m* och natten*

13* Morg* mulet, 3 gr* k* Bar* 25,27* midd*

3 gr* k* fnögade afton och natten*

14* Morg* urväder, 1 gr* k* Barom* 25,14*
midd* 1 gr* k* urväder hela dagen*

15* Morg* mulet, 2 gr* kalt* Barom* 2541*
midd* 3 gr* k* fnögade hela dagen*

16* Morg* mulet, 6 gr* k* Bar* 25,47* midd*

4 gr* kalt*

17* Morg* mulet, 12 gr* k* Bar* 25,71* midd*

5 gr* k* Bar* 25,76*

18* Morg* mulet, 9 gr* k* Bar* 25,76* midd*

8 gr* k* Bar* 25,66* e* m* fnö*

19* Morg*
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194 Morg* dimma, l| gr* v* Barom* 25,44*

midd* i gr* v* ftark dimma*

20* Morg* fnögade, 1 gr* k* Barom* 25,15.
midd* 1 gr* k* ftark fnöyra hela dagen*

21* Morg* urväder, 3 gr* k* Barom* 25,19*
midd* 4 gr* k* Bar* 25,24*

22* Morg* mulet, 7 gr* k* Bar* 25,48* midd*

7 gr* k* Riddarjiplms-fjerden tilfrös*

23* Morg* klart, 12 grad* kalt* Bar* 25,45.
midd* 11 gr* k*

24* Morg* klart, 11 grad* kalt* Bar* 25,36.
midd* 8 gr* k*

25* Morg* dimma, 7 gr* kalt* Bar* 25,40*
midd* 6 gr* k* Bar* 25,42*

26* Morg* dimma, 6 gr* kalt* Bar* 25,52*
midd* 7 gr* k*

S7* Morg* klart, 11 gr* k* Barom* 25,72*
midd* 9 gr. k* Bar* 25,76*

28* Morg* klart, 7 gr* kalt* Barom* 25,72*
midd* 7 gr* k,

29* Morg* dimma, 4 gr* kalt* Bar* 25,65*
midd* 4 gr* k*

30* Morg* mulet, 3 gr* kalt* Barom* 25,55*
midd* 2 gr* k*

31* Morg* urväder, 2 gr* kalt* Bar* 25,45*
midd* 3 gr* kalt*

^k sk sk

Sjukdomarne voro Catharrhale $ hos någ-

re en Angina benigna, hos andre Remitte-

rande Febrar,- iom dock ibland förvärrades

til
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til Röraktige och Flåckfeber, hålft i mindre

renlige och luftige Rum. Mot Jul dogo fle-

re gamla» I allmänhet har detta året varit

mindre fjukligt, ån flere föregående*

Beråttelfe om dödligheten omkring Fate-

burs -Sjön) på Södermalm, upfatt af
Daniel Wickmjn ; Fattig- Medicus

och K. Colh Med, Notarius.

Fatehurs-Sjon, en liten Infjö eller flor

Pufs, belägen i fjelfva dålden på Södermalm,
(om Aråcker Cig ifrån öfter til våfter, emellan

Högsbergs- och Göthgatan, och omgifven

på 2:ne fidor af Fateburs -holmen, åger en

vidd af ungefärligen 3 a 4000 alnar»

Til denna lilla Infjö, fom vifTerligen un-

derhålles af någon underjordifk rännil, flyta

flere trummor och rånnftenar, hvilka, i fyn-

nerhet Sommartiden, öka det ftillaftående

vattnets obehagelige luckt, då det kommer
i rörelfe* At den åger en eller rfere dy-bottnar

vet jag med vifshetj ty då framledne Ålder-

mannen Djurberg, fom den tiden bodde

på Göthgatan uti hufet N;o 10, och defs

grannar erhöllo vid 1770 års Riksdag råttig-

het, at, emot någon årlig afgift til Sta-

den, intaga en liten Ångsrimfa emellan be-

rörde Infjö och deras Trägårdar, fedan en

flor
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fior refervoir vid andan af J^atebursgatart

blifvit utdömd, beflöt bemålte Ålderman at

med Staquet inilånga den delen dåraf, fom
honom tilhörde. Sedan pålar af 14 eller i<j

alnars Jångd voro uti fjö-botten nedflagne,

tycktes en af dem ej vara få faft och djupt

nedtryckt fom de andre, hvarföre Ålderman-

nen befalte arbetarne at med kran-bulten gif-

va denna pålen ånnu et flag. Efter et en-

da flag blef pålen med haft ofynlig, och
defs öfverfta anda eller fpets kunde ej kan-

nas under ifen med en flång af fex alnars

långd. / ,

Et litet kållfprång fom man for 14 år

Tedan förmårkte vara vid fjelfva fjokanten,

men har nu genom Ängens valJning och
ftrandens utlandning avancerat åfven få mån-
ga alnar ifrån fjokanten up i Trägården,

fom hörer til hufet N:o 10 vid Göthgatan,

gör altid ifen ofåker utanför Staquetet under

ijelfva hårdafte Vinteren.

På det tilgång ikulle finnas til vatten

vid upkommande eldsvådor, blef val hos

Magiftraten refolverat, om jag noga mins,

år 1778 eller 1779, äten Bro-byggnad fkul-

le fke ifrån ftranden af Fateburs-gatan: På-

lar blefvo famma år nedflagne, men med
Bro-byggnaden har federmera, jag vet ej af

hvad ordfak, aldeles kommit at afftadna.

Rudor berättas för flere år fedan blif-

vit planterade, uti denna af Naturen inrätta-

de
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de Rud-damen, för Stockholms Stad; men
nu finnas dåruti, få myket mig vetterligit

år, inga andre lefvande djur och kråk, ån

vare vanlige Ödlor och Grodor 5 någre Spe-

cies Dytifci med flere Vatten-Infefler. Ea
otrolig myckenhet af Ephemerae - /lågtet

furrar om fommar-aftnarne omkring defs ftran-

der.

Då denna Infjö vid Vår- och Höft-tiden

af den fmålte fnöen och af trummors och rån-

ftenars ftarkare tilflytände ftiger, rinner vatt-

net uti en Cänal, fom ftråcker (ig genom
Tobakslanden på berörde Holme til Siokens

Damm, med fådan häftighet, at en Mjöl-
Qvarn med 2:ne par ftenar, och en Hamp-
ftamp, Herr Bruks-Patron Sjöberg tilhörige,

dåraf drifvas; och tådan faller det ut i Må-
laren. At/killige växter framkomma federme-

ra, efter det öfverftigande vattnets aflopp,

omkring defs gyttjefulia ftrånder, fåfom : A-
corus calamus, Hottonia och Caitha paluftris,

Ranunculus aquatilis och fceleratus, Soianum
Dulcamara, Gailium paluftre, Rumex acutus

och aquaticus, med flere. Då cht lider läng-

re in på Sommaren, uprefer Rutomus um-
bellatus öfver vattnet hår och dar fina tacka

och med flere fårgor af Naturen utfirade

blommor, och härefter blifver Sjön aideles

öfverdragen med Potamogeton natans, och
med Lemnae af flere flag, hviike då de blom-
ma , tyckes Sjöen« yta fnarare likna en blom-

fler-
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fter-rik Ång. Vid infallande ftorm, då be-

rörde vatten-våxter fifr/kingras och vattnet af

blåsvådret upröres, upftiger den obehageli-

gafte ftank, fom, jåmte refervoirerne vid bu-

fet N:o 41 på Timmermansgatan, vid hu-

fet N:o 146 på Högbergsgatan och vid hu-

fet N:o lo på Göthgatan, nederft i granden,

hörnhufet af Fateburs-gatan , förgifta luften
,

och federmera har jag under de 3:ne åren
,

fom Medici Pauperum-Syflan på Södermalm
blifvit af mig förrättad, förfpordt ibland fat-

tigt Folk, fom bo omkring ftrånderne af den-

ne Infjö, Synochus putrida , Dyfenterie, och

då (ht lider långre inpå höften , de envifa-

fte quartaner, fom ej vika för något medel,

merendels fårorfaka bulning eJler hårdheter

uti innanmåten, hvarigenom den fjuke kallas

uti en obotelig Vattufot. Af förftnåmde fjuk-

dom dogo 4 perfoner år 1782 uti gården

N:o 146 vid Högbergsgatan, hvareft den

ftora och med as upfylde refervoiren år be-

lägen , oaktatft de kraftigafte medel emot an-

förde fjukdom blefvo nyttjade. Fråffor och

Rödfot hafva i fynnerhet vifat fig ibland ar-

betarne vid Herr Fabriqueuren Pauus Fa-

brique , fom bo uti den nederft på Fateburs-

gatan vid fjökanten belågne Tråbyggningen,

dar den af Stånderne utdömde refervoiren

nu dageligen tiltager. En fattig Flicka, fom
förledit år bodde vid andan eller flutet af

Timmermansgatan, hvareft den 3 :<3je fvamp-

do-
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dofan i ordningen tig vifar, och hade öfver

et års tid dragits med eR envis quartan , forn

hon ej kunde öfvervinna, flytte, på min in-

rådan, tåd3n til (in Syfter, en Jårnbårare-

Enka i Skinnarviken. Hon blef härefter fnart

til hålfan återftåld med Tinflura foetidå ph.

p. upblandad med litet Tinftura colo ynthi-

dis$ et enfaldigt dock kraftigt medel emot
anförde fjukdom for fattigt folk, at förtiga

flere dylika håndelfer. Ofvertygad därom,

at en ren och hilfofam luft för fjuke, år åf-

ven få nödvändig vid fjukdomars botande,

forn de balte och tjenJigafte Medicamenter,

och at utom denlamme, Läkemedlen föga

eJler alsintet uträtta, råder jag nu fattige

fjuke vid anförde årstider , forn bo på före-

nåmde trakter, at flytta tådan om någon til-

gång finnes, til vänner och anhörige forn bo

på lundare (tallen, och har jag med glädje

årfarit at fjukdomens utgång hafver i /likt

fall merendels varit Jyckelig, och at mit väl-

menta råd fåledes haft en god och önfkelig

värkan.

For/ok med Opium uti Venerijk fjukdom.

Förleden Maji månad 1783 blef en me
o
d-

ålders Man fmittad med en Gonorrhoe. At-

Ikilligt qvakfalfverie gjorde den til Virulent

och at den ena Tiftikeln fvulnade. En Falt-

*7.£.N:o6. F (kår
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jfkår blef kallad, genom hvilkens hjelp han
tycktes bliCva båttre. Men 5 veckor däref-

ter feck han en Venerifk fvulnad vid hal-

fen, med hvilken han plågades en lång tid

utan hjelp. Medio Augufti kallades åter

Fält/kären. Svulnaden vid halfen hade då
minfkats, men i det flållet hade han fått

några Venerifka får på högra armen , och et

ftort får inpå vänftra benet. Han började

då en lindrig falivations-cur med Mercurio

Dulci och Decofta Lignorum , hvarmed con-

tinuerades i 4 veckor 5 men fom han tyckte

lig ej blifva reftituerad under denna tiden,

qvitterade han Fåltfkåren och fökte en få

kallad kloker man, fom åter med fåfänga

förfök drog ut tiden i 3 a 4 veckor. Därpå

kallades åter famma Fältikår, fom å nyo

började med fin falivations-cur. Härigenom
läktes fåren på högra armen 5 men en oli-

delig värk upkom, fom måft plågade nedre

Extremiteterne j han var ibland fri dårföre i

några dagar, men värken återkom dello grym-

mare, ehuru med Mercurio continuerades.

1784 d. 4 Januarii blef jag källåder 5

Patienten ytterft utmärglad 5 hade et grufve-

ligt rötfår inpå vänftra benet 5 de öfrige få-

ren ville ock bryta up. Men värken var om
nätterna den grymmafte man kan föreftålla

fig i alla leder, i fynnerhet uti knäen, hvil-

ka voro ftora, upfvälde, röda och blå. At

ändra curen, £å at han med mera nytta kun-

de
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de nyttja Mercuren, tillåto ej hans fvaghet

och grymma plågor, hvarföre jag genaft or-

dinerade Piller af Opiiun jåmte tilråckelige

diluerande drycker. Januarii d. 4 om afton

i gr. Opium. Någon iifa om natten. D.
5 om morgonen 2:ne grans Piller af Mer-
curio dulci 5 aftonen 1 gr. Opium. Om nat-

ten nåftan famma fvåra vårk, fom förr, D.
6 togs lika in, hade om natten någon ro.

D. 7 om morgonen 2:ne Mercurial-Piller och
om afton 2 gr. Opium 5 om natten var all

vårk borta , fof litet och bief munter. D. 8
togs lika 5 hade om natten liten känning a£

varken. D. 9 gafs 2 gr. Opium morgon
och afton, men hade dock vårk ifrån kl. 4
eftermiddagen til kl. 1 om natten. Sedan
continuerades med 4 gr. Opium til den 13.

Hade tärrsmelig ro, men ibland känningar af

våiken. Den 13 om afton 4 gr., fof gode

om natten, ingen vårk 5 var för öfrigt mun-
ter, åt litet och hade jåmna öpningar. Såren

artade Hg val, fvulnaden i knåen minfkades,

men varken kändes ibland litet. Den 18
gafs om afton 5 gran, och fedan 4 gr. om
mornarne och 5 om aftnarne. Patienten tyck-

tes aldeles vara fri/k, munter, glad, fof om
nåtterne val, men ej ovanligt, öpningar hvar

dag; varken var förfvunnen och fåren bättra»

des 3 han hade velat (tiga up, men krafter-

ne voro ej okade. Den 21 togs 5 gr. mor-
gon och afton, hvarmed continuerades til

F 2 den
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den 31. Han var rnåftadelen munter, hade

god appetit och fof val allenaft fin vanliga

tid 5 hade tilråckelig öpning, och fåren, fom
forbants med Solatio aquofa Mercurii Subli-

mati artade fig öfver måttan val. Den 31
återkom ftickmngar i fåret, fprångningar och
någon vårk i defs knå. Februarii d. i ö-

kades fåiedes I gr. morgon och afton. Sam-
ma vårk och fpånningar continuerade, få at

han ej helter fick fofva denna natten. Den
2, 3 och 4 lika , men den 5 blef han fri

for värken om afton och fof val den natten.

Den 6 togs 6 gran om morgon och 7 gran

om afton, men fick åter igen famma vårk

och fprångningar. Den 7 togs in lika, var-

ken blef mycket lindrad och fof val om nat-

ten. Den 8 t0§s allenaft om morgonen 7
gran, om afton intet, fick om afton famma
vårk igen, och tillika vårk uti fmalbenetj

fåret inflammerades och han blef matt och

fvag. Den 8 togs 7 gr. om morgon och g
om afton. Spånningarne i knåen continuera-

de hela natten. D. 9 lika. D. 10 togs in li-

ka , var munter och glad hela dagen, ingen

vårk och fof val om natten. Den 11 togs

8 gr. morgon och afton, han var munter,

fof val och ingen vårk: fåret båttrades til

låkning. Den 12 togs in lika , men famma
alton fick han vårk uti knåen, fmalbenen oeh

fprångningar i armarne. Den 13 togs 8 gr.

om morgon och afton 5 famma vårk och fprång-

nin-
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ningar continuerade, hvarföre han ej fick nå-

gon ro om natten. Den 14 och l<f lika 5

men fåren inflammerades och blefvo orene,

hvarföre han tog tillika 4 gr. Calomel på
eftermiddagen. Den 16 togs 9 gr. morgon
och afton och på eftermiddagen 4 gr. Calo-

mel, varken continuerade til kl. 1 om nat-

ten. Den 17 togs lika 5 kånde allenaft liten

vårk om afton. Den 18 togs lika in. Vär-

ken bief borta, fof vål och fåren liknade

fig båttre til läkning. Den rg lika, men då

10 gr. Opium togs om aftonen kändes åter

famma vårk, fåfom förut, hela natten. Den
20 togs lika 5 hade inga fprångningar , utan

fof vål. Den 21 lika. Den 22 lika Opium:
men 8 gr. Calomel, fof vål och ingen vårk,

Den 23 , 24 och 2? lika, men blef något

oroligare om natten. Den 26 togs lika in,

var mycket matt men fof vål om natten. D.
27 j 28 och 29 minlkades hvar dag 2 gr.

Opium. Han var matt, men hade god natt-

ro. Den 1 Martii lika, den 2, 3 och 4
var han ån fvagare och tog då ingen ting

in. Såret blef til det måfta låkt. Den 5
och 6 var han åter något munter och åt li-

tet. Den 7 och 8 var han mattare och fva-

gare. Den 9 något munter. Vi höilo nu

aldeles up med intagningen, fåkte på båfta

fått at ftyrka honom 5 han var ibland mun-
ter, men ibland mycket fvag til den 18 på
eftermiddagen fick han feber, yrade litet och

F 3 ha-



86 # ) o ( # v

hade fmå convulfioner. Den 19 och 20 måd-
de han båttre, men den 21 kora febern och

fcufvudvårken åter. Hade förut fått uphoftnin-

gar, fom nu dageligen alt mera tiltog. Til-

fiåndet variabelt med hofta, matthet och fe-

ber ibland, til den I Maji, då alla krafter

förföllo, få at han affomnade natten emellan

den 12 och 13 Maji.

För at fe hvad Opium, dels allena, dels

combineradt med Mercuren, kunde uträtta,

har jag noga hållit denna Journal, I början

föll jag i förundran öfver den förtråffeliga

ändring, fom detta Medicament gjorde, men
der tycktes dock mera likna et Paliiative.

Hade Patienten intet förut varit få mycket
utmärglad, och hade hans fvaga bröft ej til-

lika förtärt krafterna , få hade jag förmodat

lyckeligare ilut. Men uti få ftort elånde var

det dock ovärderligt at kunna lifa defs plå-

gor, J. G. Wahlbom.

Uti Kongl. Lazarettet i Stockholm haf-

va år 1784, 497 perfoner blifvit vårdades
Sjukdomarne voro:

Veneri/k fmitta af allehanda grader - 204.

Inrlammatorifke Bröftfebrar - - 13»

Febrar af alla flag 69*
Vattuftgtige af alla ilag - - 21*

Blodfpottning, Lungfot och Hetfique - I^*

Tranfp. 322.

/
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Tranfp* 323*
Inflammationer och Bulningar - xg*

Förkylningar och brände Sär - 7*
Åkommor, fom fordrat Chirurgifke

Operationer, fåfom Vatten-bråk,

Sten i Blåfan, nu nu - 20*
Chron ifke Sjukdomar, fåfom Gikt,

Torrvårk - - - 34*
Ben-brott och ledvridningar - 24*
Ogon-fjukdomar, bland hvilka 8 #

blifvit for Starren opererade - 14*
Blod-får af olyckshåndelfer . -

t

- n #

Öfverblefne ni år 1785 - - 46*

S:ma: 497*

Af defle åro 400 fri/ke utgångne, 51
dogo och 46 voro qvar til 1785 ^rs början*

Uti Sahlgrenfke Sjukhufet i Götheborg

hafva är 1784? 182 perfoner blifvit vårda-

de, af hvilka if voro qvar vid 1785 års

början, 146 utgådt friike, 3 förbåttrade, 2

ohu'pne och 16 blivit döde. Sjukdomarne

voro följande

:

Remitterande Febrar - - IO*

Flufsfebrar af nere flag, oordentlige

och illa artade - - 68*

Tertian - - - - 6*

Trån-feber (Heaic) - . 5*

F 4 Tranfp* 89*
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Trnpfp, 89*

Koppor .
- - 2*

Urfmnighet - - 2»

Mjåltfjuke -
. - - - 2*

Fwliandefot - - - I*

Skörbjugg - 3*

Gickt och Torrvårk med och utan

Contra&ur - - J$
v Lungfot - - -

<f t

Kräfta - - - - !
Scrophler - - - i*

Vjttenfot - - - 7*

Rödfot och långvarig Lefverfjuka - g4

Benbrott af fiere ilag 6*
Affturen Strupe och Hufvud&ador - 3«.

Berflcador med Rötfår - • u#

Växter, Svulnader och Varfamlingar - 7«

Barnfång - - - - £8*

S:ma:. 182*

Utaf defTe hafva go haft fritt underhåll

och 92 betalt för Hg. Bland de födde vo-

ro 13 Gäffar och 18 Flickor, af hvilka två

dödt innom någre dagar. 119 hafva utom
huTet fådt fria Medicamenter* Under detta

år har Stats-Rådet och Ridd. af K. Nordft.

Ofden Hr. Casten Ronnow gifvit 1650 R:d.

til at upxåtta och årligen underhålla en Sång,

hvilken ock blifvit gjord af Ek, genaft för-

ledd med Inventarium, och (ådt til påikrift:

Stats-Rådtt
9

Archiatern och Riddaren af K.

Nord-
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Nordjljerne-Orden Välborne Hr. Casten Rön-
wow Jkdnkte, ar 1784 j 16^0 Ridaler fpecie

til denna Sjukfdngs upfdttande och beftdndiga

underhåll.

Sjukhufet bar koftat 137^ R:daler fpec.

at underhålla. Fyra nya Sängar /kola ännu

inråttas, fedan detta Sjukhus vunnit K. Majrts

Nådiga Refolution, at få upbåra de innom
Staden Götheborg fallande Lazarets-medel

,

(en fölgd af K. Collegii Medici underdåni-

ge förefiållning), få at Fri-Sångarne blifva in

allés 13. De ofrige åro 17, för hvilka be-

talning erlägges.

Summarijkt utdrag ur Hufvud- Boken vid

PubL Barnbords-Hufet frän Midfom-

maren J781 til J782 Jamma tid.

Förlöfte Qvinnor - - 258»

Af dem voro:

Gifte - - - 23.!
^Ogifte - - - 235J l

2
^[

På Hufets kåft - 244*"1 oco
På egen kåft - - 14.J

- 2 ^ 8 *

Lefvande utgångne - 20^1
Döde efter förlofsningen 3J

' 2™ f

F ? Döp-
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Döpte Barn - - - 248*
Gåffar

Flickor

* - 140.I

I2I.J
261*

Dödfödde - - - 14*
Tvillingar - - - m m 6,

Döde efter förlofsningen — * |7«

Kongl. Vet. Acad. Nya Handl. Vol. 5.

Qvart. 4 for 08. Nov. o. Dec. 17 $4,

P. 272. Forfok at utreda Frågan om Qvart-

fens naturliga uplåsnings-rnedel , af Guy-
ton de Morveau. CanceUer vid Acad*

i Dyon.

En klar Criftall upviftes får några år

fedan i Par. Vet. Academien, hvilken Ikulle

vara tilredd af Achard i Berlin 5 riirednings-

fåttet år ock upgifvit, beftående i Vatten

måttadt med Luftfyra, fom fkall i en med
dubbla bottnar förfedd Cylinder trånga fig

igenom den dar inlagde jordarten, och ån-

teligen efter 10 veckor låmna Cryftaller på
convexa fidan af nederfta bottnen.

Deffe /kola blifva hvita och hårda af

Kalk-jord, ånnu hårdare om Alun-jord tilla-

des, famt Rubin-fårgade af jårnhaltig Jord.

Men defle forfok, ehuru 13 månader
fullfolgde af Par* Vet. Academien, gåfvo in-

ga Cryftaller, ej heller lyckades det i Dyon.
Nu



Nu fom Bergcryftaller och Qvarts gene-

reras på våta vågen, hålft i Krit- och Kalk-

berg, troligen af Vatctn impregnerat med
Luftiyra, ehura med annat menftruum blan-

dat och Adla Stenar hafva efter Bergmans
och Achards underökningar lika grundäm-
nen, neml. mycken A lun-jord

,
Qvarts, litet

Kalk och jårnhaltig jord m. m., har A. vå-

gat fornya Achards Rön med någon ändring

i methoden,

Rågnvatten val mattat af Luftfyra, och

flarkt Kalkvatten gjordt af Rågnvatten, blef-

vo blandade vid 3 gr. varma, tils et klart

Mephitifkt Kalkvatten århöitSj med få myc-
ken Kalk fom ville uplöfas5 denne våtfka

ilogs uti 4 Criftall-fla/kor$ til den ena lades

tillika 7 bitar Bergcriftail , den andra 6 bi-

tar Bergcriftall och 4 bitar Alun-jord , den 3

9 bitar Bergcriftall famt en 5 tums lång Jårn-

ten och i den 4:de 1 unts otvättad fand

af Cryftallifk Qvaits. Fla/korne Haltes up och

ned vande.

Efter 9 månader öpnades fla/korne. I

den andra och fjerde fyntes ingen ting be-

fyr.neriigt; Cryftallen i andra rla/kan tycktes

ej hafva lidit minlkning, men de i den for-

fta tycktes hafva förlorat \ gr. af vigtenj i

tredje flalkan åter var Jårntenen få flarkt an-

gripen, at 2 gr. Martialiskt Refiduum efter

afdunftningen århölts, och Bergcryftallerne

hade förlorat | gr. i vigten5 Jårntenen fom
var
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var åfverdragen med roft, drogs fagra ge-

nom deflillerat Vatten och torkades i fria

luften , då vid kanten af ena fidan fants en
glasaktig punct, hvilken dock år få liten at

figuren fvärligen kan utredas, men genom
godt Microfcop finnes beftå af reguliere pla-

ner, fom Hutas uti en pyramid 5 han tyckes

ock vara rödaktig. Samma fida af Jårntenen

har flere få fmå Cryftall- punfter, at deras

Ikapnad ej kan med de båfta Microfcop fy-

nas. Faft Jårntenen drogs genom Skedvat-

ten, har ej Cryftallerne vifat någon gåsning

eller blifvit upiöfte.

P. 2g6. Anmärkningar om nSgre FogJar af
Loxia-Jldgte pä Goda Hopps Udden , af
C. P. Thunbkrg.

Defie angå Lo"ma Aftrild , L. Sulphura-

ta , L. Capenfis, L. Orix och L. Cajlra
y

hvilka utan utdrag förtjäna låfas.

P. 289- Anmärkningar vid Ört-flägtet Albuca,

m. m, af Jonas Dryander.

Detta Ört-flagte, fom hittils endaft haft

2 fpecies beifcrefne, riktas nu med 4 nya

fpecies, få at det nu beftär af A. altisfima
,

A- major, "A. minor, A. coarftata, A. fafti-

giata och A. Vifcofa; hvartil kommer A. a-

bysdnica, fom af H. B. R. Jaqvin fnart blir

befknfvent

P. 299.
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P. 299. Peta Arhorea, et nytt Örte -Jlägte

från America, af Joseph Celetsino

Mims.

Detta vackra Tråd växer i Mariquita,

på 5 gr. NordJ. Lat. 5 år en vårkeJig Dioe-

cift, med många ftamina, 4 piftiller, et en-

da bukigt blomblad, fom år nedhängande,

frukten en Capfula.

P. 301. Fifkljufens (Falco Haliaius) hushåll-

ning och Hijloria , af Sam. Odman.

A. rattar efter egen förfarenhet hvad

Linne, Pennant, Salerne och Halle i äm-
net fkrifvit. Han bygger fina bo, icke bland

Ror, utan i de högfte Tråd i gran/kap med
tråfk, vårper 3 agg, något ftörre ån Höns-

ägg 5 kläcker i JuJii månad, lefver af Filk,

Ormar och Snokar.

P. 3l^« Berättelfe om en Bonde bvilken för-
lorat alla ut- och invärtes finnen , men
efter 12 ars tid dem ha/ligt återfådt ,

af A. Faxe.

Patienten år nu i 4l:fta åretj har i ung-

domen tjent til fjös och varit i fara at för-

gås 5 fjuknade 1771 af feber, hvarunder han

förft förlorat målet och dårpå häftigt allaut-

och invårtes finnen 3 efter en månad var fe-

bern borta, men kroppen var aftynad, han

blef liggande orörlig på rygg, med ögonen
må-
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måftadels tilflutne, i ii år, til Sommaren år

1782, njöt ingen annan föda ån litet Mjöik,

lamt mycket fållan litet Vin eller godt Brån-

vin$ Kroppen blef icke hudlås. Efter ijuma

Vattenbad 1782 fyntes han få kånfel, famt

Jångfamt komma fig före, hvarefter han ock

badade hufvudet med kalt vatten. Pä lirte

året d. 8 Aug. 1783, då han hoJt på at tvät-

ta fit hufvud med kalt vatten, började han

tala helt fakta , några bloddroppar fiöto bort

och foritåndet återkom, med ihugkomft af

alt fom före fjukdomen håndt, kände alla,

och undrade at de fågo få gamle ut, men
vifte af ingen ting fom håndt under fjukdo-

men.

P. 319. Jnfecl Calender jor är 1783 3 *f Cl.

BlERKANDER.

P. 330. Utur Academiens Dagbok anmår-

kes: at frami. Hof - Qvartermåftaren Eric

Sundberg teHamenteiät, under K. Vet. Aca-

demiens difpofition, 800 R:d. fp. fom prae-

mium för den fom upter de fäkra och tilfor-

litehga Ron, hvarigenom Njur- eller Blåfe-

flcn, och den fednare utan operation^ radien*

lement kan botas.

Läkare Nyheter:

Prov. Medicus i Wafa Lån af Ofterbot-

ien, AlMforen D:r Babthold Rudolf Hast,
dog
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dog den 3 Oclober 1734 * defs 6i:fta år.

Han var bland mycket annat kund for fin nit

at i Orterbotten infora Koppympningen, hvar-

om mera framdeles.

Qvakfalfvare ftraffas i Preuflen alfvarfam-

ligen 5 en dylik, Ull-arbetaren Matthes,
fom 1734 i Berlin nyttjat figneri och vid/kep-

pelfe at narra til fig de enfaldigas pennin-

gar, dömdes d. 9 Ofloher af Öfver-Collegium

Medicum til 2 månaders Tuckhus-firaff>

Konungen i England har gifvit til Defs

Academie i Göttingen 100 Ducater fpecie,

at årligen fom praemium utdela til de Stu-

derande, ibm båft på Latin befvara en af

hvardera 4 Faculteterne foreftåld Fråga. Så-

ledes får hvardera Svaret en Medaille i Guld

til ändamålet Hagen, med Konungens Bild,

om 25 Ducaters varde, hvilken utdelas den

4 Junii, Konungens Födelfe-dag. Medicin-

Ika Faculteten har til 1785 upgifvit följande

Fråga

:

1

01ea Ungvinofa värderas af Läkare el-

ler Konjlnärer olika, efter fom de til vijfa

afjigter nyttjas. Men fom mångeförmoda at

äefläfte Oljor kunna ömjom, utan fkilnad,

nyttjas , begär Faculteten at til fakens afgo*

rande, de Oljor, fom i Läkare -konflen an*

vändas, ma i anfeende til gråvitas fpecifica,

forändring af köld eller hetta, benägenhet at

blandas med vatten genom tjenlige medel ,

värkan på Svafvel
7
Salt eller Metaller, fom

til
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til läkedom tjäna

,
famt kraft emot Jefvande

Majkar och Infecler , bli/va fins emellan jäm-
förde och propiade.

Prov. Medicus i Kymenegårds Lån D:r

C VD. Ekmakk, har den 7 Septemb. 1784
blifvit i Nåder hugnad med AffefTors namn
och heder.

Likaledes Stads-Phyficus i Gefle Dockor

Pehr Apelbaum den 17 Nov. C» å.

Do&or Joh. Fredr. Lobstein, berömd
Anatomicus i Strasburg, dog dårftådes af

Vattufot den II fiftl. 0<5tober i defs 49:de år.

Affeflbren i K. Collegium Medicum D:r

Daniel Wehser, affomnade den 2<? Dec.

1734 i defs 42:dra år, af Flåckfeber. Han
hade

,
ftuderat i Upfala , lårdt Chirurgien i

Stockholm , var Praclicus i Södermanland fle-

re år, därefter Reg. Fåltfkår vid Kongl. Lif-

Gardiet och fift Affeffor. Saknas i Hufvud-

iladen fålbm en af de lyckliga Pratfici; ef-

terlämnar Enka med en Son och 2:ne Döt-

trar.

Hr. Otto Fred. Mullee, Kg!. Danfk
Conference-Råd och Ledamot af K. Sv. Vet.

Acad. m. m. en berömd Hiftoricus Natura-

lis, dog i Köpenhamn uti Dec. 1784 * defs

55 år.

Vid Gott. K. Vet. Societetens allmänna

fammankomft den 13 Nov. 1784, var *ntet

Svar inkommit på den ~l782 af Phyfifka Gas-
fen för andra gången föreftåJte Frågan om

Al-
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alkali Minerale et Lixiviofum^ (Se denna
Vecko-Skr. B* 4 p. 119) hvarföre <>o Duca-

iers praemium var utlofvat, och blef fåledes

detta åmne icke vidare yrkat, utan /kulle

man tanka på andra upgifter.

Hr* Fred. Herm* Ludv. Muzel, Kgf*

Preufifk Geheime-Råd och Lif-Medicus, dog
i Berlin den 7 Dec. 1784 i defs 69:de år.

Han har utgifvit Medic und Chir. Wahr*
nehmungen uti 2:ne Band in 8:0 , fenare Up*
lagan år af år 1772.

Hr. D:r L. J> Montin , Afleff. o. Pr. Med
i Halland , afied d. 3 Jan. 1785 , på 62:dra året

gammal. Han var Jämte lycklig Pra&icus,! myc*
ketfnåll HiftoricusNaturalis, lamt bidrog af eg*

ne medel til rlere unga Svenfkars upmuntring för.

denna Veten/kap. Efterlämnar en vacker Sam*
ling, fom defs Syfterfon, Dryander, (En fnåll

Sven/k, nu hösPrefid. Banks i London) ikånkt

K. Vet. Acad.

Medicinae Prafh Profefforert vid K. A*
cademien i Lund, Dit Eberhard Rosenblad^
en Bror til framledne Hr. Arch. o. R. von
Rosemstein, har den 13 Dec. 1734 undfådt

Nådigt Affked från (it Lårare*Embete, med
bibehållande af lön och öfrige förmåner.

Affefforen Doftor Gustaf Jonas Hjert-

zell år den 17 Januarii 178*; i Nåder förord-

nad at vara Stads -Phyficus i Chriftinachamn.

S. D. år Med. Licent. Adjunåen och
Profe&orn Joseph Gust. Pipping befordrad

til Stads-Phyficus i Åbo.
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Under d. 18 Nov< 1784 har K. Maj:t

Nådigt tillagt Prov. Medicus i Elfsborgs Lån
i

Doftor David Hultman, Affeffors namn och
värdighet.

K. Lif-Medicus Hr, Elias Salomon in-

tog den 3 Februarii 17g? Sate och Stam-

ma i KongL Coliegium Medicum.
Stads-Phyficus i Gefle, Affefforen D:r Per

Apelbaum, dog d. 4 Martii 1785 i defs 32
år. Hade ftuderat i Upfala , varit Bruks- Me-
dicus vid flere Bruk och efterträdde fin Bror

5

Prov. Med. i Nyköping D:r Apelbaum, uti

Stads-Phyfici Syfslan.

Utdrag af Pr. Medicorum Embets-Bet ättel*

Jer for åt\ 1785- (Fortf. fr. p. 59).

2) Fr. Med. i CaJmare Län Dir Joh. Ny-
ander.

Mårkeligt år at jag i allmänhet de fe-

nare åren af min praftique aldrig funnit få

god och lirlig blod fom i början, utan altid

år den andrad til färg
,
proportion och con-

iiftance, åtminftone defs Jymphatifka och

fereufa del! och fjukdomarna mycket olika

mot förr, med många larver för/kapade: al-

drig fer jag någon ren FråfTa, ren Pleurefie

,

fom förr; men mycket mer af Spasrnodifka

fjukdomar, ån förr: ja fjelfva de gångbara

Febrar participera-" af mycket Spasmodiikf.

Och
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Och ördfaken år val lefnadsfåttets förfåmrirtgj

Xom medfört oier kånfel-ömhet igenom faf-

ternes corruption och de faftare delars för*

fvagande.

Men! fårdeles har mycket Veneriikfc

(äfvenfå nog förfkapat) i detta diftriftet oc*

cuperat mig> fom mine, tid efter annan til

Kongl. Collegium Med. ingifne Memorialer

nogfamt bevittna: och beklageligert år deri-

na fmitta hår ånnu nog gångfe^ ehuru jag

curerat val 800 perfoner* Och i anledning

af min lilla årfarenhat, får jag yttra mina

tankar, i affigt at tjena til gagn och förbät-

tring i M^rcuriai-Curefj och dem med få*

krare effed ocli mindre koftnad - * -

Några lyckliga cafus har jag erfarit vid

Svarta Starren utaf repeterat Snus-pulver hvar

3:dje eller 4:de dygn, utaf finrifvit Merc*

praecipitat. rub. med litet Radix Ari och pulv*

fol. tobaci tilhopa.

Tvånne Maniaci, en Stårtdsperfon och

, en Bond-drångj har jag botat med följande

procedere : 1) Bra åderlåtning genom Pann-»

ådren eller Arteriae tempor: 2) Dagelig con-

tinUation och copieuft bruk af t^itrum och

mell aa | uns tärt. emet 8 gr* på 1\ Sk*

Vatten: 3) Slå kalt Vatten öfvef kroppen i-

från hufvudet, få ofta raferiet ftigit högre t

och få ofta anligtet börjar mer rodna och
fvålla (gemenligen 14 dagar emellan) åderlå-

tes på fötterna : NB. förhögde dofes af O»
O 2 pia*
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piater göra härvid ibland fiågon god efTe&,

ibland ingen $ men copieuft tagen Nitrum
och ftåndigt underhållen åckei bringar dem
mer til raifon ån man tror.

Jag kan nu åfven med trygghet anföra en
mårkelig obfervation, fom jag i flere år fulf-

föigt, i anfeende til defs fållfamhet hos Flic-

kan Anna MInsdotter hår i orten, hvil-

ken nu, litet öfver 8 år gammal, år com-
plett och mogen i (it kön. Hiftorien år denna:

Då Barnet var innom och til 40 vec-

kor gammalt, mådde det helt våi, faft tide-

tals ifrån det famma marktes gå en leg hvit

ilem, fom ftårkeifef men vid nåmde tid vi-

lades förfta röda menftruation i 3 a 4 dar,

med blod , mörk fom Tjåra : når famma pe-

riod 4 veckor efter åter inföll, fick hon til-

lika med reglerna en continuerande diarr-

hoée, fom jämte ordentlige månadtlige reg-

ler fortfor och få afmattade, at hon hvar-

ken kunde gå eller flå, Defs bekymrade För-

åldrar trodde detta onda vara tiifogat af e-

Jaka månniffcor, eller fom i vädret kommit
flygande, dels ock fom en fort röd åka

,

hvarföre föktes' hvarjehanda råd och kofme-

rier: de gofvo ock Barnet in ftillande faker

at taga bort denna röda altan, hvaraf men-
ftruation uteblef i 12 veckor 5 men under

deffa veckor mådde Barnet mycket vårre,

tils det åter vifade fig igen i fin ordning.

Bön
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Befynnerligt år, at ifrån förfta åren har

pubes marquerats alt mer och mer med til-

våxt, tils den nu åfven år complett} och at,

j början af denna flod, mot hvar gång den

fkulle infalla, få upfvålde Bröften fom fmå

nötter, tils de nu federmera fmåningom vå-

xit til och åro åfven ordentlige och upfvålde

fmå Bröft.

Under nåmde långvariga utfot afgick ba-

ra mjölken, fom var defs enda föda 5 då åf-

ven en Ikalkaktig Bror, fom /kulle fedan

/köra och tilfe hennes renlighet, ökte hen-

nes elände med hunger och fvålt, på det

han ej måtte incommoderas af at hålla her?«

ne ren och fri för afgångar: under famma
tid vardt hon ock rachiti/k med flora hand-
och fot-leder 5 på tredje året förft vardt

hon litet båttre, men kunde ej gå: var cir-

ca 4 år gammal innan hon kunde krypa el-

Jer gå: var fveg och Hankig i kroppen tils

6;te året 5 men det har nu fedan fmäningom
aldeles månats bort 5 på det fått, at för två

år fedan vid Jul, fick hon utflagna hånder

och fötter, med blåfor, fyida med vatten

och dels med vahr, fom gick bort innom
14 dagar. Aret dårpå vid Kyndersmåffo- ti-

den kom och bortgick et lika utbrott, och

förleden Vintras bröt det ut bara litet på
händerna, få at nu ej något rhachitifkt år a t

finna. Hon var förr blek och blå under ö-

$qnen, men bar nu en fund hy, god mat-

<3 3 M*j
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Juft, ftadgade lemmar (om ej litet fvagar$

knån) och ftarkare ån efter defs år, få at

hon i flere fyllor arbetar ute och inne, faft

hon alticj varit litet tqng och ovig af (ig.

Målföret år nog grofre ån hos barn 3 mun*
ter och ra/k, af Öadig gång och åtbörder,

lättrört, omt finne, godt förftånd och mog«>

nare tankar, faft något blygfam ofver (it tit.

itånd,

För obfervationens vidare fullföljande

yore fkada , om hon /kulle nu bortryckas af

Kopporna eller Kikhofta , fom hon ånnu ej

hafvit,

Efter anftålde rön och årfarenhet i egié

hus, kunde jag under fiftledne hungersnöd
rned fåkerhet före/lå och kungjorde Allmo-
gen i hela Lånet , at bereda fig en fund fpis

och bröd af Ekållon, med någon ringa t\U

fats af Såd, hvarutaf blifvit et födande och
vålfmakande Pröd, fom råddat många tufen*

de |if ifrån undergång af Mit, hvilket af

hosgående certificater ftadfåftes (u),

Af lika årfarenhet kånde jag åfoen, at

då rå, torkade Allon, antingen med för Ji%

|en eller ingen tilfats af Såd, nyttjades til

fcrod eller annor fpis, få IJudar det genom
tor-

(a) Meddelte af Präfter , Adel och Ståndsperfoner i ör-

te n och infände til K. Maj: t af K. Colleg. Medi^
pum, fom af denna anledning anmält Pr. Medicus
til Nådig åtanka,
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torka, hetta, magplågor, flinhet, värk, fvul-

nad , obftruclio alvi & glandularum , famt år

af vidrigare och båfk fmak, fom alt Jörfvin-

ner och råttas til en fund fpis, då Altanens

adftringerande kraft genom en flark förvåll-

ning borttages: och faciliterades denna in*

vention mycket därigenom at denne frukt

under 1733 års ftarka torka var ej, fom van-

ligen, ftråf, beik och (norpande
7

utan af

mildare och lötig fmak.

Min kungjorde beredning var denna:
Mogna fri/ka Allon kokas förft val och for-

vållas i tilråckeligt väften , at /kålen fpricka

och från/kiljas, hvarefter kärnan, antingen

torkas och males til mjöl, fom åter aftac-

kes med varmt vatten innan det {kall blan-

das, eller ock kan på den kokta och från

(kal rengjorda frukten, i et rymligit kånl,

åter flås vatten och omröras lamt efter en
ftund afhållas, hvarpå maflan circa et hälft

dygn lämnas orörd, at dårpå med en trå-

ftöt val arbetas och fedan med lika eller

minft en tredjedel af ordinairt mjöl famman-
knådas kraftigt til deg, fom fedan under

bra varma ftålles til någon längre gåsning at

vål gräddas och bakas. Särdeles fårlkt fma-

kar detta bröd rått godt, men ånnu båttre

och fmakligare, då tilfålje varit at, i flål-

Jet för vatten, til degen taga inkokad En*
bår$»vört.

G 4 Den*
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Denna föda befvårar ej magen, år nä-

rande, ftårker och bekommer kroppen val,

och bör altid praefereras for fpis af flögfåd,

med fråken, agnar och damb lamt barkbröd.

Ja, utom de många flere hushål], fom

förra fvåra åren på min tilftyrkan nyttjat åeU
ta nårings-åmne, utan någon olågenhet, år

ock en ftark karl och ftenbrytare, liflig och

frodig, fom med Huftru och Barn nyttjat

det detta år: och kommer det bara an på
2t frukten år val mogen och frifk 5 2) At

den på et eller annat fått med vatten val

ytlåckes och förvålles 5 3) At deg-maffan mer
pch längre arbetas och bringas til fullkorn-

Jig gåsning med furdeg eller gåft. Man kan

ock genom trölkning flkilja fkalen ifrån Al-

Jon och på detta mjöl Hå flere varma vatterS

^t afrinna, tils alt aufterum och adftringens

år borta 5 hvartil man kan nyttja et råfte-kar

at låta vattnet aflåckas igenom och fedan

därmed procedera fom fagt år.

Brift på föda var hår allmän och elän-

det hår i orten defto ftörre, fom Folket för-

ut var aldeles utarmat genom böter, hade

intet at köpa för: och hvad tilgångeligt båt-

tre nårings-åmne kunde de väl räddats med,
ån härigenom? nyttan var allmän och flagit

val in tils dato, och kunde dylike fleräh vit-

nesbörder öfver hela Lånet fås, om iå tarf-

Vädes,

Ibland
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Ibland goda och vålfmakande Vegeta-

bilier, får jag upgifva den få kallade Hås-

le-kålen (en ganlka vacker companula) fom
tidigt om Våren, då ej annat grönt år at

tilgå, ger en fmakelig föda både ftufvad och

til Kål kokad 5 bladerne fmaka nog likt Spi-

nat och rötterna tnjålla och faftige , uplöfan-

de: våxer i dålige, goda gräs-tomter och

ångar, icke allmänt, och framgifver fedan i

Augufti månad, från en råt, odelt och kan-

tig ftjelk, aldraöfverft en ring med lutande,

präktiga, vackra blommor utaf en /kön och

Jyfande gredlin fårg: dårtilmed år roten pe-

renn och förtjenar få i Oeconomiikt fom Me-
dicinfkt affeende cultiveras.

Förledit år under min refa i Landsor-

ten , utrönte jag en nog gångfe fjukdom hos

Fä-kreatur och Får, med långvarigt illamåen-

de, fvaghet och förlamning, dels ftyfnad i

bakdelen, at de föllo kull utan at kunna
fjelfve uprefa fig: vid närmare ikår/kådande

af ordfaken fant jag 9 at nåmde mifsvåxt-års

ftora torka producerat en ovanlig mångd af

Cicuta virofa , Phellandrium och Sium, fom
dels kommit i fodret, dels hade de uthung-

rade kreaturen under foder-nöden förleden

Våras , då de flåppte« ut och ej annat grönt

fants, vid ftrander, vattendrag och uttorka-

de fanka ftålien , förtärt de grönfkande (katt

och rötter af nåmde örter 5 hvarföre jag ock
G 5 för:
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förleden Sommar låt kungöra en aJImån var»

ning härföre, med någorlunda lik målning
och be/krifning på famma giftiga orters ut.

feende. Fortf. e. a. g.

Vid K. Medicinfka Societetens allmän»

na Sammankom!* i Paris den 15 Februarii

J785> anmålte Secreteraren

:

1) At på den J-783 föreftålte Fråga 5

Om fmittofamma Sjukdomars art m. m. ( Se
Band. 5 p. 232) inga nöjaktige Svar inkom»
mit, hvarfore Frågan å nyo upgifves, med
tilökning i belöningen af 200 Livrés, få at

den nu bl ifver 800 Livrés, hvilken kommer
at utdelas 17875 och böra Svaren vara in-

fånde innom d. 1 Maji f, å%

2) Som det /kulle blifva mycket nyt-

tigt i praftiquen, om man noga kände egen-

fkaperne af allahanda flags Mjölk, har Soc,

emot 600 Livrés Prsemium förefiålt följande

åmne: At genom Chemifk och Phyfifk under*

(åkning utröna Natur'en af Qvinno ~ Ko- Get -

J/ne- Far- och Sto- Mjölk. Hvilka Mjölk-

jflag noga böra granfkas til fina beftåndsde-

lar, på lår/kilte årstider och färfkiite orter.

Denna belöning utdelas 1786 och Afhand-

ljngarne böra vara infånde til d. 1 Maji f. å,

3) Emot lika belöning, på famma tid,

feegåres, Rön om dejje Mjolkflagens Medicin*

Jka
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fka nyfta , deras förmåner och ölägenheter
,

medel at förekomma de fenare , och upgift på
de färjkilte hdndelfer där det ena Mjölk/laget

han förtjäna företräde for det andra* Alla

Afhandlingar och Svar böra infåndas ti! So-

cietetens Secreterare Hr, Viq-d'Azyr.

4) På den år 178 1 föreftålte och I783
å nyo upgifne Jrågan: om Naturen af de

Antifcorbutifke Örter fom kallas Crucifera m.
m.

,
(Se Band. 4 p. 395 ) åro tvånne Svar

fundne förtjäna Societetens upmårkfamhet,
emedan de innehålla Chemi&e underöknin-
gar, fom med mycken flit åro gjorde, och
flutfatfer fom grunda fig på mycken årfaren-

het. Societeten be/löt dårföre dela belönin-

gen emellan bagges Au&orer , och at gifva

hvardera en Guld-Medaille om 150 Livrés,

pen förfta tiiföll fåledes Hr, Gveret, Apo-
thekare i Strasburg, hvars Afhandling var

tecknad : Dulce ridentes Socios Amabo 5 den
andra til Hr. Tingry, Ledamot af Colleg.

Pharm. i Geneve, hvars Svar var tecknat:

In hoc gaudeo aliquid difcere, ut doceam»

5) Societeten har 1783 och 1784 be-
gärt Svar på den Frågan : Om en hetjlg Skar*

bjugg gifvesl (Se I. c. p. 394) hvilket ock
Hr. Gogvelin, Med. Doåor i Moncontour
i Bretagne, til Societetens nöje fuligjordt

5

lom til hans heder nu berättades.

6) För Medicinlka Topographi/ke Be-

/krifningar utdeltes en Guld -Jetton til Hr.

Gu«
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Guyetant för defs be/krifning på Staden
Orgejlet.

Acceffit tildömdes Hr. Didelot, M.
D- for defs beikrifning på Landsorten om-
kring Mirecourt.

7) Utdeltes3 Guld-Jettons, t:o) til Hr,

Reg. Fålf/k. Jacqvinelle för 2 defs Afhand-

lingar, den ena om Tarm-canalens Jlen-gytu

ringar, få vål hos Månniikor fom Häftar,

och den andra om den våta Gangranen i

Sjukhus. 2) Til Hr. Ramel, Med. D. i Aubag-
ne , for defs befkrifning på de hår/kande

ljukdomarne vid Handels-Contoiren Bonne
och Calle i Africa. 3) Til Hr. Lefebuke
Deshayes, hemma i nya Plymouth, för 2
defs Afhandlingar, den ena om ortens Mine-

ral-vatten och den andra orn Aihinos eller

hvita Negrer.

Societeten har ock med välbehag upta-

git et R6n af Hr. MAssié, Med. Doftor i

Bordeaux, öfver viffa fvåra ölägenheter fom
träffat det arbetsfolket hvilket inpackade och

vädrade Gethudar, komne från Lovifiana,

hvarigenom flere förlorade lifvet.

Sedermera uplåfte Hr. Lassone et för-

fök fom han gjordt i farr.råd med Hr. Cok-
nette, af et nytt tilrednings-fått på j£thsr

Nitrofus och Spiritus ^thereus Nitrofus, famt

deras nytta i Låkarc-konfteo.

Se.
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Secreteraren uplåfte dårefter Aminnelfe-

Tal öfver Hr. Macqver.

Hr. Caille anförde Rön om den bilieufa

Peripnevemonie fom hår/kade 1/82 > 83 och

84, få val i Paris fora i Provincerne.

Hr. Mauduyt uplåfte Rön om Eletfri-

fitetens värkan emot de darrningar, fom hår-

röra af Qvickfilfvers-ångor; emot paralyfie ef-

ter Målares Coliquer$ emot fvåra inrotade

Rhevmatifmer, Torrvårk, Ryckningar och

Styfva leder.

Hr. LavoisIer föreftålte de förändrin-

gar fom Luften undergår genom folkets för-

ening i famfund.

Seffionen döts med Secreterarens Amin-
nel fe-Tal öfver afl. Hr. Targioni Tozetti,
Med. D. och Hiftoricus Naturalis i Florens»

(Journ. de Paris 1785 N. 51.)

Ögats altför ftarka rörlighet år et af de
Itörfta hinder vid Starr-operation, til hvilkets

afhjelpande mångfaldige utvägar åro vidtag*

ne; Hr. Demouks, Sonen, Ledamot af Pa«

rifi/ke Faculteten, har nyligen upgifvit, idet
ändamålet, et nytt inftrument, kallat OphthaU
mofiat , hvilket förenar alla de fördelar man
i detta affeende önikar.

De af Medicinlka Faculteten utnåmde
Commiflarier, fom biviftat den Starr-opera*

tion
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tion bemålte Hr. Demours gjordt på Gref-

vinnan Longverat, hafva om Inftrumentets

fördelar lämnat det nöjaktigafle intygande,

utom hvilket operationen hade biifvit ogör*

lig, i anfeende til Ögats conVulfivi&e beikaf-

fenhet. (Ibidem N. 55.)

Puerperal Febern, fom upkommer hos!

Barnfångshuftrur ftraxt efter föriofsningen, e-

genteligen i Barnbörds - hus , år en fjukdom
fom nåftan tråtfat all konilens ocH Naturens
motftånd. Hr. Doulcet har val med nåftatl

fpecific kraft öfvervunnit honom, om hans me-
*hod biifvit vidtagen mycket fnart, fedan deför-

fla tecken dåraf yppat (ig; denne beftår i:

Vomitwef af Ipecachuanna, en potion af Man*
del-Oljd, Althefirup och Kermes Minerale

,

tn Ti/an af Linfrö, Scorz>onera och Althe-

firup ,
famt afföringar \ men några få tim-

mars up/kof har altid gjort all räddning frukt-

lös* Nu har dock denna Methode lyckli-

gen råddat lifvet på en Huftru, ehuru den
e) koni at nyttjas förr ån 36 timmar efter

fjukdomens utbrott, hvilken fåledes var blef-

ven ganifca våldfam. Hårom år en omftån*

delig beförifning införd i Journal" de Medi-
cine af Hr. de Brise-Orgueix, K. Lif-Me*

dicus och Lazarets-Medicus i Melun.

(Ibidem N. 62.)

———1 1 mtmmm

Vt»
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Utdrag af Bref frän Hr. Lic. Pehr
Afzelius (Se B 5 p. C2) til Of
ver-Diretfetiren vid Chirurg, Socie.

teten m. m. Hr. D:r Theel, dat 9

Paris d. 1 Martti 1785.

. - - Innelyckt har jag åran til KongL Chir-

urgiika Societeten infånda en Be/krifning på
2:ne Hufvud-lkador, fom nyligen blifvit ob-
ferverade på Hofpitalet la Charite, och en
Beråtteife om fjukfkötfeln i Lyon och om de
håndelfer, fom under mit viftande dårftådes

på Hofpitalet förekommit. Om Kongl. So-

cieteten behagar anfe deffa med vanlig val-

vilja, har jag vunnit min ön/kan och det /kall

upmuntra mig, at hädanefter med mera nog-

granhet, ån mit fjukliga tilftånd hitintils til-

låtit mig, göra rakning för mina arbeten i

Chirurgifka vågen* - - -

- - - Efter några månaders viftande hårftå-

des har jag årnat begifva mig til Rouen och
därifrån frampå Höften til London och E-
dinburg. Om Chirurgi/ka Societeten gillar

denna förefats, har jag dubbelt /kål at fatta

honom i vårket, och om denfamma benågit

täcktes låmna mig del äf defaker, om hvii*

ka jag i fynnerhet bör ikaffa mig underrår*

telfe och uplysning, fkuile det ej allenaft

låtta mina underfökningar, utan ockfå fatta

mig i flånd at i betydeligare mån vara til

nöjes - - -

Tvdn*
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Tvdnne Hufvud-Jkador , ohferverade på Ho«

fpitaht la Charité i Paris.

Jean lé Brun, 52 år gammal, gjorde

den 21 Januarii 1785 et fall af Häften, fom
i det fämma gaf honom et ftarkt flag med
foten på högra fidan af hufvudet. Han för-

lorade härvid ej fansningen, men klagade

öfver yrfel och at det fvartnade för ögonen,
hvarjämte hufvudet begynte anfenligen fvul-

na. Samma afton, några timmar efter olyc-

kan, inbars han på Hofpifalet. Aniigtet var

TÖdt och updrifvit, Pulfen fnäll och hård*

Patienten kunde ej hålla Hufvudet uprått,

klagade öfver ftark värk på Jkadade Hållet

,

hade fvindel och benägenhet til kråkning*

Hufvudet rakades ftraxt, då man uptackte

en ftark contufion öfver Angulus pofterior

inferior osfls bregmatis, förenad med benets

nedtryckning til en Riksdalers vidd. Som
det var för fent på aftonen upfköts operation

til morgondagen, och hela ikadan jämte en

contufion, den Patienten fådt på högra ögat,

förbundos med comprefTer doppade i eau

inarinée (Vatten hvari Kokfalt blifvit uplöft,

fom brukas här mycket i contufioner). Den
22 : Integumenterna öpnades med en crucial-

incifion , 2:ne Trepan-kronor applicerades

ftraxt bredevid hvarandra på deprimerade

benbiten och mellanftycket borttogs, hvari-»

genom lämnades utlopp åt en ej betydelig

mängd lefrad blod. Förbandet ftedde med
torrt
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torrt Charpie och vanlig Bandage. En åder-*

iåtning gjordes på armen och förnyades om
aftonen på foten, tillika fick den fjuka et

Lavement och invårtes antiphlogiitica och
temperantia. D. 23 : Patienten hade tilbragt

natten ganfka roligt , fåg munter ut och kla*

gade nu mera öfver ingen ting fedan alla

förr omtalte fymptomer förfvunnit. Vid för-*

bandet utflöt något mera blod. Invårtes fort-

fors med pulvis temperans och Emulfionitrataé

D. 24 : kanterna af Såret voro torra och fup-

purerade trögt $ man applicerade dårföre i

<]ag på fkadan en Gröt af Rågmjöl med vi-

num aromaticum, fom ombyttes 2:ne gånget

om dagen. D. a<J: Par* fortfor at må val

och utom en rodnad på kindbenen famt en
(lags hebetudo fenfuum , hade man intet /kål

at mifstånka något förborgadt ondt, i fyn*

nerhet fom Patienten fjelf ej klagade öfvet

någon af de plågor, fom plåga förebåda en
inflarnmatio cerebri. Man gaf honom i dag

af förfeende dubbel dofis af et draftilkt pur-

ger«medel, hvilket vårkade forfårligen
?

hin-

drade den nyfs begynta Suppurationen och
afmattade den fjuka få , at han under förban-

det flere gånger föll i fvimning. D. 26—

>

29 : Man hade hittils condnuerat med Ca-
laplasmet ex vino aromatico, men därmed
uphördes i dag, fedan man genom en inci-

fion, fom blifvit gjord på dura mäter, hvil-

ken fallit i gangrene, Jämnat utlopp åt en

Vh B, N;o g* H myc*
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myckenhet flinkande vahr. Patienten hade t
eftermiddag en ftark rysning , fom varade

2:ne timmar. D. 30 och 3 1 : krafterna af-

fogo i famma mån fom diarrhéen continue-

rade, kanterne af fåret blefvo bleka och fläc

cida, varet tunt och ftinkande, dura mäter

kom i fullkomlig mortification , anfigtet röd-

biåtf, pulfen liten och häftig, den fjuka blef

foporofus. D. I Febr: Såret fårbants med
Balfamus fioraventi. Alla elaka fymptomer
tiltogo. Patienten föll om aftonen ur fån-

gen då han fkulle luta iig ned för at uptaga

Bäckenet, och dog några timmar efteråt. —

~

Vid Kroppens öpnande funnos integumenta

capitis kring fåret fafthångande och ej, fom
man hade anledning at tro, ikilda från be-

net. Fra&uren på os bregmatis ftråckte fig

ungefår en half tum framom och lika långt

bakom det ftållet dar Trepankronorna blif-

vit applicerade, hvilka befunnos vara på det

måft decliva ftållet af /kådan. Något nedom
detta ftålle fans yttre taflan af benet vara Ii*

tet nedtryckt, utan at vara fullkomligen J6s.

Dura mäter var gangrenerad i hela fratfurens

vidd. Uti Hjernan fans en famling af ma-
teria liknande tjock Vindrågg, fom ftråckte

fig från Trepanations-ftållet millan Iobus me-
dius och pofterior til origo nervi optici och

corpora ftriata. Hela Hjernans fubftance var

defsutom mer röd ån vanligt och ventriclarna

fylda dels af extravaferad blod, dels af en

gul
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gul lympha. — Ehuru man ej kan påftå at

den (lärka purgationen förordfakat Patientens

död, har den dock onekeljgen påskyndat

denfamma anfenligen* Sadane olyckor aro

ej rara på de Hofpitaler dar Hofpitals-Medi-

cus föreikrifver alla invårtes medel, åfven

för de Chirurgiika fjöka, och hvilken fållan

äger nog måolklighet tör at underråtta (ig

om den fjukas tilftånd, och fållan få myc-

ken <vän/kap för Chirurgen, at han frågar

honom til råds innan medlen förordnas* Pott
i (in Afhandling om Hufvud-lkador obferve-

rar redan, at fymptomata commotionis et

infiammationis cerebri ofta ej yppa (ig förr

ån flera dagar efter (kådans undfående, och

hämtar dårutaf et (kål at råda til Trepana*

tions anftållande i god tid* — Fischer i (In

Differtatipn de Inflammatione et Suppuratione

cerebri occulta, gör famma anmärkning, och

denna anmärkning år et nytt exempel där-

på. Saken år af mycken vigt i Medicina

Forenfis, emedan på vifla ftållen den fortt

gifvit (laget befrias , då inga fymptomer yp-

pat (ig innom giåe dygnet* Den olyckliga

•utgång fom nåftan altid fölgdt på Trepana-

tionen, har gjordt, at den i fomliga Hofpi-

taler aldeles ej mera företages, och det år

fom oftaft vilt, at de famma fymptomer fom
göra honom indifpenfabel, bevifa tillika det

han (kall bli fruktlös. Malicen påftår at

ordfaken hvarföre den få ofta lyckats för?

U 2 Hr.
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Hr. Porr, flcall vara den, at han få ofta blifvif

onödigt vis foretagen, men oaktadt deffa mot-
fkäl hafva vi för många bevis på Trepana-
tions nvtta, for at ej företaga denfamma , då
han möjeligt vis kunde vara nyttig och i (Ig

fjelf aldrig medför några Ikadeliga vårknin-

gar.

2:do) Skräddare -Gefållen Jean N. från

Fribourg i Brisgau /kulle den 6 Dec. 1734
om morgonen i mörkret gå utföre en trap-

pa, men gjorde et fallkt fteg, föll hufvud-

fcupa utföre och flotte Hufvudet mot en ttå*

pelare fom nedanföre var upfatt vid trappans

början. Vid bullret tiliupo dds kammerater
med ljus, då de funno honom liggande med
hufvudet mot pelaren, utan all fansning,

munnen full af blod, blödande ur nåfa och
öron. En Fal t/kårs - Gåflfe tiikallad öpnade
ftrax ådren på bagge armarna och om mid-
dagen på foten, utan at Patienten gaf min-

fta tecken til kånlla. Han uphoftade blod

och fortfor at blöda ur nåfa och öron, ehu-

ru i mindre mängd. Följande dagen förnya-

des åderlåtningen 2:ne gånger och man hål-

de tid efter annan i den Ijuka en Decoft.

vulner. utan at därigenom förordfakades nå-

gon förändring i 'tilfiåndet. Täta kråkningar

af et klart vatten förenade i\g nu med de

öfriga fymptomerna. D- 8 Dec. om mor-

gonen på 3:dje dagen efter fallet, infördes

den fjuka på Hofpitalet. Utvårtes fyntes in-

tet
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tet tecken til contufion. Patienten Jag utan

fansning med tilllutna ögon 5 hade ftundtals

kräkningar, uphoftode ibland et blodblandat

ikum och blödde ännu något ur öronen. An-

itgtet var rödt, andedrågten djup, långfam

och fnarkande. Pulfen hvarken fårdeles hög
eller fnåll. Hr. Desault, fom ånnu var qvar

vid Hofpitalet, låt ftraxt lägga den fjuka i

en varm Tång, och fedan hela Hufvudet blif-

vit rakat, applicerades på detfamma et ftarkt

veficatorium, fom ftråckte fig från millerfta

delen af pannan til öronen och nacken. O-
aktadt den fveda fom detta nödvändigt för-

orfakade, förblef dock Patienten ånnu i dag

uti famma foporeufa tilftånd, åtfölgdt af af-

vannämde fymptomer. D. g : Flugan , fom
hade dragit ganfka väl, aftogs och epidermis

bortkliptes, hvarvid den fjuka förft börjad®

vifa en utmärkt fenfibilitet och tecknade at

Pannan i fynnerhet värkte. Pulfen var hög-

re och fnåUare , anfigtet hade förlorat fin rö-

da färg, andedrågten var fri. Blodflödet ur

öronen och kråkningarna hade' til ftörre de-

len uphördt, men blodhoftningen fortfor ån-

nu lindrigt. Flugan förbants med digeftiv

acueradt med pulvis cantharid. D. 10: Re-

ften af epidermis borttogs och fåret förbants

med fimpelt digeftiv. Patienten började tala

och jämrade fig ej öfver annat, ån den fve-

da fom Flugan förordfakade. Utaf den ret-

ning, fom ftora veficatorier vanligt åftadkom-

H 3 ma



H8 # ) o ( #
roa i blåfan, hade han mycken fvårighet at

Jåta urinen och ået /kedde med ftarka (kår-

ningar. At håfva denna olågenhet förefkrefs

et flitigt bruk af Decoft. Sem. lini med E-
mulf, nitrata och då och då några Camphert
Boli. Tillika förordnades en ftrång diaet.

Den II — 14: Patienten fick tid efter an-

nan Lavements och lindriga evacuantia, Flu-

gan hade fuppurerat val och lämnades at tor-

ka. Alla fymptomer hade fmåningom för-

fvunnit och Patienten började återfå appetit

och krafter, D, l<>: den fjuka började i dag
åter igen beklaga % öfver fvaghet, tyngd i

hufvudet och benägenhet at fofva. Hr. De-
SAUj/r fruktande för et nytt anfall, låt ftraxt

å nyo raka hufvudet och applicerade et Ve-
ficatorium lika ftarkt , men mindre ån det

förra. Så fnarf detta gjordt fin värkan, up-
hörde deffa fruktansvärda ölägenheter, men
Jvårigheten vid urinerande återkom fom förr,

och förgick ej utan genom et långt bruk af

lenande drycker och Emulfioner. Suppura-

tionen underhölls en g dagar, men federme-

ra, då Patientens förbåttrade tilftånd ej gaf

anledning at befara några nya anfall , lämna-

des Flugan at torka. Under hela curen gafs

då ock Lavements famt lindriga afförande och

den ftrångafte diaet i akt togs. Födan öktes

i (amma mån fom Patientens krafter och val*

iland tijfogo. Sluteligen brukte han et par

veckor Mineral-vatten, purgerades några gån-

ger
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ger och låmnade den 17 Jan. 17g*; Hofpi-

talet, fullkomligen återftåld til hålfan och i

ftånd at med nöje återgå til fina förrättnin-

gar. — De förfta fymptomerna hos denne
fjuka voro vifTerligen mera betydeliga, ån i

den håndelfe jag förut belkrifvit. Icke defs

mindre har utgången emot förmodan varit

Jyckelig, och den huka har at tacka de Span-

ika Flugorne för fin räddning 5 hvilka Me-
del i dylika fall blifvit med lika mycket Ikål

recommenderade, fom med framgång an-

vånda.

Om Sjuk-Jkotfeln vid HoteUDieu uti Lyon.

Hotel-Dieu uti Lyon år i anfeende til

fin ftorlek et af de betydeligafte, och i an-

feende til lina goda inrättningar, fin fnygg-

het och noggranna fjuk/kötfel, et af de måft

feensvårda Hofpitaler i Frankriket. Belägen-

heten utmed RhoneftrÖmmen år den beqvåm-

ligafte man kunnat utvälja för väderväxling

och tilförfel , men genom en hop af oförlå-

teliga fel, fom vid byggnaden blifvit begång-

na, då man mera haft affeende på utvårtes

pragt ån invårtes beqvåmlighet, har håndt

at man fnarare hindradt ån betjänt fig utaf

deffa naturliga förmåner 5 lägger man nu hår-

til en annan olågenhet, gemenfam med alla

de Lazaretter jag hittils fedt, St. Jacques i

Touloufe undantagit, at nödiga afdelningar

efter fjukdomarnas art och beikaffenhet felas,

H 4 och



och at flere hundrade fjuka måfte ligga tlU

fammans i en och famma Sa), ofta fiere i

en fång, finner man lått ordfaken hvarföre

luften åfven pä detta ftålle, fom annars räknas

for et af de fundafte i Frankriket, viflTa års-

tider år få för/kåmd, at de i flora och o-

fnygga Hofpitaler vanliga fjukdomarna ¥icvre

%t Gangrene (PHofpital , bortrycka en bety-

delig mångd af de fjuka. Sjuk-nummem fti-

ger vanligt til loootde, af hvilken mellan 2

och 300 tilhöra Chirurgifka Departementet,

Defla fednare åro fordelte uti en ftorSal for

Manfolken, en mindre Kors-fal for Qvinfol*

ken, famt 2:ne fmå för dem af bagge kö-

nen fom blifvit opererade, Convalefcenter-^

ne åro vid andan af flora Manfolks-Salen,

från hvilken de af/kiljas genom et betydeligt

melian-rum, fom tjänar til Gudstjånfts förrät-

tande. -Ofver-Chirurgus år, Gagnant Maitrife^

altid en ung Karl, fom, fedan Hofpitals-fon-

chn underhållit honom 2:ne år i Paris, bi-

behåller fyilan i 6 år, utan annan lön ån det

ymniga tilfållet at öfva tig. En inrättning

fom borde efterföljas. Denna fylla beftriddes

nu af Hr. Dessausson, en ganfka Ikic-kelig

och fnåll Operateur. Under-Chirurgi åro 10,
fom qvarblifva 3 år, under hvilken tid de

födas och klädas af Inrättningen. Års-num^

xnern af fjuka ftiger vanligt til 16

—

ISP°°9
af hviJka hvar iAide eller i^:de dör. Hvad

Hofpitalets oeconomifka inrättning angår, år

den
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den noga be/krifven af Hr. Hunczowsky i

defs Medicinfch-Chirurgifche Béobachtungen.

Jag /l^ali framdeles låta den blifva et åmne
får en comparativ afhandling och nu endaft

fyflellåtta mig med be/krifningen på utvårtes

fjukdomars fkötfel.

Allahanda /lags Rotfär uptaga hår, fom
på andra ftåilen , mer ån hälften af det an-

tal Sjuk-fångar, fom blifvit deftinerade for

utvårtes fjukdomar, och om de hår i pro-

portion finnas til ftörre myckenhet, bår det

til/krifvas den förfigtigheten, at ej utan i

liögfta nodfall gåra amputationer. Hofpita-

let fom i brift af rum, ofta måfte lågga 2:ne

fjuka tilfammans i en fång, blir härigenom

onådigt vis upfyldt med fjuka, fom oftafl

lättingar, hviika med all forgfållighet hindra

läkningen af fine (kådor, fom, utan at göra

iårdeles vedermöda, för/kaffa dem en få lått

tilgång på föda och kläder. Denna olågen-

het /kulle lått undvikas, om de hade at be-

fara delens förluft, fom et billigt ftraff för fin

Jaftbara induftrie. Rötfår förfjena med ftort

fkål namn af crux Chirurgorum, de uttrötta

fom oftaft vårt tålamod, och de olika fått

hvarpå de i hvart enda Lazarett /kotas, vitt-

nar nog huru litet man ånnu år enfe om råt-

ta methoden til deras behandling. Emedan
de fom oftaft bero af invårtes ordfaker, år

klart at de ej kunna botas innan de famma
genom tjenliga medel blifvit håfna, men fa

H 5 bi-
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bidrager ockfå onekeligen et förnuftigt an-
vändande af utvårtes medel anfenligen til de»

ras helande. Plåfter och Salfvor åro nåftaa

allmänt och kanike for mycket för käftade
,

och man har i det ftållet antagit andra me-
thoder, fora fela dåruti, at de blifvit for myc-
ket generaliferade. Således brukar man i Rom
endaft Såcker med Camphert, i Neapel Gou-
lards-vaften, i Marfeille Grötar med rödt Vin,
pa Ja Charité i Paris tort Linne-fkaf, åtmin-

ftone i de flafta håndelfer. Hvart och et af

defTa medel kunna vid fina tilfållen vara nyt-

tiga , men få åro de åter igen uti andra helt

och hållit Ikadeliga. Det /kulle vara lika o-

förnuftigt, at förbinda et orent R erfar med
feta Salfvor, fom et retligt eller fådant fom

år färdigt ar cicatrifera (ig med tort Linne-

fkaf. De allmånnafte fel fom begås vid Rot-

lårs fkötfel åro, at man under fårbandet he-

la timmar onödigt vis exponerar dem får

luften, och at man handterar dem ovarfamt

med torkande och kramande kring kanterna.

At låmna luften fritt filtrade år vift lika, om
ej mera ikadeligit, ån at underhålla rötan

med et fett Plåfter och at beftåndigt reta får-

bråddarne, genom hvilkas förening ärret fkall

förena (Ig, år et fåkert medel at aldrig er-

hålla någon förbättring. Denna fenare olå-

genhet år nåftan oundvikelig, då man betjå^

nar (ig af tort Charpie, och då fuppuratio-

nen ej år nog ymnig för at upblota och af-

(k&
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flkilja förbandet. Man måfte då vid hvart

och et ombyte , fom det fker vid la Cha-
rité , upblöta Linnefkafvet med varmt vat-

ten , hvilket relacherar och förderfvar fåret.

På intet fMlie lakas Benfår forrare och båt-

tre , ån på Kongl. Lazareltet i Stockholm

,

fölgd af et förnuftigt användande af Mundi-
fTcantia , Digeftiver och Exficcantia. Uti Lyon
förbindas alla får nåftan utan åtfkilnad med
plumäceoler, doppade uti en decoftion gjord

med rödt Vin och några Aromatifka plan-

tor. Detta förtager ganfka val flanken och
håller i allmänhet fåren rena. Defsutom vi-

far det god vårkan i fådane ulcera, fom å-

ro torra, fuppurera trögt och hafva calleufa

kanter, til hvilkas uplöfande man förfåkrade

mig det Scarificationer aldrig behöfts fedan

Vinnm Aromaticum blifvit vedertagit. Vid
andre tilfållen år det åter igen tydeligen fka-

deligit, då neml, fåren aga en vifs retlighet,

hvilket händer då de åro complicerade med
Siphilis eller Skörbjugg, en i Hofpitaler o-

undvikelig fjukdom, det förordfakar då en
odrågelig fveda och ökar den fanieufa fup-

purationen. Exempel dårpå fåg jag hos en Man
fom hade et ulcus venereo-fcorbuticum vid

radix penis. Detta förvärrades och. vidgades

dageligen genom Vini Aromatici application,

men man fortfor icke defs mindre därmed
mera af vana ån åfvertygelfe, til defs Pa-

tienten fick en Hetfiik feber cum diarrhoea

coU
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colliquaHva och dog. Vid detta tilfålle ha-

de man bordt förföka tort förband eller fön-

derkroffade Vegetabilier, hvilka jag fedt med
få mycken förmån brukas på vårt Lazaret

och fom jag hår ej underlåt at tilftyrka. Plå-

fter och Salfvor brukas nnftan aldrig, utan

då fåren åro färdige at lakas förbindas de
med Goulards-vatten. Då fåren åro mycket
orena brukas China med Camphert , Mel
aeruginis, Ungv. de ftyrace eller cauterium

aftuale* Andra mundirTcantia , fom Borax

,

Ledum , merc. corrof. rub. har jag ej kåt
blifva nyttjade. Uti de fall då delen tillika

år fvullen, hvilket gerna händer, då fåren å-

ro betydeligare , och i fynnerhet då de hår-

röra af fupprimerade evacuationer, år com-
presfion et af de kraftigafté medel. Den fö-

rekommer ej allenaft delens rörande, fom
til läknings erhållande år aldeles nödvändigt,

utan befordrar ockfå reforption af det fiui-

dam, fom blifvit exfravaferadt och hindrar

våtfkornas för ftarka tillop. Engelsmannen
fatta mycket varde dårpå, och man betjänar

fig dåraf med förmån vid flere Franka Ho-
fpitaler, åfven i de /lags fvulnader fom up-

komma efter contufioner , ledvridningar,

benbrott &c. Vid bindans anläggande obfer-

veras at den altid börjas från ytterfta ändan

af tårna eller fingrarna, famt continueras fe-

dermera med täta fpiraler til 3 tvår finger

éfver ifcadan, I fall detta ej i akt tages (trän-

ga-
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guleras det (tycket fom år nedanföre och fal*

]er fnart i gangrene, lika fom vi fe /ke uti

fratfurér, fom förbindas af okunnige Empi-

xicj och för hårdt tilfnöras*

Ulcera Gangranofa åro allmänna viiTa

årstider då fri/k Juft ej låtteligen kan erhål-

las. Man brukar uti dem Scarificationer, Ca-

taplasmata eller cauterium a#uale5 af deflz

medel har jag fedt god värkan och i fynner-

het en erylipelas gangras. cruris arreteras där-

igenom, at Chirurgus gjorde med en glöd-

gad knifen circulair incifion i grånfen mel-

lan det fjuka och fri/ka. Nyligen har man
til deras /körande vedertagit en ny method,
fom med förfta lår bli befkrifven uti Chir.

Acad. Handlingar, hvilken heftår dåruti at

låret betåckes med China til en tums tjock-

lek
, på hvilket federmera fmåningom dry*

pes Therpentins Spiritus tils maffan blir fom
en deg. Då denna torkar formeras en (kor-

pa, hvilken qvarlåmnas tils den af flg fjell

arTaller. I fall då ej feparation /kedt och
god fuppuration etableradt fig, fornyas fem-

ma förband och repeteras fä ofta fom finnes

nödigt. Jag har fedt all önlkad värkan af

denna method, i fynnerhet i de håndelfer,

då gangrene kunnat anfes fom et vitium lo-

cale, hvilket den gjerna år i den få kallada

gangrene tfHofpital och då Pat. krafter och
våtikor varit i någorlunda godt tilftånd. Skor-

pan blir qvarfittande alt fom det efter Pat»

cor>
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coflftitution fordras mer eller mindre tid til

Separationens fullbordande, och den affålier

ej förr ån han nödfakas dårtil af den mångd
vahr, fom innanföre famlat lig» Utom Chi-

nans antifeptiika kraft bör detta medels go-

da värkan förmodeJigen til/krifvas den yttre

luftens ute/lutande, hvars tilkomft i dylika

ikador år få högft fkadelig, och defsutom

hindras ej dårigenom fårets utdunftningar få

fulikomligen fom af Plåfter, hvilka juft af

den ordfak öka rötan. Defla ändamål upfyllas

på långt når ej få val af Catapl. Saturn. hviiket

blifvit recommenderat i ulcera gangren: och
jag fedt ej utan nytta invandas. Uti Ulcera

tariofa brukas mycket at , då få ike kan,
underhjelpa exfoliationen genom benets drä-
pande med rongien, efter hvilken operation

•benet förbindes med digeftiv, emedan man
funnit at tort Charpie retar för mycket.

Amputationer voro fordom me
e
ra al i mån-

ne, i fynnerhet då Hr. Puy var Ofver-Fålt-

/kår, hvilken åfven haft den, kan/ke ej al-

deles klanderlöfa, driftigheten, at 3 gånger

göra Amputatio femoris in articulo, jag be-

höfver ej fåga med hvad utgång. De åro

nu af de ordfaker jag åfvanföre anfördt, me-
ra fållfynta och kan/ke för mycket 5 åtmin-

ftone fåg jag en Man, fom med en knif af-

(kurit art. brachialis 3 tvår finger från arm-

hålan , fatta lifvet til , då man genom am-

putationen, i tid anftåld, efter all fannolik-

4 het
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het kunnat rådda honom. Operationen Iker

annars a deux tems, men med rak knif,

fom efter Hr. Desaults råd blifvit nåftan

allmänt vedertagen. Man har förfökt Alen-

cons method at afftåra hud och kött nedi-

från upåt och inåt, men funnit i:mo, at den
påfyftade befparingen af hud och kött däri-

genom ej mera vinnes, ån då retraction fker

med klufna compreflen; 2:do at ligatura va-

forum år fvårare at förråtta och 3:tio,at den

äger famma olagenhet fom operation en lam-

beaux, at flora och långfamma fuppurationer

formera fig under rlikarna, hvilka förfena

läkningen anfenligt. Det år en afgjord fan-

ning, at MufcJarnes retratfion altid år obe-

tydelig, få långe tela celluJari», fom håller

dem tilfammans, ej blifvit uplöft. Således

fer man ftraxt efter amputationer nåftan in-

gen denudatio osfis, men denna blir betyde*

lig i famma mån fom fuppuration etablerar

fig och förftör cellulofan, fom förut lämnat

Mufclarne ftöd och hindrat deras tilbaka

dragning. I anledning håraf åger man re-

dan a priori et fkål emot detta operations-

fått, dar retningen altid år betydligare, få-

ret tiltåppes och en ymnigare fuppuration få-

ledes mälle formera (ig. Hr. Desault har

nyligen börjat vedertaga den gamla metho-

den, at anlägga ligaturen på arteren enfam,

otan at tillika innefatta kringliggande delar

,

fom Hr. Petit förft påfunnit och fom feder-

me-
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mera blifvit allmänt och med framgång på
andra ftållen efterfölgdt. Hr. Desault på*

flår fig därigenom, ej allenaft undvika en o*

nödig retning och de ölägenheter fom ibland

upkommit af Nervernas innefattande, utan

lager ockfå, at hsemorrhagien därigenom få*

krare fårebygges. De olyckliga håndelfer,

fom föranlåtit Chirurgi at öfvergifva denna
method, tilfkrifver han den oföriigtigheten

,

at de för hårdt tildragit ligaturen, hvarige-

nom händt, at Puls-ådrens inre hinnor blif-

vit afknipne, då ftumpens mortification och

feparation åfvanföre knuten blifvit en nod*

våndig föJgd. At förviffa (ig om det få /ker

,

liar han gjordt rléra förfök på lefvande djur

och funnit at ruptura tunicarum interiorum

altid åftadkommes då ligaturen öfver en vifs

point tildrages , i anledning hvaraf han rå*

der, at ej forcera knuten vidare, ån til defs

endaft något litet blod exfuderar ur öpnin-

gen. Jag har ånnu ej fedt denna method
tilråckeligen, for at kunna med fåkerhet dö-

ma om defs företräde framför den vanliga.

Vid detta tilfålle bör jag åfven omtala de

förfök Hr. Desauit anftåit, för at förviffa

fig om möjeiigheten af de Hågs confecutiva

anevrismer, hvilka viffa Theoretici påftå up*

komma då någon af arterernas hinnor bru-

ftit eller tilfålligt vis blifvit öpnade och då,

fom de fåga, kårilet på detta irålle vidgar

fig, emedan reiiftancen mot blodens ftyrka
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blifvit förfvagad. Han har blotfadt carotis

på Hundar
5

börtdiffequerat få mycket möje-

ligt varit de yttre hinnorna och låtit fåret

federmera lakas. Dä djuret efter några må-
nader blifvit dödadt, har han funnit PuJs-

ådren på defta ftåile fnarare coarcterad ån

dilaterad. Samma phenomene har åfven vi-

lat fig
?

då inre hinnorna blifvit på åfvanan-

förde fått afKnipna. . Om detta få förhåller

lig, hvarpå jag ej bor tvifla, åger man et

nytt bevis på huru » liten tro bör fattas til

raifonnementer, då de ej béfannas af förfa-

renheten, och huru lått dnt år at bevifa mö-
jeligheten af fjtfkdomar, hvilka, defs båttre,

i fjelfva vårket ej exiftera.

Ful/lag och Lafioncs digitorum et apö«

nevrofium manus med hvaffa Inftrumenter,

flickor <&c. kunna föras under famma titel,

ty de vårk.a på famma fått och aga enahan-

da föfgder. Defle anfes gemenligen i början

fom obetydeliga, men häftig vårk med fvul-

nad tiikommer fnart, ej allenaft handen utan

ockfå hela armen updrifves af en eryfipela-

teus fvulnad, den fjuka får ibland convulflo-

ner och antingen tilflår gangrene, fom innan

kort gör flut på Patientens dagar, eller ock-

få formera tig vidlöftiga fuppurationer , fom
tiplöfa både hud och cellulofa, få at Mufclar-

na ligga likfom diffequerade och Patientens

lif förlåttes i ftörfta fara. Det år befynner-

Jigit, och Heister gör famma anmärkning,

JV.B.N.-og. i at
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at defla /kådor på Högt når ej aga få fvåra

fölgder i våra Nordi/ka Länder. Jag påmin-

ner mig ej hafva fedt mer ån et exempel
och idet i Upfala, på en Man fom ftuckit

fig i lillfingret och var hardt når döden,
men undflapp genom flora fuppurationer, fom
räckte hela 3 månaderne och Hutades med
en anchylofe i armleden. Uti Lyon och Pa-

ris har jag fedt många, alla komma til den
högd, at armen varit anfenligen fvullen med
odrågelig vårk. Utom en enda, dår aponev-

rofis palmaris blifvit /kadad genom et (kött

och dår Kallbrand med convulfioner , oak-

tadt alia anvånda medel, til/log, hafva alla

jyckeligen blifvit botade genom tilråckeiiga

Sncifioner, at förekomma fpånningen och
låmna den famlade materien fritt utlopp,

hvarpå delen beftåndigt blifvit hållen ned*
fånkt i varmt vatten til defs all fvulnad bort-

gådt. Med läkningen har aitid dragit gan-

/ka långt ut, innan de tendines och apone-

vrofer, fom blifvit blottade, hunnit exfolie-

ra fig. I de fall då eryfipelas gangraenofa

tilflagit, har man gifvit ymnigt China och
förbundit fåren med vinum aromaticum blan-

dat med Spirit. vini Camph. DefTa /lags /kå-

dor förekomma ej fållan bland Chirurgia:

Studiofi, fom under diffequerande oförfigtigt

fåra (ig med Scailpellen.

Hvita Inflammatorijka Svullfter, Ångels-

månnernas IVhitc SweUings och Franfofernas

/«-
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Inflammations blanches, åro fjukdomar Tom

jag ej fedt i Sverige , och om de dår före-

komma låra de vara ganfl<a rare, åtminfto-

ne vet jag ej at man obferverat deras förfta

eller inflammatoriika ftadium* De åro annars

litet kånda til fin natur och ånnu mindre til

cur-art. Vi hafva belkrifning dårpå af Mon-
ko och Simpson i 4 Tom. af Edinburgfka

Mcdical Effays, af Cheston i defs Patholo»

gical Inquiries and obfervaiions in Surgery y

af Heviim i defs Patholdgie et Therapevtiqne

Chirurgicahs , och i fynnerhet af Bell i defs

Iköna Treatife on the Theory Ö3

Manage-
ment\ of Ulcers , under namn af Rheumatic

White SweUings. Deffa åga i början alla

möjeliga inflammatoriska fymptomer
?

fom
fvulnad, värk , fpånning, hög puls &c, u*

tom rådnad, hvilket gifvit anledning til de-

ras namn. De igenkännas lått af åfvannåm-

de tecken och af en fpecifique fpånftigbet,

fom ej lämnar grop efter fingret , famt af en

egen fenfus fluäuationis, liknande den man
känner i djupt liggande abfeesfer. At de ha

fit ikQ uti vafa lymphatica, år fa mycket tro*

ligare , fom de allmånnaft förekomma på de

Hållen , dar deffe finnas fom ymnigaft, t» e.

kring articulationerna, och man altid funnit

dem anfenligen dilaterade. Vid de difle&io-

ner, fom efter delens amputation blifvit an-

ftålda, har man hvarken funnit benen eller

fynovia /kadade, ej heller någon betydelig

I 2 fanv
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famling af materia, utan endaft Jigamenta,

tendines och aponevrofer updrifna til en o-

vanlig tjocklek. Då fjukdomen varat någon
tid, uphöra fymptomata inflammatoria, fvul-

naden tiltar, materien blir (karp och tumeu-

ren öpnar (ig i flera fmå fiftuJeufa öpningar,

fom ge en tunn rådaktig materia $ då defTa

jgenlåkas upkomma nya hål, få at fvulften

omfider blir full af fmå årr. Men innan fjuk-

domen kommit til denna högd har Patientens

hålfa redan lidit anfenligen genom abforp-

tion, han får häftig puls, nattfvett, coliqua-

tiv diarrhée med andra heåi/ka fymptomer,
fom fnart ftörta honom i grafven , i fall ej

amputation Iker. Ordfaken til denna fjuk-

dom år utom utvårtes våldfamheter allmånnaft

en diathefis rheumatica. Hvad curen angår

har man rådt til åderlåtningen , antiphlogi-

ftica och vidlöftiga veficantia på locus arTe-

tfus, men i ftållet för defla fiftnåmde har

man vid Hofpitalet i Lyon börjat med gan-

fka god framgång bruka et annat utvårtes

medel, fom beftår dåruti, at fedan de förfta

inflammatorifka fymptomerna blifvit håfne,

betåckes hela fvulften med fönderftött Gips

til en tvår hands tjocklek. Detta appliceras

få varmt Patienten kan tåla och ömfas da

ået kallnat. På detta fått befordras refolu-

tion fmåningom och fvuinaden förgår efter

en 14 dagar, lämnande efter fig en ftyfhet,

fom fvårligep öfvervinnes. Jag har fedt någ-

ra
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ra exempel på denna methods goda värkan,

men om man vil vånta lycklig utgång, for-

dras det curen /kall företagas i fjukdomens

forfta ftadium. Då tumeuren antingen fjelf

upbrutit eller blifvit öpnad, känner man in-

tet annat medel til Patientens räddning, ån

delens aftagande. Vi hafva flera exempel,
bland annat hos Hr. Hunczowsky i defs åf-

vananförde Bok, på de olyckor fom blifvit

förordfakade, då Chirurgus, förledd af den
flutfuation han trodt (Ig kanna i fvulften, öp-

nat denfamma antingen med knif eiier trois-

quart.

Tårfiftlar förekomma gan/ka ofta och
åro fölgder af de ophthalmier, fom uti Lyon
vida tider epidemice graffera. De (kotas ef-

tsr Hr. Petits method med god framgång.

Läkningen fker gemenligen på T4 dagar,

få framt ej tårfåcken tillika år utvidgad, i

hvilket fall det drar oåndeligen långt ut. In-

jectioner med Anels Inftrumenter brukas fal-

Jan och deras nytta kan ej vara betydelig,

få framt de ej nyttjas fimpelt fcopo deter-

gendi. Jag har fedt compresfion brukas i

dilatatio facci, fom förordfakade mycken vårk

men ingen nytta. Uti en af de håndelfer

jag fåg var tårfåcken fyld af en liten polyp,
fom hade fit fåfte på os ungvis och nedfteg

med en liten appendix i duetus nafalis. Ja-
nin omtalar en dylik i defs Memorial fur

Poejl p. 299. Mejeans och Poutaus metho-
I 3 der,
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der, den förre at införa Setaceum genom
puntfa lacrimaiia och den fednare af, til und-

vikande af årr, öpna facous lacrirrialis på in-

re fidan af ögonlåcket, hafva blifvit förfökta

utan fårdeles framgång. De 8ga ockfå one-

fceligen flera olågenheter ån förmåner.

Hydropthalmié fåg jag en, fom refifte-

rade mot alla använde medel. Man trodde

denfamma hafva blifvit förordfakad af en å-

deriåfning oforfigtigt anfiåld på den fjuka,

fom förut var afmattad af en intermittent fe-

ber. Det år befynnerligit huru mycket åder-

låtningar difponera ti! diffolutio fangvinis,

och jag tycker mig hafva funnit då Röt- el-

ler Hofpitals-febern år gång fe, at de fjuka

fnaraft faftna för denfamma, på hvilka man
anftält copieufa venaefetfio ner.

Starren opereras med Sax , fedan en li-

ten öpning förut blifvit gjord pä cornea med
en Lancette efter Hr. Daviels förfta method,

fom hår vid Hofpitalet frånciigt blifvit fölgd*

Jag tycker mig ej aga /kal at gilla denfam-

ma, ehuru jag fedt honom fom oftaft Jlå val

ut. Denne operations lyckeliga utgång be-

ror defsutom mindre på methoden, ån Pa-

tientens conftitution och ikotfeln efteråt. Chri-

ftallen uttages med curetten, fedan capfula

lentis blifvit öpnad med cyltotomen , emedan
Hr. Dessaussoy aofer det tryckande, fom
vanligt användes tiJ lentis urdrifvande, för

högft ikadeligir, och ban torde dåruti aga /kål.

Ögo-
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Ögonen förbindes efter operationen ej med
våta comprefTer, utan tackas endaft 16/ligeti

med tort och mjukt charpie, fom då och
då aftages for at borttvätta de orenligheter

Jom famlat fig. Man har funnit och H:rr

Janin & Pellier de Zuengsy göra famma
anmärkning, at inflammationen härigenom

båttre förekommes ån då ågat beflåndigt

hålles fucktigt. Tr. Thebaica Ph. lond. fom
i denna affigt berömmes af Engelsmånnerne,

har jag ej fedt brukas. Jag fåg åfven hår

en artificieile pupills öpnande, fedan den na-

turliga genom en efter Starr-/kårningen å-

kommen inflammation fammangrodt. Cor-
nea <5pnades och Iris klöfs med en vafs Sar
nedifrån upåt efter Janiims råd, fom funnit,

at kanterna åter fammanvåxa då incifion Iker

transverfelt. Patienten åter^ck fynen.

Brdkjkdrningar forekommo tvånne, bag-

ge herniae fcrotales, ej mycket flora och u-

tan betydeliga adhaerancer. De aflupo lyc-

keligen, ehuru tarmarne i den ena håndel-

fen voro nåra at falla i gangrame* Det år

bekant at man mycket tviftat om dilatatio

annuli abdominalis bör /ke utåt eller inåt,

för at undvika art. epigaftrica, hvars lsefion

år af få mycken betydenhet. Så den ena fom
den andra af deffa methoder, hafva fina flo-

ra förfågtare, och bagge hafva vid fina til-

fållen haft olyckelig utgång, af den ordfak,

at arteren cåflan Jika ofta befinner fig på in-

l 4 fc
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re fom på yttre fidan af annulus, och det

blifvit anfedt for omöjeligit at innan opera-

tionen förvifTa fig om defs låge. Herr De-

sault påflår fig
,
genom en itor mångd qb-

fervationer, dem han dels? fjelf gjordt, dels

erhållit af andre, hafva funnit det Pu's-ådren

beftåndigt befinner (ig på famma fida fom fu-

niculus fpermaticus, få at dilatationen med
ali fåkerhet kan Ike inåt, då Sådesftrången

ligger på yttre (Idan af Bråkfåcken eller vice

verfa. Ordfaken til denna difpofition år fvår

at förklara. Som det medför liten eller in-

gen fvårighet, at efter Bråk-fackens öpning

underråtta fig om Cordonens belägenhet, år

uptåckten af ftor betydenhet, och det vore

at önfoa at den ville befannas af vidare for-

farenhet.

Sten-fkdrningen fker efter en egen me-

thod, fora i vifTa delar liknar Raws. Par.

lågges på et iluttande Bord och hålles af

3:ne hjelpare. Operator håller algali med
Jilfingret, uplyfter Scrctum med annularis och

rnedius och fpånner huden med pekfingret

och tummen af vånftra handen. Incifionen Jker

med en Biftourie, mera rak och något ftör-

re ån de vanlige, a deux tems, om Pat. år

fet, men på en gång om han år få mager

at creneluren eller fonden kännes genom in-

tegumentema* Knifven dirigeras ej direfle

åt tuber ifchii, fom vanligt, utan litet nedan-

om denfamma, hvarigenom art. pudenda båt-

tre
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tre undvikes, men man löper mer fara at

fkada inteftinum rectum. Olägenheten af den-

na lilla knifven , fom annars år fäkrare och

/bårtre at Hyra , ån de itora och breda lirbo-

tomerna, år den, at proftata ibland, i fyn-

nerhet på feta perfoner, ej tiiråckeligen kan

genom/käras, i det fallet dilateras med Haw-
kins Gorgeret tranchant efter Hr. Desaults

förbättring. Då incifionen ikedt införes fing-

ren och på denfamma tenetten. Om ftenen

ej ftraxt kan fattas, göres inje&ioner fom hin-

dra blåfans fammandragning och låtta calcu-

li igenfinnande. Man vet at infprutningen

blifvit förkaftad af fomlige, men Hr, Des-

saussoy , fom ånnu ej under 104. Operatio-

ner haft den olyckan at ej kunna uttaga fte-

nen
,

påftår at man utom dem i viffa fall e|

kan vinna (It ändamål, och at de håndelfer,

då ftenen efter dåden funnits inneiluten uti

en appendix veficae ej exifterat f6re opera-

tionen , utan upkommit därigenom, at man
lämnat blåfan tid at contrahera fig. Det tyc-

kes åfven vara naturligt at man vid fonde-

ringen ej fkulle känna en fåledes inneiluten

ften. Bland 5 calculofi dem jag fåg opere-

ras i Lyon, var en Gåffe af 6 år, på hvil-

ken åfven appareil lateral bruktes, och et

Fruntimmer från hvilket ftenen af et Duf-

åggs ftorlek uttogs genom urethra, fom di-

kterades med en incifion. Alla gingo Jyc-

keligen igenom och läktes på kort tid , u-

I 5 tom
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tom en enda, hos hvilken en fiffel qvarblef.

Af omkring 50, fom hår årligen opereras,

dör knapt hvar io:de, hviiket år ovanligt.

Då ftenen år få flor at han ej kan uttagas

genom laterella methoden , brukas haut ap-

pareil, den man med alla fina ölägenheter

håldre utväljer, ån underkaftar fig de olyc-

kor, fom man tror följa på ftenens våldfam-

ma fönderkramande. Hr. Louis råd at lem-

na flenens uttagande til defs fuppurationen

relacheradt får-bråddarne, förkaftas af de
flåfta, och jag har ånnu ej ledt detfamma
blifva efterfölgdt. — I Rom fåg jag 4 ften-

fkårningar lika fimpelt fom illa fårråttas. In-

cifionen fkedde med Moreaus flora lithotome,

då den ej var tilråckelig dilaterades hon med
fingrarne och med flenens uttagande gicks

få oförfigtigt tilvåga, at bitar af blåfan un-

derftundom medfölgde. De opererade dogo
alia af haemorrhagie eller gangrene.

Simpla Benbrott inråttas hår aldrig in-

nan fvulnaden til ftörre delen lagdt tig, få

framt de fjuka ej inkommit i få god tid,

at denfamma ånnu ej tilkommit. Delen låg-

ges endaft i tjenligt låge, emollierande grö-

tar appliceras och då fvulnaden bortgädt,

göres förft reduftion och bandagen anlågges

mail med circulairer. Man har hårftådes ve-

dertagit emollientia i ftållet för refolventia

uti a ila de fvul nåder, fom upkomma efter

lindriga contufioner, iedvridningar, benbrott

nu
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m. m. Man paltar at de göra lika fnar vår-

kan, famt at den ftyfhet fom gerna efteråt

qvarblifver i delen, båttre förekommes. Då
fvulnaden bortgådt fmörjes delen en lång tid

med Olja. Ordfaken til drögsmålet med
Frafturernas redutfion år, at man vil förut

le hvad utväg naturen fjelf vil taga , och ej

oka retningen genom et nytt bemödande,
då partierne förut åro fpånda. Defsutom har

man fedt delen komma i gangrene, då ban-

dagen blifvit anlagd innan fvulnaden kom»
mit til fin högd. Hvad detta angår få har

man altid at befara delens mortification, då
bandagen för hårdt tildrages eller anlågges

endaft på fjelfva brottet 5 men då den bör-»

jas från ytterfla extremiteterna och federme-

ra continueras med aftagande tryckning til

tvår hand öfver [kådan, år intet medel få-

krare at hindra och fördrifva fvulnaden. Hvad
åter benens inrättning vidkommer, få låter

den val i viffa fall ej göra lig innan fvulna-

den til en del bortgådt, men få tyckes det

vara rådeiigit at göra denfamma ju förr defs

Mldre, af ordfak, at benen efter en vifs tid

då fuccus osfeus ej mera utfilas i tilråckeiig

myckenhet, fvårligen taga fåfte. Jag tyckte

åfven at Fratfurer läktes fenare hår ån pa
andra ftållen, och jag fåg en fra&ura femo-
ris dar benen aldeles ej fammangrodde.

Fraåura clavicuJa et patella , har jag

hdt på flere ftållen merendels öfverlåmnade

åt



i4o # ) o ( #
åt Naturen, då de förra låkts med liten dif-

formitet och de fednare med knåets orörlig-

het. Deffa fölgjder kunna ej heller undvikas
med de vanlige onyttige bandagerna.

Fraflura complicata aga hår lika olyc-

kelig utgång och Ikötas på famma fått (om
på andra ftålien. Jag vantar med förfta til-

fålle at få fe nyttan af Cataplasmata aroma-
tica, dem Hr. David med fä mycken fram-

gång nyttjat i complicerade Fratfurer, Skott-

får och Contufioner, och genom hvilkas bruk

han undvek flora dilatationer.

Sedan min ankomil: til Paris har jag

haft tilfålle göra hvarjehanda märkvärdiga an-

märkningar, få angående Benbrott i allmän-

het, fom i fynnerhet om Fraéturae complicatae,

claviculae, patellae och colli femoris, famt om
ruptura tendinis achillis. Deffa ikali jag med
förfta öfverfånda.

Utom de Sjukdomar och Operationer

jag åfvanföre anfördt, förekommo under den

tid jag frequenterade Hofpitalet i Lyon, fle-

ra andra af mindre betydenhet, dem jag ej

trodt löna mödan at får/kildt nåmna, utan

/kali inrycka det hufvudfakeligafte i de be-

råttelfer jag framdeles kan få tilfålle at in-

fånda.

Ut-
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Utdrag af Bref ijrän Doä. Bucchave til

JJfeff. Hedin , dat. Köpenhamn den

12 Martti 1785*

For Kikhoftan, fom gTymmeligen härfkat

denne Vinter, har jag til min flora glädje

funnit et gan/ka godt medel, hvilket jag til

allmän nytta vil upgifva. Det beftår uti Ra-
dix Belladonnae, fom gifves i pulfver från et

hälft til 6 gran, med Såcker rifvit, efter fom
Patientens ålder år, och har innom 8 a 14
dagar, dåreft Kikhoftan icke räckt defto läng-

re, eller varit altför hård, denna fvåra fjuk-

dom därigenom blifvit aldeles öfvervunnen.

Härvid har jag dock ibland gifvit Emetica

hvar 4:de dag, famt får öfrigt Beliadonna

morgon och afton.

En obotelig oformogenhet , atnedjväljamtit

eller dryck , härrörande af magem
(yentriculi) fammanfnårpning, genom
Scirrheuja härdheter, å denna och

närliggande delar i Regio epiga/lrica,

bejkrifven i Bref til G. D. och R.

af Acrel, af P. G. Lindroth, &
xaminerad Chirurgus.

Hr. E. O. en Man vid några och 30
år, hade på de 2:ne fednare åren, och i

fyn-
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Jynnerhet från O&ober månad (Iftledne, fa*
rit gan/ka mycket plågad af en flor fvårighet

vid nyttjandet af någon mat; emedan då ma*
ten hunnit ner til et vift ftålle, nåftan midt*

för maggropen (Scrobiculus Cordis) har den
ej längre kommit , utan tyckts aldeles fal-

nat dar, fåfom en tfopp, hvilken antingen

efter några timmar, et haift eller til och med
et helt dygn, forft kunnat fjunka riktigt ner;

eller ock i annat fall måft racklas och fpot-

tas up. Samma olågenhet kändes ock vid

tunna (åkers förtärande.

Förfta anfallet af denna fjukdom var e-

genteligen Vårtiden 1783 i
då han efter en

Xkål kalt vattens ovarfamma drickande , un-

der det han var fvettig och varm, ftraxt feck

Idnning af en fvår magplåga, fom dock., ef-

ter någon tids nyttjande af Rhabarberina och
andra båika famt Aromatiika medel , blef få

vida håfven och hjelpt, at han ej klagade

fig öfver någon betydejig olågenhet håraf pä
mer ån et års tid; men måfte dock aitid å-

ta litet i fender och ofta, om han fkulle må
val af maten.

Men i 0<5tober fiflledne, efter någon å-

dr2gen förkylning, anfatte fjukdomen åter;

då rlere Läkare rådfrågades j efter hviikas or-

dination han nyttjade åt/kiliige båfka och
magftyrkande faker hela tiden bortåt, hvar-

under dock fjukdomen alt mer och mer til-

tog. De förfta månaderna af detta fjukdo-

mens
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mens fednare anfall, kunde han ibland fiere

dagar få riktigt nyttja och behålla maten 5

men åter andra dagar, var det omöjligt at

få ner något, utan at ftanna qvar på vanligt

ftålle, då liten värk och ömhet kändes på
flållet, men i fynnerhet en flark oro och

ångllan, få långe maten fatt qvar, hvarunder

han åfven tvingades til flera flags bemöd-
ningar, at antingen få denna ftopp at fjun-

ka ner, eller at komma tilbakars up: fåfom

i förra fallet, at ligga på magen, trycka ho-

nom mot bordet, fitta framftupa med brö-

flet mot knäna 5 eller i fednare fallet, föka

genom något retande i halfen tvinga fig til

kråkning$ ty under hela fjukdomen var har*

annara fri från kråkningar, icke en gång re-

telfe dårtil , om ån/könt maten futit qvar he-

la dygnet 5 ingen fvårighet var vid nedfvål-

jandet uti matftrupen, utan maten gick gan«

/ka lått därigenom 5 ej heller någon betyde-

Jig kånfla och ömhet på flållet dar maten
kändes faftna, utom på fifta flutet af fjukdo-

men. Under alt detta förmårktes intet tec-

ken til någon feber, utan et beftåndigt af-

mattande och afmagrande.

Vid flutet af fiftledne Januarii månad
blef jag af Patienten rådfrågad, då han re-

dan til krafterna var mycket afmattad.

Hvarjebanda medel, fom fedan blefvo

förfökte, i anledning af de råd Hr. General
Direå. och Riddt Acäei härvid täcktes mig

med-
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meddela, fåfom utvårtes med Veficatoria,

Dragplåder, baddningar af ljumma Linfrös-

grötar med Camphert uti öfver magen och

på ryggen , lamt ljuma vatten-bad i kar 1

, af-

ven några lenande och afförande medel, forn

någon gång kunnat nyttjas invårtes, har dock

alt varit ut*n lindring eller nytta 5 fjukdomen

okade (ig lluteligen få, at den ringafte födas

nedfvåljande blef honom omöjelig^ och Pa-

tienten måtte nåilan til jlut fvålta ihjåJ $ ehu-

ru man fom oftaft fökfe uppehålla lifvet rried

födande Giftirer. På något öfver g dagars

tid förmådde han ej nedfvålja det ringafte

,

utan med en fjäder doppad i Vin och Vat-

ten, måfte man endaft ftryka på hans läp-

par och tunga at därmed lindra hans hetta

och törft.

Under de olideligafie plågor på de fi-

fta dygnen, då han ej kunde ligga i fin

fäng, utan framftupa i en annans , knä, och

efter et iluteligt krafternas afmattande , afled

han den 24 Martii om morgonen.

Dagen därpå den 2<f öpnade jag Li-

ket, och uptåckte följande fjukdoms-ordfa-

ker , hvilka, ehuru hittils fördolda, likväl i

det närmade voro, för döden, mifstänkta :

i:mo, Omentum fants aldeles bortfmålf.

2:do, Lobus Minor Hepatispå defs con-

vexa fida fåft vid Diaphragma och Bröftbe-

nct, til en Riksdalers ftorlek.
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3:tio, På defs concava fida med magen
Iiopväxt til en flat hands vidd, hvilket ftälle

var förhårdnadt til et Cartilagineuft och Scirr-

fceuft väfende, fom gick til hälften in uti

Lefrens fubftance , hvilken dock för öfrigt

var naturlig , utan får eller fvulnader.

Lobus major hepatis var aldeles o/kadd*

4:to, Sedan Lobus minor hepat. var

/kild från Ventriculus, fyntes dock ej något

fullkomligt tecken til Mage, utan altfammans

var hopväxt uti en hårdhet, fom til confiften-

cen liknade fullkomligt brå/k, och til utfeen-

det var hvitgult, liknande en famling af fett

eller talg, utplattadt i en rundhet, fåfom en
liten talrick, faftväxt vid ryggraden och al«

deles intryckt åt ryggen.

<;:fo, Sedan Magen (Ventriculus), på fått

fom man kunde för den Cartilagineufa eller

Seirrheufa växten ikull, var /kild från de un-

derliggande delar, med knifven, öpnades han
från Cardia anda til Pylorus , då han befants

få hopdragen, at knappaft et hälft qvarter

vatten däruti ikuile kunnat inrymmas»

6:to, Cardia, feu Orificium Sinifirum

Ventriculi, var väl något tjock och omgifven
af nåmde hårda växt, men dock icke få

tåpt, at ju maten därigenom tyckes kunnat

komma ner i Magen 5 ej heller fants där el-

ler på något annat flälle i den Seirrheufa

växten , ringafle tecken til något haeteroge-

r/.B.N:oio* K neum,
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neum, fom var fupponerat, hvilket jag på
det nogafte underfåkte.

Arcus major Ventriculi och vid defs Ex-

tremitas finiftra var til någon del fritt från

hårdhet, af en tums bredd, fåfom et band
långs efter flora curvaturen, men från detta

band tiltog hårdheten och tjockheten alt mer
och mer, ju närmare man kom åt Arcus
Minor och Orirtcium Dextr. Ventriculi , hva-

refl Magens kanter och tunicae ventriculi vo-

ro aldeles förvandlade och intagne af fam-

ma hårda åmne, och få tjocke, at nårmaft

Pylorus och Arcus Minor ventriculi, då den
genomflkars, var den af 2 tvår fingers tjock-

lek, och få hård at man hade fvårighet at

med knifven kunna fkåra därigenom, likafom

man hade {kurit i Epiphyfes coftarum nåra

intil fternum.'

7:mo, Pylorus var aldratjockaft och hår-

daft; fjelfva öpningen ganlka trång och nu

upfyld med et gulgrönt var eller materia.

Och tycktes iåledes fvårigheten för matens

nedkommande, haft iit egenteliga hinder u-

ti Magen af defs litenhet, hårdhet och fcirr-

heufa egen/kap famt trångfeln vid Pylorus.

8:vo, Oefophagi iltft och Duodeni bör-

jan voro mörke, fvartaktige, fladdrige och

fköra, förmodeligen af den vid dödsftunden

tilkomne gangrasn, åfvenfå voro ock alle of*

rige inteftina, få Tenuia fom CrafTa på li-

ka fått befkafTade, famt helt tomma, utom
in-
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Jnteftinum colon , fom innehölt ånnu någon

faraling af foeces, fom dock icke voro hårda.

C):no, Pancreas var helt och hållen faft-

våxt med Magen framtil och med Ryggra-

den baktil 5 aideles förvandlad i en fcirrheufe

våxt, likaiom Magen, tillika med glandlarne

i mefenterio, ocrr utgjorde en hård knöl ftor

fom en knytnåfva, och då man /kar dåruti

fyntes inga tecken til fuppurationer eller an-

dra Haeterogenea, utan var aideles likadan

anda igenom.

lo:mo,-Lien var aideles fri/k och i na-

turligt tilftånd.

ii:mo, Renes voro ock utan fel, ehu-

ru på de fifla veckorna af fjukdomen, den
fjuke klagade öfver vårk i dem, urinerade

ofta och mycket, faftän intet mtt under den
tiden kunde nedfvåljas eller njutas.

I2:do, Ren Succenturiatus Sinifter, få-

lom nårmaft den fcirrheufa växten, var ock
åfven af famma hårdhet angripen.

I3:tio, Diaphragma på den delen fom
år uti Regione Epigaftrica var ock något in-

tagen af famma fcirrheuflte.

l4:to, Således var hela Regio Epigaftri-

ca med defs måtta contenta intagen af den-

na befynnerliga fcirrhus.

l$:to, Bröftet med alla defs innehållne

delar voro ofkadde och fullkomlige, utom
Cartilago af den 7:de Cofta vera på högra

(idan nåra intil apophyrTs enfiformis , fom ha-

ft 2 da
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de på fig en knöl, likafom efter något brott;

hår var Lobus minor hepatis mårkeiigaft faft-

våxt vid bröftet. Det bief mig ock nu be-

rättat, at den döda for några år fedan iått

et häftigt Hag (contufion) på detta ftållet

,

ordfakat af et fall genom ftjelpning med en
Chaife, fom förmodeligen blifvit illa vårdat,

oför,delt och lagt grunden til deffa indurationer.

Detta var hvad jag vid den döda krop-

pens ranfakande i akt tog. Och ehuruvål i

detta och dylika fall, platt ingen hjelp kan
förväntas, gifva dock de updagade ordfaker-

ne efter döden, bäfta ljus om ordfakernes

råtta belkaffenhet och botelighet. Läkarens
förutfago om ordfaker och utgång i en fjuk-

dom, emottages håldre af den fjuka och an-

höriga, ån blotta ovifsheten. Hela förlop-

pet bör ock tjäna dem til varning, fom li-

dit någon ntvårtes våldfamhet på kroppen,

fåfom Tvåra fkakningar ochftötningar, at hål-

dre mifstånka det onda, faft ået icke fynes,

och i tid göra f\t bäfta til fölgders afböjan-

de, ån at vårdslöft öfverlåmna alt til tiden

och ödet.

Väderleken och gangbare Sjukdomar i $a-

nuarii, Februarii och Martii Måna-
der 1785.

Januarius :

I. Morg. klart, 11 gr. k. Bar, 25,38? midd.

10 gr. kalt. 2. Morg.
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2. Morgi klart, 16 gr. kalt, Bar. 25,35-

midd. 11 gr. kalt, fnögade om natten.

3. Morg. mulet, 5 gr. k. Bar. 25,18. midd.

4 gr. kalt, fnögade hela dagen.

4. Morg. mulet, 10 gr. kalt, Bar. 25,18-

midd, 10 gr. k4 Bar. 25,24.

5. Morg. mulet, 9 grad. kalt, Bar. 25,48»
midd. 7 gr. kalt, fnögade.

6. Morg. mulet , 1 gr. v. Bar. 24,90. midd.

1 gr. vi Bar. 24,87-

7. Morg. mulet, 13 gr. k. Bar. 25,98- midd.

14 gr. kalt, fnöyrade hela dagen och

natten.

g. Morg. urväder, 12 gr. k. Bar. 25,52.
midd. 12 gr. k. Bar. 25,7o.

9. Morg. klart, 17 och en half gr. k. Bar.

26,03. midd. lo gr. k.

10. Morg. mulet, 2 gr. k. Bar. 25,76. midd.

Therm. O.

11. Morg. mulet, 1 gr. v. Bar. 25,67. midd.

i gr. v.

12. Morg. måft klart, 6 gr. k. Bar. 25,51*
midd. 5 gr. k.

13. Morg. mulet, 1 gr. k. Bar. 25,51. midd.

3 gr- h
14. Morg. mulet, 3 gr. k. Bar. 25,64! midd.

2 gr. k.

15. Morg. fnögade, 2 gr. k4 Barom. 25,55.
midd. 1 gr. k. fnögade hela e. m.

16. Morg. mulet, 4 gr. k. Bar. 25,50. midd.

4 gr- k
1^ 3 17. Morg.
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17. Morg.' klart, 4 gr. k. Bar. 25,66, midd.

9 gr. k. fnögade om natten,

18. Morg, mulet, 1 och en half gr. v. Bar,

25,36. midd. 2 gr, v. om natten dugg-

rågn.

19. Morg, duggragn och dimma, 3 gr. v.

Bar. 25,30. midd. 2 gr, k. Bar. 27,38'
fnögade e. m,

£0. Morg. mulet
, 8 §r * k, Bar. 25,70. midd*

9 gr. k. Bar. 25,77.

21, Morg. mulet, 8 § r« & Bar, 26,03^ midd,

4 gr. k. Bar, 26,04.

22, Morg. klart, 9 gr. k. Bar. 25,90. midd,

5 gr, k. Bar, 2 5,84»

23, Morg, mulet, Therm. O. Bar. 25,73.
midd, 3 gr. v,

24, Morg, mulet, 2 gr. v. Bar, 25,69, midd,

3 gr* v.

25. Morg. mulet, I gr. k. Bar, 25,70. midd*

Therm. O. Bar. 25,71-

26. Morg. mulet, i och en half gr, k. Bar,

25,82. midd. en half gr. k.

27. Morg, mulet, 5 gr. k. Bar. 25,74. midd,

2 gr, k. Bar. 25,64.

28. Morg. klart, 6 gr. k. Bar. 25,38* midd,

Ther.m. O. Bar, 25,24.

29. Morg. mulet, 2 gr. v. Bar. 24,86. midd.

2 gr. v. Bar. 24,77, fnögade f. m.

30, Morg. klart, 5 gr. k. Bar. 25,11, midd.

i gr. kalt, Barom. 25,21, fnögade ef-

termiddagen.

31. Morg,
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3r* Mor g. mulet, i gr. k. Bar. 25,25. midd.

2 gr, v.

Fehruarius:

l« Morg* mulet, 3 gr* k* Bar* 25,45* midd*
2 gr* k* Bar* 25,50*

2* Morg* mulet, 4 gr* k* Bar, 25,76* midd*

3 gr* k*

3* Morg* mulet, 2 gr* k* Bar* 25,63* midd*
f gr* v* Bar* 2^9,

4* Morg* mulet, Therm* O* Bar* 25,40*
midd* 1 gr* v* Bar* 25,34* e* m* rågn-

blandad fno*

5* Morg* mulet, 2 gr* v* Bar* 25,19* midd*

2 gr* v* Bar* 25,15, fnöflalk e, m*
6* Morg* mulet, 2 gr* v* Bar* 25,17* midd*

1 gr* v* Bar* 25,10, fno hela dagen.

7* Morg* mulet, 2 gr* v* Bar* 24,93* midd*

2 gr** v* Bar* 24,87? *nö ne^ dagen*

8* Morg* mulet, 1 gr* v* Bar* 24,90* midd*

4 gr* v* Bar* 24,93*

9* Morg* mulet, 1 gr* v* Bar* 25,13* fnfi-

gade* Midd* 3 gr, y* Bar* 25,21, fno-

gade litet,

IO* Morg* ftrömoJn, 2 gr* k* Bar* 2 5,27*
midd* Therm* O* Bar* 25,58* fnögade

e* m*
II* Morg* klart, 5 gr* k* Bar* 25,91* midd*

3 gr* k* Bar* 26,03*

12* Morg* klart, dimma, 12 gr* k* Barom*

26,24* midd* 5 gr* k*

K 4 13* Morg*
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13* Morg* ftrömoln, 9 gr* k* Bar* 26,02»

midd* 2 gr» k* Bar, 25,96*
14. Morg* mulet, med litet ftånkfrn

, j gr*

k* Bar* 25,61* midd» 2 gr* v* våt fno
och litet rågn e» m.

15* Morg* mulet, 2 gr* v* Bar* 25,24» midd»
I gr* v* Bar* 25,07, om afton* ftorm
och yrväder öfver natten*

l6* Morg* N* ftorm och urväder, 14 grad*

k* Bar* 25,04* midd* 15 grad* k* yrde
hela dagen*

17* Morg* ftorm-urväder , 3 gr» k* Bar» 24,97*
midd* 5 gr* k* fnogade hela e* m» och

- ' natten*

184 Morg* mulet, urväder, 5 grad* k* Bar*

25,45» midd* 4 grad* k* urväder hela

dagen*

19* Morg* urväder, 13 gr* k* Bar* 25,44*
midd» 9 gr* k* Bar» 25,36* , yrde hela

dagen*

20« Morg* fnogade, 5 gr* k* Bar* 25.02*
midd* 1 gr» k» Bar* 25,07*

21* Morg* mulet, 4 gr* k» Bar* 25,18* midd*

3 gr* k»

22* Morg* yrväder, 5 gr* k* Bar» 25,07*
midd* 5 gr* k* fnogade hela dagen*

23* Morg* ftrömoln, 16 gr* k* Bar* 25,25*
midd* 11 gr* k*

£4* Morg* klart, 19 gr* k* Bar* 25,32* midd*
12 gr* k*

25* Morg*
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25* Morg* mulet, fmåfnögade, io gr* kalt*

Bar* 25,31* midd* 9 gr* k* fnögade he-

la dagen*

26* Morg* mulet, 19 grad» k* Bar* 15,76*
midd* 17 gr* k* Bar* 25,88, klart*

27* Morg* klart, 27 gr* k* Bar* 26,12* midd»

21 gr, k* Bar* 26,13, aft* 27 gr* b*

28* Morg* mulet, mö-yra, 19 gr* k* Bar*

25,71* midd* 20 gr* k* mot aft* 5 gr* k*

Martius:

i; Morg* klart, 11 gr* k* Bar* 25,28* midd*

15 gr* k* Bar* 25,57*
2* Morg* mulet, fnögade, 13 gr* k* Bar*

25,57* midd* 3 gr* k* fnögade f* och
e* m*

3, Morg* mulet, Therm* O* Bar* 25,54*
midd* 5 gr* v*

4* Morg* mulet, i gr* v* Bar* 25,53* midd*

4 gr* v*

5* Morg* mulet, 2 gr* k* Bar* 25,47* midd*

5 gr* v* klart.

6* Morg* klart, 2 gr* k* Bar* 25,58* midd*

5 gr* v*

7* Morg* klart, 4 gr* k* Bar. 25,63* midd*

3 gr* v*

8* Morg* klart, 5 gr* k* Bar* 25,50* midd*

5 gr* v*

9* Morg, mulet, 7 gr* k* Bar* 25,27* midd*

3 gr* k*

K 5 io* Morg*
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I O» Morg» fnogade, 3 grad* k* Bar* 25,16»

midd» 4 gr, k» fnogade, aft. klart, 13

gr* k»

IU Morg» mulet, 11 grad* k* Bar* 25,12»
midd* 2 gr* k* yrde f* m* aft* Barom»

24,95 , 8 gr* k*

12» Morg» klart, 12 gr* k* Bar* 25,02* midd»

9 gr* •*

13* Morg* klart, 16 gr* k* Bar* 25,20* midd»

10 gr, k*

14* Morg* klart, ig gr» k* Bar* 25,25* midd»

2 gr* k»

15* Morg* mulet, 8 gr* k* Bar* 25,19* midd»

'Therm* O*
l6* Morg* mulet, 4 gr* k» Bar* 2},38* midd»

8 gr* v*

17* Morg* klart, 2 gr* k* Bar* 25,38* midd»

2 gr* v* Bar* 25,52.

18* Morg* klart, 8. g r* $ Bar* 25,52* midd»

2 gr* k* Bar* 25,62*

19» Morg* klart, 10 gr* k* Bar» 25,44» midd»

2 gr* k*

20» Morg* urväder, 6 grad* k* Bar* 25,06»

midd* 6 gr» k*

21* Morg* klart, 14 gr* k* Bar» 25,16» midd*

g gr* k* Bar* 25,06*

22» Morg* klart, 18 gr* k* Bar» 25,03* midd»

10 gr* k» Bar* 25,17* yrde litet f» och

e* m*

23* Morg» ftromoln, 11 gr* k» Bar» 25,31*

midd* 6 gr» k»

24* Morg»
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24* Morg* ftrömoln, 15 gr* k* Bar* 25,40*
midd* 7 gr* k*

25* Morg* klart, 14 gr* k* Bar. 25,44* midd*

4 gr* fc

26» Morg* mulet, 3 gr* k* Bar» 25,30* midd*

4 gr* v* aft* fnö-yra*

27* Morg* urväder, ftorm, 6 gr* fc*> midd*

6 gr* k* klart*

28* Morg* klart, 15 gr* k* Bar* 24,98* midd*

9 gr. fe*

29* Morgrklart , 20 gr* tu Bar* 25, to* midd*

7 gr* k* mulet*

30* Morg* klart, 17 gr* k* Bar* 24,97* midd*

2 gr* k* Bar* 24,87* mulet*

31* Morg* urväder, 4 grad* k* Bar* 243
66*

midd* 2 gr* k* yrväder hela dagen*

5^4,^; ^Sk^ "^^^

De allmännafte Sjukdomar voro Cathar-

re, Hofta, Angina och en Remitterande Fe-

ber, fom på flere Milen var Maligne med
flackar och rota , hälft i de hus där frifk

luft och fnygghet felades. En bedröfvelig

fördom och fruktan för drag väller fåledes

mångens förluft af hälfa och Jif, få mycket
ovederfågeligare, fom flere af Fläckfeber il-

la fjuke blifvit denna tiden förde til Kongl.

Lazarettet , hvareft dock ingen fara däraf up-

kommit hos de månge andra där varande

Patienter.

s/ti
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Satt at bereda och ofverjånda döda Fog*

lar , for at daraf göra Samlingar. In-

fändt af P. G. Lindroth.

Hårtil fordras at i akttaga 5 får/kildta

delar:

l:mo, At flå af fkinner.

2:do, Defs praeparering med påflrödt Alun-

pulfver eller A/ka.

3:tio, Defs upftoppning med Blåner, Hö el-

• Jer Dref.

4:to, Defs torkning i fria luften eller varm
Ugn.

5:to, Defs inpackning i lådor med Aroma*
ti/ka Krydder eller örter.

Förut ohferveras:

Om man har fått Fogeln Jefvande, dö-
das han därmed , at man kramar honom un-

der vingarna, midt öfver kroppen, hvarige-

nom han låttaft dör , och tillika undvikes då
fjädrarnas ruggning och nerblödning.

År han /kuten eller på annat fått dö-

dad, obferveras noga at bloden med grått

lugpapper blir val aftorkad, pä de ftållen,

dar den faftnat på fjädrarna, och det hälft

innan bloden torkat faft. Åfven fes efter

om blod år i näbben ellex ögonen, fom bort-

tages och inftoppas i ftållet grått fugpapper,

at hindra blodens vidare utrinnande.

Det
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Det förfta eller at efflå jkinnet , fker på
följande fått:

Fogelns fkinn upfkåres från nederfta de-

Jen af bröftbenet, eller nåftan midt under

buken , anda til ftjerten , då fjådrarne förut

åro undanvikne åt fidorna. Skinnet /kiljes

då med fingrarne från kroppen och fidorna

af in/kårningen , til defs man finner låret,

hvilket up/kjutes eller updrages och affldres

i leden. På famma fått göres med det an-

dra låret.

Skinnet /kiljes vidare vid gumpen eller

ftjerten från kroppen med varfamhet: fedan

dragés det ner öfver vingarna, fom böra,

på ået vingbenet, fom år nårmaft kroppen,

vara knäckte eller afbrutne, hvilket hälft gö-

res med fmala kanten af en hammare, eller

med en tång. Då man nu hunnit vånda

och draga fkinnet öfver vingarna, /kiljes det

med vingarna från kroppen, på det ftåliet

dar vingbenet år afknåckt.

Vidare fortfares med defs afdragande

af halfen, hvilket fker nåftan på famma fått,

fom man omvänder en handfke eller et korf-

fkinn.

Man fortfar med Ikinnets afdragande

anda til hufvudet, och om det år af de Fog-
lar fom det låter fig göra på, få drager man
ikinnet af anda til näbben , då man noga
bör akta lig vid öronen och ögonen, at ej

fkåra hål på (kinnet, fom lått kan /ke da

mafr



man med knifven hår måfte lofla huden;
dårföre måfte man hår altid fkåra åt nacken'

til, från huden fom år omvänd $ tils den lofs-

nar forft från öronen och fedan från ögonen.

Men år det af någon annan fort Foglar, få-

fom Änder, Lommar och Hackfpikar, få lå-

ter ej huden flå Hg öfver hufvudet. Då kan
man låtteligen öpna dem framuti halfen, då
huden fedan lått kan flås af anda til näbben

,

fom år båft, eller ock flår man endaft til

nacken och nöjer Hg därmed.

I båda fallen af/kåres fedan halfen vid

hufvudfkålen i nacken, hufvudet rånfas ifrån

hjernan och ögongloberna borttagas tillika

med alt kött och fett, fom finnes i vinggro-

parna, på hufvudlkålen, vid ftjerten fåmt an-

norftådes på huden 5 åfven ock tungan.

Då nu fåledes /kinnet helt och hållit

år hatt af Fogelns kropp och halfen med
kroppen (kild därifrån , har man tomma (kin-

net qvar, hvarvid hufvud/kålen, näbben, vin-

garna, fötterna och ftjerten åro faftfittande.

Då följer

Det andra, fom år, at praparera Jkin*

net, hvilket (ker fåledes:

Man tager helt fint fénderflött Alun, här-

med beftrör man hela (kinnet innantil på
köttfidan, och åfven införer håraf i hufvud-

fkålen, ögonhålen, vinggroparna, det tom-
ma af låren famt vid ftjerten.
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Eller ock gör man en blandning af fön-

derftött Alun och Svafvel med vatten, hvar-

uti år kokat Malört och Tobaksbladet-, *il

en confiftence af en tjock välling. Med den-

na blandning beftrykes med en penfel eller

fjäder, hela fkinnet på inre (idan och de
förenåmde ftållen. Detta fednare beftrykes

dock med varfamhet , at det ej blöter för

mycket up Ikinnet, eller våter och nerfmut-

far fjädrarna.

Men år Fogeln mycket fet på fkinnet,

låfom ftörfta delen Sjö-foglar, måtte man
förft beftrö det innantil med afka, hvarvid

aktas i fynnerhet de hvita fjädrarna från fmuts.

Denna a/kan bör då Jigga qvar i Fogeins

Ikinn öfver natten, och dagen dårpå ta-

ges den bort, då man tillika med varfam-

het föker bort/krapa det qvarblefna fettet

,

hvarpå fedan det förenåmde Alun-pulfret el-

ler blandningen nyttjas.

Det tredje år då at upftoppa Jkinnet ,

få at det beqvåmligen kan transporteras , och
tilgår på följande lått:

Til Hoppning åt de minfta Foglar be-

tjänar man (ig af Bomull eller fina Blår, åt

mellanforten af gröfre Blår famt åt de ftör-

fta af groft Dref eller Hö.
Dref, fådant fom uprepas af gamla tjå-

riga tågftumpar, och vanligen nyttjas til at

drifva och dickta Båtar med , tyckes vara

det bafta at upfylla Fogel-ikinnen med, hålft

då
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då det nyfs år uprepat och ånnu luckfar myc-
ket af tjåra, fom fåkert hjelper til at confer-

vera Fogel- Hunnen från Infetfernas ofre-

dande.

Då man utvaldt håraf det, fom tjenligf

år, och fom man kan hafva til hands, bör-

jar man med at upfylJa hufvud/fcälen och ö-

gonhålen, hvartil hålft nyttjas finare BJåner

och Bomull $ då ögonhålen åro upfylda nå-

ftan lika med hufvudet, har man til hands

antingen trinda arter åt fmårre, eller knap-

par, runda trå-kulor eller bönor åt ftörre

Foglarj håraf infåtter man i ögonhålet en få-

dan, fom paffar efter Fogelns ftorlek, i det

borttagna ögats ftålle. Eller ockfå fyller man
få mycket fom ögats proportion fordrar, en-

daft med Blårne eller Bomullen. Då detta

år gjordt dragés eller vandes fkinnet tilbaka

i fin råtta ftållning öfver hufvudet, och man
paftär få, at ögonlocken eller öpningen för

ögonen på fkinnet, komma at noga fvara

mot ögongroparna i hufvudfkålen, och den

ftoppning, fom dåruti år fyld» Man utvid-

gar då varfamt ögats kanter i lagom propor-

tion, få at öpningen blir helt rund , och ak-

tas i fynnerhet val, at de ej blifva vikte, u-

tan jåmna, flata och runda, dock icke för

mycket utfpånde. Då nu ögonen med huf-

vudet år färdigt och fjädrarna dårpå jåmna-

de, flätade och neddragne , upftoppas halfen,

det tomma af låren och fjelfva kroppen.

Hår-



HårVid märkes, at man ej bör ftoppa

mycket hårdt, eller utvidga /kinnet mer ån

det bör vara
5

utan fnarare mindre 5 ty det

år båttre at fylla, /kinnet icke mera ån tre

fjerdedelar, eller hälften af det fom det kun-

de innehålla j i fynnerhet bc5r detta obferve-

ras med halfen. Uti vinggroparna eller på
(idorna åt vingarna bor näftan ingen ting

floppas, emedan, om deffe ftållen blefve for

mycket fyllde, finge man ganlka fvårt at fe-

dan kunna hjelpa det

Då nu huden med denna varfamhet år

uppfyld , hopfyr man med nål och tråd den
åpningen, fom gjordes under buken, åfven

den i halfen, om man dar har måft öpna
Fogeln. Fjädrarna dragas och låggas fedan

jämna och i ordning* Hela /kinnet ligger i

en utftråckt ftållning på längden $ Vingarna

bindas jämt utmed kroppen, med en pap-

persrimfa, tråd eller band, fom fåftes midt

om kroppen. Fötterne dragas eller låggas

jämt ut åt ftjerten.

Hårpå följer det fjerde, fom år ät tor*

iia /kinnet då det dr upftoppadt.

Detta iker då det antingen lågges pä
et bord, uphånges i et tak, med en tråd

?

trådd igenom nåsborornä , at i fria luften tor-

kaj eller ock kan man lågga det på et brä-

de i en lagom varm ugn. Då fötterna med
tåerna få mycket torkat, at de med fvårig-

FI.B.Nioiu L het
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het kunna bojas och åro hårda, få år (kin*

net nog torrt.

Nu återftår allenaft det femte, fom år

at inpacka deffe upftoppade och torkade Skin-

nen uti Lador , fä at de med fåkérhet kun-

na transporteras, fom Iker på följande fått:

De båfte och tjenligafte Lådor hårtil å-

ro fådane, fom åro gjorde af hårdtoch kåd-

aktigt tråd, med /kottlåck på. I öfrigt år li-

ka mycket, allenaft de åro vål tåta, få at

intet watt eller några infeåer kunna komma
dårin.

Uti en fådan Låda, fom år lagom åt

de ftörfta Foglar, fom man tanker bevara

dåri , få at Fogeln kan låggas utftråckt til he-

la fin långd, beftrör man bottnen til en fin-

gers tjocklek med et groft pulver af bi/ka

aromati/ka och Ikarpa orter, fåfom Malört,

Tobaksblader , Campher eller dylika, hårpå

lägger man et hvarf med nåmde Fogel-ikin,

åter et hvarf af kryddorna , få at Jkinnen

vål betackas; vidare et hvarf Ikin och con»

tinueras på famma fått, de ftorre Foglar un-

derft och de fmårre öfverft, till dels Lådan
blir full. Ofvanpå ftrös mått af kryddorna,

och tillika låggas hela qviftar af Malört öf-

verft. På detta fått kunna deffe Fogel-fkin

förfåndas få långt man åftundar.

Bref
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Bref frän P. G. Lindroth til A. %
Högström, om framlednc Herr Ar-

chiatcrn m. m. Olof Rudbeck, den

yngreSy målade Samlingar af Sven/ka

Naturalier.

För några veckor fedan hade jag tilfål-

le at vid Löfflad Bruk %
uti Herr Baron och

Kammarherren Carl De GéERs präktiga Bi-

bliothek, noga be/kåda det^ fköna målade
Verk om Sven/ka Infetfer, Orter och i fyn-

nerhet Foglar, fom framledne Herr Archiat,

och Med. Profet i Upfala D:r Olof Rud-
beck den yngre, med egen hand och natur-

liga fårgor fjelf målat 5 hvilket framledne Hof-
Mar/kalken och Commendeuren Hr. Baron
De GéER, af vanlig nit för Natural-Hiftorien,

för en betydande penninge-fumma iig. til-

handlat. — Och fom detta Verk år få gan*

/ka litet kåndt, få torde ej illa uptagas at

jag meddelar någre underråtfelfer dårom.
De aftecknade Foglamas antal åro 2^2,

alla Sven/ka i naturlig ftorlek och få Jifli-

ga, få naturliga fårgor och Hållningar > at de
jåmnförde med Buffons, EdwARd's och
Frisch's Illuminerade Plancher, tager myc*
ket företräde för dem alla, i anfeende til

naturlighet och ej för mycket prålande får-

gor 5 ehuru Frisch's Fogel-Cabinett var gan-

fka vål och naturligt gjordt. Jag hade i det-

ta /köna och anfenliga Bibliotheque ej aHe-

L a natt
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naft tilgång til defle vackra Böcker , utan då?

fants nåflan alla Auclorer uti Ornothologien,

fåforn Aldrovandus, Jonstoiuus, Raijus,
Ruysch, Catesby, Pallas med flere. Ska-

da at jag nu få kort tid ågde tilfålle at up-

pehålla mig dar.

De ftörfta Foglarne åro på I6fa Plancher

35 öycken, alla i naturlig ftorlek. De åfri-

ge mindre Foglar åro endaft en på hvart

blad, utom de fmårfta och några dar han-

ne och hona åro på famma blad aftecknade.

Alla deffe åro i Regal folio inbundna. Ingen
belkrifning finnes hårtil , utan endaft fmå lap-

par mellan bladen liggande, hvarpå Auäor
fjelf citerat de åldre Auftorer, Aldrovan-
dus, Gésnerus, Willughby, Raijus m. fl«

lamt fkrifvit någre åldre namn.

Nedunder hvar Planche har Hof-Mar/k*

Baron De GéEK /krifvit namn efter LinnB
Syd» Nat. To:de Edit. Framfor de inbund-

ne Foglarne åro 55 pag. med Svenlka In-

fe&er uti naturlige fårgor afmå'ade, famt et

Jöft Portrait, formodeligen af Auäor, Arch.

Olof Rudeeck
,

gjordt 1720.

Utom deffe Taflor åro åfven 12 flora

folianter med vackra på famma fått målade

Örter 5 men fom Tit. vet at kundikapen om
Foglarne, varit den del af Natural-Hiftorien

fom jag måft vinlagdt mig om, få uppehoiC

jag mig ej långe vid de ofriga fakernas be-

traktande 5 utan gjorde mig en kort belkrif-

ning
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ning öfver hvar FogeJ, efter Rudbecks rit-*

ning, fom nu gör mig mycken nytta vid

kännedomen af de Foglar jag nu är fyffelfatt

med at upftoppa och confervera for Herr

Bruks-Patron Ad. Ulr. Grill.

Objervations on the method of curing the

Hydrocele by Means of a Seton. Lon*

don by h Howard, 8:o 1783. 56 p*

A. förfvarar fin Låromåftares, den be-

kanta H. Pott, Method och gör i den af-

figten en jåmförelfe med den Elfijka. Han
påftår: at Setaceum går lindrigare inflamma-

tion ån Cauflicum, bereder pus båttre och
åftadkommer mindre häftiga anftöter, famt

förkortar Curen, hvarom han, efter 10 års

årfarenhet, bJifvit öfvertygad. Hos mycket
ömtålige Patienter kan man aldeles icke bru-«

ka Caufticum, men vål et Setaceum af 8 a

jo tråder. Sufpenforium gör han af Flanell.

Seltene C/iirurgifche und Medicinifche Vor*

fä!le 9
beobachtet von Carl Ludvig

Schmalz , Med. & Chir. Doflor, mit

Kupf. Leipf. ij84- ?39* P*

I denne vål författade afhandling finnas

50 Calus och 3 Beråttelfer uti Medicina Fo-

j* 3 ren-
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renflj af deffe anmårkes följande markvård!*

ge: i) om en monflruos Aggflock) fom man
hade anfedt for et fofter. 2) om Vattufo*

ten hos en Jiafvande, 4) om en fvart Starr
,

upkommen efter en för tidig börd hos et

ig-årigt Fruntimmer, hvilken botades genom
fotbad, vomitiver, kylande afforingar och
extr, Pulfatillae. 10) om en flor Böld vid A-*

nus , fom tillika opnat fig i Urin-blåfan; vid

defs läkning gjorde Conium god tjenn\ 14)

om en Blodfvulfl vid kndt, hvarutur vid 6p-

ningen flöt en half kanna blod? den fjake

Jfri/knade genom torrt forband, infprqtningar

och Jindor, 15) om operation af et Broft

fom vägde 3o fkålpunds af Arfenic och Buc*

holz fvarta plåfter har A. fedt god värkan i

BröfUSchiYrer, 20 & 21 ) Årfarenhet om O*

pii kraft vid Gangran i tar* 28) om en

Bröft-b6Jd fom läktes genom Gurkfaft, —

»

Koppympning recommenderar han på det

högfta och ympade under I7$2 års epide*

xr\] med båfta framgång* 3 1) om en lång-

varig Spasmodifk fjukdom^ fom ånteligen bo*

(ades med Camfer och Afa foetida. — Hån*
delfer med Dibarn , fom blifvit af deras Am-
jnor fmittade med Veneri/kt. 39) om Ma*
nie y

fom botades genom extr, ftrammoniij i

Jamma fjukdom låg ock A. god värkan af

Camfer en half Scu 4 gånger om dagen och

af Tärt, TartariL et hälft lod om dagen,

41) om Fra&ura PmUa, hvartfl recommen*
de«
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deras fal- Prof. i Jena Kaltschmieds För-

band. 49) 4 ft. Bevis om kraften af Gum-
mi-Gutra emot Binnickemafk, m. fl. mycket
nyttige anmärkningar.

(Ailg. Litt. Zeitung 1785- N:o 77.)

Vid Gott. K. Vet, Societetens famman-
komft den 12 Febr. 1785 3

upvifte Hr. Prof.

Blumenbach en Vatn-Salamander, (Laccrta

lacujlris), på hviiken han i Maji I784 3
efter

anledning af Hr, Bonnet (Oeuvres cPHift.

Nat, T, V. P- I, p. 355) ut/kurit ftörfta de-

Jen af def vånftra ögat, hvilket nu år i fullt

återvåxande. På 3 andre af famma djur-ilag,

dar han helt och hållit ut/kurit bulbus oculi

vid nervi optici infertion har intet återhål-

lande af ögat vifat (ig , utan utur nervus op-

ticus vaxte en hvitaktig och ,' fom af obdu-
<Flion efteråt befans, hel tåt fvamp, fom up-

fylte ögonhålan, hvarvid djuret fvålde och
dog innom några månader, Men på den
förftnåmde hade han förft öpnat Cornea, lå-

tit criftallen och ogonvåtikorne rinna ut och
därefter utfkurif de fammanfaline hinnorne på
en liten del når, fom han låt fitta qvar vid

nervus opticus. Vid en noga underfökning i

rent vatten, af det utfkurne, fants det, til

det minda, utgöra fyra femte-delar af ögon-

globen, innehållande hela Camcra anterior,

L 4 Lens
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Lens och proceffus ciliares, famt flörfte de*

len af Camera pofterior och den öfverblef-

ne en femtedel var fåledes ej annat ån fmå
öfverlefvor af de 3 gemenfamme ögonglo-

bens hinnor.

De nåfta månader härefter fyntes ögon-

hålan fåfom befåckt af palpebrerne, men i

November började de åter öpna lig och det

vifte fig då i början en mörkblå kropp, hvil-

ken i Januarii fmåningom fkickat fig mer
och mer til et vå! bildat öga. Ånnu år det

val mycket mindre ån det högra , Cornea
mindre convex och något dunkel 5 men man
kan bakom helt tydeligen fe den nyvåx-

te )Lens criftallina och den gyllene pu-

pillen* Når ået hinner til fin naturliga flor**

lek , årnar Auåor göra en lika operation med
andra ögat, hvarigenom utrönes om djuret

vårkeligen fer med det nyvåxfa.

Hr. Hof-Med. Michaelis anmålteock den
af honom fundne reprodudio nervorum , hvar-

om vi vilje anföra det hufvudfakeligafle med
hans egna ord: 35jag blottade nervus phre-
3? nicus på en Hund, af hvi5ken jag 4 vec-

"kor förut bortfkurit et flycke om en god
53 tums iångd och fant efter vanligheten en

"de ofrige nerverne aldeles Jik, faft något
?? tunnare återvåxt fubftans och då jag noga
V lös-pr^parerat nerven från alla andra de-
?? Jar

3
famt knep honom o/ver, .under eller

*'pä det nyvåxte fiållet, kånde Hunden icke

al-
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3? al!enaft häftig fmårfa, utan feck ock de
55 ftarkafte convuliioner i diaphragma." —
Bref om Nervernes Regeneration

, från Fr.

Michaeus til Hr. Pet. Camper Cajfel 178*.

19 p. 8:0, handlar omftåndligare både om
hu nåmde och dylike andre förfök.

(Gött. anz. 1785 St * 47*)

Utdrag af Hrr. Prov. Med. Embets-Be«

råtteljer for är 1784. Se det före-

gående p. 1 oö.

3) Prsv. Medicus i Hedemora diJlriB , Affcs*

foren C. M. Blom*

Utom Koppor vifade fig ingen enda
fjukdom , oaktadt man fådant likväl bordt bå-

de frukta och förmoda, i anfeende til den,

pä många ftållen, tryckande brift pä föda

bland Allmogen. Det år val fant, at den
icke var iå (ror fom åren 1772 och 1773 5

men den hade dock kunnat an fes for tilråc-

kelig, för at fkarama chylus och bloden,

famt til följe dåraf upvåcka fmittofamma fe«

brår och rötor.

Deffe hade ock utan tvifvel i år inträf-

fat, dåreft icke Naturen Sjelf vidtagit et an-

nat och motfvarande rr.sdel at förekomma
dem. Det var, efter min tanka, den fvaia

och tempererade, famt hela Sommaren och

L s Héi
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Höften fortfarande, merendels rena luften

och väderleken. Genom deffe bibehölls be-

händigt den til hålfan få nödvändiga elafti-

citas Vaforum et fibrarum få, at af alt hvad i

kroppen af otjenlig föda kunde inkomma,
intet fkadeligt i tarmarne, bloden eller våt-

Ikorne fick qvarftadna, utan genaft bortför-

des, dels genom de vanlige Vias naturales,

dels genom en tilråckeligt underhållen och
altid i jämn gång varande perfpiratio Sando-
rian2. — Jag Jiar ock til denna min mening
få mycket mera fk^i, fom, fedan luften i

/lutet af Oåober och början af November
detta år, började blifva mer rå, våt, töck-

nig och fucktig, en Febris lenta Nervojain*

fann lig, fom vifade tydeliga tecken til iner-

tia fibrarum och congeftiones biliofo-pituitofa?

in primis viis.

Den kunde val icke anfes fom Epide-

mie$ men gick dock fporadice och angrep

fiere. — Defs förhållande beftod uti en re-

mitterande, merendels oordentlig, feber (He*
mitritaeus), med ftark matthet och Collapfus

virium ftrax från början: fpånd Mage med
bullrande vader-plågor i underlifvet; åckel

och fvimningar, få fnart den fjuke reftes up
i fången: mycken Hummer och därunder col-

liquativ ken: hvit, men ej mycket oren tun-

ga 5 famt ofkuren och merendels blek urin.

— Denne feber var långfam och varade he-

la månaden famt dårutöfverj dock dödde
in»
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ingen dåri, utan halps med lindrige afTöran*

de och flemlöfande medel, (hvaribland Mix-

tura Salina Ph. Sv. författ med iltet Renfkt

Vin, tycktes göra båda gagnet) och Kinkina

til flut , få fnart fom tungan börjat blifva ren

och urinen, med et frofslikt fediment, fkå-

ra fig,

I December var icke eller, utom nyfs

forendmde feber och ånnu, fedan förra året,

fortfarande Koppor, någon fjukdom å bane,

utan förfpordes det alleftådes lika hålfofamt

och frifkt,

4) Prov, Medicus i Veflernorrlands Län , As*
fejforen Doft, Joh« Sahlberg,

Veneri[k fmitta* Utom Jemteland , hvar-

eft denne fjukdom i någre år vifat Hg, har

man hår i Lånet ej ftort hört talas om Ve-
nerilk fmitta , förrån Rapport dårom inkom til

Landshöfdingen från Ulånger Socken och i

fynnerhet frän Åfia Gåftgifväregård , famt kort

riårpå från Saltvik och Bran, Byar i Såbrå

Socken. Denna fjukdom, dels fåfom nykom-
men, dels medan den var midt i ftora lands-

vågen, våckte mer Herr Barons och Lands-

höfdingens upmårkfamhet, få at flere Bref

afgådt och ordinerade refor Ikedt för denne
fjukdomen (kull,

Symptomerne hafva varit åt/killige, Bu-
bones et Phimofes hos några få: vemicae el

cpndylomata ani et genitalium, famt exotfo*

fe*
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fes hos flere, famt ulcera exefa faucium och

i fynnerhet ftorre och mindre ulcera fparfa

corporis, hos ganflka många, fom alt nog
tyckes caratferifera fjukdomen, jåmte fmit-

toiamheten och modus contagium propagan-

åi, dels genom dia-gifvande , dels genom
fängiag.

Hdndelfer.

Saccharum Saturni (Qval-Socker) hade

i Jemteiand biifvit gifvit en Gravida, hvaraf

hon fådt otidig börd^ med få ftark hasmorr-

hagie, at den Hutats med döden.

Tobaksrökande lindrade den värk, fom
Veneriika får i munnen förordfakade, fom-

iige fmårre tår läktes ock dåraf 5 fåledes år

t ^-ksrokande i dylika håndelfer ej allenaft

H ait\ utan ock nyttigt 5 vid Ulånger tyckte

kuriar fig mindre fmittås af mun- och hals-

far, då de rökte Tobak 5 men de kunde
dock med Tobak hvarken befria fig från

fmittan eller fjukdomen.

Noujfers Ma/k- medel. Några fom pä
Landsbygden tagit detta medel, men ej fått

nog afföring , medan purgantia ej varit för

dem tilråckelige, hafva ledan långe kåndt

Ivar vårk i magen, utan matluft &c, hvil-

ka tilfållen fedan af intagne purgantia ej ve-

lat hjelpas- Rad. Filicis gör båfta värkan om
den ej pulvenferas förr än nyfs före intag-

ningen, länge pulveriferad gör den ingen

värkan.
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"DecoUum Radieis Levifiici* ; en af fluo-

re albo plågad Bondhuftru berättade (ig al-

tid af denna Decoft befrias från fin fjukdom,

men då hon uphörde med Deco&en, åter-

kom fjukdomen efter några dagar.

Colica gravior hyfterica. En tjock fet

50 års Capellans-huftru, ofta plågad af Hy-
fterifka tilfållen med Colique, fjuknade mot
vanan häftigt d. 20 Febr. af en fvår vårk i

högra fidan, fom dagen dårpå flyttade til

vånfter med fordubblad häftighet 5 fom jag

ej kunde refa til henne, emedan hon .bod-

de utom Lånet, fändes ordinationer. Åder-

låtning, Lavements, Fomentationer , tjenlige

Laxantia, Opiata , gjorde ej ringafte lindrings

ånteligen tog hon et hälft Mulkott flört Björn-

galla (troligen helt upriktig) då varken quafi

incantatione ftillades.

Månne all Galla /kulle göra det famma,
«ljer månne Björn-galla år kraftigare? De
gamle hafva berömt den, Bönderna bruka

den och nåmde håndelfe var et tydligt be*

vis på defs kraft.

Hvitkål. En Phthificus fick altid Colique

af Hvitkål på vanligt fått tilredd, men med
Mjölk kokad hade han dåraf ingen olågen-

het, andra händer ofta tvärtom 5 men den-

na var ftark Phthificus.

Ut/lag forordfakadt af Ungventum Mer*
curiale. Båtsmans-Enkan Brita Jonsdotter;

Wik, 27 år gammal, mifstänkte fig fjelf för

Ven
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Veneriik fmitla, ehuru intet vifte fig utom
en fvår hufvudvårk om qvållarne och at hon

omgåts med fraktade, fick dårfore ungv*

mercurialej efter förfta fmörgningen, fom fked-

de på ena benet, låret och lånden helt tunt

,

[log om natten ut fina vattublåfor, med het-

ta och rodnad 5 deffe blåfor kunde med fing-

ret lått fånderklåmas, då vatten flriJade ut

dropptals 5 3 dagar efter fmordes andra be-

net, då åfven ut/lag vifle (ig, men endaft

uphögdt fkarpt, rodt , fom ej inneholr vat-

ten ; fedan vifte fig ej vidare fådant vid de

andra fmörgningarna. — Hennes Barn, en
Flicka om 3 år, hade en liten Reforms-iik

rodnad på högra kindbenet^ Huftrun tog af

ungv. en hvit art ftort på fingret och fmor-

de därmed Barnet på kindbenet $ natten där-

på flög ut åfver hela kroppen fom en mefs-

ling, med feber, oro, hetta, törft 5 ut/laget

var ej likt Modrens, utan torrt, fkarpt vid

påkännande, rödt och uphögdt^ fedan fmor-

des Barnet ej mer.

CruJIa laSka infantis. På et fpådt Barn
f

fom öfver ftörre delen af hufvudet hade en
dylik crufta, lades empl. merc.j efter 3 da-

gar var huden helt ren, utan minfta t eken

til crufta eller får 5 några dagar dårpå kom
en hofta, men fom aldeles ftiliades af en

laxering och Tinft. Pedoralis c. opiatis. Cu-

ren Ikedde om Vintren, ut/laget kom ej i-

gen, åtminftone inom en månnd.
Af*-
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Mania. Månne ftarka vSudorifera ej /kul-

le utmärkt gagna i denna fjukdom. Gissler,

en tokug Student, fom dock hade tilftånd

gå lös i Hernöfand
,
geck en dag i Februa-

rii månad i ftark köld en mil utom Staden,

hemfördes om morgonen åter til Staden,

men kom mot middagen i fådant raferi, at

han dödade 3 och lindrigt fårade en. En
annan Maniacus, Mosell vid namn, rafade

ftarkaft om Vintrenj en Sommardag då alt

folk voro fyflofatte med Hö-bårgning, måfte

han bindas ute på gården med tåg, under

detta kom en ftark rågnfkur och dårpå ftark

folhetta, Mannen fomnade och vid folkets

hemkomft var han vid fundt förnuft, lefver

ån och år tåmmeligen förnuftig 5 månne han

ej af detta ombyte kommit i fvettning. Pro-

fetior Aurivillius berättade i Upfala at en

Maniacus blef altid fvårare af köld 5 men cu-

rerades af fudorifera. Månne Svett-medel ej

förtjente förfökas. Den omtalte Gissler år

nu under Domftolen för ht mord och kan
med honom intet förfökas tils vidare.

Cophofis diuturna. En 60 års Man , fom
mot en nog fvår döfhet fåfängt lörfökt Ve-
ficatorier, laxantia, åderlåtning, många for-

ter ör-barfamer &c. , låt mot fin tiltagande

döfhet hålla Spiritus therebintina in i örat,

håraf upkom en nog fvår värk med fufande,

fmållande och hetta, fom fortfor i 3 dagar,

hvarpå hörlien återkom 5 en 4 a 5 månader
dår-



176 # ) o ( #
därefter kom åter någon döfhet, men p§
långt når ej fom förr.

Scorbutuf vide fig mer allmänt detta år

ån de föregående 5 månge fom drucko af
Stadlens Surbrunn , fTngo alla Symptomata
Scorbuti mer uprörde af Brunn 5 matthet,
dolores artuum, maculae Coeruieae crurum

,

fcelotyrbe, macuiae faciej, öktes hos många*
Månne denna årgång hade fådant fårfluldf

med fig, eller månne all värk, fom af Bruns-

cur upvåckes eller ökas, kan mifstånkas för

Scorbuti/k.

Lycopodium cUvatum, (Lusgräs) Deco*
den håraf brukas på Landet mot Cardialgia

med fördel ; en Man , fom mot vomitus cru-

cntus brukat mycket förgäfves, blef ånteligen

hulpen af denna Decoér.

Miiiaria alba. At de ej altid komma
Regimine calido, vifar följande : En ung Flic-

ka, 14 år gammal, fjuknade vid flutet af en
Bruns-cur, anftäld mot ma/kar. Under Bruns-

curen vifte fig flere Signa Scorbuti, därpå

]<om feber med ganfka ftark matthet , fvår

hufvudvårk, ömhet i hela kroppen och fmä
ktäkningarj fedan lindriga emetica, repeti-

ta laxantia och refrigerantia nitrofa utan lin-

dring voro brukte, gafs i 2 dagar China

,

medan man fruktade billigt för rötfeber 5 men
fom tungan firax blef tjock och magen hård,

uphördes därmed och efter et laxans bruk-

tes Spirit. vitrioii tenuior med Syr. violar.

Ma*
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Man fortfor med deffe och andra fara faker,

lamt fri/k luft, rökte med Ättika &c. Det-

ta alt oaktadt kom på I3:de dygnet milia*

ria alba öfver hela kroppen, kort därpå ftri-

dor dentium, delirium, coma, och på ic):d©

dygnet döden. Miliaria voro fåledes hvar*

ken critica eller ex Regimine calido.

Strypfjukan* En 49 års fetlagd Fru fick

denna fjukdoui med alla tecken*, häftigt och

häftigt, hjelptes med emetica och iinapifmer

mellan axlarna. Denna fjukdom var hos en en-

da fullkomligt carafteriferad
9
men många an-

dre hade vid famma tid hals fluffar med min*

dre häftighet. Månne Strypfjukan bör anfes

för en mindre grad af vanlig hals-fjuka hos

en pituitofus.

Cafui Phthiftcus mentiens. Gåftgifvaren i

Ålan, mellan 50 a 60 år, hade ganfka myc-

ken matthet, liten torrhofta, ftark nattfvett>

ingen matluft, talte ej vara ute i fria luften

,

ej en gång midt i Sommaren; brukade pä
egit råd en tid bortåt Giftlers Decoft, fora

år en vidlyftig blandning af amara, fubaro*

matica och laxantia; men utan nytta. Därpå
förföktes Bruns-cur, fedan petforalia, läctici-

nia &c. alt utan nytta, motion förmådde han

ej taga, utan måfte hållas vid fången $ Tun»
gan litet hvitaktig. Ånteligen råddes han

dricka Decotfr* Radjc. Juniperi, efter några

dagars bruk ökades mattheten , få at han nörU

gades upliöra; men å nyo öfvertalad af nå*

VL B. N:o 12. M gon,
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gon, började han åter, drickande få mycket
han förmådde om dagen. Efter 8 dagars

bruk, en Torsdag, kom häftiga kråkningar

med en gelatineufe materia til flere liber på
et\ gång. Som han håraf kånde (ig mårke-
Jigen lättad, fortfors med Decoden medför-
dubblad ifver. Exaft efter 8 dagar, nåfta Fre-

dag, kom åter kråkning af lika be/kaflfad ma-
teria. På detta fått fortfors med Decotfen,

och kråkningama kommo hvar Fredag i 6 a

7 veckor, men hvarje gång var mindre af

den gelatineufa matenen 5 ånteligen blef hart

få friik at han nu förrattar alla Bonde-arbe»

ten utan hinder. Månne denna Deco<5t age-

rat fom et fpecificum , eller endaft fåfom di-

luerande och likafom ljumt vatten gjordt kråk-

ning och mechanice vårkat curen*

Bark-Mjöl. De fom i Sådes-brift bru-

kat detta, hafva dåraf aldeles intet fådt di-

arrhoe, utan fnarare obftrufHonj men vanli-

ga värkan dåraf år Cardialgia fputatoria.

Tina. Thebaica. Både af köld få val

fom af tiden deponeras Opium, hvaraf den

blir {vagare, tyckes fåledes vara för litet

Spirituofa.

$) Prov. Medicus i Nerike Doflor Joh. Ly-
MAN.

Såfom befynnerligit får jag hafva åran

gifva Kongl. Collegium vid handen , at på
det året hvarken Epidemi/ka eller Sporadi-

JKa
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Ika fjukdomar fynnerligen härjat, ehuru det

var nåftan allmån mifsvåxt öfver hela Lånet
Den förtigtiga hushållning och lättade tilgång

på Spannemåi gjorde at nöden ej var få flor

fom år 1773*
Förledne Våras yppades en Maligne Fe*

ber uti Kniditad Förfamling, men den dam-
pades ftrax i början, få at endafi et par ft.

i början dödde , ehuru öfver 40 pe*foner vo-

ro fjuka dar och i annexen , Hidinge.

Venerijke Sjukdomar både döljas och
fortfara , och til deras hjelpande år hvarken

fond eller rum på Lazarettet nu mera.

Koppor hafva varit fåjlfynta, åtminfto-

ne har dårföre ej någon requifition blifvit

gjord.

Befigtningar på döda kroppar föreföllo

6 ftycken, de 3 förfta månaderne af året,

hvarföre jag, i britt af Provihcial-Fåk(kår,

måfte refa. Tvånne voro til döds flagne,

3 ihjålfr usne och en omkom af med vilja in-

tagen Arfenic-

6) Prov* Med* i Borås DiJtriB af Elfsborgs

Län, Doåi. Carl Cl* Flodin.

I Januarii månad började Kopporna \U
fa fig uti Kinds Hårad och Lenghems Soc-

ken , famt något hår ikring Staden, några få

Barn hördes dåraf på fomlige Italien dö. .
'

Den 3 var den ftarkafte köld hår på
orten, fom fedan min hitkomft varit, Ther-

M 2 ma-
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mometern gick 28 grader under Frysnings*

punften om morgonen kl. half til g.

I Mars
3

April och Maji månader gras-

ferade Kopporne mycket, hvaraf flere Barn

på Landet och några i Staden dogo. Någ-
ra och 20 ympade jag , hviika alla gingo lyc-

keligen och val igenom.

I Junii månad började Rodfoten vifa fig

uti Hellftads Socken, men afftadnade genaft,

fedan ti4 famma Förfamling Medicamenter
blefvo utfkickade.

En Handlandes wSon, 16 år gammal
5

hade under fin hemrefa upifrån Landet , kåndt

en vårk på vånftra fidan af Hjertgropen un-

der Refbenet, hvilken dageligen tiltog 5 då

han kom hem blef jag kallad dit, han hade

feber, oro, kråkningar och obftruétion, plå-

gan var vårft om qvållarne och nåtterne, om
förmiddagarne mådde han tämmeligen bra 5

han klagade det flack fom nålar, var blek

och mager, hade för några år fedan varit

mycket plågad af ma/k, hvarföre jag mifs-

trodde det vara ma/kar. I början gaf jag

honom Mixt. Salina jämte Refrigerantia och

mot aftonen Elefl. Lenit en half uns med
pulv. Rad. Jalap. 12 gran, hvilket om mor-

gonen ej hade gjordt någon värkan, hvarfö-

re han då fick Sal Cathart. Ang. I uns 5 men
utan arTöring hela dagen, varken blef tvärt-

om ftarkare; jag låt då fatta honom et La-

vement, fom förskaffade en enda öpningj

tre*
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tredje dagen tog han in afTörande Maik-mos
och lades Empl. fcetid. öfver värkande ftål-

Jet, famt mot aftonen Eiix. Jalappae compof.

hvaraf han hade några öpningar, men plå-

gan var lika och ingen made vifadefig, han
fortfor med Mafk-medlet g dagar, dock u-

tao lindring. Han klagade fedan öfver en

häftig vårk, fom flyttade fig fom oftaft ur

foten ti! armen och åter tilbakars. Jag fruk-

tade då at någon Gickt- materia hade fåftat

fig på ået ftållet fom varken var få ftark,

hvarföre han nyttjade en Deco& af Lign.

Saflaf. Rad. Gram. och Glycyrrhiza famt Elecl.

Mundif. mornar och qvållar, famt Spec.

Refolv. utvårtes; håraf tycktes han blifva någ-

ra dagar båttre, men plågan tog åter ti! på
I4:de dygnet, då han fick at nyttja Spec.

Emoll., fom koktes i Mjölk och flitigt öm-
fades på det värkande ftållet; efter et par

dagar vifade (ig en Jiten uphöjning , men in-

gen Todnad; med grötarne fortfors i 8 da-

gar, då bölden blef mogen och öpnades,

livaraf utflöt en myckenhet materia. Gåflen

blef frifk fedan han iegat i beftåndig plåga

4 veckor.

Uti Julii och Augufti månader |ick Het*

fig Feber på Landet, fom continuerade hela

Höften 5 fomlige dogo innom 7:de dygnet,

andre lågo längre tid $ i Kirids Hårad var

den vårft, men fom Bönderne håldre fökte

hjeip af kloka Gubbar och Gummor, fom

M 3 hår
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hår på orten åro måft en i hvar Socken,»

Jwijka med fignerier och ftöpningar hjelpa

dé fjuke, få hafva få fökt hjelp af Läkare.

Hah-Jlufs med fvulnad och bulning var i

September månad mycket gångbar, få på
Landet {om i Staden, dock dogo ej mån-
ga dåraf. En Bonde i Timmeleds By och

Redvågs Hårad, fkall på <j:te dygnet blifvit

qvafd af en böld i halfen \ en ftund efter fe-

dan han var blefven död, upkom en myc»
Jcenhet materia, förmodeligen hade denne
kunnat hjelpa s om någon varit tilftådes fom
I råttan tid öpnat bölden.

Ehuru fladig Vintren var i December,
gick Rötfebern åndå ganfka ftarkf. En del

blefvo få häftigt angripne , at då de den e-

na dagen blefvo fjuke , kunde de den andra

hvarken gå eller ftå; fomnen orolig och gaf

ingen hviia, Jågo likfom i djupa tankar ftån-

digt begrafne, fågo förvirrade ut, andades

tungt och klagade endaft öfver mattighet,

men efter några veckor återkommo meren-»

dels til hålfan. Den ftarka dimman fom da-

gejjgen continuerade torde mycket dårtil bi*

dragit.

Jag Skulle långefedan haft åran inläm-

nat underråttelfe om det hår i Staden inrät-

tade Lasarettet, men i hopp, at tilljka med
befkrjfningen få låmna underråttelfe om defs

fond, den jag i denna dag faknar, har jag

därmed drögdt.

1775
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1775 den 7 November, då Lands-Can-
cellie hölts hår i Borås, och bland annat

föreftåltes af Lånets HÖfdinge nödvändighe-

ten af Lazaretter i Provincerne, en!. Kon»gl.

Maj:ts Nådiga Bref af d. 10 Oclober 176?
och d, 29 Julii 1774, rörande Lazarets in-

rättningar, faftftåltes flerepunfter, fåfom: Ät-

et Lazaret måtte inråttas här i Staden Borås

färikildt från Vennersborgs : At de Medel
och Samman/kött , fom här i Diftridet åro

famlade fedan 176^ , /kulle komma detta

Lazaret enfamt tilgodo: At til frivillige fam-

manikott Allmänheten ikulle tipmuntras. Ge-
nom Stambok, Coiled eller eljeft vilja In-

vånarne efter fin förmågo dock utan tvång

bidraga. Defle punfter blefvo af KgL Maj:t

den 3 Sept. I7gl bifallne och gillade, med
den erhindran , at Landshöfdingen /kulle fö-

ka förmå Lånsts Invånare om et enda Laza-

ret (ig förena. I anfeende til detta Kongl.

Maj:ts Nådiga Bref, ikedde allmän kungö-
relfe, at den 4 Febr. 1732 /kulle Länets In-

vånare genom viffe Fullmägtige från hvarje

Stad, Härad eller Förfamling, fammanträda

på Lands-Cancelliet i Vennersborg, at om
Lazarettet (ig utlåta och (ins emellan öfver-

enskomma, då hela detta Diftriftets Depu-
terade aldeles affade (Ig någon befattning

med det i Vennersborg kommande La-

zarettet, utan begärde fit enfkildta i Bo-
rås.

M 4 Det-



184 * ) o ( #
Detta yttrande affåndes federmera fråa

Lands-Cancelliet i Vennersborg d. 16 Febr.

1782.
Til Lazarets Inrättningen anflogs då en

fumma ftor ioco Ridaler fpecie, för hvilken

Hus inköptes och Inrättningen bief i ordning

fatt til den I Jufii , då 5 Sjuk-rum voro in-

redde och 6 Sängar färdige. Härpå låt Lands-

jiöfdingen utgå allmän kungörelfe i Diftriftet,

at Lazarettet vr kommit i det fiånd, at 6
fjuke kunde emottagas, hvilka dock fkullé

be f ala 4 fkiJJ. fp. hvardera om dagen til fö-

da och de fattige få fria Medicamenter.

Sedan Lazar ettets början hafva hår va-

rit inne 2S fjuke, hvilka alla, utom en fom
var få fvag af Venerilk fmitta at han ftraxt

efter ankomften dog, gådt frifka ut.

Fortf. e. a. g.

An Account of a new Method oftreating

Difeajes of the 'Joints of thc Knee and

Elbvw j i na Letter to P. Pott by H.
Park

} of Liverpool Surgeon. London

1784> 5i P« 8:0.

Anledning til denna Method feck A. af

hvita Svulfler (famling af var i Led-hålor,

Skott och andra Sår ) dar man var van at

affaga hela Leden, och gjorde han fina för-

fta förfök 1 78 1 på döda kroppar 5 han gjor-

de
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de en infkårning af 2 furrfs långd ofver och

t tum under knåfkålen, tillika med en tvår-

/kårning öfver henne, tog få Patella bort,

af/kalade de /kåmde ftycken af ömfefides be-

ner
5
fom utgöra leden , famt fågade flufeli-

gen af dem, forft undra delen af Femur och
ledan hufvudet af Tibia. Ungefår lika för-

for han vid armleder\, dar han dock forft

måfte fåg bort Olecranum
, på ckt han måt-

te kunna difloquera och affåga benen. Han
anförer en håndelfe af Hr. Wainman, fom
vid armens ledvridning affågade den nakne
utftående delen af Humerus och därefter lyck-

ligen helade fkadan få at ledens rörelfe h!ef

aldeles bibehållen. Elaka complicerade Ben-
brott lakas fortare i Liverpool* ån i det för

folk-rika och ofunda London. Genom den-

na metiiod kan man bibehålla handen och
fingrarne, fom år en ftor förmån. På Jefvan-

de gjordes 1731 i Juhi månad förfök med
en Skotfk Matros om 33 år, fom i 10 år

haft et elakt knå, fom tillika var fcrophu-

löft 5 af Femur borttogs 2 tum och af Ti-
bia en tum 5 MuJklarne drogo fig få tilfam-

mans , at de affågade åndarne rörde livaran-

nan$ en enda liten Arter var öpnad , fom
Jått ftillades; Såret häftades lindrigt med någ-

ra fting och förbandet /kedde i en Tenn-
låda. Gröt af Rofvor fant han förmånligare

ån af Morötter, hvilken häftigt och val för-

båttrade elak ftank i fåret. Ledens låge gaf

M S A.
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A. mycket befvår pnder helningen, fom drog
ut inemot et är, för ätikillige elaka tilftoter,

och foten blef endaft tre fjerndels tum kor-

tare y men for ofrigt aldeles bra.

Når det on 'a it altför långt kommit
,

måfte man amputera. I fomiiga håndelfer

torde en half mikårning om knä-leden vara

tilräckelig.

(Gött. anz, 178^. I? St.)

Beobachtung bey einer Frau, die einc

Frucht in ihrer Muttertrompete drey

Jahr und *einige monat getragenj mel-

che durch den Hintern entbunden wor-

den, &c\ von Joseph Gerson , Do#.
und (reburtshelfer 7m Hamburg. Ham-
burg i 84. 4^0 44 P*

A. år en Lärjunge af den berömde Prof»

Saxtorff i Köpenhamn 5 denne Cafus år

märkvärdig nog, ehuru juft ej af de fållfyn-

tafte. Förft upraknas dylike groffeffer af an-

dre anmärkte, och fedan börjas närvarande

håndelfes beikrifning. Huftrun hade en gång

förut fodt Barn, en gång aborterat och biet

nu tredje gången hafvande i ih 4o:de år;

hon märkte fnart en hårdhet öfver högra

Robenet, fom bief fmåningom mera fmärte-

»
full 5
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full, därefter åkom henne genom magens öf-

verJaftande en ftark kråkning, fom efter et

intagit emeticum vål förgeck, men hon för-

blef ftåndigt fjuklig, tils, vid pafs 4 måna-

der därefter, en myckenhet blod geck från

Lifmodren bort 5 hvilken blodflod ofta kom
igen

,
jämte ftark vårk öfver ryggen och et

ha(tigt durklopp, fom afförde en myckenhet

var och iefrad blod. Buken blef då Imånin-

gom mindre och mjukare, den hårda Svul-

ften aftog och plågorne minfkades. Durk-

Joppet ftadnade dock ej och efter 4 måna-

der återkom Reningen, patienten blef fedan

fjuk af en hetfig feber, af hvilken hon vål

tilfrifanade, men durkloppet fortfor med ftin-

kande varfuil afgång. Under deffe plågor

och ombytligheter voro fnart 3 år förledne

fedan hon blef hafvande, då några benkno-

kor af det rutnade barnet började vifa tig,

dem A. uttog genom ftolgången, hvarmed
efter hand fortfors, ti|s nåftan hela benrang-

Jet af barnet gådt bort denna vågen. Däref-

ter båttrades Huftrun rnårkeligen$ men icke

Jångt efter upkommo nya elaka anllöter, hon
förtvinade och dog ånteligen af kraftlöshet.

Vid Likets öpning fants, utom andra

felaktigheter, Ioteftinum reclum, Lifmodren

och högra Trompeten fammanvuxne, och

Trompeten var uttögd til en vid fack, fom

hade öpning inåt Reäum. Dårutaf kunde
man
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man fåledes fe at foftret legat i Moder-trom«
peten och därifrån giordt fig våg til ändtar-

men.
(AUg. Ut. zeif. 178? N. 39.)

Bref från Lif-Med. Michaelis til Prof.

BwmenbacH) upläfl i Gott, Vet $oc>

d. is Jan. 1785 > angående några vib

fareifer i kännedomen af Morer och

Americaner.

Morernes Hjerna, Blod, Galla och Svett

m. m. har A. funnit lika och icke fvartare

ån andra Månni/kors — De finnas i ?:te ge-

nerationen lika fvarta i America, — Det år

ej heller fant at Negrerne, Norr om Lim-
en, aldrig få Kopporne före det I4:de året

och at de, Söder om Linien, aldrig /kulle

få dem. — Nordamer: villa Indian/korne

liafva fin rening lika ordentligen med alla

andra 5 de undvika alt fånglag under den ti-

den) deras barn födas icke öfverklådde med
en fin ull , fåfom ofödde Morer hafva i pan-

nan 5 Indianerne blifva åfven /kåggige. — I-

bland de villa i N. America måfte de, fornt

låta mifsbruka fig til pederaftie, klåda dg
fom qvinfolken. — Hundarne blifva ock gal-

ne dårftådes. — De /kalla ock fom annor-

ftådes. — Hunden på Newfoundland år et e-

8»
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git fpecies, fora fkiljes genom fine til (im-

mande inrättade fötter. — Det år icke fant

at de, fom haft Siphilis, /kulle få recidiv

dåreft de åta Skölpaddor eller Igvaner.

{Gött. anz. 178? St. 26.)

UtdragafHrr. Prov. Med.Embets-Beråtieh

fer för år 1784. Se det föreg. p. i84-

7) Prov. Med. i Stockholms Läns Södra Di~

Jlriå, Doft. C. H. Wertmullek.

Koppor voro detta året nåftan den en-

dafte och allmännare farfot. • De började

blifva epidemi/ke mot [lutet af förra året,

då de med putridilk complication voro mer
dödande, men blefvo lindrigare mot Våren.

I Wadfunda Förfamling var nåftan in-

tet Barn fom icke haft Kopporne, och oak-

tad farfotens början var fvår, blef den le-

dan fä lindrig at allenaft 4 dogo.

I Sånga och Skå Förfamling voro Kop-
porne måft gångfe i Januarii månad. Af SO
Barn fom fingo Medicamenter, dödde 3*ne.

Samma månad i dylik farfot, b'efvo

tjenlige Medicamenter med inftrutfion doi

deras utdelande, fande til Kyrkoherden i We-
fterhanninge, och var nåftan intet Barn i För-

samlingen, fom icke haft fmittan, af hvilka

16 dogo.

Lin-
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Lindrigt taxerande medel och ymnog

dryck af Grynfoppor eller Korn-vatten blan-

dat med Oxymel , biefvo i denna Kopp-E-
pidemie använde,

Näftan en fådan Feber , fom förra året^

vifade fig åfven i Jiinii månad detta år på
Svartfjölandet , med oren och torr tunga, äc-

kel, ftygn och fläckar med y/fei , men min-
dre våidiam och dödande. Omnig dryck af

Korn-vatten, blandat med Åtticka, Emetica
och Laxantia, frilk luft och dageiigit omby-
te af frifkt granris i rummen, voro de me-
del fom Mrvid biefvo använde.

Af 22 Perfoner, fom fingo Medicamen-
ter, dogo 3 me*

8) Prov. Medicus i Malmohus Län , Doä.

P. Unge.

I förfla början af förledit år yppades u-

ti Igelldfa Förfämling i Torna Hårad , en

Hetfig Feber med Hah-fjuka hos de rlåfta',

och hos en del med Håll och Styng; men
alla hade /vår hufvudvårk, merendels med
yra och flackar efter några dagars forlopp.

Sjukdomen fpridde fig til mänga Byar där-

omkring och angrep åfven i början af A-

prii några perfoner af Betjäningen på Sven-

ftorps Sätesgård.

Den 3, 12 och 19 Maji inkom beråt-

telfe från Herrar Paftorer Gullander, Åker-

man och Stenhoff, at Rötfeber med fläc-

kar,
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kar, mycken hetta, oro, hufvudvårk, yra

famt oftare förftoppning ån durklopp , var

gångfe i Araflkoga och Kerrftorp i Fårs Hå-

rad , famt i Lyngby i Bara Hårad», och vi-

fade (ig på fiftnåmde ftålle hos en del fjuka

någon blodig uphoftning.

Den 26 Julii beråttade Paftoren i Wå-
Jinge Hr. Everlöf, at uti Katfarps Socken i

Lugudde Hårad, en farfot mVd flackar bos

en del och hos alla med flark hetta och huf-

vudvårk, famt någon yra eftermiddagarne,

upkommit, förmodeligen dåraf, at en Sol-

dat af Garnifonen i Landscrona och några

fattiga från Halland, haft fjukdomen med hg

och blifvit dår fångliggande.

Mot denna farfot, hvilken förmodeligen

öfver alt var denfamma , nyttjades förnämli-

gaft Laxantia och llundom Emetica i fö fta

början, dock med den fkilnad , at de, fom
före fjukdomen varit ftarke, fjuknat häftigt

med (vår hufvudvårk, ftygn m. m., blefvo

åderlåtne, håift i början at året, hvarefur

ftundom Span/ka Flugor bruktes. Sederme-

ra förefkrefs fyrlig dryck famt pulver af Nl-

trum, Sulphur Antimonii praecipitaum och

Campher, och påmintes framför alt, at åé
fjuke måfte dricka öfverfiödigt och håldre

kalla vattnet, ån at törftå, hvilket, i fynner-

het når utfot flår til, intet fållan hånd*r.

Paftor Billing i Igellofa berlrtar, at af

24 fjuka åro 3 döde, en den lo:de , en d.

iA:do
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I4:de ocli en 20:de dagen, famt af. de fna*

.raft och innom ii:le dygnet förbättrats, fom
genaft låtit öpna ådren, och bröt (ig fjuk-

domen med fvettning. Däremot har Paftor

Gullander af 58 fjuka faknat 13, af hvilka

en del for fent fått Medicamenter, och någ-

re af förfeende återfjuknat, fedan faran tyckts

vara förbi.

Uti Kattarps Socken har de dödas an*

tal varit ringa , emedan , fom Pajtor Ever-
I,6f berättar, Förlamningens välgörande Herr*

Ikap, Fröknarne Cedercrants, utdelat Rha-
barber , Cremor Tartari och hvad fom håift

funnits tjenligt tM de fjukas hjelp och ve-

derqvickelfe.

Om Rodfoten inlopp beråttelfe från Pa-

flor Hoffgardt i Söfde och Blåntarp den
I9:de Augufti, från Probften Billberg i Bun-
keflo den 20 September och från Probften

Hofwerberg i Barfebåck den 10 Oftober,

hvaremot (orefkrefs Kråk- och Laxer-medel

efter vanligheten , med utelämnande af Dia*

Icordium , hvilket likväl mig ovetande blif*

Tit, efter min för rlere år iedan tryckts be-

fkrifning, på et eller annat ftålle nyttjadt. Om
de fjukas och dödas antal faknar jag ånnu

underråttelfe; men det har jag tydeijgen fedt,

at hvarken Flåckfebern eller Rodfoten juft

altid kunnat fkrifvas på hungrens rakning

,

emedan aldeles ingen brift på uppehälle var

å fårde uti Igellöia och omkring Svenftorp,

aU
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aldraminft i Januarii*, ej heller i Kattarps Soc-

ken , ånfkönt fenare på året. De många
Krono-Bagerierne, de förmögnares famman-
/kott til arbete för torftigt och frifkt, men
fyilolöft foik , famt den hjelpfamma hand;,

fom alleftådes råckt til dem, fom rried tig-

gande måfte foka fin bärgning, hafva gjordf*

at hungersnöden intet varit få fvår, ej heller

ödande fjukdomar, hvilka onekeligen oftaft

följa hungren i fpåren, få gångfe , lom på
många andra orter i Riket*

Förutan förenåmde fjukdomar hår ock
Martii månad Venerifk fmitta yppats i Fjel-

leftorp i Luggude Hårad och ferundby Soc-

ken, dar et qvinfolk från Dannemark an-s.

ftuckit en Husman, defs Huftru och Barn,
iilfammans 6 perfoner , hvilka under min
fjuklighet på min och Sockneböenies anmo-
dan åro curerade af Hr. Do#. ÅkerbekGj
fom i Heliingborg boende och fåledes knap-
paft 2 mil ifrån de fjuka, kunde oftare och
med mindre kofinad beföka dem. intet långt

därefter, eller den 29 Martii, refte jag på
Hög-vederbörlig befallning til Fjelle By i

Torna Hårad, dar en Socken-Skråddare ha-

de Hals-fjuka och Skabb af Veherifk ordfak;

Någon tid därefter rådfrågade mig en Ruft-

hållare från famma By för åkommor af fåna-

rna flag.
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9) Provincial-Medicus i Upfala Län , Doft. Jo-

nas P. Halenius.

Uti nu förledne år hafva inga egenteli-

ga farfofer varit gängfe hår i Lånet ibland

Allmogen, mera ån i början och (lutet af å-

ret , då en mycket /vår feber ( Synochus Pu-
irida) på några ftåJIen yppat fig, och beråt-

telfe därom ifrån Pråfter/kapet inkommit. U-
ti Februarii, Mardi och April månader gick

denna feber uti Ehrentuna och gamla Upfa-
Ja Socknar , dock juft icke mycket allmänt

,

då jag ock ftraxt, efter undfången under-

råttelfe dårom, dit utfånde Medicamenter
tillika med /kriftelig Regime» I flutet af Mar-
tii månad refte jag åfven fjelf dit ut, då jag

vål dår icke fann mer ån en eller annan då
varande fjuk, hade likväl tilfålle at båttre un-
derråtta mig om fjukdomens förhållande,

nemligen at denna feber var mycket fvår och
häftig, få at de dödde dåruti omkring g:åe

dygnet. Somlige, fom inga Medicamenter
nyttjat, hade fådt en ftark iångfam diarrhée

under fjukdomen och gådt lyckdigen ige-

nom. En del hade i början åfven något

Pleuritilkt combinerat. Petechias hade hos en

och annan vifat fig, åfven Parotides. De
måfte hade haft ftark yrfel. Den fyntes ock
vara något fmittofam , emedan ej allenaft de

flåfte i hufet, dar den inkommit, blifvit fju-

ke , utan åfven de, fom ifrån andra Hus och
Byar umgåts i de fjuka hufen.

U-



# ) o ( # 19?

Uti Ehrentuna^ dit Medicamenter förfta

gången affåndes den 17 Februarii, halva 34
perfoner haft denna febef

i
och af (fem åro

4 blefne döde , utan at hafva brukat några

Medicamenter^ och fedefmera åro åfven 6
blefne döde^ hvilka val brukat något litet af

de utfånde Medicamenter
i

faft öordenteligeri

och får ientj fedan fjukdomen redan for myc-
ket fådt taga öfverhanden.

Ifrån gamla Upfala tilfades ej hos mig
fjukdomen j eller begårtes några Medicamen-
ter förr ån den 1 April $ faftån denna feber

då långe förut hår och dår i Socknen varit

gångfe, och flere dåraf åfven redan blifvit

döde. Och hafva dår omkring 30 perfoner

Varit fjuke^ hvaribland 11 blifvit döde»

Hår i Upfala har åfven famma feber u*

ti Februärii och Martii månader i några huS

varit gångfe^ hvaraf ock någre då blifvit dö*

de* Den continuerade hår åfven uti April *

Maji och Junii månader
5

dock ej mycket
allmänt. Var juft icke heller dödande j dår

riktig Ikötfel nyttjades , ehuru den eljeft var

nog fvårj fafeligen afmattande^ tillika med
mycken hofta och heshet

5
hvarmed de flåfte

beivårades^ dock utan fynnerlig oppreshort

därvid på Bröftet

Mot Höften hafver den har något me-
ra allmänt vifat fig, dock, Gudi lof, juft ic-

ke varit dödande, faft nog långvarig och af-

mattande hos de måfte*

N 2 Fräs*
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Fraffen (Tertiana Simplex et Duplex)

vifade iig åfven hår i Staden, uti April och
Maji rMnader, dock fparfamt. Den var val

ej mycket fvår, fordrade dock hos de må-
fte Cbina, innan den öfvervans.

Kopporne, fom jag hört fågas /kola i

en och annan Socken under Sommaren haf-

va varit gångfe , faftån ifrån intet ftålle något

dårom blifvit tjlfagdt, ej heller någon hjelp

begårfs. Uti Enköpings Stad och åfven i

Vårfru Kyrko-Socken
,

gingo Kopporne all-

månt uti Julii och Augufti månader, fom jag

fick höra, då jag i början af Sept. var uti

Enköping för at vifttera Apotheket. Stads-

Fålt/Uåren Sebardt, fom under den tiden

varit af flere anmodad at fköta fjuka Kopp-i

barn, berättade mig då at Epidemien dar

varit nog fvår, få at flere barn dåruti blifvit

döde. Under min dårvarelfe hade jag ti(-

fålle at fe et års gammalt Barn, fom juft ic-

ke haft få mycket fvåra Koppor, men fom
nu, efter koppornas afYallande , hade bulnan-

de fvulnader både i armvecken, ena knåec

och åfven under ena örat, och hade tillika

fel på ena ögat. Håremot gaf jag de båfta

råd jag ville åt Hr. Sebardt, fom fadtte

Barnet. Eijeit fades kopporna i ÖQt måfta

nu vara hår afftadnade.

I December månad började Rotfeber å-

ter v j fa lig ure på Landet, fä at jag ifrån

3:ne



# ) o ( # 197

3:ne OMfcildfa Socknar af Pråfterfkapet blif-

vit anmodad om Medicamenter däremot.

Uti Tegelsmora hafver, efter en af Kyr-

koherden dårftådes, vid årets /lut, mig läm-

nad omftåndelig beråtteife, denna feber bör-

jat vifa lig redan i medio Julii, men endaft

uti en By, innom hvilken den ock höit fig,

utan vidare kringfpridning, tiis mot flutet af

September, under hvilken tid den ock varit

ganika lindrig emot hvad den federmera

blifvit. Men ifrån den tiden hafver den bör-

jat alt mer och mer utfprida Hg kring Sock-

nen, och åfven blifva fvårare. i början, dä

fjukdomen ånnu var lindrigare och ej dö-

dande, frågade de litet eller intet efter någ-

ra Medicamenter,' och voro ganfka tröge at

begära och taga emot dem, få at en liten

teft af de Medicamenter, fom Kyrkoherden

hade öfrig ifrån förra aret, då en dylik fe-

ber dar åfven -var gångfe, var tilråckelig,

tiis det hånde at 3 perfoner uti et hus in-

om 4 dygn blefvo döde, de dar länge le-

gat fjuke, utan at fråga efter några Medica-

menter. Men af denna håndelfe blefvo de

få fkråmde, at de federmera rått garna be-

gårt och nyttjat de utfånde Medicamenter,

hvarigenom flere, fom i tid och rätteligen

nyttjat, åfven mårkeligen blifvit huipne, ja

fä, at fomlige ej ens behöft intaga iången.

,Uti denna feber hafva til årets ilut 135 per-

loner dar varit fjuka , och af demåro n.blef-

'N 3 ne
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ne döde* Uti Kyrkoherdens egir hus hafva

i 2 perfoner varit fjuke och alla blifvit fri*

jke, utom en Piga, (om dödt, hviiken det

ock varit omöjeligit at öfvertala at emottaga

rninfta Medicament, Ibland dem fom blif«

vit döde, hafva en och annan härdat ut til

4i:ita dygnet, någre hafva dodt på det 24;de
f

åfven på det J4:de dygnet, och för dem
fom varit bårdt angripne affjukdomen, mert

dock kommit igenom
9

har det dragit ut pä
hela g, IQ, ja ji veckorna, innan de åter*»

fådt krafterna.

De flåfte fjuka hafve haft flark yrfel,

<3ch /Hal! hos en eller annan fjuk vifat ög
blod-upkaftning , och de fom den haft, haf-

va alle dödt, utom en enda, fom dock blif*

vit frifkf Hos någre fjuke (kall febren flu«*

lat (ig med fvettning, hos andre med någon
frofle, men hos flere med et fvårt utflag,

Hos en mycket robuft Drång har febern con-

tinuerat i 42 dygn, ifrån hviiken tid han

förft börjat få någon fömn och vifa tecken

til bättring.

jo) Prov, Med, i Wexiå , Ltdoren Do&. Joh.
Georg Colliandek,

Ibland de fjukdomar, fom i början af

(örledit år vifade (ig hår i Lånet, voro Kop*

for. Deffe continuerade hela året igenom,

och voro nog lindrige i början, men fedan

(vårare^ få att många Bam dåraf dödde. , Af

en
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en Schote-perfon , fom förde fmittan hit til

Staden, tog jag tilråckeligt kopp-vahr och

ympade därmed, efter foregången praepara-

tion, Kopporna på 19 Barn.

Alla gingo gan/ka lått igenom Koppor-

ne, utom minfta lyte eller mårkelige kopp-

ärr. För fmå Barn, fom icke kunde nyttja

praeparations medel i form af piller eller

pulfver, ordinerades Syrupus Hydrargyri med
mycken förmån.

Emot en vattenaktig fvulnad i hela kröp-

pen, hvaraf ganfka många af Allmogen be-

fvårades, hvilka i brift af tjenlig föda varit

nödfakade at förtåra ovanlig och /kadelig

fpis, blefvo af mig tjänlige och lått fångne

Läkemedel föreflagne, jåmte utförlig under-

råttelfe om deras bruk, hvilken underråttel-

fe Hr. Landshöfdingen låt trycka och alla

Paftores tilftålla, hvarefter ön/kelig värkan

förfports hos alla dem, fom deffa Medel
nyttjadt.

Flufs.Fehrar och Uetfga Febrar hafva

icke varit fåilfame ibland Allmogen, men i

fynnerhet började Rodjoten häftigt graffera i

Augufli, September, Oftober och Novemb.
månader. Efter inkomne Rapporter och Iked-

de Requifitioner /kickades Medicamenter och

öödige underrätte! fer.

Denne fjukdom ftillades åndteligen, men
med få mycket ftörre fvårighet, fom många

af Allmogen, tryckte af fattigdom och hun-

N 4 gers-
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gers-nöd, håldre ville do af fjukdom, ån.

hunger.

I 0<ftober . månad blef åfven Rödfofert

hit til Staden förd af någre Stadens Invåna-

re, fom beviftadt Landt-Marknaderne på de
fmittade ftållen i Lånet 5 men en alfvarfam

fårfattning emot fmittans utfpridande, fom
Lofl. Magiftraten hårftådes , i anledning af

mitt d. 8 Oftober ingifne Memorial, vidtog,

medförde den goda värkan , at fjukdomert

fnart ftillades, utan at en enda dåraf dödde.

Som ingen ting fmittar luften med fka-

deligare dunfter for de iefvande, ån ftinkan-

de ångor af de dödas förruttnade kroppar,

Jämt fnarare kan åftadkomma fmittofamma och
folk-ådande fjukdomar, ån det allmänna bru-

ket, at begrafva de döda uti och omkring

Kyrkor, fårdeles i Stader, få underftålte jag

i et til Confiftorium d. 21 ApriMngifvit Me-,

morial, fom åfven denne Stads- och Lands^

Förfamling på allmän Sockneftåmma oommu*
riicerades,

i:mo, Öm icke den gamla plågfeden,

at begrafva Lik i Kyrkor, fåfom ftridande

emot affigten med förfta inrättningen af K yr-,

kor, borde aldeles afflkaftas, få i Staden,

fom på Landet.

2:do , Om icke begrafnings-pfats borde

utom Staden utfes , och för Domkyrkans råk-«

rupg inköpas eller hyras, iom icke allenaft

YQ?é nog rymlig
^ utan ock belägen på et

fritt
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fritt och höglåndt ftåile, hvareft vädret åg*

de tilfålle , at obehindradt få Ikingra de i*

från ruttnande kroppar upftjgande giftiga dun*

fter, hålft den gamla Kyrkogården- i Staden

år få trång, at den ena döda måfte låna den

andra fin lågerftad, och åen upkaftade dö*

das ben blifva få utftålte, at de ej mera fä

någon hvila i jorden m. m.

Den förfta proportionen blef bifallen

,

men i den fednare gjordes motftånd af for-

domar intagne perfoner. Detta oaktadt hop-

pas jag vinna min onftan,

II) Provincial-Medicus i Wädjlena DiJlriB^

Do fl. Eric Rydback.

Denna orten har i år, Gudi åra, ej

blifvit angripen af några fvåra och befarade

fmittofamma Epidemi/ka fjukdomar, utom
Koppor och Kikhofta , af hvilka den förra

,

genom beltåndig ympning af for detta] Ba-

taillons-Chirurgis Gohle och Drefs hela å-

ret blifvit underhållen i full gång, .och ånnu

fortfar i Aby Socken och flereftådes; den
fenare afftadnade i flutet af September 5 och
fåledes har jag ej behöft, enligt Kgl. Colle-

gii tryckta Circulaire, förr ån nu befvåra K.

Colleg. med 'Sjuk -Rapporter härifrån orten.

Rotfeber hårjade grufveligen i Torpa
mot Höften 5 fjukdomen börjades med huf-

vudvårk, fom ökades med febrens tiltagan-

de, til den alideiigåfte grad, då hela krop-

N 5 pen
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pen och alla leder blefvo få värkande och
ömtålige, at Patienten af plågornas häftighet

och en brännande hetta och törft , föll i yra

och raferi De fom blefvo döde, afledo ge-

menligen vid 4:de dygnet y men de ofrige

iågo i flvre veckor, fvartnade i munnen,

och tånde.tna, fom fvartnade, fållo alldeles

ut, Dock kommo fig ftårre delen före, faft

efter lång rid. At febren var fmittofam,

tyckes med vifshet kunna /lutas dåraf, at då

han kom in i et hus, kunde ingen undilip-

pa, och de fom fåge til defjuke, fordeden

med iig och utfpridde den vidare , få at han

omfider geck ofver grånlen in i Doft Wad-
$tr6ms biftrift.

Likaledes måfte jag ock, på vårdige

Pråfter/kapets i Fornåfa ocb Lönsås FÖrfam-

Jingar, hos Konungens Befallningshafvande

utvärkade håggunftiga fkrifvelfe, refa til Byn
Hyttringe, i Lonsås Socken, hvareft de fju-

ke af et Commando Soldater, under fin å-

termarch från Carlscrona blifvit inqvartera-

de, och af hvilka en eller annan blef död
dår i Byn. De hade en ganfka Maligne

Rheumatifmus acutus, fom vårkeligen fmitta-

de$ ty i de gårdar i Byn, hvareft Gåft-ftu-

gor voro at lägga de fjuke uti, blef ingen

af hemfolket fmittad; men dår man var tvun-

gen at logera dem i hvardags-ftugan, und?
flapp ingen af husfolket, hvarken åldre eller

yngre. Aldraförft då denna fjukdom yppa-

des
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des var jag ej hemma, utan reft åt Ekfj&-

Orten och Ydre Hårad, hvarföre min Em-
betsbroder Hr. Doft, Hagstköm beordrades

at /kicka de fjuke tjenlige Medicamenter;
men vid min hemkomft och i anledning af

då ankommen /krifvelfe af d. 3 November,
refte jag d. 8 i (amma månad ti! Hyttringe

och fant 15 fl, mer och mindre illa fjuke.

Ti| Thomasmåflb-tiden , då jag andra

gången var (3 väl i Hyttringe (om Rå, voro

alle fri/ke och funde^

Utom de anförde (Milen, fom af befkref-»

ne fjukdomar varit anfatte, har Allmogen,
emot hvad man, efter et på föda få briftan-

de och fvårt år kunnat förmoda, varit frifk

i allmänhet at räkna 5 utom det, at den kal-

la och våta Sommaren förorfakade Hals-flus-

far, hvaraf månge af ungdom och tjenftehjon

hade olågenhet, men utan farliga påföJgder«
•— Såfom någon fårdeles och under min Pra-

#ique rar Cafus, får jag åran gifva up föl-

jande,

En Man, några och ^o år gammal,
mindre lång ån kort, fetlagd och underfåt-

fig til växten, Blond, Phlegmatico-Sangvi-
neus, född af Rosaktig Moder, började för-

Jedne Sommar få fvulina ben, hvilket han
trodde vara en fölgd af Skjörbjugg, fom med
Medevi vattnet kunde hjelpas, hvilket han
årnade håmta 4 och 3 fjerndels mil. Han
frågade mig därom $ men jag afrådde håmN

ni»'-
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ningen och tilflyrkte at dricka med ftörfta

variamhet på ftåliet,
%
hvareft Affeffor Wåh-

lins råd
t

vore at tilgå. Icke defs mindre,

och för någon economifk beqvåmlighets [kull,

började han at dricka hemma, hvaraf benens

fvulnad 'anfenligen tiltog. Då uphördes med
drickningen, och vattnet, fom ej ville gå med
urin, afdrets omfider med tjenliga Diureticis,

få at han tyckre (Ig vara rått fri/k , tils i Au-

gufti månad, då k!. 5 hvar eftermiddag en

hjertk lappning påkom, hvilken hade en får,-

deies oro och kyla med fig, fom Höts i bör-

jan med fvettning, men fluteligen med en

död-lik bortfvimning , och^når han dåraf up-

vaknade, gaf han öfver alt hvad han förut

åtit, kom i fvettning och tysktes fedan va-

ra frifk til famma (lund den andra dagen.

Når jag fåg dett3 förfta gången, hade han

til middag åtit faltgrön Bringa och ftufvad

Spenat, utom annat: af köttet fans ej den

tingade öfverlefva 5 men det gröna var i fam-

ma tiiftånd fom han det förtärt. Jag gaf ho-

nom et uns Kinkina i Decoå hvar förmid-

dag, då alla deffe fymptomer andra dagen

utebiefvo, och Mannen blef fri/k, refte, åt

och drack, fom i (it fn/kafte tilftånd, tils d.

2 Nov. nåftlednej då han, -efter en liten re-

ja hemkommen, utan at klaga öfver minfta

plåga, geck til fångs om afton, och i det

famma han vande fig åt våggen, gaf up andan.

Fortf. e. a. g. ,
J
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I anledning af den Ophthalmojlat fom

Hr. Demouhs upgifvit (fe ofvanföre p. 109)

anförer han defs fkilnad från Hr. Rumpelts

(fe Richters Chirurgie och 1783 års ed* af

Platner) beftå däri, at Hr. Demours Inflru-

meet beftår i 2 fkifvor, fom omgifva pek-

fingret och Hutas i en fpets, på det fättet at

ytterita ändan af fingret likafullt år fritt, få

at nedra ögoniåcket kan därmed nedhållas,

under det famma man Håller Inftrumentefs

ipets emot Cornea; Hr. Rumpelts inftrument

år däremot likt en fingerbor med fpits, hvil-

l<en fåttes på Ringfingret eller Längfingret,

men Pekfingret nyttjas at nedhålla undra 6-

gonlocket, hvilket fåkerligen år mindre be*

qvåmligt och gagnande vid operation.

(Journ. de Paris N:o 97. 17850

Vid K. Chirurg. Academiens allmänna

Sammankomft d. 7 April 1785 öpnades den
genom et Tal af Hr Louis öfver den upgif-

na Frågan: i hvilke handelfer /kärande Sa*

ccar, fom fä mycket bli/vit mifsbrukade , kun-

na bibehållas vid konflens utofning} hvilken

Jkapvad de i hvarjehanda affeende böra haf-

va; af hvad orfak de böra väljas framfar
andra fkdrande Inflrumenter och hvilka me*
thodtrne äro vid deras nyttjandet

Be-



206 # ) o ( #
Belöningen fom beftår i en (3u!d-Me«

daille af ^oo Liv. blef tilerkånd Hr* PercY*.

Jom år Regem* Fåltfkår vid CavaIlerie*Rege«

ttientet Berry.

De <f
fmå Medäillerne lämnades til Hrr*

Eustaché, Chirurgus i Beziersj Montusig*
ttoN, K. Lif-Chirurgi Medhjelpare, i Chateaa

Thiery$ Calmettes, K. Lif-Ch* Medhjelpare

i Narbonne j Bernard > Reg» Faltft. vid Reg*

Champagne > och LöiseAu*, Chirurgus i Feu*

quieres»

Den Medaillen af $öö Livrés, fom
Drottningens Aecoucheur Hr* Vermoiut ut-

delar til upfinnande af Förlofsnings-konften^

blef gifven til Hr* Désgranges, Chirurgus i

Lyon och Åcad. Correfpondent, Denna Me*
daille prydes af Drottningens Bröftbild $ på
andra fidart fes en Mirthen^krantSj midt uti

hvilken en infcription gifver den höga Skyds-

Gudinnan tilkånna^ fom beftår belöningen*,

Itted följande ord : Artii objletricia incrcmen»

to Favente Regina* C* F< Vérmomt infli*

tuit.

Sedan åtfkillige lärorika Memoirer blif*

Vit därefter uplåfte , il6ts fammankomfteri

med et af Hr. Louis uplåft Aminnelfe-Tal

6fver Hr. Dé la Faye.

(Ibidem N:o i03*)

«U 1 1 m
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Sedan Hr. Alphonse le Roy (a) an-

märkt den nit, hvarmed Chirurgi nu uphöja

den nåftan altid dödeliga Operatio Caefarea

öfver Seåio Symphyfeos, anförer han et be-
vittnat Protocoll på en den 12 Mardi 173^
i Paris Jyckeligen gjord Synchondrotomi, få

lydande:

"Jag undertecknad Alphonse le Roy,
w Doftor Regens och Profeffor Medicinae vid

"Faculteten i Paris, blef kallad d. i2Martii

"i78<f kl. 9 om aftonen til Fru Morlav,
"edfvuren Barnmorfka, til at förlofla et 'ram-

"mande Fruntimmer. Hon hade borjdt \>An+

" na barnvårkar kl. 11 aftonen förut 5 de ha-

"de fmåningom tagit til i häftighet och för-

"lofsnings-arbetet kom i full gång kl. 10
"följande morgon. Når jag famma afton

"kl. 9 infant mig, voro vårkarne ganfka håf-

"tiga 5 Fruntimret befans vanlytt af rachitis

"och jag fant fnart omöjeligheten af at F.on

"kunde föda på naturligt fått 5 vurkarne fort-

"foro at vara fruktlöfe och blefvo fnart far-

" lige både för Modren och Foftret, ledan
M feber började vifa fig, hvarföre jag

5
1 fam-

"råd med Hr. Philip, fordom Decanus af

"Faculteten, beflöt at förråtta ^ynchondro-

"tomien, i närvaro af M^dille L/UGés, (Tot-

"ter til Fru Ducés, Bammorflu vid Hotel

Dieu

(a) Se om honom och detta ämne mera i Band, 5 pag<

07*
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*> Dieu) af Hr. Philip och Hr. De Matthiis

j

''Kon* i Neapel Medicus, Hr. Asdrubal^
3; från Rom oeh Hr. Lepine, Med* Stud*

?>m. fl.

5? Operationen lyckades fullkomligen och
*'förlofsningen Hutades efter ön/kan. Den
*' förra var lått, kort och mycket litet plåg-
?> fam for Modren, fom därefter icke klagat
* ; öfver något betydeligt ondt.

Til fanningens beftyrkande år detta un*

der/krifvit af Morlay, Philip, Duoés, Dé
Matthiis, Lepine, Asdrueal och Alphon*
se le Roy.

Dödligheten i Stockholm, i et Tal for %gU
Vet. Acad. granfkad då Prafidium nedta-

des d. 16 Febr. 1785 af JÖH ' Lör. Odhe-
lius, M. D. dffeffor, hi. m. 32 ild. %:o.

Jåmförelfe gjord emellan Stoclcholms

Invånares antal > har vållat den befvårande

llutfatfen: at Stockholm torde vara dödligare

for defs Inbyggare dn de fidfla andra Folkri*

ka Städer, i hvilka omkring hvar 28:de a

3o:de , men i Stockholm hvar 2o:de a 22:dra

/kulle årligen med döden. afgå.

Sanningen i et få betydeligt ämne har

A* företagit fig at utleta. Han har då fun-

nit at 1) Flere betydeli-ge Folkfkåckar viftas

innom Stockholm, fom aldrig blifva i Marn
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tals/krifningen uptagne, 2) at Stockholms
Phyfilke be/kaffenhet fnarare år hålfofam ån
dödande, 3) at Låkare-Corpfen icke fkåli-

gen kan anklagas, 4) at i Stockholm flere

ån på många andra ftållen hinna til 70 år och
dåröfver, 5) at dår åro goda anftalter for de
fattiga och 6) at proportionen Hår Jångt för-

delaktigare ut, ån fom föregifves, når man
jämför et fåkert antal lefvande och döde, få

at ehuru därunder raknäs de dödeligafte a£

Månnilkans åldrar, neml. förfta lifs-året och
ålderdomen, dock icke mer ån hvar 2<f:te

a 26 af detta antai årligen afgådt med dö-

den.

Således håller A. troligt ät öfverhufvud

ej mer ån högft hvar 28^e årligen dör i Stock-

holm, i anledning hvaraf han upgifver Sta-

dens nuvarande Folk-nummer til 95,000 per-

foner.

Sluteligen före/lås hvarjehanda nödiga
förbättringar til Stadens ytterligare fullkom-

lighet, då til förmodandes år, at Stockholm
kan blifva et af de hålfofammafte ftållen at,

fom Stad , hyfa en ftor Folkmängd med min-
fta fara för Inbyggarnss hålfa.

f7.B.N:oi4. © K-
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K* Vet. Acad. ISlya Handlingar, Tom. VI.

lifta Qvartalet. St. 1785.

P. 17 Om Frukta och Bär-Syran af C W.
Scheele.

Defle förfök angå egenteligen Svenfka

Frukter , och hade til föremål at utfor/ka hu-

ruvida de ftåmma öfverens med Citron-fyra. (a)

Omogne Bår åro altid valde. Hår förekom-

mer a) Krusbärs-Syran , fom innehåller in-

gen Acetofell-fyra , utan öfverenskommer full-

komligen med Citron fyra, hyfandes dock

dårjåmte en annan Syra: b) Äple-Syra, hvil-

ken innehåller aldeles ingen Citron-fyra, u-

tan en få egen art Syra, fom jåmte den för-

ra blandar fig nåftan i alla Bår-fyror och för-

tjänar (It egit får/kiidta namn. Citron-fyra,

med litet Åple-fyra blandad, finnas i Tran-

bär , Lingon , Häggbär 9
Bär aj Solanum och

Nypon; men Åple-fyra utan eller ock med
ganfka litet Citron-fyra blandad, finnes uti

Barberisbdr, Fläderbär , Slänbär eller Stärk»

bär , Rönnbär, Plomon$ följande åter innehålla

vid pafs hälften af hvardera: Krusbär, vin~

bär, hvita, röda och fvarta, Blåbär, Oxel-

bär, Korsbär, Smultron, Hjortron, Hallon.

Syran i omogna Vindrufvor och Tamarinder

år hel och hållen Vinitens-fyra. Uti Citron-

faft åro ock fpår til Åple-fyra.

(a) Se om honora i cknue Vecke-Skrift A. 5 p. 332.
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jple-fyran låter ej Criftallifera fi%f utan

år deliquefcent; med Kalk upkommer fmå o-

formlige Cnftaller, Jom fordra mycket kokan-

de vatten til uplösning, men löfas i Kalk-

vatten om Syran år radande. Zink år den

enda Metall fom dårmed formerar vackra

Crifhller.

Skilnaden från Citron-fyra beftår dåris

at bon kan med tilhjelp af Saltpeter-fyra lått

förvandlas i Socker- eller AcetofelJ-fyra, hvil-

ket ejjyckas med Citron-fyra 5 Calx förent

med Åple-fyra år långt löfligare; hon faller

Merc. calc. och Nitraf. Piumb. Nitrat. Arg.

Nitr. och med defs vatten diluerad faller

hon Guld-fo!ution, fom håraf reduceras.

Når följande åmnen handterades med Salt-

peter-fyra, fants at: Gumi Arab. gifver både
Åple-fyra och Socker-fyra, likafå Manna \

Mjölk/ocker ger 3 fyror, nemligen Åple- Soc-

ker- och Mjölkfocker-fyraj G. Tragac. lika-

få, jåmte litet Calx faccharata] af Stärkelfe

fås, utom annat, både Socker- och Åple-

fyra. Potates förhåller tig fom Socker, med
litet Calx faccharata 5 Salep ger Åple - och
Socker-fyra, famt mera Calx jacch.; extr.

Aloés aquofum ger bagge fyrorne och mifter

nåftan aldeles lin bå/ka fmak; cxtr. Colocynth.

ger ganfka litet Socker fyra 5 Chfna extraä

och flere, gifva alla Åple- och Socker-fyra-,

famt litet Sal acetofelIae$ Inf. Ccffé concentr.

ger bagge fyrorne} åfvenfå Rhab. Infujion,

Q 2 / jåm-
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jémte annat; Extr. Opii och Galldple Infa-

fwn likaledes. Deftillerade Oljor vifa litet

eller intet fpor dårtil , man Oljan af Perfilie-

frå förvandlas hel och hållen i defle bagge

fyror.

Med concentrerad Acidum Nitri fås af

Lim Socker- och Åple-fyra. Likafå af Hus-

bläfs, Agg-hvita, Agg-gula och Blod.

Åple-fyran är för ofrigt mycket lik Mjölk-

fyran , endaft at Kalk förenad med Mjölk-

fyra år löslig i Spjritus Vini, men ej når den
år förenad med Aple-fyra.

P. 28 • Befkrifning på Nio Jlags Ndfslor

frän Jamaica, hemfdnde af Q. Svartz
(a) meddelt af Baron Clas Aistro-

mer.

Alla be/krifningarne åro på Latin och

utgöra en märkvärdig tilökning i Syflema Na-
turae; deffe recruter kallas: Urtica radicans,

U. diffufa , U. reticulata , U. Jucida , U. C/*

hata, U. feffiUflora, U. humilis, U. Crenu-

lata, U» Nudicaulis.

P. 37- Fyratio, til Jlorre .delen obekante

Curculioner
, frän Goda Hopps-Udden

m* m. af And. Sparman.

Af deffe åro 31 aldeies nya och af de

9 återfående åro val 5 förut befkrefne , men
fak-

(a) Band. 4 p. 174,
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fakna figurer och 4, ehuru både be/krifne

och afritade, blifva hår til flere variationer

noga aftecknade.

Curculionis Genus går fåledes med den-

na tilökning fnart til 300 fpecies och lårer

bland Cofeoptera vara det talrikafte.

P. 57. Bejkrifning ofver et nytt Nattfiy ,

Phalena Tinea BetulineUa, d/" Gustaf
Paykull.

A. önfkar med fkål, at Entomologer li-

tet mera ville vinlågga fig med J-tran om In-

fe&ernas förvandlingar, hvarigenom mycket
ljus /kulle upkomma.

Larven til denna ph. fant A. i Maji

månad i Boletus Betulinus. Den befkrifves

fåledes forftj efter medium Junii framkom
Phalaenen, fom be/krifves och afritas»

P. 68- Om Sjukdomarnes förhållande un*

der Tio års tid, uti K. Örlogs-Flot-

tans Sjukhus i Carlscrona , af Arvid
Faxf.

a

Aren åro 1774 — 83 inclufivej under

hvilken tid 16,097 Man varit fjuke, hvaraf

581 blifvit döde
3

fom per medium år hvar

3o:de.

Bland invårtes Sjukdomar hafva Remit-

terande Febrar och Scorhutus y
famt bland ut-

vårtes Contufioner och opna Sär varit talri-

O 3 käft.
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käft. Julii månad år i allmänhet den fjukli-

gafte, fom lårer hårröra af det årliga omby.
tet af Arbets-manfkap kort förut och at de
nykomne af ovan föda och arbets-fått fjuk-

nat.

Päminnelfer får dem 3 fom Surbrunnen pä
Södermalm bruka villa (a).

Följande korta beråttelfe lårer i förfto-

ne vara af nöden för de Brunsgåfter, fom i

Stockholm på Södermalm fig infinna och el-

jeft ingen underråtteife om Surbrunnars bruk

hafva, at i akt tagp, på det de Guds god-

het och gåfvor ej illa bruka, och i ftåliet för

åftundad hålfa, genom vattnets oordenteliga

bruk, af ovetenhet fig fjelfve icke ikada och

ftörfta ohålfa tillkynda mage 5 hvarigenom fe-

dan de, fom til fin hålfas förbättring och

åtnjutande, nåft Guds hjålp, dåraf fig betjä-

na, kunde af/kråckas
,

ja ock fjelfva Brun-

nen, med ftörfta otack emot Gud, uti et

vrångt och elakt rop och omdöme råka tor-

de, måfte fördenfkull

i) Kroppen och Magen, efter patien-

ternes och perfonernes be/kaftenhet och e-

gen-

(a) Detta införes til bevis om förändrade tankar hvad

Mineral-Vattens nyttjande angår. Sjelfva Brunnen

är ännu tilfinnandes 3 hvarom mera framdeles.
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gen/kap, genom en purgation , förr ån man
något dricker, prepareras och fkickelig gö-

ras.

2) Måfte Brunsgnfterne ifrån kl. 4 til 7
om morgonen, få vida vederbörandes tilftånd

och krafter det tillåta och tåla, (ig infinna

och fin Cur afbida, och i begynnelfen fig

akta, intet för många och olika glas at dric-

ka, ej heller medan de ån varma och fvet-

tiga åro, påbegynna, utan med 2 a 3 eller

5 börja, intet drickandes få mycket at natu-

ren bjuder emot, eller våmjelfe dåraf föror-

fakas, och hvar dag fmåningom med et el-

ler två glas påöka, til defs man til 11, 12,

13, 14, 18 och til 24 hinner, tagandes fe-

dan på farnma fått åter af, fom han begyn-
te öka*

Och hafver hår ingen at råtta (Ig efter

den andra uti myckenhet af glas, utan må>
fte hvar och en lampa fig efter fin egen con-

ftitution och ålder, jåmvål måfte man ock
göra med drickande åtflkilnad vid årfens ti-

der, ty dår nöden få påfordrar at man Vin-

tertiden diicka måfte, ftår det enom icke

fritt, ej heller år det gagneligit, dricka få

mycket då, fom om Våren eller Sommaren.

3) År nödigt och rådeligit, at hvar och

en måter fit glas, afpafTandes dårtil et hälft

qvarter, hvilket han, om han få ftår och or-

kar med
, på en gång utdricker, hvar ock icke

må han vål drickat i 2 gånger ut.

O 4 Pä
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På detfa fåttet kan hvar for dg veta,

huru mycket han i fånder och efter handen
dricker. Och fom 2 eller 3 glas åro druck-

ne, går man et ftycke omkring och fpatfe-

rar något dåruppå, vid pafs til 6oo eller 1000
fteg, och fedan igenkommandes om en li-

ten ftund åter och dricker, alt fom han år

liögt kommen til i rakning och påökning af

fine förefatta glas. Ehuruvål man icke hvar

dag til drickande år lika fkickeJig, då man
val kan moderera glafen naturen* til viljes,

och fårdeles måtte man ock härvid obferve-

ra väderleken , at man betånkfamt går tilvå-

ga med drickande, når fom vädret år bi-

ttert, våldfamt med blåft eller ock fårdeles

regnat, på ået man icke dåröfver förorfakar

fig olågenhet af ref och annat fådant.

Til at få mycket beqvåmare bruka Brun-

nen, kan man taga något af Mage Morfel-

lerne, Fenkol , Coriander eller Anis-Confe<5l

at tugga defs emellan. Hvilkens natur eljeft

våmjes vid lött eller Såcker, den kan bruka

Ijelfva , nu berörde, frö eller korn. Dår
ock vattnet genom ftolgång, urinen och fvet-

tande ej nogfamt arTöras /kulle, måfte natu-

ren hjelpas och underftodjas, hvartil beqvåin-

Jigaft och båft de lindrige Purger- och Laxer-

Morfellerne famt andre tjenlige medel bru-

kas kunna. Uti det öfriga hafva vederbö-

rande i flike o;h andre håndelfer fig hos

Medicum at angifva, famt defs undervisning

och
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och inrådande at inhämta, livad vid tyckan-

de af Curen för Medicin åntel. at bruka,

nödige pröfvas kunde.

4) Skulle nu Surbruns-vattnets drickan-

de på några dagar icke vifa något fårdeles

värkande, rnåfte man fördenfkull ej taga fruk-

tan til (ig, inbillandes Hg alt vara förgåfves

och ingen värkan at förmoda, emedan den

hos fomlige förr, hos fomlige långfammare
lig förfpörja låter. I hvilket fall fådant ige-

nom andre tjenlige medel hjelpas kan.

f) Når man vid drickandet eller ftraxt

dårpå marker någon hufvudvårk, år fådant

för intet ondt tecken at uptaga, utan hårrö-

rer af den flyktiga Acido Volatili, hvilket

öpnar alla förftoppelfer i hjärnan, af hvilka

en Iväg fyn, fufande för öronen och andra

fluffar komma.
Diaeten angående, eller huru man fig i

mat och drick, ro och rörelfe, fömn och
vakande hafver at förhålla, år korteligen föl-

jande anledning at i akttaga af dem , fom
af fådane Surbrunnar för detta (ig ej betjent. .

I) Måfte man förmiddagen, fedan man
druckit hafver, ånteligen hålla fig från fömn
och hvila, kan det ock Ike eftermiddagen,

då år det få mycket båttre, hvar ock icke,

få kan man efter förfta concoérionen fofva

en time, antingen fittandes på en ftol eller

intet liggande för lågt med hufvudet. Vare
fig då at en eftermiddagen ville dricka 3, 4

O 5 a
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a 5 glas, hvilket flår enom fritt, men då

måfte man aldeles hålla dg ifrån fömn.

2) Skall motionen och kroppens bemö-
dande ej vara for ftark, och når man där-

vid fvettas vål låta aftorka fvetten med var-

ma kläden och fervietter*

3) År ej mindre nyttigt och nödigt at

akta fig för förargelfe, ifrande, bekymmer,
famt djupfinnigt arbete och tankar och på
hvarjehanda fått fådant fly få mycket möje-

Jigit år.

4) Intet måfte man åta någon torr, rökt

eller falt fi/k och kött, ej heller Svin- eller

Gås-kött, ingen Mjölk, Oft, Fifk, ingen

Sällade, Hvltkål, Gurkor eller Meloner, ak-

tandes (ig ock för Citroner, Vinbår famt fu-

ra Kjersbår.

Däremot efterlåtes och tiiftådjes

:

5) At åta och förtåra ungt Oxe- Kalf-

Gås- Lamb- och ungt Gris-kött, fåfom ock

Höns, Kycklingar, unga Dufvor och allehan-

da vildt, jåmvål af Fifk, Abborrar, Girfs och

fmå Gäddor famt Kråftor.

6) Står dem fritt, Korn- och Hafre-

gryn, item Hvete- och Rågmjöls- gröt med.
Öl, Hvafsla eller Mjöd at åta.

7) Sammaledes at hafva uti och på ma-

ten Ruffin, Corinter, enkannerligen Brunei-

ler och Svifkon.

8) Af Trågårds-frukt kan tagas och ko-

kas: Endivier,Laåuc, Spenat, Perfilja , Art-

fkoc-
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ftockor, Turkifka Bönor, Pom de China,

Petrofilier, unga Morötter och Socker-bönor.

9) Ofver måltiden må man dricka et

glas vin , få ock et par fkedbiad Brånvin

,

når någon känner fig ftinner, eller af flati-

bus och vader incommoderad.

10) Skulle någon ej kunna afbida mid-

dags-målet til kl. 12, den må taga fig en
varm Soppa, eller doppa litet Hvetebröd i

Vin och därmed förekomma det fvidande

och onda han kånner i magen.

11) Emedan i fynnerhet det ftora mifs-

bruket vid Brunnar fpörjes, at fomlige val

en fjerdedels, ja half tima och längre, där-

vid^ blifva ftåendes, fom intet allenaft för hål-

fan år /kadeligit, utan ock de andra Bruns-

gåfterne , fom nödigt hade at dricka , hin-

derligit; altfå förmanas hvar och en härmed
välment, fåledes (ig härvid at Ikicka, at ej

mera ån två rader eller två perfoner bakom
hvarannan i fender däromkring flå måga.

Och når deflfe åro depecherade och hafva

njutit fin portion och del, då kunna åter an-

dra tiltråda, och på det fåttet utan trångfel,

alla efter hand accommoderas och betjänas 5

få at de fom förft drucket, medan de andra

och följande påhålla, göra fin förfta och an-

dra tour och fpatfergång, och fedan åter

hvar efter annan, få mycket båttre dårtil

komma kunna. Och emedan hårtil den tjen-

ligafte tiden år ifrån kl. 4 til 7 om morgo-
nen ,
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nen, ty måfte de, fom med flafkor och bou-

teiller åro vane at taga och hämta vatten,

det före kl. 4 göra
, på det de , fom til Brun-

nen komne vattnet at bruka, ej måga däri-

från flängas: vetandes at vattnet efter kl. 7,
förmedelft Solens värkande och hetta vid bä-

randet fin kraft bortmifter.

12) At de famma fom genom Guds
nåd äro hulpne , måga til nytta får fine med-
Chriftna, hos Medico fig angifva, på det han

fådant må annotera och andre därigenom af

flike tilfällen måga nytta hafva.

Den fom vidare underrättelfe åftundar,

huru han Rg i mat och drick, ro och rörel-

fe, fömn och vakande förhålla fkall, finner

det utförligen i Do<Ft. Ukban Hjarnes Tra-
sat om Medevi Sorbrunnar, utgången Anno
1680.

Christian Hermus. D* (a).

Embeis - Bcrättelfer for är 1784*

12) Prov. Medicus i Kymenegärds Län , As-

fefforen D08. Ekmark. Fortf. fr. p. 204.

Af gångbara fjukdomar, fom kunna kom-

ma under namn af farfofer, hafva i detta år

vifat fig följande:

JM*

(a) Se om honom mera i Pr, Bekgii Tal om Stockholm
m, m. p. 157.
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Kodfoten , den man med få mycket fkäl,

i anfeende til den ovanligen fvåra hungers-

nöden, fruktade Ikulle biifva både fvår och

allmän, har dock på många år icke varit få

lindrig fom förledne Sommar. Midt i Junii

månad hördes vål en och annan begära råd

och bot mot Rödfot, fom dock icke var

fvår at håfva: men fjukdomen blef dock ic-

ke hvarken allmännare eller fvårare förr ån

mot flutet af Julii månad, då från Perno,

Artfjö och MörJkom Förfamlingar Präfterika-

pet berättade til mig, at Rödfoten i någon

By af hvardera af nåmde Socknar upkom-
mit, famt begärde Läkemedel och råd där-

emot. Ipecacuanha, Rhabarber, Linolja och
Vin-Åtticka, famt et pulver af Fol. Scordii,

Cathecu och Rad. Tormentillae , blefvo ge-

naft på alla fiållen affånde til Pråfterfkapet,

med be/krifningar på fåttet til defle medels
nyttjande. Från ingendera Socknen fick jag

fedan någon underråttelfe, förr än fent pz*

Höften, då jag tilfäiligt vis fick veta at fjuk-

domen fnart uphördt och allenaft dödat någ-

ra Barn, fom mail: blifvit angrepne, och hvil-

ka icke kunnat förmås at taga Medicamen-
ter, hvilket fom oftaft händer. Bruket af

Ledum Paluftre, fom jag altid befkrifvit och
tilftyrkt, har ännu ej blifvit af Allmogen an-

tagit 5 om ordfaken ligger dåruti, at de haft

fig detta medel från längre tider bekant och

fåiunda förakta det fåfom gammalt och för

fina



222 # ) O ( #
fimpelt, då det fås i deras /kogar öfveralt}'

eller om de funnit det icke vårka få fnar

och häftig hjelp, fom de åftundat, vet jag

icke. Ingalunda /kall jag dock uphöra, at

framdeles på något fått bringa folket til bru-
ket håraf, ehvad utvåg jag ock kan upfinna

til vinnande af detta ändamål.

Mifsvåxt och hungersnöd tror man all-

månneligen til fmittofamma fjukdomar och
fynneriigen Rödfot gifva anledning. Jag kan
icke fatta mig* emot denna mening 5 men vå-

gar d.ock, til någon upiysning håruti, följan-

de anmärka. Svårare hungersnöd än hår i

orten var fiftledne Sommar, vet ingen, ehu-

ru gammal, omtala at hår förr varit 5 men
fmittofamma fjukdomar, i fynnerhef fådane,

fom från denne ordfak med något fkål kun-
na dragas , voro hår utom den omrörde lin-

driga Rödfoten inga. Dåremot var år 1733
Rödfoten hår få allmän och dödande, fom
man nägonfin hört omtalas, faftån hungern

icke var få allmän. Viffa Socknar hade full-

komlig /körd och ledo ingen nöd. De([e trak-

ter blefvo dock icke i minfta måtto mera
/konade för den härjande Rödfoten, ån an-

dra , där vårkelig och betydelig hungersnöd

var. Sådant har jag ock förra åren altid li-

kaledes funnit. Jag har fåledes varit föran-

låten at efterföka någon annan ordfak til dea
här årligen och måft på Barnen gångbara

Rödfoten; men har ännu ingen annat kun-

nat
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nat finna, an den fom från väderlekens be-

skaffenhet om Sommaren famfåit med allmo*

gens fatt, at klåda fig och Barnen, i fyn-

nerhet kan hårledas. Allmänna bruket bland

Allmogen hår på orten, at hålla Barnen he-

la Sommaren, ja Höften ockfå hela Vintren

klådde, år det, at om man från Barnen af

båda könen fkulle taga bort et på kroppen

löft hängande, oftaft trafigt och nog fmut-

figt linne, få blefvo de få blotta, fom de
til vtrlden födde blifvit. I denna efter fol-

kets tanka i alla affeenden, jåmvål i hus-

hålls-vågen, nog viga klädnad, fpringa Bar-

nen från morgon til afton nåftan beftåndigt,

utan affeende på köld och varma, ute under

bar himmel , och oftaft med bara fötterna

långa flycken på is och fnödrifvor. Denne
fednare omftåndigheten tror jag dock icke

mera kunna Ikada dem , ån at de få en li-

ten hoftaj men når om Sommaren i heta

dagar kropparne ftarkt tranfpirera och afton

blifver ganfka kall, eller väderleken ifrån he-

ta den ena dagen til mycket kulen den an-

dra ombytes, fom hår få ofta (ker, få tror

jag at en från ytan på tarmarna ömnigt in-

drifven tranfpiration, åftadkommer ilapphet

och diarrhée, famt då gemenligen röta år

förut i kroppen, riktig dyfenterie. Detta tor-

de vål fynas nog underligt tåokt , då frågan

år om en Allmoge, fom man vet från heta

badftugu-lafvan, käftar lig i kalfa vattnet el-

ler
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Jer vältrar fig i fnödrifvor $ men det år dock

at märka, det defle hi/kelige ombyten dock
Hutas med Badftugan, hvarifrån man går få

någorlunda klådd, eller med den aktfamhet

åtminftone, at den ånnu påftående fvettnin-

gen ej häftigt uphörer. År detta icke enda

och råttafte ordfaken til Rödibt bland All-

mogen hår på orten, få år det någon an-

nan , fom jag ånnu ej hunnit låra kanna. Mifs-

våxt och hungersnöd år åtminftone i min
tanke, icke mera den endafte och råttafte

hår, fom folket i brift af Såd til bröd, åta

andarna af Halmen med tomma axen, famt

barken af Tallar och den få kallade Mös-
fian , roten af den i Måffar och fumpige ftål-

len nog växande Calla, fom, ehuru bitter

och brännande, då hon rå fmakas, genom
deras berednings-fått, af hett vattens påhål-

lande fiere gånger, blifver dock fådan, at

hon torkas, males och åtes>

I Maji månad begynte få val i Staden,

fom på Landsbygden hår ikring, HetHg Fe-

ber (Syoochus) fporadice at vifa fig, och vo-

ro hos fomlige nog tecken til röta , fom
doch icke funnos längre fram på Sommaren 5

blefvo icke heller många döde i denne fjuk-

dom , ehuru med fullkomlig reftitution drog

ut til <> a 6 veckor.

Sjukdomar fom allmånnaft angripa Bar-

nen, hafva hår i detta år varit gångbare,få-

fom Kikhq/la, Koppor och Mdfslitzg*

Kik«
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Kikhoflan var från börja h' på året fpöra-

dice gångbar, men blef fedan mera allmän,

famt i September , Odober och November
ällmånnaft och varade til årets Hut. Denne
Epidemie var icke ibland de fvårare, hvar-

före ock af ringare folk icke ofta råd häre-

mot föktes. Dock vet jag at Barn , fom af

mindre öma och omtånkfammä, kanfke ock

fattiga Föräldrar , lämnades utan all vård, i

anfeende til både Diaet och Läkemedel , hår-

uti blefvo döde* Kräkmedel, Hemlöfandé

Laxativer, Kinan och ftundom något Mofchus
år hvad jag allmånnaft brukade åt båttre Folks

Barn, och det med förmån, famt tnfufum

Ledi åt några Allmogens Barn^ fom fök£

hjälp.

Kopporna gingö hår frårt årets början

lindrige och fparfamtj men blefvo i April

månad allmännare, dock icke fårdeles fvåra^

famt uphörde^ få nog jag fick veta, i Augu*
fti månad* I flutet af året kom famma fjuk-

dom åter up, Ivårare och täcker ånftUi Hos
Allmogen och ringare folket brifter aitid an-

tingen förftånd , Vilja eller förmåga $ ätidehs
tie fjukdom göra deras Barn dert hjelp och
biträde, fom vederbör; hvarföre öck ganikä

fållan någon rådfrågat fig håruti ^ eller éfter-a

kommer hvad tilftyrkt blifvit.

Mdfslingen, af tåmmeligert Tvärt och
hårdt flag, fållade fig i Maji månad til före-

ftåmde Barn-fjukdomar, få at på gäö&a mån*
r/e B.N:oi5i P gä
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ga (tallen alla 3 deffe ijukdomar, den ena

efter den andra, anföilo Barnen, innan de

hunnit val återftållas til hålfan efter den fö-

regående.

Sjukdomar, fom hos Fruntimmer före-

komma vid negotium menftruationis, hafva

forleden Höft och Vinter få ofta vifat (ig

,

få at på denne tiden jag flere gånger blifvit

håruti rådfrågad, ån förut Ikedt på 5 a 6 år

famfålt. Jag kan icke finna någon allmän

ordfak hårtil. De, hos hviika denne eva-

cuation emellan 40 a 50 år nu /kulle uphö-

ra, hafva ganfka många dårvid Blifvit af flo-

ra plågor och fvårt lidande anfallne. Vid
de tilfåilen, dar Ipecacuanhan i liten dofis,

efter Hr. Bergs-Rådet Dalbergs upgift, med
jkål kunnat brukas, har den vifat en befyn-

nerlig nytta.

Den Vener i/ka fjulidomen har varit och

år ånnu den fom måft bekymrat och oroat

mig , få vida den måft angriper den fattiga-

fte och uilafte delen af folket, fom ån/könt

de med Medicamenter blifvit förledde, dock

lida brift på alt annat, til och med hus och

hem. Nyligen kom en gammal Man til mig

och vifade (in hals , den han fjelf förftod

vara af Venerifk fårnad angripen, få vål fom

armar och bröftetj han berättade, at då han

icke feck eller vågade viftas i Byn bland an-

dre folket, har han hela Vintren bodt i en

Kol-koja iångt in uti ikogen. Jag öfvertaite

en
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en annan af hans grannar > fom ock var fmit-

tad af Veneri/kt, at taga honom i (it hus

och dar låta honom bruka de undfångne Lä-
kemedlen. Huru nödigt år icke et Cur-hus
hår, dar fådane u/lingar, fom denne , ofta

förekomma. Det år icke fvårt at finna i hvad
bekymmerfam omtanka jag blir bragt, då en
fådan anmäler dg , innan jag kan /karta ho-

nom i /kick at kunna bruka Medicamenter-
ne, då med föda och hemvift alla mindrö
omftåndigheter brifta.

At den Venerifka fmittan nu mera ån
förr, utbredt (ig i Rikets Provincer, år en
oemotf^gelig fanning > fom beftyrkes af Hans
Kongl. Maj:ts vidtagne Nådiga be/lut, at til

afhjelpande af detta onda , utföka någon ut*

våg genom en allmän författning. Ordfaker*

na til denna betydeliga och bedröfveliga om*
ftåndighet och allmånne olågenhet öfver he-

ja Riket kunna vara mångfaldige j jag känner
dem icke vidare, ån af hvad hår i Lånet
Ikedt, dår jag måfte beklaga, at mit bemö*
dande, at tå denne fjukdom hår utrotad eU
ler min(kad , ånnu varit fruktlöft* Om jag

fåledes endaft anfer detta Lånet, och lämnar
hvad på andra orter kunnat hånda, ehuru

faken på andra flållen icke torde vara myc-
ket åtfkild, få menar jag brift på tilfålle, at

rått, under flitig tilfyn j kunna /kåta de Ve«
nerilke fjuka, torde utgöra en betydelig or-

fak til fjukdomens tiltagand?; Då någre u-

P 2 flin-
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flingar af Allmogen uptåckas at af denne fjufe-

dom vara fmittade , få de Medicamenter,
med utförlig beikriming på bruket dåraf famt

älfvarfammafte tilfågelfer, at noga efterlefva

de gifne underråttelfer, om förhållandet vid

alla infallande ändringar i fjukdomen. Där-

med lämnas de under egen vård, och fås

ofta på längre tid ingen kunfkap om förlop-

pet af fjukdomen* Oftaft händer ået, at ef-

ter någon tids bruk af Medicamenter itörfta

fvårigheten af de måft kånbare fymptomerna
förgår, då den fjuke aldeles lemnar alt vida-

re bruk, under hopp om nu återvunnen hål-

fa, eller fortfar vårdslöft, tils Medicaraenter-

ne åro alla, och därmed år i hans tanke he-

la Curen ock all. Men efter 5 a 6 måna-
d r, mer eller mindre, bryter det onda å-

ter ut y ledfen och ångfiig döljer han iit til-

ftånd någon tid och imedlertid fmittar an-

dra, tils plågornas tiltagande nödgar honom
at åter föka hjelp. Sålunda har hår tilgådt,

åzt jag icke bör förtiga, och har jag på det

fåttet hela året och längre haft med famma
Patienter at /kaffe, oaktadt jag på åot hogfta

ålagdt dem, at lyda föreskrifter och lämna

ofta underråttelfer ifrån fig. Då, det jag nu

vägar hoppas, tilfålle blir, at i et Sjukbus

/kota fådafte fjuka , kan deras Cur både få-

k-rare och alfvarfammare inråttas. Det vore

för gammalmodigt at tro, det med faliven

under falivation någon del af Veneri/ka gif-

tet
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tet /kulle borrflyra. Jag tror det ock icke,

men at en lindrig fmörj-cur til mera fåker-

het i framtidA år i de flåfta tilfållen tjenlig,

dårom tror jag mig vara öfverlygad, och

kan det icke underlåta, då tilfålle dårti! gif-

ves, fom ofta faknafs, då Curen på flere

mils afftånd ifrån mig /kolat forråttas, och
/kulle den fjuke därigenom komma i liten

falivation, få håller jag före at det icke har

vidare fara med fig, än at det år et tecken

det Mercuren nog penetrerat, och både den
fjuke och jag blir iåkrare för recidive. Det-

ta har blifvit anfört blott for at vila nödvän-

digheten af et Cur-hus; och anhåller jag här-

med afdraödmjukaft om K. Collegii Medici
undervisning och råttelfe , om min yttrade

tanka om fmorje-curens nytta , til fåkerhet i

längden, finnes felaktig, fom år ganfka tro-

ligt , fedan nu i läng tid bruket varit, at lin-

drigare och til mera beqvåmlighet för de
fjuka anftålla deras Cur$ och underkäkar jag

garna Hr. Arehiaterns och K. Collegii ompröf-

vande, om famma method i någon mån kan

anfes bidragande til det nu befundne Vene-
ri&a ondas tiltagande.

Forteckningar öfver de ijuka i de För-

famlingar dar Farfcjter detta året varit gång»

foare, har jag ånnu ej kunnat erhålla, ehuru

jag både munteligen och /krifteiigen dårom
anhållit. Hårmed går altid trögt, och vet

pag mera intet fått, at hjelpa det. Sant år

P 3 väl
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val det, at detta året, fom hår i orten va-

rit få fvårt och fattigt, har i betalning for

qndfångne Medicamenter , af Allmogen ingen

ting kunnat inflyta 5 det år mig af Pråfterfka-

pet beråttadt, det de, fom afhämtat Läke-

medlen, alla utlåtit (ig, at om de /kulle be-

talas, de då icke ville hafva dem.

På vederbörlig Requifition åro detta å-

ret 3:ne döda kroppar öpnade och Attefter

dåröfver til Domftolarne arlåmnade; annat

har i Medicinal-Lagfarenheten icke förekom-

mit.

13) Prov, Medkus i Uhä&orgt hän y Do&
Chr. Herm, Carger,

Kopporm , fom ifrån Södra Finland och

Wafa Lån, genom fmitta i detta Diftricl; in-

kommit, hafva ifrån fiftledne Sommar- Höft-

och Vinter-månader , både hår i Staden och

flåfte Socknar, varit epidemifte och ån fort-

farande 5 dock ej få härjande, fom rygtet fö
e
r-

mjler dem (ig förhållit i Södra delen af Q-
fterbotten»

FuUftåndige underråttelfer om /kötfel,

diaet och regime , famt afförande och kylan-

de medej ro* ro. åro til ^ocknarne expedie-

rade.

Ehuru fmittan var allmän, anftåltes lik-

väl uppå trägen anhållan af vederbörande För-

åldrar, Koppympning, på de hår i ödmjuk-

het
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het bilagde verificerade Koppympnings- liflor

uptagne Herfoners Barn, hvilka med lätthet

och Föråldrarnes fynnerliga nöje genomgådt
lyckeligen: tvånne af delte Barn fingo ovan-

ligen mycket, och förmodeligen redan förut

befmittade; men genomgingo alla fjukdomens

ftadier: Några veckor efter, fedan rufvorne

alla voro affallne, fingo de en diarrhcea pu-

rulenta, många bölder famt Tårfk (Apbthae)

hvaruti den ena dog 7 och den andra 9 vec-

kor efter Koppympnings-dagen. Vid nogare

efterfpanande fick jag den fåkra uplysnwg,

at Barnen, fom voro 3:ne år gamla, då Kop-
porne affallit, fkorpan afplåckat och den up-

åtit, fom utan tvifvei varit ordfak til deras

död
Altfedan mitt intrade, fåfom ordinarie

Läkare, har jag haft all möda ofpard, at

jämte andra trägne Åmbets-göromål , befor-

dra Kyppympningens framgång hår i Lan-

det, med den nit, fom de årligen til Kgl.

Collegium i ödmjukhet infånde beråttelfer,

med trovärdiga betyg, utvifa.

Utom vanlige och allmänna håndelfer,

fom fyffelfätter dageligen en Läkare, har i

fynnerhet det fifttörflutne och närvarande år,

fäft mig med fiftulöfa Sårs botande, hvilka

ej fållan varit utan Anchylofis både fpuria

oeh purulenta, måft alla på vånftra fidan,

Arm, Låret och Benet: Lycklige Incifioner,

dem jag i brift af kunnig Chirurgus, fjelf e-

P 4 xe-
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xequeraf, femt behörig och dagelig /kåtfel^

Calomel Piller med Campher och andra al*

ferantia och antifcorbutica interna nyttjade,

utan, at de blifvit förlamade eller vanlytte,

faft flere, fom krymplingar med tvånne kryc-

kor ankommit , men efter en tid ej behöfl

någondera, portf. e. a* g.

\4 Chemical analyjis of IVolfram and e*

xamination of a new Metal , wich em
fers into its Compofition %

by Don John
^os, qnci Don Faustq de Lvrart

,

iranslated from the Spant/h by Charl.

Cpllen, Efq. to wich is prejixed a

iranslation of M:r ScHEELés Analyfis

of the Tungften or heavy ftone , with

M:r Bergmans fupplemental remarks.

London j785- 67. p.

Det fom framK Pr. Bergman få /karp-

finnigt giflade, at neml. den a,f honom få

kallade Tungftens-fyranj torde vara grunda

ämne til en ny Metal, har arfarenheten nu

fceftyFkt$ det bevifa hans Lärlingar H:rr

P^Elhuyar i närvarande Afhandling. De fö,

Jca ock yifa at detta våfende icke qrfprun*

gejigen, åf furf, utan defs fyra hårftammar

ffån deri
?
vid dels vanliga beredniqg, nyttja-,

de
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de Salpeter-fyran och, fom år ånnu vigtiga-

je, at det finnes rikeligen i Wolfram, en

bergart , fom hittils , utom Tenn-grufvorne i

Cornvall, endafl funnits i Sachfifke och Bö*

mifke Tenn-Grufvor, förenat med Brunften

,

Jårn och en ganfka ringa del Qvarts och

Tenn," ehuru det ånnu ej lyckats at af des-

fe åmnen fammanfåtta Wolfram, Deras fått

att gran/ka Wolfram liknar merendels Berg*

mans method med Tungften; hvarjåmte de
noga beikrifva Wolframs yttre och Chemifkc
egen/kaper. Når han under Muffel råtteli*

gen utglödgas blir han gul, fmaklös, Jöfer

fig aldeles icke hvarken i vatten eller fyror,

ehuru han mjölkar vattnet och Jånge fynes

förenad därmed 5 i Cauftic lut och Alkali Vo*
Jatile löfer han fig och fålles dårutur med
Salpeter-rfyra 5 för Blåsröret brufar han med
Sal urinas. Borax och Alk. Minerale och ger

et blått glas med den förfta; allena fmålter

han icke; år öfver 6 gånger tyngre ån vaN
ten ; i ftark dag och ånnu fnarare i fol/kin

blir han blå; i en ftark, val betåckt Degel
blef han fmålt til fullkomliga, ehuru fmå
mörkbruna, Metall-kulor, fom icke hånga,

fins emellan tilfammans, hvilka hvarken up-

Jöfas i enkla mineral-fyror eller Aqua Regis,

undantagandes en liten Jårnhaltig de! och å*

ro ganfka fvåra at bringa i flufs, kunna ej

heller Jåtteligen, i detta lynne, vål och lik*

ftålligt fammanlmåltas med andra Metaller.

P 5 A,
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A. år benågen at kalla denna nya Me-

tall, Wolfram-MetaL

(Gött. anz. 178? St. 680

Bdfta Jdttet at tilrcda Eau de Luce (Alk.

Amm. Succin.).

På det denne blandning må erhålla en

vacker hvithet och bibehålla fine ingredien-

tier atan frånfkilnad , bagge fådane egen/ka-

per fom i allmänhet åro fvåre at århålla , til-

reder man förft en Tvål af hvitt Vax, på
följande fått: Man fmålter i he.tt vatten 2

uns hjvitt Vax, dårtil lågges i dr. fal Ta r-

tari , då blandningen flrax grumlas , Vaxet

fårenar (Ig med vattnet och utgör en Tvål

,

få hvit fom grädde. Alkali Tartari har icke al-

deles mättat fyran i Vaxet , utan bereder det

endaft til förening med Alkali Volatile.

Därefter blandar man til Alkali Volatile

några droppar oleum Succini och tillägger en

åttondel Vax-tvål. Flalkan fkakas därpå gan-

fka ftarkt, hvarigenom blandningen får en

Ikån hvit färg $ deffe 3 ämnen blanda fig då

få val med hvarannan, at liqueuren hvarken

(kårer fig eller de någonfin liljas åt. De
utgöra en Volatil Såpa, fom liknar vanlig

Tvål i alla defs egenfkaper och har dårjåm*

te en angenäm luckt.

Man
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Man (kulle ock kunna fmålta Vaxet uti

Alkali Volatile, men blandningen blir då a\-

drig få fullkomlig, utan Vaxet flyter ofvan-

på uti rimfor.

(Journal de Paris 178? N:o 121.)

Läkare Nyketer:

Kong!. Lif-Medicus Doft. Benjamin Hun-
TERdog^d. 7 April 178^ på fin Sätesgård

Nås i Oftergothland, i fit %\:fta år. Han
hade lårt Chirurgien under (in Farbror, dä

varande Regements-Fålt/kår vid K. Lif-Gar-

det, refte fedan utomlands och Promovera-

des i Rheims til Medicins Dotfor. Har någ-

ra år, i bårjan af 1740-talet, varit Bruns-

intendent vid Medevi, men får åfrigt icke

mycket befattat (ig med Läkare- Kondens ut-

öfning: Om honom kan mera läfas i Prof.

Bergii Tal om Stockholm nu och JSr 200
år fedan, tr. 1758*

Hr. Dombev, fora gjordt en Botanilk

refa til Spanfka America, år den 22 Febr.

1785 återkommen til Cadix med 78 kiftor

fulla af Naturalier, enligt bref därifrån til K.

Fr. Vetenfcaps-Academien i Paris, (Se om
honom mera B» V, p. 323*)

Apothekaren i Chriftianftad Hr. J. C. Hart-

manj afted d, 16 April 1785 , 65 år gammal.

Ef-
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Efter Doftor Carl Norell blef Med,

Licent. Eric Odhelius vid /lutet af Januarius

1785, utnamd til Adjunft vid Artis Obfte-

triciae ProfeiTionen.

Med. Doftoren Joh. L. Westberg och
Lic. B. R. Hast åro dén 19 Maji Nådigft:

förordnade til Prov. Medici, den förre i

Halland och den fenare i Wafa. S. d. blef

Med. Doft. And L, Santeson utnåmd til

Stads-Phyficus i Gefle.

Profeftoren vid Theatr. Anat. i Stock-

holm Doft. And. J. Hagstrom , blef d. 22
Maji Nådigft förordnad til Profeftbr Anato*

miae Extraord. och Secundus.

Fram!. Arch. och Ridd. v, Rosensteins
Afhandhng om Barn-fjukdomar, år På/ktiden

i år utgifven 5*.te gången med tillåggningar,

enkannerligen om Ma/kar, af Hof-R. och
Ridd. Murrav i Göttingen,

Uti Upfala hölts en högtidelig Promo-
tion af Medicin/ka Faculteten den 14 Janii

1785, då. följande H:rr til Medicinae Dofto-

res creerades af Promotpr , Medicinae & Bo-

tan. Profeftoren Doftor Carl Petr. Thun-
jserg, hvilken förft höll et Tal om Diaten,

i fynnerhet för Academici.

1) K. Lif-Medicus Hr. Elias Salomon,
i anfeende til defs lyckliga åtgärd vid Kgl.

Maj:ts högftbeklageliga Arm-brott på Parola

Malm,
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Malm, oöh därefter, under vidloftiga Refor

uti Rongl. Maj:ts Svit, då Konungens dyra

hålfa varit honom anförtrodd.

2) Hr. Jos. Gustaf Pipping, från A-

bo, Stads- Phyficus, Adjund och Profeftor

vid Åbo Academiej Difnuterat 1779 om
Sciagraphia Morborum i Abo och 1783 om
Gavgrana Scroti i Upfala.

3) Hr. Petr. Afzelius, Phi!. Mag. o.

Weftgote, Difp. i Upfaia I78I om Anevri-

ma Arterice Femoralis, 1782 Chemice pro-

greffus £784, Hiftorice Morborum. Refer nu
utomlands.

4) Hr. Gabriel Bonsdorff , Phil. Mag.
från Åbo, Difp. i Åbo 178I om Sciagraphia

Morborum , 1782 om Djurfangen i Tavaji-

land , 1783 om Bojkaps-Pdjlen i Finland och
i Upfala 1785 om Cirjocele.

5) Hr. Eric Odhelius, Weftgote, Ad-
junåus Artis Obrl i Stockholm, Difp. i Up-
iala 178I om Tabula Arteriarum, 1785 om
Morborum Cafus»

6) Hr. Petr. Gustaf Tengmalm, från

Stockholm , Difp. i Upfala 1778 om Vario*

la och 178? om Ruptura Cordis.

7) Hr. Joh. Gust. Lodin, från Söder-

manland, Difp. i Upfala 178 3 om Nova
Plantarum Genera , 1785 om Tumöres Sali-

valet*
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8) Hr. Petr. UlricBerg, frånUpland,

Difp. i Upfala 178 3 om Nova Plantarum
Genera , 1 78? om Medkina Africanorum.

9) Hr. Andr. Hesselius, Weftgöte,
Difp. i Upfala 1782 om Tabula Arteriarum
och 1785 om Aloe*

10) Hr. Olof Svartz, Öftgöte , Difp.

1 781 om Methodus Mufcorum lllujlrata. ^e-
fer nu i Norra och Södra America.

Af de 6 närvarande var Adjuntfen Hr.

Doft. Odhelius af Faculteten utnåmd til Pri-

mus och befvarade med nekande Doftors-

Frägan: Num fuperflua cenfenda fint ea me-
dicamenta, qu<z nobis fubminiflrant remotis-

Jima India Orientaln & Occidentalis regio-

nal fom framftåltes af Hr. Adjun&en Adam
Afzeliusj Hr. Doft. Bonsdorff , fåfom ul-

timus, höll de vanlige orationer.

Vid flutet af Junius 1785 åfverjåmnade

Hr. Ol. J. Ekman Under-Chirurgi-fy/lan vid

K. Lazarettet til Hr. L. A. Palander^

15) Emhcts-Bcrdttelfe for år 1784 *f B.

Björnlund, Prov» Med. i Björneborgs Län
och Affeffor. Fortf. frän p. 232.

I Junii månad förekommo 2:ne med
Elephantiafi befvarade ifrån Landet, den e-

ne en Man, den andra en Piga. Hos den

förra marktes knölar i an/igtet och på krop-

pen,
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pen, tillika med heshet, hvaraf ha» hade

ftark tappning i halfen. Han hade en tid

brukat Tjåru-vatten med någon förmån, hvar-

af fvulnaden i Benen, fom voro glånfande

och fpånde, något hade lagdt lig. Denne
tilrådde jag, at bruka Getpors (Ledi Paluft.)

Dccoct, eller Infufum, hvartil aileftådes var

tilgång, hela året öfver, med begäran tilli-

ka om tidtals efterråttelfe om defs fjukdom
och curens förlopp , fom ej /kedt , få at han
federmera låtit höra af fig. Hos Pigan ut-

märkte fig fjukan, fom varat i 3 år, med
knölar på kroppen och glånfande hårda fpån-

da Ben, något rödaktige ftycketals, jämte

heshet* Inga knölar voro ännu upflagne i får.

Henne recommenderades Ledi Decoft til

bruk, famt at hon då och då /kulle låta hö-

ra af lig, fom ej /kedt. Uti Saftmola Soc-

ken ikall Gulfot, Vintren öfver förekommit
och vift fig hos många, men hade nu af-

ftadnat. Förebud dårtii hade varit åckei, i-

bland med kråkningar en vecka förut eller

mera, hvarpå guihet begynt vi fa fig på krop-

pen. Efter 2 a 3 veckor h3r den öfvergådt.

En mindre pa/Tande och fnarare ikadlig cur

därföre, hade en del brukat, med Syrup
och Brånvins hopblandande, nyttjande. Fle-

re hade inbillat fig förr härigenom hafva

fiuppit Gulfoten, och at de kunnat hindra

utbrottet däremot.

Den
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Den 22 junii Öpnades lill Raumo Brunn

^

eller Guftafs Kalla, hvarvid fig infunno föt

Rheumatilme 6, Arthritis 2, fvaga och rin-

nande ögon 2, FJufTar 5, Hypochondria-
fis, Hyfterie och elak Maga 16, Taenia 7,
Lumbrici 3, Skårbjugg 2, tilfammans 43
perfoner. Rheumatifme botades hos 2 per-

toner, hos de andre lindrades och förbåttra-

des. Svaga och rinnande ögon blefvo for-

båttrade och Fluffar, dels aldeles, dels til

ftörre delen afhulpne. Med Hypochondrie^
Hyfterie och elak Maga befvårande, rönte

måfta delen förbåttring af Brunnen, hvaraf

någre tyckt % blifvit til hålfan återftålde,

fom haft elak Maga. Tamia vifte fig, dels

af (Ig fjelf, under drickningen, dels afdrefs

igenom Nufferfka medlet. Ibland togs Pulf*

ret af Rad. Filicis I lod i förlla eller andra

glafet och I a 3 lod Engelflkt Salt, för la-*

xering fkull, vid flutet af drickningen för den
dagen, fom oftare framdref Taenia kylfevis

eller uti et knippe. Några togo curen or*

dentligt hemma med Bolus, dock med drick-

Bingens utfåttande för den dagen. Lumbrici

vifte fig , famt afdrefvos åfven igenom tagit

Mafk-pulfver. De med Skörbjugg befvårade

mifte all tyngd, trötthet och ftyfhet i lem*

marne, och tycktes deras fjuka fåfom i lin-

drig grad botad*

Vid medium af Julii månad berättades

at et 3 års gammalt Barn blifvit bitit af en
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Orm, åF hvad flag kunde ej beikrifvas., hvar-

efter hela kroppen upfvulnat} dock har det-

ta Barn blifvit frifkt efter några dagar, ige-

nom fot Mjölks drickande blandad "med fki-

*at Smör, fom i förftone gjordt upkaftning,

man fedan ej. Utanpå magen och bröftet,

fom varit intagne af fvulnad, har omflag af

Åtticka, hvaruti Salt varit fmait, blifvit lagdt,

åfven uppå faret eller bettet, dock i förfto-

ne Bomolja, hvaraf litet varit til hands»

Vid Michaelis-tiden begynte Rötfebern

i Loimioki Socken häftigt tiltaga och utbre-

da fig, fom under Sommaren varit mindre
hårfkanrie, genom tjenftefolks flyttning och
ömsning denna tiden, hvarigenom den kring-

fördes til åt/killige Byar, fom dårföre varit

hittils förlkonte. Denne olyckan okades med
den, at de fjuke ledsnade vid at köpa fig

Medicamenter af det innom Socknen varan-

de förrådet, öfverlåmnande fig håldre åt (it

öde. Härom in berättade Kyrkoherden Ca-,

RéN til mig, hvarföre, at kunna uträtta nå*

got godt , åtminftone hos de fattige, och at

åe((e ej igenom vanfkötfel och brift på Me*
dicamenter, måtte åfventyra at omkomma

,

jag ditfkickade et litet partie Medicamenter
af kråk - och Laxer-pulfver famt Feber-drop*

par beftående, til utdelning ibland deffe»

Åfiteligen, vid utfpridd fjuka , obenå*
genhet at taga andra Läkemedel, ån dem
fom fingos för intet, fant Kyrkoherden fig

*.*7.N:oi6. Q nöd-
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nödfafcad, följande Otfober månad, at hår-

om gifva Landshöfdinge-Embetet vid handen,
fom omfider ga? ordres om refas företagan-

de dit tiJ Socknen.

Uti Björneborgs Stad begynte Rötfebern

i 0<5tober at tiltaga, utbredande (ig til flere.

At til någon del afhjelpa detta blef jag för-

anlåten at bifpringa de fattiga, fom utgöra

en (tor del at folkhopen , med Medicamen-
ter å Medicinal-fondens räkning, hvilka an-

nars legat utan någon vård i anfeende hårtil.

Flackar vifte (ig hos de mäfte vid min
ankomft, hvartil rummets trångfel och för-

fummad väderväxling med dörr, fpjåll eller

fönfters öpnande, fynes bidragit, hälft man
mera var mån om hetta och värma i rum-

met. För den ordfaken måfte jag oftare gö-

ra befök om dagen, för at få nödig väder-

växling i rummet defto nogare i akttagen,

och fom hade den värkan, at inga fläckar

vidare förfpordes hos de tiikommande fjuka.

Ingen dödde håraf, eller i et par andra går-

dar, fom jag hade fattige fjuka at ordinera

före och beföka, hvars antal utgjorde 14 per-

foner.

Hos en af defle fjuke åkom vid börjad

förbättring mållöshet, fom i 8 dagar varade;

fedan har väl målet återkommit, dock gick

därmed flera veckor ut, innan målet blef al-

deles redigt, ehuru åtlkillig medicinering, få

in- fom utvårtes härföre blef brukad. Döf*
het
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het tiltog ibland emot /lutet, fom efterhand

öfvergick. Diarrhoe har blifvit hulpen med
China och Diafcordium. De flackar fom fö-

rekommo vifte (ig måft å armarne och bfö*

fler.

Uti början af November Inkommö kop-

por hit til Staden, fom voro af en fvår art

och confluentes, hvaraf rlere Barn dödde.

Efter en a 2:ae månader begynte delte på
det fåttet at mildras , at lindrigare gingo

tillika med de fvårare* Det ena Barnet kun*

de ha af det vårre ilaget, at det med möda
räddades , och de andre däremot af de lin-

drigare. DefTe bägge Hagen hafva fortfarit

hela Vintren öfver, dock at det fvårafle /la-

get varit måft rådande och hvaraf rlere Barn
dödt. De måfta håraf hade dock fordt kun-

na råddas, om god fkåtfel tilkommit, forn

Föråldrarnc ej låtit vidtaga, ehuru råd hår-

om blifvit afgifne igenom kungorelfe på Pre*

dikftolen.

Uti December hafva Rotfeber och Kop-
por gådt om hvarandra uti Björneborgs Stad,

famt bägge med fmittans utbredande fortfa-

rit hela Vintren öfver, hvartil kommit Mafs*

lingen vid början af året, fom ftarkt angri-

pit och utbredt (ig ibland barnen, och ej

heller /konat då och då äldre. Af Koppor*

ne, fom til ftörre delen nu afftadnat, har et

antal Barn omkommit, af Rötfeber rlere och
af Måfslingen några få. Deffe hafva antin-

Q 2 gen
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gen af fvårå lemningar af Måfslingen, eller

nyfs hafde Koppor fårut, och fvaghet at kun-

na uthärda bagge fjukdomarne, blifvit med»
tagne.

o

Atfkillige Gonorrhoer uti får/kild pra^i-

que , har jag fårledne år fkått, fom blifvit

irtåft afhulpne igenom Decofters bruk af Rad.

Altheae, Saffaparill: Bardanae, Saponariae, hop-

blandade, Laxativer, Conii piller och Mix-

tura Mineralis någon tid nyttjad. En kunde

ej nyttja Mercurialier, ehuru lindriga, utan

fick därigenom altid Feberaktighet och andra

anftåter, men ofvervant igenom lindriga di-

luerande Deco&er, jämte Conii piller, Go-
norrhoeen. Efteråt hafva dock deffe piller

med mercur. dulci fårfatre, någorlunda kun-

nat tålas , fom för fåkerheten fkull någon tid

blifvit brukte.

Mafk-curen har hos några blifvit pra»

öicerad , oberäknade dem , fom under Bruns-

curen betjänt fig håraf. En Man, fom för

3:ne år fedan nyttjade famma medel, med
afgång af 30 alnar och 3:ne hela Ma/kar,

har år 1784 tagit famma, efter funnit behof

dårtil, och med miftning åter af 4 hela ma-

Ikar. Få kunna öfvertaias at repetera cu-

ren får fåkerheten fkull, fedan den medfört

värkan til några Mafkars afdrifvande, fårrån

de efter några år få håraf befvårande kän-

ning åter. Hos en hafva afdrifvifs 2:ne Ma*
/kar af 20 alnar, tillika med Afcarides, och

hos
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hos en annan en hel Mafk af g alnars och

något mera, längd. Tvänne andra hafva

haft afgång af mafk, dock ej hel, utan fiyc-

kevis framkommen. Et Fruntimmer, fom ej

kunde behålla pulfret på vanligt fått intagit,

eller med oblat, ehuru härmed gjordts f5r-

tök, eller uti piller, jämte andre fmå anftal-

ter, har utan hinder fådt behålla pulfret, fe-

dan det med en Theekopp Gröt blifvit in-

tagit. Värkan håraf blef med afgång af en

hel Maik och en annan fondrig.

ForrX e. a. g.

Väderleken och de måjl gångbare Sjukdo*

mar 7
mänaderne April

r

, Maji och Ju*

nius 1785*

April

:

1. Morg. urväder, 7, gr. k. Barom, 24,79,
midd. 4 gr. k. Bar. 24,93 , urväder.

2. Morg. mulet, 9 gr. k. Bar. 25,08. midd,

3 gr. k. Bar. 25,1g.

3. Morg. urväder, 6 gr. k. Barom. 25,16.

midd. 1 gr. k. fnögade och yrade hela

natten.

4. Morg. urväder, 6 gr. k. Barom. 25,26»
midd. 2 gr. k. Bar. 25,43.

5. Morg. klart, 11 gr. k. Barom. 25,73*
midd. 4 gr. v* Bar. 25,80.

Q 3 x f Morg.
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6» Morg. dimma, 4 gr. k. Bar. 25,86. midd.

6 gr. v. Bar. 25,78-

7. Morg. dimma, klart, 6 gr, k. midd. 7 gr,

v. Bar. 2^61,
g, Morg. klart, j gr. v, Bar. 25,67. midd,

5 gr, v. Bar, 25,7.?*

9, Morg. dimma, 4 gr. k. Bar. 25,89» midd*

8 gr, v Bar, 25 374»
10, Morg. ftråmoln, i gr. k, Barom. 25,59»

midd. 4 gr, v, litet våt fn6 morg, och

afton.

Il* Morg, klart, 1 gr, k, Bar, 25,79» midd,

4 gr, v, mulet.

I2> Morg, mulet, 2 gr, v, Bar. 25,63» midd,

8 gr. v, Bar, 25,4°'

13, Morg, klart, 2 gr, v. Bar, 25,J3> midd.

8 och en half gr, v, Bar. 25,16.

14, Morg, klart, 2 gr. v» Bar. 25,35* midd»

7 gr» v. Bar, 2f,38»

15, Morg. klart, Therm, O, Barom. 25,50»
midd. 10 gr. v. Bar, 25,54. mulet,

j6» Morg. klart, 2 gr» v, Bar, 25,45, midd,

11 gr, v, Bar, 25,49,

J7, Morg. klart, 5 gr, v. Bar* 25,46» midd,

9 gr- v *

18» Morg. ftromoln, J gr, v. Barom. 25,5$»
midd, 13 gr. v. klart.

19» Morg, klart, 4 gr, v.- Bar, 25,66» midd,

12 gr, v.

SO. Morg. klart, 4 gr» v. Bar, 25,53» midd,

13 gr» V- mulet, afc» oeh natten rågn,

21» Morg»
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21. Morg. duggrågn, 4 gr. v. Bar. 25,31*
midd. 10 gr. v. mulet.

22. Morg. dimma, 2 gr. v. Bar. 25,42. midd.

8 gr. v. Bar. 25,45-

23. Morg. mulet, dimma, 1 gr. v. Barom.

2^,43- midd. 9 gr. v.

24. Morg. klart, 4 gr. v. Bar. 25,51. midd.

12 gr. v. Bar. 25,41.

25. Morg. klart, 4 gr. v. Bar. 25,35. midd.

10 gr. v. aft. 7 gr. kalt, började hag.

la mot midnatten.

26. Morg. klart, Therm. O. Barom. 25,43.
midd. 6 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,4g.

27. Morg. ftrömoln, Therm. O. Bar. 25,78.
midd. 3 gr. v.

28. morg. mulet, 3 gr. v. Bar. 25,83. midd.
11 gr. v.

29. Morg. mulet, dimma, 7 gr. v. Barom.

25,93* midd. 13 gr. v.

30. Morg. mulet, 5 gr. v. Bar. 25,98. midd.
10 gr. v. klart. (a).

Maji,

U Morg* klart, 3 gr, v. Bar* 25,87* midd.
12 gr, v* Bar. 25,75.

2. Morg, mulet, duggrågn, 6 gr. v. Bar.

Q 4 25,34.

(a) Efter medium April började Ifen lofsna, fedan den
myckna fnön häftigt bortfmält och mot flutet af må-
naden flöt Ifen rundt omkring Staden. Segelfarten
drögde dock ini Maji , tils de. ftora Fjärdarne g<-'*

nom ftark blaft blifvit ränfadc,
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kl. g Nordan ftorm med ragn*

blandad fno. midd. 6 gr. v. Bar* 25,4.1*

3. Morg. klart, 1 gr* v. Bar, 25,52* midd*

6 gr* v* ftromoln*

4* Morg. ftromoln, 4 gr* v* Bar* 25,46*
midd. 7 gr. v* mulet, rågn e* m. och
natten*

5» Morg. mulet, 5 gr* v* Bar* 25,33* midd*

4 gr. v. Bar. 25,38*
6* Morg. klart, i| gr* kalt* Bar* 25,48*

rmdd* loj gr. v* aft* rågnftånkte*

7* Morg* klart, 7 gr* v* Bar* 25,20* midd*

12 gr* v* ftromoln*

g* Morg* mulet, 6 gr* v* Bar* 25,20* midd*
11 gr. v* ftromoln, rågn flkurtals*

g* Morg; klart
3 4 gr* v* Bar. 25,3o* midd*

7 gr* v*

jo* Morg. mulet, 3 gr. v. Bar* 2.5,59* midd*

8 gr* v. Bar. 25,65 , haglade fkåftals*.

II* Morg. klart, 3 gr* v* Bar* 25,82* midd,

9 gr* v. ftromoln*

12* Morg* klart, 4 gr* v* Bar* 25,89» midd*

12 gr. v.

13. Morg. klart, 6 gr* v* Bar* &>>87? .midd*
' 17 gr. v.

14* Morg. klart, 9 gr. v* Bar* 25,70* midd*

10 gr* v, Bar* 25,51, mulet*

15* Morg* töcken, 8 gr * v* Barom* 25,14*
midcl. [i gr v* ftromoln*

l6« Morg. töcken, 8 g r * V? Barom* 24,90*
midd. o gr* v* Bar* 24,30, e* m. fmå
Jnu-ilär* 17. Morg*
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I7« Morg* halfklart, 4 gr* v* Bar* 24,91*
mickl. 6 gr* v* Bar. 24,98, fmå fnö*

18* Morg* ftrömoln, 5 gr* v. Bar* 25, 13*

midd* 11 gr* v* Barom* 25,18, ftrö-

moln*

19* Morg* fnö, 2 gr* v* Bar* 25,09* midd*

5 gr* v* Bar* 25,16, mulet*

20* Morg* ftrömoln, 4§ gr* v* Bar* 25,21*

midd* 8 gr* v. rågn* f* m* Bar* 25,15*

21* Morg. mulet, 6 gr* v* Bar* 25,20. midd*

8 gr* v. fmått hagel och rågn*

22* Morg* klart, 7 gr* v* Bar* 25,46* midd*

13 gr» v* Bar* 25,50*

23* Morg* mulet, duggrågn, 9 gr* v* Bar*

25,64* midd* 10 gr* v* rågn&urar.

24* Morg* klart, 7 gr* v* Bar* 25,36* midd*

13 g^ v*

25* Morg* måft klart, 8§ gr* v* Bar* 25,85*
midd* 15 gr* v* Bar* 25,79*

a6* Morg* klart, 9 gr* v* Bar* 25,79* midd*

14 gr* v* Bar* 25,75*

27* Morg* måft mulet, 9? gr* v* Bar* 25,62*
midd* 15* gr* v*

28* Morg* ftrömoln, 10 gr* v* Bar* 25,30*
midd* 12 gr* v* Bar. 25,22.

29* Morg* mulet, 6§ gr* v* Barom* 24,90*
rnjdd* 7 gr* v. rågn*

30* Morg* dimma, 4 gr* v* Barom* 25,18*
midd* 7 gr* v* Bar* 24,26*

31* Morg* ftrömoln, 4 gr* v* Bar* 25,39*
midd* 11 gr* v*

Q ? >
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Junius.

I, Morg* ftråmoln, 7 grad* v* Bar* 25,44*
midd* 12 gr* v»

2* Morg* måft klart, g gr* v* Bar* 25,47*
midd* I2§ gr* v*

3* Morg* klart, 9 gr* v* Bar* 25,51* midd*
16 gr* v* mulnade med rågnikurar*

4* Morg* firomoln, 11 gr* v* Bar* 25,49*
midd. 15 gr* v* rågnftånkte för och ef-

middagen.

5* Morg* fmårågn» 10 gr* v* Barom* 25,64*
midd* 14 gr* v* mulet*

6* Morg* ftrömoln, 12 gr* v* Bar* 25,69»
midd» 19 gr* v* klart.

7* Morg* klart, 12 gr* v* Barom* 25,68*
midd* 19 gr* v*

84 Morg* klart, 14 gr* v* Bar* 25,74» midd*

22 gr* v* ftråmoln*

9* Morg* klart, 14 gr* v* Bar* 25,80* midd*

22 gr* v*

lo* Morg* klart, 16 gr* v* Bar* 25,81* midd*

23 gr* v* ftrömoln*

II* Morg* fmårågnade, 16 gr* v* Bar* 25,65*
midd* 21 gr* v* å/ka med rågn e* m*

12* Morg* halfmulet, 17 gr* v* Bar* 25,51*
midd* 20 gr* v* åfka med rågn e* m*

13* Morg halfmulet, 12J gr. v* Bar. 25,38*
midd* 13 gr* v* mulet, å/ka och rågn

Jkåftals hela dagen*

14* Morg* mulet, 10 gr* v* Barom* 25,63*

midd* 13 gr* v* Bar* 25,70*

15. Morg,
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15* Morg* fmårågnade, 6| gr* v* Bar* 25,68*

midd* 9 gr* v* Bar* 25,54*

l6* Morg* mulet, 8 gr* v* Bar* 25,50* midd*

II gr* v*

17* Morg* mulet, 7 gr* v* Bar* 25,68* midd*

19 gr* v* ftrömoln*

18» Morg* klart, 12 gr* v* Bar* 25,71* middf

22 gr* v* Bar* 25,73*

19* Morg* klart, 11 gr* v* Bar* 25,80* midd»

23 gr* v*

20* Morg* klart, 13 gr* v* Bar* 25,79* rnidd*

24 gr* v* Bar* 25,7U
21* Morg* klart, 16 gr* v* Bar* 25,68* midd*

18 gr* v* ftrömoln»

22* Morg* klart, 14 gr* v* Barom* 25,68»

midd* 19 gr* v*

23* Morg* mulet, 12 gr* v* Barom* 21,71*

midd* 18 gr* v* flrömoJn*

24* Morg* mulet, 12 gr* v* Barorrw 25,68*
midd* 21 gr* v* ftrömoln*

25* Morg* ftrömoln, 16 gr* v* Bar* 25,67.

midd. 25* gr* v* klart*

26* Morg* mulet, 16 gr* v* Barom* 25,5<*

midd* 23 gr* v* ftrömoln, rågnftånkte

e* m*
27* Morg* klart, II gr* v* Bar* 25,58* midd*

18 gr* v*

28* Morg* ftrömoln, 16 gr* v* Bar* 25,49*
midd* 20 gr* v*

29* Morg* ftrömoln, 13 gr* v. Bar* 25,33*

midd* 19 gr* v* ftrömoln*

30* Morg*
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3o* Morg* klart, 15 gr* v4 Bar* 2^60* midd.

21 gr* v*

*** *** ***"

Sjukdomarne voro i April Rötaktige Fe-

brar, dock fparfamt, federmera mycket hål-

Jofamt utom nägon Angina , men i Junii må-

nad började en lindrig Mefsiing vifa (ig pa
Södermalm*

Beräitelfe om en Ko, fom framfodt fem
lejvande Kaljvar. Infåndt af ProfeJJl

1 Hellenius i Åbo.

Ju närmare vi kanna naturen, ju tydli-

gare blifva vi varfe r huru hon uti fina verk-

ningar ftyres af de vifafle lagar. Defle en-

daft fyftande på hennes fåkra beftånd åika en

obroiilig efterlefnad, och kunna ej utan de
vigtigafte fkål och ordfaker öfvertrådas. Na-
turen kan fåledes ej annat ån i det nårma-

fie blifva fig lik och afvikningar ifrån defs

vanliga gång ej annat vara ån högft fållfynta.

Men ju fållfyntare deffaåro, ju värdigare tyc-

kas de ock blifva for vår gran/kning och up-

mårkfamhet. Vi åro val /kumögde för at ge-

naft uptåcka ordfakerne til dem
5
men det år

ofs nog til en början , at endaft upteckna

håndelferne, famt huru och under h vilka om-
flån.
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ftåndigheter de timat, då framdeles flere af

lika art och ytterligare underfökningar kunna

ineddela ofs der* ljus uti Naturens kännedom ,

fom vi utan en fådan omhugfamhet långe nog
torde blifva tvungne at fakna.

I anledning håraf har jag til Natur-

forfkares kun/kap och uplyfta granlkning

velat lämna följande håndeife , fåfom i

fanning en af de fållfyntafte i fit /lag
5

famt hörande til de för ofs ännu måft fördol-

da naturens hemligheter, och det enligt den

be/krifning Herr Comminiflern Abkaham
Fellman, fåfom uppå orten viftande, öfver

denfamma uppå trovärdiga och åfyna vitt-

nens intygan upfatt och mig federmera be-

någit me( delat.

Uti Limingå Socken och Tornåvä Ca-
pellgåll framfödde, en Klåckaren, PiTzéw
tilhörig Ko, uti November månad fiitleditår,

på en gång fem ftycken Jefvande Kalfvar.

Koen var af de ilörre på den orten , lång-

fträckt och väl fodrad. Hon har aldrig va-

rit gäll och tilförene redan kalfvat fem re-

for: uti hvilka hon vid de fyra förfta kalf-

ningarna frambragt hvarje gång en lefvande

kalf, men den femte, och det i förtid, 2:ne

döda. Efter denna har hon varit omåttlig u-

ti fin brunft, fom ock tillika påftådt ovanli-

gen långe. Tiden til den fjette eller fifta

kalfningen inföll tidigare och omkring en
månad förr ån man förmodade. Fyra dagar

förr
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förr denfamma låg hon af matthet och kun*
de ej förmås at hålla fig på benen. Födflo-

plågan varade vid pafs i fex -timar , efter h vil-

ken Koen utmattad knappaft öfverlefde et

hälft dygn* Kalfvarne , af hvilka 2:ne voro

Oxe- och 3:ne Ko-kaffvar, framkommo full-

komlige och af den ftorJek, fom fmårre /la-

get af vanliga kalfvar, lyftade genafl up fine

hufvuden och ramade. Til fårgen voro de
alla rödfpräckliga lika tecknade med modren.
Ehuru i begynnelfen få fvage at de ej kun-

de ftå på fötterne, hafva de dock fynbarli*

gen med qvicka och lifliga rörelfer utmärkt,

at de med fkötfel och tilråckelig föda kun-

nat bringas til våxt och trefnad. Men jäm-

te brift på vederbörlig näring efter modrens
död, gjorde en dåraktig vidfkeppelfe , at

defle kräk, hvilka, enligt Allmogens antagne

fördomar om alla fåilfynta händelfer, fades

förebåda de fvårafte olyckor, innom et dygn
blefvo dödade.

Månne man icke af denna håndelfe , få

vida Koen var fri/k och af flark fammaniatt-

ning, född med godt foder, för hvilket he-

la Limingå Socken är namnkunnig, famt at

hon varit omåttlig och det i längre tid uti

fin brunft, kunde ledas på den tanke, at

hos friflca och väl lagda djur en tått på hvar*

annan följande coitus, ehuru fruftaneus, dock
åtminftone bidroge til flere veficularuoi ova-

tii (narare och liktidiga fkicklighet, eller om
man
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man vil fåga mognad til fecundation, hvilka

vid en påföljande conception fedan låtteligen

på en gång kunde fecunderas. At af någon

/kedd fuperfetation förklara denna underbara

fruktfamhet, hvartil åfven Koens långvariga

brunftetid kunde gifva anledning , torde få

mycket mindre låta göra äg, fom emellan

defla Kalfvar man icke mårkt den minfta fkil-

nad hvarken i florlek eller liflighet, födflo-

plågan ej heller påftådt längre ån vanligen

(ke plågar, åtminftone vid deras fvårare par-

tus. Exempel på något dylikt hos djuren

Jårer ock näppeligen gifvas, hälft deras brå-

nad år infkrånkt innom vjfla tider, och u-

tom defs bland de många tufende, hvilka

af detta flågte i fynnerbct flagtas och öpnas,

icke hos en enda någon til en få befkaffad

fecundation beqvåmlig och af flere rum be-

flående uterus, blifvit funnen.

At denna cafus tyckes man ock kunna

påftå, at uteri utvidgning til defs högfta mått

vid hvar och en partus, ingalunda biifver få

nödvändig, fom flere Auäorer det fordra.

Ty då defla Kalfvar ej voro mindre ån de
vanliga af fmårre forten, få biifver onekligt,

at denna Koens uterus innan deflas partus

måtte varit anfenligen mera utvidgad ån de
förra reforne, då hon endaft burit och fram»

födt en enda, ehuru flor den ock kunnat

vara. Man måtte ock medgifva, at moles

cxterarum ovi partium denna gången kunnat

va*
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vara mångfalldigt mindre ån de förra, dock
tyckes det vara utom all tvifvel, at volumen
af deffa 5 Kalfvar tilfamman tagne, vida vag-

nar öfvertråffat den en enda Kalf kunnat
utgöra , om man ock antager deffe delar

fiefdubbelt ftörre ån de vanligen förekomma.

Men det mörker, fom omgifver vår

kun/kap, angående naturens hemliga verknin-

gar vid generation, år ftörre ån, at vi af en
enda håndelfe fåfom denne, hvilken därjäm-

te til alla fina omftåndighet?r ej blifvit få

noga underfökt, fom i et få for ofs fördoidt

årane hade fordrats, kunna hinna längre ån

blott til fannoiika gifsningar5 deffe torde

dock förtjäna at anmärkas, ty huru ofta har

icke det håndt, at fmå och obetydliga an-

ledningar ledt ofs til de ymnigafte och rika-

fte uptåckter i naturens kännedom.

Til Natur- Forjkaren.

Den hvita Råttan (a) (Mus Mufculus

Linn.) år hår i Linköping icke få fåiifynt
?

fom uti Weftervik, ty denna Våren har man
hårftådes uti Råttfillor bekommit 6 ftyckea

krit hvita Råttor af iika ftorlek med de van-

tt-

(a) Se mera om famma Djur i K» Vet. Acad. Handl.
Vol. 22. p. 2ig,
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liga Hus-möffen: men defle hvita hafva alje*

famraan röda ögon och fe rått tacka ut. Of-

ver 8 dagar har jag haft och har ånnu en
lefvande helt hvit Råtta, fom år innefluten i

en glasbark. Utaf egen erfarenhet får jag

dårföre anteckna hennes egenfkaper: hon åf

ganika qvick och fnållfotad (agilisfima) Tom
Lekatten eller Vifslan , och hon putfar fig

oftaft, då hon fåtter fig på bakfötterna och
med bagge framföttren ftryker fram och til—

baka öfver hufvudet, öron och anfigtet, ej

olikt Kattens putfande: detta förråttas val 10
gånger om timman öfver hela kroppen, me-
rendels förft öfver öronen och få i ordning*

Hon dricker fållan och det ganfka litet. Rid-

daren von LiNNé fkrifver at denna hvita Råt*

ta år en varieté af Hus -Råttan» Det år ock
troligt, ty denna min hvita har ock lika lukt

med våra Hus-möfs, fårdeles om icke fri

luft lämnas henne, då lukten år ingalunda

behaglig. Min hvita Råtta föker ftåndigt at

rymma bort, ehuru hon har tilråckelig föda

af Bröd, Kött ^ Hampfrö , Fiåfk med mera*

Linköping d. 13 Junii 1785.

fnfåndt af Joham Otto Hagström*

Provv Med. i Linköpings Lån*

r/.B.N:oi7« R t*hr*



Lehrbuch von dem unvermeidentlichen Ge*

branch der Injirumente in der Geburts

/wlfe, von Raph/iel Steidele, Sff.

Lehrer der praét. Wundarz. und Entb.

Wien ^ 338 f. in gr. 8:0 m. K. 1785.
Veåis kan A. icke tåla, ehuru hans nit

däremot något aftagit. Han brukar i defs

ftålle den ena armen af fin Forceps. Det år

den Levrettijke, utan invårtes ränder. Emot
Hr. Steins mening förkaftar han, (efter vår

tanka med /kål) det flags Forceps fom vrides

rundt om på fin axel. På et fvagt Barn

,

och fom fynes dödt, af/kår han ftraxt Naf-

velftrången och förbinder honom 5 fedan

bjwder han til at på vanligt fatt uplifva Bar-

net, hvaribland han för kraftigaft anfer at i

et var,mt bad af Vin och Vatten frottera bar-

net, blåfa det i mun och lägga varmt om-
Jflag öfver hufvudet af Vin. Når hufvudet år

i bäckenet aldeles faft inklämt vil han, at

man förft afbidar barnets död, emedan For-

ceps fedan kan lättare anläggas. Når Hu-
flrun redan dragés med döden och man hvar-

ken kan eller törs förioffa henne, bör man
föka til at fkafTa foftret andedrågt genom et

rör, fom föres moder-llida.n och moder-mun
igenom til defs mun, famt förråtta opera-

tio Caefarea ftraxt efter modrens åötl

A. talar ock något om denne och om opera-

tio Symphyfeos. (AUg. Litt. zeit. 1785. K. 123O

O-
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Opufcoli Sctentifici di Fel. Fontana.
Flor. 1783. 80. 219 p.

A. har gan/ka mycket vinlagt fig at ut-

breda ljus i läran om Eid och Luft, genom
mångfaldiga förfök. Förft förekommer Bref

til Hertigen, de Chaulnes, .
dar A. granfkar

ätfkillige nya meningar om andedrågten och
den förändring, fom Luften därigenom li-

der: Brånbar och Phlogifticerad Luft åro en-

daft i få måtto fkadelige, at då de inandas

kan icke Lungan göra lig fri från deras phlo-

giftica vafen.de> men andra Luftarter, fom
gemenligen uplöfas, angripa fjelfva lifskraf*

terne: Vid ctandningen blåfes bort få val

bränbart våfende, fom fafV Luft 5 blir af det

förra för mycket qvar i bloden, få förfva-

gar det Muiclarnes retlighet i den mån, at

de fiuteligen ej vidare kunna göra den til lif-

vets bibehållande nödige tjeniien, hvarmed
de i dephlogifticerad Luft få mycket längre

uthärda $ Djur, fom hafva kali blod, åro myc-
ket mera retlige ån de med. varm blod 5 de
förra gifva icke genom andedrågten från fig

få mycket bränbart .ämne. — Et annat Bref

til Prof. Ad. Murrai gran/kar några H:rr

Bergman och Scheeles meningar. Lungan
drager ingen bränbar luft til fig ur Luften 5

utan ftöter den från fig i Luften j utaf 663
lefvande Djur (Foglar, Råttor, unga Mar-
fvin och Kaniner) dem A. uti allmän Luft

höll få långe öfver Qvicktilfver til defs de

R 2 do-
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dogo, liar luften icke hos 17 minfkät ftg^

men hos alla andra til §, /T , ^ och -/^ del

minfkats 5 åfvenfå aftog han i godhet. God
Luft förlorar både til myckenhet och god-

het om han någon tid flår öfver blod eller

omfqvalpas därmed. En del af den fafta

Luft fom finnes i den luften,
1

!
dar djur an-

dats, kommer från djurens lungor, iikafom

den åfven kommer från andra våtfkor, utan

flågtfkap därmed 3 fqvalpar man Blod öfver

Qvicklilfver med dephlogifticerad, allmän,

bränbar och phlogiftik Luft, få taga de alla

til i rymd , och tvättar man dem ledan med
vatten, få vifer det fig at denna tilväxt ej

år annat ån faft Luft. Allmän Luft förlorar

icke genom utdunftning af fin godhet, ej hel-

ler bränbar Luft genom utandning fit brån-

bara väfende. — Flere föcfök intyga at vär-

ma ej beftår af dephlogifticerad luft och
brånbart väfende och at den fednare tränger

lig genom Vafa i förening med den förra
5

när kroppar förbränna?. -— Luft, fom blir

qvar i vatten när Faft luft blifvit afdrifven

och utgör ungefärligen^ del, upkommer förft

vid vattnets rörande; ty vatten år aldrig rått

(ritt från brånbart ämne, hvilket vid lång-

famt fqvalpande med faft Luft går in dårutu

1 Dunftkretfen år gemenligen ingen faft Luft,

och den däri upftigande ftora myckenheten

infupes tilbaka af de oräkneliga kropparne 5

den låter ock icke få lått blanda fig med all-

män
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mån Luft 5 Saltpeter-fyra bar han fördelt i

faft, phlogiftik och allmän Luft. Utom faft-

fulle plantor, gifva våxter i fol/kenet mer

/fcadlig ån dephlogifticerad Luft. — I Bref

til Hr. Gibelin berättas at på Lamb och

Kaniner, dem A. låt ea Viper bita och fe-

dan infprutade 20—40 droppar Spir. Cornu

C. i Vena Jugularis, marktes ingen värkan

af giftet^ når ingen ftark inflammation vifar

ilg i bettet, utan giftet endaft vårkar invår-

tes, botas ock fjukdomen af fig fjelf, hvil-

ket gifvit anledning at berömma flere krafr-

16fe medel, t. e. at betacka fåret med jord.

— Uti Bref til Hr, Darcet berättar A. fina

förfök, til åt utröna ordfaken til Fårens fvin-

delj han har lika med H:rr Leske och Gö-
ze hos 15 fådane Får funnit i hjernan en
ftor blåfa, ofta 2 a 3 tum i diameter, uti

hvilken fants en klar våt/ka och på inre fi-

dan 2 a 3oo blås-mafkar faftfugne, förfedde

med en krants af hakar och 4 fugvårtor.

Hos vilda och tama Caniner har han ofta u-

li underlifvets inålfvor , Nätet och Pancreas,

funnit en flor myckenhet enkla blås-ma/kar,

lom icke voro i blåfa inneflutne. A:rs an-

märkningar vid T*nia flamma öfverens med
H:rr O. F. Möller, Göze, Bloch och Wer-
ner. Ibland 20 Djur återvåxte endaft hos et

enda et ftycke af 4 a $ Jinier, fom A. bort-

(kar af en Nerv. (Gött. anz. 1785. 95- St

R 3 K*
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K* Collegii Mediet underdåniga Bref til

KongL Maj:t y om medel til den Vcne-

rifka /mittans förekommande och botan-

de <> dat> Stockholm d. 21 Martii 1785.

Sedan Ed. Kongl. Maj:t i Nåder täckts

infordra Defs Collegii Medici underdåniga

yttrande om den Venerifka fmittans förhål-

lande, huru tilftåndet i Lånen vårkeligen år?

hvilka orter fordra fnarafte hjelpen, lamt

om de fjukas antal, få mycket af Provincial-

Medicorum beråftelfer kunnat intagas?.Och
åndteligen omkoftnads för/lager til Cur-

hus-Inråttningar ? Har Collegium fokt uptåc-

ka, framdraga och pröfva alt hvad fom til

detta åmne h6rer; hvifket Collegium härmed
driRar i underdånighet Ed, Kongl. Maj:t un-

derftålla,

At Jluta af de årligen inkomne Sjuk-

Rapporter, år det, ty vårr, en afgjord fan-

ning, at den Veneri/ka fmittan i de flåfta

Lån mer och mer tagit öfverhanden, och år få

mycket mer at befrukta, fom denna fmitta

icke härefter fom hittils, då -den varit i fin

början, lårer med fmå och dolda fteg fram-

fmyga, utan med håftigafte utbrott vidga (ig

til Nationens forderf, aldramåft i et Climat,

hvars naturliga låge år i denna fjukdom en

fiende mer fom hotar.

Af
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Af tät brefvåxling med Herrar Lands-

höfdingar och inhåndigade Embets-beråttelfer

ifrån hvarje Diftrifls Provincial-Medicus , be-

finnas följande orter vara de fom behöfva

den fnarafte hjelpen, neml. Småland kring

Jönköping, Wexiö och Calmar, därefti fyn-

nerhet omkring Jönköping antalet af fmitta-

de perfoner enfamt upgifves til 400.
Bohus och Wennersborgs Låner om-

kring Götheborg, Uddevalla och Wenners-
borg ofver 600.

Oftergöthland omkring Lindköping

,

Norrköping och Wadftena 500.

I Blekingen omkring Carlscrona och
Carlshamn vid 300.

I Weftergöthland omkring Borås. — I

Nerike omkring Örebro. — I Wefternorr-

land, fårdeles i Jämtland. — I Dalarne om-
kring Falun. — l Ofterbotten omkring alla

de ftörre Stapel- och Sjö-Städer, famtifyn-
nerhet dar Garnizoner åro förlagdej om ej

på alla defla ftållen til en lika mängd, dock
i den proportion at hvart och et nödvändigt

fordrar hjelp.,

At nu i lika underdånighet upgifva för*

flager til den koftnad, fom /kulle åtgå vid

Curhus Inrättningar, vågar Coilegium i un-

derdånighet föreflå , om icke de redan inrät-

tade Lazaretter, kunde, til -vinnande af en
anfenlig befparing och fnarare värkftällighet,

cgenteligen til detta ändamål inrättas och ut-

R 4 vid-
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vidgas, famt nya upföras dår flike ånnu fe«

las och noden år måft trångande.

Deras Excellencer Herrar Seraphimer-
Riddare, fom få utmärkt vid hålfans vård,

underftödt Ed. Kongl. Maj:ts omforg för fl-

ne underfårare, hafva beförgt om fådane La-

raretters inrättande i de flåfte af Rikets Pro-

vincer, hvareft årligen en anfenlig mängd
Venerilke fjuke på Medicinal*Fondens koft-

nad redan blifvit botade, oaktadt på de
flåfta Milen knappaft fångar varit at tilgå. :

Til et Cur-hus, fådant fom det i Jön-
köping förledit år inrättade, har Ed. KongL
Majrts i Nåder beviljat en fumma af 400
R:daler fpecie, då likväl Läkare -arfvode,

Fåltfkårs arlöning och Medicaments koftnad

icke blifvit inberåknade, dåreft antalet af Lot-

tade ftigit til 66 perfoner.

En fådan Inrättning provifionaliter upw

fÖrd, dår alt måfte genaft för reda pennin-

gar anikaffas och af Entrepreneurer under-

Kalles 5 dår Läkare från- och tiifåttas, efter

det år omöjligit för en Provincial-Medicus

,

at i et vidftråckt Lån beftrida få olika gö-

romål, kan ej annat ån medföra flörre hoft-

nad och blifva mindre nyttigt ån de vårke-

liga Lazaretter> dår til det minfta 30 Sångar

blifva nödige, efter fom en lång erfarenhet

har bevifat, at allmogen och gemene man,
drifven af fin fördom, fållan uptåcker fin

fjukdom förr ån den år a de-< grad, atomö*
je~
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Jeligen några medel , utom under en förfaren

Läkares fråndiga tilfyn, kunna förordnas, af

/Örtiga det åldrar, kön och årstider förän-

dra fjelfva Cur-metboden.

Om dårföre Ed, Kongl. Maj:t i affeen-

de på detta (kål, täcktes i Nåder gilla Col-

isgii underdåniga förflag, torde den påfyfta-

de nyttan biifva aldeles fåker och koftnaden

j den mån lindras, forn fonder til Lazaret-

terne åro at tilgå , hvarom , fåfom i Herrar

Seraphimer Riddarnes difpofition, Collegium

icke åger någon kunlkap; men blir efter hår-

om lämnad del, i ftånd at utfåtta de fum-

mor, fom i proportion på hvar Landsort til

en fåker och ftyndfam hjelp kunna behöf-

vas. Emedlertid kan Collegium icke närma-

re upgifva koftnaden ån til 2 Rrdaler på per-

fonen öfver hufvud råknadt, för Medicinal-

behofven m, m.
Men vid et få Riks-vårdande ämne da

faran år oundvikelig och hjelpen högft nöd-

vändig 5 täcktes Ed. Kongl. Maj:t i Nåder
tillåta Collegium, at i djup underdånighet

göra de erhindringar, fom från defs Em-
bets-plikt fynas vara oflkiljaktige, aldramåft

vid et tilfålie, då Ed. Kongl. Maj:t i Nåder
behagat yttra Sig vilja igenom någon allmän

författning för hela Riket, utfe medel och
utvägar til det ondas fårekommande.

Collegium tror för fin underdåniga del,

at alla medel fynas fåfänge och alla omkoft-

R 5 nin-

i
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ningar blifva nåflan fruktlofe, dåreft icke

fjukdomen i fin förfta uprinnelfe kan före-

kommas och fådane medel vidtagas, fom
bidraga at afhålla fjukdomen ifrån Rikets

gränfor, få at de koftfammare anilalter til

åeh botande en gång måtte uphöra.

Det år otvifvelaktigt, at ja den Veneri-

fka fmittan inkommit under krig och igenom
utrikes handel. Defs utfpridande har fedan

härrört af 3:ne hufvudfakelige ordfaker: neml.

okunnighet om faran , brift på tilbörlig Iköt-

fe! och åndteligen felande anftalter til defs

forekommande. — Okunnigheten om faran

vifer (ig ånnu hos gemene man och år defto

mer åfventyrlig, fom efter Provincial Medi-
corum nåftan enhälliga intygande, olyckligt

vis den vilfarelfen tilkommit, at en fmittad

tror (Ig fjelf blifva från fjukdomen befriad,

få fnart han kunnat denfamma på flere fort-

planta. — Brift på tilbörlig fkotfel har be-

klageligen altid vifat (Ig, tils nu på de fed-

nare 10 åren, då Collegium ågt at med
något mera eftertryck ftråcka (in Embets-

åtgårdj. under hvilken tid, enligt Colle*

gii Rakningar , blott til detta ändamål åt-

gådt en fumma af Rrdaler, däremot

har noden tvingat folket at föka qvakfalfva-

re, hvilka egenteligen af denna fjukdom bä-

ra namn , och åro få mycket mer at befruk-

ta, fcrm under deras ofullkomliga och farli-

ga hjelp fjukdomen förändrar lin natur, och

få-
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fåledes under annat lynne, faft likväl den-

famrne, tager faftare rötter, med fördubblad

ftyrka angriper och defto lättare fmittar, fom
den hårigenom blifvit mindre mifstånkt.

At na til deffa hinders afhjeJpande up-

gifva något fåkert förflag, har CoIIegium öf-

vervågat följande punc"ter och i underdånig.

het drillat fig Ed. Kongl. Maj:t dem -före-

draga:

1:0, ået förfra år utan all tvifvel, en

lätt tilgäng ät bli/va botad: den* fattiga på
Kronans bekoftnad och den förmögnare för

en drågelig utgift 5 och aldenftund Hufvud-

ftaden i fynnerhet hyfer det ftörfta anta! fmit-

tade, hvarifrån denna fjukdom beklagligt vis

måft utfprides, dåreft hittils ingen tilråcklig

författning i detta åmne varit vidtagen 5 vå-

gar CoIIegium föreilå utvidgandet af det iå

kallade Danviks Cur-hus, fom af denne Sta-

dens medel underhalles, i fynnerhet til fmit-

tade Båtsmåns och Sjöfolks botande, hvilket,

jämte den förträffliga inrättning , fom af H:s

Excellences Herr Riks-Rådet och Ofver-Ståt-

hållaren för Policens bekoftnad år bragt i

ftånd, til en märklig mån (kulle blifva gag-

nande.

2:0,'Tycks ytterfta nödvändigheten for-

dra, at någon utväg påtänktes för de olyck-

lige Barn , fom vid Accouchements-Hufen
födas, hvilka af fina lika olycklige Mödrar
årft denna förderfvelige fmitta, och med

. dem
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dem i brifl på tilbörlig fkötfei hafva a t vän-

ta det fariigafte ode 5 Jeffe blifva få mycket
mer för ftaten fkadelige, fom de til upfo-

ftran utlämnade på Landsbygden utfprida gif-

tet 5 fåledes borde de tillika med de Barn,

fom från Bamhufen blifva på Landet utför-

de at upfoftras, vara alla med' giltiga Sund-

hets-bevis förut förfedde.

3:0, Borde hos alla Nårings-idkare i

Stader och på Landet, famt de fom hälla

Kallare, Carlehus, Värdshus och Rrogar, i

fynnerhet vid ilörre Marknads-platfer, tilbör-

lig upfigt handljiafves och vifttationer anftål-

las , dåreft billiga mifstankar om fmitta före*

komma.

4:0, Skulle alla Handels -Veftgöthar,

'Mångelikor, Gelåller, Befokare , Laquajer,

med et ord alt flyttande folk, fåfom i fyn-

nerhet Ziguenare, Glasförare, Håcktmakare
m. fl. medföra Sundhets-bevis, hvilket hvart

fjerndels år borde förnyas. Detta borde ock
framför alt i akttagas vid Sili-falterierne kring

Götheborg och Bohusiåtfd/ka Skärgårdarne,

därifrån en ftor mängd folk fmittade hem-
komma och utfprida giftet.

5:0, Som Läkare -Rapporter intyga, at

omkring de ftörre Hålfo-Brunnar , fåfom Mf-
devij Loka, Sdtra m. fl. Veneri/k fmitta of-

ta utfprides, borde äfven hår förfaras fom i

3;dje Momentet nämnt år.

6:0,
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6:0, Anhåller Collegium i underdånig-

het , at Ed. Kongl. Maj:t i Nåder täcktes i-

genom Circulair til Bifkoppar och Confifto-

rier förordna, det de tilhålla Rikets Präfter-

/kap, at igenom nödig föreftållning bidraga

til allmogens uplysning, fardeles pä Landet,

dar enfald och okunnighet måft regera. Detta

torde aidralåmpligaft kunna /ke vid de hus-

förhör fom årligen Rot-vis hållas, då Pråftea

åger det båfta tilfålle at utfor(ka om någon
imittå finnes, hvilken Collegium vil med det

förfta körtel igen af/kildra uti någon be/krif-

ning, fom til vederbörandes efterråttelfe vid

hvar Förfamling bör vara at tilgå.

7:0, Som det år igenom dageliga årfa-

renheten å daga lagdt, at med de rlåfte Com-
menderingar, fpridas icke allenaft farfoter,

utan ock den förderfveiiga Veneri/ka fmittan ut-

breder iig få Ikåndeligen, at Collegium altid

efter fådane Marcher, har at vånta fig de be-
dröfveligafte Rapporter, hvarom nu nyligaft

efter Heli/inge- Regementets hemkomft ifrån

Carlscrona, en vidlyftig beråttelfe til Colle-

gium inkommit 5 fåledes borde ifrån alla (tal-

len dår Regementer , Arbeta- och andre Com-
menderingar famlas, ingen marche få /ke förr

ån en behörig underfökning för fig gått, då
de fmittade, från/kilgde på ftillet, finge njuta

/kötfei. Detta /kulle ock vara gällande för al-

la Garnizons-Regementer, at ingen Chef måt-
te få permittera någon Man, fom icke förut

erhållit et giltigt Sundhets-betyg*

8?
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g:o, Som det år en bevift och updagad

fanning
5

at den Veneriika fmittan med utri-

kes ifrån kommande Sjöfolk införes och ut-

fprides, torde ,någon allmän fårfattning kun-

na hårutinnan vidtagas, hvilken blefve få myc-
ket kraftigare, fom det Venerifka,giftet altid

hos detta folket ar i fin ftörfta atfivité 5 efter

fom en Jångre återhålifamhet gjordt deras be-

går häftigare och följaktligen utfpridandet få

mycket ikyndfammare.

9:0, Sluteligen borde alla Sundhet$-he-

tyg vara meddelte af edfvurm och hos Colle*

gium väl kände ptrfoner» De borde vara ed-

fvurne, efter man ånnu i Landsorterne bly-

ges för denne fjukdom, och oftaft icke utan

under ytterfta förfåkran öm tyfthet den yp-

par. Kundfkap åter år en hufvudfakelig punfl,

aldenftund en rått val förfaren Läkare, ftun-

dom behöfver ail fin infigt för at icke blifva

bedragen om en fjukdom , fom i fä Ikiljak-

tiga ikaplynnen fig företer.

Skulle Ed. Korigl. Maj:t i Nåder tackas

gilla och itadfåfta deffa punfter, vågar Col-

legium tro at i det nårmafte hafva en förmur

emot fmittans hittrls obehindrade utipridande,

aldenftund efter Collegii underdåniga tanke,

fådane förvarings-medel uträtta i fm mon li-

ka få mycket fom fjeifva Låkare-bitrådet, få

länge inga gråntfor blifvit fatte för en få be-

dröfvelig fjukdom.

Då nu Ed. Kongl. Maj:t til den Vene-

riika fmittan« förekommande i Nåder iårer

i * . vid-
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vidtaga de kraftigare utvägar , hvilka nödvän-

digt måtte medföra en långt ftörre kottnad ån

den fom til MedrcinaJ-vårkets underhållande

hittiis åtgädt, torde en värkelig befparing åf-

ven kunna vinnas , i fynnerhet hvad Låkare-

arfvoden beträffar, om vid hvarje Gymrvadum
i Riket efter omttåndigheterne- en eller 2:ne

Philofophiae Leftors-beftållningar altid befattes

med Promoverade Medicinae-Do&orer, fom
borde vara förbundne at jämte denna fin fys-

la , hafva Låkare-vården vid Lazaretterne. Vid
flere i Riket varande Gymnafier år val denna
inrättning redan genom en vifs praxis bibe-

hållen , men icke af Ed. Kongl. Maj:t i Nå-
der befattad, hvilket vid rlere Riksdagar va-

rit projeflerat, och dello lättare kunde fke,

fom ingen får antaga Medicins-Doftors gra-

den, hvilken ej förut undergådt vederbö

Examen i alla Philofophiens nodvåndigafte de-

lar, då en flik Embetsman , i följe af få nyt-

tiga kunfkaper förenade, blifver i detta fallet

dubbelt nyttig för det allmänna. Til förtid

gande af alt annat Låkare-bitråde , fom hvar-

je Landsort härigenom /kulle vinna.

De Gymnader dar denna författning /kul-

le blifva högft betydlig, hvareft Lazaretter re-

dan åro inrättade eller nödvändigt fordras,

åro: Lindköping, C'almar , Wefierås, Gå ii e-

borg, Carlfiad, Ge/le, Borgo och Vifingså
,

på hvilket fednare ftålle nöden år få myc-
ket ftörre, fom communication med fatta lan-

det vifla tider af året år aldeles omöjlig.

Col*



Collegium anhåller i djupafte underdånig*

het, at i famråd med Conliftorierne få tilfe,

det deffa fy/lor blifva med de fkickligafte Lå-

nare förfedde
, på det at bagge ändamålen

,

fom få lått ftå at förena , måtte til Ed. Kgh
Majrts Nådiga välbehag och det allmännas

nytta kunna vinnas.

Hvad åter Fåitlkårs-bifråde vidkommer
^

torde en anfenlig belparing i lika måtto kunna
årnås, om hvar och en Regeir.ents-Fåltfkår vid

de indelte Regementerne, fom i fredstider fal-»

Jan år för (in lön ipubhci tjenft befvårad, blefve

ålagd at vid Lasarettet göra nödig handräckning*

Hvilket kan få mycket lättare fke, fom i allmän*

het hvar och en Regements-Fålt/kår, har fii

hemvift i de ftörre Provincers Hufvudftåder*

dar dylika Lazaretter åro inrättade. I öfrigt då

Collegium fk.all nödgas ffirfkildt betala Läkare-

arfvoden, blir det en ömande ikyldighet, at un-

derdånigit tilftyrka det billigafte högfta, efter

hår åfventyras hålfa och lif, i en fjukdom, dar

flank, fmitta och för månfkligheten de ohyggeli-

gafte fyner, åro en dagelig börda för Läkaren,

Detta år hvad Collegium i underdån. trodt

fig Ed. Kgl. Ma j:ts Nådiga och Vifa granfkning

böra underftåiia, fåfom efter Collegii underdå*

niga mening ofkilgakrigt från förevarande åm«
ne. Hvad i öfrigit ankommer på Collegii

handhafvande och underdåniga nit, hoppa«

Collegium kunna til Ed. Kongh Maj:ts ock

Rikets båtnad vårkftålla.

\
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Utdrag af Bref til Gen. Dir. ö. Ridcl

af Acrel frän D. RungJ (a*) daU

Paris d. 23 Maji 1785.

«.-- Sedan jag lift hade den åran at fkrifva

Hr. General - Direcleuren til, har en häftig

förändring genom M:r Ferrands död och

M:r Desaults rlyftandé från La Charité til

Hötel-Dieu, åfven gjordt det jag nu mera
hela tiden bortåt fölgdt honom och detta Ho-
fpital. Defs place vid la Charité har blifvit

uptagen af M:r DeschAmps, fom förut varit

Gagnant Maitrife vid detta Hofpital. Mun-
karne, fom hafva rättighet at fjelfve utvälja

fin Chirurgien en Chef, hafva nämnt honom,
lom ej år mindre än kunnig och förfaren

Chirurg; men högft enfaldig och göd för at

låta fig ftyras af Pére Potentier, fom haft

iit fpel under alt detta, och fom i M:r De*
saults tid ej hade det minfta at fåga. Det
är likvift /kåda at detta Hofpital, onekeligert

det bäfta här finnes, fkall föreftås af få ym-
kelige ftyresmän. Så fnart en kunnig Chir-

urg blir här antagen, utätes deh fnart af Mun-
karne, fom fjelfve vilja äga våldet och för*

ordna om alt. M:r Louis och Desault haf-

va under deras Viftande här jämt och famf

J7.E>N;ois. S haft

» 1. 1 , n » . 1 1

- ii » in. r 1 1

(a) Ung Stud. Chirurgiae , fom nu på Publik koftnad

refer utomlands, famt gifvcr mycket hopp, genom
flit och fkickelighet.
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haft cabaler, och nödgades M:r Louis fåren
fådan ordfak få godt fom låmna Hofpitalet,

kunnandes aldrig komma öfverens med defle

egennyttige och oförftåndige Munkar.
Stenjkdrningarne hafva denna Vår hår

varit mycket lycklige. Afi<>, måft Gåffar

om 4 a 5 år, har endaft en enda blifvit

död 5 de öfrige må alla val och hafva fom*
lige af dem redan lämnat Hofpitalet.

Frere Come^s Lithotom caché brukas al-

tid hår, och ehuru fom oftaft i okunnige

händer, år den likväl högft lycklig. Hofpi-

talets goda inrättning och de fjukas /kötfel

och låge bidraga fåkert mycket dårtil, då

man onekeligen får råkna britten håraf huf-

vudordfaken til den olycklige utgång, fom
Stenflsårningarne hafva på Hotel-Dieu. Hår
hafva 22 ft. blifvit ikurne denna Vår, af

delTe åro 7 döde, de ofrige komma fig fmå-

ningom den ena efter den andra, och hafva

någre redan lämnat Hofpitalet frifke. Ehuru
tredjedelen fåledes gått åt, räknas det dock
hår för gan/ka lyckligt, då merendels hälf-

ten och dåröfver plåga ftryka med.
Hår kan ej /kylläs pä Operateurn, fom

fåkert år den förnåmfte, nu finnes i Paris, ja

detta loford lämnas M:r Desault til och

med af fina ovänner.

Sedan han lämnat La Charité har han

glömt le Lithotom de frere Come och defs

methode. Han har gjort fig en egen liknan-

de
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de en rak Biftori, fom fedan år fåflad på et

långt /käft. For öfrigt följer han nu mera
M:r Moreaus methode, fom blifvit antagen

vid detta Hofpital. Den åger vårkelige för-

delar framfor de öfrige, i anfeende til den
/kyndfamhet hvarmed den utöfvas och ap*

pareillens min/kande, ty et och famma In*

Itrument brukas til de yttre och inre delar»

Ikårande. -— Operateuren håller Sonden fjelf

med ena handen, då, väpnad med fin Litho*

tom i den andra, han gör en incifwn låteral

i tegumenta, den härigenom blottade Sonden
fökes med udden af Lithwtomen, fom med
defs biträde klyfver la partie mtmbraneuft
et le bulbe de Vurethre , le col de la veffie

et la glande projlate. Vid Lithotömens ut-

åt/kårande /konas tela cellulofa, fom omgif*

ver deffa delar* Sedermera göres yttre in*

cifion något ftörre. Härigenom undvikes at

affkåra de vafa fom löpa uti tela cellulofa

,

och hvilka ibland gifva mycket blod* En
condutfeur införes federmera, medeift Son*

den, famt dåruppå tenetten, och fortfaret

för öfrigt efter vanligheten»

Med frere Comés Biftouri undvikes vis*

ferligen icke deffa vafa $ men hemorrhagien

tror jag ej vara få befvårlig. Likvift har jag

nu nyligen fedt et bevis håraf vid filta ope*

ration, då incifion gjordes mot vanligheten

ftor, för ftenens vidd, fom var ungefår äfet

hönsäggs ftorlek, gåfvo deffe i tela cellulofa

S 2 lö*
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löpande vafa, fom alla blifvit laeererade,

och bland dem en gren i fynnerhet få myc-
ket blod, at man nödgades efteråt ftilla hoc-

morrhagien, medelft compresfion, fom dock
gick gan/ka lått för fig.

Icke defs mindre blir altid frere Comes
Lithotom det låttafte och tjenligafte Inftru-

ment för en nybegynnare och dem, fom ej

hafva tilfålje at ofta öfva fig i denna opera-

tion, och hvartil fordras fåkert god öfning,

i fynnerhet om man vil följa Moreaus me-
thode.

Bräkhanden fyflelfåtta mig dageligen,

och har jag til den andan enfkildt undervis-

ning af en Bandagift, fom hår hålles för den
båfta. Defsutom bitrådes jag af M:r De-
saults och Pipelets goda råd och under-

vifande i det hufvudfakeligafte. Jag /kulle

enfka mig hafva medel nog at kunna för-

fkaffa mig modeller på de åtfkillige Bråk-

band fom hår finna*, gode och elake, de

gagna mig i alla fall 5 men om jag ej kan

hafva utvåg dårtiJ, vil jag dock fkarTa mig

de förnåmligafte. Vid Hotel-Dieu åger man
det båfta tiifålle i verlden at kunna få fe åt-

fkillige flag af fynnerlige cafus och Bråk.

Hvar Onsdags och Lördags eftermiddag vi-

fiteras alla fom hår vifa fig med Bråk, och

lämnas dem då gratis et Bandage på Ho-
fpitalets bekoftnad. Ingen vilite går med
mindre af ån några 20 a 30 fådane Banda-

ger5
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ger 5 fkulle intet denna nyttiga inrättning va-

ra, /kulle man hår åfverhopas af Bråkjkdr-

ningar , fom icke defs mindre nog ofta fö-

rekomma* Redan har jag fedt 5 fådane o-

perationer förrättade , men ty vårr ej mer art

en enda lyckligen 5 operation varande altid

gjord for fent. Nu nyligen var jag med M:r
Desault i Staden och fåg honom göra den-

na Operation. Tarmen var nedfallen i Scroto

om morgonen kl. 7. Flere förfök , ehuru ej

mådofamme , hade -gjordts för at införa den;

men omöjeligen. Hickningar och luft at krå-

kas, hade redan plågat den fjuke kl. 3 ef-

termiddagen famma dag. Kl. 6 om aftonen

kommer Mrr Desault dit på begäran at för-

råtta operation, fom då genaft af honom
gjordes. Ehuru fåledes ej mera ån II tim-

mar voro förbi fedan infpårrningen, och faft-

ån naan ej mycket fatiguerat med at införa

den nedfallne tarmen, fants den Jikvål re-

dan få ftarkt inflammerad, at den var helt

mörkblå. Reduéti.on gjordes 5 men hicknin-

garne och kråkningar f3mt en olidelig vårk

i underlifvet, togo på 36 timmar efter ope-

ration iifvet af den fjuke. vSkuIle man efter

fådane flere exempel någonlin för bittida

kunna fkrida til operation? för min del vil-

le jag håidre våga göra den för fnart, och
kanfke faft den ej behöfts , ån exponera den
Jjuke för en nåftan fåker död med mit up-

(kof. Med nåfta Poft vil jag öfverfånda Hr.

S 3 Gen.
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Gen, Direfl, 3:ne obfervationer öfver et åp«

pet Pulsärtre-Bräky fom nu fnart blifver o-

pererat. EndafV at denna hetta blir något

tninfkad, fom nu några dagar bortåt hår con-

tinuerat.

Die Eispflanze 9 als ein fafl fpecifjches

Arzeneimittel empfohlen von D. • Jon.

Wilh Fr. Lusb, % Poln. Hof-R.
tind Praét. in Mittau. Hof. 178$.
16 /. 8:0.

At Mefembryanthemum CryflaUinum /kall

fpecifice drifva Urin -och at därigenom, af*

ven hos frilke. Urinen (kall fatta mycket fe-

dirnent, paltar A. af egen årfarenhetv Saf-

ten gifves, nyfs utpråffad, en hel 'mat/ked

til fullvuxna 5 örten kan ock låggas in med
Socker, A. tror fig ock hafva fedt god vår-

kan dåraf vid Infartlus Vifcerum , Kikhojla,

Krampe i Urin-blöjan och Dyfurie , och hop-*

pas at det blir nyttigt i Cachexci, Vattufoty

TetbeSy GaUfjukdomar och Febrar ; härvid

bifogas 4 kor ra förfök.

Råa Gurkors kraft i Röt- och Flufs-

febrar, namnes fom haftigaft.

(Ehuru detta Medel ej fynes kunna gö-

ra alt det biträde fom A. lofvar, torde det

dock
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dock förtjäna Praåicorum upmårkfamhet. Rec)

(Allg- Litt. Zeit. N. 1365 17850

Praflicus i Liittich D:r Fouloim upgif-

ver et nytt fått at hämma Epilepti/ka anfall

,

beftående dåri at af fugpapper göra en tut

,

lom fucktas til hälften med Alkali Amm.
Caaft: och den torra ändan införes i Nåfan

5

hvarigenom Convulfionerne ftrax /kola uphö-

ra 5 den fjuke tar med handen åt Käfan och

vil taga ut tuten , fom dock ej bör tillåtas

förr ån han kommer fig aldeles före.

(Ehuru detta medel redan namnes af

Macqver i defs Diéf. de Chemie, förtjänar

ået dock at kommas ihog» Rcc.)

Abhandlung von dem Krebs, und von der

be/ien heilart dej)"elben , von Joh. H.
Janisch; M. D. und Arit bei der

Mofclu Erzieh. 1784 Petersburg.

Alla utvärtes mjukande, hettande, re-

tande och ikarpa medel har A. funnit /ka-

delige, men bly-medel altid nyttige 5 ty om
de ej altid hjelpa få lindra de dock. Inga

Håftplåfter eller Salfvor af förftnåmde art bö-

ra brukas , icke heller bör fåret fyllas med
charpi, ty yttre luften år fnara/e nyttig.

S 4 E-
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Emot knölar af flockad Mjölk i Brö-

ften , berömmes varmt Vatten eller Såplö-

der med yllekiutar pålagde. Mot Schirrer

Blyplåfter. Invårtes Conium med en tifan af

Trif. aquat. med Tärt. tartarifatus.

Denna afhandling , fåfom gftmdad på
en lång förfarenhet, förtjänar komma i un-

ga Pratficorum händer.

(^Götu anz. I78<J. St, 98.)

Märkvärdiga HåndeJJer i den Praclijka

Forlojsnings-Veienjkapen med Anmärk-

gar i fammandragne af Herman Schut-

zercrantz, M. D. Kgh Arch. Lif-

Med. och Acconcheur 9 Ledamot af K.

Sv. Vet. Acad. Kejj. Acad. Not. Cur.

och K. Colleg, Med. Stockh. 1785.

8:0. 280 pag.

Auåov har hår i 67 Cafus upgifvit nå-

ftan alla mojeliga håndelfer i detta ämne,
med en upriktighet och välgrundade anmärk-

ningar, fom lika hedra fin Författare och

.gifva et det lårorikafte falt dar ungdomen i

denne nyttiga Vetenfkap kan finna nyttiga

uptåckter och varningar, famt förberedas til

Fäderneslandets och Medborgares tjenft.

Det år fåledesi ön/Religt at Boken må
hos hvar och en blifva med det förfta be-

kant och nyttjad.

Ut-
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Vidtag af Bref til Ofver-DiretfeurenDr.

Th6el frän D. Rung; dat. Paris ef.

29 Maji /J85.

Privata Collegia jåmte Hofpitalens da-

geliga befökande occupera den tid jag här

haft och ån kan hafva öfrig. Bland de för-

ra räknas en Cours d'Operations et d 5Ana-
tomie hos M:r Desault, fom varit Chirur-

gien en Chef de PHofpifal de la Charité,

men nu för 3 månader fedan blifvit utnåmd
til Chirurgien Major de PHotel-Dieu i an\

M:r Ferrands ftaJle.

M:r Desault år for mycket kand föf

at jag /kulle behöfva nämna något til defs

beröm 3 kunnig Anatom — Saker Operateur

— förfaren Chirurg, år en kort,
1

men fann

målning af defs förtjenfter, och fom gör ho-

nom kand och hedrad fom en af de för-

nåmfta Chirurger i Paris. Han har gemen*
famt med M:r Chopart — Prof. å Pecole

Prat. de Chir. utgifvit 2:ne Volumer in g:o

fur les maladies chirurgicales et des Operations

qui leur conviennent — a- Paris — 1779*
Denna Traité håller och åger mycket var-

de 5 3:dje Volumen väntas med det förfta.

M:r Desault arbetar åfven uppå en ny Traité

d'Anatomie, hvilken torde utkomma i flutet

af detta år. Den /kal! tilökas och /kiljas från de
öfrige Traités d'Anatomie med många nya ob-

lervationer uti Anatomien 5 men åfven i Phy-

S 5 fio-
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fiologfen och Chirurgien, famt en befkrifning

på ftere, Patbologi/ke Piecer fom förvaras i

defs Cabinette.

M:r Baudelocqve år erf af de måft be-

Tömde och fåkert måft förtjent Accoucheur
hår finnes. Han gifver en Cours theor. et

prat. des accouchemens, hvilken jag åfven

följer. 2:ne Volumer in 8:0 fur Vein des ac-

couchemens har gjordt honom billigt kand
oc!) hedrad, och år detta Syftéme det båfta

vi förmodeligen nu aga i den vågen. Det
var han fom förft uphof dg emot Seélio Sym-
pbyfeos^ proponerad af M:r Sigault uti et

Programme foutenerat aux Ecoles de Chirur-

gie d.
<J

Nov. 1776, II månider förr ån

Sigault förfökte operation på Huftru Suchot.

Detta Programme har til titul: An in partu
y

propter Anguftiam pelvis, imposfibilisjymphy-

fis osfium pubii feBiol 1 776. Sedermera

har M:r Baudelocqve haft och har ånnu at

jftrida med en denne operation högft tiigif-

ven rival, Herr Alphonse le Roy — Doft.

en Med. de la Fac. de Paris , fom åfven

fkrifvit uti Accouchementer, ehuru gan/ka

fuperficielt och exalteradt i alt fom Autfor*

M:r Alphonse le Roy har fökt åter uplifva

Setfio Symphyfeos hår i Paris, och har pra-

åicerat den ömfom med fördel och fom måft

til Modrens och Barnets förluft.

Uti April månad förledne opererade han

en Huftru hår i Staden, och fauverade efter

defs
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defs tanka Barnet från en oundvikeiig åöå*

Etter defs beråttelfe var Bäckenets diameter

antero-pofterieur ej mer ån 2 och en half tum.

Modren fant tig ganfka val och inga acci-

denter fölgde operationen flere dagar efter-

åt. — Bulret om defs lyckliga framgång hin-

ner til Baron Bretkuil, fom anmodat M:r
Andoville, Prem. Chir. du Roi, at exami*

nera huruvida denna operation kan blifva

nyttig eller ej för det allmänna, M:r Bau-
delocqve blir anmodad af honom at tillika

med M:r Alphonse le Roy tilfe och följa

denna Huftru under fin fjukdom och famfålt

obfervera hvad fom kunde förefalla. M:r
Baupelocqve fant Offa pubis ecarterade från

hvaran til 2:ne tum 5 men kunde då ftraxt

ej mera undertoka. — Når Huftrun vardt

båttre och låkt underföktes Bäckenet af ho-

nom med defs Compas och åfven med M:r
Couteilliers Pelvimeter. Diametern antero-

pofterieur fants 3 tum och 2 linier — ej 2
och en half tum fom fagt var af M:r le

Roy, och hade denne Huftru ganfka lått kun-

nat accoucheras med Forceps , eller ock na-

turligen, hvarpå vi åge flere exempel då Bäc-

kenet varit ån trängre ån detta, och likafullt

Barnet öfverlefvar.

Denna Huftru har lyckeligen fluppit un-

dan den fara, fom medföljer d^nne ope-
ration. — Hon mår nu aldeles vål. Bar-

net dog 14 dagar efteråt, af någon tijftö-

tar>
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tände ordfak, fom man ej kunnat fått reda

uppå.

En fådan lycklig aflupen operation gyn-
nade for mycket M:r le Roy för at i tyft-

het gömma defs framgång. Wecko-Skrifter

och flere utlånd/ka Avifor upfyllas med den-

ne operations lyckliga användande , och defs

trodda fördel framför de hittils i dylike fall

använde medel, fom Forceps, hvilken alde-

les ogillas af M:r le Roy, fom aldrig, en-

ligt defs utfago, vil betjena äg af några in-

ftrumenter.

Men under det man fom bäft talte och
läfle öfver alt om denna operations lyckliga

framgång, utfpridde fig en annan högft be-

klagelig nyhet om defs olyckliga utflag. M:r
Dematthiis , Penfionair de Roi de Naple —
en lika få enthoufiaft i denna operation, fom
defs Läromäftare Alphonse le Roy, förrät-

tar denne operation i flutet af April månad,
några dagar efter fedan M:r Alphonse ope-

rerade den förra. Bäckenets diameter ante-

iro-poft. var 2 och en haif tum. Barnet blef

utdragit med föttren — vänftra armen och
Jåret illa ledvridne, famt dödt. Modren af-

Jed några dagar efteråt. Man öpnade defs

Cadaver och fant fedion gjord på en bran-

che af os pubis. — De yttre föd/lodelarne

mäft gangraenerade. — Les Symphyfes facro-

jliaques ecarterade från hvaran^ och en var-

farnling vid båda Symphyfes.

En
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En annan Huftru opererades ftraxt ef-

teråt några dagar af M:r le Roy, fom lik-

vid förut kallade M:r Baudelocqve til när-

varande vid defs förrättande. Som Nafvel-

fträngen hår prefenterade (ig, få kunde ej

förlofsningen uplkjutas. — Application af for-

ceps blef altid risquabel för Barnets lif. —
Således proponerades och förrättades Se&io
Symph. Då underfökningen gjordes med
Coutelliers pelvimeter, fants Diamet. antero-

poft. ej mer än knappa 2 och en half tum.

Så fnart Seflion var gjord ecarterade fig vån-

flra Höftbenet til 2 tum. Barnet framkom
lefvande; men Modren måfte fatta lifvet til

4 dygn efter operation. Vid Likets öpnan-
de fants feclion gjord på vänftra os pubis.— Les Symphyfis Sacro-iliaques voro Ynyc-

ket dechiorerade, och fants där en varfam-

Jing på den vänftra fidan. — Lifmodren var

gangraenerad, äfvenledes vagina och de yt-

tre födflodelarne.

Efter dylike och flere olycklige fölgder

fkulle man knappaft tro det M:r Alphonsb
le Roy, ånnu bjöd til at förfvara fin antag-

ne operation. Men icke defs mindre fort-

far han i fin en gång fattade tanka, och år

det högft imderligit det Regeringen ej föker

hindra (ådant mifsbruk med förbud af denna
operations utöfvande. Flere från Landsor-
terne åfvenfom från utrikes, lämna til Aca-
demien beråttelfer om denna operations för-

råt-
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rättande, flundom lycklig, ftundom med e-

Jak framgång. M:r de Chambou, de Mous
har flere gånger lyckligen förrättat den. Men
af 28 obfervationer in allés öfver denna o*

peration, finnes ej mer ån 7 lyckligen för-

rättade, och fåledes år öfvervigten på den
mindre lyckliga fidan.

Af de publique Ledioner fom gifvas på
Pécole de Chirurgie , har jag denne termin bevi-

ftat M.-r Sajbatiers och Lassus , öfver Operatio-

nerne. M:r Sabatiers talenter åro noga
kånde. ?— Han åmnar nu fnart utgifva en

Conrs d>operations Chirurgicales, hvaruti de

nyare methoderne blifva antecknade och gran-

Ikade. Han har fådt M:r Ferrands ftålle

fom Profeff. de Pecole pour Jes operations.

— M.tLassus, Infpefteur de PEcole , år

en ganfka habjl Chirurg. Det år han fom
Ikrifvit Les Rechefhes critique fur la Chirur»

gie möderne , fom vittnar nog om defs genie

och infigter. — Han har åfven öfverfatt den

delen af Potts Oeuvres , fom handlar om
Amputationeme och Secretioner. Na för den-

na termin beviftar jag M:r Louis förelåsnin-

gar i Phyfiologien, åfven fom M:r Hevins i

Pathologien och Thérapevtiquen. Utom defs

har jag en(kildt Collegium för operafioner-

ne, hvarvid jag fjelf lägger hand, och hvar-

til les faltes des mörts de PHotel-Dieu et de

Ja Charité lämna ypperligit tilfålle. Den tid

fom mig mellanåt år öfrig, användes til Bråk-

han-
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bandens görande. Jag har enfkildt under-

visning dåruti af M:r' Desault, utom defs

af M:r Pipelet, och därjämte har jag trodt

det vara nödigt at rått fatta fjelfva järnens

ffrudion, och til det ändamålets vinnande

går jag dageligen och fjelf arbetar hos en
Bandagift, fom undervifar mig i defs förfär-

digande* Jag [kulle ån/ka aga råd at tilkö-

pa mig alla de differente /lag af Bråkband
goda och elaka om hvaran, fom hår inven-

terats och ån dageligen upfinnes, för at pro-

fitera få mycket båttre, få val af de godes
förmåner, fom af de odugliges briftfållighe-

ter y men om jag ej kan aga utvåg dårtil,

fkall jag dock laga at /kaffa mig de måft gag-

nande Modeller.

Då M:r Desault ånnu var Chirurgien

en Chef de la Charité, befökte jag detta Ho-
fpital dageligen. Det år hår jag fedt flere

operationer förrättade och varit vittne til den
dexterité , med hvilken de utöfvats af honom ,

famt i alt fattat defs principer. Framdeles
vil jag låmna en fullftåndig befkrifning pä
detta Hofpital, och vil då åfven anmärka
hvaruti M:r Desault fkiljer fig från de all-

männare methoderne.

Tvånne Cafus, »fom jag' på detta Ho-
fpital obferverat, tar jag mig den friheten at

til Kongl. Chir. Societeten öfverlåmna; fmic-

laad i det glada hopp det kunna gagna mig
fjelf och andra, har jag altid anmärkt de

får.
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fårfkildte håndelfer, mer eller mindre bety-

dande, fom hår förefalla, och önfkade at

håruti vinna et gynnande bifall. — Hotel-

Dieu år nu fedan M:r Desault ditflyttat, del

ftållet, fom dageligen både mornar och ef-

termiddagar beviftas. Och har jag i det fal-

let gjordt et lyckligt byte. Nåftan ingen dag
går hår förbi, fom icke någon operation för-

råttas. Det år val fant at fjuk-fkötfeln år ej

denfamma fom på la Charité, och i det fal-

let mindre gagnelig för den, fom vil dåraf

håmta fig principer för framtiden 5 men jag

tror at med liten ur/kilning man icke defs

mindre hår vid detta Hofpital, ehuru ftort

och fåledes mindre vål /ködt, kan genom
flitige och rrbgfamme obfervationer tilfylleft

och åfven få val fom annorftådes tilfredsftål*

la (In nyfikenhet, och tilråckeligen profitera

och begagna fig* Defsutom tyckes mig hår

et det ypperligafte tilfålle at låra — då få

ofta man får fe en och famma fjukdom fö-

rekomma, och låra kanna den under diffe-

renta ändringar. Samt åfven obfervera de

fkiljaktige methoder, fom' til defs botande

anvåndas, hor det en fjelf til at federmera

en gång då fådan Cafus förefaller, utvälja

den båfta och förbättra, det felaktige. Del

år onekeligit at icke hår för en Chirurg år

det båfta. falt at öfva ftg$ och fer man på
en månad mer i detta Hofpital ån på et åt

i de öfrige*

Nö
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Nu nyligen har jag fedt hår gjordts 3:ne

Bråkjkärningar och utoradefs 2:ne operera-

de i Staden af M*r Desault, fom då ope-

rationer förefalla år få god och tar mig med
lig. Men af alla

<f
fom opererades, ar ej mer

ån en enda fauverad. Jag har anmärkt deffa hån-

delfer och vil med det förda öfverfånda dem.
Då operationer forråttas pä PEcole de

Chirurgie, har jag äfven genom Hr Louis

bevågenhet fritt intrade, och har dår fedt o-

pereras en aveurisme de Partere poplitee af

M:r Pelletau, habil Chirurgien et Profeff.

de 1'EcoIe pratique. M:r Pelletau har re-

dan med framgång tvånne gånger förrättat

denne operation uti PHofpice de PEcole de

Chirurgie. — Denne fednare mifslyckades,

ehuru åfven få vål gjord fom de förra, —
Gangréne vifte fig pä 3:dje, och på g:de

dygnet efter operation dog Patienten.

Tvånne ligga nu inne på Hqtel-Dieu,

fom (kola opereras. Det ena år et anevrisma

verum — det andra et anevrisma fpurium.

Då operation blir förrättad vil jag efteråt

dårom inlämna båda obfervationerne. Ca*

Jlration har jag fedt förrättad fiere gånger

både på la Charité — PHofpice de PEcole

de Chirurgie, och Hotel-Dieu, famt alla lyc-

keiigen botade.

Sten-operationer denne Vår hafva varit

mer lycklige ån förleden Höft — af 15 o-

pererade på la Charité, örafom af M:r De-
r/.B.N:oi9. T chAjmfs
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champs, Chirurgien en Chef, fom fubftitue-

rat M:r Desault, och ömfom af PeRE Po-

tentier famt le Gagnant Maitrife, år endaft

en enda död. Förledit år dog tredjedelen

af de fom opererades. Uppå Hotel-Dieu å-

to inalles hittils 22 opererade 5 af defTa åro

7 döde, de öfrige måft alla fri/ke och fär-

dige at lämna Hofpitalet. Det år fåledes

tredjedelen måft döde hår af dem fom blif-

vit opererade, och råknas det for ganfka

lyckligt emot vanligheten, då hälften meren-

dels plår ftryka åt. Detta hårrörer af de fju-

kas elaka låge och trångilen uti Kofpitalet,

dar en elak luft ftåndigt qvarhålles. Hår til-

bygges nu en flygel , fom blir inrättad' få at

dår blir en Ampitheatre för operationerna,

och tillika Sjuk-falar af/kilde från de andra

för de opererade at ligga uti. M:r Desault
gör (ig mycken flit at ilalla i ordning få myc-

ket han kan, och torde framdeles förbättra

Hofpitalets inrättningar gan/ka mycket.

På la Charité opereras altid med le li-

thotom caché de frére Come och med myc-

ken dexterité af Peré Potentier, fom lik-

Jom lagdt tig enkom på denne operation.

På Hotel-Dieu följes Moreaus method och

defs lithotom brukas af M:rs GagnAmt Mai-
tkise då de operera, men M:r Desault
har gjordt fig en egen, fom liknar aldeles

en rak biftouri med rygg och fåftad på et

/käft, hvarmed han beftåndigt opererar numera.

O*-
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Obfervation qfver en Fraélura clavicula

obliqua.

Deffe /lags Brott hafva af alla tiders

Chirurger Liifvit anfedde fom gan/ka låtte

at förena.5 men fom högft fväre at i ordning

hålla, i anfeende til de åtfkilde benåndarnes

beftåndiga lyftande at öfverfkjuta hvarandra.

At förekomma denna olägenhet, och fä myc-
ket möjligt år bidraga til de /kilde delars

fafthållande , hafva fiere Bandager blifvit up-

tånkte, hvilka alla fyfta til et och famma än-

damål, och /kiljas föga åt i fammanfåttnin-

gen. Hos Gouey och Heister finnas Aere

lådane Bandager belkrime, och Ravaton i

defs Pratique möderne de la Chirurgie Tom»
IV p. <x%l

,
ger en fullftåndig beråttelfe om

et af honom dårtil upfunnit Bandage famt

defs anläggande. M:r Brasdor har ingifvit

til Academie Royal de Chirurgie et annat,

fom finnes be/krifvit uti y.te Volumen af tes

Memoires de VAcademie. Alla defs Banda-

ger fyfta endaft uppå at hålla Axlarne tiiba-

ka dragne, hvarigenom man trodt vinna en

tjenlig extenlion. Til den andan anlades för-

ut le Bandage en huit de chiffre , i hvars

ftille M:r Brasdor imaginerat en fort Cor-

fet, tjenlig at tilbaka hålla Axlarne under

hela tiden.

At defTa Bandager måfladels fruktloft

blifvit nyttjade ^ vittna utgången af deffe fle-

T a 're
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re Brotts forenande genom en vanfkapelig

callus, ftundom har man fedt en Jedgång i

defs flålle formera fig.

Ordfaken til defla fvårigheter och defla

Bandagers mindre lyckliga användande, hår-

ledes onekeligen af defs enahanda värkan,

at draga Axlarne bakåt, hvaraf fragmen fca-

pulare Claviculae åfven tilbaka dragés, och
fkjutes fåledes nödvändigt framom den andra

benåndan, fom år fåftad vid Sternum. De
på Clavicula fåftade Mufclar kunna åfven ge-

nom defs aåion ganfka mycket hindra deffe

Brotts förenande. Åfven fom de, hviika haf-

va fina fåften på Scapuia, hvars rörel fer frag-

men claviculae & fcapulare beftåndigt följer,

och böra få mycket möjligt år göras ina&ive

eller reiacherade.

Af deffe Mufelar draga förnåmligaft Ster-

nocleidomaftoideus och Trapezius den brut-

ne delen upåt, då Petforalis major - fubcla-

vius och Deltoides draga den neråt» Defla

Mufclars aflion hindras genom hufvudets böj-

ning mot bröftet, åt den fidan fom brotteÉ

år, något vridit åt andra fidan , famt armens

uphöjande och förande framåt Bröftet. Et

Bandage fom då kan på en gång hålla Sca-

puia utftråckt något litet tilbaka böjd och

upåt dragen, famt tillika fixera Armen, Axeln,

Halfen och fjelfva Truncus, år det fom for-

dras för at vinna en lycklig förening af deffe

Hågs Brott.

In-



Ingen Chirurg gifves hår, fom icke

fmickrar fig af at hafva upfunnit detbåfta; men
M:r Desault år den förfta, fom jag tror

förenat a!!e deffa egen/kaper uti et Bandage

,

fom han för Claviculae Brott upfunnit, famt

hvilket jag flere gånger fedt med all ön&e*

lig framgång anvåndt. Följande obfervation

utvifar tydeligen defs fammanfåttning och an-

läggning famt de dåraf dragne fördelar.

Vattubåraren Niclas JLemoine, 36 år

gammal, gående på gatan, halkar och faller

på vånftra armbogen den 31 Julii 1784* —
Genaft förd til Hofpitalet la Charité, blefhan

dar af M:r Desault vifiterad, och fants —
vånftra Axeln lågre ån den högra. —• Vid
yttre tredjedelen af vånftra Clavicula fyntes

en fvulnad, fom gjorde den fjuke något ondt,

i fynnerhet då man tryckte dårpå eller då

man förde Axeln ' fram och neråt» Crepifa-

tion hördes tydeligen och lämnade, utom öf-

rige tecken, en fullkomlig vifshet om en fra-

ctura obliqua Claviculae närmare defs extre-

mitas Scapularis. — Repofition och förban-

det gjordes på följande fått:

Den fjuke fattes på en fiol. — En E-

leve placerades på den fjukes högra (Ida för

at göraContra-extenfion, fattandes med båda

håndren om den fjukes vånftra fida, hållan-

de håndren korsvis om hvaran under Axel-

gropen. En annan Eleve ftåld på vånftra (i-

dan gjorde extenfion, fattande med enahan-

T 3 den
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den öfre delen af Armen inifrån och förde

den utåt , då i detfamma han omfattade ne-

dre delen af Armen med andra handen ut-

ifrån och förde den inåt Kroppen. Härige-

nom drogs .öfre delen af Armen tillika med
Axeln bakåt något upåt famt utåt, under det

ät Armens nedre del trycktes närmare til

Kroppen. M:r Desault placerad midtfor

den fjuke, gjorde conformation — böjde
fragmen Scapulare litet nedåt, och lyfte med
xjetfamma fragmen fternalis något upåt, for

at fatta Benåndarne mot hvaran, fom låtteli-

gen gick for 11g , utan at den fjuke därvid

klagade fig det mintta. — För at nu fafthål-

Ja delarne i denne ftåjjning, anlades Förban-
det.

En kudde, upftoppad med balles d'a-

voine$ lades mellan Brottet och Armen, på
famma fida fom brottet var. Denna kudde
fteg ned från Axdn, bvareft den var 4 tum
tjock, anda ned til armbogen, hvarefl den

endaft hade en half tums tjocklek. Sådan

blef den rattad ofvantil få tått - man kunde

under fjelfva axdgropen med en binda, fom
gick öfver högra Axeln och var fattad med
ena andan framom öfre delen af kudden,

och med andra andan var den fåflad bakom
6fre delen af denna kudde, fom liknade helt

och hållit en kil, — Armen fattades feder-

mera mot Brottet och kudden med en 16

alnars lång binda
P
hvarmed flere circulairer

.gjor-
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gjordes omkring Bröftet och yttre fidan af

Armen anda ifrån defs nedre extremitet, hvar-

eft de förfte hvarfven gjordes, up til axeln

5

hvarigenom axeln , i anfeende til kuddens
tjocklek under axelgropen, bJef" utåt fträckt

Förarmen böjd, blef fäftad frampå truncus

genom andra hvarf af famma binda, fom
gingo under förarmen långsåt och fedan up-

ät högra axeln, fom var täckt med tjocka

Compreffer. Härigenom höjdes vånftra axeln

litet upåt och åfven något bakåt, famt faft-

hölts fåledes delarne i famma ftållning fom
de fattes vid Conformations görande. Cla-

vicula blef därigenom utfträckt och både Ben-
åndarne håiine emot hvarandraj faftån den
fjuke bjöd til at röra hufvudet och kroppen,
vardt likväl ingen ting rubbat, ej heller kän-

de den fjuke däraF någon olägenhet, eme.
dan axeln och armen voro tätt och noga fä-

ftade vid fjelfva kroppen. — Brottet betäck-

tes med Compreffer, blötte uti falt vatten 5

alla korshvarfven af bindan blefvo fäftade

med knappnålar förarmen och handen under-

ftöddes med et Jkärp. — Således förbunden
gick den fjuke hem til fig, emedan han af

brift på rum i Hofpitalet ej då genaft kunde
intagas. Följande morgonen återkom han för

at låta fe fig. Ej klagade han öfver den min-
fta värk, eller fyntes någon fvuinad på hela

armen, fom billigt fruktades, i anfeende til

den ftarka compresfion på Vafa$ Bandaget

T 4 var
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var ej eller det minfta rubbat. — På detta

vis fkr^do 9 dygn förbi, då man nödgades
å nyo an!4gga förbsnder, i anfeende til det

kudden något nedfkridit och bindan åtven

något tågn t. Den fjuke klagade nu öfver

någon ömhet i armen, i fynnerhet dä han
ftod rak» Omkring brottet fyntes en liten

fvulnad5 men iå fnart förbandet var anlagdt

förfvunno deffe ölägenheter likfom af lig fjelf-

ve, och den fjuke klagade Hg ej mera. Det-

ta var io:de dygnet efter fallet och det <J:te

fedan d*fs intagning i Hofpitalet. -^ Som
Bandaget äter något Jofsnat aftogs det d. 17
Aug. — Callus var då redan formerad och
inga tilfåll/gheter eller minfta rubbning åkom-
men. Icke defs mindre anlades förbandet å

nyo och lämnades få til den 26 Aug.
5
då

det för aitid aftogs. — Clavicula fants gan-

&a folide och utan någon van/kapnad —
Callus var få väl formerad at man knappad
kunde åt/kilja ftiliet hvareft brottet varit,

om ej genom en liten fvulnad af en lineas

tjocklek til det högfta, fom, då jag någon
tid därefter fick åter fe den fjuke, var alde-

Jes för [vunnen. — Armen rördes ånnu med
lika lätthet fom förut, och lämnade den fju>

ke Hofpitalet famma dag fullkomligen botad.

Dageligen fortfar han med lit förra arbete och

har federmera ej kändt den minfta olägenhet.

Flere gånger har jag fedt de(]e brott

Jyckeligen läkte, få val på la Charité, fom
Ho«
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Hotel-Dieu. Hår ligger nu en liten Gåtte

om 6 år, fom, ehuru oftyrig och vårdslös,

Jikvift ej förmår rubba hvarken brottet eller

förbandet, få val håller det deiarne i ord-

ning. Nu på I3:de dygnet, fom förbandet

å nyo anlades, var Callos redan ganlka val

formerad och innom några dagar lämnar han

Hofpitalet aldeles botad. — Af defTe obfer-

vationer finnes, huru lått defle brott kunna
lakas, då man dårti! använder tjenlige me-
del 5 — at Benåndarne låtteligen förenas ge-

nom axelns ftråckning utåt, något upåt och

bakåt 5 — at de fammanfåfta fig utan öfver-

/kridniag på hvaran , och at Cailus på intet

iått blir vaniliapelig då Conformation år rått

gjord, och då Benåndarne genom tjenligt

Bandage fafthållas mot hvarandra , — at ti-

dens utdrågt til deffe brotts lakande och den

vanfkaplighet, fom få ofta dårpå fölgt, hår-

rörer af de medel man anvåndt för at faft-

liälia de åt/ki!de Benåndarne, fom i det ftål-

let tvdttom fyfta a t /kjuta dem öfver hvar-

an
,

genom det at fragmen fcapulare Ikjutes

emot fragmen fiernale.

Utdrag af Prof. Alms Emb. Berättelfe

til K. Collegium Medkum. Uplåft cL

25 Jul. 1785.

Ifrån Midfommars afton förledit år til

och med famma tid 1785 5 åro tilfammans 307
T 5

Bar-
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Barnaföder/kor emottagne, förlöfte och /kotte.

Af deife bafva 287 blifvit på Inrättningens

bekoftnad fpifade, men 20 perfoner åter haf-

va intagit de få kallade Extra Rummen och
för fig betalt i hyra 46 R:dal. 29 /kill. 7
runft. enligt mine förr ingifne Qvartals-Råk-

ningar i förledit år och detta, under före-

nåmde tid. Födde åro 314 ft. Barn, af

hvilka 14 varit tvillingar: Gåffar 159 och
Flickor 155. — Af defle Barn har åter i<>

varit dodfödde: 299 blifvit döpte, och 17
bafva innom hufet, fedan de blifvit döpte,

dödt.

Utaf förenåmde 307 förlöfte qvinnor,

hafva 305 perfoner lefvande och frifke ut-

gådt, men 2:ne hafva med döden aflidit,

en af Lungfot och den andre af Apoplexie.

Af fvårare befkaffenhet hafva 39 För-

lofsningar förefallit, af hvilka de tilfållen fom
fordra hjelp genom lnftrumenter, hafva i år

varit fållfyntare ån Förlofsningar beledfaga-

de med Haemorhagie5 af denna olycklige

omftåndighet hafva i fynnerhet 7 perfoner

varit i ytterfta fara, men alla Jyckeligen åter-

vunnit fine krafter. Crochetten och Perfora-

torium har jag detta år varit lyckelig nog at

icke behöfva nyttja, hvarken innom eller uN
om hufet 5 men Forceps mera utom hufet i

Fattig-pratiquen, ån innom.

Vid fkår/kådandet af et få ftort antal,

af hvilka hvar och en, i anfeende til fig och

iit



fit barn, behöfver mera ans och fk6t{el ån

vanligen fjuklingar i Lazaretter , täcktes Kgl.

Collegium höggunfligt tillåta mig at fåga,det

Betjäningen af en enda /köterfka år få alde-

Jes otilråckelig, at jag fnart finner en omå-
jelighet at bibehålla den renlighet, på hviU

ken de fjukas tilfrifknande få mycket beror 5

utan biträde af en Piga, Linder/ka eller lika

godt under hvad namn den antages, biott

den på flat får antagas, kan Kongl. Colle-

gium höggunfligt finna , at 6oo:de Månni-
fkors ans på et år, redan ofverfliger hvad
man kan vänta , åfven af den måft rörliga

och rafkafte Sjukvakterfka eller Skoter/ka.

Til Kongl. Coilegii hoggunftiga beprof*

vande öfverlåmnar jag detta , i båfta hopp
att vinna en lika få vårkelig hjelp håruti,

fom han i fig fjelf år nådig , och bidragan-

de til Inrättningens båtnad.

Utdrag af Bref från Hr. Samuel Fahl-

borg (Se Band. 5 p 404.) dat. St
Bartheiemi d. 14 Maj'117%5) til Prof.

Bergws.

- - - Vi ankommo lyckeligen och vid god
rmlfa til Fort Royal på Mariinique den 15
fiflledne Februarii, och feglade efter några

dagar til Fort St. Pierre därfammaftådes, Jag

har



har ock varit på Oarne Gvadeloup och St.

Euftache några dagar, hvareft vi blefvo med
all yånfkap och höflighet emottagne. På des-

fe Öar har jag famlat en hop Orter, fom
med det hemgående Coupvardi-Skeppet (ko-

la hemfåndas.

Hit til St. Barthehmi kommo vi d. <

Martii och d. 7 öfverlåmnades Oen til Sven-

(ka Kronan af Gouverneuren på St. Martin

Cnevalier du^Rate.
Denna O år ganfka bergaktig, alla höj-

der öfver vaxte, med flere flags Cafius, Opun-

ti& och rn oräknelig hop flickande och gif-

tiga Tråd (a), at man dels ogörligt, dels med
Aörfta fvärighet och fara kan komma fram 5

hviiket år en af ordfakerne at Oen år få li-

tet upodlad; dårtil bidrager dock måft In-

byggarnes fattigdom, fom endail plantera nå-

got Bomull, hvilken år Oens naturliga pro-

dukt Habitetioner finnas ungefärligen 80 ft.

och Folk-nummern ftiger til 450 hvita och

278 Negrer 5 alla mycket ohyffade och lins

emellan oeniga , emedan de icke haft någon

ordentlig ftyrelfe 5 val hafva de haft en få

kal-

(a) Bland dem Hippomane Mancinella 9 hvars frukt

liknar de vackrafte Åplén , men år få förgiftig,

at den fom åter dåraf en bit, år dödfens barn ;

Svenlke Gouverneuren har dårfére gifvit befall-

ning at lata utrota alla defte Tråd på Oen , hålft

Negrerne nyttja defle Åplen til at förgifva dem

Bf de hyita, fom de &afva ondt tir. F. J. B.
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kalla<j Commendant, fom varit utfedel af

dem fjelfve, men Frankrike fynes ej bafva

gjordt flor upmårkfamhet på dem. Dock fy-

nes det fom (kulle Öens fördelaktiga belä-

genhet och ringa afftånd från flere andra Öar,

göra handeln hårftådes med tiden anfenlig,

hvilket redan tydeligen börjat via (ig.

Climatet år håifofamt ozh Jordmonen
uppe i Landet fienblandad fvartmylla; ftrån-

derne beftå dels af branta berg , dels af fand.

Frifkt vatten finnes ej, undantagandes några

fmå gropar mellan bergen, fom dock hafva

båda et otilråckeligt och elakt vatten 5 inga

Cifterner åro af Inbyggarne anlagde 5 rågn år

mycket fparfamt, få at våxterne brånnas af

den ftarka hettan deffe månader, vi nödgas

nu håmta vatten från St. Euftache och St.

Chriftoffer.

Så mycket min infkrånkte tid kan tillå-

ta, vil jag famla och nu med Skeppet hem-
fåndaaf Oens Orter och Naturalier, med be-

råttelfe om deras nytta, fåfom jag kan det

af Inbyggarne inhämta 5 Jångre fram /kalljag

»tvidga mine famlingar til nåftgrånfande Öar.

Upfala.

Bejkrifning om Medevi Surbrunnar iifla

Delen, år titeln på en Difputation, fom Phi-

lofophas Candidaten Joh. Cjvattingius, Öft-

gö«
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göthe, pro gradu utgifvit och den i\ Julii

1785 under Herr Prof. Lindbloms praeiidio

förfvarade* Difputation (a) innehåller 44 fl-

dor i quart och år både på Latin och Sven-

/ka
?

hvarjämte följer en Charta öfver Brun-

nen och de dar beiågne Byggnader, af Fk.

Ekmanson.

e
1 §. fom inbegriper 2 fidor , uptages

til Oftergöthlands beröm i allmänhet. Kår-

Jek til Fofterbygden , få vanlig, i fynnerhet

hos unga oforfarna fnillen, torde gifvit en-

ledning til deffe nog updrefne loffånger*

Enligt Auftor /kall ået lyckliga ÖJler-

gothland, eller fom det ånnu mera höglju-

dande heter på Latin: Alma Oftrogothia , å-

ga et icke ringa antal öfvertrårTande och af-

undsvårda fördelar bland Sven/ka Provincer.

Ehuru han tror fig endaft med tre fjerndels

jfkåi kunna yfvas öfver de talrika härar
,
jom

ur defs (Ofter-Göthla»ds)yfco^ utgjutit fig och

kringftrukit andraVerldsdclar , upreflfma Jeger-

minnen pä Roms Ruiner, famt inrättat Ny-
byggen i afldgfna Länder , hos hvilka han än
i dag igenkänner gamla Jlamlynnet (b) rinner

han dock nog ikål til fit beröm i Förfäder-

nes

(a) Det vil fåga i.fta Delen,

(b) Det hade varit ånnu mera val, om Au&or up-

gifvit kännetecken , hvarigenom man kunnat flril-

ja deffe från andre Nordiika Nybyggen.
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nes gagnande Snillen, Vetenjkaper, Lagar,

flere Jlags blidare yrken 8>V. (a).

Från Inbyggarenas fordelar, beger (ig

Autfor til fjeJfva
o

Landets, tiibörJigen danat

för få värdige Aboer. Befkrifningen harpa

år aldeles förtjufande : Få Landjkaper , (åger

han , hafva det företräde af en bördig Jord,

fköna trakter, en ren och upfrifltande Him-
mel (b) och en öppen belägenhet för alla luf-

ten ränfande vindar (c).

Auftor underlåter väl ej at bland öfver-

flod af gröda pä fine flällen märka knappare

tilgång på Skog, men den, tycker han, lika-

fom ärfättes genom angenäma och mångfär-
gade blomfterfält (d). Skogarne i Oftergoth-

Jand måfte vara mera befynnerlige ån för-

månlige; de äro, neml. än rikare Skogar,

än glefare Skogsparker.

Men deffe och flere fördelar, hvarmed
Naturen förjt för de lejvandes beqvdmlighet

9

å-

(a) De flåfte öfrige Provincer torde dock åfven kun-
na upte förtjenfter, de dår fvårligen låra efter-

gifva, åfven de romanesque ftycken, i detta Öft.

göta lofqvåde.

(b) Förtjusningen lår hindrat A. at blifva varfe de
nåftgrånfande fkona trakter af en del af Söder-

manland, Nerike, Småland, Weftergöthland &c,
(b) Så framt ej Omberget, Skogarne och flere andra

Bergsryggar endaft uteftånga orenande vindar,

måfte trakterne däromkring fakna deffe förmåner.

(d) Denna ärfdttnwg kunde ge vederbörande anled-

ning til en oy Skogs-ordning,
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äro ej de ende fom utmärka Ofiergöthland $

då de vanlige lifsbehagev, plåga lämna affmak
och Jlapphet efter fig ,

(a) finner man här fä*
dane

, fom återgifva, om det är mojeligt , be-

haget af lifvets förra retelfer (b) och åter-

fiäila fårrådet af defs uttömde krafter y och

detta göra de underbara Hälfo~vatten , hvilka

hvarken i den mängd eller kraft lära finnas in~

om Riket (c)
3 fom i Auäors äljkade Fofler-

bygd (d).

Innan Auftor vidare inlåter fig i detta

ämne , håller han det billigt (e) at förklara ,

det Medevi ägare , Cammarherren Välborne

Herr Matth. OdencrantSj är den fom läm-

nat honom de mdfi uplyfande efterrdttelfer,

fom til faken höra (f) och fom underjlådt

honom at i Studier vinna någon fårkofran ,

få at han kunnat lämna detta lilla vedermä-

le (g) af fm kärlek til Fofterbygden och forg-

fäl-

(a) Det vore ej lofvårdt om Öftgötharne vanligen

nyttjade lifs-behag, fom ha få elaka påfölgder;

men huru fvårt år likväl icke at vara återhåll-

fam i detta jordiika Paradis,

(b) Hvilka?

(c) En noggran jåmförelfe mellan Sätra , Ramldfa
m. fl, torde dock gifva oväntade utflager.

(d) Lyckligt at Naturen placerat defTe medel juft där

fom de vanlige lifshehagen lämna flapphet och

affmak efter (ig,

(e) Kanfke åfverflodigt.

(f) Således ingen af de föregående,

(g) Tydelijjen irenice.
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JäUighet at bidraga til at göra den kand af
Allmänheten. Au<ftor tycks annars hår varit

ratt lycklig på Latin: Cui (Scilicet Cubicu-

lario Nobtl. D:no Odencrants ) nos prctci*

.pue debernus non iantum quce ad iUuftratio-

ncm prcejentis materiel maxime faciant mo-
mtmenta; Sed etjam ea liberalis Ejus muni-

ficendce prcefidia^ quibus , angufia re presfis ,

hoc qualecumque Specimen non Studiorum

magis
,
quam amorii

,
quo in natale Solum

(Ofirogothii) ducimur (a), publici jurisfacere,

atquc ad iliujlr'andam
,

quantum in Notis
3

Patriamj aliquid conferre Nobis licuit.

2 §. Afhandlar Medevi Brunnars belä-

genhet $ den år i Vadftena Lån, A/ka Hå-

rad och Nykyrke Socken, 3 mil från Vad-
ftena och 2 och en balf (ran Afkerfund, Poi-

högden uttagen 1748 den 21 Juiii af Herr

Prof. Strömer, år 58 gr. 4l°,2l" famt Mag-
net-nålens declin. determinerad til 8 grad.

Våii om Nordftrecket. De ligga på Hem-
manet flora Baggebys ägor, fom lyder un-

der Sätesgården Medevi, hvars namn hårle-

des från gamla ordet Med (medlerfta delen)

och Wi (Skog), hvartil belägenheten åfven

fkall ge anledning. —- Belågenhefeh år gan-

flu angenäm och utfigten öfver Vettern, loin

VL B. N:o 20. U på

(a) Au&or hnr hår ganflca vål i att tagit regeln om
non magis, quam, hvareft altid ftöifta vigten lig-

ger på flfta momentet.
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på en åttondels mil grånfar hårinti! , bögft

behaglig af Veftergöthiand, Vadftena, Om-
berget &c. Medevi har 3 Brunnar, den öf-

verfta, fom måft nyttjas, upfpringer på en

Skogbevåxt kulle och kallas Hogbrunnen
,

25 fteg därifrån ligger en mera fidlåndt,

kallad Dalbrunnen, fom hyfer et kårraktigt

vatten, den tredje ligger 3 a 4 gånger läng-

re bort, hyfer et af ömnigare ochra rödak-

tigt Vatten och kallas Rödbrunnen 5 hitintils

har man hår endaft hämtat gyttja til bad,

men fom Prof. Bergman hår uptåckt ymni-

gare forråd på Jårn ån vid fjelfva Hågbrun-

nen, torde defs bruk fnart bli allmännare.

3 §. Omtalar Brunnarnes ålder och up»

jinning. Auftor tror at Medevi varit känd

ganfka långe, til bevis hvarpå en fornfågen

anföres$ åfven fom det at Kongl. Hof-Råtts

Medicus i Jönköping Herr M. D. Jos. Con-
stantius, fom dödde 16985 berättat ilg fett

i Vaticanika Bibliotheket et Manufcript om
Surbrunnars befynnerliga kraft i Öftergöth-

land. Vift år at R. R. Baron Gustaf Soop,

Herre til Medevi, efter åtfkiliige därom er-

Mline underråttelfer utomlands, år 1677 flac-

kade en quantite at af Arch. Hierne under-

fökas. Högbrunnen blef då anfedd fåfom

båft belägen och anfedd at hyfa fmafte Mi-

neral , den blef förfedd med tunna ,
omgif-

ven med huggen ften, öfverbygd med et or-

dentligt Brunshus och invigd d. 25 Julii 1678-

4 $•
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4 §. Befkrifver Brunnens Mineralijka

bejkaffenhet. Arch. Hierne fade at Vattnet

hyfte et Acidum univerfale^ flygtig Vjftriol
^

Jdrn^fvafvel oeh något litet Alun. Profeflbr

Bekgius och Afleflbr Zetzell hafva fedan

bepröfvat Vattnet. 1773 lät CanCellie-Rådet

Baron Ahlstromer tilfånda Prof* Bergman
12 kannor af detta Vatten

*,
jämte en inkok-

ning af 10 kannor bragte ti! 2 qvarters rymd,
hvarjåmte bifogades en beråttelfe om de ron

Doft. Dubb med Vattnet ariftålt* 1732 och
de bagge följande åren var Pr* och Rid-
daren Bergman fjelf vid Brunnen och an-

ftålte förfök med Vattnet, fom finnas befkrif-

ne i K. Veten/kaps Academiens Handlingar

för år 1783*
Medevi Vatten /kall ej vara aldeles li-

ka klart med annat Hålfo-vatten. Defs var-

ma var i Augufti månad vid botten 6J gr*

ofver Ö, i vatubrynet 7* Smaken lindrigt

martiali/k, utan den flickande fyrlighet fom
medföljer luftiga Vatten* Lukten hepati/kj

denna hepati/ka luft, fom [kall gifva Akner
varma Vatten fin förträfflighet och Loka he-

la fin ftyrka, år et af Medevi kraftigafte äm-
nen j och fom den (kall finnas på botten til

flörre myckenhet ån vid ytan, rådes at där-

ifrån håmta fig Vatten vid Brunsdrickningen*

<> §. Upråknar Vattnets bejlåndidelar*

En kanna dåraf väger 194 lod. Det inne-

håller Luftfyra til inemot 6 cpbik tum på
U 2 kan-
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kannan, och bepati/k Luft til g cubik tum,

3 gran Jårn uploft i Luftfyra , men af Calx

Saiita endaft et hälft gran, Kokfalt knapt |
gran och I gr. -Extraftum mucilaginofum.

Hierne tros fåledes med acidum univerlale

ment Acidum Aereum, med Jårnfvafvcl Aer
hepaticus och med Alun Calx Saiita. — Me-
devi hyfer mindre Acidum Aereum, ån Spa

och Pyrmonter Vattnet, fom däremot fakna

hepatifka Luften 5 Jårnhaltigheren vid Hög-
brunnen endaft {- gr. mindre på kannan

5

däremot finnas ej de /kadeiiga åmnen i Me-
devi Vstten, fom i deffe utlånd/ke, til ex.

Gips och Kalk.

6 §. Innehåller underfokning om Vattnet

aftagit i ftyrka, hviiket nekas, och ftörfte

Jflkälet hårtil ligger i följande:

7 §. Dar Curerne vid Mcdevi Brunn an-

faras, hvilka /kola vara högft mårkeliga i

Gikt y Rhtvmatifmer
,
förlamningar och an-

dra flyfheter efter luxationer oeh fraäurer,

och /kall endaft på de 4 fednafte åren af

krymplingar blifvit fom tropheer lämnade en

Bår, 2 K lampar och 11 Kryckor. Lazaretts-

Journalerne /kola åfven vifa det, at Medevi

Vatten väl botadt , utom rlere Chroni/ke fjuk-

domar, fvaga Magar , Hypochondre, Renin-

gens ut ehlij"vande , Majkar , Convulfioner , Ro-

fen, Skortjugg, gamla Rotfar , m. m. Au-
<fror hånvifer lina Låfare. til Urean Hiejwvte,

Traneus , Soem, men förnåmJigaft til de i

fed-
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fednare tider hållne Journaler, at få fpeciel-

lare kunfkap om defTe £urer.

8 §• Lämnar befkrifning om Byggnader-

na vid Brunnen» Om deffe får man af Char-

tan bäfta begrepp. Deras antal fkali vara

inemot 50, och /kola ge Medevi anfeende

af en Jiten ordentligt anlagd Stad. De för-

nåmfte åro: Brumhufet , en åttkantig bygg-

nad, fom jåmte tit gamla tak bibehållit fig

108 år. Källan ger lika nu fom i Archiat.

Hiernes tid, neml. 32 tunnor om dagen.

Bruns-Salen 36 aln. lång och 18 bred, bygd
af Ofver-Hof-]ågmåftaren Grefve Carl Fer-

sen 1750. En myckenhet olika Byggnader

tor Brunsgåfterne, fom hvardera hafva fina

iarfkildte namn. Kyrkan , bygd 1771 af träd,

genom Brunsgäftemes fammanfkott. 3 ftyc-

ken Lasaretts -Byggnader ) utgörande 5 Sa-

lar, 1 Kök och Kammare. Billard- Byggna-

den, 2 våningar hög, med Torn och Slag-

Ur, bygd 1782 «af Kammarherren Oden-
crants. Fiere Kok, Bodar, Vagnshus, Stall,

h-KäUare m. m* 2 Badhus, et for Herr-

fkaper och et for Lazarettet, hvardera for.

fedt med 2 Hangar.

9 §. Omtalar tilforfeln oeh forplågnin»

gen, Tilforfeln (kall vara tilräcklig och Köp-

man hela Sommaren här hålla öpna Bodar,

famt Marknad den 2$ Julii. Prilerne up-

råknas fedan af Auftor .för Rum och fpis-

ning,

U 3 10 §.
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10 §. Handlar om Lasarettet och de

Fattigas värd. Enke-Drottningen HEDVIG
ELEONORA JkänKte 1707 til de Fattigas

underftöd 20 Tunnor af Vadftena Slotts at-

rad, fom fedan årligen influtit 5 detta jåmte

Gåftemes Sammanfkotter har varit tilråckligt

at ärligen underhålla 2^0 perfoner. Ar 1731
var CafTan 5037 Daler K:mt

?
men har fe-

dan vuxit til 600 Riksdaler fpecie genom
Brunsgåftetnes fnkoftigher. 1784 Sankte R.

R, Grefve Carl Fr. Scheffer hit en Bil-

jard, hvars inkomft tilfaller de fattige 5 iam-

iria höga Herre har ock dragit förforg at et

Badhus och fiere Sängar blifvit för de fatti-

ge inrättade,

Andra Delen} af Herr Candidaten Johan
Ramstedt.

Denne Au#or har endaft, ledd af kdr-

Jek til Fådjlobygden , foretagit fig at fullbor-

da Cand^ Cnattingii vackra Afhandling om
Mcdevi Hdlfo-Brunnar 3 hälft han fräde dr

född och uppfödd pä famma ort*

l §, Om Inrättningar til heqvämlighet

och nöje* Den förfta, är at en douche (a)blif'

vit

(a) Ehuru behage'ig ock Medevi mitts vara, tviflar

jas d" k Qagof på at defs douche och gyttja kan.

räknas bland nöjens ftörre Ml har fåkert Au-
&or at ha.m'1 föra Gungbräier, hvilka faledes

ffcer min tanka förrjenc förita rummet i denna $ #
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vit inrättad och at Gyttja, hämtad frän
Rödbrunnen , kan nyttjas til Bad* Den an-

dra Inrättningen äro Gungbråden^ och den
tredje Alléer at fpatfera uti. Häftar, Vag-
nar, Vurft, fås hår ock for lindrig hyra 5 åf-

ven forn ()et gifves tilfålle til Dants, Kåg*

gelfpel, BilJard, Bållkaftande och Volant.

2 §. Om Kyrkan , Apotheket , Bruns-Me-
dici , Poft-Contoiret. Böner hållas morgon
och afton och allmän Gudstjånft om Sönda-

garne under Bruns-Terminen , af Kyrkoher-

den i Förfamlingen, fom enligt Conftitutorial

tillika bejlrider Bruns-Predikant Sys/lan (a).

Apotheket lårer vara gammalt och hålles nu

af Apothekaren Cavalin från Linköping.

Af Bruns-Medici upråknas: Urban Hierne
och Traneus til 1690, Magn. v. Block
I704, JOH. LlNDELIUS 171 1 , J. WOLLHUN
1723, Const. Soem 1737? J« G- Geringius

1738? Wilh. Kamecker, Hunter och J.

Geringius för andra gången, tilfamman til

1760$ J. Forskål, C. Rydbeck, Isa c Svens-

son , And. Wåhlin
, J. Forskål andra gån-

gen til 1777 (b),, Profeffbr Tingstadius
til och med 1783 och fedan til nu Affeff.

U 4 D.

(a) Då de förr omtalte fysflor åro afgjorde, lårer han
fom Bruns-Predikant ej ha fårdeles mycket at

beftrida.

(b) Under denna tid var ock Aneflfor Kamecker an-

dra gängen Bruns-Intendent.
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D. Wåhlin. — En Fåltfkår under^SHes åf-

ven, fom år Stads -Chirurgus Nathel från

Schenninge. 1719 blef et ordentligt Poft-

Contoir med Poftmåftare på Stat inrättat.

2 §. Om Medevi Privilegier och andre

dit horande Forfattningar. 1688 utfärdade

K. CARL .Xrrte et Placat angående Medevi,
begående i 9 Artiklar, om god ordnings &c.
hållande ; denna Stadga förnyades och tiiök-

tes fedan 1707. Götba Hof-Rått har ock

T 701 utfärdat et Bref om Jurisdi&ion dår-

ftådes.

4 §. Enjkildte Forfattningar vid Mede-

vi af defs Innehavare* Enke- Drottningen

HEDVIG ELEONORA, fom från 1688 til

1694 ågt Brunnen, har utgifvit rlere hålfo-

famma Forfattningar. Vidare har de fedna-

le Ågarne af Medevi, järnte Bruns-Intenden-

terne, framgifvit många Memorialer, förjla-

ger m. m.

5 §. Om Bruns-Terminerne och Bruns-

gäfternes antal. Tiden år från Maji månads
ilut til flutet af Augufti. Brunsgåfternes an-

tal var florfl 1783, neml. 212, utom Laza-

retts-hjon och Allmoge. Fhre KongJ. Per-

foner, fom dar varit, upråknas fedan.

6 §. Medevi Gods och defs Ägare* God-
fet befkrifves hår och Innnehafvarena råknas,

hvilket fom mindre intereffant förbigås. —
Til Hut förfåkrar ofs Auftor ånnu en gång,
at han författadt denna Difputation til tack-

fara»
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famhetf.prof mot en äljkad Foflerbygd. Någ-
ra vackra Latinflka Verfar, /krefne 1697 af

en Tylk til Medevi beröm, anföras ledan,

hvarpå följer en artig famling af Publique

Forfattningar, angående Surbrunnen; hvilka,

enligt K. Senatens beilut af d. 5 Maji 1709,
åro extenderade til alla af Kongl- Collegium

Medicum for kraftige och håliolamme fund-

ne Mineral -Källor.

Profy anftälte vid en Kalla ä Södermalm
,

belägen vid Cattuns -Tryckeriet) Herr
Bruks-Patron Sjöberg tilhorigt 9 under

namn af gamla Surbrunnen (a).

Denna Kalla, fom för So år fedan /kali

hafva blifvit af Stadens och i fynherhet af

Invånarne på Södermalm nyttjad fåfom Hål-

fo-Brunn, år belägen nederft vid Söderman-
Jandsgatan uti Gården N:o 116, och finnes

nu inneflufen uti en hvålfd portgång af det

Stenhus, fom framl. Direfteuren de Broun
iåtit upbygga. Den delen af Södermanlands-

gatan., fom ftråcker (ig från Nya gatan, för-

bi Cattuns-Tryckeriet , til Hammarbygatan,
kallas ånnu i' dag, förmodeligen af denne

anledning, Surbru.is-gatan. Gammalt trovår-

U 5 digt

00 Se p. 214.
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digt folk, fom bo uti denna trakt, berätta,

at for nåpra to år fedan ftod ånnu Bruns-

huf-f qvar, med ftenar hår och dår i jorden

nedfatte, omgifvit, uti hvilket Källan var in-

nelluteo, men Vattnet hade vid den tiden

redan börjat förlora fin förra credit, utan

ivifvel fedan andra Källor voro uptagne > när-

mare gatuporten , vid pafs 300 fteg från nu

nåmde Kalla, innom ftaquetet, til det få kal-

lade Bleket , ligger åfven en Källa , hvars

Vatten hafver famma egenfkaper fom fore-

nåmde fordna Hä!lo-Brunn , dock i fvagare

grad. Med Vattnet uti Källan vid Bleket

kan Arter i nodfall kokas och kläder tvät-

tas 5 men den få kallade gamla Surbrunnen,

år aldeles obrukbar til flfke behof, eme'dan

Arter genom kokning biifva mera hårde ån

mjuke, och Såpa eller Tvål Joddras icke.

Vattnet i den fordna Surbrunnen är klart

och genomfkinligt, och då Thermometren
dåruti nedfattes, föll Qviekfilfret til 8| gr.

öfver O. Efter omfqvalpning uti et glas,

upftego några Vattubläddror, fom gåfvo til-

kånna Luftfyråns närvarelfe, fom man dock
efter anftålte förfök fant vara fparfamj men
ingen hepatifk luckt kunde förmårkas. Vid
Reaktions prof fants:

l:o, af Lacmus tintfuren, — oförånlradt,

tycktes dock draga något litet i

rodna,

* 2:0,
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2:0, — Acidum facchari — upkomma hvi-

ta ftrimmor iåt/killige direflioner.

3:0, — Solutio lunae — fatte (ig et bvitt

moln eller fediment.

4:0, — Terra ponderofa falita — åftadkom

en dylik värkan, dock tycktes fäll-

ningen vara något mindre och af

ljufare fårg och utfeende.

5:0, — Aqua Caicis — hvittna:'^ det.

6:0 , — Lixivium Tartari — blef vattnet

opal-fårgadt.
*

7:0, — Saccharum Saturni — gaf et flört

hvitt måln.

8:0, — Mercurius nitratus — förordfakade

et hvitt fediment och en gul rand

formerade fig i botten af glafet.

9:0, af Solutio Merc. corrofivi.

10:0 , — Acid. Vitr. concentratum.

ll:o, — Tinåura gallarum och

I2:o , — Oxblods-luten — blef det oförån-

dradt.

Af förföken N:o i och 5 finner man at

detta Vatten hyfer Lufrfyra. Huru många cu-

bic-tum af nåmde Syra uti en kanna Vatten

innehålies, /kall närmare utrönas. At Vatt-

net ej är martialilkt, Levifa experimenterna

N:o 11 och 12; men at det hyfer Kokfalt-

fyra, förent med Alkali/k bafis , inhämtas af

förföken N:o 3 och 7. Af förföken N:o 2,

4, 6 och 8, kan flutas at en ca!x viclriolata

häruti ingredierar. Daniel Wickman.
Så.
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Således lårer det ej na mqra löna mö-

dan at nyttja detta Källvatten i medicin/k af-

figt, fedan vi ftraxt vid och innom Hufyud-
ftaden hafva goda Mineral- vatten at tiigä.

Detta Vattens fmak år ock få kånbart kalk-

artad, at det torde blifva nog trögt, både at

dricka och gå bort ur kroppen.

J. L. O.

Kcngl Vet. Acad. Nya Handl T. 6. Qy.
2. är 1785*

P. 79. Fortfattning om Sjukdomarnes förhål-

lande i Carlscrona (Se det föregående p.

213.) af Arvid Faxe.

Inrluenza, fom åfven hår inftålde (Ig

1782 den 22 Maji (a), liknade mycket en

Peripnevmonia putrida, hvarvid Acid. Vitr.

tenue gjorrit utmärkt god nytta. Catharral-

febrar utgöra et ftort antal fjuka, måft i Ju-

nii månad. Sjo-Skorbjugg yppas aitid då

Skeppet fiere dygn måfte hållas tilflutit, då

den inftångde luften fnart rutnar? lika få har

det 1778 håndt i jCarlscrona, at Manfkapet

fom varit inqvarterade för många i et rum,

fådt denna fjukdom; deffe botas låttaft ge-

nom frifk luft 5 de från fjon fattas i land och
de

(a) Se om denne Sjukdom Bandt 5 p, 40.
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de i land för trångt boende flyttas från hvar-

annan. Strangurie fingo flere på en gång af

elakt dricka..

P. iif. Tetradon Mola bejkrifven af A. J,

Retzius.

Dett3 Hafs-djur år fållfynt vid Sven/ka -

ftrander; blef funnit vid Landscrona, vägde

12 Ikålp. har i fvalget 3 brolie med tänder
?

de ytterfte hvardera med 7 och det inre 6,
fom tyckas kunna indragas och utikjutas ef-

ter behag, defsutom framkommo tänder fe-

dan djuret blef tort, och fom ej förut voro

fynliga. Den ytterligare be/krifningsn kan
båft förftås genom jåmnförelfe med Tabel-
len. Uti defs tarmar fants en hei hop Tae-

niae, fom ej af Göze voro ' be/krifne. Inga

Lungor, utan 4 bronchia?.

P. 130. Be/krij'ning pä en Odla frän Java ,

af Clas Fredr. Hornstedt.

Denna år en varietet af Lacerta Am*
hoinenfis , märkvärdig för den anfenliga Fena
hon bår åfvanpå ftjerten. Beikrifningen ut-

tydes genom en bifogad afritning.

P. 134. Ron om Ferrum Phosphoratum och

Sal Perlatum, af C. W. Scheele.

Denne af K:rr Bergman och Meyer
fundne, och fårft för en egen half-metail(a)

an-

(a) Under namji af Hjdrejidmtm»
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anfedde, Jårnart, år orfaken til kallbråckt

Jårn5 år ock det famma fom kallas Natur-
ligt Berlinerhlått \ af honom har A. kunnat
bereda phosphorus (p. I38)-

Når Sal Perlatum, fom /kal/ beftå af

Alk. minerale och phosphors-fyra, men hvil-

ken Syra Hr. Proust påftår dar ej finnas,

handteras med Jårn (p. 139.) har A. vårke-

Jigen funnit at denna Syran utgår defs be-

ftändsdel : Hr. Proust har forvillat fig där-

med at han ej aldeles frånlkildt Alkali mi-

nerale.

P. 141. For/ok at af Brunfien erhålla Mag*
nefium och at fammanfdtta den med några

andra Metaller, af P. J. Hjelm.

AfTefT. Joh. Gotl. Gahn år forfta upffn-

naren til denna half-metali, men defs tilred-

nings- och redutfions-fått har aldrig blifvit

af Trycket utgifvit. Sådant fullgör nu Hr.

Hjelm , ehuru allenaft i fmått.

Brunftenen år tagen från Undenås Soc-

ken i Wåftergöthiand. Magnefii gråvitas ipe-

cirTca år mot rent vatten fom 7000 til 1000.

Defs förvittrings egen/kap förmin/kas och

uphåfves ofta genom förening med andra

Metaller. Den blandar Hg icke med Qvick-

-fiifver och icke garna med Zink, men el-

jeft med alla andre Metaller; hvarpå anföres

några föriök.

P. 156.
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P. 156- Bejkrifning på tvdnne Majkar fom
/kåda blomjfren pä Frukt -träd, af Clas
BlERKANDER.

1) Phalana PrunieUai defs larv uppe-

håller fig i Körshårs -blomman, fpinner 11g

fluteligen ned i jorden mot flutet af Maji
och en månad därefter blir Phalaen. De bö-

ra , under (it nedftigande , fångas och dö-

das, för nåfta års våxt.

2) Phalcena reftangulata 5 defs larver up-

pehålla fig i Åple - och Påron-tråd 5 fpinna

fig ned i början af Junius och utkläckas vid

Midfommartiden. A. tror at denne gör åf-

ven få ftor {kåda fom Phalana brnmata.

Obfervations fur la prceparation et les

proprietés Medicinales de Pethet Ni-

treux et de la Liqueur anodine ni-

treufe, par M. M. de Lassone Pere

et Cornette.

Deffe bagge medel hålla A:r före vara

mera kraftige ån allmänt tros 5 men til at

kunna utvidga deras nytta i möjeligafte måt-

to, böra deras berednings-fått (implifieras.

Man har hittils mycket förlorat af produ&et,
fom 'gjordt det qvarblefne gan/ka dyrt, at

förtiga den fara fom Laboranten varit un-

derkaftad.

På
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På följande fått /kola deffe fvårigheter

kunna förekommas: Man tager Acidi Nitri

puriflimi och Spiritus vini en libre af hvar-

dera, hvilka blandas i en rymlig glaskolf,

hvartil luteras en recipient med Jimpapper,

på hviiket genom en ftor knappnål lämnas

den ikarpa Gaz fri utgång. Blandningen läm-

nas ftilla i 2 a 3 timmar, fedan deftilleras

den i Sand-capel med få lindrig varma, at

ofra delen af kolfven knapt kännes varm 5

man får då 4 a 5 uns Ether Nitrofus , få

god, at den utan reclification kan brukas 5

dock for mera noggranhet, lägger man få

mycket Alkali fixum til, fom kan neutraiiie-

ra den fria Syran , famt reftificerar honom fe-

dan med lika varfamhet.

Liquor 'anod. nitrofus beredes aldeles

lika, endaft at Spir. vini tages dubbelt mot

Acidum. Når hälften af blandningen år of-

verdeflillerat, reélificeras den. Man får af 2

libr. Spir. vini til 1 lib. Acidum 10 a 12

uns Liquor.

A. anfer deffe medel kraftigare ån de,

fom göras med Acidum Vitrroli , emot Vå-

derfpdnningar , Spasmodijk upkaftning, Mi-

graine, Hicka, Ujcrtklappning och viffa arter

Kikhofta', men enkannerligen emot Spasmo-

dijk ftranguru

(Journal de Paris 1785 N:o 1890

»
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Utdrag af Hr. Hof-R. o. R. Morrats
Afhandling de Materia Arthritica ad

vevenda aberrante Seffio. 1. et II. Gott.

I7S5.

- - - En gift Man, i fina bäfta år, på hvil-

ken åfven få litet fom på defs Maka nå-

gon mifstanka om Veneriik fmitta kunde fal-

la, fom långe förut varit plågad af, o/nbyt-

lig Gicktiik eller Rhevmati/k värk, och

några månader varit frånvarande från fin Fru,

blef vid hemkomften , efter umgänge med
henne, angripen af fådane åkommor, fom
vanligen af Veneriik ordfak plåga vifa fig:

flemaktig flytning med brännande urin och re-

telfe , delarnes up[vällande, värk i Tejiiclar-

ne och Ljumjkarne , Feber m. m* famt där-

tjier inflammation .i proflata med afgäng af
flemmige tråder och hinnor uti urinen, voro

de plågor, fom i förfta perioden med myc-
ken häftighet yppades. Någon Jifa fpordes

väl genom ömnig mucilaginös drick, befyn-

nerligen emulfion af Hampfrö, oljaktige Mix-
turer, lindriga arTöringar med Manna, åder-

låtning, fmå dofes Nitrum, jämte utvårtes

dambad och badningar5 men en ftor hård-

het i förenämde körtel blef qvar, fom ge-

nom retelfe til ftolgång och fruktan för vär-

re påfölgder var mycket befvärlig. Hr. Mur-
RAYanfåg deffe fymptomer, af ofvannämde

ordfaker, för en fixerad Gickt, med någon

FJ.B.N102U X bland-
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blandning af haemorrhoidal-retelfer; hvilke*

fjukdomens lyckliga utgång fynes honom be-

vifa. — Han förfökte förft Conium , enligt

Clerks erfarenhet, men förjäfves, oaktadt 3
och en half uns Extrakt förtärdes 5 i anfeen-

de til de plågfamma känningar i Reclum och
Feber-rörelfer mot qvållarne, valdes därefter

Thedens Antimonial Tinftur, från 10 til

20 droppar 2 a 3 gånger om dagen, jäm-
te Gummi Guajacum med Säpo Alicant : i pil-

Jer eller uplöft i vatten genom G. Arab.

eller Åggegula, i lådan myckenhet at lifvet

hölts löft öppet. Sedan deffe medel, med
några upfkof emellan, voro brukade inemot

12 veckor, lyckades det at fördela hårdhe-

ten i körtelen och förekomma den befara-

de Kräftan.

Efter denna tiden har Gickten länge u-

teblifvit och aldrig mer med lådan häftighet

återkommit.

Hr. Gener. Chir. Theden har i Bref

omrört 7 a 8 Ma händelfer, af bvilka 3
blifvit olycklige genom til/lagen Kräfta och

2 blefvo räddade genom en ilemrlufs uti rö-

ret 5 men de fom Whytt, Clerk och Pou-

teau omtala, beftodo antingen i en ringa

ilem-flufs eller andra iocala lätta åkommor.

(Gött. Anz. 1783- Su 131.)

Symp-
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Anmdr kning:

Symptomerna fynas mer ån mycket lik-

na en vanlig Gonorrhoe; och Hr. Murrays
Cur-method kan nåitan i allmänhet däremot

brukas , ehuru Tinft. antimonii ej lårer al-

tid blifva få nyttig. Hvem kan vål vara vifs

om den långe bortavarande Mannens, eller

den lika långe hemmavarande Huftruns up-

förande ? ehuro troligaft fynes , fom ville Man-
nen

,
genom detta föregifvande , dölja för

Huftruo orfaken til fin hemförda plåga. Gickt

kan vål på vift fått fåfta fig vid partes geni-

tales få vål fom annorftådes; men ganflka

fvårt lårer bli at få pålitelig diagnofisj hår

fynes Gickten få mycket mindre vara allena

orfak, fom den efteråt icke mera få våld-

famt återkom, aldramirrft på det Hållet, e-

huru Gickten något torde hafva bidragit til

fymptomernas häftighet.

Profeffor Tode torde vål hårutaf få nå-

gon glad anledning at fortfara i fin dröm
om et eget Miajma Gonorrhoicum\ men hu«

ru ikall det då fkiljas från en Murrays Ma-
teria Arthritica ad verenda aberrans?

Joh. L. Odheuus.

X 2 Rin
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RSn om en fraflura Granit cum depres-

fione y
utan Trepanation lyckligt helad

<*f 7* 3- Beskqu (a).

Ehuru mycket Chirurgien i nyare tider

har |at tacka Herrar Pott (b), Dease (c)

och Kolpin (d), for uplysningar uti hufvud-

lkador, har dock i fynnerhet Hr. General

Chirurgus Schmucker utmärkt fig i denna
delen af Chirurgien genom påfinningen af

kalla omflagen (e). Sattet at nyttja dem år

redan i förfia Bandet af denna Wecko-Skrift
upgifvit; emedlertid torde följande håndelfe

i (in mån bidraga at ytterligare beftyrka kal-

la omflagens nytta uti Hufvud-/kador,< fram-

för de varma.

Fru N. N. hår i Staden, 50 år gam-
mal och af en fri/k krops-conftitution, blef

den 20 Novemb. 1782 utaf fin egen tjen-

Öepiga med en yxa flagen i hufvudet, och
efter alt utfeende lämnad för död uti Vift-

hufet. Efter några timmars förlopp fanfade

den

(a) Stads-Chirurg. i Arboga. Se om honom mera
B. i. p. 38?-

(b) Se defs Abhandlung uber verfchiedene . Gegen-
ftånde der Wundarzeneykunft. Tylk ofverfåttn.

p. 161 & feq.

(c) Obfervations on the Wounds of the Head. Lond.

1776.
(d) De capitis laefionibus meletcmata« Havnia; 1777.
(e) Chirwrgifche Warnchmungen Tom. I. p, 144 feq*
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den fårade (ig få mycket at hon opnade dör-

ren, och med mycken fvårighet kunde be-

gifva fig krypande in i ftna vanliga bonings-

rum , hvareft hon af kraftlöshet föll neder til

golfvet, men af en tilftådes varande karl bars

i fin fång.

Jag blef genaft ditkallad och fant den

fårades utfeende gan/ka hi/keligt$ anfigtet blå-

blekt och öfvermåttan fvullet, håret famma n-

tuddat af blod, andedrågten forlande , klä-

derna fönderilitne och blodige, hon var u-

tan all fansning famt kall om händer och
fötter, famt pulfen få klen at han knapt kän-

des. Hon hade förlorat mycket blod. Litet

Theevatten med Renft Vin häldes varmt i

munnen, hvarefter hon upkräkte mycket blod-

lefver och feg Hem.
Blodikorpan på hufvudet upblöttes med

varmt vatten och håret afratéades, då följan-

de åkommor vifle lig:

i:mo, På vänftra fidan af nackbenet

firaxt nerom Surura lambdoidea et krofladt

får af 2 tums längd och i tums bredd , och

var benhinnan affltrubbad, få at benet fyntes

bart. 2:0, På högra Hjåfsbenet 2 tum ifrån

Sutura fagittali och nära invid yutura lambdoi-

dea et kråffat får, åfven af 2 tums långd

och penetrerande inpå benet. 3:0 fem (tyc-

ken mer och mindre betydande får, at hvil-

ka 2 på högra fidan af Pannbenet penetre*

rade intil benet. 4:to, betydliga Corrtufio-

X 3 ner
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ner öfver hela anfigtet och hufvudet, men i

fynnerhet på högra tinningen, hvareft dock
i anfeende til den ftarka fvulften , ingen o-

jåmnhet kunde rönas i fjelfva benen. Alla

defla åkommor voro förmodeligen , förorfaka-

de af fjelfva yxhammaren, och fåledes med
mycken våldfamhet. Frampå haifen fyntes

åfven en ivulnad och blånad, utan tvifvei

förorfakad genom de förfök Pigan gjordt at

med nåfven ftrypa henne. Såren förbundos

med en blandning af Arquebuiade , beaume
de Commendeur och melle ro(arum5 med
Schmuckers fomentatio frigida fuktades en

fyrdubbel hoplagd Serviette, fom lades is-

kall ofver hela hufvudet, famt ömfades få

•fta den blef ljum.

Hårpå tycktes den fjuka fanfa fig något,

dock utan at kunna gifva minfta uplysning

huru med henne tilgådt, ej heller kunde hon
göra fig något begrep om fit närvarande til—

flånd.

Segt /lem och blodlefrar i fvalget be-

fvårade rått mycket, hvarföre varmt Thée
med Oxymell Scilliticum ordinerades, fom
förordfakade lätta kråkningar med ftor lin-

dring för andedrågten. Et retande lavement

applicerades, fom gjorde god värkan.

Pulfen kändes ånnu gan/ka klen, famt

händer och fötter kalla, hvarföre åderlåtning

upiköts.tils vidare 5 men af fpiritus Aetheri:

Vitriol. och lavendul compof. aa. ingafs 30
dröp-
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droppar. Fördelande fomentationer ordine-

rades i anfigtet och frampå halfen.

Den 21 hade den fjuke hela natten le-

gat i en dvala, men då och då fvålgt ner

något tunt. Hon var nu varm om fötterne,

lamt pulfen hård och friåJJ 5 en god åderlåt-

ning företogs, retande Lavementer applice-

rades och Nitrofa ordinerades lamt fyrJig faft

at blanda i dryck/let.

Den 22 hade hon något mera fansning,

men klagade öfver mycken vårk på högra fi-

dan af hufvudet jåmte mera fvårighet vid at

fvälja, och hade fvulnaden och rodnaden
frampå halfen mårkeligen ökt fig, få at det

liknade fig hår til buining, dårföre applice-

rades emollierande gröt ikring halfen, famt

fprutades flitigt med Infuf. Salviae, blandat

med melL rofar. och Vinåtticka. Pulfen kän-

des ånnu härd och fpånd. Såren på hufvu-

det liknade fig nu til bulning ech förbundos

med ungvent. Bafil. citrjn. och Balfam* Ar-

cei aa, men det blottade Cranium med b-e

aume de Commendeur. Svulnaden på hög-

ra tinningen hade mårkeligen minfkats, och
kändes nu en ojämnhet dar pars fqvammofa
offis temporum förenar fig med ode parietale

dextro , fom liknade en depresfio offis fqvam-

mofi , men benen kändes intet löfe eller vak-

lande. Åderlåtning förnyades, med fomen-
tatio frigida continuerades ouphorligen, och

Infufum fennae Tamarindatam med Manna
X 4 or-



528 # ) o ( #
ordinerades. Svulnaden i anligtet började

mårkeifgen minimas.

Den 23* Laxer-drycken hade förordfa-

kat 4 ttarka öpningar af ftinkande excremen-
tetj den fjuke hade ilumrat hela natten, men
var vid någorlunda fansning? pulfen kändes
mera mjuk och varken i hufvudet dräglig,

men fvårigheten at fvålja hade få åkt ilg
,

at hon icke förmådde få neder det ringade,

och fvulnaden på halfen började gifva tec-

ken til maturation, hvarföre med emollieran-

de gröt och fprutning continuerades. Mot
afton kändes pulfen ganfka klen och den fju-

ka låg i en art fopor. Spanfka flugor appli-

cerades pä Vadorne.
Den 24 om morgonen kändes tydlig

flutfuation i tumoren på halfen, den öpna-
des genaft med Lancetten och en anfenlig

mängd vålartadt var utfläptes. Detta med-
förde mårkelig lindring i fymptomerne, ty

den fjuka, hvilken hade tilbragt hela natten

i känflolös flummer, tycktes nu genaft fanfa

fig och började kunna få ner något tunt.

Span/ka flugorne hade gjordt god värkan

,

och pu ! fen började kännas högre och jäm-

nare. Såren på hufvudet vifte god bulning,

och klagade hon intet öfver någon Tynner-

iig vårk. Med kylande och fyrliga medel

continuerades, och Lavementer applicerades.

Den 2^ klagade hon väl öfver mycken
Ömhet i hufvudet, men fvarte för furfta gån-

gen
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gen redigt på alla frågor. Pulfen kändes

mjuk och jåmn, famt fvårigheten at fvålja

anfeniigen förmin/kad. Alla contufioner, få

val i anfigtet fom på hufvudet, voro måft

fördelte, och därigenom kändes den förmo-

dade depresfio osfis fqvammoli mera tyde-

Jig , få at en del af margo inferior osfis breg-

matis kändes utftående, men benen kändes
tåmrneligen ftadige och inga löfa benbitar

kunde uptåckas. Och fom fymptomerne min-

fkades, tycktes incifion hår numera vara um-
bårlig, och ingen Indication vara för Tre-
panation.

Den 26 var Patienten vid god faosning

och klagade endaft öfver ömhet i hufvudet.

Skötfeln var nu fom förr. Såren fuppurera-

de val och förbundos fom förr. Et Infuf.

Kinkinae aquofum ordinerades.

Omftåndigheterne förbåttrades nu dage-

ligen, och under behörig (kötfel voro huf-

vud-fären utan någon mårkelig exfoliation ef-

ter 5 veckors förlopp få nåra låkte, at icke

mera ån et enda af de ftörre på högra hjåfs-

benet återflod, fom tycktes intet villa lakas

utan exfoliation. Med per Forativ-Trepan

borades fiere (må hål intil fubftantio diploe-

tica, linnefkaf fucktat med Tin&ura euphor-

bii applicerades på benet, famt ömfom di-

geftiv och tort linnefkaf på fårets bräddar.

Småningom började fmå p.ipillulas carneae

/kjuta fram , och i medio Januarii 1733 af-

X
5 fön-
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föndrade (ig en bit af tabula externa af en

och en half tums längd, och vid början af

Februani månad blef den fjuka aldeles läkt

och var fullkomligt til hälfan återftäld, utan

den minfta känning i hufvudet. Och ehuru

den deprimerade delen af offe fqvammofo
tycktes fmåningom uphoja fig, få kännes ån

i dag et fvank på detta ftålle , men utan at

fororfaka den minfta olågenhet.

Vid en Commotio Cerebri, med full-

komlig iopor, långfam och full puls, famt

tvungen and:drägt, fårorfakad af et fall på
goMvet, men hvarvid icke den minfta utvår-

tes åkomma kunde ikonjas, oaktadt håret

afrakades, har p?t

jämväl rönt den hårligafte

nytta af kalla omflag, fårenade med åderlåt-

ningar, lavementer, Spanflsa flugor, laxati-

ver rn. m.

Utdrag af et Bref från Pro/len F - - e i

Skåne, om värkan af Lignum Vijci

och Calmus-Roten d. 3 Aug. 1785*

- - - Jag kan e) undgå at nämna et medel,

fom de äldre redan kåndt och Herr Profes-

for Rosenelad , med flere, i fednare

tider förfökt emot epileptifke anftoter

,

när den egenteligen kommer af nerf-

ver-
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vernes retlighet, neml. Vifcus quercinus , cU
efter Pharm. Svec. Lignum Vifci , hvaraf jag

ockfå haft tilfålle at fe goda prof, når intet

annat ville flå an. Jag har brukt det i pul-

ver 5 men det kan jåmvåi gifvas i ftark De-
co<fr.

Communicera detta med Herr AfTeffor

Odhelius, och fåg honom at jag, i anled-

ning af Wecko-Skriften för Låkare 4:de Ban-

det, åfven förfökt Calmus-roten for Skabb
och Utflag, lamt funnit des goda värkan

få ofta någon Skörbjuggs-art däri varit blan-

dad. En Fru af 70 års ålder hade i 2:ne

år haft rheumati/ke krämpor, och fick flute-

ligen en hårdhet och värk i ena fmalbener.

når detta genom brukande af falta kryddpå-

far hänt fördelas, fick hon et utflag öfver

hela kroppen, fom kliade mycket, och når

ået refs gaf en blodblandad våt/ka. Så väl

dåraf, fbm at Antimonialia, fulphurata och

Mercurialia intet uträttade, flöt jag at hen-

nes våt/kor voro fcorbuti/ke : låt henne dår-

fore dricka en Decoft af Rad. Bardanae och
Graminis, famt tillika taga Calmus-rot i pul-

ver, med tilfats af Sulphur och Nitrum tii

en fjerdedel. Innom 8 dagar vifade detta

god värkan, och 3 veckor fullbordade Cu-
ren, hvarefter hon nu fnart i trenne ^måna-

der mådt väl.

16)
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16) Embetsberattelfejor är 1784 af Pro-

vincial-Medicus i Nyland Docl. Carl
H. WÅNMAN* Fortf. fr. p. 245.

- - - Redan uti Januarii månad yppade fig

i Kyrkflått Socken en häftig F/a/r- och Rot-

feber, forn hos flere hade flackar i fålje med
fig; en del klagade öfver fidoftygn och en

fvår hofta famt en häftig feber , fom hos någ-

ra fordrade åder-öpning ftraxt i begynnelfen,

hvarföre Antipr.iogiftifka Medicamenter och
Span/ka Flugor nyttjades. Denna Feber håll

en Typum amphimerinae, och (lutade tig hos

dem fom kommo fig före efter I4:de dyg-

net eller på tredje veckan ifrån Febrens för-

da acces.

De vanliga Evacuantia, fom Emetica

Antimonialia, Laxantia Rhabarbarina med A-
cida författa, och Acida Vitriolata diiuera-

de, tycktes hår fnaraft coupera Febern och

bringa den til fkyndfamt Hut.

En del af defTa fjuka voro få medtag*

ne af Feberns häftighet och långvarighet , at

för dem China och bå/kt Thée före/krefs,

innan de rått kunde vederfås och få någon

matluft 5 några iingo gangraeneufa liggfår, i

fynnerhet de fom blefvo van/kötte, och ut-

härdade uti flere veckor 5 en del åter arled

uti pleurifie, och någre föll uti häftig yrfel,

hviika dödde innom u;te dygnet.
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Uti Lojio Socken och Nummis Capell

yppade (ig i September månad Rodfot och

Rötfeber, til deffa Febrars håfvande affånde

jag Medicamenter och underråttelfe om de-

ras bruk.

Denna Maligna Flufs- och Råt-feber

,

fom få tidigt af året under ftrångafte köld

yppade iig, får man mycket tiifkrifva den
ftora fvålt, fom detta Lånefs innebyggare ut-

ftodo år 1783 ? ty nöden var få flor at all-

mogen Vintertiden grep til Bark och Stamp.

Ryfkt Mjöl fördes val på flådar hit, men
förflog icke långt åt myckenheten, och icke

af båfta ilagetj ty Brödet blef dåraf mycket
IVflrfgrått. Uti detta betrångda ti?ftånd hår

i Landet det året, föreflog jag för de fat-

tige koka Välling af Islands-måffa med vat-

ten, ledan den förut blifvit val förvåld och

den laxerande kraften afdragen, och at de,

fom hade råd , dårtil Jågga litet Mjölk och

Salt, nyttjade den med fördel, famt hade

därjämte en grönkåls -fraak af Målia och

Portlaka, fom gjorde Soppan tåmrnelig be-

hagelig. En del Herr/kaper på Landet, ef-

ter inhämtad underråttelfe af mig, beflitade

fig o.m at på lika fått tilreda Vällingen , och
fedan inftrué*ra Allmogen om bruket och nyt-

tan dåraf, hvarigenom många uti bröd-nöden
fingo fin bärgning.

I öfrigit får jag ödmjukaft berätta, det

åt/killige Socknar i Lånet bli/vit af mig be-

fök-
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iökte, uppå Herr Landshöfdingens fårflUIte

befallningar, i anfeende til den hos flere

perfoner yppade Venerijka jjukan 5 och har

vid defs botande fådane hinder ofta mött,

hvilka betagit tilfålle at befordra curensfna-

ra verkftållighet, i fynnerhet då för flike fju-

ke rum felats i Lazarettet, hvareft förut til

12 a 14 perfoner varit intagne och legat un-

der cur, då dåremot råtta antaletår 4 i fån-

der, fom dar kunna och böra inrymmas til

fin förmån. Dock har jag til denna (mit-

tans afböjande, fåkt i orten vidtaga alla de
mått och tteg, fom imedlertid för mig mö-
jelige varit. Men fom Lazarettet nu mera
blifvit tranfporterat til Tavaftehusj få lårer

min åtgärd härvid framdeles icke annorlun-

da blifva, ån at dit fårvifa alla Veneri/ka

fjuke, fom til bot och cur dårföre fig an-

måla 5 beklagligaft år det, at genom få lång

tranfport landvågen, de fjuke vid fine natt-

läger kan inficiera andra o/kyidige perfoner,

då de refa få lång våg genom Landet med
deffa uflingar. Dårom har jag ödmjukaft fler

re gånger tilkånna gifvit detta Låns förluft

af nåmde olyckeliga flyttning.

Mycket annat i den Chirurgi/ka vågen,

Tom 1784 pafferat, fåfom tilfogade fratfurer

på Hufvudlkåls-benen med en anfenlig de.

pepditio Cerebri fubftantiae af et Betsmans-

flag af den tunga ändan, hvilken patient ån-

n«
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nu lefver och år hulpen, utan fynnerlig {vag-

het i hufvudet.

En annan åter mera fingulair Cafus, af

en fiffura Cranii genom 3:ne Hufvudlkåls-

ben, hvilken Patient lefde uti 71 dagar och
hade defsutom 9 andra bleflurer, famt öfre

lappen i tu klufven och 2:ne gånger måfte

häftas genom lutura nodofa, dog ånteligen,

fedan han hela tiden gådt uppe, åtit och
druckit, hade förftånd at /krifva och tala,

med mera , utan at kunna n?årka hos honom
någon fynnerlig roemoriae otylivio eller fåkun-

noghet, annat ån at han de förfta dygnen
efter Hagen något yrat i 2:ne dagar.

Cajus Medico-Legalis om et Barn fom
föddes i i2:te Månaden.

Til KongL Majit undcrdänigfl.

Eder Kongl. Maj:t har genom Nådig
Remifs af den 11 fiftledne Julii anbefalt Col-

Jegium dåråfver afgifva underdånigt yttrande:

huruvida möjeliget vara kan, at Fruntimmers-

Skräddaren i Abo Mellenii/s varit Fader til

det af defs Huftru Maria Magd. Forssell

12 månader efter hans bortrefa ifrån orten

födde Gåflebarn , til hvilken anda de hit hö-

rande Handlingar blifvit Collegium tilftålte,

hvilka med all möjeiig noggranhet blifvit

granfkade.

Där-
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Dåraf finner CoIIegium at Huftru For-

sell , ibland annat fökt fit föregifvande ftyr-

ka med Huftru Maria Lindgrens och Ul-
kica Regina Elfbergs betyg om egen er-

farenhet, jåmte Barnmor/kans Huftru Maria
Ahlqvists bifogade Atteftj men hvilka bag-

ge förftnåmde få mycket mindre kunna fom
bevis anföras, fom, om de icke grundade
flg på okunnoghet och mifsråkning, famma
granfkning med dem vore af nöden, fom
med den i fråga varande håndelie ; och hvad
Barnmorskan Ahlqvists intygande beträffar,

at Huftru Forssell under de 10 veckor hon
före barnfången hos henne viftats, plågats

med barnvånda och varit mycket fjuklig,

[kulle det vål fynas fordra någon upmårkfam-
het, dock fom famma Atteft åfven innehål-

ler, at Barnet 6 veckor innan det föddes

varit, fom orden lyda, 2:ne gånger med fi-

na händer uti födflen, och ändock federme-

ra med iifvet framkommit; förfaller defs tro-

värdighet, fardeles fom den icke eller år be-

edigad: Således ock fom af fjelfva ranfaknin-

gen därjämte inhämtas, at Mannen under
alla defle förrlutne 12 månader viftats på af-

lågfe ort 5 år Coll. i anledning af deffa fkål

af den underdåniga tanka, at Huftru Fors-
sells påftående år ofanfårdigt, och at Mel-
jlenius icke år Fader til det af henne fram-

födde Barn.

P«f-
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Väderleken och gängbalra Sjukdomar un-

der $ulii, Augiifli oeh September må-

nader 1785»

Julius :

I. Morg. klart, 17 gr. v. Bar. 25,63» midd.

27 gr» v. Ban 25,59.
2* Morg. klart, 16 gr. v. Bar. 25,55. m.

22 gr. v.

3. Morg. ftrömoln, 17 gr» v. Bar. 25,45.
midd. 20 gr. v.

4. Morg. klart, 15 gr. v. Bar. 25,50. midd
20 gr. v. Bar. 25,54.

5. Morg. klart, 17J gr. varmt. Bar. 25,53*
midd. 22 gr. V.

6. Morg. klart, 15 gr. v. Bar. 25,57. midd*

22 gr. v*

7. Morg. klart, 16 gr. v. Bar. 25,57. midd.
2'5 gr» v. B. 25,55.

g* Morg. klart, 19 gr. v. Bar. 25,44. midd*

22 gr* v. ftromoln ; å/ka med rlere rågn-

(kurar.

$. Morg. ftrömolri, 14' gr. v. Bar. 25,26.
midd. 15 gr. v. mulet.

Iö.' Morg. klart, 12 gr. v. Bar* 25,10. midd.

2o grad. v. Ban 25,02 5 ftrémoln, om
natten rågn.

II, Morg. mulet, 14 gr. v. Barom. 25,10.
midd. 17 gr. v. fmått rågn f. m. men
ftarkare til afton oeh natten.

J7.B.N.0 22. Y 12. Morg.
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12* Morg. rågn, 13 gr. v. Barom. 25,10.

midd. 13J gr. v. rågnade hela dagen
och långt inpå natten.

13. Morg. duggrågn, 12 gr. v. Bar. 24,89»
midd. 14 gr. v. Bar. 25,02, fmårågn.

hela f. m.

14. Morg. mufet, 13 gr. v. Barorn. 25,23.
midd. 19 gr. v. ftrömoln med några
rågndroppar.

1 5. Morg. klart, 16 gr. v. Barom.. 25,364
midd. 24 gr. v. ftrömoln.

*6. Morg. ftrömoJn, 15 gr. v. Bar. 25,39.
midd. 24 gr. varmt, mulet.

1 7. Morg. mulet, 15 gr. v. Barom. 25,34.
midd. 20 gr. v. rågnade til afton och
inpå natten.

18» Morg. mulet, 15 gr. v. Barom. 25,27.
midd. 18 gr. v* litet rågn f. m.

19. Morg. mulet, 15 gr. v. Barom. 25,27*
midd. 23 gr. v. ftrömoln.

20. Morg. klart, 16 gr. v. Barom. 25,27»
midd. 26 gr. v. ftrömoln.

21- Morg. mulet, 16 gr. v. Bar. 25,20. midd.

23 gr. v. ftrömoln.

22. Morg. mulet, duggrågn , 18 gr. v. Bar.

25,25. Midd. 18 gr- v. rågnade f. m.
och til afton med lindrig å/ka.

23. Morg. mulet, 18 gr* v. Barom. 25,12.
midd. 15 gr. v. Bar. 25,065 e. m. ftorni

och rågn inpå natten.

24. Morg*
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24* Morg* rågn, 16 gr*v« Bar. 25, t5* midd.

19 gr. v. Bar. 25,32, rågn /koftals e. m*
25. Morg* mulet, 16 gr* v. Barom. 25,57. .

midd. klart, 22 gr. v.- Bar. 25,65.

26. Morg. klart, 16 gr. v. Barom* 25,7c*
midd. 23, gr. Y* ftrömoln.

27* Morg. måft klart, 14 gr. v* B. 25,62*
midd. 23 gr. v. Bar. 25,60.

28» Morg. ftrömoln, 15 gr* v. Bar* 25,58*
midd. 24 gr. v. fokigt.

29* Morg. mulet, 17 gr. v. Barom. 25,65.
midd. 21 gr. v» Bar. 25,68 ? ftrömoln.

30. Morg. klart, 12 gr. v. Barom. 25,66.
midd. 24 gr. v. Bar. 25,62.

3I< Morg* klart, 16 gr* v. Bar. 25,48' midd*

25 gr* v. Bar. 25,42*

Augujtii

1. Morg* rågn, 15 grad* v< Barom* 25,40*
midd. 18 gr» v. Bar. 25,32, rågn e*

m. /koftals.

2. Morg. ftrömoln, II gr. v* Bar. 25,3?*

midd. 12 gr. v. Bar* 25,33, mulet med
litet rågn.

3. Morg. ftrömoln, 12 gr. v. Bar* 25,4!.
midd. 17 gr. v. mulet.

4< Morg* k|art, 14 gr. v* Barom* 25,59*

midd* 21 gr. v. Bar. 25,665 ftrömoln.

5. Morg. mulet, 15 gr. v. Barom. 25,78»

midd. 19 gr. v. Bar. 25,76.

Y 2 6. Morg,
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6. Morg. mulet," 13 gr. v. Barom. 25,65*

midd. 21 gr. v. Bar. 25,^9, klart.

7. Morg. klart, 15 gr. v. Barom. 25,53.
midd. 19 gr. v. Bar. 25,46, ftrömoln.

g. Morg. klart, 12 gr. v. Barom. 25,41.
midd. 19 gr. v. Bar. 25,35, ftrömoln,

til natten rågn.

9. Morg. mulet, 17 gr. v. Barom. 25,26.
midd. 19 gr. v. Bar. 25,24, rågn /kof-

tals e. m. och natten.

10» Morg. mulet, 15 gr. v. Barom. 25,15.
midd. 20 gr. v. Bar. 25,17, rågnade

f. 111.

It. Morg. klart med dimma, 15 gr. v. Bar.

25,26. midd. 21 gr. v. Barom. 25,31.
ftarkt rågn med å/ka.

12. Morg. mulet, 15 gr. v. Barom. 25,4a.

midd. 22 gr. v. rågnftånk mot afton.

13* Morg. mulet, 16 gr. v. Barom. 25,50.
midd. 19 gr. v. ftrömoln.

14. Morg. ftrömoln, 15 gr. v. Bar. 25,39.
midd. 20 gr. v. Bar. 25,34, litet råga

til afton, ftarkt mot morgon.

15. Morg. mulet, 16 gr. v. Barom. 25,29*

midd. 18 gr. v. Bar. 25,27, rågn /kof-

tals hela dagen.

16. Morg. klart, 16 gr. v. Barom. 25*34-

midd. so gr. v. Barom. 25,38 i ft f&*

moln.

17. Morg. dimma, 16 gr. v. Bar. 25,45.

midd. 21 gr. v. ftråmoln.

18. Morg.
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18. Morg. dimma
i 14 gr. v.!: Bar. 25,53.

midd. 20 gr. v. ftrömoln.

19. Morg, rågn, 18 gr. v. Barom. 25,38-
midd. 18 gr. v. rågnade måft hela da-

gen.

20. Morg. ftrömoln, 17 gr. v. Bar. 25,42.
midd. 21 gr. v.

21. Morg. klart, 17 gr. v. Barom. 25,45.
midd. 22 gr. v. ftrömoln.

22. Morg. mulet, 15 gr. v. Barom. 25,55»
midd. 22 gr. varmt, e. m. hagel och

rågn med åfkedunder.

23. Morg. dimma, 16 gr. v. Barom. 25,45.
midd. 21 gr. v. Bar. 25,415 ftrömoln.

24. Morg. dimma, 15 gr. v. Barom. 25,31.
midd. 20 gr. v. Bar. 2,5,305 ftrömoln.

25. Morg. mulet, 13 gr. v. Barom» 2^,23.
midd. 18 gr. v. til natten ftarkt rågn*

2Ö» Morg. mulet, 12 gr. v. Barom. 25,00.
midd. 15 gr. v. Bar. 25,06., rågnad*

f. m. , om aftonen och inpå natten.

27. Morg. rågnade, 9 gr. v. Bar. 25,00.

midd. 14 gr. v. Bar. 25,10, rågnade

måft hela dagen och natten.

28* Morg. rågu, 7 gr. v. Bar. 25,03. midd.

12 gr. v. Bar. 25,145 rågn fkåftals öf-

ver dagen.

29. Morg. mulet, 7 gr. v. Barom. 25,25.

M, 10 gr. v- rågnade fmått hela dagen.

30. Morg, ftrömoln, 7 gr. v# Bar. 25,36»

midd. 11 gr. v. mulet.

$3 jr- Morg,
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31. Morg. mulet, g gr, v. Barom, 25,34.

midd. 12 gr, varmt, mulit.

September :

* Morg* ftrömoln, 8 gr* v* Bar* 25,31*
midd* Ig, gr* v* Bar* 25,38 5 ftrömoln*

2* Morg* klart, 8 gr* V* Baröm* ,25,52*
midd. 14 gr* v* Bar* 25,55*

3* Morg* klart, 9 gr* v* Bar* 25,60* midd*

17 gr, v* Bar* 25,63*

4* Morg* klart, 10 gr* v* Barom* 2.5,60*

midd* 16 gr. v* Bar* 25,53 , rågnade

e* m* några droppar.

5* Morg* mulet, 12 gr* v* Barom* 2549*
midd. 18 gr* v* til natten rågn*

6* Morg. ftrömoln, 14 gr. v* Bar* 25,33*
, midd. 19 gr* v« til afton och natten

rågn*

7* Morg* mulet, 16 gr* v. Barom* 25,04*
midd* 17 gr* v* Bar* 25,21, rågnade

f* m*

8* Morg* klart, 14 gr. v* Bar* 25,40* midd*

21 gr* v* ftrömoin?

9* Morg* mulet, 14 gr* v* Barom* 25>54*
midd* 17 gr* v* Bar* 25,55*

10* Morg* klart, 10 gr* v* Barom* 25,69*
midd* 19 gr* v* Par* 25,73*

II* Morg* klart, 10 gr* v* Barom* 25,77*
midd* 18 gr* v* Bar* 25,80*

12* Morg* ftrömoin, 14 gr. v* Bar* 25,76*
midd* 17 gr* v* Bar* 25,73*

13* Morg*



# ) o ( # 34*

J3* Morg* klart, 12 gr* v* Barom* 25,64*
midd* 18 gr* v* Bar* 25,65.

14» Morg* dimma, xr gr* v* Barom* 25,60*
midd* 16 gr* v* Bar* 25,55$ ftrömoln*

15* Morg* mail klart, 11 gr* v* Bar* 25,45*
midd* 13 gr* v* baif-mulet*

l6* Morg* rågn, 10 gr* v* Barom* 25,40*
midd* 9 gr* v. e* m* ftrömoln*

17* Morg* klart, 3 gr* v* nattfroft, Barom,

2^,45* midd* 10 gr* v* ftrömoln*

18* Morg* rågn, 4 gr* v. Bar* 25,43* midd*

8 gr. v* Bar* 25,46, ftrömoln.

J9* Morg* klart, 3 grad* v* Barom* 25,70*
midd* 12 gr* v* Bar* 25,76, ftrömoln*

2of Morg* klart, 3 gr* v* Bar* 25,62* midd*

II gr* v* Bar* 25, fl*

21. Morg* rågn öfver natten, 8 gr* v* Bar*

25 10, midd* 11 gr. v* ftrömoln*

22* Morg* klart, 2 grad* v* Barom* 25,13*
midd* 8 gr* v* Bar* 25,16*

23* Morg* klart, Therm O* Barom* 25,25*
midd* 8 gr* v* Bar* 25,33*

24* Morg* mulet, 6 gr* v* Barom* 25,12*
midd* 11 gr* v*

25* Morg* fmått rågn, 8 gr* v* Bar* 25.04*
midd* 12 gr* v* Bar* 24,97, fmårågn*

26* Morg* mulet, 11 gr* v* Barom* 24,74*
midd* 14 gr* v* duggrågn f* m*

27* Morg* mulet, y grad* v* Barom* 24,58*
midd* 5 gr* v* Bar* 24,68, « m« råg»

och hagel*

Y 4 28* Morg*



344 # ) o ( #
28# Morg* mulet, 2 gr* v* B ar* 25,06* midd*

5 gr* v* Bar* 25>2i*

29* Morg* klart, Therm* O* Barom* 25,40*
midd* 3 gr* v« Bar» 25,5 r $ ftrömoln*

30* Morg* klart, 1 gr* v* Bar* 25,54* midd*

g gr* v* Bar* 25,505 ftrömoln*

^tvu^r ^Sk sk*

Den måft bårfkande fjukdom var MSfs*

lingen, hvilken ovanligen allmänt angripit

åjdre och yngre , ehuru han fnarare var lin-

drig ån fvår, få at rått
§
få dödt* Hos fattigt

och vårdslöft folk, fom tidigt blottftåit (ig

for biåft och den kalla väderlek, fom i Sep-

tember inföll, upkom ibland en fvår Rödfot
efteråt, få at Kongl* Collegium Medicum
fanf fig föranlåtit at för fådan ovarfamhet
varna Allmänheten*

Rödfoten vifte fig ock fporadice, utan

fammanhang med Måfsling och utan at va-

ra mycket dödande*

Til Kongl. Maj:t underdänigfl.

Kongl. CoUegii Mediet Brtf om Tobakens

Jkadeliga bruk.

E. K. Maj:t har i Defs för Coll. under

den 29 Julii 1774 Nådigft utfärdade Inftru-

tfioas 8 paragraphe befalt Coll. utröna de

ord-
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ordfaker, fom göra viffa Socknar, Byar el-

ler näringsfång mer ofunde, famt at då få-

kre utvägar, til ändring eller afhjeJpande dår-

af kunna upgifvas, böra de tii E. K. Maj:ts

Nådiga om(org och åtgärd i underdånighet

anmälas.

I flod af denna Nådiga anledning, och
fåfom bidragande ti! i underdånighet omför-

mälte höga ändamål, har Collegium fåft fin

upmårkfamhet på det nu mer ån förr bland

Rikets Allmoge öfver hand tagande mifsbruk

med nyttjande af Tobak
,
jåmte alla de /ka-

deliga påfölgder, fom därifrån böra ledas.

Det är icke allenaft de äldre bland All-

mogen, fom genom en inrotad vana på hvar-

jehanda fått därmed öfverflöda , utan denna
ofed flråcker fig åfven til den upvåxande

ungdomen, fom ifrån fpåda åren af en ilags

efterapnings-Jufta , eller inbillning at hånge-

nom likna de åidre, ilutehgen dårföre få en
fådan fmak, at den icke kan umbäras > hvar-

til mera beqvåmlighet nu gifves, då Toba-
ken ej behöfver kåpas från Staden, fedan

den af Allmogen öfver alt nåftan planteras

til Landtbrukets fkada och iå val allmän fom
en/kildt förluft.

Den värkan den har på Mån ni/ko-krop-

pen år likväl af ftörre betydenhet, i anfeen-

de dårtil at han genom våt/kornas för myck-
na uttömning minfkar matluften, famt för-

rnedelft defs Narcoti/ka egenfkap och vårkart

Y
5

pi
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på Nerverne , förfvagar matfmålfningen och

de delar, hvaraf kroppen bör få (in föda,

ftyrka och ti!växt, och iåJedes förderfvar af»

ven i tiikotrjrnande leder, genom en klen

och fjuk.|i£ afféda.

At tåledet förekomma et få inrotat mifs-

bruk, torde vara mer at ön/ka ån hoppas,

men Tom det år en märkelig ordfak til folk-»

hopens törivagmde , (årdeles i de orter dar

mera Jord lämna fiorre utfymme och tilfålle

3t forlkaffa .fig denna växt,, har Coliegium

trodt lin underdåniga Emhets-fkyldighet for-

dra, at %lt detta hos E. K. M. i underdå*

nighet anmåia, och förmodar i lika under-

dånighet, at denna fkadeiiga ovana anfenli-
,

gen ikulle inikrånkas, om Allmogens plan*

fcerings-iufta leddes på nytt.gare och födande

åmnen, få nödiga i vårt Ciimat (dar hälft i

fednare åren mifsvåxt få ofta infallit,) och of*

verlåmnas Ståderne, fom hafva mer åmnen
för dyhke planteringar, och med Sädesväx-

ters frambringande ej få egentel, torde bö-

ra tig befatta.

Jämte det tilgången af denna vara dä

ej vore få Jått, bTefve afven Tobaken ge»

nona beredning hos Fabriqqeuren för håiian

mindre (kadelig, ån då den utan all föräd*

ling rå och omogen nyttjas, och Allmogen
torde af detta (kål, och då den för reda

penningar måfte frän Ståderne köpas, icke

allenaft indraga en flor del af defs bruk för
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egen del, utan åfven,fom mer koftfam , be.

taga ungdomen, Rikets framgena hopp, defs

ikadelige nyttjande.

Hvilket alt E, K. Maj:ts Nådiga otn*

profning Collegium i underdånighet hem*
Håller. D. 22 Aug. 178?.

Forlofsning af et FoJIer efter Modrens

dod, timad på Byftad i Nerike 1785*

Friherrinnan Armfeldt, fadd Hildb-

erand , hade til (in föreftående barnsbord

Jätit kalla til fig Examinerade Barnmorikart

Greta Elisabet Blohm från Linköping
5 jäm-

te henne blef ock Profefforen och Regem.
Fåltfkåren Dockor Witkofh anmodad at va*

ra tilltades.

Enligt Blohms beråttelfe, ingifven ge*,

uom Prov. Medicus Dofl. Jon. Otto Hag*
ström , hade Friherrinnan mådt val til nat-

ten emellan den 13 och 14 Maji, då en

myckenhet vatten börjat gå bort, iom vara-

de den 14 och 15 til eftermiddagen, dä
frnå, vårkar infunno fig 5 hon underfökte då

och fant Lifmodren ej d&t minita öppen 5

följande natt, til den 16, infunno fig plåg-

famma fvedvårkar , fom , ehuru fparfamma*

re, räckte hela dagen den 16, då mot af-

tonen Lifmodren fants litet vara öpnad$ der*

n
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17 fortforo dylike vårkar; den ig om mor-
gonen fanrs Lifmodren öpnad til en Riksda-

lers ftoriek och Förtret var val våndt. Fri-

herrinnan begårte den dagen åderfåtning,

hvilken dock Profeffor Witkoph ej fant nå-

dig, men flere Lavements applicerades defl«

dagar. Prof. Witkoph gjorde underfokning

mot aftonen den 18 och fade (ig finna til—

ftåndet lika fom morgonen förut, och åtog

fig at fjelf förrätta förlofsningen 5 därefter

ock Barnmor/kan ej ti!Jåt$ at fig därmed på
något fått befatta. Natten emellan den ig
och 19 fortforo dylika vårkar, åfven hela föl*

jande dag 5 följande natt til den 20 voro

vårkarne fparfammare och Friherrinnan fof

ftundtals. Vårkarne voro ej få tåta öfver da-

gen den 20, förr ån eftermiddagen då de
blefvo mera tryckande, hälft mor ftolgången,

fom räckte hela natten med häftig törft, til

kl 2, då en ilark Froffe i 3-4:deJs timme
åkom, hvarefter Friherrinnan klagade öfver

vårk och domning i benen, hvarpå fölgde

mycken matthet och domningar med Mark

hufvudvårk, fom fortfor til klockan half 4,
då Friherrinnan, utan mdrkeligt dödsarbete

afled helt ft Ila, oförlöft. Prof. Witkoph
var då fyffelfatt at llålla til et imbad, men
innan vattnet hänt blifva varmt, affomnade

Patienten.

De närvarande både fågo och känd*
Foftret röra fig.

ib
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Liket lades då långsefter i fången, e-

medan Friherrinnan de 3 fifta dagarne ha-

de varit bäddad på tvären af fangen, och

hade fångklåderne flufeligen få fjunkit un-

dan, at blotta fångbrådet tryckt mot pen-

nsum.
Likets knån och ben fammanbundos och

Jämnades det fedan i fangen i lika ftållning,

til Söndags morgon den 22 Maji kl. unge-

får 10, då Liket bars in i en Gårds-Kyrka,

fom år belägen ftraxt bredevid, och lades

dar på et bord, vid hvilken flyttning ingen

ting ovanligt marktes 5 icke heller kl. 12 f.

d. då Infpetforen Wahlberg fåg efter Li-

ket 5 men klockan emellan 4 och 5 efter-

middagen då Liket /kulle läggas i Kiftan,

föll efterbörden , under lyftningen, utom ki-

flan. Man blef ock då med håpenhet var-

fe at förjofsning gådt för lig. Foftret fants

med hufvudet ligga/ under och vid Likets

k nå och fötterne upåt. Något biodblandat

fants ock, fedan middagsflunden, vara af-

gådt från Liket.

En Piga had& famma morgon kåndt på
Likets Mage och tyckt fig kanna ånnu nå-

gon rörelfe, hvarom hon gjordt beråttelfe för

Prof. Witkoph, men han hade förklarat det

för vader, fom vid tryckningen flyttat lig.

Detta förlopp, fom år fammandragit

,

dels af Barnmorfkan Blohms förenåmde be-

råttelfo, dels af Prov. Medicus i Neriket

Hr.
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Hr. Dotlor Lymans, på K. ColJegii befall*

ning, ingifne Embets-Relation, hvilken han

på ftållet upfatt, enligt de perfoners beråt-

telfe, fom fjelfve tilftådes varit, gifver an-

ledning til mycken omtanka, fåfom:

i:mo, Månne icke de fal/ka vårkarn»

den 15, 16 och 17 Maji blifvit til en del

ppretade genom den promenad Friherrinnan

tillåts taga i Trägården , uti då varande ky-

liga vader, enligt ojåfaktigt folks intygande?

2:do, Månne ArtifTcieit Mineral-Vatten,

fom hon deffe dagar förmåddes at dricka,

icke åfven bidrog til förkylnings och fpas-

rners upretande?

3:tio, Månne icke Åderlåtning och O-
piater varit ganfka nyttiga, ja oumbärliga d«

18 Maji , då Modermunnen var Öpnad til

en Riksdalers vidd och Barnet fants vara val

våndt?

4:to , Månne en Barnafåder/ka mår val

af at ligga 3 dygn på kort fång och månne
det icke år tids nog därmed nåt forlofsnings-

ftunden infaller ?

5:0, Månne icke Friherrinnan fnärare

var opprimerad af en ftark Spafme ån död,

från kl. half 4 om morgonen den 2i:fta til

kl. efter 12 om middagen den 22 Maji, då

Foftret föddes?

6:0, Månne icke Fodrets förlofsning

fkedde i famma ögnablick fom den fiftä

Spafcnen qvåfde Modrens lif
;

hålft Friherrin-

na»



# ) o ( # 551

nan, om natten til den 21 Maji, hade ilar.»

ka värkar, fom vortf mycket tryckande mot
ftoJgången?

7:0, Månne, i fall alt blifvit forfåkt,

fom hade bordt göras och dock ej velat lycka*

til Modrens räddning, Operatio Caefarea icke

hade bordt förfökas, til at
3
om mojeliget varit,

rådda Barnets iif ? (a). J. L. Odheuus.

Bref frun Dotfor Per Afzelws, daU

paris d: 1 Sept. 17857 til ^JMorJ.
L> Odheuus.

- - -Ofvertygad om at alla de nyheter fom
röra Låkare-Veten/kapen, roa och intereffe-

ra Hr. Affefforn, tar jag mig den friheten aÉ

ofverfånda innelyckta papper. DeiTa åro i:mo
Profpeflus til Hr. Vicq d'Azyr's ftora Anato-
miika och Phyfiologilka Värk, hvilket kom-
mer at utgifvas par Cahier. Författarens /kic-

kelighet och lyfande infigter känner Hr. As-

fe(Torn förut, dp Jemna intet tvifvelsmål om
at arbetet /kall blifva fortråffeligit, och at

ej Typographi/k magnificence kommer at

faknas, kan man nogfamt inhämta af Prof-

arket. Hr. Vicq d'Azyr har haft den god-

heten at vifa mig alla nu färdiga Tabeller,

de öfvergå vida alt hvad jag hitfils fedt i

den vågen, och jag har i fynnerhet beundradt

dem
(a).Collegiumhar funnit omttändigheternc vid denna hän-*

delie få i>etdnkeliga
?

at förenamde Relationer bliivU
til Håna Exc. Juftitise-Cancelieren ialaude.
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tfero fom föreftålla Hjernan^ hvars mångfal-

diga och fammanvickJadé delar dar föreftäl-

Jas med en noggranhet och likhet, hvarom
man fvårligen kan göra fig begrepp, innan

tnan fedt dem. Fårgorna kunde val umbä-
ras, men de åro hår få obefkrifveligen val

efterapade, at man med nöje väljer de co-

Jorerade framför de fvarta Figurerna. Skada
at Varket blir nog dyrt för en enfkildt lam-

Jare, men jag hoppas ändå at något Exem-
plar däraf /kall komma til Sverige. Hr. Vicq
D'Azyr fyftelfåtter fig mycket med Anatomia
comparata, hvaruti han år Profeffor vid PE-
ccie Veterinaire uti Charenton , och Hr. As-

feflorn känner de Afhandlingar han i den fa-

ken infördt uti Ver. Acad. Handlingar. Han
har nyligen inlämnat til nåmde Sällfkap Re~

nens Anatomie med fköna Ritningar, hvilka

blifvJt gjorde efter 3:ne dylika Djur, dem
en Italienare vid Midfommarstiden hitfördt

och fom dogo kort därpå. Biand annat har

kan där gifvit en vacker be/krifning på den

brofkaktiga pärlan, fom finnes få vid Re-

nens , fom fiere andra Djurs Larynx. Uti

Academiens fifta fammankomft uplåfte han en

Afhandling om Nyckel-benet (Clavicuia), det

han uptåckt hos flere Djur-flägten, på hvil-

ka det tiiförene ej blifvit obferverat. Mari

trodde det endaft fmnäs hos Primates, men
han vifte det nu både hos Hunden, Kaniner

och Marfvin.
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2:do, Den plan fom Medicinfka Socie*

Jeten månateligen fånder til fina inhemfka
Correfpondenter. Denna tyckes mig vara

både beqvåm och uplyiande, och det fkulle

vara nyttigt om Svenika Coltegium M
cum ville gifva dylika til Provincial-Meäici

eller andra kunnige Mån i Landsorterna. Om
Herr Aflfefforn befcMer /kall jag afven öfver-,

fanda det förflag til ea orts T^ypographia

Medica, fom So ieteten långefedan upgifvit,

och hvilket haft den goda värkan, ,at dyli-

ka be/krifningar inkommit 6fver ftörre elden

af Rikets Stader. Jag tycker detta vara högft

nödvändigt, och en fädan famling ikulle vid

flere tiifålien vara för Collegiurri en dyrbar

[katt. Det år i fynnerhet vid hungersnöd"

och farfoter, fom deffe underråttelfer fkulle

komma til pafs. Denna författning fåttef

defsutom H:rr Provincial-Medici i ftåndig re-

lation med tit hufvud och nödgar dem af.

upgifva de märkvärdigheter, fom förefallit

innom deras krets, hvilka annars af trög*

bet, råd/la eller kanfke någon gång okun-

nighet, fkulle blifva begrafW i olömikan. Man
finner många fom villa gifva (trodde under-

råttelfer, men få fom åtaga fig en fullftån-

dig afhandlings författande, och detta bör

man betjäna fig utaf. Jag vet val at en dy-

lik Inrättning redan år i gång uti Sverige s

men jag vil påminna mig at den ej år på

Vh E.N:o23* Z flög



354 # ) o ( #
nog Catechetifk fot, hvilket i detta fallat

år högft nödvändigt

3:tio, Förteckning på de Frågor, fom
vid Med. Societetens allmänna fammankomft
i förrgårs blefvo belönte eller proponerade.

Vid larnma tilfålle upiäftes Profpetfus fil en

Topographia Medica öfver Staden Paris 5 en

afhandling om de förändringar fom Gallan

och Urinen undergå uti viffa fjukdomar , til-

Jjka med underfökningar huruvida putrefcentia

humorum äger rum i de åkommor, fom all-

mänt fägas härröra af denna ordfak , af Herr
Fourcroy, famt 2:ne Äreminnen öfver af-

ledne Ledamöter af Hr. Vicq d'Azyr, hvil-

ka Hutade fammankomlten. Det ena var öf-

ver Hr. Cusson Math. Prof. i Monfpeiller,

fom år Författare til en ännu outgifven fcr-

tråffelig afhandling om Plantae umbellatae 5 det

andra öfver vår ftore Bergman. Få Lärde

hafva få mycket utmärkt C\g fom han och al-

drig har någon ännu erhållit et få lyfande

Åreminne. ÖQt var en värkelig högtid för

närvarande Svenfkar at få hugna (ig öfver

de låford^ fom då tikleltes Nationen i all-

mänhet, och öfver det rättmätiga beröm hvar-

med man helgade minnet af denna oförlik-

neliga Mannen, hvilken flörre delen af ofs

kände perfonligen och alla vördad». Vi fäg-

nade ofs öfver at fe åhöVame mindre dela

(it bifall åt JDratorns vältalighet, än åt defs

Hjeltes förtjenfter, och at den förra aldrig

blef
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blef mer adplauderad, ån då det tjente at

fatta de fednare i fullan dag. Hr. Vicq d?A-

zyr har, fom bekant år , fkrifvit et Åremin-

ne öfver Hr. Archiatern v. LiNNe, hvaruti

han tillåtit (ig en hel hop förklenliga eller

ofanna utlåtelfer om famma Man, och har

dårföre blifvit ftarkt criticerad. Detta fökte

han nu at erfåtta och gjorde ået på et til-

fredsftållande fått. Til Utlåndlk Ledamot af

Med. Societeten efter Prof. Bergman, har

Hr. Scheele blifvit utnåmd, iikafom tilförene

/kedt i Turin och på andra Italien. Jag har

nu i hånder Konungens Kallelfe-Bref dårtil

och /kall med det förfta öfverfånda det til

defs förfjente ågare. Jag fkickar åfven vid

famma tilfålle Diplomen til H:rr Thunberg,
JoRLIN, BlERKANDER OCh AdAM AfzEUUS

,

dem la Societé Royale d'Agriculture hårltå-

des, fom nu mera vunnit en anfenlig både

lufter och rikedom, behagat utnämna til fina

Correfpondenter. — 4'to, ProfpecPtus til et

nytt periodi/kt Arbete uti Medicinen;, fom
tyckes hafva vidlyftigt föremål. Jag känner

Auåoreme fom fkickelige Mån
9
m^n vågar

dock ej påftå at deras företagna Vårk ikail

blifva dugligt, ty jag mifstror Franfoferne

få fnart de villa låmna begrep om annat ån

deras egen Litterature. De kanna fållan främ-

mande Språk, och om de ån göra det, få

låfa de ej Originalet, utan åtnöja fig med
den måft beqvåmliga utvågen at öfveffåtta ur

Z 2 Ut-
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Utrikes Journaler. . Deffa Recenfiones bi*.

cox°{cB åro ibland goda, hålft åå ås åro tag-

na ur Engellka Vecko-Skrifterna , men ofta

elåndjgäj befynnerl.igen då de komma från

de Ty/ka, hvilka gemenligen åro partifka

och mera lekande ån uplyfande. Utom En-
gel/ka Böcker, hvilka åro nog allmånne fe-

dän Angiomanien kommit til (In ftörfta högd,
finnas hår på Beklådbrne ganika få Utland-

jke, knapt en gång de måft hufvudfakelige

och dat endaft pä et eiler annat publikt Bi-

bliotheque. Om ej någon Tyik Dentift,

Oculrft- eller dylik Qvakfalfvare. då och då

tilkomme och gjorde lycka bland de låttfin-

nige Pariferboarne, famt federmera for at

fynas Lård, /kaffade fig et Bok-förråd af Cit

Lands alfter, fkulle man helt och hållit Jef-

va i okunnighet om denna lårda Nationens

ymniga och digra compilationer, hvilka åt-

minftöne aga den förmånen at låtta vår mö-
da, då vi villa veta hvad andre (krifvit före

ofs. Utaf Journaler utgifves hår en förfärlig

mängd, och bland dem hora le Journal de

Medicine och la Gazette äe Sante til Medi-
cin/ka Departementet, men de åro rått mag-
re och förtjäna ej ftor upmårkfamhef. La
Gaz,ette Salutajre från Bouijion år något båt-

tre. — ^:to , Äter en Profpetfus til et Bota-

ni/kt Vårk, fom kan, fågna dem fom fyffel-

låtta fig med denna Vetenfkap. Det år i-

bland civ vackrare lom hårftådes blifvit ut-

gif-
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gifne ochåtminftone meraScientifTqtånde fom
ågtToi/RNEFORTs och Jussieus fil grundval.

Sluteligen följa handikrifne underrättel-

fer om Digitalis purpureae öch Tobakens Me-
<dicinika nytta, den jag öfverfatt och utdra-

git ur London Medical Journal p. 2. 1785*
Deffe torde förtjäna et rum i Hr. AffefTorns

Tidning, i fall ej nåmde Journal redan an-

kommit. Til Hr. Prof. Äckel har jag redan

for en tid fedan infåndt en berätteife cm
den- förftnämde Växtens värkan i Vattufot,

och denne torde redan vara i Hr. Aflefforns
f

händer. DelTa förfök förtjäna . upmärkfamhet

och vidare granfkning; "de bevifa ytterligare

den förr kånda fanningen, at alle meclel fom
flarkt angripa magen eller åfladkomma en

häftig alteration uti Männi/ko-kroppen, kun-

na i mer eller mindre mån vara tjenlige til

Vattufotens curerande. ~

Til mina Bröder har jag öfverfåndt d«
fifta Volumerna af Ver. Academiens och Me-
dicinlka wSocietetens Handlingar och behöf-

ver fåledes ej låmna utdrag af de märkvär-

digheter fom finnes uti dem.
Ehuru decouragerande det ån för mig

år at vara beröfvad alt publikt underftöd,

vid et tilfälie då jag få val behöfde och kun-

de använda det, (a) ilcall jag dock altid föka

til at draga af mina refor all den nytta, fom
hålfa och tilgångar f

tillåta. Det fågnar,

Z 3 ming

(a) Huru kan det hänga ihop?



mig mindre at erhålla någon heder och be-

löning , ån det fmickrar mig at hafva för-

tjent dem, och om jag genom mit bemö-
dande kunde vinna det fednare, /kulle jag

låtteligen tröfta mig öfver det förras förluft.

* * * * * * * * *

An Account of the grca t Eficacy of Digita-

lis purpurca in Dropfies. Communicated in

a Letter to Dr. Simmons by John War-
ren M. D. Phyfician at Taunton in So-

merfetfhire. Ur London Medica.1 Journal

P- 2. 1785-
Hrt Warren hade for 6 år fedan fådt

hora d^t en Qvackfalfvare med denna Våxt
curerat en af Låkarne öfvergifven Vattufig-

tig, och har dårutaf tagit flg anledning at

fjejf bruka den. Förfta forföket Ikedde med
en til åren kommen Man, fom altjd lefvat

måtteligit, men hvars hålfa lidit genom ftil-

lafittande och difpofition for Skörbjugg, Han
hade några månader befvårats af Anafarca

och Hydrothorax, med hvilke en häftigt å-

komman e Afcites nu mera förenat fig. Un-
der en tid af fiere veckor hade han ej låtit

mer ån en half pint ftarkt rödfärgad urin om
dygnet, oaktadt det törften nödgade honom
at innom famma tid dricka 6 gånger få myc-

ket våtvaror. Under fjukdomens lopp hade

Jun utan mårkeJig nytta brukat ftarka cathar-

tjca af Jalappa och Chryft. T:ri, Elaterium
,

Gum-
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Gummi Gutta &c, ocb deffe afmattade ho-

nom få mycket at han i längden ej kunde

fortfara därmed. Squilla i hvarjehanda form-

ler, tillika med Alkalifka Salt-r och an-

dre i dylika fall berömde medel , medförde

likaledes ingen förmån. Krafterne voro helt

och hållit medtagne och fvulnaden med fvå~

righet at andas hade få tiltagit, at Pat. var

ofkickelig lil minfta rårelfe, och defs tilftånd

fyntes både för honom fjelf och defs vänner

helt och hållit förtvifladt. Sådane voro til—

fålligheterna då Hr, Warren förordnade föl-

jande Decoft; R» Fol. Digit. purp. recent

unc: iij. Coque ex A:ae (ont. libr. l| ad u: ix cola

et adde A:as Junip., Syr. Cort. Aur. aa unc:

ifs. M. Häraf /kulle 2:ne fuila matflkedar

intagas hvar 4:de timma, til defs upkaftning,

purgering eller ymnigt urinerande inftälde lig.

Dagen efter, fedan han börjat härmed, åkom
ftark äckel, fom kort därpå beledfagades af

täta nifus vomendi. Urinen började nu gå
i ymnighet, på 36 timmar evacuerades ine-

mot 56 pint vatten, och Patienten blef ful!-

komligen qvitt fin fjukdoro utan andra me-
del ån rörelfe och tjcnlig diaet efteråt» — Ic-

ke långt därefter fåg Hr. Warren en annan

håndelfe fom åfven bevilar Digitalis kraft,

ehuru utgången varit olyckelig. Patienten var

en åldrig Man , fom flere månader haft A-
nafarca och Afcites; abdomen och extrem i-

teterna voro otroligen updrifnej hvarjehanda

Z 4 me-
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medel hade utan* nytta blifvit brukade. Han
intog om morgonen Deco#. Digitalis i nun-
de dofis, fom repeterades hvar fjerde tim-

ma, kl. 9 om aftonen började den vårka bå\-

de fom emeticum , laxans och diureticum.

Evacuationerna voro ganfka häftige och va»

jade lo timmar , utan at något cordiacum

eller annan tjenlig hjelp blef af de närvaran-

de lämnad åt den fjuke, fom dog kort dar-

effer fedan krafterna blifvit helt och hållit

medtagne. — Tredje förföket fkeddå med
et Fruntimmer af 36 års ålder, hvars fjuk-

dom tycktes vara en hydrops ovarii dextri.

Svujnaden hade under en lång tids förlopp

fmåningom tiltagit uti högra epigaftrium. U-
rinen hade långe gådt fparfamt. Patienten

var utmärglad och defs tilftånd fåg förtvif-

jadt ut. Innan Hr. Warren tilkallades ha-

de hon flere veckor brukat Pil. et acer.

vSciliit. få långt magen kunde tåla, utan min-

fla förmån. Decöcl. Digit. blef nu gifven,

fom fullkomligt curerade henne på 3 dygn.
— Detta fkedde för 5 år fedan 5 efter den

tiden har Hr, Warren beftåndigt och med
trycken framgång brukat Digitalis i all Hågs

Vattufot, den han ej mifstånkt hårröra af nå-

got fjukt vifcus. Han fager den i fynner-

het 'vara fördelaktig i det fpecies Hydropis

fom hårrör af debilitate vaforum exhaJantium,

hvilket år aldra-allmånnaft, och ehuru hon ej

altid llagit in, år hon dock vida kraftigare

ån
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ån andra medel, famt fordrar ej efteråt fom

de corroborantium bruk. — Huruvida det åc

nödigt at medlet (kall -upvåcka åckel innan

det börjar drifva urinen, tror Hr. Warren
(ig ej i ftånd at utfhka, men han har ob-

ferverat, at det aldrig gjordt en fullkomlig

Cur eller medföt betydeiig nytta då ej få

håadr. At de hålfoiamma efTefter, fom på-

följa defs bruk, åro nära förbundne med defs

avärkan på magen , år få mycket troligare

,

fom man vet at en vomitus fpontaneus of-

ta vårkat vattnets abforption och evacuation

hos Vattufiktige, hvaraf Pfactici tagit fig an*

ledning at bruka emetica i dylika fjukdomar,

ej fållan med mycken förmån. I fall åter

Digitalis vis emetica et diuretica ej helt och

hållit bero af hvarandra, (kulle det vara gan-

/ka fördelaktigt om man kunde hitta på me-
del at förekomma den förra, fom år ganfka

häftig och gemenligen befvårar de fjuka få

mycket, at de fvårligen kunna bevekas til

långre bruk af detta Läkemedel, At Digi-

talis likväl kan curera Vattufot, utan at til-

lika oroa magen , bevifes af en håndelfe fom
blifvit meddelt af en Apothekare i Taunton
och hår anföres , men denna år enfam i (it

ilag. Herr Warren fager fig hafva hört det

man brukat T:a radicis Digit. med lika för-

del fom Decoft. folior. och han anfer den-

na formel fom ganfka fördelaktig, emedan
man vet at Spirituofa anfenligt förbättra Squil-

Z 5 lans
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lans elaka fmak och emetifka kraft. Ha»
tror at et Extraft förenat med Aromatica,
/kulle vara förmånligt. Man har åfven bru-

kat puSvis foliorum med dubbel portion Såpa,
men Hr. Warren håller får/ka Blader for

båttre. At Digitalis i Skpttland efter Doft.

Karr 5
s anmärkning ej vilat (ig lika kraftig,

formenar Hr. Warren härröra ai climatets

hårdhet, hvilket, iom han fager, ökar the

tone and vigou?; Han tror (ig under (it vi-

ftande i Edinburg hafva funnit at Vattufot år

dår en morbus rarisdme Sanabilis, och at

bland 10 håndelfer g leda iit urpfrung från

ftarka dryckers mifsbruk, fållan af nägon o-

ordning i perfpirationen. Då Hr. Warren
brukat Digit. har han altid tillika gifvit en

Julep Cord. at taga Ikedtals under defs häf-

tiga värkan och har aldrig fortfarit med De-
coft. bruk, då den ej drifvit urinen få tim-

mar efter fedan äckel elier purgering infun-

nit (ig. Sluteligen upmanar Hr. Warren
Låkarne til vidare bruk af detta medel, hvil-

ket han kallar optimum Dei donum.

:*:*;£ *** #**

Medical Reports of the effeds of Tobacco,princi-

peiUy roith regardto its diuretic Quality , in the

Cure of Dropfies and Dyfuries* Togeiher

with forne Obfervations on the ufe of Cly-

fters of Tobacco in the Treatment of Co-

lic. by Thomas Fowler , M. D. Phylician

to
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to the General Infermary of the County

of Stafford, 8 :o » London 1785» 84 P»

Sedan Tobaken är 1560 blifvit införd

uti Europa, hafva i fynnerhet Stahl och an-

dra Tyfka Läkare tilfkrifvit denfamma hvar-

jehanda i Medicinen nyttiga egenfkaper; men
nyare tiders Författare, fom afhandlat Ma-
teria Medica, hafva tak få litet til defs för-

del, at den nu mera blifvit nåftan helt och

hållit fårkaftad uti Pratiquen. Detta har ej

affkråckt Hr. Fowler ifrån at anftålla ytter-

ligare rön med denna våxtj defs förfök åro

talrika och fom det tyckes både noggranna

och trovärdiga 5 ut/laget af dem blir det, at

Tobaken, förflgtigt brukad, kan gifvas in-

vårtes både med fåkerhet och nytta. Den
år i fynnerhet et verkfamt diureticum uti Vat-

tufot och Dyfarie, hvilken egenfkap hittils

ej blifvit anmärkt af dem fom annars vidlyf-

tigt be/krifvit defs vires Medicae.— Den for-

mel hvaraf Hr. Fowler vanligaft betjent fig,

år följande: Re. FoJ, Siccat. Nicotianas Virg.

unc:j Macera per horam vafe claufo in Balneo

Maria? cum A:ae font. bullientis libr. 1. deinde ex-

primeetcolaturae addeSpirit. vini reftif. unc: ij.

Utom denna infufion har A utfor åfven efter

omftåndigheterna brukadt at infundera Fol.

Siccat. unc: j uti en pint Sp. v. r. , hvitt Spanfkt

Vin eller Vin-åtticka, fom lämnas 4 dygn at dra-

ga iig. Han omtalar åfven följande formel

til piller: Re. pulv. fol. Nicot. , Confervae

\ ro-
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rolarum aa 3j Mucil. Gumi Arabici q. f. F.

Pillulac N:o 60. — Han har funnit at 60 til

100 droppar af Infufionen gifne uti vatten,

Jul. cordial. eller något annat tjenligt ve-

hieulum, gemenligen varit tilråckelige at ho9

fullväxte perfoner åftadkomma den önfkade

vårkan; men hos en mycket irritabel Pat.

vårkade 24 dr. långt ftarkare ån 500 hos

en gammal Gubbe
5

fom var van vid To-
baks-tuggande.' For Barn af 10 år göra <fo

droppar .tHfylleft, och 20 för dem af 5. Un-
der denna ålder har han ej vågat ge med-
let. — En flickande het fmak i munnen

,

fom fnart går öfver och åtföljes af ' en var-

ma i magen lik den fom förordfakas af en

liten fup , år omedelbarliga effekten af Infu-

fionens intagande. Då medlet blifvit gifvit

i mindre dofis, agerar det dårpå fom diu-

reticum med eller utan åtföljande fvindel 5

tagit i ftörre mångd år det fåkrare diuretiflkt,

ofta laxerande och förordfakar gemenligen

fvindel famt ofta åckel. I fmårtfamma hån-

delfer år det gemenligen anodynum; ibland

förordfakar det en tyngd och befordrar föm-

nen ; i andra en tyngd med hetta och fom n-

löshet. — Hr, Fowler anmärker at medlet

af de ii<f håndelfer i hvilka det af honom
blifvit nytrjadt, var diuretifkt i 93, purgerat

i 40 5 79 Patienter klagade öfver fvindel och

hos 52 upvickte det åckel. Som han i all-

mänhet funnit det medlet varit mer eller

mm-
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mindre urin-drifvande, i mån fom det för-*

ordfakat (vagare eller ftarkare fvindel , naufea

eiler bagge tilhopa, råder han NB. om ej

purgeringen förft infinner fig, a.t 6ka do(i«

.(ils defs deffa fymptomer efter 30 eller 40
minuter åkomma. Men om de åter vifa tig

i for hög grad eller en häftigt Öfvergående

yrfel (rranfient confufion of ideas) åftadkom-

mes, fom han fedt hända i 2 eller 3 fall,

bör man uphöra med intagningen tils de iak-

tat tig, och därefter råtta de följande dolis.

Båfta tiden til infufionens tagande fåges vara

2 timmar före middagsmåltiden och mot
fångdags, emedan den i fynnerhet befvårar

på fattande maga , och de flåfte Par. behöf-

va i $e håndelfer en fjerde- om ej en tre-

djedel mindre dofis ån eftermiddagen. U-
taf 31 Vattufigtige, dem Hr. Fowlkr gifvit

denne infulion, hafva ig blifvit curerade

,

nernligen 4 mec^ Anafarca, 2 med Afcites

och 12 med vattenaktiga fvulnader i lår och
ben: 10 erhållo betydeiig lindring, och få-

Jedes har medlet flagit felt i 3. — 10 Pa-

tienter plågade af Dyfurie hafva nytr.jadt Jn-

fuiionen och hos dem har den vifåt tig fom
et mäktigt anodynum et diureticum. Det
lindrade plågorna, relacherade uringångarna

och tiref urinen. Uti Dyfurie af Sténgrums
(gravel) lättade den anfenligen detta åmnes
utdrifvande. — Hr. Fowler omtalar dårpå

Tobakfi-clyflirer fora mycket förmånliga t

Co-
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•Coiiquer. Et uns af Infufionen uti en half pirit

Mjölk eller Hafrefoppa, anfes fom tilråcke-

ligt för en fullvåxt, men om det ej innom
en half elJer hel timma forordfakar fvindel

eller åckel, hvilka uti envifare f§rftoppnin-

gar gemenligen föregå medlets laxerande ef-

fe<5l , bor Lavementets fiyrka fmåningom 6-

kas, tils den ena eller den andra af defTa

verkningar infinna (ig. Herr Fowlek har åf-

ven brukat Tobaken i flere andra (jukdo-

mar. Han har brökt den med forman i uN
flag, i fynnerhet uti det af Scorbutifk natur,

åfvenfå uti nerveus hufvudvårk, uti andtåp-

pa och hyfterifka plågor. Han omtalar det

en Schrophuleus fvulnad uti armbogen, fom
varat 4 månader med ftark vårk, blifvit for-

drifven genom 8 dagars bruk af Infufionen

,

och han berättar det en tympanites intefti-

nalis, fom 2 år emotftådt alla medel, blif-

vit lindrad genom et ilarkt Tobaks-ciyftir.

Prcemierj utdelte uti K. Medicin/ka So-

cietetens allmänna fammankomft i Pa-

ris d. 30 Aug. 1785*

Vid fammankomften den 26 Augufti

1783 ?
var til befvarande frågat : hvilka dro

förmåner eller ölägenheter af Kinkinan uti

hvarjehanda Jntermittente Febrar? Ibland de

dar-
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dårpå inlämnade fvar , beflöt Societeten at

tiidela den fiörfta belöningen , en Guld-Me-

dailJe af 250 Liv. varde, til Hr. Baumes,
Med. Do<5L i Lunel i Langvedoc. Den an^

dra belöningen af lika varde, tildömdes Hr.

Batailon, M. Do#. i Cliambon. Defsutom

utdeltes Guld-Jettons til H:rr Rudolf Dei-

man och Petersen Michel, Med. Dokto-

rer i Amfterdam, i anfeende til en af dem
famfålt utarbetad vacker Afhandling i fam-

ma åmne. Likafå feck Herr Pet. Math.
Nieleiv, M. Doft. i Utrecht, en dylik Guld-

Jetton för famma- ordfak.

Accesfu tilårkåndes Hr. Doftor Acker-
man frän Saxen , och H:rr Do&orer Bernard
i Beziers och Jemois i Moulins nåmnas åf-

ven med beröm.

Alla åe(ie vackra Skrifter låter Societe-

ten af Trycket utgifva, hvarigenom detta

angelägna åmne Jårer på alt fått vara under-

fökt och tilråckeligen uplyft.

2) På frågan om hvad fordel Läkare-
Konjlen må hunna draga af kunfkapen om
fättet at urfkilja Luftens renhet genom alle-

handa flags Evdiometrer , voro inga fvar in-

komne. Frågan utfattes dårföre å nyo, e-

mot 600 Livrés Praemium , at befvaras tii

Ludvigs dag 1/87-

3) För Medicinska Topographifka be-

Ikrifningar utdeltes dea vanliga Guld-Jetton
til följande:

I)
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i) til Hr. Jéunet, M. D. i Bezancon,

iom beikrifvit Bergsbygden i Franche-Comte.

2) Hr* Bertin, Med. Doft. Iom be/krif-

vit Oen Gvadeioupe.

3] Hr. Moublet-gras., M. D. fom be-
ikrifvit Staden Tarafcon. Hvarförutan flere

förtjent at berömligen nämnas i Societetens

Handlingar.

Samma dag upgafs til befvarande följan-

de nya frågor:

i) Emot 6oo Liv. Prsemium: uti hvil-

ka ilags Chronilka fjukdomar och hvad tid

kan Feber vara nyttig eller ikadlig, famt

med hvad förfigtighet bör den upretas ocH
modereras, under deras botande?

Svaren böra inlämnas innom d. I Jan.

1787 0Ch belöningen utdelas Faftlags-tiden.

. 2) Frågan om Luftens renhet, hvarom
nyfs tält år.

Enkla, Complicerade, huggna, JknrM
och Jkutna Sår på Hujvudet och An-
figtet; injändt af Herm'Jn Schutzrr-
VR4NZ) M. D. KongL Archiater. m. nu

* i.

"Et bakifrån och pä högra fidan af Hujvudet

huggit Slampfär
3
hvarvid ofra delen af O*

råts vidhäftande tillika var genomhuggen*

Vid den olyckliga och uprori/ka Dahl*

karls-fejden år 1743, feck nu aftedne Stads-

Cbir-
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Chirurgien H. Soem och jag, på Hög be-

fallning, ordres at fköta och värda de bles-

ferade och vid lif behällne Dalkarlar.

Dahlmannen Pehk Person från Lexan

,

af et fanguinifkt choierifkt temperament, 3$
år gammal , iåg vid min ankomft på marken
af Arfenals-gården , med en klen och matt

puls, hårrörande af för mycket blods förlo-

rande \ klagade därjämte öfver mycken värk

i hufvu iet och örat. Man hade anlagdt et

klåde under hakan, hvilket til en del uplyf-

tade och betåckte Ilampen.

Vid klädets aftagande, hårets och blod-

Jefrars bortskaffande, började låret äter at

blöda, men af ingen betydlighet. Det tog

fin början från pars media oflis Parietal:

geck åt båda fidor utfore, mer ån i en half

cirkel 5 framåt öfver futura coronaJis och os

Frontis , en tums bredt genom aponeurofis

mufculi Temporalis och fjelfva mufceln , öf-

ver apophyfis zygomatica et ftyloidea oflfis

Temporum, hvarvid öfra örats råtte tillika

var Ikilgt anda til meatus auditorii öfra del 5

men bak åt geck det öfver futura fquam-
mofa offis Temporum och et ftycke nerom
nåmde ben.

Pericrarium och fjelfva Cranium voro
ofkadda. Sårets, förening företogs 5 ilampen
uplyftades? fedan de genomhuqgna delar,

hvart på (it ftålJe och på möjeligafte iåttet vo-

ro förenade, anfattes fem blodige Suturer

VL B.N;o24. A a (Su-
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(Suturae Nodofae ) > den förfta midfpå och öf-

verit, de andre, tvånne på hvar fida, dock
få at Tinninge-mufceln och dels aponeuro-

fis ej genomftacks, NB. Nålens genomforan-

de (kedde altid förft genom ilampen > fedan

betåcktes ytterfta fåret med mjukt Jinnefkaf,

dåröfver anlades åtikilliga] torra håfter. I Gi-

rat infördes en väl ihopruliad veni. Altfam-

mans betåcktes med comprefler och bindan

Uniens å un Chef. Honom förböds at tug-

ga och tala. Han fördes fedan til Sjukhufet

i det nya Corps de Gardet på Norrmalms-
Torg.

Morgonen dårpå var pulfen naturligare,

varken i Tinningen och Hafvudet ftarkare|

han feck et lindrigt Laxans , fom något lou-

lagerade honom. Följande dagen därefter

voro pannan, ögat och halfva anfiktet fvull-

ne, dock utan rodna, men klagade mail öf-

ver en olidlig värk i Tinninge-mufceln. Vid
bandagens aftagande, funnos comprefferna

nog ftyfva och hårda af det utfiprade bio-

det5 nya mjuka anlades, fom ock ny veW i

örat, detta lifade honom ganfka mycket; half-

va an figtet betåcktes med en torr refolveran-

de och Aromatifk Kryddpåfa.

På <pte dygnet gafs åter et Laxans An-
tiphlogifticum, därefter han fig ganika val

befant, utom någon vårk i Tinningen, dock

ej fvarande emot förr.

N Som
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Som fvulnaden i anfigtet vid 6:te dyg*

ftet anfenligen min/kat (ig, efterfågs /kådan 5

Jabia Vulncris varo i full fuppuranon, och

de anlagde ligaturerna hade til en liten del

/kurir. Seno Möffan (
~'

ffe Aponeurotique ).

igenom, men i öfrigit tormårktes hvarken vid

Tinningen eller örat någon fvulnadj upk :

ip*

tes och borttogs de på ftclorne anbgde Su*

turer, utom den medlerfta. Skadan forbands

med Ungv. Bafilic. Citr* och "Balf. Arcxi,

fiere torra håfter anlades, graduerte com*
preffer och bindan fåfom förr. Två dagar

efter upkliptes den medlerfta ligaturen. Ef-

ter fårets renande förbands d&t med Tinct:

Myrrhae et Aloés^ med bibehållande af de

torre Suturerna. Ur örat flöt ftåndigt något

vahr och blod, hvilket gaf anledning at tro

det meatus auditorius var til iin öfra del tji*

lika lssderad, dåremot nyttjades fmå infprut-

ningar af ljum Mjölk blandad med oleo Tar*
tari per deliquium. På 4:de veckan förmåd-

de Patienten låmna Sjukhufet och- geck hem»

fr

Et huggit Sår o/ver Nackbenet , hvärvid for**

fta taflan äf Hufvudjkälen tillika bar ige*

nomhuggcn.

Dahlkarlen Eric Andersson från Mora
Socken

5
26 år gammal , af et häftigt tempe-»

rament, feck vid famma tilfålle åtikilliga Vår-*

je-hugg, et n;!ftan midt på Nackbenet öfvef

A a 2 et
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et os triquetrum, geck på fnedden öfver Suv
tura Lamdoidea och vånftra os Parietale, til

2 tvår fingers bredt från örat, penetrerade

genom förfta Taflan til Dipplee. Det andra

öfver vånftra os Frontis på defs medlerfta

del, geck rått utföre til 3 fingers bredd från

margo Orbitae Oculi fuperior, penetrerade

midt på, nåftan igenom båda Taflorna Cra-

nii- Tvånne andra öfver högra os Parietale
,

de gingo allenaft genom fvålen til pericra-

nium. Sedan håren på hufvudet voro bort-

ikarlada, lades linnefkaf förfedt med Spirit.

Vin. Gäll. i fiffurerne, men tort emellan La-
lia Vulner. De andra 2:ne fednare häftades

tilfammans med torra håfter, Jinne/kaf och
plåfter. Hela hufvudet förfågs med en torr

refolverande OGh aromatifk kryddpåfe , alt-

fammans betåcktes med ^bandagen Le grande

Couvre chef kallad. Adren vardt öpnad,
kylande medel förordnades och en ftrång

diaet före/krefs. Han klagade fig hafva myc-
ken vårk i hufvudet och et fufande för ö-

ronen, famt en benågenhet til upkaftningj

men fom han flank af Brånvin och var myc-
ket taltrångd, anfåg jag de öfverklagade plå-

gor mera af fylleri ån af flcadanj hvilket ock
vifade fig efter åderlåtningen , ty ftraxt där-

efter feck han häftiga kråkningar och gaf i-

från fig en mångd brånvin och ofmålt mat.

Han tranfporterades i Sjukbufet.

Dagen efter mådde han något båttre

,

et
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et Laxans förordnades och kryddpåfarna på
hufvudet ömfades. På 3:dje dygnet klagade

han öfver mera värk i hufvudet och fusnin-

gens tiltagande$ Pulfen var full och fnabK

En veirererad ftark åderlåtning företogs och

med kylande medel fortfors.

På i6:de dygnet exfolierade fig förda

Thaflan af os Triquetrum$ på 20:de, åt/kil-

liga benftycken af de genomhuggna benen

på os Frontis; ur dipploe ut/köt nytt Köttj

dageligen återhämtade han fina krafter, geck

uppe och klagade öfver intet. Alla fåren

fylde (ig med ftadigt kött 5 cicatriferade fig

och geck på det ag:de dygnet ur Sjukhufet

hem igen.

Dylika huggna (kådor med och utan

Jaefio Cranii, voro på mit departement öfver

14 ftycken.

3.

Et med Värja huggit Slampfär tillika med
Hufvudjkålens uplyftande.

Stadsvakten Hans Söderqvist, 33 år

gammal, af et fanguinifltt temperament och
mycket begifven på fylleri, var en afton på
Krogen , kom dar i träta med en Soldat af

Kongl. Lif-Gardet, då denne drog Värjan

häftigt ut, högg den andra på hufvudet öf-

ver os Parietaie. Han blef genaft förbunden

och hemförd. Dagen efter blef jag af min
nu afledne Fader anmodad at (kota den bles-

A a 3 fe-
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ferade. Vid ankomften geck han i ftufvan

och rökte en pipa Tobak. Han klagade vål

öfver någon vårk i hufvudet, men pulfen

fants god och jåmn. Fårbandet och linne-

fkafvet blöttes up och borttogs. Jag finner

et fnedt huggit lar, en tum bredt från Su-

tuTsC SagittalivS och pars media offis Bregma-.

tis, af en Riksdalers vidd, hvilket tilJjka

gädt genom bagge Tabulae Cranii, tagit fam-

rna direftion med flampen och hängde faft

vid feno-moffan , utan durae matris lasderan-

de y men flampen och cranium voro på an-

dra fidan til örat ån nu fogade vid fma de-

lar til 2 fingers bredd 5 hela ilampen gapade
til en tums bredd up.

Jag var i början tvehugfen, om hela

flampen med benftycket antingen (kulle bort-

tagas, eller foga dem ner vid fina förra de-

lar igen 3 i förra failet infåg jag vål, det defs

depertitio blefve ahför flor , och at med läk-

ningen /kulle fordras en lång tid, utomdefs

kunde han fedan blottfriilas för 'den minfta

kåppilång på famma ftållej i fednare åter

ikuile det utådrade blodet och materien un-

der hufvudlkålen ej obehindradt kunna ut-

komma, och därigenom fattas i ftörre fara,

Beflot fåledes at låta det få ftå.

En Cidon af lårft, förfedd midtpå med
en trådsånda, i Balfamo de Fioraventi dop-»

psd, lades på den blottade dura Mäter, fom
tillika betåckte Cranii nedre kant 5 en dylik

af
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af Linnefkaf med Mel!, rofarum förfedd dar

åfvanpå$ men hela hålet npfyldes med långt

hoprullat linnefkaf. På det upgapande ben-

ftycket lades en lapp med famm a Bålfam

förfedd och hela fårets kant fyldes med lö-

la bourdonneter aflinne/kaf, med ungv. bafil.

Citr. och Ralf. arcaei påftrukne. Hela hufvu-

det betåcktes med en kryddpåfe, förut i varmt

'Dricka och Atticka doppad, val utkramat 5

därpå bindan couvre chef.

Därefter opnades ådren, kylande medel

förordnades och fedan gafs då och då et

Laxans antiphlogifticum, med åtvarning at ej

gå ut, icke heller taga några ftarka drycker

til tig.

Inga 8 dagar därefter var man nödfa-

kad at efterfökä honom, då han på Krogen
igenfants. Detta fkedde under min ankomft
til honom åtfkilliga gånger 5 det halp inga

formaningar eller med fpös hotelfer.

Man fortfor emedlertid i 14 dagar at

på fådant fatt förbinda honom, hvarefter fö-

ga vahr mer under Cranium förmårktes; da-

geligen fåg man fedan imå köttgryn ur dura

mäter och dipploe ut/kjuta, få at hela hålet

på 4:de veckan var därmed upfyldt. Nu böd
jag väl til at fmåningom trycka den uplyfta-

de delen ner, men föga litet lät fig därtil

tvinga.

På <J:te veckan var hela circumferencen

af flampen fyld med ftadigt kött, det öfver-

A a 4 flö-
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fiodiga och fvampaktiga förtärdes med Lapi-

de infemali 5 kort dårpå cicatriferade (ig he-

la fåret och blef läkt.

Såfom något befynnerligt får jag anfö-

ra, på det man vid dylika goromål ocb un-

der fårbindningen kan taga fig tilvara* Un-
der det jag en gång geck til denne karlen,

mötte mig Apothekareh N. N. vid Cathari-

nas Kyrkogård, med förfrågan hvart hån?
efter riktigt fvar bad han få följa med, fom
tilftaddes. Under förbindningen och i det

Cindongen fördes med Sonden under Cra-
nium och på dura mäter, dånade denne föl-

jeflagaren fom ftod någojt på fidan bakom
mig , utan at fornt nåmna et ord det han får

ondt, och föll framftupa mot min armboge,
få at Sonden kom, til all lycka, ftöta mot
kanten at Hufvudfkålen , och krökte fig dar

mer ån i en half cirkel 5 hade Initrumentet

bhfvit nerfördt in i Hjernan , har döden o-

undvikeligen varit en påfölgd för karlen. En
varning för andra.

.4-

Ndfan mäft a/huggen.

Dahlkarlen Lars Larsson från Tuna

,

41 år gammal , af et cholen/kt temperament,

feck vid famma fegd et huggit får öfver

Nåfan, det tog fin början på Spina Nafi, 3

a 4 linier nerom fogningen med offe Fron-

tis, geck utföre åt båda fidorna vid fognin-

gen
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gen af båda ofla maxillaria, genom Septam
Narium, kvilken var til tredjedelen tillika ge-

nomhuggen, och ftadnade vid alae Narium,
få at Näfan lutade framåt*

Sedan all lefrad blod var afikölgd och
bortfkaffad, fogades de genomhuggna delar

val emot hvarandraj tvånne blodiga Suturer

anlades, en på hvar lida om dorfum Nafi,

dåröfver Jades litet linnelkaf och några tor-

ra håfter tvårs öfver Nåfan. I brift af Bly-

rör, fördes i hvardera nås-båren en lagom
tjock och lång ihålig penna , hvilka voro för-

ledda utanpå med litet plåfter -och Mel ro->

farum, och för at hålla dem i Nåfan faft,

anlades en gan/ka fmal remfa håftplåfter tvårs-

öfver och på öfra kanten af pennorna. Alt-

fammans betåcktes med bindan Frontalis med
fyra hufvuden, förfedd med fina compreflfer.

Efter forbindningen blef han åderlåten, med
åtvarning at hålla iig ftilla.

Två dagar därefter var hela anfigtet up-

drifvit och Ivullet, ögonlåcken igengrodde

och Tunicae adnatae ftarkt inflammerade. En
reitererad åderlåtning företogs 5 af Aqua op-

thalmica Camphorata dryptes några droppar

i fonder uti ögonen och torra refolverande

kryddpåfar hats öfver halfva anfigtet; men
fom förra förbindningen ej på minfta fått var

rubbad, ej heller ligaturerna fkurit huden i-

genom, och ingen fuppuration vilade (ig,

blef den orörd 5 dock klagade han dg kån-

A a na
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na en ftåpp i Nåfan och något fom retade

honom up i fvalget til åckel; de införde

pennorna uttogos, Ijiamt vatten {prutades up
och i Nåfan, hva refter åt/killiga tjocka blod-

lefrar, få väl ur halfen fom ur nåfan uikom-

mo > därefter infördes bly-ror i flåilet för pen-

norna , med trä forfedda, får at fåfta och

qvarhålla dem i nåfan. På 7:de dygnet up-

Idiptes och borttogs Sufurernej yttre fåret

forbants med Tinåura Myrrhas et Aloe och
med de torra håfterna continuerades. Tid
efter annan utkommo åt&iiiiga benlMrfvor

,

dels från offa Spongiofa, dels från offa NaiTi.

På det 29:de dygnet var alt Jakt och geck
han ur Sjukhufet hem.

Utom denne voro 2:ne andre, hvilkas

Nåfor voro i den bro/kaktiga delen genom-
huggne, hugget geck ner mot kinbenet och

ftadnade vid Nåfans flyglar. Deras läkning

fkedde på kortare tid och med långt min-

dre befvär.

5-

Et huggit Sär genom os MaxiHare finiftrum*

Bergskarlen Mats Matsson, 36 år gam-

mal, af et melancoliflu temperament, feclc

åfven for (it befök et huggit får öfver vån-

-ftra kindbenet j det tog lin början litet ne-

danfore Cantu externo Oculi, geck öfver os

Jugale i tvären ner i os Maxiilare och defs

Si-
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Sinus, ftadnade på öfra lappen/ et fingers

bredt från, mundgipan i Mufcujo Oris.

Såret förfågs åfvan och nedan med någ-

ra torra håfter och linneikaf, men på den

genomhuggna Maxillen lades en fmal bour-

donnette förfedd med Spir. vini 5 Labia com-
muniar, fntegument. fyldes med linnefkaf

,

ptan håffer, af fruktan för något utådrat

biod i fjelfva Sinu$ jag bjöd val til at med
linneikaf kunna utpumpa det i Sinu tilfinnan-

de blodet, men fårets trångfel hindrade få-

danr. Altfammans betåcktes- med compres-

fer och bindan å un Chef.

Några dagar därefter aftogs bindan och

nya compreffer förfågs med varmt Vin. Pä

<J:te dygnet infant (ig et bultande och vårk

i öfra Maxillen, oro tilfatfe fom betog ho-

nom nattro 5 kinbenet var fvullet och inflam-

merat, alt liknade fig til någon fuppurarion

i fjelfva Sinu. En varm injeftion af Decod.
hordei, blandat med litet ; Vin och Tintfura

Myrrhae, fpröts in i Sinu, men kom dels

genom den genomhuggna Maxillen tilbaka,

dels ock genom Antrum Higmori ur Nåfan
ut, utan at taga någon blodlefver med (ig.

Härmed fortfors i 8 dygn ; fåret börja*

de ftarkt 3t fuppurera, det gaf mera vahr ån

förmodas kunde, blef ock mer ftinkande. At

förekomma en totale ben-röta i Maxillen

,

be*
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beflors at borttaga en Oxeltand (a), fom ock
fkedde , fedan bårades med en fpetfig trois-

cjuarts TandhöJfan igenom in i Sinu, hvar-

efter en mångd ftinkande vahr utkom. Med
infprutningen fortfors dageligen, afhåliande

luftens myckna intrångande i Sinu. Tid ef-

ter annan urkommo fedan ftårre och mindre

benfkårfvor, få val ur det genomhuggna få-

ret, fom ur tandhöifan; fåret gaf omfider et

godt vahr, det fylde fig med ftadigt kött,

och Jluteiigen cicatriferade det fig.

Fortf. e. a. g.

Nouvelles experiences pour fervir a de-

terminer le vrai point de congelation

du Mercure & la difference que le de-

gré de pureté de ce Metal pourroit y
apporter, par Mathiev Guthrie,
Confeiller de Cour de S. M. J. Mem-
hre de la Societé Royale de Londres ,

de celle cPEdinbourgy Medecin du Corps

noble des Cadets &c. a St. Petersburg

i 785- 4:t0 -

Sedan framledne Jos. Ad. Braun år 175,9

på-
m i' 1 *——

—

———^—

—

' ' ii
(a) Mycket bidrog til benrötans mindre öfverhand ta-

gande, det jag mig i tid reiolverade til tandens

borttagande och kiftans genombårande , hvarige-

nom det pufredinöfa och qvarhållne qghret i

Sinu feck tidigare utlopp och medlens införan-

de kunde båttre värka*
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påfann at Qvickfilfver genom en ftark köld

kunde antaga en folide forme, få har detta

phénomene på flere ftållen blifvit granfkat.

Detta oaktadt har man dock ej med full

vifshet gittat determinera fjelfva beftåndiga

Thermometer-graden , vid hvilken Qvickfilf-

rets ftelning fkedde.. Engel/ka Veten/kaps-

Societen upmuntrade dårföre fina Ledamöter,
fom viftades i kalJa Climater, at genom an-

ttålda förfök utftaka denna Thermometer-
grad. Herr Hutchins, Gouverneur vid Hud-
fons baye, blef egenteligen ombeden at i den-

na våg anftålla experimenter, hvartil Herrar

Caveisidish och Black gåfvo honom inftru-

tfioner, jåmte förtråfTeliga Inftrumenter, fom
från Londom honom blefvo tilfånde. Herr
Hutchins fann då, medelft en god Thermo-
meter af Spiritus Vini, at det häftiga och
irreguliera fallandet, fom Qvickfilfret gör i

Thermometrer, då de utftållas för en gan-

/ka häftig köld, endaft bör tillkrifvas den
(lärka contraclionen , fom denna Metall ut-

ftår, då han i Thermometer-kulan börjat

fteina eller bli folide, tillåggandes at denna
contraclion icke förhåller fig i den reguliera

progreffion , fora då Qvickiilfret år i fin flu-

idité. Man fer håraf företrädet af Spiritui

Vini Thermometrar, framför dem af Qvick-
filfver, vid defle congelations-förfök. Håraf

fant han, at långt mindre köld grad behöfts

til Mercurens fixering, ån man tiiförene trodt.

Ge.
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Genom iö förfök ftadfåfter Hr. Guthrie föl*

jande refulfater: i) at abfolute graden för

Mercurens congélation , år 32 grader pä
Rheaumurs Thermometer. 2) at en vanlig

Mercure, eller en oren, eller en högft puri-

fTerad Mercure* förhåller fig aldeles lika vid

frysningen 5 dock om Qvickfilfret år renadt

genom Antimonium, få fixerar det fig vid 2

graders fvagare koid* 3) at Thermometer-
Qvrckfilfret kan, genom viffa omftåndigheter,

blifva kyldt några grader under Mercurens

vanliga frysnings-grad , utan at det fteJnar^

då likväl den Mercuren , hvari Thermome-
tren vid förföket blifvit nedfatt , helt och

hållit varit ltelnad* 4) at Qvickfijfver-Ther-

mometrar åro ganfka påh'teiiga för at mata

varma och köld, ifrån koknings-graden anda

ned til Mercurens conge!ations-grad 5 men
ledan ej, ty denna Metalls contratfion blir

federmera altför irreguliere och bedrågelig.

DeiTa experiencer åro af Hr. Guthrie?

anftålde, roedelft artiflciel köld, förordfa-

gad genom fnö och Spiritus Nitri fumans,

och de flå aldeles in med det Hr. Pallas

anmärker vid Qvickfilfrets ftelnande i Sibe-

rien vfd en naturel köld, fora dar (kedde

vid 32 graden på Reaumurs Thermometer.

Det ftelnade Qvickfilfret hölt fig folide, få

långe appareilen flod i
#
köldgörande bland-*

ningen, men då den dårar* uplyftades och

hängdes i fria luften, ehuru dst var Mark

vin-
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vinter-köld J få fmålre Mercuren och dröp

ner droppet a 1$.

Den frusna Qvickfilfvers-klimpen kan

dock hamras platt, ehuru det icke långe

dröjer innan han faller fonder i bitar, fom
et amalgama, och kort därefter blifver fly-

tande.

Utdrag af Hr. Samuel Fahlbergs Bref
til Prof. Bergius, frän St Barihele*

™y * 9 Jul" 1785-

- - Emot min förmodan äger jag denna gån-

gen intet den fågnaden, at til Fäderneslan-

det hemfånda några Naturalier. Jag har hit-

tils varit dageligen fyflelfatt med Chartor och

Ritningar öfver denna O , fom til Kongl.

Maj:t in duplo blifvit infånde , och fom ko-

ftat mig mycken möda.
Vårman år nu ganflka ftark, med fvalka

om nätterna 5 men det oaktadt gå nu inga

åfventyrliga fjukdomar hårftådes. Rhevma-
tifmer angripa val fom oftaft Soldaterna, men
de öfvervinnas gemeniigen lått innom 4 el-

ler 5 dagar.

At upråkna alla de hår befinteligé Väx-

ter, fordrar längre tid ån jag hår på ftållet

tilbringat. Men hvad jag med vifshrt vet,

år at följande växter finnas hår vildt växan-

de: Anacardium occidentaje, Hippomane
Man-
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Mancenilla & glandulofa, Pfidium pomife-

rum, BaiTirlora vefpertilio, Vinterania canel-

Ja, Ricinus cornmunis, Ca&us Opuntia, Ficus

indica & heptagonus, hvilkas blommor och
blad varera fynnerligen i fårgor och figur.

Haiti! komma Aloe hyacinthoides & vifcofa,

Tamarindus indica, Caffia flftuJa, Crafaeva

gynandra & marmelos, Bromelia ananas car-

ne albida & aurea, Bromelia Pinguin; af

palmer Cocyphaena umbraculifera, Cpcos nu-

cifera, Phoenix Jatfylifera &c. De Orter jag

famlat på Oarne, hafva alla olyckeligen blif-

vit bortflkåmda af rågn under vårt ohyggeli-

ga viftande i tälten.

Cremor Tartärt har, ibm bekant år,

den olågenheten at vara fvårfmålt i kalt Vat-

ten. Den kan dock på följande lätt blifva

låtteligen löslig, utan at mifta något af fin

Medicinella egenflkap.

Man tager en del Borax, pulveriferad,

til 4 delar Cremor Tartari, hvilken bland-

ning fnart Jöfes i en liten qvanfité kok hett

vatten och Cremor Tartari cryftalliferar (Ig

icke, ån/kont denna uplösning blir kall.

Tager man Borax fom år /kild vid fin

vattenaktiga del, få behöfs ej mer ån en

tionde-del dåraf, hvarigenom ock fmaken af

Bo-
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Borax år aldeles borta och fyran af Cremor
Tartari kånnes. Cadet et Desrosme*

Apothekare i Paris*

(Journal de Paris 1785 N:0 227. 236*)

Viola Canina år funnen aga någon Me*
dicinfk kraft. Roten famlades fent om hö-

ften och torkades 5 den gör ibland kråkning

och ibland öpnar lifvet , uti pulver tagen,

från en fcrupel til en half dr. eller 2 fcrupek

(Gött. anz. 1785 St - i$*0

Några kändelfer vid ut* och invärtes

jjukdomar, af Bengt B%6rnlunD)
Aj]eJfor och Prov. Medicus.

i) En fvulnad i knäet, liknande Ancby-»

lofis Spuria, med fvår vårk, förekom hos

en Man 30 år gammal, af ofund kropps be-

ikaffenhet, förledne år, fom i anledning ar*

mårkt fluktuation
,

jag blef föranlåten at öp*

na , ehuru ofåker prognofis år vid denna led*

gång, af förbättring hårigenom. Efter öp-

ningen utflöt en mogen och gul materia i

förftone, xnen fedan, ån blodaktigt vatten,

ån blodros liknande, med ledvatten blandat

uti några dagar, och til flut gulaktigt vat*

r/.J3.N;0 25. B b t«n*
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ten. Incifionen hölls öppen med vehl, fmord

med oleum cerae, då ledvattnet vid vehls

ombytande hvarje gång med fprång fåfom a£

en åder utflöt , men ej defsemellan. Igenom
ut- och invårtes medels bruk fördeltes ånte-

ligen fvulnaden , famt öpningen tillåktes ef-

ter 3:ne veckor, dä knået blef rörligit igen,

och har famma ledan varit fri&t, utan nå-

gon följd håraf. De utvårtes medlen utgjor-

de, nåft åderlåtning, et Cataplafma Saturni-

num i förftone, ledan Björkalke-iut med Sal-

miak och Campher, jåmte någon fördelande

Spiritus, famt kalt vatten uppå knået, til in-

flammations och het brands afvårjande, fom
några dagar befarades, famt invårtes China
och kylande pulver. Blodrenande medel
bruktes emot flutet och efteråt en tid, utom
Laxativ en och annan gå»g. Spanfk fluga,

fom fattes å fidan nåra intil fvulnaden i för-

ftone, höls öppen anda til flutet. Någon
ftadig bindning med compreffe å knået,* bi-

behölts en tid efteråt. Svulnad i knået år i-

bland för flere ordfaker fkull fvår at fköta

,

famt utfaller ej altid val dårftådes, fåfom ock

öpningen vid denne fvulnad ofta betånkelig

eller fkadlig. Då godt pus exifterar och Bet

onda håller (ig utom leden, har öpningrum,
fåfom håi> tycktes inträffat, men vid fuppu-

ration inuti, med /kårpa dårftådes, fom för-

vandlar Cartilagines med mera, i putrilago,

år hjelp fållan möjelig.

2)



# ) o ( # 38?

2) En Fru hade för några år fedan en

ledfvamp uti ena knået, eller Anchylolis

Spuria , fom mentes igenom förkylning til—

kommit. Knået var mycket uppöft , Jlyft och
tilbaka bögdt, med oförändrad eller hvit färg.

Den uppölte fvulnaden iåmnade ej grop ef-

ter påftrykning med fingren. En fvår vårk

åtföljde dag och natt. Efter en månad j»

från början blef jag kallad til biträde, då,
efter Hr. Gen» Direcl. och Ridd. af Acrels
råd uti defs Chirurgiika håndelfer , torra för*

delande kryddpåfar af Afla Foetida, bacc*

Laur* Herb. Leviftic. Rofsmarini &c. med
Campher ihopblandade, pålades, jämte Spände

Fluga åfvan och under knået. Kalt vatten

häldes åfven til något frånd uppå knäet ibland,

vid kryddpåfarnes ömfande, jämte det blod»

renande och laxerande medel då och då to*

gos. Efter 14 dagar var ingen ändring el*

Jer förbättring värkad härigenom* Tunn får/k

Hågg-bark, af den inre barken, pålagd öf*

ver natten , för/kaffade ibland lindring för

värken. Spanfk Fluga fattes nu i Hållet för

krydderna öfver fjelfva knäet på to dagar,

hvarigenom fvulnaden något förminfkades

,

ledan pålades, efter tillåkt Spanfk Fluga,

fom ej längre kom at få hållas öppen , kryd*

derna åter, jämte det Seltfervattea ordine*

rades til invårtes bruk på några veckor, un-

der hvilken tid fvulnaden begynte at aftäga

ech efter några veckor aldelefc förgfcek, oöh

B b a har
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har famma fedan haft fri/kt knä, uran min-

fta känning håraf. Varm A/ka pålagd tyck-

tes ockfå något minfka fvulnaden emot flutet.

3) Hos famma Fru afhalps af mig et

Sarcoma oculi et par år förut, fom hade ftt

fåfte å inre kanten af öfra ögoniåcket och
hängde likt en klimp, af en tums längd, för

cjgat. Ehuru man tyckte at den blifvit ifrån

grunden utfkuren förfta gången, marktes dock
för början af defs återkomft, efter en tid,

at ej få var, hvarföre efter ny öpning och frät-

medels bruk å grunden, dock under aktfam-

het för ögat lör defs åvårkan, famma ej fe-

dan har återkommit.

4) För en ledfvamp uti ena knäet hos

en Gåfle, 12 år gammal, har jag förfökt up-

löft Gummi Ammoniacum, få til falfva fcrni

pläfter gjordt , enligt anvisningen härom och

detta medels recommenderande uti andra

Stycket och fjunde Bandet af Samlung Aus»

erlefener abhandlungen z>um gebrauche prak»

lifcher Aerz>te , men utan någon förfpord för-

bättring håraf efter en månads bruk. At vi-

dare något härföre förföka, har jag fedan ej

fådt tilfålle.

5) En Retroverfio Uteri, Lifmodrens

omftjelpning, har förleden Höft år 1784 fö-

rekommit hos en Huftru af 37 års ålder,

och 3:ne månaders grolTeffe, hvilken nåft för

förra gången haft mifsfall, abortus, men lift

fuligånget Barn. Moderbotten var vänd ned i

kors-
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korsgropen åt Solgången, och Moderknap-
pen updragen emot Isbenet. At råtta Ute-

rus och fåra den i Ht läge, fom några gån-

ger förföktes, har ej Barnmor/kan förmådt,

ehuru Huftrun var bragdt i behörig fiåilning

dårtil, efter vattnets aftappning igenom Ca-
theter och tagit Lavement förut. Efter

Barnmorskans utfago har den varit få inkilad

och fattad, at hon den ej förmådt repJacera.

Förföken dårtil, har Huftrun af något otåligt

humeur yttradt fig ej kunna tåla, igenom de-

ras retning på vattnet och åkommen fvindel-

aktighet därunder, och hvarföre hon åfven

-afflagit mit tilbud, fom hade infeende öfver

Curen, medförfök om defs återförande, me-
nandes tiden fkulle defte belvårligheter af-

hjelpa, hvaremot erhindrades, at igenom
drögsmål härmed hon kunde mera åfventy-

ra. Dyfurie medfölgde hela dagen, tillika

med värk öfver korfet och ibland lånderne,

invårtes bränningar emellan hvarje gång fom
vattnet droppvis afgeck , och fom öktes ftund

efter ftund , tils urinen mera famlad påträng-

de, och då någon gång om dagen den litet

mera, dock i ringa quantitet, kunde aflåtas,

hvilken annars måft hvarannan dag hela ti*

den bortåt måfte med Catheter afhjelpas.

Med kryftningar bemödade den vändande

åfven at få vattnet fram, för defs fvära på-

trängande och värk därvid. För henne or-

dinerades af mig, utom åderlåtning i förfto-

B b 3 ,
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ne och lindrig laxering , half-bad några gån»
ger, Jenande omilager och fomentatiöner til

värkens lindrande, famt kylande pulver elJer

Emulfioner. Lindriga diuretica , Antispafmo*

dica, Anodyna och Opiater gåfvos då, och
då» Lenande Clyftirer togos ofta. Efter

3:ne veckor tycktes Uferus litet andråt fin

ftållning. få at p!ågorne något min/kades och
urinen fick et friare lopp ibland, och hvil-

ket var få mycket mera efter 6n(kan, fom
Cathetern nu med möda och fållan kunde
appliceras, och hvarvid urinen yifte fig me*
ra tjock och iikfom purulent. Uppå fjerde

veckan emot flutet fick hon mifsfall och e-

mot 4 månaders fofter-, fom ej vi/te fårde-

Jes tecken til rota. Ingen blodflod föregick

rnifsfallet , fåfom ock nog liten blodflytning

infann fig ftraxt därefter, och åfven i barn-

fången, dock igenomgick hon den utan får»

deles fvårigheter och har fedan varit fri/k.

6) For den hår på orten i år gångba*
ra Kikhoftan , fom infunnit fig ej långt efter

Kopp* och Måfslings-farfoterne, har Skål-

fpåcks-mjöik varit förmånlig hos några Barn,

'Kikningen har därigenom öfvergådt och en
]ös hofta blifvit qvar , fom ånteligen öfver»

gifvit. För åt/killige Barns Kikhofta, hos
fcvilka jag haft infeende ofver Curen, har

Sutcliefs remede, fom af Akmstrong och
1-etsom berömmes och måft på lika fått blif-

vit nyttjad, af Tintfura Chinae, Canthari-

dum
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dum och Elixir paregoricum, efter .tagit

kräkpulver några gånger, hvaraf dock ej än-

nu bättring hunnit vifa fig, med god värkan

blifvit nyttjad , at kikningen innom 8 a 10
dagar öfvergifvit, då för den öfrige löfare

hofian China Tinclur med Elixir Paregoric.

eller China-Decoft, blifvit brukt. Fyra haf-

va utan foregången kråkning eller annat me-
dels bruk för denne hofta, nyttjat deffe Sut-

cliefs droppar^ och mäft lika fnart fom de
andre, hos hvilka kräkmedel gådt förut,

kommit tig före och ofvervunnit kikningen

famt den Tvärare hoftan härigenom. För en

och annan har Tintfura Cantharid. Ph. Lon-
dinens : fåfora fvagare håldre tagits. Fem haf-

va blifvit medTindura Cantharid. Ph. Lond.
enfam til rätta hulpne och ofvervunnit lika-

ledes Kikhoftan. För den öfriga hoftan haf-

va de då ock blifvit tagne, famt til Hut

China, fåfom ftärkande* Af nämde Tin-
#ur har gifvits mycket liten dofts för' tig

fjelf och blott 2 droppar för 3:ne år,

for 6 år 4 droppar och få vidare, hvaraf

den fåledes fäkrare och utan fara kunnat ta-

gas för (ig fjelf, för at utröna defs värkan

utom föreningen rr.ed Chinan och Elixiret,

dock bör denna fammanfättning altid anfes

för förmånligare och fålunda bibehållas. Jag
har annars gifvit defle få droppar med nå-

gon mucilagineufe drick , men ej då erfarit

någon värkan håraf , och hvilken vid en ftör-

B b 4 re
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re dofts kunnat vara nödig. Dofts har alfid

behållits lika efter åldren, få af China-Mix-

turen, hvaruti Tinftura Cantharid. ingådt,

fom då den ilftnåmde blifvit tagen för dg

Ijelf, och hvilken gifvits 3 gånger om da-

gen, tils hoitan förbåttradt Hg , eller den
henne åtföljande kråkningen uphört. Strån-

gurie har hos 3:ne infunnit flg, fom blifvit

fnart afhulpen med någon mucilagineufe drick

eller EmuJfton
5
och hos en af de 5 fom ta-

git nå;-nde Tinftur i6r ftg fjelf, då en drop-

pa for året, annorlunda ån ordination var,

kom at tagas. Kikhoftan har merendels va-

rit vårre hvarannan dag och altid fvåraft om
nåtferne, famt ofta med feberaktighet och

någon kyla då och då förenad. Hos en var

den complicerad med quotidian eller hvar-

dass-fräfTa , fom infann fig eftermiddagen

med et par timmars kyla, dårpå hetta och

til /lut någon fvettning, under hvifken pa«>

roxyfme hoftan var häftigare och oftare på-

kommande ån förut om dagen eller förmid-

d?gen. För några fom haft mycket fvår Kik-

hofla, lir.r jag efter dageligen brukt lindrigt

kräkmedel och laxativ en a 2:ne gånger i

veckan, måft antaga flere medel, fåfom Chi-

na med Mufchus och Caftoreum blandad,
och, fåfom löfande för hoftan, Oxymel Scil-

Jitic. Kermes Mineral, Pulvis Rad, Ireos

florent, l.ac Ammoniac* &c. Fotvatten haf-

va då och då nyttjade, varit lindrande. En
och
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och annan gång har ej fårdeles bättring för-

fports utaf de evacuerande medJen med kfåk-

och laxer-medel, förr ån Chinan blifvit ta-

gen, ehuru med de förenåmde långe påhål-

lits. Hos mycket afmattade har Renft Vin
kommit ti! gagn, fåfom ftårkande, och hvil-

ket med defs fyrlighet ej juft ökr hofhn. Spä-

da och diande Barn hafva haft Kikboftan nå-

got mera envis och fvårare. Då hoftan va-

rit fvår och långe påhållande, har dåraf får-

ordfakats ofta puftig och blek hy, hård och

fvullen Mage, fåriga lappar och nåfa &c. Hos
lomlige fom haft lindrigare Kikhofta, hafva

kräkmedel allenaft några gånger tagne, vår-

kat fnar förbättring, då ej vidare, for fmå
ofverlefvor, utom China, behöft at tagas,

iåfom ftårkande efteråt.

7) En Anafarca åkommen, utan fore-

gången rnårkt fjuklighet, men fom dock nå-

gon tid varat, åtföljd därjämte af en fårde-

les {vår andetåppa, har igenom bruket af u-

rindrifvande, Laxerande, Squiilitica, Cremor
Tartari , tillika med Friktioner öfver hela

kroppen, ej velat hjelpas eller förminfkas,

hvarföre baders bruk jåmte fvettdrifvande

medel invårtes tagne, blifvit af mig filltyrk-

te, och hvaiigenom, i fynnerhet Myrbad,
denna blifvit på kort tid öfvervunnen, och

hvarvid andetåppan tillika förlorade fig.

B b 5 For-



394 # ) o ( #
Förteckning på Födde och Döde i Stock-

holm år /7 84*

Födde, GåfTar -

- - Flickor

m

voro:

m

m

m

1185-

Af deffe

Acha, GåfTar

• - - Flickor

Odcka, GåfTar

- - • Flickor

S:raa 2338-

lon.
I028-

142.

157.

Döde, Mankön
- - - Qvinkön

S:ma 2338-

1843-
1753-

S;ma 3596.

Bland de döda voro; Barn, til och med
IO år: 1579. Ungdom, til och med 30 år:

411- Från 30 til och med 50 år: 710. Fr,

50 ti) och med 70: 660. Från
e
7o til och

med 90: 226. OjVer 90 : 6, Ofver 100:

j Man, (om var 102 år och lo månader
gammal.

De måft härjande Sjukdomarne voro:

Hetfige Febrar: 296. Inflammations-Febrar

:

231, Slag och Brådöd: 726. Heftique, Trån-
(jaka och Lungfot: 597, Röt- och Flack-

Fe-
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Febrar: 190. Vattufot: 193. Ålderdoms bräck-

Jighet: 143. Barnsbord: 33. Barns Convulfio-

ner:32. Kikhofta: ill. Koppor: 411. Drunk-

nade: 35, Döde af os: 4. Skadat fig fjelf-

ve 3.

Denne forteckning år af lika grund (om
den nåftföregående (B. ^:te p, 268O aldeles

pålitelig ; hvaremot den i Upf, S. Tidn. in-

förde, åfven för detta året, år ofullilSndig.

Hvilket til Utlänningars uplysning anmårkes*

Joh. L. Odhelius.

UtJrag af Herr HofRäckt o. R. Mur*
råts Breftil Prof. Bergws , dat. Göt-

tingen d. 15 Sept. 17 S5*

- - Vi hafva haft en ganfka våt Sommar,
fom bådar dyr tid , då däremot Sir Joseph
Banks berättar mig at omkring London tor-

kan varit få ftark , at de knapt kunnat fkör-

da en tredjedel få mycket Hö fom vanligt»

Det år undransvårdt, huru denna våtan hos
ofs, i förening med varma luften, befordrat

vegetationen i Trägårdarna. Växter fom el,

jeft pläga vara nog ofynlige, åro därigenom

förvandlade til Jättar i vår Botani/ka Trå«
gård,

U.
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Läkare Nyheter:

A t genom utvårtes bruk af Mercur. Cor-
rof. Albus bota Venerifka åkommor, efter

Doft. Ciriixos fått (a) , fäfom både ganfka

Jåkert och mera kraftigt ån vanliga metho-

der, vil famma Auåor ytterligare beftyrka

genom en i Neapel 1783 utgifven Bok, kal-

lad: .Offeivaz>ieni pratiche intorno alla Lue
Venerea, del Dött. Domenico Cirillo. 1783
flor 8^0 p. 2g8« Auftor anförer Cafus i de
måfta fiphiliti/ka fymptomer. Blandar ibland

Opium i Salfvan, och vil härmed hafva bo-

tat de måft inritade och rebelfka anftöter.

På den af Medicin/ka Facqlteten vid A-
cad. i Göttingen upgifne Fråga (Se p. 95),
hafva 2:ne Svar af Studerande inkommit, i-

bland hvilka Hr. Joach. Dietr. Brandis från

Hildesheim århållit Prifet och Hr. Just. Ar-
neman från Luneburg Acceffir. Nya Frågor

för nåfta år blefvo genaft upgifne, hvarom
mera e. a. g. Detta /kedde d. 4 fiftl. Junii,

fom år Konungens Födelfe-dag.

En Avanturier, vid namn Hans Nicl.

Brose, fom under Friflads-Privilegier viftat»

i Marftrand , utgifvande fig för Medicinae Do-
#or, och fom gjordt mycket ovåfende både

Xom Låkare och Apothekare, dog i Marftrand

d, 1 Julii, 40 år gammal.
Hr.

r 11. ., .1 1 . 1
1 1 1

. . i . -

(a) Se denna Wecko-Skrift Band. 3 p. 330,
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Hr. Volta i Pavia har upgifvit en gan*

/ka litet koftfam method at bereda Brdnbar
Luft; han låter vatten-ånga gå genom et

glas-rör, fom år fylt af glödande kål, hvar-

igenom uti pnevmatifka kåril £amlas en myc-
kenhet brånbar Luft 5 denne år renare och

ömnigare ån den fom fås då man fyller et

glödande Jårn-rör med jårn-fpån och leder

vatten-ångor därigenom.

D:r Kosegarten har fådt et värkeligen

furt Salt, fom i flere märklige omflåndighe-

ter år /kiljaktigt från Såcker-fyra, därigenom

at han 8 gånger abflraherat dephlogiiticerad

Acidum Nitri öfver Campher.

Afliflenten vid Chir.'Societ. Fred. Krey,
år under d. 18 Julii i Nåder hugnad med As-
fefTors värdighet, lika med AffefT. i Kongl.

Coliegium Medicum.

S. D. år M. Do<5r. Per Tengmalm af

Kg!. Coliegium Med. förordnad til Friftads-

Medicus i Efkilstuna.

Stads-Phyficus i Weftervik D:r Christ.

Palm, har den g Aug. i Nåder undfådt Pro-

feffors Namn och värdighet.

Prov. Medicus i Nyköpings Län Do#.
Henric Zetterberg, dog i Nylcöping d. 3
Sept. 1785 ut* defs 60:de år. Han hade Pro-

moverat i GreifJsvald och fedan öfver 20 år

föreftådt Prov. Medici Syflan med mycket
förtroende 5 de ftfta 3 åren varit angripen,

ef*
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efter Apopiexie, af Paralyfis, få at lian må-
fte taga af/ked. (Se Band. 4 p. 384.)

Aflefforen Doft. Joh. Westman dog i

Wefterås d. 25 Sept. i defs 7i:fta år. Han
var född i Wefterås d. 10 Nov. 1714. Stu-

derade i Upfala , blef dar Medicins Do&or
1743) Vice Prov. Medicus i Weftmanland

17455 Amir. Medicus i Stockholm och As-

feffor i K Collegium Medicum 17495 föl-

jande år Prov. Medicus i Weftmanland och

1754 Stads-Phyficus i Götheborg. År 1764
/kånkte han 20,000 Dal. K:mt til Lönings-

fond för en Gymnafii Adjuncl i Wefterås,

hvilken Syfla blef honom fjelf updragen och
befordrades 1766 til Mathefeos Leftor, hvar-

ifrån han 1781 feck tjenftfrihet. Har 1732
teftamenterat ftörre delen af fin efterlåten-

(kap til K. Patrioti/ka Såli/kapet i Stockholm,

af hvilket han var Ledamot*

Hof.R. o. Prof. Screber i Erlangen har

år 1785 utgifvit Vol. 8 a * framl. Aren. Lin-

TiJEi Amoenit. Academica2 på 21 Ark i §:vo,

beftående af 2r Dfp., af hvilka Colonia plan*

tarum år den förfta och Hypericum den fi-

fia5 åfven lofvas ånnu en Vol. til, fom ut-

gör lifta famlingen. (Gött. anz. 1785. St. 151,)

Til at förekomma Hydrophobie hos den

fom af et rafande kreatur, (Katt eller Hund)
blifvit biten, och at bota den famma fedan

hon
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hon börjat vifa flg, genom omöjelffiet af at

Jvälja vätt och convulfivifk afjky får alt vat-

ten 5 upgifver Profeffor Mederer följande be-

pröfvade methode:
"Såret brännes genaft (a) eller genom dju-

" pa inlkärningar göres blödande och vidgas,

»om åct är litet och trångt. Därefter tvät-

"tas det med en Lut, (om göres af Lapis

"Caufticus Chirurgorum (Cauftic. Salinum
33 Ph. Sv.) 30 gr. och I Jibr. rent vatten. År
"låret redan inflammerat, få afvaktas fuppu-

"rationen och därefter förfares på endera
" fättet $ år det åter Jakt, bör det genom
"Cauft. Salinum å nyo upfrätas och efter

"rufvans afTaliande tvättas med Luten. Den-
" ne tvättning fker flere gånger om dagen
"anda til inflammation hindrar det. Häri-

genom vinnes all nödig fäkerhet emot den-

"na o hyggeliga och hifkeiiga fjukdoms ut-

" brott."

"Med den, fom utan föregångan prae-

"fervations Cur däraf olyck?eli£en blir angri-

"pen, bör förfökas at käfta honom i Hafs-
" vatten, flere gånger, ända til fara af drunk-

nande, hvarigenom efter Tulpii vitnesbörd

"flere blifvit räddade." Mercurial-fmörjning

hjelper intet, utan, efter Moreaus årfaren-.

het, /kadar mera. (I Bref til K. Vet. Acad.
infåndt, med många Attefter beledfagat, af

Prof. Mederer.)

An»
'' ' »

B

-.———i——

—

(a) St därom mera B, 5 p. io.
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anmärkning.

Vifferligen ligger förnåmfta fåkerheten

emot Hydrophobie, efter et rafande kreaturs

bett, uti giftets afförande på fått nu fåges,

hvarom ock redan p. 58 detta Band| bevis

af mig år anfört, dår man fer at Span/ka
Flugor iikaledes med ftor nytta, i famrna af-

feende kunna nyttjas. Sedan åter Hydropho-
bie utbruftit, böra ej heller invårtes medel
föraktas, t. e. Pulver af Rad. Belladonnae;

fe 1. c. Uti Frankrike har nyligen en få-

dan olycklig Månni/ka blifvit räddad, af den
håndelfen, at han i raferi Jlitit lig lös, fprun-

git utåt marken utan at kunna fafttagas och
ånteligen uttröttad fallit i en ftrörn, därifrån

han med möda kunnat råddasj han har dock
därefter fallit i en ftark fvett, infomnat och
upvaknat fri/k från den förra grymma fiulc*

domen. J. L. O.

:*:
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förteckning' pä de i detta Band införde

Ajhandlingar,

Kongl. Vetenfk. Acad. Nya Handlingar 3u1j@

Qvart. 1784? Rec. - - Pag. i*

Fulica Chloropus , funnen i Sverige - 6*

Nouveaux Merh. de PAc. R. des Se»

et de B. L., Rec* , . . $»

A Treatife upon Ulcers of the Legs
&c. , Rec* - - - - io*

Sått at förena Jårn med Zink, Rec. - 12.

Bref om Beftåndsdelarne af Span/kt Snus 13*

Matordning vid 1785 års Curhus i Jon-

köping - - * - * 17»

Sitt at genom afbrånning förvandla Sp*

vini i Vatten - * - * 17*

Sått at tiireda Theriak i Paris * * 19*
Winzels tinterf. des Feldspafcs, Reci * 21.

Camper om Blåfeftenar, Rec* - * 22*

Selle Beytråge zur Natur- und Arze-

ney-WifTenfchaft ... 24*
Ad Ekmarks Bref til K. Coll. Med. 2^
Dito Aff. Montijm - 26»

En dödelig Afthma ConVulf. - - 26.

Morve, en Hund-fjukdcm - - 20«

Sått at Chemice Underföka Kalla Mi-
neral-Kållor - * - * 30#

Utdrag a_f H. Pr. Medic. Emb. Berått.

för 1784 - - - - <S-

Caut. Potent: emot galna Hundars bett 59*
En Operatio Ceeiarea * 6l«

)( För-
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F6rfök med Kraftmedlet - - - 62.
Väderleken ocb gångb. Sjukd. 0#ob.,

Nov. och Dec. 1784 - - 70.

Dödligheten omkring Fatburs -Sjön i

Stockholm - - - - 77.
Förfok med Opium i Siphilis - - gr.

Sjuke i K. Lazarettet 1784 - - 86.

Dito på Sahlgrenlka Sjukhufet , - - 87.
Dito iPdbl. Barnbörds-Hufet 1781-82 - 89»
K, Vet. Ac. Nya Handi. Vol. 5. Qvart.

4 3
Rec* - - - - - 90.

Läkare-Nyheter - 94,
Utdrag af Pr. Med. Emb. B. i. fortf. 98.

K. Med. Soc. Handi. i Paris - - 106.
Demours Ophthalmoilat - 109.
Puerperal-Febrens bot - - - Iio.
Bref från D. Afzélius til Ofv. Direå.

Theel - III.

Dito från D:r Bucchave til AfT. Hedin 141.

Obotelig oförmögenhet at fvålja - 141.

Väderleken och gångbara Sjukd, Jan.

Febr. och Martius 178S - 148-

Sått at bereda och öfverfända döda
Foglar - - - - - l?6.

Bref om fal. Arch. Rudbecks målade

n Svenlke Foglar - - - - 163.

Bot för Hydrocele - 165.

Schmalz Seltene Med. und Chir. Vor-

fålle, Rec. - - - 16?.

Förfök med Vatn-Salamandern - - 167.

Ut.
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Utdrag af Pr, Med. Emb. Ber. 2:dra

Fortf. - - - * 169»
Park om Knåen och Armbogars Sjuk-

dom, Rec. - I84.

Gerson om en långfam GroffefTe, Rec. 186»
Bref om Morer och Am^ricaner - igg.

Utdr. af Pr. Med. Emb. B. 3:dje fortf. T89.

Ytterligare om Demours Ophthalmoftat 204.

Fr. Chir. Academiens Afhandl. - 20^.
Lycklig Synchondrotomie - • £07.
Dödligheten i Stockholm, Rec'. - 208*
K. Vet. Acad. Nya Hand!. Vol. 6. I:fla

Qvart. - - - - 210.

Påminnelfer om Surbrunnen på Söder-

malm - - - - - 214»

Prov. Med. Emb. Beråttelf. 4:de fortf. 220.

Analyfis af Volfram, Rec» - - 232.
Sått at tilreda Eau de Luce • 234.
Låkare-Nyheter - - - -

235»
Medicinae Do&ors Promotionen i Up-

fala 178^ - - - - 236*
Prov. Med. Emb. Ber. 5:te fortf. * 238»
Väderleken och gångbara Sjukd. April,

Maji och Junii 1785 - - 34?*
En Ko fom födde 5 lefvande Kalfvar 252»

Om hvita Råttor • • * 256*

Om Inftrumenter vid Barnsbörd • 258'
Fontana Opufcula, Rec. • » 259»
Collegii Medici Bref til Kongl. Maj:t

©ra den Venerifka fmittan - 262.

)( 2 Bref
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Bref från D. Rung til Geo. Dir. och

Ridd. af Äckel - 273*

Om Mefembryanthemi Medicinika e-

genfkap ----- 278-
Sått at håmma Epileptilke anfall * 279*
Dito at bota Kräftan - 279.

Håndelfer i Accouchements-konften - 280.

Bref från D. Rung til Öfver-Dire&.

D:r Theel - - - 281.

Prof. Alms Emb. Beråttelfe om Publ.

Accouchem. Hufet - - 297»

Bref från S. Fahlberg til Prof. Ber-

gius om Oen St. Barthelemi - 299.
Be/krifning om Medevi Surbrunnar, Rec» 301.

Prof med Södermalms Surbrunn - 3 13*

Kgl. Vet. Acad. Nya Handl. Vol. 6.

Qv. 2:dra 3l6«

Förfök om JEther och Spir. j£ther.

Nitratus - - - - 319.

Om Arthritis fom angriper pudenda, Rec. 321
Fraftura Cranii fyckeligen botad - 324.

Bref om Lignum Vifci och Calmus - 330.

Prov. Med. Emb. Ber. 1783, 6:te forrf. 332.

Collegii Medici Bref til Kongi. Maj:t

om et i I2:te månaden fådt Barn 335.
Väderleken och gångbara Sjukd. Jutii,

Augufti och Sept. 1785 - - 337»
Coll. Med. Bref til Kongl. Maj:t om

Tobakens /kadlighet - - 344.
Forlofsning af et Fofter efter Modrens

död 347-
Bref



# ) o ( # "

40?

Bref från D:r Per Afzelius ti! AfTeff.

Obhelius om hvarjehanda Låkare-

Nyheter - .- - - 3? I.

Digitalis purp. Kraft i Vattufot - 35 g,

Tobaks, kraft i Vattufot - - 362.

Pracmier af Medicinfka Societeten i

Paris ----- 366.

Chirurgi/ka Håndeifer rörande Hufvu-

det 368»
Om Msrcurii ftelnande vid vifs Köld-

grad 3 80.

Bref från Fahlberg til Profeffor Ber-

gjus 383-
Sått at göra Cremor Tartari lått-fmålt 384.

Om Violae Caninac Medic. Kraft - 385»

Håndeifer vid In - och Utvårtes Sjuk-

domar - 38?.
Förteckning på Födde och Döde i

Stockholm 1784 - - - 394*
Bref från Hof-Rådet och Ridd. Mur-

ray til Prof. Bergius - - 39?.

Låkare-Nyheter - - - - 396.

) C 3 R<



R egift er
o/ver • t

Sjette Bdndeu

Acetofel-Syra$ den famme fom Socker-fyra, 2.

Achard, 8, 90, 91,

ACREL (OL, Af) 141, 143, 273.
y£thcr Nitri, defs beredning och kraft, 319.
AFZEUUS (PER) M. D. 111, 237, 35i*
Ålbuca beikr, 92-

ALM (JAC) PrQf, 297.
Americaner, anm. i88«

Arnoenitates Acacjem, Linn, continueras, 39g,
AMMONS Inftr. at fprånga Biäsften, 24.
Amputationer, 126,

Anafarca, 199, 393,
Anclylofis fpuria, 38?, 387, 388*
Andedråcktens vårkan på Luften, 2^9,
ANDOVILLE (Pr. Chir. du Ror) 283»
Anevnfma, dtfs operation, 289»
Angma gångfe, 76, 1&2, 190.

APELBAUM (NILS) 98,
APELBAUM (PER) 96, dåd 9?;
Arfenici kraft emot Kräftan, 57, 62, 68*

Arterers Ligaturer, 127,

Aftbma Convulfivum, be/krifven, 26.

1
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Rcgiftcr.

B.

BANKS (Prefid.) 97.
Bark-mjöl, defs vårkan fom Mat, 17g.
Bnrna-upfoftran och fjukdomar, 4.

Barn fom födes i I2:te månaden förklaras

oåckta, 3-3^
Barnbörds-Hufet, publika, 89, 297.
BAUDELOCQVE (Accoucheur) 282.
Bi£CK (ABR.) M. D. K. Ar.ch. m. m., 62.
Begrafningar i Kyrkor m. m. 200.

Benbrott, 138- — i cJavicula och Par. 139,
166.

. - - complic. 140.

Benfår, deras bot, 10.

BERG (P. M.) M. D. 238-
BERGUS (P. J.) 299, 300, 383-
BERGMAN (TORB.) 354.
Berferkagång, en fiukdom, 3#

BESKOV (G. J.) Stads-Chir. i Arboga, 324.
BIERKANDER (CLAS) 94.

BJÖRNLUND (B.) Affettor, 3, 238, 38?-
Biodfvulft vid knået, 166.

BLOM (Afleflbr) 169.

BLOM (Barnmor/ka) 347-

BLUMENBACH (Prof.) 167, 188-

Bläsften, underfökt, 22.

BONSDORFF (GABR.) M- D. 237, 238-
BROSE, en Qvakfalfvare, död, 396.
Bråk-fkårning, i3S, 277, 289-
- - Band, 276.

Brånbar Luft at Jått producera, 397.

) ( 4 BUS-



x Regifler,

BUCHAVE (Doflor) 141,

Bar-fyror underfokte, 210.

Böid vid Anus, 166. ~- Vid coflae fp. i^o»

C,
Cajeput, Oleum, ?7,
Calmus-rot, defs nytta, 33a
Campahula, HåfslekåJ, åtelig, iof,
CAMPER (PETR.) 22.

Cardialgie, bot, 176,

€ARGER (C. H.) Prov, Med. 230,
Catalepfie, 93,
CatharrakFebrar, gångfe , i${.

Caqt. potent, kraft mot galne Hundars be|f, 59,
Cicuta, farlig for Kreatur, 105.

* CIRILLOS method at bota Siphilis, 396,
Colica hyfterica bot, 173,
Coil. Med» i Preuffen , defs dom-råttighef, 95,
* - - - Stockholm, 262.

COLLIANDER (J. Q.) J-eflor och Prov,

Med, 19g.

Cophofls diuturna, t*tfi

Cremor Tartari at göra låttfmålt, 384'
Cruciferae, deras antifc; kraft, 107,

Crufta Lactea, 174.
Curculioner bejkrefne, 2I2«

D.
DEMOURS (Oculift) 109, 20?. 1
PENEKE (C. H.; 62.

PiiSAULT (Pr. Chirurg.) 273, 28L
DES*



Regijfer*

DESCHAMPS (Pr. fchirörgf.) 27*.

DESSAUSSON (Öhirurg.) 120.

Digitalis purp. defs kraft mot Vattufor, 358»

POMBEY (Bot.) återkommen til Europa,

235,
DRYANDER (JONAS)" 92, 97.

Dödfödt Barn at uplifva, 258»

Dödligheten i Stockholm, 208»

E.

Eau antiputri !e undérfåkt, 20.

Eau de Luce
?

båfta tilredning , 234*
EKMAN (O. J.) 28, 238-
EKBARK (C. D.) P. M. Aff, 25,96, 214,

Ekållon, tjenJige til föda, 100.

Eletfrifte gniftror hafva ingen fyra, 8»

Eletfricitetens urfprung, 18, IQ* Dels nyt*

ta, 109.

Eiephantiafis, 238-
Epilepfi at hindra j 279/
Evdiometer, defs nytta, 5, 367»

F.

FAHLBORG (SAM.) Chirurg. 299, 383»
Fateburs-Sjön befkrifves, 77*

FAXE (ARVID) 93, 213, 3l6.
Febris ienta nervofa , 170.

Febers nytta eller Jkada vid Chroniika fjuk«

domar , 368.

Ferrurn phosphor. 317,
Fifkljufens Hiftoria, 93.

Fluor Albus, bot, 173,

) ( ? Ftofc



Flufsfpat, defs underfökning, 21.

FLODIN (C. CL ) Prov. Med. 179.
Flåckfeber, gångfe, 155.
Foglar at upftoppa, l<^6.

FONTANA (FEL.) Prof. 259.
Forceps, anm. vid defs bruk, 2^8»
Fofter , födt efter Modrens dåd

, 347.
Fotvattens nytta mot Podager, 53.
FOWLER (Eng. M. D.) 362.
Fratfura Clavicuiaj, 291. Bandage dårtil, 294.
- - - Cranii, 324.

Fulica Chloropus, beifcrifves, 6.

Fulflag, 129.

Fårens Svindel, orfak, 261.

Födde och Döde i Stockholm 1784, 394»

G. ]

GAHN (JOH. GOTL.) Affeflbr, 313.
Gangraen, den väta, i Sjukhus, 108 , 120,

I2<>.

GEOFFRÖI, ig.

GERSSON (JOS.) M. D. Accoucheur, 136.
Get-hudar, fraittofamme, 108»

Getim urbanum, 56.

Gickt vid pudenda, 321»

GLEDITSCH, 9.

GMELIN, 12.

Gramen oflifragum, 9-

GRILL (AD. ULR.) Bruks-P. 165.
Groffeffe, längfam, 186.

Gulfot, 239.
Gum-



Regifter.

Gummi Gutra, emot Tamia , 167.

Gurkors nyta, 166.

- - - värkan mot Rötfeber, 278*

H.

HAGSTRÖM (A. J.) 163 5 bef. 236.

(J. O.) Med. D. Prov. Med.

257, 347-
HALENRJS (J. P.) Prov. Med. 194,

HARTMAN (Apoth.) död, 235-
HAST (B. R.) Aff. död, 94.
- » (Med, Lic.) bef. 236..

Haeggbarks-Decoct, 3,

Haemorrh uteri, bot, 69.

HEDIN (SVEN) Aff. 141.

HELLENIUS (Prof. i Åbo) 252.

HERjEUS (CHRIST.) M. D. 220.

HESSELIUS (AND.) M. D. 233.

HIERTZEL (G. F.) Aff. bef. 97.
HORNSTEDT (CL. FR.) Studiofus, 317.
Hotel-Dieu i Lion, fjuk-fkötfel, 119.
Hufvud-ftador, fvära, 112, 116.

Huggfår öfver Nackbenet, 371.
- - - . Kindbenet, 378.
HULTMAN (DAV.) Aff. 9g.
Hundar i America, anm. 188-
Hunger$ värkan 1784, 25, 26, 169, 179,

203, 221, 222, 333-

HUNTER (BENJ.)K. Lif-Med.död, 23?.
Hvitkål, defs art, 173.

(

Hvita Infl, Svulfter, i^o.
1

Hy-



Regijter*

Hydrocele, bot, 165.

Hydrophobie at bota och förekomma, 393 ^

400.

Hydrophthalmie, 134,
*

j.

Jårn at förena med Zink, 12,

K.
^•Kikhofta, gångfe, <?4$ bot, 141, 22?, 390,

Kinkmas nytta eller /kåda, 366.

Ko, fom fö dt på en gäng 5 kalfvar, 2?2.

Koppor, gångfe, 53, 179> I80, 189 > x96,
22?, 243.

KREY (FREDR.) Affift. i Chir. Soc. befor-

drad, 397.
Kräfta, bot dirföre, 57, 279.

L.

Lacerta bimaculata befkrifves i.Lacaftris 167»

LASSUS (Fr. Chir.) 286.

LAVOJSIER (Fr. Chem.) 17.

Lazarettet, K. i Stockholm, 86.

- - - - Sahlgren/ke i Götheborg, 87*
* - - - i Borås , 182.

Ledfvulfters bot, tffcå

Ledum paluftre, 5? , ?7> 239»
Levift. rad. i Decoflf, 173.

•LINDROTH (P. G.) 8, 141, *?6, 163.

Liqa» Anod. intr., defs beredning och kraft,

319,
LOB.



Regi/ler*

LOBSTEIN (JÖH. FR.) (Prof.) död, 96.

LODIN (JOH. G.) M. D. 237.

Loxia* några Species befkr. 92.

Luftarters värkan i allmänhet, 260.

Luftarter, inblåfte hos kreatur, 95 värkan i

fjukdomar, 24. v

Lycopod. clavat. defs kraft, 176.

LYMAN (j. LO Prov. Medicus, 178, 3?o.

\, M.
Magnefuim, 3 ig*

Mania, bot, 99, 166, 17?*
Martc på Frukt-tråd, 319*
Mat-ordning vid. Cur-hufet i Jönköping, 17,

MATTHIIS (M* D* Accoucheur) 208, 284*
Medicin/ka Societeten i Paris, defs famman-

komft, 4»

Medevi vSurbrunn, 301*
MEDERER (Prof*) 399,
Menftruation , tidiga 100*

Mercurii frysnings-grad, 3go*
Mefembryanthem. Crylt* ftarkt diuret 273*
Mefsling, gångbar, 225, 344»
MICHAELIS (Lif-Med.) 168, 188*
Miliaria Alba, anm* 176»
Mineral-Kållors underfökning, 30»

Mineral-Vattens ikadhghet i Vartufot, 203*
Mjölk, allahanda /lag», granfkninr. 106*

MONTIN (LARS) M, D. Affeffor, 26,
död, 97*

Morer, anm* 188*

Mor.



Regijfer.

Morve, en dödelig Hund-fjuka, 29*
MORVEAU (GUYTON DE) 90.
BULLER (OTTO FREDR.) död

, 96*
MURRAY (Hof-R* o. R.) 321*
MU TIS (JOS. CELO 93.
MUZEL (Fr. H< L<) död, 97,

N.
Nerver årervåxa når de bortikåras, 261*
Ne,rveufe fjukdomars tecken, 5*

NORELL (CARL) M. D, Adjuntf, död,
236.

NOUFFERS Ma/kmedel, 172, 240, 244.
NYANDER (JOH<) M. D..P. M. 98*
Nåfan m?ft afhuggen, 377.
Nåfslor från Jamaica, 212*

O.
ODHELIUS (J- L.) Aft 2, 16, 29, ^8,

61, 208 , 316, 323, 35* > Aoc*
- - - - (ERIC) M* D, 236, 237, 238*
Oper* Caefarea , 6l*

Ophthalmoftat, 109, 2o<f*

Opium mot Sipbilis, 56^ 81* — mot Gaö»
graen, 166*

Ormbett, bot, 26!

R
PALANDER (L* A.) Laz, Chirurg* 23 8*

PALM (CHR.) Stads-Phyf. i Weftervik, be-

fordrad, 397*
PARK



Regifter*

PARK "(HO Chirurg, 184*

PAYKULL (G,) Hof-Junkare, 213*

PELLETAU (Chirurg* Prof*) 289*

Pera arborea betor* 93*
Phthifis, 177*

Phahena Tinea Bet* be/kr* 213*

Phellandrium, farlig för kreatur, 105»

PIPPING (JOS. G.) 97, 237*
Pris-frågor i Göttingen, 95*

Puerperal-Feber, defs bot, no«

Q»
Qvakfalfvare, <f8»

Qvarts, defs uplöstrings-medel , 90*

R*
Raclritis, 56*

Reprodu&io Nervorum, i68#
Retroverfio uteri, 388»
RETZIUS (A* JO Prof* 317.
Rhabarber-jordens beftåndsdelar, t#

RINMAN (B. R. o* R*) 16*

Rofvor, nyttige til om/lag, 18?*
LE ROY (ALPH.) M* D* Accoucheur, 13,

207, 282*
ROSENBLAD (EBERHO 97, afikedad, 97*
ROSENSTEIN (N. v.) K* Arcrn, defs Bok

om Mafkar *:te uplagan, 236*
ROTHMAN (GÖRAN) 30*

RUDBÅCK (OLOF) Arcrn, defs Nataralic-

Samiing^på LSfftad, i63#

RUNG



Regifler*

RUNG (DO Stud. Chir, 273, 2gn
RYDBÅCK (ERIC) Prov* Med* 2ou
Råtta, hvit, 256*
Rådfot, defs art, 25 > ff, 192, 199, 21<>j

33?*
Rokvirk, defs värkan på luften, g*

Rånbår, faftens kraft mot haemorrh. uteri, 69*
RÖNNÖW (CASTEN) 88*
Rotfeber gångfe, Ig2, 190, 191, 194, 196*

201, 241, 333*.
Råtfår, 1 2 1*

S.

SABATIER (Fr* Cnir.) 2g6*
SAHLBERG (JOH*) Atfeflor, 17U
Sacch* Satufni, defs värkan invårtes, 172»

Sa!* perlatum, 317*

SALOMON (ELIAS) 98, Promotus, 236*

SANTESON (A, L*) M, D* befordrad, 236*

Sarcoma oculi botat, 388»
SCHEELE (C. WÖ i, 210, 317*

SCHMALZ (C\ L.) M. D* 165*

SCHUT2ERCRANTZ (HERM*) M. D, K*

Arch* 230, 368»

SELLE (C G.) 24*

Signerier, 181* 182*

Siphilis, 55, 99,171, 179) *93> 226* 2Ö2*

Sium, farlig for kreatur , 105*

Sjukdomar i Carlscrona Sjukhus, 213, 3l6#

Skålfpåcks-Mjölk , nyttig i Kikhofta , 390*

Skårande Saxars nytta eller fkadlighet, 205*

Skörbjugg, hetfig, om den gifves, jp7>Mj
176, 31& SlamP*



Regi/ler»

glampfår på Hufvudet, 363, • 373-
Smitta fprides genom Soldaters marcher^ 202»

Soldaters hål fa i qvarteren
, $f

Spanfkt Snus, defs beftåndsdelar, 13*
*

SPARRMAN (AND,) 1 , 212/
Spiritus vini förvandling til Vatten, 17*

Spafmodiika fjukd, gångbara, 985 bot, 166*

Starr, Venerifk, defs operation, 2, 109,
134, 20^ 5 Svart, '99, 166*

STEIDELE (RAPH.) Prof. 258*
Stengyttr ingår i tarmarne, io8»

- . Operation, 136, 274, 289»
StenpafTion hos Barn, 55 i allmänhet, (Pra*

mium ) 94»
Strypfjukan, 4, 177*
SUNDBERG (ERIC) defs Teft. 94,
Sutcliefs medel mot Kikhofta, 390»
Surbrunn på Södermalm, 214, 313»
SVARZ (OLOF) 212, promotus, 238.
Sväljande, oförmögenhet dårtil, 141»
Synchondrotomie, Jyckl. anftåid, 207*
Syra af Campher, 397*

T
TENGMALM (P, GOM. D< 237; bet 397,
THEEL (DAN.) M. D, Öfv. Dir, m,28i*
Theriaks högt* tilr* i Paris, 19*
THUNBERG (C. P.) 92, 236.
Tobaksrökande vid Mercurialier, 172^

i - - Skadeliga bruk, 3445 nytta, mot Vat-

tufot, 362»
TODE (Prof,) 323*

Tym-



Reglfltt'

Tympanites, bot däremot, 366»
Tårfiftlar, 133*

u
Ulmi Cortex, 57.
UNGE (£.) Prov. Med. ipo.

UNDERWQOD (SAM.) Fng. Ch, I«>

V.
VADSTPvÖM (J. A,) 53.
VAHLBOM (J. G.) AfT. 26.

WARREN (Eng. M. D.) 358,
Vatten-Salamander, exp. därmed, 167.

Vedi is , defs bruk , 25$.
VEHSER (DAN.) M. D. AfT. död > 96.
VERTMULLER (C. H.) Prov. Med. 189.
VERMONT (Dr:s i Frankrike Accoucheur) 206.

VenerijQca fjukdomar i Sverige, Bief därom til Kg!»

Maj: t, 262.
Veficatorii krafc mot galna Hundars bett, 6l*
VESTBERG (J. L.) M. D. 236.
VESTMAN (JOH.) M. D. Affcffor , .dod, 398*
VICHMAN (DAN.) M. D. 77, 315.
V1CO D'AZIR (Prof.) 351.
VINZEL, 21.

Vinum Aromat. , defs kraft i Rötfår, 123*
Viola Canina, defs kraft, 385.

"

Viicus quernus, defs nytta, 330.
VITKOPH (M. D. Prof.) 347, 34g.
Volfram, en ny Metal undertokt, 232»
VOLTA (Phyf. i Pavia) 397.
Vomitas Cruentus, bot, 176*

VÅHLIN (AND.) Affeflbr och Prov. Med. 204.
Våt och varm Sommars värkan på Trägårds-växter, 39^/
VÅTSTMAN (C. H.) Prov. Med. 332.

Z. Å. Å. Ö.
ZETTERBERG (HENR.) M. D. Pr. Med. äöé, 397'
.ÅKERBERG (M. D.) 193.
.>£ther Vitrioli nytta för Htfndar, 25?»

Ödla från Java, 317*
ÖDMAN (SAM.) 3, 93.
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