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JLJenna Skrift fortfättes hädanefter

under detta nya namn^ emedan den lått"

ge/edan uphort at utgifvas Veckotals

;

men til Lä/arens beqvämlighet blir den

i 5 eller 4 Afdelningar utlämnad
y pä

det det Nya i Läkare - Vetenfkapen må

fä mycket förr blifva kunnigt.

Det ankommer pä myckenheten af

Prenumeranter , om denna Skrift y fom

ofelbart gor nytta for de i Lanclsorterne

viftande, kan länge fortfara ; åtminflonc

Jkall dett ej ajjladna genom min under*

JätenheU

Stockholm d. i Sept. 1787»

Jöh. L. Odhelws.
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WECKOSKRIFT
För

LÄKARE OCH NATURFORSKARE.

Åttonde Bandet-

Utdrag of Prov. Mediet i Ekf/S DiJJriä
1

Doétor % A. WadstrSms Etnbets-Re*

lation for 1785.

En Gafk om 13 år har alt ifrån yngfta

åren varit dumbe och finnesfvag. För-

ledit år hade från honom bongått 10 alnar

Binnickemafk och bän hade cia med någoa
nytta brukat Ma/k- medlet. Modren oblige-

rade mig at å nyo föiföka famtna medel,
hvarföre den 19, gafs om morgon pulv. Rad.
Filicis och därefter Bolus efter Mad. Nuf-
feks fått. Han hade håraf ej den minfta

värkan, hvarföre kl. 12 på dagen gafs et lod

Sal anglicanum. Eftermiddagen fick han 2:ne

tjlråckelige Sedes , men utan afförning af malk.

Om aftonen g«fs 20 droppar Elixir foetid.

Ph. S. hvarmed fortfors uti 3:ne qvållar. D.
23 fick han åter pulv. Filicis och därefter

kl. 8 om morgonen 10 gr. Merc dulcis famt

^ gr. Refina Jalappae och 10 gr. Bilis bubu-

lac uti Bolo. Frampå middagen fick han vår-

PW.B.Nioi. A -" kin
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kan af medlet, då 20 alnar mafk medfölg-

de. Vid middagen fick lian endaft njuta en
tunn BouilJon af Hons. Några dagar däref-

ter fick han åter famma medel, och då bort-

gingo 12 alnar af mafken. Altfedan den ti-

den har Gåflen haft mera förftånd och bör-

jar tala något, men med möda. Månne ma-
/ken kunnat förordfaka denna aphonia & in-

lania? Jag har flere gånger haft tilfålle för-

föka Nufferika medlet, ej altid med Jika vår-

kan, och har fåledes fallit på den tankan,

at Draftica ej få tilråckeligen exercera lin vår-

kan på tarm-canalen, då ma/ken år dar, i

anfeende til den mångd af flem, fom gerna

åtföljer honom, hvarföre jag trodt det vara

båft at förut nyttja dels foetida, för at döf-

va ma&en, dels Salia digefliva, för at löfa

flem. Ytterligare förfök fkola decidera den-

na fak. Pulv. Filicis år våmjaktigt och fåle-

des tror jag at fcetida, tillika med Refina

Jalappae och fel. Bov. kunna göra lika nytta ?

Epidemifke fjukdomar uti Maji månad
voro: Kikhoftan och Mefsl'ingen , den fenare

likväl ganfka lindrig, få at fållan Låkaren
rådfrågades. Nu började åfven en Amphi
merina catarrhalis putrida et Petechizans aC

ifa fig. De fjuke klagade öfver Rheumafi-
Jke vårkar omkring hela kroppen, hofta, en
befynnerlig matthet, hvit tunga, fom Jångre

fram i fjukdomen blef mera oren och flute-

ligen brun, be/k fmak, ftark hufvudvårk,

t«n-
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tenfiones Rheumatycae in nucha, yrfei hos

alla. Fefechiae vifade fig hos tvånne perfo-

ner, fom för mig diagnosticerade fjukdomens

natur. Leniora Emetica och Laxantia Rha-
barbarina, utgjorde förfta och förnåmfta in*

dicationen. Mixtura Salina med Tärt. eme»
tico, gjorde mycket godt; åfven fom pulv.

Jpecacuannae Thebajcus ökade transpiratio-

nen och lättade ömheten, Samma feber ha-

de åfven uti Wernamo och Woxtorps Sock-

nar, Osbo Hårad, i början af månaden (i^

yppat och tiltog dageligen med häftighet, Ja

at Hr. Probften Ståhl bief nödfakad fånda

mig en expres, med beråttelfe om Sjukdo-

mens förhållande. Jag utfånde den ii E-
metica, Rhabarbarina, Cremor Tärt. med i

gr. Tärt. emetici på uncen, Mixtura Dia-

trion , Acidum Vitr. tenue och Kinkina. De
fom nyttjade af de förefkrefne medel, funno
fig båttre. Farfoten fortfor i flutet af måna-
naden, då å nyo Medicamenter utfåndesj

jag har dock i anfeende til Herr Probftens

aclivitéj ej be(iöft vara på ftålJet perfonligen.

En Gåffe om 17 års ålder, fom hade

en Elephantialis, nyttjade efter min förefkrift

Decoftum Ledi paluftris, tillika med ljuma

bader af famma ört. Sedan man fortfarit nu
uti 4 månader med famma methode, år han
tåmmeligen frifk.

Hr. Schmuckers Maflkmedel har jag för-

fökt emot Taenia, men utan minfta värkan,

A 2 tvåa-
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tvånne Bann med lumbriti och åfven afcari-

des hafva nyttjat det mea förmån. Jag fö-

re/kref det nyligen for en karl , fom hade

*åmme!igen fåkra tecken til mafkar. Förfta

gången gifvit gjorde ået ingen verkan, men
efter andra repetition utdrefs fyra (rycken

metmaikar. Han har repeterat det federme-

ra, altid med famma nytta. En qvinna fom
långe haft epileptifke anfall, hvilkas ordfak

mifstånktes vara malk, nyttjade det utan an-

nan förmån, ån at paroxyfmerne blifvit drå-

geligare.

Viola Tricolor har jag nyttjat för en 13
års Flicka fom hade Tinaea capitis. Hon ha-

de förut nyttjat Ledum Paluftre både ut- och

invårtes val med någon, men ej radical

nytta. Det år fant at hon ganlka långe con«

tinuerade med Viola? bruk, och kanfke hon
ledsnat aldeles dårvid, om jag ej varit en-

vis at förmå hennes föråldrar til continua-

tion5 men nu år hon aldeles fri/k.

En Bonde 40 år gammal, flark, fet

©ch.blodfull, hade, fedan han gått lång våg

i fommar-hettan och blifvit mycket varm,
druckit en mångd af kalt vatten , hvarefter

hela kroppen upfvålde. Jag befökte honom
och fant det vara en riktig anafarca. Docl.

Hamiltons ron med fvettning, tyckte jag

hår med förmån kunna och böra nyttjas 5

hvarföre jag den 24 Junii om aftonen \k ho-

nom få 25 gr. pulv. lpe«ac- Thebaicus och
dar-
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därefter varmt FJåder-Thée. Han fortfor fe-

dan med en fcrupel bvar afton och blef in-

om 14 dagar aldfelés frifk. Det år vift at

detta medel vid många tiifålien gör en adr

mirable värkan och bör vid förkylningar i

fynnerhet alrid emplojeras.

För at vifa huru farligit det år at nyttja

dåligt Tenn til dryckeskåril, får jag åran up-

gifva följande cafus : En Man på Landet ha-

de några dagar varit borta, och då han vid

hemkomften var ganfka torftig, grep han til

och drack ur en Tenn-kanna, uti hvilkea

furt dricka flått
}
kanfke öfver g dagar. Om

natten fick han upkaftning med flitande uti

inålfvorne. Lyckligt vis var jag uti granfka-

pet. I början kunde jag omöjeligen mifstro

ordfaken vara af det i flopet varande fura

dricka, utan gaf honom emollier.ande Ciyftir

famt omflager af Krusmynta kring magen.
Som han berättade at han varit varm och
druckit dricka , trodde jag ordfaken kunna
vara en förkylning. Et Camphert-pdver med
Extr. Thebaicum gafs för at lindra refven

och öka transpiration, men plågorne fortfo-

to nåftan iika. Ordfaken blef då uptåckt på
följande fått: En granne hade om morgonett
druckit utur famma kåril och fick innom en
kort flund därefter upkaftning. Detta ^gaf
mig anledning at underföka Tenftopet. Dric-

kat kändes i fmaken ganika furt och ftråft

fom Acetum Saiurninum. Jag låt den fjnke

A 3 fos
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fedan nyttja Oleofa & Mucilaginofa och han
blef ånteiigen åter friik.

Redan i /lutet af Augufti månad und-

feck jag ordres at refa til Flisby Socken

,

dar en rötaktig feber, enligt Hr. Kyrkoher-

den LivtNS beråttelfe, upkommif. Den 30
Augufti vid min ditkomft fant jag oiver 30
perfoner fjuke , hvarom jag tilförene uti får-

fkildt Memorial haft åran inlämna beråttelfe.

Sjukdomens fymptomer voro: hångfjuka någ-

ra dagar föran de lades til fångs, förenad

med matleda, hufvudvårk, ömhet i kroppen,

oren tunga och liten ha-ekhofta. Sedan bör-

jades yrfel, ftark törfl och hetta me^ erup-

tion af Petechia?. Tor/k var allmän och gjor-

de fjukdomen långlam, i anfeende til defs

flera repetitioner. Tartarus Antim. eller Ipe-

cacuanna , acuerad med Tärt. Antim., ut-

gjorde forfta indicatum 5 fedan Rhabarbarina
,

Cremor Tartari med 1 gr. Tärt. Antim. på
uncen, nyttjat repetitis vicibus om dagarne 5

Acidum Vitr. tenue uti drycken , Mixrura

Diatrion om qvållarne, för at minfka de

Rheumatifke vårkarne; Mixtura Salin; Ph.

Panp. om dagarne och ånteiigen Kinkina.

Hår får jag åran anmärka, at jag vid fjukdo-

mens förfta början och fedan i defs fortgång,

hos måjiga obferverat Dyfenteri/ke fympto-

mer, hvaremot jag låt dem bruka Diafcor-

dlum författ med flores fulfuri*

Pi-
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Pigan Stina Pehrsdotter från Ekfj5 Soc-

ken , anmålte fig den 3 September; hon har

i flere år haft benröta afVeneri/k ordfak och

på Lazarettet i Jönköping legat uricut; men
förmodeligen har fmittan då redan varit for

gammal. Den 4 Sept. om aftonen gafs et

gr. Opium, hvarefter hon [of ganfka tranquilr.

Den <> fick hon 3 gr. på dagen. Den 6

,

fömnen hade varit tåmmeligen jåron. Nu ficlc

hon 4 gr. på dagen. Den 7 ökades dofis

tif 6 gr. på dagen, urarrat hon blef fömnig
eller at excretio alvina rrun/kadcs. Den 9
ökades dofis Opii til 8 gr« på dagen och
den II til lo. Ånnu min/kades ej den na*

turliga ftolgången ej heller blef hon af den-

na dofis fömnig. Den 12, 13, 14', l<f,

16 hade hon nyttjat 10 gr. Opium dageli-.

nen. Hr. Reg. Fält/karen Siegbahn hade
under min frånvaro fjukvården , och han

berättade mig at hon de 2:ne fifta dagarne

varit nog förftoppad, hvarföre han uphört

med Opium och gifvit henne Laxans. Med
Opium fortfors fedan uti 14 dagar, men llu-

teligen måfte man dårmed uphöra, i anfeen-

de til obftruflion, fom det förordfakade.

Hennes nattvårk hade varkeligen minfkat fig ^
men hon kunde dock ej kallas fri/k. De hån-

delfer uti hvilka jag nyttjat detta medel, haf-

va alla varit af den beikaffenhet, at Mercu-
ren utan fynnerlig nytta kunde appliceras 5

men jag måfte tillika öppenhjertigt bekänna,

A 4 at
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at jag aldrig fedt någon radicaltjCurerad med
blotta Opium.

En Garfvare-Huftru hår i Staden, 38 år

gammal , hade redan öfver 4. år haft en be-

itåndig hofta med någon andetåppa. Forle-

den Vår började Mage, Ben och Lår at fvul-

na, hvilken vattenaktige fvulnad fedan dage-

ligen tiltog. Den 29 Sept. blef jäg tilkallad

för at vara närvarande vid puncturen, fom
då fades /kulle forråttas af Hr. Reg. Fålt-

/kåren Siegbahn. Jag toucharade den fjuke

och farit en tydelig rlucluation i Buk-cavite-

ten$ men fom inga tecken hvarken til rup-

ture eller qvåfning voro närvarande och få-

ledes puncluren fyntes mindre nödig, få o-

bligerade jag Hr. Siegbahn at ännu några

dagar innehålla med operationen och berät-

tade honom den nya fvettnings- methoden.

Vi blefvo fnart öfverens at förföka den 5

faftån jag hade anledning at tro det ej

något medel nu mera radicalt kunde hjelpa

den fjuke. Samma afton fick hon 1 Ser.

pulv. Ipecac. Thebaicj, hvarefter hon ikläd-

des et Flanels-lintyg och lades emellan 2:ne

Filtar och fedan gafs några koppar varmt

Fiäder^Fhée. Kroppen blef Het, men ingen

fvettning utbröt, hvarföre åter efter två tim-

mars tid en half Ser. pulv. ingafs och där-

efter fölgde en ftark fvettning, fom fortfor

r>å r
;of öfver 3:ne timmar. Om morgonen

mättes buken och fants' då minfkad til 2me
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goda tum. Patienten var ganfka munter, be-

rättade mig at den oro och vårk, fom förut

hela tiden varit odrågelig, nu mycket vore

minfkad. Ben och Lår fom förut varit is-

kalle, voro nu värme, åfven fom den öfri-

ge kroppen.* Andetappin var minflkad och

pulfen tammeligen reguliere, faftån matt. Vi

öfverenskommfl^nu at mellandagarne gifva

henne Calomel, Scilla och Gumi am:cum lamt

Extratfum Taraxaci uti piller. D. 22 itere-

rades fvettnings-medlet med i Ser. pulv* I-

pecac. Theb., hvilken dofis nu var uTracke-

lig at bringa henne uti en . lagom fvettning,

afpaffad efter hennes krafter. Om morgon n

den 23 måttes buken och fants hafva aftagit

2:ne tum. Tilftåndet var roligt, finnet mun-
tert, men Patienten ganfka matt. Af denne

fiftnåmde ordfak måfte man vånta til d. 2?
med repetition af pulfvrer. Under denna ti-

den hade hon mådt ganfka val til d. 24 om
aftonen, då åter andetåppan tiltog och bu-

kens vidd ökades, få at den var 2 tum vi-

dare om morgonen d. 25. Om afton togs

åter j Ser. af pulfvret, men ville ej agera

föran man 2:ne timmar därefter åter ingif-

vit en half Ser., då tilråckelig fvett utbröt,

fom varade ifrån kl. g til half i om natten

med lindring i alla plågorne. Den 26 och

27 hade bukens vidd åter aftagit , mea fvul-

naden i fötterna ej fårdeles mycket. Den
27 om aftonen togs åter pulfret, ivareftee

A 5 hon
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bon fvettade; men ej få mycket fom de för-

ra gångerne och blef ej heller buken myc-

ket minfkad. Den 28 mådde hon dock tårn-

roeligen val med lindring i fina plågor. D.
30 'hade åter buken och artdetåppan tiltagit 5

hon ville då nödvändigt undergå punfturen,

men fom förut detta medel bekommit henne

val, afftyrkte jag operation $« vidare, och

rådde henne at hvarannan eller tredje dag

fortfara med pulfret alt efter krafternas til—

ftånd. Vid min hemkomft den 19 Oclober

fick jag veta, at hon den 6 blifvit punfterad

och at hon dödt den 8 om morgonen. Af
denna Cafus har jag fått anledning tro, at

pulvis Ipecac. Thebaicus uti Vattenfot måt-

te göra mera nytta ån både piuretica och

Draftica, innan Patientens krafter hunnit blif-

va för mycket medtagne.

Botemedlet emot Skabb , fom uti Vecko-
skriften för Läkare och Natur-forfkare <^ B.

p. 139 år recenferat utur Schmuckers Ver-

inifch: Chirurg: Schriften
f

har jag med full-

komlig nytta emplojerat för 2:ne hederlige

Måns Barn hår uti Staden? den ena fyftren

behöfde dock iångre tid ån den andra. —
Under min varelfe i Norrköping öfver Jul-

riålgén, har jag nyttjat famma medel för en

förnam Dame, hvilken tillika med fine barn

länge varit fmittad. Jag hade den glädjen

foart fe dem alla fri/ka.

För
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För at vifa huru mycken fkada vare få

kallade univerfelle Medicamenier ofta kunna
göra, då de utan urlkilning nyttjas, får jag

åranupgifva följande håndelfe: Rådman Falck,-

45 år gammal, mycket fet och blodfull, var

under den tiden maligna febern angripit Fru

,

Barn ochtjenftefolk
,
ganfka rådd för at fjelf

blifva fmittad. Jag rådde honom dårföre at

taga de vanliga förvarings-me-del, dem jag

fjelf nyttjade. I början af September börja-

de han fjelf kånns iig matt, oluftig och u-

tan matluft. Han intog då et Laxer-medeJ,

men det oaktadt lades han til fångs den 6
September. Symptojnerne voro i mit tycke

icke^våldfamme; men den 7:de fick han ftar-

ka fvimningar, hvilka fortforo iti 2:ne tim-

mar, hvarefter fölgde yrfel fom continuera-

de til kl. 2 om natten, då han blef utan

både mål och fansning och kunde icke fvål-

ja den minfta droppa vatten. Puifen var gan-

Ika qvafd, anfigtet rödt och bloffande, an-

dedrågten tvungen och arbetande, urin alde-

Jes afftadnad och fmå darrningar i hela krop-

pen. Som jag anfåg detta för en art Apo-
plexie, öpnades ådren på armen, då jag

markte puifen blifva både mera fri och åf-

ven högre 5 et retande Ciyflir applicerades

och Velicatorier fattes påVVadorne, jämte Si-

napismer under fotfålome. Oaktadt alt* det-

ta, fortfor dock tilflåndet lika til kl. 2 om
natten emellan den 8 och 9 Sept. eller fam-

» ' rna
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ma tid, på hvilken han et dygn förut fick

denna paroxysme. Han vaknade då Jikafom

•tur en dvala , trodde dg hafva varit död
och klagade öfver intet ondf. Jag obferve-

rade dock at puifen var febrilifk och urinen

ganfka röd famt en inquietude, fom han

fjeif ej obferverade. Med Temperantia och
fyrlig dryck continuerades hela dagen d. 9
Sept. Emot aftonen måfte jag refa til en

fjuk på Landet 5 men jag tiifade då de när-

varande, at ftraxt applicera Iglar i fatet, e-

rnedan jag fupporierade repellerade hasmorr-

hoider. Den 10 vid min hemkomft var han

död, fedan han om natten förut åter fått en

ny paroxysme, och man hade förfummat Ig-

lars application. Några dagar efter fTck jag

veta at han både fom praefervative och un-

der fjukdomen nyttjat 2:ne flaflsor af den få

kallade Cron-Effencen, och det innom få

dagar. Denne har fåkert upeldat bloden och

repellerat haemorrhoiderne. Onfkeligit vore

at fådane medel blefve inom den Corps,

fom med urfkilning förflår at göra tillämp-

ningen, då ofta fkador Okulle förekommas.

De medel hvilka til Rödfotens hämman-
de blefvo före/krefne, får jag nu åran up-

gifva: Förft nyttjades Tartarus Ant. med
Cremor Tartari, och 12 timmar därefter

Rhabarber och Cremor Tärt., hvarmed fort-

fors de tvånne förfla dagarne. Til Korn-
Hafre- eller Blåbårs-fåppor blandades Körs-

bårs*
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bårs-kåda. Fyra til <> gånger om dagen togs

Cremor Tärt. och Flores Sulph. farr.t om
aftnarne vid fångdags Diafcordium tilfatt med
pulv. Fabae Pechurim effer Hr. A(T. Balcks

upgift uti delis Embets-Relätion fårar 1783»

Jag hade härvid åfven tilfålle at fe det Dia-

fcordium på detta fått blef dubbelt kraftiga-

re. Med förmån nyttjade jag för båttre folk

pu!v. Jpecac. Thebaic. emedan jag tydeligen

markte at det ökade anfenligen utdunftnin-

gen, gaf tranquil fömn och minfkade ref-

ven (a). De fattiga rTngo åtnöja fig med Flo-

res Sulph. til en ^rågad knifsudd, antingen

per fe .tagen uti Oloftvafsla om aftnarne, el-

ler ock blandade med Eleftuar. e Scordio

,

hvaraf jag oftaft fåg en infallible nytta och
agerade det nåftan lika med Doweks pulf-

ver. Acidum Vitr. tenue nyttjades i fynner-

het för dem fom hade feber. En Hus-cur

nyttjades för det ftarka folket ofta med för-

mån. En hård-kokad Åggegula delades uti

4 delar, hvar del beftröddes med ganfka

mycket rödt Lack och intogos 2:ne fådane

delar om dagen, prsmisfis praemittendis. U-
ti Nydala Socken hafva öfver 70 perfoner I

under mit viftande dårftådes, varit fjuke 3 af.,

hvil*;
v

.

(a) Hr. D:r Westring har berättat mig, at uti en
Dyfenteria Rheumatica , abfque Signis putredi-

nis, fom i Norrköping förleden Höft varit nog
allmän, har han med nytta brukat pulv. Ipecac,»

Thebaic.



hvillo mig vetterligen ej mer ån 6 perfoner

dödt. Et nytt bevis at fjukdomen ej år få

farlig, då "medlen i tid nyttjas, Läkaren år

närvarande och man lyder defs råd. Uti

Wrigftads Socken hafva ej mer ån 25 per-

foner varit fjuke och ingen dödf.

Hr. Kyrkoherden Starks Fru hade 14
dagar får min ankomft til Rydaholm, for.

förfta gången varit födande. Barnrnorlkan

,

Danfk til nation och fom fades får många
år tilbaka hafva blifvit uti Köpenhamn exa-

minerad (a), hade under förlofsningen på-

flått fig kanna tvillingar. Hon hade fåledes

med all force arbetat at förloffa det förfta

foftret, hvars hufvud fades ftå i födilen, un-

der det hon tydeligen trodde (Ig kanna det

andra foftrets hufvud, tryckande på mellan-

gärden 5 et befynneriigt låge, aldeles intet

kåndt af fnålla Svenfke Jordegummor, ån

mindre af Svenfke Accoucheurer (b). Båc-

kenet var mer ån vänligen trångt o:h det få

kallade förfta foftrets hufvud ganlka ftort , få

at iluteligen och då Gumman ej på vanligt

vis kunde förloffa, måfte hon i brift af Ac-

coucheur, med en Penknif öpna hufvudfkå-

len och uttömma en del af*hjernan. Såinart

det-

(a) I fenare tider lårer det ej kunna hånda, at den

approberas fom inga infigter åger.

(a) Om ej af fådane fom tro fig b#ra nyttja Forceps

då foftrets hufrud ånnu ej år enclayerat
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detta fofter var (6dt, påftod Jorgegumman
at d?t andra fnart därefter (kulle födas j men
gjorde då ingen underfökning, huruvida Lif-

modren hyfte något mera eller ej. Afgjort

var at dar var ännu et fofter och Gumman
trodde (ig ej böra vidare touchera Frun, fe-

dan födflodelarna, fom honfade, häftigt dra-

git fig tilfamman. Man borde fåledes afvakr

ta nya vårkar, antingen innom några dagar,

eller vid nåfta Nytånning. De. utftåndne plå-

gor, fom varit nog häftige och föreflållning

om deras återkomft, förordfakade en häftig

alteration, hvilken okades igenom Barnmor-
fkans dageliga och ftundeliga prat om nytt

fofter, nya vårkar och nytt födilo- arbete

5

hvarigenom hånde at Frun uti vånftra bröftet

fick en ganfka fvår SpenböJd, fom genom
räddhågan dageligen förvärrades. Vid min
ankomft hade man /krifteligen rådfrågat Hr.

AfTefforen Wåhlin och Hr. Ledoren Do<5r#

Colliander, hviika på den be/krifning de
undfådt, trodde intet mera fofter vara tilfin-

nande. Jag underfökte Frun, fom då på
tredje veckan var liggande emellan lakan,

väntande med oro och utan at vara invårtes

fjuk, på den omtalte Nytåndningen och de
fvåra barnvårkarne. Vid underfökningen kin-

des hvarken något fofter %
ej heller någon an-

nan hård kropp, uti hvad attitude hennes
kropp ftåldes. Lochia voro nu ganfka fpar-

famma och ingen ftinkande flytniog 5 magen
var
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var mjuk och icke ömmande. Jordegumma»
var ånnu qvar och väntade endaft på nåft-

kommande Tisdag , då Nyet (kulle tändas.

Jag anfåg hela denna nya förlofsning förtån-,

kegriller och förfåkrade den bedröfvade Frun
at hon ingen ting hade at befara, upmuntra-

de henne at ftiga up från fången, hvars var-

ma mera mattade, och at ta^a tjenlig ftår-

kande föda, famt förordnade Rmkina, dels

för at öka lifskrafterne, dels åfven minfka

rötan af den materia , fom genom öpningar-

ne i bröftet til qvantitet utflöt. Sedan hon
fått håmta frifk luft och nya krafter, läktes

bröft-fkadorfie och hon år nu aldeles frifk.

Hade ej Barnmorfkan ftraxt efter for'
lofiningen bordi touchera den födandet

Dä fofiret var dodt^ hade då ej vvlu-

men bordt kännas under vältning fida\ från
fida vid vändning af Modrens kropp ?

i

Månne ej rötan >af fofiret åfiadkornmit

flinkande fly tning?

Uti Ekefjö Stad och Socken började i

November en Scariatina Maligna fporadice

vifa fig, men tiitog innom kort tid, at den

blef epidemifk. De fom af denna fjukdom
blefvo angripne, kånde förft några dagar ondt

i halfen med fvårighet at fvålja famt fvulna-

de hals-körtlar, hvarefter fölgde en ömhet
i?ti hela kroppen. Sedan inftåldte fig feber

med föregående rysningar, en påföljande ftark

feetta, törft, hufvudvårk och hos fomlige yr-
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fel. Hos de flåfte var tungan oren och med-

följande åckel eller kråkning. En brånad och

flickande kändes i hela yttre huden, åtfölgd

af en otrolig inquiettude. Svårigheten i hal-

fen tiltog få, at de Jjuke fvårligen kunde

fvålja tunna fåppor. Utflaget började på o-

lika tid at vifa (ig, emedan fomligé ej mark-

te det föråo jiå tredje eller fjerde dygnet i-

från feberns början,, andre åter på förfta.

Af alla fjuke voro de håftigaft angrepne, fom'

längre hade feber-fymptomerne utan medföl-

jande utflag. Så fnart Skarlakans -fläckarne

kjStals utilagit, började anfigtet' fvåila uta«

låttning af haisfjukan 5 men då hånderne bör-

jade lvulna, lättades altid halfen. På <pte,

7:de eller giåe dygnet infant fig en dåfven-

het och hos fomlige fullkomlig fvettning

,

fom lättade alla fymptomerne5 halfen börja-

de då. åfven blifva bättre. Sluteligen och dä

fvulnaden i kroppen började lägga (ig, afTjäl-

Jades epidermis på alla de ftålren fom af

fläckar varit intagne. Barn voro i fynnerhet

af denna fjukdom angripne, dock voro män-
ga fullvuxne häraf hårt fjuke. Af okunnig-

het kallades denne fjukdom hos fomlige en
Rosfeber, hos andre åter JVfåfsling, men
fymptomerne vifade mig tydeligen af hvad
art den var. Ingen mig vetterligit dog hår*

af, men flere, fom i början van(kött (Ig,

blefvo fängliggande hela trenne veckor.

VUL B. N;o 2. B Den
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Den remede fom nyttjades var följande

:

1 början gafs et lindrigt Laxans, hvarefter

ådren opnades på dem fom voro mycket
blodfulle. Omkring halfen applicerades Em-
plaftrum Velicatorium, hvilket aftogs då det

agerat fom Epifpafticum. Til gurgel-vatten

nyttjades fållan något annat ån Åtticka, Vat-

ten och Honung. Så fnart utflaget val blifvit

fullgjort och åfven förut, brukades Camphorata
och Infufum Sambuci. . Somlige fom ville

qvåfvas af Hem , nyttjade Kermes Mineral

:

til i gr. i fender. För öfrigit nyttjades y<
«ter feber-hettan refrigerantia.

Hos tre fårfldlta perfoner har jag haft

lyckan af en tiJfåilig anledning at curera Flcn-

hus på följande fått

:

Invårtes nyttjades Conii extracl, gjord

med defs pulver til 3 grans piller, af hvilka

qvåll och morgon ingafs 5 ft. Med Afleffbr

Haartmans Catarrhal-piller laxerades någon

S«ng.

Utvårtes nyttjades Råf-iffer, at fmörja

med qvåll och morgon, och iå ofta tilfålle

gafs, hölts en med detta Ifter beftruken Klip-

pings-lapp, fom med håftplåfter omkring

kanterna beflröks, öfver rlen. Denna curen

nyt*
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nyttjades 12 a 15 veckor, under hvilken tid

flenhufen fmåningonckiörgingo. Under curen

förmärktes, at hviiketdera iom hålft af deffa

medel efterfattes, få fkedde ' ingen ändring.

Jag får åfven anmärka, at Extraftet infpifera-

des af, famma fommar, utfåddehalfvuxne och

urpråflade Conii gräs, uti Ined gleft linne

överbunden glasburk i Sand Capel, famt at

2:ne af patienterne hade deffa ftenhus på ö"-

gonlåcken af HafTel-nöts ftorlek , och den tre-

dje på bröftet af en tredjedels Riksdalers

vidd, men rlat, dock; rörlig och ej mycket hård.

Om denna curen /kulle vara aitid infal-

libel, hvilken til Kongl. Collegii Medici gran-

laga och iiögtuplyfta bepröfvande härmed ai-

lerödmjukaft upgifves, vore mången i orter-

ne viftande lätt hulpen, for hvilken en fådan

åkomma antingen fatt fig på mera ömt ftäl-

Je, eller dåreft ej någon Medicus eller Falt-

jkår viftas , hvilkens hj^Jp vore oumgängelig.

Härhos får jag allerödmjukaft fända en

fla/ka Råf-ifter, emedan det icke år offici-

*ielt och ej för det närvarande torde finnas

på Apotheken. Cuopio den 4 Martii 1786»

J. H. Långhjelm, (a)

Mufeum Carlfonianum , in quo novas et

felefias Aves, Coloribus ad vivurn brevique

B 2 ' de-

(O Apofcbekari på ftällc t.
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defcriptione illuftratas , Suafu et fumtihus <je«

nerofisfimi Poffefforis , Exhibet Andr. Sparr-
man, M. D. <?£ Proféjfi Reg. Acad. Scient.

Stockholmen/. Mufei Prafecl. Ejusd. Acad. ut

et Societ. Phyfwgraph. Lund* Scient. cc. Litt.

Gothoburgi Heffi Homburg. Membr. Fafc:
i:j: Holmia, Ep Typographia Regia, 1786.
År et prågtigt arbete, hviiket få våi för defs

Typographifka prydlighet, fora i fynnerhet

for den fina, den oförlikneiigen vackra gra-

vuren, hvaruti Hr. Acrel, Kongl. Vetenfk.

Academiens Graveur m. m., öfver gått allas

förmodan och förevigat (Ig, utan tvifvel gör

mycken heder, ej allenaft åt den Herrn fom
famlat de befkrefne Foglar i fit Mufeum och
påkoftat denna Boks utgifvande, utan åfven

st hela vår Nation.

Tjugufem Foglar åro i denna fafciculus

aftagne , en på hvarje folioblad, och det i

den naturligafte ftållning med de Jifligaile får-

gor. Tillika år den* nödiga granlagenhet i

akttagen, at Foglarne efter deras natur åro

placerade, fomlige på klippor och ftenar,

andra bland hvaffen vid ftranden, andre på
qviftar, grenar eller trådets ftammar.

De Foglar fom i denna fafciculus fin-

nas aftecknade. åro följande: l:o Laniuspo-
meranus, 2:0 Corvus Clericus, 3:0 Cucuius

Jerratus
, 4:0 Sitta Caffr3, 5:0 Certhia mela-

nura, 6:0 Anas mollisiima variet, 7:0 Anas
dispar mas, g:o— Foeraina, 9:0 Colymbuspa-

, ro-
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rötis , 10:0 Pelicanus punflatus, Il:o Sterna

alba, 12:0 Fulica Leucoryx, 13:0 Ful: i£-

tiops, 14:0 Rallus auftralis, l5:oTerrao Hy-
bridus, 16:0 Tetr. Canus, 17:0 Loxia FJa-

mengo, 18:0 Loxia totta, 19:0 Tanagra Si-

berica, 20:0 Fringilla Candida, 2i:o Embe-
riza maeJbyenfis, 22:0 Mufcicapa ochracea,

23:0 — Nigra, 24:0— Albifrons, 25:0 Parus

la! byen (is.

For be/krifningarna hafva vi at tacka

Hr. Profeffor Sparrman, de fvara ock emot
den fcundfkap man af denna vidt kringvan-

drande Natural-Hiftoricus bör förvänta lig.

De åro flörre delen korte , dock meren-

dels tilråckelige och begripelige. Til exem-

pel kan tjena be/krifningen öfver N:o XllL
Fulica JEtiops: tota nigra. Roflrum in

regione narium mandibuiae fuperioris et apice

mandibulae inferioris magis nigricans. Peäus
et abdomen ex plumarum apicibus cinereo-

ferrugineis fubfufco undu lata.

Man kan iåtteJigen med Hr. Profeflör

Sparrman tro at Loxia Flamengo vore en
varietet af L: Pyrrhutee, fom åfven ftundom
finnes aldeles fvart, at Fringilla Candida vo-

re en af fjukdom eller annan ordfak hvitnad

Sparf, åfven fom man ftundom fer hvita Kor-

par och Kråkor 5 lamt at Emberiz,a Malbyen-

Jis blott år en kring hufvud och hals grånacl

Gröning5 åfvenfom Tetrao Canus och Parits

fabyenfts torde ej utgöra fårflulte Species.

B 3 Cor-



22 * ) O ( #
Corvuf Clericus ftåf antecknad Tom Rarisfima

in Svecia avis, men vore önifceligit tillika få

veta ftåilet hvareft den någon gång kan träffas.

Nornen Jpecificum Dispar torde fvårli-

gen vara mycket betydeligit ibland Anaiis

Genus, dar merendels alia åro Dispares.

Man kunde lått falla på den tankan at den
Hane och Hona (Nio 7 & 8) endaft vore
et vilfefarande par hemtamde Ankor, fom of-

ta fes aldeles af denna färg, hälft inga rlere,

utan endaft defTa bagge af en håndelfe i O*
ftergötbland blifvjt träffade.

For åfrigit år arbetet få hedrande och
vackert, at man med glädje hår at Hr. A-
ckel redan arbetar på andia Fafciceln.

Leclhnef Puhlica de Vermibus inteftina*

lihus imprimis humanis, qvat hahuit in Mu-
fao Ren Nat : Acaä: Lundenfis d. XVIII
Mart: & feq. 1784 Anders Jahan Retzius,

Profeffor Reg., HoImiae, ex Typograph:
Regia 1736. 8 Maj:, <;$ fidor med ganfka

tåt och fin ftyl, år en liten Bok fom hedrar

defs Auftor. Efter en kort Hiftoria vermio-

logiae och Bibliotheca vermiologica , anför

Hr. R : de 7 Genera af Vermes inteftin : un-

der hvilka han tycker fig kunna föra alla des-

fa kråk, nemfigen: Afcarides f
Gordii , CucuU

lani, Echitwrynci) Planaria , Fafciola och

T*-
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Tania) Han år dock ej förviflad om Cucul-

lani Genus bör fkiljas från Gordii; och har

fig ingen ordfak bekant bvarföre Bloch och
Goeze fört Chaos bland vermes inreftinales.

Gen: 1:0 Afcaris» vermis teres, utrin-

que attenuatus, inarticulatus , ore trivalvi.

Af detta Genus har A. funnit 3 flag hos

MånnMkor:
1:0 Afc. lumbricoides , hvilken inan, för

defs likhet med Lumbr: terreftris, kallat

Metma/k, och tror den finnas både i jorden

och hos .Månnifkan. Den bör rätteligen kal-

las Spol-maik. Finnes egenteiigen i Månni-
(kors fmå-tarmar.

2:0 Afc: Vermicularis
y

i inteflin: re*

#um hos Månni/kor*

3:0 — TrtchoccphaJa, uptåcktes 1760 i

Göttingen af Roederer och Waglerj fnnes

uti inteftin: coecum, på fattigt folk i fynner-

het. Ännu har man ej fedt den i Sverige.

G: 2* Fafciola. Vermis planiufculus, Ii-

nearis, inarticulatus, altero apice attenua-

tus, altero obtufus. Igenom denna beJkrif-

ning, fom år aldeles olik. v, LiNiués, fkiljes

Planariae Genus ifrån "denna: under detta Ge-
nus har A. det enda Spec. F: inteftinaliu

Denna Mafk kan vara från en half til 4 fot

lång och från 3 til 10 linier bred, och ån-

dock fynes intet tecken til mun, anus, ge-

nitalia, tarmar, agg eller folier 5 icke defto

mindre förmår han genombira djurs tarmar

B 4 och
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och kött; famt finnes ej allenåft inuti Fog-

Jars, Fifkars m. m. tarmar, utan åfven i de-

ras Cavitas abdominalis mellan tarmarne och

fierflådes.

Gen: 3: Gordius* Vermis filiformis,

leviffirnos, aequalis, Hr. R. beklagar at han

ånnu ej funnit någon båttre chara&er på det-

ta flags kråkj lika (vårt år det åfven at åt-

Ikilja fpecies håraf. A. antager denna bland

V: inteftinajis human: uppå Hr. Martins au-

toritet, fom funnit den hos fig Ijelf och tror

fnaraft at detta varit G. marinus , fom oftaft

finnes hos Fi/kar. Han år ganfka fegiifvad.

Geni 4: Echinorhyncus. Vermis teres,

inarticulatus, probofcide retracFlili echinara.

Äi de många Species fom håraf finnes, åro

dock inge fundne i Månni/ko-kroppen, men
få mycket allmännare hos Fi/kar 5 dock fom
den endaft år i deras tarmar, behofver man
ej få mycket frukta at den måtte hos Mån-
nifkor inplantas.

G: 5: Planaria. Vermis deprefTus , in

articulatus, ofculis duobus hianribus, termi-

nali et fubcentrali. Denna finnes ej heller

hos Mdnni&or.

G: 6: Tania. Vermis plerumque com-
preffus et articulatus ac linearis. Caput ve-

fkulis 4 fuftoriis. A. medgifver at v. Lin-

wé rätteligen fördt denna Ma/k til Ordo Zo-
©phytorum.

Dl
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Då Linn6 kallade endaft det hufvud

fom genom en articulation var fkildt från öf-

riga kroppen, och hvarpå mun, ögon, nas-

båror eller åtminftone antennas och téntacula

finnas ; få nekar han med råtfa at Tasnia

mer ån de andra Mafkar har hufvud 5 men
kallar man den delen hufvud hvarpå mun-
nen finnes , då har viflérligen åfven Binnic-

kema/ken hufvud. Species Txn. upråknas

I. T. Solium capite armato , ofculis margi-

nalibus folitariis. Har fal/kt föregifvifs a! tid

vara enfam, da den funnits hos Månnifkor.

Emellan defs 4 fug-blåfor på hufvudet har

han en fnabel omgifven med en dubbeJ cir-

cel af taggar, genom hvilka han fafthåller fig

vid tarmarna.

Fullvuxne lofsnade leder af denna Mafk,
år det fom i allmänhet kallas Vermes Cu-
curbitini. T. Solium torde endaft finnas hos

Månnilkor, åtminftone ej hos Fifkar.

2 T. Vulgaris. Capite inermi, ofculis

lateralibiis geminis. Finnen alimånnaft i Sve-

rige, och tror A. rätteligen at åfven den en-

daft finnes hos Månnifkor och ej hos andra

kreatur, mindre i vatten och källor.

3 T. hata. Capite inermi, ofculis Jate-

ralibus folitariis.

4 T. teneJJa capite - - - ofculis larera-

iibus folitariis. 'Obferverad af Pallas, fom
dock ej ledt defs hufvud, och år ännu olå-

kert om det år en varietet eller får/kilt fpecies.

B 5
Se-
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Sedan Hr. Prof. Retzius noga befkrif-

vit alla deffa upråknade Ma/k-kråk, til deras

utvårt&s kännetecken, kön, fiorlek med me-
ra, följer ifrån pag. 35 en underfåkning om
Iiura deffa kråk kunnat få (ine boningar i

Månnilko-kroppen, och vifes huru många
Svårigheter mota få åldre fom nyares gifsnin-

gar, farnt huru fvårt, men tillika hedrande
det vore, at på förfok och årfarenhet hårom
gifva fåkre underråttelfer.

Kongh Vet. Acad. Nya Handlingar T.

VII, ij$6. Månaderne Januar. Febr.

och Martius*

P. 30. Om Sal effentiale Gallarum , eller Gal-

dph-Sah; af Carl Vilh. Scheele.

En med kalt vatten tilredd Galåple-fo-

lution hade fatt et grått fediment af Cryftal-

Ji/kt utfeende, af fyrlig och ej adftringent

fraak, fom fnart uplöftes i hett vatten och

fålde Jårn-vitriol fvari. Detta Salt löftes up>

infpifferades på vanligt fått och blef til får-

gen grått, fom igenom repeterade folu-

tioner och cryftallifationer ej blef hvitare.

Sedan be/krifves defs förhållande i fle-

re praecipirations förfök.

P. 45. Foramen OvaJe 6fet funnit hos sn äU
der*
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ålderftegen mdnnifka , 'm* m* Af And«

Joh. Hagström.

Sedan A. omtalt, huru fållfynte fådane

rön åro at hos fullvåxte finna detta öpet,

fom naturen ämnat til Foflrets nytta i mo-
derlifvet, osh citerat flere andres lämnade

beråttelfer dårom, namnes närvarande cafus

på en qvinnokropp af vid pafs" 40 år, dar

det fants aldeles lika fom det efter fofter

år afritat af Haller hon, Fa/c. 4 T. 1.

P. 49. TiUdggning. til föregående Ron , of
Ol. af Acrel.

Håndelfen flyrkes af ytterligare exem-

pel och anfes for en hufvudfakelig ordfak til

Chroni/k hjertklappning , famt fvaga och o*

jåmna puls-Håg.

P, 57. Anmärkningar och hefkrifning pä AU
buca örtejldgte^ af Q. P. Thunberg.

Detta år en /lags förbättring af Herr

Dryanders befkrifning ingifven i HandU för

1784, P* 2 89j hvarigenom detta örte-genus

blifver mycket uplyft och förbättrat.

P. 60. Bejkrifning Sfver et nytt Svenjkt Natt-

fly , Pbalana Noäua Telifera , af Gust.

Paykull.

Dennes larv uppehåller fig i Upland pa

Tallar, (Pious Sylv.) i Juiii månad, lefver
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af Tall-bar 5 förvandlas i /lutet af Julii eller

början af Augufti månad; puppan år brun,

conilk och har 2 fmå taggar i fmala andan,

Phaiaenen befkrifves omftåndeligen och
får denna Charaåer: Ph. N. Spirilingvis , cri-

fi<ita> alis defiexis , fuperioribus rubro, fla*

vo brunneoque variegatis, telo longitudinell-

ter fffoj albo.

P. 64. Be/krifning på tvdnne Svenfka Fifkar,

af Bengt Anders Euphras6n.

Uti Bohuslåndfka Skargården funnos des-

fe förut okande fi/kflag, 1783, lom omftån-

deligen befkrifvas och genom bilagd figur

göras kånde, under namn af: Gobius Ruten-

fparri och Cottus bubaliu

P. 67. Zoologijka Anmärkningar vid Viverra

genetta och Oriolus Galbula , af A. Sparr-

man.

Den förre år lefvande /kånkt til K. A-
cademien af Hr. Grofshandlaren Schinkel

och var mycket lik Viverra Foffa\ A. tror at

fårgen ej bör göra (kilnad på fpecies, hålft

den hos hemtamde för bytes. Det var fru-

fit, baddade fig aldeles in i blår, var måft

vaket om natten, fångade ock Råttor, ville

jaga Höns, åt rådt kött, höll ock kokt kött

til godo, men hälft frugter, Morötter, Åp-
len och Socker. Det morrade och fråfte

likt en Katt.

Or-
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Oriolus galhula, fom uppehåller fig i

Finland och af v. LiNNé den åldre förut år

belkrifven, ankommer dit i Maji och flyttar

bort i September 5 en hona har altid två ha-

nar med figj lätet liknar Månniiko-hvifslan-

de, flyga likt Traftar, Iris år mörkröd, köt-

tet gan/ka vålfmakligt, föder fig af Infefter,

Mafkar och bår, bygga hängande bo.emel*

lan björk-qviltar. På Svenfka kallas han GyU
Ung eller SoWLmar-Guling.

P. 73 . Underfokning om de gamle Auäorers

Catarraäes, af Sam. Ödman.

Arch. v. Linn6 förer den til Lams ,

men A. föker af många /kål vifa at de gam-

las befkrifningar ej pafTa båttre med någon

annan Foggl ån Pelecanus Baffanus L., fom
ock fynes vara den för Judarne til at åta

förbudne Foglen Salac eller Scheleh

Väderleken och gängbata fjukdomar uti

Stockholm i Julii D Augufii och Sep-

tember månader 17 86.

Julius:

i. Morg. 17 gr. v. ftrömoln, Bar. 2^50.
midd. 21 gr. v. B. 2^43.

2. Morg. 16 gr. v. klart, B. 2<f,43- midd.

21 gr. v. ftrömoln, «. m. rågnlkurar.

3. Morg.
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3. Morg. 13 gr. v. klart, B. 25,64. midd.

x9§ g r- v- ftrömoln, B. 25,63.

4. Morg» I5§ gr. v, mulet, B. 25,58* midd.
jo gr. v. Bar» 25,50, ftrömoln, natten

rågn.

5. Morg. 15 grad. v. Bar. 25,23, mulef.

midd. 19 gr. v. ftrömoln, Bar. 25, 17.
Om natten rågn.

6. Morg. 11 gr. v. mulet, B. 25,20. midd.
18 gr. v. ftrömoln, B. 25,27.

7. Morg. ig gr* v. ftrömoln, Bar. 25,25.
midd. I8§ gr. v. Bar. 25,21, rågn in-

på natten.

g. Morg. 14 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,14.
midd. 20 gr. v. ftrömoln, B. 25,14.

9. Morg. 14 grad. v. dimma, Bar. 25,14.
midd. if gr. v. Hagelblandat Jflagrågn

med ålka, eft. m. /kåftals rågn, Bar.

25,20.

10. Morg. 14 gr. v. mulet, B. 25,28* midd.

19 gr. v. ftrömoln, B. 25,35.
11. Morg. 13 gr. v. rågn, B. 25,36. midd.

ig gr. v. rågn fkåftals, B. 25,35*
12. Morg. 12 gr. v. klarnade, B. 25,38*

midd. 17 gr. v. ftrömoln, B. 25,49.
13. Morg. 12 gr. v. klart, B. 25,69. midd.

19 gr. v. klart, B. 25,76.

€4. Morg. 16 gr. v. mulet, B. 25,76. midd.

24 gr. v. ftrömoln, B. 25,72.

jf. Morg. 17 gr. v. mulet, B. 25,64. midd.

18 gr. v. mulet, B. 25,64.
16. Morg. .
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16. Morg. 17 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,64.
midd. 20 gr. v. ftrömoln, B. 25,61.

17. Morg. 18 gr. v. klart, B. 25,50. midcJ.

19 gr* v. ftrömoln, B. 25,47-

18- Morg. 17 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,4g»
midd. 18 gr* v. ftrömoln, B. 25,58.

19. Morg. 14 gr. v. klart, B. 25,66. midd.

18 gr. v. klart.

20. Morg. 15 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,53.
midd. 18 gr. v. ftrömoln , B. 25,48*

21. Morg. 15 gr. v. mulet, B. 25,40. midd.

17 gr. v. mulet, mot afton fmått rågn.

22. Morg. 16 gr. v. mulet, B. 25,38« midd.

18 gr» v. ftrömoln.

23. Morg. 16 gr. v. dimma, Bar* 25,46.
midd. 20 gr. v. ftrömoln, B. 2^,49.

24. Morg. 17 gr. v. dimma, Bar. 25,56.
midd. 21 gr. v. ftrömoln, B. 25,57.

25. Morg. 18 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,51»
midd. 20 gr. v. ftrömoln.

26. Morg. 16 gr. v. klarnade, Bar. 25,51.
midd. 20 gr. v. ftrömoln. Bar. 25,45,
rågn til natten.

27. Morg. i8§ gr. v. mulet, B. 25,24. midd.

19 gr. v. ftrömoln med rågnftånk, Bar.

25,27.

28* Morg. 18 gr. v. mulet, B. 25,17. midd.

i6§ gr. v., rågn från klockan 9 *f. m.
e. m. fkåftafs.

£9. Morg. i6§ gr. v. klarnade, Bar. 25,36*
midd. 19 gr« v. klart, B. 25,42.

30. Morg.
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30. Morg. 16 gr. v. klart, B. 2 {,43. midd.

19 gr. v. klart.

31. Morg. 18 gr. v. mulet, B. 25,31. midd.

18 gr- v. Bar. 25,205 fmårågn hela ef-

termiddagen.

Augufth

1. Morg. 17 gr. v. ftrömoln, Bar- 25,18.
midd. 18 gr. v. B. 25,26, rågnadee. m.

2. Morg. 15 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,29.
midd. 18 gr. v. B. 25,35 , ftrömoln.

3. Morg. 13 gr. v. mulet, B. 25,38. midd.

19! gr. v. mulet, B. 25,36, rågnade

til natten.

4. Morg. i6§ gr. v. rågn, B. 25,00. midd.

15 gr. v. B. 25,03, ftrömoln.

5. Morg. 14 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,42.
midd. 17 gr. v. Bar. 25,54, litet rågn.

6. Morg. 14 gr. v. klart, B. 25,70. midd.

20 gr. v. klart, B. 25,78^

7. Morg. 13 gr. v. klart, B. 25,80. midd.

20 gr. v. B. 25,75, ftrömoln.

8. Morg. I3§ gr. v. nåftan klart , B. 25,67.

midd. 22 gr. v. til natten rågn och åfka.

9. Morg. 16 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,55.

midd. 17 gr. v. åfka och rågn, Bar.

25,58-
io. Morg. 13 gr. v. dimma, B. 25,53. midd*

I8| gr. v. rågn och åflsa inpå e. m.

II. Morg. 15 gr. v. dimma, B. 25,47. midd.

20 gr. v. tunna moln.

12. Morg.



12. Morg. 15 gr. v. mulet, B. 25,52. midd.

17 gr. v. mulet.

13. Morg. 15 gr. v. mulet, å/ka med rågn

kl. II f. m. B. 25,33. midd. 20 gr. v.

ftrömoin.

14. Morg. 16 gr. v. mulet, B. 25,3g. midd.

20 gr. v. åfka och rågn.

15. Morg. 15 gr. v. mulet, B. 25,44. midd.

21 gr. v. B. 25,465 åfka kl. 5 e. m.

16. Morg. 15 gr. v. mulet, B. 25,52. midd.

20 gr. v. B* .25,555 å/ka och rågn.

17. Morg. 15 gr. v. dimma, B. 25,58» midd.

21 gr. v. ftrömoin, natten å/ka med
ftarkt rågn.

Ig. Morg. 15 gr. v. rågn, B/. 25,60. midd,

18! §r* v ' ftrömoln, B. 25,62.

19. Morg. 15 gr. v. mulet, B. 25,60. midd.

19 gr. v. ftrömoin, B. 25,62.

20. Morg. 14 gr. v. dimma, B. 25,60. midd.

20 | gr. v. ftrömoin, B. 25,62.

21. Morg. 13 gr. v. dimma, B. 25,62. midd.

19 gr. v. ftrömoin, rågn om natten.

22. Morg. 16 gr. v. mulet, B. 25,59. midd.

22 gr. v. Itrömoln , B. 25,61.

23. Morg. 15 gr. v. dimma, B. 25,62. midd.
,

lg| gr. v. måft mulet.

24. Morg. 14 gr. v. klart, B. 25,59. midd.

17 gr. v. ftrömoin, B. 25,62.

. 25. Morg. 13J gr. v. nåflan klart, B. 25,62.
midd. 21 gr. v. aft. norr/ken.

26. Morg. ii§ gr. v. klart, B. 25,72. midd.
20 gr. v. ftrömoin.

Vill. B. N:o 3. G 27. Morg.
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27» Morg. I3| gr. v. ftrömoln , B. 25,73.

midd. 19 gr. v.

28» Morg. 15 gr. v. klarnade, Bar. 25,58»
midd. 17$ gr. v. ftrömoln, B. 25,48»

29. Morg. 15 gr. v. mulnade, Bar. 25,30.
midd. 17 gr. v. rågn inpå e. m. och

^ natten.

30. Morg. 13 gr. v. klarnade, Bar. 25,22.
midd. 17 gr. v. rågn, B. 25,21. e. m.
rågn.

3 1. Morg. 11 gr. v. halfklart, Bar. 25,04.
midd. 16 gr. v. ftrömoln, norr/ken til

afton.

September i

1. Morg. 9 gr. v. klarnade, Bar. 25,08»
midd. 16 gr. v. ftrömoln, B. 25,18-

2. Morg. 11 gr. v. klart 5 B. 25,35. mtdd.

17! g r- v - k,art
>
B -

c
25,39 j aft. rågn.

5. Morg. 13 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,31.
midd. 17I gr. v. mulnade, B. 25,38»

4. Morg. 10J gr. v. nåftan klart, B. 25,46.
midd. 15 1 gr. v. B. 25,39, rågn e. m.

5. Morg. ip| gr. v. klart, B. 25,35. midd.

16 gr. v. halfklart, B. 25,43.

6. Morg. 9 gr. v. klart, B. 25,55. midd.

I7| gr. v. ftrömoln, B. 25,59»
7. Morg. 10 gr. v. nåftan klart , B. 25,60.

midd. 15 gr. v. ftrömoln, B. 25,62.

g. Morg. 81 gr» v. klart, B. 25,71. midd.

16 gr. v. ftrömoln.

9. Morg. 12 gr. v. mulet, B. 25,59. midd.

15 gr. v. ftrömoln, B. 25,42, til nat.rågn.

io. Morg,
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10. Morg. 12 gr. v. mulet, B. 2.5,06. midd.

1^§ gr. v. mulet, Bar. 25,04, »ätten

rågn. •

11. Morg. 12 gr. v. mulet, B. 25,06. midd.

15 gr. v. ftrömoln, e* m. fkåftals rågn.

12. Morg, 13 gr. v. mulet, B. 25,12. midd.

15 gr. v. B. 25,16, e. m. rågn fkåftals.

13. Morg. 10 gr. v. ftrömoln, 25,0g. midd.

11 £ gr. y* mulet, /käftals rågn e. m.

14. Morg. 9-I gr. v. mulet, B. 24,92. midd.

15 gr. v. ftrömoln, B. 25,00, til natten

rågn.

15. Morg. 12J gr. v. mulet, B. 24,70. midd.

14 gr. v. rågn for och e. m. B. 25,79.

IÖ-. Morg. 12 gr. v. ftrömoln, Bar. 24,90.
midd. 15 gr. v. mulet, e. m. rågn, B.

25,01.

17. Morg. 12 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,16.
midd. 15 gr. v. B. 25,25, afton rågna-

de inpå natten.

18. Morg. 11 gr. v., mulet, B. 25,02. midd.

tfi gr''v- mulet, rågnade (kåftals e. m.

19. Morg. 9 gr. v. nåftan klart, B. 25,24.
midd. J2 gr. v. ftrömoln, B. 25,40»

20^ Morg. 6. gr. v. ftrömoln, Bar. 25,70.
midd. foj gr. v. klart, B. 25,84, aft.

norrfken.

21* Morg. 8 gr. v. 'nåftan klart, >B. 25,75.
midd. 15 gr. v. B. 25,70.

22. Morg. 9 gr. v. klart, B. 25,51. midd.

13 gr. v. fmåmulet, B. 25,4.5.

C 2 23* Morg,
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23« Morg. 8é § r-v. mulet, B. 25,55. midd.

io gr. v. ftrömoln, B. 25,67.

24. Morg. 2 gr. v. froft, klart, Bar. 25,83»
midd. 9 gr. v. klart, B. 25,88* Norr-

/ /ken om afton.

25. Morg. 3 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,85»
midd. 10\ gr. v. ftrömoln, B. 25,75.

26. Morg. 8| gr. v. mulet, 6.25,46. midd.

12 gr. v. B. 25,36.

27. Morg. 10 gr. v. mulet, B. 25,26. midd.
II| gr. v. rågn, B. 25,26.

28» Morg. 11 gr. v. rågn öfver natten och
f. m. Bar. 25,12. midd. 13 gr. v.

29. Morg. 8 gr- v. rågn, B. 25,02. midd,

8 gr. v. rågn, B. 24,97-

30. Morg. 4 gr. v. dimma, B. 25,00. midd.

10 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,16, afton

norr/ken.

Detta Qvartal kan man ej heller klaga

öfver Epidemier. Sjukdomarne voro de van-

lige 5 mot Aug. månads Hut infunno fig en-

vifa Diarrhoer, fom ibland voro cruent$$ en
Remitterande feber blef mera allmän i Sept.

och var ibland rötaktig," dock ingendera all-

mån eller fvår. Haisflufs med hofta vifade

fig fparfamf.

Qm
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Om Forlofsnings-Vetenfkapens Theoreti-

Jka del i Syfternatijk ordning , til uplysning

får unga Studiofi Chirurgia
, fammanfatt af

H. Schytzekcrantz , M. D. m. m. (a) år

titeln på en från Commiflarien Brodins Tryc-
kerie nyligen utkommen Bok* Den innehål-

ler utom Titelblad, Foretal, Inledning och
en och en half lida tryckfel, 302 (idor, år

fördelt i 31 Capitel och förfedd med 10
Tabeller.

I allmänhet hade varit at önflca mera
redighet i ämnets afhandlings at Stilen vore

mera klar och ej få belaftad med /lapande

circum-locutionerj at nyare Auciorers /krif-

ter blifvit mera rådfrågade och at en få o-

råknelig mängd af tryckfel ej funnits, af hvil-

ka, utom de på lifta bladet upråknade , fin-

nas näftan öfver' alt få grofva, at meningen
dåraf blir mörk eller löjlig.

A. anfer i företalet brift på goda Sven-

fka Handböcker, vara et af de ftörfta hin-

der för den Studerande ungdomen. Härup-

C 3 pä

(a) Denna titel får fåkert tydelig mening , når an-

tingen förfta ordet Oip borttages , eller ock na-

1
got annat ord tilfåttes, fom förenar de dårpå

följande orden: i Sj/Jlematijk ordning o. f. v.

Denna correfrion finnes likväl ej bland tryckfe-

len ajimårkt. Några ikiljetecken ikuUe åfvea

Ortogranhici hårftadeg yrka,
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på omtalas de anftalfer vidlyftigt, fom Chir-
urgi/ka Societeten vidtagit ledan år 176a
(dä A. blef vald til defs^Praefes) til Chirur-
giens uphjelpande: fåfom Hr. De la Faijs

vackra och opbyggeliga Trasats öfverfåttan-

de af A,, Farelåsningar i Anatomien, Jorde-
konften m. m. Håribland omnämnas åfven

General-Qireåeuren och Riddaren af Acrels
odödelige arbeten i en Nbf. A« beklagar

fig fedan at defs vål ritenande nit och för-

troende til idel löften, fom afdrig blifvit

upfylde, gjort at han förskaffat fig många o-

vånner, uran at ändock kunna gagna fin Ve-
tenfkap. Åndteligen, ledfen vid akfammans,
tog A, affked etter l6 års mödofam, lönlös

och vålmenande tjenltetid. A. beklagar fig

bitterligen , at man i tal oph tryckte fkrifter

illa uttydt defs göromål, hvari bland han i

fynnerhet räknaren fmådefull och pafquillant

tryckt fkrift af Kongh Htf- och Provincial-

Mcdicus (a) wSkhagge, öfver hvilken A. ej

kutinat erhålla Collegii Medici yttrande och

ut/lag, ehuru Collegiurw från fjeifva Thro-
nen dårtil erhållit befallning på A:s an fök-

ning (b);

Den-

(a^ Hvarföre, ej Lif - och Protrincial-Medicus, fom
han vårfceligen år ?

(b) Hntu därmed rätteligen'; -hänger tilfammans , in-

liåmtas båA af följande -utdrag utur K. Collegii

Medici Protocoli

;
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- Denna Theoretifka afhandling , fom åt

utgifven för Chirurgifka ungdomens nytta
7

C 4 få-

Utdrag af Prorocollet, hållit i Kgl. Cellegio

Medico d. 22 Maji 1786.

S. D. uppå kallelfe inftåtte fig Archiatern DocT:.

Herman Schytzercrantz
3 då för honom uplåftes

en del af Företalet til den af honom nyligen

frfn trycket utgifne afhandling: om den Theo-
retiika delen af Förlofsnings - Vetenikapen , hva-

refl Archiatern beklagat fig, at det af honom hes
Collegium anhångigt gjorda klagomal emot Lif-

Medicus Skbagge , ej ånnu fkall blifvit afgjordt,

ehuru Archiatern fjelf vidgår, det han genom
Collegii Syndicus fådt veta, at alla de uti detta

åmne inkomne Handlingar, tillika med en re-

mifs f»ån Kgl. Maj:t, hvilka Documenter blifvit

med Lif-Medicus Skragge communicerade , enl,

bemålte Lif-Medici betåttelfe, fkola vara för-

komne uti Philipftads brand. I anledning hvar-

af Archiatern tilfades, at i håndelfe han yrkar

denna nu fnart förgätne fakens afgörande , ålig-

ger honom anikarTa och til Collegium inlämna

u:i vidimerade afikrifter, alla förenåmde Hand-
lingar fom målet angå, hvarefter Collegium vil--

le med görliga/te förfta denna tvift til afgörande

företaga.

,
Archiatern anförde hårvid, at han uti Före-

talet af åfvannåmde Bok inryckt denna utlåtelie,

endaft för at juftifiera fig för allmänheten , men^
yrkade icke vidare Collegii utlåtande öfver må-
let; dock ville han inlämna et Exemplar af de
Handlingar fom faken angå, hvilka han på egen
koftnad låtit genom trycket komma til allmän-

heten. År och dag föreikrefne.

Ex Protocollo,

Dan. Wickman.
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låges vara inrättad i Syflematijk ordning och

bygd pä Anatomijka , Phyjifka , Mechanijka

cch Mathematifka grunder (c). Den innehål-

ler val ej mycket nytt, men godt och be-

pröfvat ur Vinslows, Hunters m. fl. Tra-
ctater. Tabellerne åro iåntagne ur Stein,

Huber cch Deventer. Practi/ka delen har

A. redan i fina utgifne Rön och Obfervatio-

ner afhandlar. Han förmodar at denna Tra-
sat, fem redan var tryckfärdig då Profeffbr

Kraak utgaf fin Handbok, (kall vara mera
nyttig för Chirurgi ån denna , fåfom endaft

jkrefven för Barnmorfkor. Slufeligen ber A.

om urfågt i fall några fel vid fjeifva före-

fiållnings-fåttet och Stilen fkuIJe förekomma.

*'Deff ämne (d) har varit at begripelig up-
Ji

lyfa- Jaken och i minnet behålla hvad af Ld-
tomäjlarne kunna blifvit jagt (e).

Inledningen följer fedan, hvari gifves

en vidlyftig definition på Förlolsnings-Veten-

fkapen. Denna Yetenfkap hörer til Chirur-

gien och den del dåraf fom kallas Exerefis,
* d. å. "at uttaga, (f) Jkilja och får loffa Mo-
dren från lin börda."

A.

(c) Phyiioljjiika och Pathologiflca lkulle mången ån-
nil ålka hårtil.

(d) Til åfventyrs föremal.
(e) Huru A. häri lyckats må andre dömma, jag för

min del finner denna mening tåmeligen obegripelig.

(f) Utlaga bör ju lagas om Barnet, men ej om Mo-
dren, fom hår orått flcer,
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. A. gör fe.dan en /kilnad emellan en Ac-

coucheurs och en Barnmor/kas Skyldigheter,

af hvilUa den förre "bår känna Männijko-

"kroppens delar , conflrutlion och funäion (g)

m. in. och bidraga en af naturen och årfa-

renheten beprofvad hjelp 5 den fenare åter

"biträder med fu handalag , til det hogftamed

"fin kon/i , men Accoucheuren med fin Veten»

"Jkap" (h).

Forlofsnings-Vetenfkapen delas i Theo-
rie och Praftique (i), lika angelägne för en

Accoucheur at kanna, "hvarigenom vid yp-
"pade tilfdllen oradlighet

,
(k) mifstag och

fkada kunna undvikas»

C
<J

In-

(g) Lårer menas funktioner.

(h) A. gör håri både- Accoucheurer och Barnmorikof

oråtr? hvem vet ej at de fednare , (hart öfver he-

la Europa, undervifas i födfiodelarnes Anatomie,

förlofsningens Mechanifme &c. Likafa finner man
ljusligen at en Accoucheur behörVer handlag och

konft jåmte fin Vetenikap. Defle måfte fåledes

,

faft i olika grad , finnas förenade hos både Ac-
coucheurer och Barnmorikor.

(i) I anledning af Pra&ique fager A. "En Jkickelig

"utofning of Férlofcnings - Luran i en kännares

"hand , har mycken likhet med en förnuftig ap-
"plication af Hdfvaren (L'£wj), enligt defs

"varande lagar.13 Hvilken lifcnelfe ljuflig och
klar

!

\

(k) Et nytt, til åfyentyrs otjenligt, ord i ftållet för

rådlöshet.
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Inledningen flutas med en vidlyftig be-

ikrifning på de egenfkaper en råttfkatféns

Accoucheur bor aga, fom tii flut innehåller

några Chrifteliga formaningar.

Dårpå kommer Innehållet af Boken och

fedan fjeifva Afhandlingen, ofver hviiken lå-

fes: "Om de Qvinnodelar^ hvilka tjena til

"fortplantning af Männijko-Jldgtet
3
" under

hviiken rubrique hela Afhandiingen innehål-

les (I).

I:fta Cap.

"Om et vdlfkapat Bäcken, de/s indel-

"ning ach ofrige egenfkaper y
Bdckenets axis

"eU

(1) Det år anmårknings-vårdt at denna titel , få flå-

pande och vidlyftig den ock år, då neml. Om
Qvinnans fodjlodelar fade alt det famma, likväl

på långt når ej innehåller hvarken det fom på
Titelbladet utlåfvas eller i fjeifva vårket före-

kommer; hvem kan t. ex. föra til Qvinnans

födflodelar. 5 Cap, Om Mänads -reningen, XU
Om underfåkningw eller angrep et (Angrepet!),

XV : OmFoflrets utveckling, läge ocb vändning,

XVIII ; Om Fojireh Uf I och utom U/modren ,

XXVII i Om Nafveljlrängens underbindande &c.
och åndtel. XXX Cap, Dm fätet at upfoda Barn

med Ko-miolk. Troligen hade A. tånkt indela

fin Traclat i flere afdelningar, då den förfla na-

turligt yis blifvit om defle Qvinnodelar, men fe-

dan af någon håndelfe glömt bort de öfrige,

och fåledes låtit den förfla innefatta Theorien ti!

.hela Jorde-konften. Anledning hårtil fås p. XIX,
mickpå fidan,
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"eller Central Urna , ©cfr c>» ff vanjkupct

»Bäcken»
,

"Läran om Förlofsntngs-Velenfliapen (m)
grundar fig på Anatomien i allmänhet och

"i fynnerhet af de delar där Männijko fröet

"danas , äger flt Läge
9 far Tilväxt , mffif-

"delas Lif, ombyter fit Viftande eller til verl-

"den fodes» (n), deffe delar åro hårda och
mjuke, iika angelägne at kannas.

I:fta Afdelningen om Bäckenet.

Bäckenet år en af ben fammanfatt bygg-

nad och gör en "färjkildt hålighet" (o) ne-

derft af underlifvet, fom kommer, "enligt

Förlofsnings-Fetenfkapen" (p) i många mal

at betragtas. Benen åro flera hos Barn, men
af lika antal hos Man- fom Qyinno-könet.

Bråfken förena en del af deffe Ben, men
börja gemenligen vid 13 a 20 års ålder bli

ben-

(m) Hvarföre icke Foriofsnings-Vcienftapen -allena?

(n) Hela denna vidlyftiga och onödiga circumlocut:

hade undvikits, om A. ilmpelt och utan at, mot
ilt löfte p. XIV lifta raderne, vara hogirafvan-

„

de, lagt: i fynnerhet Qvinnam fådflodelar 5 Han
hade åfven därigenom undvikit at laga en, få

längefedan förkaftad , löjelighet, at Foftret da-

nas och tilvåxer innaa det fadc lif.

(o) Icke fa aldeles fårikildt, Cavum pelvis omklådes
öfve^r alt af peritonceum och åc fåledes gemen-,

fam med Cavum abdomiais.

(p) Månne ej A;rs mening år uti Forlof$nings-Veten«

Jkapen?
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benaktige (q). Banden tjena åfven at fam-

manbinda en del Ben (r). Hos fullvåxte be-

ftår Bäckenet af 3 ftora och et litet ben,

neml. Korfsbenet r Robenen och Stjertbe-

nen (f). Benens fårfkildta be(krifning följer

dårpå, hvilken jag utelämnar fåfom ej fårde-

les intereflante (t).

Om

(q) Detta galler vift ej utan alt undantag, Cartilago

Symphyfeos pubis , Sacro Coccygeas och Sacro-

JliaCÄ bibehålla fig vanligt vis mycket längre.

(r) Alla Bäckenets ben förenas genom Bråfk och band

gemenfamt, få at vift ej en del fammanfogas ge-

nom bråflc och en del genom Band, utan äger

hvarje bens förening bagge deiTe delar.

(f) Pr. Kraak räknar hårtil i fin Handbok de % ne-

derfta låndkotorne , hviifea , då de få mycket bi-

draga til den vigtiga Korfsknölens formerande,

fåkert här förtjent befkrifning.

(t) Utan tvärtom ganflca felaktig; Således felas på

Os Sacrum beikrifningen på defs bafis , förenin-

gen med nederfta Ländkotan och den dåraf up-

komna Korfs-knölen , flutet af Canalis vertebra-

lis Sacri m. m. på Os Ileum; beikrifningen af

defs ytor m. m. S. 7 1. 18 & 19 kallas före-

ningen mellan Kårfs - och Höft-benen för Syn-

chondrofis Sacro- Ifchiatica, fom år en grof

vårdslöshet af A:r. I början af 7-'de fidan fa-

ger A. "det händer Jlundom , d§ck ganjka fdl-

"lan, at från fjelfva Is-beneis hage och defs

"Symphifiz ufven uiflyuier en henaktig iruhbig

"fori-fätining af en mer eller mindre längd , fom
"af vara Anaiomici, fä mycket mig vetterligi

"dr, ännu icke är omialV* Då detta år en mifs-

våxt eller fjukdoms cilfållighet, kunna ej A-
natomici, fom befkrifva benen, fådane fom de
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Om Bäckenets indelning och defs öfrige egen*

Jkaper*

Från Korfs-knölen (u) I6per innanföre

en egen kant, fom kallas Bäckenets eller Ro»

benets kant (v). Bäckenet har en ingång och

en utgång, fom ej fvarar midt emot bvaran-

nan. "Ofre åpningens omkrets utgores af Bäc-

kenets kant. Figurn /kall likna en kroklinig

iikbent triangel, "Hvars bakvände bafs är
"där offa JJei förenas med Sacrum , begyn<*

"nande innantil och Jkjuterfram af bdfis offis

"Sacri. Den främre fpetfen är bögd til Sym-
"phlfis offium Pubis och mätes från offium

"Pubis förening med Ileis , det dr : där den

"fneda diametern faJJer emot de främre ftdo-

"delarne utanpå ojjium Ilei half-tircel lineer

åro hos friike , därmed befatta (ig; tvärtom tor-

de man få anfe det för en otålighet, at A. ej

drögt med beikrifningen af detta utfkått til afdel-

ningen om et illa Jkapat Backen, ty i et vålfka-

pat, fom A. hår befkrifver , finnes det viil icke.

Bland de många fom vid fjukliga tilfållen omta-
lat fpecielt denna omftåndighet, får jag nämna
Prof. Sidr6n i en Difputition 1785» under titul

Cafus Morborum , fid. g lin» 9 & 10$ ochhan
må ju få räknas bland våra Anatomici ?

(u) Som på et ftålle endaft obiter år nåmd, men al-

deles ej belkrefven.

(v) Defle kunna ju ej vara Synonyma? Bäckenets kant
går öfver offa pubis, åfveh ock dår kan ju kan-

ten ej heta. Robenets kant?
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3i(x). Nedre opningens ihålighet" (y) har ar-

cus pubis, rami & tuberofitates Ifchii
3

Liga-

menta Sacro-Ifchiatica och apex Sacri L ba-

fis coccygis til giåntlor (z) figurn närmar fig

til ova!. Midt emellan defle öpningar lig-

ger apertura media, hvilken ändå kan fin-

nas om en linea dragés ner om Is-benets

båge, til föreningen mellan andra och tre-

dje vertebra Spuria Sacri. "Detta /fallets

^nämnande (a) har fm befynnerliga nytta i

"den praBifiia forlofsnings-hjelpen" (b). Bäc-

kenets Ben åro alla bogde och förenade ef-

ter fneda plana. Planum år en jåmn yta

,

iom år om/krefven af viffa gråntfor e. g. y-

tan af en tafla, fom år omgifven af en Ram
(c). I ofre Bäckenet mårkes 3 fneda ytor (d).

2

(x) Hela detta ftåilet kan i •okunnigas mening vara

jganika höglårdc, fom det år fart obegripeligt,

jag for min del tar mig den friheten at anfe

det fom et fammanraffac tyg af en öfverfåttare,

fom ej föiftSdt fin Original-iknft; och en upiyft

Låfare fkall dömma , om jag åtminftone ej har

anledning dårtil.

(y) Betyder då ihålighet detfamma i nedre öpningen,

fom omkrets i den öfre ?

(z) Hvarfore ej apex coccygis ?

(a) Lårer menas nogare kännedom.
(b) Pra&ijka år hår aldeles öfverflödigc.

(c) Denna difinition har åtminftone den dygden at ej

vara lånt ur uägon Mathematifk Bok.
(d) Bör förftås under i Synnerhet 3 yior ; ty många

flere kunna fåkert fh a£ Korfs-knölen , Is-be-

nen &c-
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2 af ofla Ilei
5

fora i fynnerhet i det håfda-

de tilftåndet (e), år af en utmärkt nytta (f),

och det 3:dje år inbiliadt och gårfrän Korfs-

benets ulfkått eller knöl (g) ner tch tvärsof-

ver til Is-benet. Detta planum determinerar.

Bäckenets ofre 6pnings-ftorlek. Lilla Bäcke-

net betragtar man nu fom en ihålig Cylin-

der (hj. Deffc Ben ha/va et vift afftånd mel-

lan hvaran och deffe befiämda afftånden kal-

las Bäckenets diameter. I öfre Bäckenet år

endaft en diameter
3 fom utvifar diftancen af

Robenens åfra kant eller Band frän hvaran»

dra (i), I lilla Bäckenets ofre öpning fin-

nes en flor ) en liten och 2:ne fneda. Den
,fto-

(e) Månne icke hafvande tilfiändet, fåfom hvarken få

.
plumpt eller criminelt, ikulle pafla båttre?

(f) Deras nytta at uppehålla Inteftina, gifva fåfte åt

Mufclar &c, år få väl före fom under och efter

grofTeflen ganlka ftor.

(g) Hvilketdera Ikal det då vara ? Knöl och utlkatt

kunna ju aldrig vara Synonyma ? Och hvarken

knöl eller utlkått nämnas i den fpecieila belkrif-

ningen af Korfsbenet.

(h) Huru ikola Korfs-gropen och de irreguliereöpnin-

garne fvara mot denna figuren, på hvilken i eri

Not gifves af A. en aldeles Mathematilk defi-

nition»

(i) Vanligt tage<s den från Spina anUrier Superior

}lei från ena ildan til den andra , fom hår på
intet fått utmårkes med Raienets kant, til hvil-

kets matande fåkert fordrades oåndeligen många
s

fiere linéer. Denna, få kallade diameters ftor-

lek , utfåtter ej &eller A. , fom torde få anfes
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flora år ?J från lida til fida af Robenerc

fcant, den lilla 4| //rtf« Korfs-knolen fram-
åt ofver til Is-benets rand (k). De fneda från

Synchondrofes Sacro-IJiacae til Is-benets ar*

mar 5 hviikas bredd (1) räknas något dryga-

re ån den redaa pämde flora diametern (m).

Af defle iklra lig bagge de förfta under rå-

ta vinklar^ men den 3:dje och 4:cfe fkära

de förra ifrån båda fidorne under verticaia

vinklar (n). 4 diametrar finnas likaledes i

nedra öpningen. Den flora mellan Sittbe-

nens ränder 4J , den lilla från Stjerfbenets

fpets, til och under Is-benets lågs $f (o).

De fneda gå från Sittbenets ränder til Stjert-

be-

fom et fel af glömfka i en annars få omftånde-

lig beikrifning.

(k) Mera determi neråt fager Pr. Kraak frän Korfs*

knölen til h-benens Jkarf. Defsutom h vårföre

heter det icke Bäckenets rand ? År ej Is-benets

rand, fom förr aldrig blifvit nämnd/ ea del

dåraf?

(1) Har då ock en linea bredd ?

(m) A» definierar diameter med en råt linea, fom

ikår en kroklinig figur i 2, lika delar. Huru kun-

na rJå defle 2,:ne matningar kallas diametrar ?

Man behöfver endaft käfta ögonen på et Backen,
för at finna origtigheten af denna denomination.

(n) Kunna då ej vertical vinklar åfven vara rata ?

Min Hr. A:r det betyder ingen ting at figurn i

Euclidis definitioner har fpetfige vinklar, de

kunna fannerligen åfven- vara råte,

(o) Gfanfka ovanligt at kalla åtn. flor, fom år 4
och en fealf tum, och den liten fom år 5 ock
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benets fpets och åro 4| tum , utgöra fåle-

des med den ftora en lildidig triangel. "Uti

"Jjetfva Bäckenets hala kan man antaga 2:ne

"diametrar , en flor och en liten, men de

"hafva med de ofriga et motfidigt förhdäan-

"de emot hvarandra , / det den ftora går här

"efter den lillas ftäUning , fåfom den lilla /o-

"per frän den fpetfiga Sittbenens utjkått på e-

"na fidan til den andra, och fåledes efter

"Bäckenets ftora diameters ftäUning* (p).
Likfom nu defle diametrar dras ur beftamda

pun&er , "ja hafva de ock under fig fjelfva

"et béftämdt förhällande" (q). Hos en me-
delmåttig perfon förhåller ftora diametern af

Bäckenets "ofra opnihg fig til den lilla fom
Vfå til 4 (r). De fveda forhälla fig i pro»

VUL B. N:o 4. D »por-

en half. Pr. Kraak med, jag vägar fåga, alla

dugeliga Scribenter i Jordekonften kalla dera ju£
tvärtom.

(p) Samma anmärkning Tom gjordes i Noten x, paS-
far i alla affeenden hår.

(q) Et fannerligen obegripeligt fått at utnåm na för-
hållanden, åtminftone okåndt för Marhematici

;

och dock år Euclides få vackert förfvenikad af
Pr. Strömmer.

(r) Hvarföre ej fom f och en half til 4 och en half
enligt A:rs fötfta upgift p. 11 lin. 12, 13,
14, ell. fom 5 och en fjerdedel til 4 och en
half, enligt den andra p. 12. Noten f), enligt
alla proportions-reglor; fannerligen, om ej de
grofvafte tryckfji hår kunna urfigtaAir, har han
fagt den uppenbarafte contradiftion.



fo # ) o ( #
"portion (f). Bäckenets håla är emedhrtid
"vidare än hvar och en diameter af IiHa
"Bäckenet (t) tagen för fig allena och i fyn-
"nerhet, därfore äro ock de diametrar af
"Bäckenets medlerjla opning Jlarkare (u)$
"den flora belöper fig efter forhållandet af
VKorfsbenets uthålnlng inemot 4§ til 5 tum

?

"och den lilla gemenligen allenaft 4 tum (v).

"Af de 3 diametrar uti lilla Bäckenet (x)

,

"hvtlka dragas från Korfsbenets inre och ut»

"halkade del , til främre och inre väggen af
"h-benens hopfogningar (y) är den medlerjla

"den ftorfta , den åfverfta och nederfta kom*
"ma fåledes (z) likfom hjulpinnar vid deras

"ax (a) uti tätt vid hvarannan flående pun~
"cler och förefläUa med deras fpetfar mot

hvar-

(0 Hvilken galimathias! göra då de andre ået ej

ock få ? A:r citerar hår en Note , och för at und-

vika vidlyftighet må Låfaren fjelf jämföra No-
ten f och g med föregående fida, och Noten g
fpecielt med flutet af 8 ;de och början af cjrde

fidan; uprlnne ock fjelf ordfaken til en fa öfvcr-

flödig redit famt förene olikheterne, jag förmår

det icke,

(t) Huru jämföra en hålas vidd med en linea ?

(u) Hvad menas med en linea fom år ftark el. (Vag ?

(v) Hvilka diametrar åro omtalte, fom åro mindre ån

deffe?

(x) Pag. 12 Un. 7 & 8 antogs endaft a diametrar £

hvadaw har dä denne 3:dje tilkommit?

(y) Gifves det då mer ån en Is-benens hopfogmng ?

(z) Tydelig conclufion.

(a) En aldeles omathematiik likaelfe.
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^hvarandra rättade, 2 Jneda ytor 9
hvilkd

"tjena den flora diametern af medierfla öp*
"ningen til gemenjam grunda-yta" (b).

Conjugata gör med lilla diametern af

nedre öpningen en vinkel af ungefär 89 gra-

der (c), i hvars fpets ftora diametern af Bäc-

kenets medlerfta öpning faller borizontaltj

få u den med den förra , om man den för-

längde
5

fkalto göra en Vertical vinkel (d).

"Bäckenets bakre och inre, eller Korjsheneti
ifrämre vägg, tjenar jäleäm bägge de jneda

"ytörne , / fläUet for tvånne Catheti (e) (å. å*

"iidor fom i en triangel Omfatta den rata

"vinkelen). Betragtar man emedlenid deffc

"Catheti noga
,

ja blifver man varje at dt

D 1 »)U

(b) Alt hvad jag af denna orediga mafla kunnat fat-

ta, år at 2 determinerade plana kunna formeras

på endäfl: a:ne luieer, och at en råt linea icke
allenaft kan ha yta* utan ock grund-yta* och aC

denna grund-yta upkommer af 2, mot hvarannait

lutande plana ; och detta åro fatfer fom redan de
åldfte Mathematici anfedt för abfurda.

(c) Denne matning måfte fanaerligen vara tagen tiii*

gefår, 8o graders vinkel år nåftan råt och den-
ne kan ej vara det til hålfteri.

(d) Lårer menas Vertical vinklar. Den (om éri gttig

gjort fig befvår at låfa igenom definition på Ver-
tical vinklar, finner lått at en enda Vertical vinV»

kel år et hjernfpökeé

(e) Hvar finnes då hår den rata vinkeln? ert fådäft

har A:r ånnu ej nåmt, och at taga på höft och
at hugga uti vädret, duger åtminfton* éj i }vla*

thematiqu«n%
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"likaledes utgöra 2 lutande plana , hvilka med
"deras Jpetfar flåta til/ammans, ty Korfsbe-

"net är jammanfatt af tvdnne med deras

"fpetfar mot hvarannan lutande plana (f)

,

"hvilka likfom i et fegment fig förlora" (g)$
detta göres begripeligare om man hjelper

föreftällningen med fmå kappar af tråd (b).

Bäckenets bakre och inre Cirkel fegments

forhållande med defs motfvarande främre

och inre fida, faller då lättare i ögonen.

De 3 diametrarne från Bäckenets inre

vägg til defs främre, kunna med pelvimetrar

noga utftakas. Måttet fom tages på Bäcke-
net är Korfsbenets hogd och uthålkning, Is-

och Sittbenens hogd och Stjertbenets afvik-

ning från axis pelvis (i).

En Note förekommer hår, fom å nyo
befkrifver benen fom innefluta Bäckenets hå-

la , hvilken pä detta flällei liknas vid et

ågg-

- - —— - -- - — — — ~

(f) A:r har, fom förr anmärkt år, liknat plan vid

en Tafia inom fin ram, men hvad ilags fpets har

val den ?

(g) Hela detta flycke må med Ml raknäs bland de
apocalyptiika , hvarpå denna Bok ofVerfiödar.

(h) Hår fås uplysning hvad A. ment med lineer fom
ha bredd och yta, det måtte fåkert vara defle

kappar; men A. borde då nämna dem vid fit råt-

ta namn och ge ofs matningen pä fina Imr nyttja*

de, för at kunna v§Ltt fatta defs mening alleftåde^

(i) Öfverfåtteg med extenfto coccygis.
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agg (k). Måtningarne af Bäckenets djuphet

an(5ras dårpå och fluteJigen raifoneras åt/kil-

ligt lårdt (I) om Korfsbenets bugt, hvaral

flutet Jåter verbotim få har: "Om man utur

"en pund i hvilken den Sfre och nedre öp-

pningens planer Jlota tilhopa^ ocb den ofre

"åpningens diameter conjugata och den nedre

"åpningens Jlårre diameter (ni)framåt utdra"

"gas Jåfom medelpunä med defs radier be~

"Jkrifver en båge (n), fom går mellan bag-
age deffe diametrars axis

? fa foreJldUer den

"Bäckenets hålas axis (o) eller den ofra eller

"nedra åpningens axlars krokning be/krefven

"uti Bäckenets håla-" Lilla Bäckenets år

baktil 3 g:r och på fidorne 2 g:r få djupt

fom framtil, Korfsbenets uthålkning år från

6 til 20 lineer. "Afftåndet af Sittbenens fpeu

"figa fortjdttning^ liknar den ena eller andra

"diametern af Bäckenets ofra öpning (p) el-

D 3 "ler

(k) Således ej Cylinder, fom den p. 10 lin. 9 be-

tragtades, A. har et fådant förråd på liknelfer,

at han mera tyckes pasfa til Poet, ån Au&or 1

Anatomien , dar ingen licentia ges , fom kan
urfågta honom.

(1) NB. apocalyptiikt,

(m) Den neml. fom gar mellan Sittbenens ränder,

fe p, 11 lin. 5 & 6 nedifrån.

(n) Kuiu i verlden flcola 2,:ne lineer uti mot hvaran-

nan lutande planer någonfin kunna träffas, då de

gå i en få aldeles olika direttion.

(o) På Tabi V. föreftålles den med en råt linea,

(p) Hiilkendera ? De åro ju per Jovem l ej alla Ii-
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"ler en af Triangelens lineer (q) af defs ne*

"dre opning , ty Stjertbenet formar ej vika

"ofver en tum lilhaka (r). At få en noga
"kundjkap om de Jkiljagtigheter

, fom i får~
"Jkildta Kropps-Bäcken (f) infinna Jig, år

nödigt at beiiragfa flere Backen at olika

kön, ålder och felaktigheter, och jämföra

dem med hvarandra.

Om Bäckenets axel eller Central linea,

"Axis eller Bäckenets Central linea faU
"ler ned och utfor e mellan fotfålornc på Ho»

"rh

Jca, om jag annars förftådt A:rs mening, eller

om man får antaga de öfrige Au&orers , fom
jag med vifshec vet at jag förftår. — A:r tyckes

hår genom de många olika figurer, planer och
matningar blifvit, fom Paniken fager, få huved-

fvimled, at han glömt bort alt hvad han förr

fagt, och fannerligen tarfvat några glas kaltvat*

ten for at vidare fortfara,

(q) Hyarföre ej fidor?

(r) Per bonam confequentiam åro då åQ?C&
9 ien ii}«

billade triangelns fidor, lika med diametrarne 4

öfre öpningen, T* %2 lin. 6 utfåttes fidornes

långd til 4 och en half tum ; huru kunna de då
förliknas vid de ftörre diametrarne af öfra öp-
ningen ? Utom å$t at det år orimligt at likna en
och famma linea vid flere andra fins emellan o-

lika. Defle vårdslösheter åro fådane fom ådraga

en nybegynnare nåpft.

(0 Hvad annat ftags Backen lkulle hår vål kunna me«
nas , ån djurilke f
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"rizonten (t), faller ej paralel med kröp-

"pens. Faller nu kroppens Central linea per-

^pendiculairt ned på Horisonten, fä måflc
"Bäckenets Central linea ej vara en paralel

"utan en jned linea." (u) Då axis corporis

•t pel vis ikåra fig under fpet/iga vinklar,

måfte plana i Bäckenets öpningar ej vara

paralella med det vågråtta planum. För at

beftåmma lilla Bäckenets öfre opnings pla-

num incJinatum , anföras Levrets och Roe-
derers methoder, af hvilka Audor måft tyc-

kes gilla den fenares (v).

D 4 Kan-

(t) At göra en anmärkning vid en få löjelig Phras

,

vore öfverflödigt 5 A:rs mening lårer ofelbart va-

ra ,. at Bäckenets central linea faller ned mellan
föttren af en flående perfon på det horizontella

planum.

(u) Detta har ju redan A. antagit förut, nu hade han

kunnat anföra at Bäckenets axel ej faller pev-

pendiculairt ned mot planum Horizontale,

+

(v) Jag hånvifar mina Läfare til fjelfva defle citera-

de Au&orer och förfåkrar,v at om de ockfå voro

ikrefne på et okåndt fpråk , kan ur dem ändock
hämtas lika mycket, fom ur denna beikrifning.

Med min Herres tilftånd hoppar jag åfven öfver

alt det <3friga Mathematilka , eller rättare fagt o-
mathematiika om öfre och nedre Bäckenets famt

Lifmodrens och Moderflidans central-lineer ; för

min del vil jag häldre, ehuru (Vårt det ock kun-
•de blifva, åtaga mig at lära det verbotim utan»

til, ån ac taga meningen ut dåraf.
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Kännetecken til et vål Ikapat Backen

Utvårtes åro (x) en bögd bakdel (y), breda

höfter och från hvarandra vål flående Lår (z).

Qvinno-Båcken åro vidare ån Mans-Båcken,

pä det Lifmodren må ha tiJråckeligt rum at

vidga (ig (a). Lårbenens och deras hufvudens

Central lineer. anföras fedan (b).

Om

(x) Höra de til central-lineen , hvarom detta ftycke

handlar ?

(y) Huru bögd ? år det inåt» blir det jtift et tecken

på cohtrarium.

(z) Detta följer naturligt vis altid af breda höfter.

Pr. Kraak upråknar följande utvårtes kännetec-

ken på et godt Bäcken : "At Qvinnan icke dr
*'mycket fvankryggad ned vid Korfet, at hon
"har iilräckdig vidd omkring Bäckenet eller 6f-
"ver Roerne, at ena Robenet icke fiur högre
"an det andra, eller någon annan Bäcken-be-

"nem fnedhet utvårtes märkes" Skada at den-

na Bok redan var tryckfärdig då Prof. Kraaks
Handbok utgafs, man hade ju annars med fkål

kunnat vånta få hår, fom på otaligt många an-

dra ftållen, correctioner efter denne för-fit äm-
ne få vål utarbetade Trattat.

(a) Troligen ikulle den dartil ej. fakna rum i et mans
Backen ; ftörfta Mlet til olikheten lårcr vål lig-

ga i Förlofsningens möjlighet.

(b) Därvid anföres at "Lårbenens kropps-central li-

"neer göra ordentligt vis med deras hufvudens

"central-lineer en vinkel af ungefär 180 gra-
"derJ" Ehvad det ock varit fom förmått A. til

detta uttryck , har det ej varit någon grundad

kånnedom, efter- fom 1 80 gr. juft utgöra 2:ne rata

vinklar ? och då a:ne lineer på "detta fåttec rå-
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Om et illa /kapat Bäcken»

Detta kan vara antingen får ftort
, for

litet eller vanfkapat. Förfla afvikningen (c)

år då Lårbenen och deras hufvudens axes

jbvarken (kära fig efter determinerade vink-

klar eller innom Bäckenet. Den peripheri-

jka Jkapnaden af Bäckenets ofra öpning (d)

förändras då aldeles och Bäckenet blir då i

anfeende på defs lilla diameter, antingen/or

platt eller näflan ihoptryckt. (e) Et platt

Bäcken är däraf altfår ovalt och hoptryckt
,

antager ofta fkapnad af et liggande oo (f).

D 5 Jac-

kas , blir ingen vinkel, men endaft en råt li-

nea af.

(c) Ja£ tycker det år fvårt at fåga hvilken af afvik»

ningarne bör kallas den för/la och hvilken den

Ofta.

(d) Sannerligen en underlig ikapnad! hvarföre ej

Peripherien af Bäckenets öfra öpning ?

(e) Näjlan tyckes hår vara et öfverflöds-ord , hälft

et nåilan ihoptryckt, år det famma fom et för

platt ; det öfverfåttes åfven med pelvis comprefTa.

(f) Detta måfte dock ej flce ofta ; val kan det hånda

at Is-benen åro raka , men at de åro få inåt

bögde at de aldeles nåkas Korfsknölen , vet jag

ej at någon före A. anmårkt; men pofito at

detta orkfå någon gång möjli"gen kunde hånda,

borde då ej et fådant Backen heta ihoptryckt och

ej platt, fom A. hår kallar det ? Om diftin&ioner

flcola göra någon nytta , böra de vara jufta och

dirTerencerne noga obferveras , dårföre heter det

qui NB bene diftingvit bene docet. Men annars

blir det juft vice verfa.
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Bäckenet kan ockfä, utan at vara platt eller

ihoptrycktj äga fin naturliga Jkapnad (g) 5

men likväl efter alla fina mätt hefinnex det

vara antingen for litet eller for flert. Ja
trängre Bäckenet år i fin Öfra öpning, ju flor-

re och vidare år det gemenligen i (in ne-

dre (h). De öfrige förändringar i öfre Bäc-

kenet be/krifvas fedan, hvilka ån göra öfra

åpningen, ån Bäckenets håla och ån nedre

öpningen trängre (i). Orfakeme ti] oforme-

lige Bäcken anföras dårpå, hvilka åro tagne

ur Roederer och Henckel, de åro prima con-

formatio, incongruus puellae Situs & geftatio,

oflium in prima juventute nimia debilitas,

mollities, Rachitis m. m. Exoftofes , Fraclu-

ras & Luxationes på deffe delar (k). Biand

des-

(g) Därpå lårer ingen tvifla.

(h) Manne det då har en naturlig ikapnad?

(i) Och det någorlunda rått. Men då Arr fkall tala

om et rakt, Tom han fager fhåckt Korfsben

,

utlåter A:r fig "däremot i fall af et flrcickt och

"fåUdes platt K&fsben kan naturligt vit (NB.
'Milla diametern i nederfta öpningen) vara flår»
9ikare än flora diametern af Bäckenets håla el-

"ler defs medlerffa opning fjelf" Hår kommer
fåledes A:r åter fram med ftarka lineer och förliknar

dem vid hålor. O] huru lyckligt för honom om
han antingen aldeles ej befattat fig med at vara

Machematicus , utan at han iåfl igenom de fårfta

clefinitionerne, eller ock ingen fom låft dem be*

fattade fig med defs Bok..

(k) Hvarföre ej harum partium, då alt ået andra år

på Latin. Månne Henckel hår nyttjat Tyika ?
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deffe caufe befkrifver A:r dårpå utförligen,

på hvad fått Rachitis fkadar Backen.

Sluteligen afgöres den frågan om Bäc-

kenets ben vika från hvarandra vid förlofs-

ningen eller ej, och befvaras den rätteligen

jrced nej (1).

Sedan jag nu genom et Capifels nog-

gran recenfion gifvit mine Låfare idée om
A:rs (kriffått, och, lom jag hoppas, juftifie-

rat de generelle anmärkningar jag vid bör-

jan af recenfion gjorde, torde det göra til-

fylleft at endaft upråkna titlarne på de föl-

jande Capitel och hånvifa den eller dem af

mina Låfare, fom dårtil kunna vara huga-

de, til fjelfva Boken (m).

2 Cap,

(1) Huru vål A:rs Fra&ique håri grundar fig på defs

Theorie, kan man fe i defs Märkvärdiga Han-
delfer i den Pra&ifka Forlofiningi-Vetenfkapen ,

hvareft Pra&iika delen af denna Vetenikap år li-

ka lyckligt etalerad , fom den Theoretiika hår 5

cår låfes p. 12$ Hn. 2$ huru han, då vid en

onaturlig Förlofsning Förtrets nedra kåke varfåftad

mot Modrens Is-ben, "införde fin högra hands

"väl fmorda fingrar under Fojlrets rygg up til

"defs nacke (och) tryckte Tarmbenet och fynner-

'Higen Moderflidan tilbakars*" — Hvilken mångd
anmärkningar vore ej hår at göra vid de/Te få

rader! Men de ligga i fl öppen dager och höra

mig ej hårtilj jag må då med ikål fåga med
Poeten

:

Nog af med dem jag har, de ge ej hågförflere,

(m) Dock med det uttryckeliga förbehåll, at om nåV

$vn ikuile påftS, det ja£ preferablement utvalde
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"2 Cap. Om de mjuke delar, fom inuti

"hekläda Bäckenet (n> $ Om Qvinnans jr-

"tre fådjlodelar. 4 Om Qyinnans inre mju*
"ka fådjlodelar (o). 5 Om Månads-reningen.
* ?6 Om Lifmodrens Jkapnad hes en Badder
"'Qyinna. 7 Om Hafvande tliftandet. 8 Om
"de täckelfer uti hvilka et Fofler tillika med
"vattnet tnnehålles (p). 9 Om vätjkornet

"kringlopp i Moderkakan, lo Om Qvinno-

"broftens delar och nytta. II Kännetecken

"af et enkelt och et tvillinge hafvandejkap.

"l2 Om under/ökningen eller angrepet (q) och

"defs nytta. 1 3 Om hafvande tilfiåndet och

"defs tideräkning. 14 Om den håjdade Lif-

mo-

i:fta Capitlet, fom mäft anmårkningsvårdt , mig
ca matte tillåtas bevifa , at alla de påföljande

förtjäna et lika öde 5 men detta (Våra ar-

bete, vil jag ej, utan at få en få ohemul be-

fkyllning , åtaga mig. Några få generclle an-
märkningar torde dock hår och dår tillåtas mig,

(n) Härtii räknas bland annat Nerver, Arterer, Ve-
ner och Vafa Lymphatica, (de lenare beikrifvas

icke) defTe tyckas famt och Hy nnei ligen ej fär-

deles pafla til beklådningar.

(o) Hvilka inre hårda gifvas då?

(py Hvilken utom vår A:r ikulle, fom han, under den-
ne Artikel fört Nafvelftrången , Moderkakan ,

ja, til och med fjelfva vattnet- Jag förbehål-

ler mig at mine Låfare fjelfve göra fig möda
och fe efter i Boken, på det min trovärdighet ej

måtte fattas i fråga.

(q) Hvilken olycks-ande har ingifvit A:r et få nytt

och bedröfveligt ord?
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"modrens vidare fårändringar intil fårlofs*

"ningsflunden. 1 5 Om Foflrets utveckling,

"läge och vändning (r). 16 Om forlofsnin-

"gen och defs indelning. 17 Om et dådt eU

^ler Ufvande Fofters kännetecken. 18 O™ Fo-

"ftrets Lif i och utom Moderlifvet. (f). 19
"Om Fårlofmingens naturliga fårberedelfers

"grundlagar (t). 20 Om ordfaken til Får*

"lofsningens naturliga fårrdttande. 21 Om
"naturliga Fårlofsningens indelning i defs fdr-

"Jkildta tider, värkar och deras kännetecken.

"21 Om de laglikmätiga fårändringar , hviU

"ka förekomma under den naturliga fårlofs-

"ningen pä Modrens och Foflrets delar* 23
"En kort anvisning huru den naturliga for*

Ufsé

(r) I detta lårorika Capitel ftatuerar A:r at Modrens
inbilnings-kraft kan anda til flutet af 4:de må-
naden vårka på Foflrets danande, och at Foftree

vandes i Moderlifvet; Satfer fom nu, Gudi låf!

icke en gång någon Barnmorika under 70 år hy-

fer hår i Landet.

(f) A:r kallar Fodrets lif i Moderlifvet för et planU
likl lif, och fkall »bejlä i et ofullkomligt blodets

"omlopp och Foflrets leders rårelfe.99 Hvad det

förfta angår år circulatio Sangvinis hos Foftret

vill fullkomlig , åfven fora våtikornes omlopp i

en växande planta år; och hvad JLedernes fria

rörelfe angår, år <fén fa aldeles flcild från plan-

tors, at den enfam kullkaftar juli dst A:r ville

bevifa.

(t) De hår beflcrefna grundlagar ftråcka fig anda til

och med til eftervårkarne , hvilka fvårligen låra

kunna räknas til förberedelfer,



62 # ) o ( #
"lofsningen for fig gar efter Herr D:r Petits

^anvisning (u). 24 Hvilken kraft fdtter be-

"mödningar och värkar i drift och ordning.

*>2<j Om den Vandandes läge vid den natur"

"liga forlofsningen* 26 Om den hjelp man
"dr Jkyldig en vändande Qvinna uti den na-

tturliga forlofsningen (v). 27 Om NafveU
ftrdn~

(u) Jag för min del fkulle håldre önlkat det A* fölgt

Naturens anvisning , hålft jag vid Capitlets ge-

nomlåfande finner at de mårkeligen dirTere*a.

(v) Ehuru jag företett mig at i de/Te anmärkningar

va»-a kort, kan jag dock ej underlata, at hår

något vidlyftigare anföra de fallka och til en
ftor del barbariika lårdomar A fr hår gifver, hvil-

ka, upkomne i den mörka tiden * då* Vetenlka-

pen ånnu iåg i linda , til var tids blygd ånnu
finnas hos en del til och med Accoucheurer, S„

246 i; lo nedifrån låfes : "at Qoinnan mot /lutet

"blifver föranlåten at likfom mot fin vilja fårar*

"beta 'Värkarna" Hvad härmed förftås kan jag

aldeles ej fatta, fom jag ej kan göra mig be-

grep om hvad det vil fåga at förarbeta värkarna,

ehuru ofta jag ock hårdt olårda Gummor tala

därom. Den olika ftållning hvartil A:r hår ftyr-

ker den vändande, år aldeles onödig, fom Qvin-

nan hårunder ej mera rår lig fjelf, utan tvingas

af convulhviike kryftningar til den efter Naturens

afiigt låmpeligafle Hållning, mot hvilken mari

vill ej bör ftrida» — S. 247 lin. 9 & 10 "an*
"grepet hor utofvas i början fällan* men vida*

"re ganfka forfigtigt ;" Månne detta fenare ej

år nödvändigt både från början til flut ? — S.

ftfo medlerfta ftycket: "Man fkall fatta flata

"banden utanpå den utfpdnde mellangärden fä*
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"Jlrängens linderbindande. 28 Om efterhör-

"dens lojfande och uttagande i naturlige til-

lfällen. 29 Om det gifves fådane Läkeme*
"del, hvilka äga kraft al upvdcka afftadna»

"de vårkarl eller ock om de kunna föröka
"jvaga värkar utan fkadn ? 30 Sättet huru

"man i nödfall kan upföda et Barn med Ko*
"mjölk."

Hu-

"lunda, at man under värken farer (hvilken
"Svenifc!) därmed öfver och bakåt." Detta

handgrep år intet allenaft aldeles onyttigt, fom
därvid föi lofs ningen på intet fått underhjelpes,

utan tvärtom fkadel|igt och grymt, emedan mel-
langärden , fom nu år ganlka mycket utfpånd och
tunn, ej gerna kan befrias för uprifning. Detta

nya och få goda handgrep at hålla' för mellan-

gärden, år fåledes genom denna förbättring för-

derfvadt. — S. 250 nederfta ftycket: "At leda

"Foflrets bufvud pä det naturligafle fdtt ur föd*
""Jlen , Jättes i värkfam iilöfning , då man låter

"det gä öfver de i Moderflidan uivärtes hållna

"fingren och med dem lyfter hufvudet mot ocb
"til Is~benets båga, frammanföre i en half cir*

"ceUvändning , i Jfället at man med de inåt bog*
"de fingren, lik hakar, fkjuter ocb iilbnkatryc»

"ker mellangärden öfver hufvudet 4

, denna band*
"rdekning bör man använda utom värkarnes
"tid , för at kunna nyttja dem under fielfva var*
"ken, Pä fådani fdtt blifver vdrkarnes kraft

"likfom bruten i de där värka pörre delen efter

"Bäckenen axis flällning i en rät linea mot än*
"detarmen , ocb hufvudet föres i en diagonal Ii*

"nea efter Moderjlidans eliptifka axis ur föd/ten."
Huru aldeles onyttigt dttta handgrep år, finner

j| man ljusligeA då man betonar , at gli tryckning
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Huru lika Scribenter i en Vetenikap kan-

na icke allenaft tanka
3
utan ock, til och med

på hufvudet mot Is-benen, hindrar förlofsningen

anda tils nacken framkommit under defs arcus ,

och fedan rullar nackbenet gemenligen ganika

lått; lika onödigt år det at befatta fig med mel-

langärdens ikjutning öfver hufvudet j denrfa del,

fom då år få ganika tunn, halkar ganlka lått

öfver Foftrets panna och anfigte ; men huru grym ,

ja barbarifk, den år, år lått at fe: Fingrarnes

införande innom de få utfpånda Födflo-låpparne ,

måfte ju få vål på dem, fomVagina, kofta mån-
ga plågor för den olyckliga fjuka , åon måfte ju

ge anledning til en ny fvår pråfsning på peri-

nseum, få mycket farligare, fom den år ojämn,
mellangärdens uprifvande måfte fåledes påikyndas,

hvilken blir få mycket oundvikeligare , då fing-

ren tillika ikola tilbakars* trycka honom. Det
år fåledes ej underligt om perinaea efter denna
method ej kunna ikonas ! — Slutelige-n recom-
menderar A:r Ronhuyfens Vettis hår, i det fallet

då intet fpetlen af et finger kan införas, men
månne Ve&is då tuto kan appliceras ? eller, om
det ock vore möjligt, månne den nånfin bör ap-

pliceras mot Foftrets anfigte ? hälft då obftadet*

fom ikall håfvas, beftår antingen emellan fitt-

knölarne eller uti arcus pubis. A:r önlkar at

Barnmorlkor kånde detta Inftruments flrickliga

bruk ; jag årer önfkar och hoppas, i anledning

af det jag förut, anföidt, at hvarken Accoucheu-
rer eller Barnmorlkor i detta fall nånfin, på det

af A:r föreflagna lått, måtte nyttja den. Hvad
åter fingrarnes införande in ano angår, fom A.
lika ifrigt Önikar at Barnmorlkor måtte låra, år

nu mera ingen tvifvel om at de ju icke förftå,

fedan Pr. Kraak på et fö»ftåndigt fått i fin Hand-
bok lårdt dem nyttan dåraf.
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uttrycka fig, fkall jag för ro /kull ha det nö-

jet at viia . qenom exempel af Prof. Kraak
och vår A:r, eharu ingen den minfta anled-

ning år at de J<unnat affkrifva bvarandra,

hälft var A:r upriktigt förfakrar at defs arbe-

te var rryckfårdigt då Prof. Kraaks vackra

Handbok utgäfi (fe p. XIV).
Arch.

Pr. Kraak.
S. 6 lin. 5 Sequ, DeiTe

bagge öp n ingår fvara ej

midc emot hvarannan ; utan

den nedre år något på fned-

den tvärt för den öira öp-
ningen.

S. 45 lin. 4 Sequ. Bör
Foftrets hufvud från början

bjuda Kronan och vara få

ftädlt , at pannan med an-

figtet ligger bakåt uti en-

dera hörngropen, och nac-

ken fnedt fram mot Is-

benet uti Bäckenets öfra

öpning, mot hvars ftörfta

och fneda mitning hufvu-

dets ftörfta bredd blifver

fvniande, och då kännes
Pilfömmen åfven ftå fnedt

öfver Bäckenet efter den-

na mätning, famt ftora

fontanellen vetande bakåt

vid famma hörngrop fom

pannan ligger uti.

SCHYTZERCKANTZ.
S. 8 lin. 9 Sequ. Defle

bägge dpmngar fvara ej

midc emot hvarandra, utan

den andra år något på fried-

den tvärt för den öfra öp-
ningen.

S. 183 '• I2 Sec
l
u» F°-

ftrets hufvud från början bör

bjuda Kronan, och vara få

ftäldt, at pannan med an-

figret ligger bakåt uti en-

dera hörngropen , och nac-

ken fnedt fram mot Is-

benet uti Bäckenets öfra

öpning , mot hvars ftörfta

och fneda mätning hufvu-

dets ftörfta och fneda bredd

blifver fvarande, och da

kännes Pilfömmen åfven få

fnedt öfver Bäckenet efter

denna mätning, famt ftora

fontanellen vetande bakåt:

med famma hörngrop fom
pannan ligger uti.

SJuteligen torde jag få anmärka
y

at få

full denna Bok år på rediter, bvarom, utom
ra/.RN:of. E i*
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de redan anförde flållen , i fynnerliet 19—24
Capitlen vittna, faknas likväl ganfka mycket,

fom til en fullkomlig Theorie om Forlofs-

nings-Vetea/kapen årfordray. Således finner

jag på intet ftålle Barn-hufvudet Anatomice

be/krifvit, /kötfeln före, under och efter för-

lofsningen, alla onaturliga eller (efter Prof.

Kraaks fimpla och rediga benåmnings-fått)

ofullkomligt - naturliga förlofsningar, hvars

Theoreti/ka be/krifning år få oundgångelig

m. m. /

Mycket vore ock hår at fåga vid jåm-

förelfen af denna Theoreti/ka del och A:rs

förr ufgifne Märkvärdiga Hdndelfer i den Pra-

Gijka Forlofsnings • Vetenjkapen med anmärk-
ningar , fom man dels på flere ftålien finner

uppenbara contradiåioner dem emellan, dels

ock finner långa ftycken af anmårkningarne i

denna Theoreti/ka afhandling å nyo omtryck-

te 5 men fom jag redan blifvit vidlyftigare ån

jag tånkt, vil jag för denna gången därmed

afftå.

Mit fluteliga omdöme om denna Bok
år, at den år ofullkomlig, oredig och utan

nödig ur/kilning fammaniatt, famt aldeles

otjenlig til uplysning för unga Studiofi Chir-

urgiae.

* ,
+ m C m m •-.• £•

K.
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K. Vet. Acad. Nya Handl Månad. A*

pril, Maji och Junii 1786.

P. 125. Styng-Flug-Sldgtet (Oeftras)5 af A-
' DOLFH MODEER.

Namnet Styng kommer af Honcrne,

fom med en tagg lågga lina ågg i kreatu-

ren» hud. FJugans mun har hvarken käkar
,

tänder, fnyte eller tunga, utan 3 infänkte eU

ler uphågde punäer , utur en af dem utkom-

mer genom tryckning en liten mörk tip,

fom lår vara tungan. Aggen åro anange,

något krökte, fammantryckte och hafva i den

6fre andan en hvafs och tilhopa tryckt fpets,

fom en Lancette, hvarmed troligen agget

inlägges i kreaturens hud. Det (ker mot flu-

tet af fommaren*, larven utklåckes fnart och

(ödes dår til nåfta Vår, då den utgår, för-

byts til docka och efter 2 veckor til Fluga.

Larverne åro nåftan conifke, förfedde

med 12 leder $ hufvudet år vid den fpetliga

andan 5 vid munnen hafva de 2 fpetfige klor

eller hakar, hvarmed de hålla (ig faft, eller

krypa, hafva inga fötter, eller ögon, and-

bålen litta i bakåndan. Dockan liknar lar-

ven och år ej annat ån defs yttre hud.

De hår be/krefne fpecies åro : 1) Oeflrus

Trompe , det ftörfta af alla , lik en Spyfluga 5 2)— Tarandi eller Renftynget$ 3) — Ha-
morrboidalis , Håft-flyngetj 4) — Nafalis,

£ 2 Nos-



68 ". # ) o ( #
Nos-ftynger; <0 -— Böv/j, Ko-ftyngetj 6)— öv/x, Får-ftynget.

Fortf. e. a. g.

Kort förteckning uppå de namnkunnigaflc

Pefiilents-tider i Sverige , af gamlare

och nyare Skrifter och Documenter

fammanfokt af Brenner (a).

Anno Chrifti 1315 rågnade med f6r-

/kråckeligit åfkedunder hela Sommaren , hvar-

på fölgde en ftor hunger och allmän Pefti-

lentia, hvaraf tredjedelen af Månni/korna

död de. Aret därefter rågnade blod vid Ring-

ftaholm.

134^ påftod den ftora Peftilentien , fom
innom 5 års tid hådanryckte halfva delen af

Månnifkorna.

1350 i Konung Magni Smeeks tid öf-

vergick intet allenaft hela Sveriges Rike , u-

tan ock oåftan hela verlden
;
en (tor och all-

män Peftiientie, fom 2 år tilförene begyntes

i Indien, och få genom Spanien, Frankrike

och Ty/kland fpridde flg hit til Sverige

,

utdödandes både Stader och Lånder, hvar-

före den i gamla Sven/ka Skrifter och Hand-
lingar med många epitheta blifver nåmd få-

forh

(n) Benågit meddelt utur «c SterWiws»



fom digerdåden
,

fvarta dåden , flora dåden,

och häller man gemenligen få före , at de

många förftörde BoltåJlen, gamla Borgar i

villa fkogar och ödemarker med åttebackar,

famt höga uprefte Runftenar, dem jag til en

del fedt och afritat, denne tiden blifvit ö-

delagde, och aldrig fedan kommit at be-

bos, det ock Olaus famt Laurentius Pe-

tki i lina Chrönickor fladfåfta, och år märk-

värdigt, at denne Peften i Sverige varit få

namnkunnig, at folket fom qvarlefde, ja ock

fjelfva Konungarna, begynte fluifva och räk-

na (in aeram eller årtal efter denne ftora dö-

den, åfven fom fordom /kedde efter fynda-

floden, hvilket med Konung Magni Smeeks

och defs Sons Original-Bref , fom hos mig
finnes, kan ftadfåitas, få lydande: "Wij Mag-
*yNU& och Haqvon, Konunga med Gudz, nåd

"horigs och Svcrigs, kennoms med theffo m3-

"ra närvarande opne brefwe , at uppä tridie

^åreno dpter flora dåden, thä hiolom mij med
"wårom Swerijkes Mannom en <[ag i allrdck-

"kio &c." At Norrige i detta Bref flår nåmndt

framför Sverige, år ordfaken, då Konung
Magnus för (in odugeliga och /lemma Re-

gering var affatt och Sonen Haqvinus, fom

en krönt Konung i Norrige af Sveriges Stän-

der var anmodad, at tillika föreftå Regemen-
tet i Sverige i fin Faders ftåJJe , aitfå har

han praefererat det Riket, fom han var en

krönt Konung öfver, framför Sverige, fom
E 3 ha»
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han allenaft på en annans vagnar ftyrde. Om
denne Peft finnes antecknaclt at allenaft fjer-

departen af Månni/korna blifvit vid lifvet.

Munkarne hafva ock på deras art velat läm-

na efterkommanderne en åminnelfe af den-
ne ftora Peften, genom en Latinfk Vers,
den jag tror at hvarken Virgilius eller O-
vidius, om de lefde, kunde utreda (ig uti,

[å lydande: RaJlruM triCumbum JpiutLongum
maxima peftis.

1^29 ofvergick Sverige den få kallade

Engellka Svetten , efter den i det Landet
farit begyntes, fom jåmvål var en art af Pe-

ftilentien, och många iooo:de Månnilkor lif-

vet afhånde.

1^48 och 1^49 grafferade Peftilentien

hår i Stockholm, fom annorftådes i Riket.

1565 gick uti Stockholm den få kalla-

de ftora Peftilentien i Sverige, då 1 8,000
Månnilkor dodde, och fom den tiden tyck-

tes 'få grufvelig, at hvarken dragare tilråckte

eller Pråfterfkapet hinde med, fom de gerna

ville, alla ffegrafva, utan måfte låta dem ne-

dergråfvas hvar på annan uti ftora och vida

Grifter, dock altid innom Kyrkogårdarne på
Malmarne. Denna Peftilents continuerade

ock året därefter, neml. 1566, få val i Sve-

rige, fom i fynnerhet i Lifland.

i<)72 vardt åter Stockholm af Pefiilen-

tien hemfökt, då Doclor Gvilielmus Lem-
nius dårfammaftådes låt trycka en Tratfaf,

e«
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•mot Peftilentien, dedicerad Hertig Carl af

Södermanland.

1^76 kom Peften til Nyköping och O-
regrund ifrån de Saxifke Sjö-Ståderne , fom
Doftor Benedictus Olai i fin Svenfka Lå-

kare^Bok förmäler, hvilket gaf honom an-

Jedning 2 år därefter, då famma Bok tryck-

tes, at införa en utförlig och vidlyftig un-

dervisning, huru man fig i Peft-tider förvara

och curera /kafl. —
1 5 80 gick åter en häftig Peftilentia öf-

ver Stockholm famt Upfala, få at Acade-
mien nödgades fkingra tig, då ock Peften

fpridde fig öfver hela Upland och continue-

rade öfver hela Sommaren 5 denne fjuka öf-

verfor ock den tiden hela Ryfsland.

1588 hegynte i Junii månad och con-
tinuerade 1 5 89, i^ofammaledes, få i Stock-

holm, fom andra o
o
rter i Riket, i fynnerhet

grafferade håftigt i Åbo och öfver hela Fin-

land.

1603, fom den Fin/ka Rim-Chrönikaa
förmåler.

1623 graderade åter i Stockholm den
få kallade ftarka och flora Peftilentien , da
20,000 Månnifkor vid pafs dödde, och i-

bhnd andre, Stadfens förnåmfte Kyrkoherde,
Magifter Benedictus Leuchovius, fom lig-

ger begrafven framme i Choret uti Sr. Ni-
colai Kyrka. Samma år och vid famma til*

E 5 fål-
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fålle låt Bilköpen i Strängnäs, Paulinus,
Irycka fin Loimofwpiam eller Peftilents-Spegel,

en ganfka nyttig Bok i Peft-tider.

1629 uti September månad begynte Pe-
ften på nytt infmyga (ig i Stockholm och of-

ver Hafvet til Åbo.

1630 uti Ocrober kom åter Peften på
nytt ifrån Vaxholmen in uti Staden, få at

Hafvet med Cantzeliet och Cammaren, fä

denne, fom förra gången, måfte draga fig

härifrån til andra orter.

1Ö38 vifte Peften fig å nyo hår i Stock-

holm, då Rongl. Lif-Medicus Hr. Andreas
Palmcron af trycket låt utgå en Tratrat hu-

ru man bor confervera fig emot Peften.

Hvilken å nyo trycktes 1653 , då Peften

åter yppades.

1657 var Peftilentien fifta refan nåft för

denne nu påftående hår i Stockholm , doclr

icks få häftig fom tilfårne 5 vid denna tiden

dödde emellan den i Augufti och 7 Novem-
ber ungefår 2928 Månnifkorj andra förege

3000 in allés j denna Peft öfvergick ock den
gången Finland, Riga, Narven och Wiburg.

1710 vid den 26 Augufti begynte den-

ne nu påftående Peften, fedan han fmånin-

gom infmygat, vifa fig i Stockholm få häf-

tigt, fom knapt någon tid tilforene varit,

få at den 18 December, då detta /krifves,

åfver 18,000 Månnifkor hår i Staden fatt llf-

vet til, och ftår hos den högfta Guden huru

man*
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många ännu ftå tilbaka. Denne farfoten, i nu
påftående bedröfveJiga krigs-tid, år förft kom-
men utur Påhlen och Littoven til Lifland,

och få därifrån hit öfver til Stockholm famt

til andra Stader och Provincer i Riket, fom
i fynnerhet Upfala,

o
^Norrköping och flere

Stader , få ock til Abo och andra Finfka or-

ter, jåmvål til några Stader i Ofterbotten och
många Stader på Landsbygden.

Berättelje om en obotelig Brofl-Jkada ? af

Hr. Stads-Chirurgus Beskov i Arboga.

Handelsmannen O. A - -, 48 år gam-
mal, af en fri/k och efter utfeende ftark

conftitution , rådfrågade mig i början af Fe-

bruarii månad 1786, i anledning af någon

hård fvulnad på vanföra fidan af bröftet, den
han för ungefärligen 6 veckor fedan förft

blifvit varfe, och hvilken i början endaft

kants fom en liten böna, men fedan dageli-

gen blifvit ftörre. Då jag underfökte ika-

dan fant jag en fpånd , hård, röd, uphögd
och in/krånkt fvulnad, fom tycktes ha (it fä-

te på den öfverfla Cofta fpuria och defs ex-

tremitas anterior. Någon updrifning i de

yttre betåckningarne öfver Arcus coftarum,

fom ftråckte fig up emot armgropen, ryck-

tes ha fit urfprung ifrån dea irritation våt-.

E 5 Jker-



74 # ) o ( *
ikornes fiockning i Tumeuren kunde förord-

laka. Den fjuka var blek och feberaktig.

Han både alt liitintils orubbad njutit en god
Mlfa , undantagandes a,t han året tilförene va-

rit befvårad af en Rheumatifk vårk i vånftra

axeln, fom fträckte (ig anda til Nyckelbenet

j)å famma fida , och hvilken innom några

veckor öfvervants med vanliga medel, men
lämnade efter lig en updrifning i Clavicula,

fom intet kunde öfvervinnas.

Det var tydligt at någon fördold flkårpa

i våtfkorne nu förordfakat Tumoren, och
Jiåraf drog man helt okonfltJaf den ilutfats,

Sit denfamma borde befordras til bulning och
mognad, for at åftadkomma en för den fju-

&a g3nfka hålfofam Evacuatio Materias pec-

cantis. I famråd med Hr. Doft. Gahn för-

ordnades fåledes emollierande grötar på fvul-

naden, famt interne antifebrilia och tjen-

Jig dia?t. Sedan man i 8 dagar fortfarit

med Grötar, kändes val Tumoren midt up-

på tåmmeligen mjuk, men ingen tydelig flu-

Auation kunde märkas, hvarföre med Grötar

i fulla 21 dygn continuerades. Nu kändes

Tamorn midt uppå gan/ka mjuk, få at man
tyckte lig känna flu&uation $ och fom den i-

trån början haft fit fåte på fjelfva Cofta

,

fruktades för Caries, famt at defsutom den
förmodade materien kunde föka fig någon
6pning inåt Caviteten: hälft den fjuka förkla-

rade fig kanna någon fqvalpande tyngd når

han
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nan vande fig i fången, famt var oförmögen
at ligga på den frifka ftdan.

Vi kommo därföre öfverens at ej längre

upfkjuta med Incifionen, hvilken ock på det

fått förrättades, at med udden af en hvafs

Lancet.te gjordes en ganfka liten Incifion i-

genom integumenta communia, i tanka at

förft förvifTa fig om materiens närvaro, och
fedan efter behof dilafera öpningen; men fom
ingen materia vifade fig, vågade jag ej göra

Incifionen bvarken ftörre eller djupare. Litet

tort Linnefkaf pålades förden/kull, fom qvar-

höls med Emp. Diapomphol.
Som updrifning öfver Arcus Coftarum

anda upföre var betydlig, och fnarare okats

ån min/kars, var nu frågan om den förord-

fakades af någon varfamling i vänftra bröft-

håian , eller om den endaft beftod i någon
updrifning uti de utåt belågne delarne? Det-
ta trodde man fig kunna närmare utröna, i

fall man kunde åftadkomma någon fördelning

i fjelfva den yttre fvulnaden} til den ändan

förordnades nu den få kallade Goulards-grö-

ten öfver hela updrifningen. Igenom den lil-

la Incifionen utfiprade ftåndigt en tun våt/ka,

fom alt mera öktes, dock utan någon elak

luckt.

Den fjuka blef emedlertid mattare, ha-

de feber-känningar och föga matluft, famt

klagade öfver mycken ryggvärk, men gick

likväl dageligen uppe. Invärtes nyttjades lin-

drigt
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drigt afförande medel, blodrenande Pfifaner

och Feber-barken. IfLgen mifstanka om nå-

got fördoldt miasma venereum kunde aga

jum, få vida den fjuka på åra och tro få r-

fäkrade at han, ehuru ti!s dato ogift, i

den vågen aldrig exponerat ftg.

Vid få fatta omftåndigheter anfåg man
/kådan for ganfk3 betänklig, famt tilftyrkte

honom at göra en refa til Stockholm , för

at utbedja iig Hr General Direft. och Ridd.

af Äckels mogna råd och biträde. Härmed
var den fjuka nögd , men fom vi redan vo-

ro et godt ilycke inne i Mars månad och

värmen fåledes nalkades, önteade han af få

upfkjuta med relän tils Öppet vatten, för ät

kunna göra henne med mera beqvåmlighet

fjöledes. Emedlertid anmodades Prcvincial-

Medicus i Vefterås Hr. Doft. Hall, ar^be-

föka den fjuka för at biträda ofs med (It

omdöme, och fom Goulards-gröten til någon

del förminfkat den yttre fvulnaden, tilftyrkte

bemålte Hr. Doftor at därmed fort/ara , famt

interne nyttja Kinkina. Incifion var hvarken

fiörre eller mindre och Sonden gick endaft

igenom integumenta communia, men utfipr«in-

gen blef dageligen betydeligare; Hr. Doft.

Hall var fåledes af enahanda tanka med ofs,

at den fjuka ju förr defs häldre borde refa

til Stockholm.

Hela April månad framlopp på detta

fått
3
utan någon annan mårkelig förändring,

ån
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3n krafternas minikning. Det var i början

af Maji månad då Incitionen började vidga

lig och fyntes upfyldt med löfa flJrnfor af

fvartaktig färg, förmodeligen hårrörande af

den långe befarade benrötan, hvilket åtven

den elaka flanken beftyrkte , fom nu börja«*

de kannas. — Flytningen ur fåret blef nu

mera ymnig famt ftinkande och (ratande.

Sonden gick öfver en och en half tum in,

och ftadnade i en mjuk maflfa, utan at nå-

got Refben kändes. Med Mercurio corrc-

fivo rubro gjordes några förfök at få fåret

rent, utan framgångs och fom tiden til hans

afrefa nalkades , lämnades alt til Herr Gen.
Direcl. och Ridd. af Äckels uplyfta ora-

pröfvande.

Hans afrefa /kedde åndteligen i Maji
månads Hut, då öpningen var af et Sex-

marks-ftyckes vidd och åfvanomtalte be/kaf-

fenhet, famt han til krafter och hull tämme-
Jigen medtagen. Under 3 veckors viftande

i Stockholm hade han den förmån at utaf

Hr. General Dira&euren och Riddaren da-

geligen njuta den ömafte vård och utmark-

tafte fkötfel 5 men fom vålbemålte Herre ge-

naft igenkände /kådan för en öppen Kråft-

/kada af fungeufa /laget, få blefvo ock alla

förfök at få fåret rent och min/ka rötan,

fruktlöfe , hälft granlkapet med de ädlare de-

lar i vånftra Bröft-caviteten , förböd at be-

tjäna fig af de mäft aktiva medel. Såret vid-

ga-
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gade fig dåjemot dageligen , flanken och rö-

tan öktes alt mer, men lifskrafteme förfva-

gades dageligen 5 hvarföre Herr Gen. Direft.

och Riddaren anfåg ikadan for obotehg,
famt tiiftyrkte den fjuka at med förfta lågen-

het begifva dg til fin hemort tilbakars, in-

nan krafternas förfpillande gjorde hans hem-
refa med lifvets bibehållande omöjelig.

Den 23 Junii återkom Patienten hit til

Staden, ganfka utmattad. Sårets vidd ut-

gjorde nu öfver en Riksdalers ftorlek och
flanken var odrågelig. Igenom /krifvelfe tack-

tes Herr General Direfteuren och Riddaren
gunftigaft underråtta mig om åst i Stockholm
vidtagne förbindnings -fått til vidare bruk 5

nemligen at förft andoppa fåret med Tin-
tfura foetida Lond. och fedan fylla det med
Kinkina blandat med Camphora ochMyrrha,
famt invårtes fortfara med Feber-barken, hvil-

ken intogs i Mjölk.

Nyfs för fin afrefa ifrån Stockholm ha-

de Pat. af en Huftru tilhandlat fig et /lags

Plåfter, med förfåkran at hans får dårmed
Ikulle Jåkas. Han förbehölt fig nu fåledes

at i några veckor få förföka detta honom
högeligen recommenderade Plåfter. Alt hvad

fag däremot kunde anföra, var förgåfvesj

jag nödgades fåledes tillåta det jag icke kun-

de hindra. Under de 4 veckor detta PJå-

ftret nyttjades, frätte fåret alt mera ikring

fig, och öktes flytningen och flanken dage-

li-
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ligen. En förfärlig hofta, foir» redan i Stock-

holm börjat befvåra honom , förordfakade nu
de håftigafte fpånningar och vårk i och om-
kring fåret, famt hotade at fnart göra Hut

på den utmärglade kroppen. Ammoniaca
blandade med opiater, nyttjades dock emot
förmodan med god framgång och IkafYade

mårkelig lindring. All matiuft och fömn fak-

nades nu, och de få öfrige lifskrafter med-
togos igenom en ärande feber och ftark

fvettning.

I flutet af Jwlii månad förmåddes han
ånteligen at åter låta förbinda flg efter den
i Stockholm vidtagne methoden. Urin bör-

jade nu gå ganlka trög , få val fom ftolgån-

gen, och nedre extremiteterne, fom en tid

bortåt redan varit likfom dåmnade, förlora-

de nåftan all kånfla. Efter 8 dagars bruk

tycktes den nu vidtagne förbindnings-metho-

den til någon del minfka den odrågeliga

flanken, och lofsnade dageligen af den rut-

na maflan fom upfyide låret, få at det na
började fynas ganfka djupt 5 utflytningen af

«n tun frätande våt/ka var lika ymnig och
flinkande.

Sedan jag den 15 Augufti borttagit an-

fenligen mycket af da* i fåret befintliga Him-
fet, kånde jag med Korntången flere murk-
nade bitar af Refbenen , fom genaft bortta-

gos. Nu kåndes åfven flere af rötan angrep-

ne Refben, fom ännu icke hunnit fönder-

murk-
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murknas. Sårefs djuklek inpå Refbenen ut-

gjorde vift dryga 2 tum, til oemotfågeligf

'bevis at updrifningen i de yttre delarne va-

rit betydligare ån man kunnat förmoda, och

at fårets djuplek til åfventyrs intet få ftråckt

fig inåt vånftra Bröft-caviteten, fom de för-

ut Ifcedde fonderingarne tycktes medgifva.

Nedre extremifeterne voro nu aldeles

paralyti/ke och fotlederne updrime af en oe-

demateus fvulnad. Efter denna dag började

fvuinaden åfvanföre och omkring fåret falla

anfenligen ihop, och hudens rödblåa fårg

förvandlades til naturlig, hvarigenom fårets

djuplek anfenligen förminskades.

Den 21 Augufti afftadnade urinens af«

gång helt och hållit, få at man efter denna

dag nödgades dageligen applicera Cåthetern.

Patienten var nu få utmärglad, at han lik-

nade et Jefvande benrangel och förmådde
intet röra et finger. Hans beftåndiga Jåge

på ryggen, ehuru på Tagel-kuddar, kunde
icke annat ån förordfaka ligg-får, hvilka o-

aktadt den båfta fkötfel, gangraenerades , och
fåledes mycket ökte hans obe/krifveliga u-

felher.

Den 29 Augufti infan fig en mattande

Diarrhoe med ymnig och ftinkande afgång,

utan den fjukas vet/kap och vilja. Hans puls

fom altid varit jämn, kändes nu tremulans

och ftundom intermittent5 durkloppet dillades

nä*
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något, fom tycktes vilja förloffa honom från

alt fit elände.

I början af September blef fåret inuti

få ömt och kånflofult, at Tinäura foetida

förordfakade markelig fveda, hvarföre den

lämnades, och fåret förbandts nu med Kin-

kina m. m. Flytningen var nu fom förr , an-

fenlig och ftinkande.

Den 8 Sept. kl. <f om morgonen för-

Joflades han ånteligen igenom en ftilla död,

utan något mårkeligit arbetande, ifrån alt fit

elände, och bibehölt bruket af fit förnuft i

fifta ögnablicket.

Vid Obduclion, fom /kedde i Hr. Do*
rftor Gahns närvaro, iakttogs följande:

Förft dilaterades fåret igenom en korts*

(kårning , och fortfattes /kårningen upåt an-

da emot armgropen. Alla muftulöfa delat

och fethinnan fants uplöfte i en fpeckaktig

roaffa , utan tecken til någon mu/kelfiber. Al*

la Coftas, de 4 öfverfte undantagne, voro

vid deras extremitates anteriores angrepne a(

benröta, men vid deras extremitates pofte-

riores endaft updrefne, til dubbel tjocklek

poreufa , men deras pars cartilaginea fam-

manhängande med öernum. De Refben fom
Jågo omedelbarligen under fåret, voro alde-

les förmurknade och i fit fammanhang för-

störde; men de åfvanom fåret belägne nåftan

i tit naturliga lågs. Sårets inre vaggar fun-

nos öfver alt gangraeoerade.

W//.RN:o6. F Se*
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Sedan de förmurknade benen voro bort*

tagne, vifte (ig i botten af fåret en bråfkak-

fig våxt af et litet Höns-aggs ftorlek, och
hvilken med möda fö.nderfkars , famt hade
fit iåte på extremitas pofterior VI:ae et VII:ae

Coftae verae. Hela vånftra Bröft-caviteten til-

flöts nu åt denna fidan af en blyfårgad och

ftark hinna, fom intet kunde tas för annat

ån en förtjocknad Pleura, och hvilken gjor-

de nu (kiljovågg emellan fåret och Bröft-ca-

viteten: hvarföre den fenare öpnades och fe-

dan Sternum var borttagit, fants pleura i den
fjuka ildans främre del förftörd och Periear-

dium famt vånftra Lungans öfre Iobus, för-

medelft en fpeckaktig maffa af feg confiftence,

aldeles förvåxt med Refbenen , få at de med
möda kunde åtfluljas. Intet tecken til Mufculi

Intercoftales åfven emellan de öfverfta Refbe-

nen kunde förmårkas, och funnos deffa åf-

ven updrefne til ovanlig tjocklek. Lobus Pul-

monis inferior var hopklämd i en membra*
neus maffa, utan fpår af organifation.

Sedan Hjertat, fom var i naturligt fkick,

Och vånftra Lungan voro undantagne, up-

tåcktes bak åt ryggen en fack af 3 qvarterS

rymd, hvars yttre vågg formerades af den

åfvan omtalte Membran, fom fkiljde fåret

från vånftra Bröft-caviteten, men inåt af en

hårdnad. Cellulofa, Då denna facken i hela

fin långd öpnades, utran vid pafs 3 qvarter

af en gul och ftinkande våtika, fom tycktes

va*
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Vara kåilan til den öfvermåftan ftarka flythin*

gen ur fåret. Säcken hade (it Jage på Dia-

phragma > extremitates pofteriores Coftarutr^

och på Corpora verfebrarum dorfi , dock u-

tan at deffa delar funnos corroderadei I hög-

ra Bröftiiålan fartts alt i naturligt (kick j men
Refbenen på högra (idan funnos åhen up-

drefne til ovanlig tjocklek. I underlifvet fants

al ting friukt och alla Vifcera Abdopninälia i

naturligt (kick* «

Reaåfions-profvef tinftålte
m
med Källvainei

vid Sodcrtelje Stad dl 2 Sept. 1 ?%(>*

Kåilan år betagen vid en faridås Nord*
våft ifrån Staden öch förfedd med et litet

ftar ellef tunna om 40 kannors rymd* Deri

har trenne ådror ^ fom /kola gifva 14 til 15
kannor i timman 5 men år ånnu blottftåld för

6pna luften och folvårman, ty ingen ifvei*

byggnad har hitintils blifvit upråttad och Vat-

net ganJka litet nyttjat*

Vattnet fqvafpat i glas vifäde fmå pär-

lor 5 gaf en fyag Hepatifk luckt med lindrig

martialifk fmak. Låttdruckit och ganfka klart.

Defs temperatur var 8 grader öfver O*, då
Luften ågde 13.

ä) Tinäura GallarurA Spirituofa 4 droppat på
6 unce Vatten

$
gaf en vacker purpurfärg:

Fö (b
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b) Acläum Vitrtole forte upväckte fina pär-

lor utan bru9ning.

c) TinBura Turmfolis til blåhet utfpädd blef

oförändrad.

d) Tinäura Violarum ändrades icke.

e) Terra ponderoja falita vårkade en ringa

och obetydelig fällning.

f) Plumhum nitraium iörhölt fig aldeles fom
den liftnämde.

g) Alkali jixum vegetabile gjorde Vatnet li-

tet oklart.

h) Aqua calcis med lika mängd Vatten hvit-

nade och gulnade.

i) Lixivium fangvinis Macqueri gjorde ftraxt

Vatnet ljusblått.

k) Solutio cupri ahalina ändrades icke.

Argentum nitratum värkade någon ljus

grumling, fom dock icke färdeles mörk-
nade.

ni) Acidum facchari gaf intet flag 5 ty ingen

tydelig och fynbar grumling eller fällning

upkom.
n) Hepar Sulphuris Jalinum väckte hvit fäll-

ning och ilåpte fint fördelat Svafvel.

o) Hydrargyrus nitratus gjorde en hvit fäll-

ning, Tom icke gulnade, och efter fåker

anledning blott var en Qvickfilfver-kalk,

emedan fyran var ftarkt mättad med
Qvickfilfver, ehuru föreningen icke /kedt

igenom tilhjeip af värma*

P)
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p) Alcali volatile caufticum gaf vattnet en
iväg Citron-gul fårg.

q) Acidum nitri dilutum betog vattnet defs

Heparifke luckt $ 2 eller 3 droppar dar-

af beböfdes blott til et qvarter af vattnet,

12 qvarter eller ij kanna afkokades til

hälften , då utom jårnftoft och koldam , fom
under kokning i öppet kåril icke kan und-

vikas, näppeligen något jordaktigt förmårk-

tc;s vara affåndrat.

Af föregående underfökning kan flutas:

at detta vatten utom det Hepati/ka åmnet,
fom de flåfte Svenfka Mineral-vatten i mer
och mindre mångd hyfa, åfven åger Jårn löft i

krit-fyra, (aerfixus) ganfka litet gips och troligt

vis et Medel-falt hvaruti Kokfalt-fyra ingårj

men år i öfrigit nåftan aldeles fritt ifrån Kalk
och icke af något för hålfan fkadeligt åmne
orenat.

J* A. LévEN.

Utdrag af Prov. Mcdici i Chriftianfiads

Lån D:r Carl Savrs Embets-Relation

for 1785.

I flod af hosföljande K. Landshöfdinge-

Embetets ordres under den 5 fiftl. Martii,

har jag företapit en refa til Nåfums Socken,

i bånfeende til Dragjjukans yppande dårftå-

F 3 des,
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des, bvilket jag härigenom til Höglofl. Kgi,

Collegium har åran allerödmjukaft up-rap*

portera.

Vid min ankomft til bemålte ort erholts

af Commiffarien och Krona Lånsmannen
{Llftman, närmare underråttejfe om ftållet,

hvareft (jukdomen exifterade, hvilket var u-

ti ej enftaka Hus eller Torp vid pafs tre

jjerndels mi! från Nåfums By, dit Hr. Com-
miffarien blef mig fSljaktig, och befunnps u-

fi Torpet 3:ne, de dar af fjukdomen voro

iångliggande, neml, Torparen Knut Jons-

son, en ftefs Son Anders om 14 och Dof-

fren Sissa om il år, hvilka alla pä enahan-

da fatt infjuknat efter hvarandra på 12 a 1 <>

dagars tid. Symptomerne hvarmed fjukdo-t

men (ig annoncerade, voro en indormitiq

artuum, at händer och fötter likfom domna-

de eller fåfyo, hvarefter fölgde en krypning

(fcrmicano) fom tiirkiftes räckte uti rlere dag-

gar, under hvilken tid Patienterne hade q-;

rörig (omn och foga apetit til mat, harpa

kändes ögonen, vridas, undre Maxillen ryc-

kas up och ned, famt de öfrige Mufculi fa-

ciei blifya Spasmpdice Convulfi, at anfigtefc

fick et förfar I ig? utfeende$ omJider drogos

eller krymptes* alla leder med häftig värk,

at Patienterne under paroxylmeq vrålat och

(ftria?» S^dan parox^lme kunde racka 6 5
ja

fjere timmar pch, Hutades med ftor matthet

! !a>\'?näe i händer gcj^Jöder, Efter

de§*
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defla fjukdomen åtföljande fympfomer, kun-

de jag mig uti diagnofi ej mifstaga , förord-

nade förden/kull Evacuantia afpulvisRhei fal:

från 2 til i Dr:ma, alt efter åldren, hvil-

ket borde uprepas, i fall hårom trängdes,

efter primär: viarum rening, gafs pul. rad:

Valerianae til en god thélked flere gånger

millan acceerna, och alla mornar abfenre

paroxyfmo, famt då den tycktes påkomma,
god dofis af Spirit. Cornu Cervi Re<5lifTcato

,

utom defTa remeder, ordinerades til ftadig

dryck mjölkblandat vatten. Vid detta tilfåi-

le erhindrade jag mig min vördnadsvärde

Läromåftares Vålb. Herr Prof. Rosenblads
tankefått om denna fjukdom, då han fager:

Vix ergo dubii quicquam erit
,

quin in fru-

mentis vel faltem inter frumenta Cauflfa lateat

maii , utom hvad Tissot i (it arbete de Mor»
bis Nervorum anfört, hvaraf jag tog mig an-

ledning noga inquirera om Sädens befkaffen-

Iret, fom deffa uflingar nyttjat til fit bröd,
rvilken til alla delar befunnos lika med in-

mlyckte prof, fom jag i all ödmjukhet
uiderftår mig öfverCånda 5 en hop oarter och
arnat til fjelfva Säden icke hörande, i fyn-

nerhet den få kallade Secale luxurians eller

Clavus Secalinus exiftera här til mängd,
h/ilken , huruvida den in genere eller under
vida vilkor kan för fanfkyldig ordfak anfes,

urderftår jag mig ej decidera, men at den
få väl fom alt hvad til en renad Säd icke

F 4 hö*
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hörer, borde af/kiljas och renade Såden väl

torkas innan den til bröd-bakande nyttjades, fant

jag min Skyldighet vara tilftyrka och anbefalla.

Dragfjukan berättades långre tid grafie-

rat uti Blekingen , hvarintil Nåfums Socken
år belägen , och lårer Höglofl. K. Collegium

för detta redan erhållit vederbörlig Rapport

hårorn af Provincial-Medici (a).

At jag få långe drögt med denna min
aldraödmjukafte Ernbets- Rapports upfåndan-

de, har enkannerligen kommit dåraf, at jag

förft ville inhämta effeclen af min ordonnance

,

och ledan underråttas om fjukdornen anföllo

Here omkring den traden, hvilka tvånne om-
ftåndigheter jag nu, efter inlupen kunfkap,

kan hafva åran i lika ödmjukhet upgifva,

och hvad den förfia vidtråflar, få åro de 3:00

omnåmde Patienter anfenligen förbåttrade,

lamt för det andra, at fjukdornen ån icke

(ports hos någon, utom hos deffa , hviiker

hugneliga tidning jag högeligen åftundar al:

framgent måtte confirmeras.

Sedan min företrädare uti Syflan , Prof.

D:r Stobåus, har en hop lig få kallade ?-

xaminerade Barnmorfkor exifterat, hviltas

godkännande jag får ödmjukaft bemftålla til

Hoglofl. K. Collegium , men bör ej obemåt
låmna, at de åro til ftörre delen förvågne

och okunnige, hvilket föranlåtit mig til Ma-
giftraten fånda fådant Bref, fom detta, hviJ-

!;et--
1

-

1 11 m |- - -
1

(a) be lAtom B, 7. P« 61 , 207*.
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ket i affkrift hår bifogas, och fom jag pas-

fade et tilfålle, dä hela Borgerfkapet voro

förfamlade, hade min tilftyrkan den värkan,

at mit råd ikall efterkommas.

Dito af Prov. Med. i Nyköpings Län
9

AJfejforen Doåt. Nils Apelbaum.

Under de tvånne åren jag hår i Nykö-
pings Lån och Konunga-dömet varit Provin-

cial-Medicus , hafva utom Koppor och Måfs-

Jing inga farfoter varit gångbara, förr ån nu

i flutet af Februarii månad innevarande år,

då Rapport inkommit til Konungens Befall-

ningshafvande, at i en By vid namn Fien-

mo uti Mållöfa Förfamling, en Feber upkom-
mit, hvilken angripit ftörre delen af folket.

Enligt Vållofl. Landshöfdinge-Embetets or*

dres refte jag promt til bemålte Förfamling

och By, underfökte fjukdomen och befant

den vara en Rötfeber, i det nårmafte lik

den, fom åren 1772 och 1773 var gångbar

uti och omkring Upfala famt flere orter i

Riket. Maligniteten i denna Feber har där-

igenom blifvit ftarkare, emedan flere perfo-

ner lågo fjuka i et rum , dar utom utdunft-

ningen från de ljuka, ofnygghet gjorde en
flinkande och rutten luft, hvilken ån mera
förvärrades därigenom, at fpjåll och dörrar

höllos på det nogafte til/lutne. Igenom nö-

dige och onödige befök hos de fjuka a£

F 5 gran*



9° # ) o ( #
grannar och barn, blef fmittan kring hela

Byn kringfpridd.

Efter beråttelfe hade rötan hos en ung
Drång, fom några dagar for min ankomft

aflidit, varit få ftark, at lappar och kindben

Jikfom rutnät bort de fifta dagarne af hans

lefnad. Han dog på 4Q:de dygnet.

Den Venerijka fmittan år ganfka myc*

ket gångfe , och det få mycket mer, fom
genom detta Lån det måfta folket pafferar

til Södra orterne och en myckenhet betjä-

ning kommer från flörre Ståderne til Herre*

gårdarne uti tjenlt. Folket, befynnerligen

Allmogen , har varit rådda för at gifva iit

tilftånd tilkånna , emedan de fruktade blifva

exponerade för en allmän vifitation med fie-

re fördomar, dem jag nu ej kan eller hinner

nämna. Det har fåledes varit angelågit för

mig, at förft förvårfva mig den enfaldigare

hopens förtroende, få at de godvilligt, farnt

ofvertygade om nödvändigheten, yppat fin

belägenhet.

Och fom jag nogfarnt vet, ået Kongl.

Coliegii uplyfta omtanka , outtrötteliga nit

lamt öma vård om nödlidande, fåkraft kan

upgifva de båfta förflager til inrättningar

,

hvareft fådane fjuklingar Jåttaft och med min-

da koftnad kunna hjelpas, få underftåller jag

Kongl. Coliegii ompröfvande, om icke et or-

denteligit Cur-hus för Lånet borde inråttas,

ozh förenas med det hår i Nyköping af

Herr
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Herr Landshöfdingen och Comnrendeuren Ra*

ron Örnsköld med få outtröttelig möda,
pmtanka och egen koftnad, inrättade Laza-

rettet. Dårvarand* Lazarets-Chirurgus kunde

då hafva tilfyn och vården om de fjuka , e-

mot förbättring af fin lilla lon,

Så fnart då träffades en fmittad, kunde

den prompt intagas och hjelpas 5 Betjenter

pch tjenftehjon af Krono-Befjente, vid ftråffs

undvikande, tilhållas at foka hjelp, ja åfven

ftrarTas om de fmittan utbredde , och allmo-

gen efter omftåndigheter formås at föka fna-

xafte bot.

En Läkare undgår då at med förakt

och löje bemötas, när han med flit full-

gör befallningar och efterfrågar dylika Ijuk-

lingar, famt när han finner dem, ej har ut-

väg at fkaffa dem hjelp. Dylikt har händt

pch oftare händer ån man (kulle förmoda.

Det har vä| ej undfallit upmårkfamhe-

ten, huru folkmängden i detta Lån på en

tid otroligen pninfkats, famt generationen

,

frukransvårdt dageligen förfåmras: ulliga barn

framfödas, åt/killige af allmoge likfom trånar

bort, blifva mjåltfjuka och på flutet vurmi*

ge, famt omfider aldeles från fine finnen*

Dito af Prov. Med. i Björneborgs Län Aff.

Doft. Bengt Björnlund.

Kikhojla fortfor hår i Staden och något

på Landet omkring. Den var hos fomlige

barn
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barn Jåt afhulpen , och med Kråk-pulvers gif-

vande några gånger, men hos de fiåfte for-

drades långe bruk dåraf, tillika med Laxer-

mede) , då kik - och krakningarne efter et

par veckor öfvergåfvo och en los hofta öf-

verblef, fom fedan en tid varade, då China

eller Cafcarill fäfom (lirkande
5

kunde efter-

åt fullborda curen. Til Kräkmedel valdes

nu Ipecacuanha , nu Tartarus Emeticus och

den iiila i form af Mixtur. För dem fom
hade Kikhoftan fvärare behöfdes China jäm-

te andra medel til bruk, och det ibland el-

Jer ofta, innan kik- och krakningarne öfver-

gådt, dock bhfvit lindrigare. Mofchus och

Caftoreum blandade til Chinan, tycktes göra

defs värkan förmånligare, jåmte det löfande

roedel för hoftan. underftödde curen , fåfom

oxymei Squiliiticum , Pulvis Rad. Ireos Flo-

rentin: Kermes Mineralis, fåfom alterans,

med mera. Någon gång fyntes ej värkan

ännu af de Evacuerande medlen, med ho-

ftans förbättring , förr ån China med de nåm-

de löfande biefvo vidtagne. Under mycken
fvaghet kom Renfkt Vin til pafs, fom med
fin fyrlighet ej fyntes reta hoftan, och fåfom

itårkande bidrog til krafternas fnara återkomft

famt fvaghers afhjelpande» För åtfldlligs

barns Kik hofta nyttjades Sutcliefs Droppar,

af China Tinftur, Elixir Paregoric. och

Tinclura Cantharid. fammanfatte, hvaraf gåf-

vos övdroppar for året 4 gångerom dagen,

ef-
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efter föregångne evacuationer igenom Kräk*

och Laxer-medel. Då kråkningarné måft up*

hört och en mera mogen hofta (ig infunnit,

har nämnde Mixtur, med Tinfturae Can-

tharid. ute/lutande , en tid efteråt blifvit nyt-

jad. Någre hafva blifvit holpne med nåm-

de blandning, utan föregångne evacuerande

medel, och dock lika fnart fom de öfrige,

hos hvilka defle uttömningar föregådt , öf-

vervunnit Kikhoftan, då för den öfriga ho.

ftan China Tinclur med Elexir Pareooricum

blifvit anvånd. Åt några har jag, utan fö»

regångne Kräk- och Laxer-medel, gifvit Tin-
tfura Cantharid. enfam och efter Ph. Lond-
fåfom fvagare , famt uti liten dofis til i drop-

pa för året eller en droppa lör 2 år, 2 för

4 och få vidare, med värkar» af Kikhoftans

förbättring och kikningens Gillande, innom
Jika tid fåfom förut, då för den öfriga ho-

ftan den då och då blifvit tagen. Denne
Tinétur har förordfakat Strangurie hos en,

för fig fjelf tagen, famt d^n med Chinao
fammanfatte, hos tvånne, fom fnart blifvit

afhulpen igenom någon Mucilagineus dricks

tagande. Inga andra ölägenheter har den
medfört under bruket.

Någre berättade fig hafva igenom Skål-

fpåcks-mjölk öfvervunnit det vårfta af Kikho-
ftan, då en lös hofta öfverblifvit. Fotvat-

tens nyttjande emot natten, berömdes af mån-
ga, famt et och annat Bröft-medel under

Kik.
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Rikhoftan, fåfom lättande, ehuru ej hjelpäft*

de* Kikhoftan, fom liknade annan Catbar-

rhal-hofta i början , tils den dårpå förrådde

fin egen/kap, har merendels varit vårre hvar-

annan dag och fvåraft om nåtterne , famt

med mer och mindre kyla förenad hos fom*

lige. Den har åkommit barn och ynglingar

til i<f a 16 år, och /kall åfvert hos några

emellan 20 a 30 år blifvit anmärkt, efter be*

råtteife» En och annan hade ordenteliga

Frofs-paroxysmer och fjukan med Tertian

complicerad
, på vifs tid hvarannan dag fvå-

fare återkommande* Utgående uti luften med-
förde ej fårdeles förvirring, hålft man fåg

fådane åfven få fnart fom andra tilfrifknaé

Hos åtlkiiiiga förordfäkade den et fvuliet och

pasfigt aniigte , röda ögon lamt något Ivul-

len mage , (om efter hand lade fig*

Bojkapt-fjuka yppades denna tiden uti

Eura Socken, fom utbredde fig til några

Byar darftådes* För denna
i
fom troddes lik-

na den vanliga och förr hår i Landet gång-

bara Boikaps-fjukan , ordinerades et Bofkaps-

pulver*. likt det af KongU Collegiö Medico

förr upgifne, dock at i ftillet för Rad* Ru*

bias Tinft. valdes Angelicaé, beftående af

Rad. Rapontic. och Archangelic* aa en half

libra, Tartar. Alb* Salis Arrimoniac. aa 4
unce , Affa Foetid. 2 unce j fom puiverifera-

de hopblandades, med förefkrift til et mått

eller quintins gifvande 3 gånger om dagen
$
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St et fjukt kreatur, och 2 a 3 gånger i vec-

kan til praefervativ för den fri/ka ftörre bo-

/kapen, jämte andra låmpeliga bus-medel,

hvilka fåfom ej koftnad medförande och lätt

tilgångeiige, kunde defto fnarare få rum un-

der praeiervativ-curen : fåfom Enebårs- och

Granris-vatten, Myrftacks-Decoft, Enebår med
Åtticka blötte och ingifne , Åtticka, Hvit-

lök , Ryfs-oljas ingifvande på bröd, mulens

beftrykande med Tjåra &c. Under curen

för de fjuka kreaturen foreflogs åfven Pulvis

Folior: Afari til inblåsning i nåsbårorne, hanks

fattande^ gnidning med tvagor, Kli-vatten til

drick, Åtticke-vatten, Hö-lag, jåmte annan

fkötfel och förhållande, därunder Bofkaps-

fjukan afftadnade en tid efteråt.

Et Sår ä Skenbenet, upkommit efter?

defs ftötande, hvilket redan blifvit djupt och
omkringfråtande, (köttes, efter inflammations)

förtagande, med Digefliv och åntelig Borax,

folverad i vatten, uppå fåret, hvaraf det ef-

ter en tid antog läkning. En hus-cur af

Linolja och Mjöl, fåfom deg lagd uppå få-

ret, en tid, tycktes ikicka (ig vål, til defs

hårda bräddars upmjukande, fom dåraf för-

gingo, jåmte detfamma höll fåret rent.

På famma ftålle hade efter ftötande , et dylikt

får, för 20 år fedan, upkommit, fom då i

3 år gådt öppet, och hvareffer blifvit en

djup grop i benet. Dylika Ben-får kunna

lått förekommag i början igenom godanftalt,

famt
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famt därmed at ej retande medel lagges på
fåret i bårjan, utan håldre lindriga kylande,
hvartil omflag med kalt vatten eller Biy-åt-

Cickas bruk val diluerad , famt åtfkillige väx-

ters gröna blad om Sommaren, kunna pafla

tii inflammations fördelande, hvarefter fåret,

då benet ej mödas eller får vara hängande,
|åmte tilkommen diaef, forn kan fordras, får

lilfälle at /luta fig.

I Ötftober månad anftälde refa, til föl-

je af Hög-vällorl. Landshöfdinge- Ämbetets
Ikrifvelfe och förordnande, tii Loimiflu Soc-

ken, för befigtning och öpnings fkull af en
Tattares döda kropp, forn af defs Broder
förft blifvit flcjuten med en kula igenom mun*
nen, hvilken utgådt nära vid vänftra örat

och där afbrutit os Zygomatic. under defs

fart, hvaraf 3 fldrfvor funnos Jöfej fedan

har famma med en mä(Tings-/kodd pilka (la-

git honom ftraxt därpå flere gånger i hufvu-

det, hvaraf en föndring och inftötning til en

lialf tums bredd och längd fkedt å högra

Hjefs-benet, forn af rund form, i fmå delar

bräckt, låg uppå Dura Mäter, innom Huf-

vudflkålen, utom tvänne andra får i hufvud-

fvården. Hjernan var öfverhölgd til ftörre

delen med lefrad blod. Uti 3:ne Hjern*

kamrar fants utådrad blod, vatten, eller blo-

digt vatten, äfven nog Jefrad blod å botten

af Cranio. Medulla oblongata var tecknad

med (vart löpnad blod inuti på några flållen.
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Yttre Hjern-hinnan å lilla Hjernan fyntes röd

och blodig, omkring och uti lilla Hjernan

fanfs blodigt vatten, fäfom ock denne öp-

nad fåg röd och blodig ut invårtes &c. Den»
ne (kåda förklarades för abfolute lethal.

Flufs och Rheumati/ka febrar förekom»

rao på många ftållen.

I början af December befigtigades och

öpnades en affkedad Dragons Lik, en mil

härifrån, fom dödt af intagit gift (Arfenic.

Alb.) fom fanfs i grofva korn i magen. Ma-
gen var full af blodigt vatten, utom andra

tecken af giftets värkan, med inflammation
9

gangraene &c. åfven hos en del andra innan*

maten.

Utaf följande medel, vid tilfåilen i det-

ta år brukte, har jag fedt god värkan, nemU
vid Ophtalmie, af Tinclurag Thebaicse indry*

pande til några droppar i ögat, en gång da*

geligen, dock har vid ftörre inflammation

eller Chemofi, jag funnit mera nytta afAqua
Saturnina. För hufvudvårk har den invärtes

tagen ibland gjort lindring. Oleum Cajeput

har altid medfört lindring för en kort tid å

tanden applicerad för tandvärk, åfven varit

tjenlig för öron-fusning, å bomull fatt uti ö*

rat. Oleum Lini med Åtticka blandad, hat

eti Rödfot varit gagnelig. Elixir Anticache-

<3ic. de Peterfon eller Heidenft\ har jag med
nytta brukat, få för barns fom äldres Fiufs-

bofta i början, och åfven fedan den en tid

riU. B. Nio 7. G va.
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varat, hvilken of/a mera uträttat ån vanlige

Broft-fyruper, Tintlurer &c. Vid Pleuritii

Spuria har jag fedt at åkommen kråkning i-

genom Kermes Mineralis bruk, ehuru ej i

den affigt tagen, har tilfkyndat fnarare öfver-

gång af håll och ftynget, och hvarföre den-

ne Cur-method vid vifTa tilfållen kunde haf-

va rum, efter föregången åderlåtning, fom
annars ej gerna indiceras eller plår vara tjen-

Jig , utan i Pleuritide biliofa, Putrida eller

Verminofa. Profeflor Ackerman i Kiel med
flere andra, hafva funnit nyttan af Emeti/ke

medel, älven i Pleuntis Vera, hvilkas bruk

härvid dock fordrar förfigtighet , fåfom de ej

ofta tyckes kunna vågas. Pulver af torkade

Jefvande Grodor. (Bufones) uti ugn, i en gla-

ferad kruka med lack på, har utvårtes ltrodd

j)d ondjkorfviga Hufvuden, fedan defTe förut

med Spåck bhfvit fmorde, fnart fördrifvit

ondfkorfven, efter beråttelfe. En Man ha-

de brukat efter den i Supplementet til Stock-

holms Veckoblad N:o 14 for år 1774 läm-

nade anvisningen härom, detta medel för

ond/korfven hos barn, då efter en gångs

bruk ond/korfven fkall forfvunnit , men fom
efter någon tid til ftor del återkommit. Han
har låtit därpå igenom en Gumma prafticera

denna Curen hos trenne andre barn, för en

gång, med lika häftig värkan dåraf, hvaref-

ter uppå et hälft års tid ond/korfven ej än-

nu återkommit. Emedan Tinea eller ond-

/korf-
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/korfven äter yppat lig hos defs egit barn,

tanker han förfoka cinis Bufonum , lom tros

vara kraftigare, jämte blodrenande medel,

och hvartil jag förcflagit Infufum Violse Tri-

color. fom en och annan gång) eller åtikil-

liga gånger enfamt, invårtes nyttjat j eller

jåmte annan tilredning dåraf, fåiom Extra*

tfet, botat detta ufflag. Chfna- pulver med
något Opiat författ , har under invårtes bruk

mail altid och fnart hulpit uti Haemorrhagiä

Uteri.

Dito af Pr. Med. Lic. Hast i Vafa Lån*

Det föiledne året 1735 var hkfcm året

förut 1784 j fördetta Lån mycket fjukligt*

utom Sommar-månaderne , då det bagge å*

fen var tåmmeligen frifkt.

Rötfeber vifte fig detta år nog ailmåti

på flera ftållen af Länet, fåfom hår i Sta*

den, Muftafari, LiJJkyro, Storkyro och Lap-

po Socknar 5 denna Feber var redan vid min
ankomft til orten 1783 öm. Höften i fvang

uti Malax och Muftafari Socknar, men 1784
om Våren inkom den hit til Staden , då in-

emot hälften af Staden, gård ifrån gård , mart

ifrån man, antaftades af denna elakartade

Feber, fom dock fagtade fig alt fom d^t led

närmare åt Sommaren, få at i flutet af Maji
månad hade den mårkeligen aftagit} famma
år om Höften uplifvades den å nyo hår i

Q 2 Sta*i«
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Staden, var dock ej på långt når få allmän

fom cm Våren förut, däremot blef den få

mycket allmännare 1785 om Våren, då den
andra delen af Staden, fom året förut af den
förfkontes, dåraf angreps, men begyntefmå-
ningom uphöra alt efter fom det led långt

in på Våren, liktom året förut 5 i Höftas blef

vål Staden fri denna fvåra gåft , men hvil-

ken då i det ftållet hemfökte Storkyro och
Lappo Socknar. Denna Feber var mycket
fvår, vires blefvo ifrån förfta ftund, få godt

fom proftrata, petechia fere nigrae til ovanlig

ftorlek och en otalig mångd vilte fig hos de flå-

fte, Purpura rubra et alba, den fednare tem-
pore crifeos fågs ock rått ofta, och en an-

senlig hop af de fjuka feck efter fjukdomen
Xvulna körtlar bakom öronen , fom gingo til

fuppuration, och flora Parotides, fom myc-
ket långfamt refolverades. Uti denna farfot

dogo i Staden ej få många, hålft de fiåfta i

kraft af en publication å Predikftolen gåfvo

fin fjuklighet ftraxt tilkånna, och de fattiga

fingo fria Medicamenter, få på Kongl. Col-

jegii rakning, fom på Stads-Caffans; men på
Landet, i fynnerhet uti Lillkyro och Storky-

ro Socknar blef förluften nog kånbar.

Koppor (Variolae) begynte 1734 om Vå-
ren at vifa fig aldraförft uti Nårpes Socken,
ditförde af de hår i Landet kringftröfvartde

Zigaener, hvarifrån de utfpridde fig til Lå-

chela och Malax Socknar, och inkommo i

Au-
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Augufti månad famma år hit til Staden, då

de voro hvarken få fvåra eller få allmänna,

men ju längre det led inpå Höften och e-

rnot årets /lut, defto fåmre blefvo de til (in

natur, få at man då fåg ej annat ån Variolae

confluentes varicofae och fom voro förbund-

na med nåftan fvarta fiåckfebers-fiåckar, och

en fafelig ftark falivation. Håruti dogo, och

éct i fynnerhet i November och December
månader, endaft hår i Staden omkring 40
Barn. Men med 1785 års början begynte

denna härjande farfot at draga dg ur Staden

til de i Norr belågne Socknar, nemligen til

Lilkyro, Wårå, Ny-Carleby, Cronoby och

Gamla Carleby Socknar, dar den hela Vå-

ren, Sommaren och Höften af förledit år

grafferade, ehuru ej få fvår och dödande

fom hår i Staden. Koppympningen antogs

hår i Staden af få få , at farfoten ej därige-

nom kunde hämmas. Ingen Koppympning
var detta år af mig vårkftåid, i anfeende til

denna allmänna farfot, fom graderade i alla

de Socknar dit jag kan hinna åt*

Kikhoftan infant fig åfven 1784 i De-
cember månad hår i Staden, kommande fö-

der ifrån Lånet, men blef förft allmån hår-

ftådes de förfta 4 månaderne af 1785, hvar-

cfter den fmåningom affog , få at den up-

hörde med Maji månad hår i Staden, e-

medlertid drog den fig fmåningom Norr ut,

(å at den midt i Sommaren och på Höften

G 3 var
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var gångfe i de af Lånet måft i Norr lig*

gande Socknar, neml. Gamla Carleby och
Låchteå Socknar, Detta års Epidemie var

ej fvår, och af alla de jag ' /Kotte förlorades

tngenj men en hop, fom lämnades fig fjelf-

va
3

utan den minfta åtgärd af Medicamen-
fer, och de fom fingo den ftraxt efter Rod-
nråfslingen, dogo af vanfkötfel och deras

föråldrars fördom, at ingen ting kan hjelpa

emot denna fjukdom, Letfoms medel gjor-

de i början af Epidemien rtora curer, men
ej få inpå Våren.

Råd Mtfsling ( Morbilli ) inftålde fig

1 78^ om Våren i Martii månad hår i Sta-

den
3

under Bet Rötfebern och Kikhoftan

grafferade fom vårft, men var mycket
lindrig : och hvaruti fåkert ingen dödt, om
icke hoftan , fom år den foij-aktig , vanrköts,

bvarpå fölgde en tårande feber och döden,

och om icke Kikhoftan hos en hop Barn in-,

funnit fi% i det famma de höllo på a t repa

fig etter Måfslingen, Denna Epidemifka far-

fot drog fig åfven in på fenare Våren och
Sommaren härifrån til Norra delen af Lånet

och forhölt fig alieftådes lika. lindrig, •

pjfQ af Prov, Med, i Rojlagen Affeff- Do&
Lars Baik,

Manfa, En fattig Bonde-dotter i Tom-.

t% By och Wåddö Socken , 0,1 år gammal,

för*
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förlorade i början af detta år förftåndet , fom
mer och mer tidtals utbraft i raferi. Förle-

den Sommar fördes hon in til. mig i Norr-

telje. Jag låt henne på Landet bruka edul-

corerad Vinåtticka dageligen i någon qvantité,

jåmte pulver af Nitrum , Radix Serpentari*

Virginianae, Aloes med en half fcrupel Cam»
phora utihvart pulver. Efter 9 a 10 vec-

kors nyttjande håraf efter före/krift, fom Kyr-

koherden i Förfamlingen åtog fig at exeque*

ra, kom hon fmåningom til förftåndet och

var i Oclober til (Ine finnen fulikomligen å-

teiftåld. Under raferi-tiden , och det nåftan

i början, uteblef ock aldeles hennes Menfes

,

hvilka jag ock med Saponaceis och Aloe-

tica med mera ,• fulikomligen återftåldt.

Hon mår nu bra och fkall, fom det fåges,

fnart gifta (ig.

Ledum Paluftre. Envis och långfam

Diarrhée, fom med vanlige medel ej kun-

nat hjelpas, har med Decoft håraf, dageli-

gen drucken, lyckeligen biifvit botad hos

tvånne fullvåxte perfoner, fom jag haft tilfål-

Je på Landet at låta nyttja håraf. Nyligen

har den ock i Decoft, upblandad med litet

föt Mjölk, vift en förtråffehg bjeJp hos 2:ne

fmå Barn i Norrtelje, af hvilka et år litet

öfver året gammalt, lom långe efter Måfs-

jingen plågats af en envis Diarrhée. Jag /kall

Vid förefallande tilfållen ån vidare förlöka det-

G 4 ta
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ta ej koflfamma, men efter alla rön forfråf-

feliga medel.

Binnickernajk- I Norrtelje berättades mig,

at i et hushåll, fmårre Braxen, få kallade

Pankor, blifvit köpte från Landet, och då

Pigan började rånfa dem, befants i hvar en-

da Fi/k (32 itycken til aptalet) Binnickema-

/kar, fom voro af ordinair bredd och hvar-

af Fiikarnes buk var upfyld, och "hade den-

ne Fifk ej fedt något magrare ut ån vanligt

Matmodren i hufet jåmte flere hafva åfven

fedt detta. En mindre curiofité gjorde, at

defle alla bortkaftades , utan at efterfedt blef

om mer ån en Mafk (ants i hvar Fi/k. Åt-

ta dagar efter håndelfen kom jag in til Sta-

den och feck höra talas hårom, men alt var

då förftördt. Jag utfpanade från hvilken fjö

på Landet deffe Braxen-pankor kommit , och

feck veta, at alla fom fådt dårikring affam-

ma Fifk, tagen en dag uti et notvarp^ haf-

va alle varit upfylde med lådan Binnicke-

rnafk. Förr elier fedan har man ej blifvit

varfe annat ån fri/k Fifk af detta /lag, utom

någon enda gång, då både (torre och min-

dre Braxen vanligt vis blifvit funnen med
Binnickemafk ,* dock har altid de famme
haft et trånande och magert utfeende, hvii-

ket vid denne håndelfen ej kunnat förmår-

kas.
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Dito Chirurgi vid DaJarS , Hr. Gustaf A«
ströms Embets-berdttelfe.

Inför Kongf. Collegium Medicum får

jag i ödmjukhet aflåmna följande beråttelfe

öfver de fjuka af Tull- och Lots-betjånin-

gen vid Stora Dalarön för år 1785*

Vid min ankomft til orten i flutet af

September månad , var Måfslingen öfver alt

gångbar och angrep icke ailenaft Barn, utan

ock rlere gamla Perfoner och continuerade

in i November, då den uphörde kring Da-
larön , Hien började i December i de nåft-

grånfande Socknar, hvareft den vifat fig til

Januarii innevarande år, faft ej få Epidemifk

fom kring Dalarön i September, Oclober

och November månader. 32 Perfonei fom
tillitat mig, hafva blifvit tilfedde och und-
fådt Medicamenter, bland dem var en Lots-

gåtfe om i<f år, fom innan jag ankom hade

fådt Måfslingen, men blifvit vanvårdad, få

at utflaget afftadnat förfta dygnen, med på-

följande Diarrhoe, hvaremot de brukat alle-

handa fom dem fagt blifvit, men utan hjelp.

Vid min ankomft klagade han öfver {våra

(kårningar i lifvet, jåmte ftarka Tenefmer,
och hade tida afföringar, famt hade då på
tredje dygnet vifat fig blod, krafterne voro

nog medtagne$ för at håfva Dyfenterien gafs

Ipecacuanha och några timmar därefter Pul-

vis Rhei författ med Ipecac, påfar af Herb.

G 5 Mentk



io6 # ) o ( #
Menth. Crifp kokte i Åtticka, lades öfver

Jifvet, hvarefter val folgde någon lifa, men
Diarrhoeen fortfor ändock med blod, hvar-

före gafs Decofl. Rosm. Sy I v. hvaruti uplö-

lies Diafcordium, och Theriac lades öfver

Magen, men alt förgäfves, och fom krafter-

na alt mera afrogo gafs Cbina, och Vefica-

torier lades på Vadorne, fom ej eller fup-

pourerade , utan han dog på 4:de dygnet ef-

ter fedan jag blef anlitad.

En Flicka om 14 år hade de 2:ne för-

fta dygnen häftig och ömnig Näsblod flera

gånger, fom ej fliUades förr än hon fetat i

Jjumt fotvatten en a 2:ne timmar och rys-

ningar kändes i kroppen, hvarpä fölgde nå-

gon famn, med h^morrhagiens uphörande

:

Hon fick fedan ymnigt Målslings utflag , fom
dock gick öfver på vanlig tid 5 för öfrigit

har ingen gångbar feber vifat fig, utom en

Catharal-feber i November månad, hvilken

fyntes vara något pufrid , hvaraf 12 perfoner

blefvo angripne. Utom deffe hafva g haft

Flufs-feber, 4 Pleurelier. Externa har varit

25 mindre betydande, af de fom fordrat

Chirurgi handläggning har varit en Luxatio

osf. Humer. en Fracl. Coll. Femor. famt et

Vuln. incifae palpaebr. jnfef. fom fordrat futura

Nodofa.

Dito af Prov» Med. pä GoitJand Dir Johan
Hjojnr.

Vid
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Vid början af 1784 inkom Kihhojlan i

Staden, fom grafferade hårftådes i Aere må-
nader, fpridandes (ig emedlertid kring hela

Landet. Denna farfot, fom år nåft Koppor-

na den måft dödande ibland Barnen, angrep

flnndom rått gamla Perfoner, fom tvifvels-

utan icke förr haft känning af henne. Utpm
andre Medicamenter , fom däremot bhfvit

brukade, rådde jag några at nyttja Mjölk

fom upkokades öfvér fårfk Får-gödfel 5 och

fom detta ringa medel berättades göra myc-
ken nytta, fä årnar jag vid nåfta farfot, om
jag lefver, dårmed anftålla vidare förfök at

utröna defs råtta bruk ock värkan , emedan
ået år et af de mindre koftfamma medel och

lått at intaga för fpåda Barn, fom gemenli-

gen i denna fjuka åro de åfventyrligafte och
måft kinkiga Patienter at fköta. Det fy nes

fannolikt hafva gemenfam egen&ap med
Mofchus,

Ar 178S var Mäfslingen den allmanna-*

fte fjukdomen, fom ifrån Svenfl<a iidan kom
til Staden , få fnart fjöfarten om Våren blif-

vit öpnad, och fpridde fig fnart öfver hela

Landet. Den fyntes nu vara något mera dö-

dande ån de förra gångerna han hår varit 5

men hvad år! därvid at göra? Menigheten

frågar fållan eller aldrig efter Läkare i den-

na ijukdom. Emot Höften fick jag befall-

ning at refa til Nähr Socken, hvareft en få

kal.
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kallad Svull-fjuka eller Anafarca var gång-

bar , fom hade angripit flere perfoner af alla

åldrar och kön, få häftigt, at några dåraf

redan bhfvit döde. Ordfaken hos de flåfte

och kan/ke hos alla, var ofelbart en före-

gången Scarlatina. Somlige af Patienterna

hade förft haft Skarlakans-febern , några vec-

kor därpå Måfslingen och någon tid däref-

ter fingo de en mer eller mindre häftigt til-

lagande Oedemateufe fvulnad, hos de flåfte

beiedfagades med mycken Skabb. På några

,

Jfom
t
voro ftarkt vattufigtige, har det af fig

fjelft gått hål på benen, på några föktes

med konft fådan öpning , hvarigenom vatnet

merendels med hålfans återvinnande utrun*

nit. Af Medicamenter invårtes härvid bru-

kade, fyntes CremorTart. , Hvitlök och Pep-
parrot vara de tjenligafte at dampa feber-

plågorne, drifva vatnet och bota den plåg-

Jamma andetåppan.

Den Venerijka fmittan, fom hittils va-

rit nog fållfynt hårftådes, börjar nu jämte fe-

dernas förvärrande mer och mer at inrota

fig, fårdeles i Staden 5 dock Gudi lof, be-

höfves til defs hämmande ännu ingen an-

nan anftalt ån den Jilla Lazarets-inråttning,

fom hår finnes.

Pr. Chirurgi Herr Lars Thod6ns Emhets»

bcrdttelfe om dejs Koppympning i ÖJler-

botten.

i S€-
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Sedan Kongl. Maj:t AJIernådigft täckts

tillägga mig rättighet at i Ofterbotten ympa
Koppor och jämväl i Nåder anbefalt mig,
at årligen inkomma med beråttelfe om mine
göromål til Hr. K. Archiat. och Höglofl. K.

Coll. Medicum, anfer jag för en glad fkyl-

dighet, at i djupafte ödmjukhet hos Hr. K.

Arch. och Höglofl. K. Collegium inherätta

om hvad jag, fåfom något befynnerligit, un-

der den tid jag förrättat detta göromål, er-

farit, fåfom:

i -o, 1783 ympades i Torneå Stad et

Barn om 4 års ålder, af rachitiikt utfeende.

Kopporna flogo ut å vanlig tid, få til anta-

let 5 alt gick i (in ordning til defs Kopporne
begynte at torka , då en häftig feber inftälte

fig med yrfel och mycken oro, fom conti-

nuerade i 2:ne dygn, hvarefter häftiga Con-
vulfioner infunno (ig med et nytt Kopp-ut-

flag, fom öfvertäckte hela kroppen 5 därpå

Convulfionerne uphörde och febern fagtade

fig. Kopporne blefvo illa artade och fam*

manflytande, få at Barnet med mycken mö-
da blef räddat. Detta andra Kopp utflag tor-

de ej hafva håndt, om ej Barnets Moder vid

det förfta, då alt liknade fig väl, gifvit det

ftekt falt ftrömming, hvaraf Barnet ätit nå-

got anfenligt dagen förut, innan det angreps

af den nya häftiga febern.

2:0, 1784 om Våren angreps en Huftru

i Pederföre Socken för andra gången af Kop-
por,
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por, vid tilfålle då hon /kötte fit Barn , fom !åg

i fvära Roppor, hvilket ock dog. Ut/laget

vifte tig förft på hånderne något anfenligt,

men mindre pä armarne och ledan i aniig-

tet til tåmmelig myckenhet, dock ej å den
åfriga delen af kroppen. På tiifrågan cm
hon förut kåndt någon feber, fick jag til

Ivar, det hon några dagar förut varit föm-

nig och mådt illa, hvartil nattvak och oro

öfver det ufia Barnet kunnat bidraga. Kop-
porna å henne mognade och gulnade, få at

jag til ympning kunde taga Jitet var dåraf,

med kvilket jag fedan efter trenne dygn ym-
pade fyra Barn , hvilka alla fmgo Koppor och
Jyckades val.

3:0, År Koppympning i detta år för-

rättad i Lappa Socken, hvarvid inga fårde-

les oförmodade håndelfer förekommit, utom
några Barn, ibm haft /kabb, fvag fyn och

rinnande ögon, hvilka genom Koppornas ym-
pande , deJs* blifvit fullkomligen hulpne och

dels förbåttrade.

4?o Blef Måfslingen i denne Socken un-

der förrättningen gångbar, af hvilken tvånne

Barn angrepos, fom voro ympade i Koppor,

och ehuru Kopporne voro få til antalet, kun-

de ej defie Barn ifrån döden råddas. I an-

ledning hvaraf och fom allmogen oaktadt alt

detta voro angelägne om at få fine Barn ym-

pade i Koppor, hvilka nu åfven voro i gång

af elak^ flag, blef jag omtånkt at medelft

ymp*
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ympning af bagge /lagen på en gång, där

fom Målslings-fmittan möjeligen kunde fås,

förekomma et fvärare ondf, fom jag i an-

nat fall hade at frukta. Utflags-fymptomer-

ne infunno fig nåftan altid tillika, och kun-

de man tydeligen af ögonens blöthet, liten

hofta och nysning, fom då inftålde lig, fin-

na at ympningen af Måfshng flagit an, iä-

fom ock dåraf, at Måfslings- ut/la ger på en

del fyntes tydligt emellan Kopporne, och
denna farfot defsutom fedan den tiden öfver-

fvåmmat hela denna Landsort, utan- at nå-

gon af de ympade blihit dåraf fmittad; hvil-

ken fjukdom, men i fynnerhet Kikhoftan, i

detta år dödat en anfenlig myckenhet af

Barn.

Dito af Prov. Med. for Philipftads Dijlricl,

Lic. Joh. D. Lundmark.

Innan jag nämner något om de fjukdo-

mar, fom vifat fig detta år, anfer jag för

nödigt at låmna en kort beJluifning om den
del at Värmeland, hvaröfver jag år förord-

nad til Läkare.

Landet, fom i Ofter och Våfter inne-

fl-utes af Clara- och* Svart - ålfverna , famt i

längden rtråcker fig några och 2o miJ från

Afpeberget til Gullfpång, har åtfkilliga förän-

dringar af berg, högder , dalar och flackt

Land, hvaraf några fjukdomar åro på vifta

ftäi-
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(tallen Endemiika. Således åro växel-febrar

allmänna i Södra delen af Lånet, omkring
Chriftinåhamn och Vänern, elakartade Flufs*

febrar i Elfvedalen och Gickt famtTorrvårk
omkring Phiiipftad , dar Gruf-arbetare blott-

ftållas for tåta förkylningar, då de flere gån-

ger om dagen måfte ömfa från ftark varma

åfvan jord, til en genomträngande kyla pä
många famnars djup i Grufvorna. Af fam-

ma ordfak åro Pieurefier och Peripnevmo-

nier åfven hår nog allmånne, i fynnerhet då
varm Vår inträffar. Däremot åro Fråffor fåll-

famme, men vida fvärare at bota, ån på ilått-

bygden. Ogon-fjukdomar åro mycket gång-

fe i Bergslagen , dels dåraf at fnön ligger

längre qvar och genom Sol-ftrålarnas ftarka

reflexion i April månad med fin hvita färg

retar ögat, dels af den jåmna Masugns-el-

den och lotet, fom i fynnerhet befvårar

Hyttfolket.

Hålfo-Brunnar åro i detta Landet i fyn-

nerhet 3 , fom varit längre tid brukade med
förmån. Philipjlads Brunn håller ftarkt Mar-

tiale, har förr haft et väl inråttadt Bad-hus,

fom nu år förfallit. På god Gyttja har hår

icke varit fårdeles tiigång.

Chrifiindhamns Brunn år mycket fva ga-

re ån den förra, håret nyligen upbygdt Bad-

hus, men grof oduglig Gyttja.

Skoga Kdttu har för längre tid tilbaka

blifvit nyttjad och har et godt Vatten
a
fom i

det



# 5 o ( # 113

det nårmafte liknar Medevi* Herr Bruks-

Patron Cakl Fkedr. Geijek har pä egen be-

koftnad låtit inråtta et Bad-bus och gifvit

löfte om defs vidare förbättrande* Få en fin

och fmidig Gyttja år hår öfverfiödig tilgång.

Hus-curer bland Allmogen åro hår icke

mycket /kiljda från dem, fom brukas på an-

dra orter. Det allmånnafte Läkemedel år

Arfenic , hvaraf litet uplöft i vatten gifves

mot nåftan alla ijukdomar* Ofta blir curen

radical och gör flut på lifvet tillika med
fjukdomen 5 fådane håndelfer åro icke rara*

De få kallade Kloka, hvaraf hår år et fårde*

les förråd , bruka mot Venerifka krämpor?

Merc. praec. ruber, den de köpa från Nor*

riget, emedan defs förfålgning icke rillåtes

på våra Apothek. Det år ohyggeligt at hö*

ra de många olyckshåndelfer, fom måfte til-

/krifvas bruket af detta och mifsbruket af de

i våra Svenika Lake-Böcker uti ftörfta vål*

mening förefkrefna Praeparata Mercuriaiia.

Mot Rödlot brukas i Elfvedalen roten

af Ulmaria, puiveriferad och ingifven til en
théefked några gånger om dagen.

Mot Sten-Colique nyttjas Lapis SuiUui

fint puiveriferad och intagen til en knifsudd»

De farfoter fom vifat fig detta år i Vär-

meland , åro i fynnerhet en Maligne Flufs*

feber.

Sjukdomen börjades med rysningar och
hetta våxeivis, ftark hufvudvårk, ovanlig

»7//.B.N:o8. H hård-
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hårdhet och ftinbet i magen, ftark törft , o-

ren hvit tunga , en fårdeles matthet och en

häftig men merendels Jåg puls. Den fjuka

började efter några dagar at yra och kort

dårpå vifaJe iig fmå blåaktiga flackar öfver

hela kroppen, utom anligter. Urin var nå-

ftan naturlig i början af fjukdomen, men
blef fedan mera grumlig. Ibland infan (ig

hofta, ibland icke. På 8 ;de, 9:deochu:te
dygnen IkeddeCrifis , antingen genom diarrhé,

i fynnerhet hos dem, fom i början af fjuk-

domen haft mycken ftinhet i magen, eller

fette? urinen et hvitaktigt tjockt fediment, el-

ler ock, faft mera fållan, bröt fjukdomen fig

genom fvettning.

Curen företogs med afiförande medel af

Cremor Tärt. och Rhabarber, fom federme-

ra underhjelptes med Mixtura Salina och an-

dra Digeftiver, famt fluteligen China. Ader-

Jåtningar nyttjades fållan, om icke i förfta

början af fjukdomen, medan Pulfen ånnu

var hög. En Decofr. af China, Serpentaria

och Cort. aur. med Camphert och Spiritus

Mindereri brukades med mycken fördel. Vid
hicka och ryckningar gafs Molchus några

gånger om dagen.

Af de i fednare tider uptåckte inhem-

fka Läkemedel, har jag funnit Ledum Palu-

ftre vara ypperlig, icke allenaft i Rödfot, u-

tan åfven i flera /lags Diarrhé. Viola Tri-

color har jag med mycken fördel brukat bå-

de
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de mot Crufta Laftea och Herpetifka utflag»

Cortex Padi har jag forordnat fom Decoft

mot Lues Ven. tillika med Pillula» e Merc.

corr. albo , då jag tyckt den vara gagnande 5

men om barken enfam kan uträtta något,

dar fmittan varit inrotad och fåledes kan kal-

las fpecifique, (kall tiden och vidare årfaren-

het utvifa.

Linnaa år på denna ort mycket allmän

och åfven bland våra gagneligafte örter, e-

mot Gruf-arbetarnes Torrvdrk. Den brukas

Fiålft fårfk, kroflad emellan gråftenar och ap-

plicerad på det värkande ftåJJet. En gång

har jag Ijkvål tyckt, det hon repellerat, och

brukar dårföre altid tillika Thée dåraf med
•| Flores fambuci. På detta fåttet brukad,

har denna ört innom 14 dagar botat dem,
(om varit rlere veckor fångliggande af Torr-
vårk. Endaft vid Norrmark* och Pehrsbergg

Grufvor hafva några och 2o perfoner blifvit

detta år härigenom fulJkomligen botade.

I Bröft-fjukdomar har jag för Allmogen
brukat faften af Polypodium vulgäre, och
har til alla delar funnit den få vårkfam, fom
Succus Liquiritiae, då den förra, fåfom in-

hemfk och ganfka lått at få, altid bör äga

företrädet för den fenare.

Dito af Prov. Med. i Uleåborgs Län DoBor
Herman Carger.

Koppornej fom Epidemice, graderade

H 2 hår
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hår i Landet ifrån Höften 1784, continuera*

de til och med Midfommartiden detta år.

Mäfslingen (Morbilli) var allmän, få i

Stader fom Socknar i detta Lån, at ingen,
fom den icke haft tilförene af Barn och med-
åldrigt folk, und/lapp.

Tilfåiligheterne i denna fjukdom mail

graverande, voro ögon och bröftet, faft e)

fållan med Kikhofta förenad, hvilka fympto-

mer likväl med behörige medel blefvo bo-

lade, då de i råttan tid fig dårom anmålte,

och hafva en anfenlig myckenhet af fårfluldt

ålder af mig blifvit hulpne , lamt råd, un-

derråttelfe och Medicamenter til Socknarne
expedierade.

Mortalité i denna epidemie har varit

nog drågelig, och ingen af alla dem jag

vårdat dödt, eller med andra åkommor be-

fvårade, utan fulleiigen reftituerade.

Ibland Barn, fom nyligen förut Käft

Kopporne, famt lämnade i Cit öde utan til-

fyn af Läkare , år icke utan at en del af dem
i denna farfot iifvet tilfatt.

Uti Salo Hårad och Socken, har ifrån

årets hörjan upkommit en Fiufsfeber ibland

Allmogen dåittådes, hvilken emot Sommaren
alt mer och mer blifvit illa artad, men in-

gen Rapport dårom iokommit förr ån under
den 18 Julii , fom af i ödmjukhet biiagde

©rdres och Memorial fub. N:o 1 ocb 2 Hög-
lof-
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loflige Kongl. Collegium Medicum täcktes

ytterligare inhämta.

I anledning håraf och hvad uti Krono-

BefaJIningsman Hr. Elias Bergboms Memo-
rial anfört finnes, underftalte jag Hr. Lands-

höfdingen och Riddaren, at utom mit biträ-

de och Medicamenter, åfven underftödja de

nödlidande, i britt af föda, med en quantité

Spannemål, hvilket ock bifölls, famt 16 tun«

nor Råg och 4 tunnor Korn af Brånneri-

förråd, blefvo ditflkickade: Jag företog ge-

naft refan til fagde ort, famt fann fjukdom

och omftJndigheter af följande befkaffenhet:

Vid ankomften den 20 Julii til Sikojo-

ki By af nåmde Socken och Buodi Gåftgif-

varegård, fant jag defle Aboer mangrant fiu-

ka och at tvånne nyligen med döden afliditj

Aderton perfoner i denna Gården, fom na
voro fjuka, fomlige kortare, fomlige längre

tid , famt mer och mindre af fjukdome» af-

mattade, hvaraf en del lågo utan fynnerlig

fansning och likafom uti djupa tankar be-

grafne
f
iumhörde , röda och våta ögon , 0-

ren tunga , utan fynnerlig törft och bekym-
mer om lit tilftånd. Andedrågten illa luck-

tande \ fomlige af defle voro obftruerade ; å-

ter andre, fom längre tid varit fjuka, hade

fvulna fötter, mycket afmattade, ingen mat-

luft, oren fmak och luckt, Scrofuleufe Ivul-

nacfer och bölder.

H 3 NS:
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Nåfla Gården inti! eller hos Bonden

Erich Philpula, fågo $ perfoner i famma
tilftånd.

Åfvenledes på et annat Hemman be-

nlmndt Heikilå, ei perfoner.

Likaledes hos Bonden Lassila 3 perfo-

ner, famt Torparen Roisinens Huftru.

En mil härifrån uti Patjåki och Yii-Si«»

pola Gård, 3 perfoner.

Uti famma By och Stor-Ehrola, 10 per-

foner, hvaraf den ena några dagar för min
ankomft dödt och den andra låg in agone

,

fom ock tvånne dagar därefter afied.

Hos Bonden Jacob Ericsson, Jpmfu
Rautio Gård, 3 perfoner.

I Yckiftpola Gård 2 dito , Man och Ha-
ibu$ i Ala-Sipola 19 dito 5 i Olof Pjutilås

Gård 6 dito 5 Jakob Pjetiia 14 dito, Mar-

tin Kaupila ii perfoner j Terfvolnots Gård
6 dito } Simon Pjetilå 6 dito 5 Johan Michels-

fon 4 dito. På Ala Gård nyligen dödt 3:ne

perfoner och g dito fjuka , utom Eric Tuo-
mada och Torpare-huftrun Cajfa Hansdotter

med flere, vid pafs 130 perfoner, fom jag

dageligen på denna refan befökte, hvaraf

den ena, neml. Jakob Erola endaft med dö-

den afgeckj de öfrige alla fulleligen til hal-

lan åter förbjelpte, fom af bilagde Betyg N:o

3 bekräftas.

Uti denna fjukdom hade för min an-

koanft några 30 perfoner redan med döde^n

af*
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aflidit, och efter de fjukas antal dageligen

fig ökte, fordrades få mycket kraftigare an-

ftalter til defs hämmande.
Som denna Allmoge til ftörre

o
delen vo-

ro ifrån Södra FinlandLhitflyttade Aboer och
mindre vana at i råtta* tid befpara och ut-

blanda det lilla förråd af Såd, fom de vid

1784 års ufla bärgning /kördat, fom åfvea

af fråft och råft har varit fkåmd, jåmte fat-

tigdom, hunger och onaturlig föda, gifver

anledning at tro, det denna Epidemi i det

nårmafte liknade Rötfeber, ocn icke upkom-
mit, likväl därigenom til defs Malignite myc*
ket ökt fig.

Den quantite af Spannemål, fom ge-

nom Herr Landshöfdingen och Riddaren

Carpelaims prisvärda förforg hit/kkkades, var

ibland de förnämfta medel at rådda defle

Månni/kors lif, hvilket med den granlagen-

het, fom fordrades, af Krono-Befallnings-

man i detta Hårad Hr. Elias Bergbom blef

ufdelt, famt de 4 tunnor Korn til difpofition

för de fjukas behof använde, dels til Korn-
vatten, Gryn och Mjöl, til Matens afred-

ning, hvartil kom at et Fartyg med Span-

nemål från Stockholm kort därefter til Bra-

heftad anlände, och fåledes briflen därige-

nom botad.

Til de fjukas vård föranfhltades genaft,

at deras regime förbättrades , diaeten förord-

nades, famt Läkemedels nyttjande reglera»

H 4 des
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des i den ordning efter hvarjes behof, fom
de fjukas tilftånd fordrade och i råttan tid

blefvo dem meddelte.

Requifition på Medicämentefne utvifa?

hvad fom til deras fjelp blifvit nyttjadt: uu
gången af mit biträde, fom bilagde Betyg

beftyrka, har ej varit fruktJöft.

Uti September inkom Rapport at en

Rodfot yppat fig uti Muhos Socken och u-

tajårfvi Capellgäld, af Hr. Kyrkoherden Er-

VAST, fom genom Konungens BefalJningshaf-

vandes ordres, at refa til befagde Socken,
får at bota famma fjukdom^ af d. 23 Sept.

blef mig communicerad ^ och hårjåmte i öd-

mjukhet, in OriginaJi, bHégges fub N:o 4,

Jag refte genaft til befagde Sockens Moder-
Kyrka , få val fom til Utajårfvi , och befann

fjukdomen vara Diarrhé, måft hos Barn och
medeiåMrigt Folk, fom hos en del var med
blod blandat, farjt förenat med tormina och

flitningar i qnderlifvet»

Genom en ordenrelig förefkrift i diaefc

lamt (kötfel, jämte Ipecacuanha, Cremor
Tartari, Rhabarber och emot natten Tin-
#ura Thebaica, var denna fjukdom gan/ka

lått håfven och ingen afled, fedan de fingo Lä-

kemedel och riktig Ikotfel, fom Hr. Kyrko*

herden Ekvasts Betyg N:o 5 intygar.

Vid
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Vid min afrefa lämnades den lilla re-
v

flen af medtagne Läkemedel ti! Commini-
ftern Pettersson, fom åtagit fig infeendet

af de fjukas handhafvande/

• Uti December månad inkom Rapport

om en Rötfeber i Paldamo Socken, (om
några veckor redan graflerat och dödat någ-

ra perfoner uti Salo By, famt nu lågo man-
grant fjuka i de Gårdar och Gåftgifverier,

fom Allmogen nödgats igenomfara.

Uppå Herr Landshöfdingen och Ridda-

ren Carpelans förordnande af den 10 De-
cember, fom in originali odmjukeligen bilag-

ges fub N:o 6, refte jag til befagde Soc-

ken och Byalag, hvareft jag befökte 14 per-

foner, fom af Rötfeber voro fjuka, til hvil-

kas råddning och at hindra fjukdomens yt-

terligare utbredande, vidtogs, med biträde

af Pråfterfkap och Krono-Betjånte, de an-

ftalter, at den i denna årstid få mycket ge-

nom deffe Gårdar fårdande Allmoge, ej blef-

vo blottftåldte för fmittan, famt de fjuka åf-

ven genom ordentelig fkötfel och Läkeme-
del blefvo til hålfan återförhjelpte, fom af

bilagde Paftor Loci Betyg N:o 7 och 8 a^

defs Bref år at inhämta.

Ibland Allmogen vid dylika, farfofer af

Rötfeber, har jag funnit' at Elixir Bielkii, i

H $ föN
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förfta ftadiö af fjukdomen gjordt en önfkelig

effeft, då de gemenligen därefter komma i

en ftark tranfpiration , famt dagen dårpå fä

evacuation, hvilket med Cremor Tarr. &
Pulv. digeftiv. ökas och gemenligen innom
några dagar på detta fäftet tilfrilkna: Dofts

af Elixir, fom med litet mer Campher ö-

kes, tages ifrån 2 til och med 6 drachma
for fullvåxta och robufta, och i proportion

for yngre och mindre ftarka, hvarpå drickes

ymnigt varmt Korn-vatten eller Malt-vatten

,

fom göres något fyrligt.

Kräkmedlet, när Allmogen det en gång

tagit, fällan kunna formås at nyttja det för

andra gången, utan faft håldre lämnar (ig u«

tan alla Läkemedel i fit ode, men då det

gifves fom et alterans i flere dofls hvarannan

timma, ehuru då och då någon vomitus där-

på följer, finner fig långt bättre därvid.

På detta fatt jämte andra vanlige och

hus-medel, har med framgång betjänt mig at

hjelpa Allmogen vid förefallande dylika far-

foter.

Med Veneri/ka fjuka af Allmogen och

fattigas handhafvande, är det nu mera i den

flällning, at alt hvad jag til deras räddning

kunnat åftadkomma , fom (ig hos mig anmält

,

år at jag gifvit dem fria Medicamenter, un-

derråttelfe om defs bruk och huru de böra

Jköta fig, men med hvad båtnad och gagn,

it mig obekant: några hafva väl återkom.

mit»
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mit, för at begära mera Läkemedel, men
de förra gifne, fällan blifvit nyttjade med
framgång; och när halfen och munnen blif.

vit läkte, hafva öpne, frätande får på krop-

pen i defs ftälle upkommit.

Det af mig år 1783 inrättade Cur-hus

,

hvarom tilförene hos Höglorl. Kgl. Collegium

Medicum, med authentique bevis allegerade,

berättelfer i all ödmjukhet aflåmnat , har nu

mera med allo måft uphöra, emedan jag,

fom fattig* Ämbetsman, med fem Barn, ej

kunnat åftadkomma de medel, at famma
Jångre foutinera , få mycket mindre , fom jag

,

utom mit enfkildta arbete, 'måft fakna er-

fattning för gjorde forfootter ti} de fjuka«

underhåll, för mig och de mina til nog kän-

bart lidande.

Dito frän Prov. Med. i Kymtnegards Ldn 9

Affeff. D:r C. Ekmark,

Farfoter hafva detta året icke här i Lä-

net varit rlere än en Rötfeber, fom på 3
ftållen i början af året famt förfta hälften där-

af vifade fig: i Januarii månad i Ithis Soc-

ken, men kom icke längre än til en enda
By Liotilä kallad, där några perfoner blefvo

döde, dock mäft innan Medicamenter requi-

rerades dit 5 öfver 4 lärer ej döds-fumman
vara, ehuru jag icke är i ftånd at noga nt-

fåtta antalet, hvarken från denna eller dt
an*
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andra 2 Förfamlingarna; ty na fom förr går

det fvårt at erhålla forteckningar från de af

Farfoter anftuckne Socknar, och har från in-

gen en fådan ånnu ankommit, ehuru jag där-

om påmint.

Syfsmå och Guftaf Adolphs Förfamlin-

gar åro de 2:ne öfrige Socknar, hvarifrån

Medicamenter biifvit begårte, fom ock ftraxt

biifvit affånde i Maji och Junii månader får-

fta gången och fedan til Guftaf Adolphs För-

famling mera, någon tid därefter. I förftnåm-

de Ithis Forfamling har nu åter på detta år-

talet famma feber upkommit i Sarois By

,

och efter Hr. Kyrkoherden Mag. Ursini bé-

råttelfe biifvit ditförd af en Piga, fom fjuk

flyttadt från Liötilå By och famma hus dar

febern föriedit år upkom och fvåraft graffe-

rade. Månne man kan tro at fmittan hela

året öfver varit hes denne Piga förborgad

och nu förft utbrutit? Denna febern har fe-

dan, fom mig biifvit ytterligare berättat, i

Sarois aftagit och där ej dödat mer ån 2:ne

perföner, men bredt fig til en annan By,
dock på långt når ej få allmänt, fom i Sa-

?ois$ til fednare ftållet åro ock långefedan

Medicamenter öfverfånde. Mag. Ursini bref

härom bifogas hår i ödmjukhet, för at når-

mare underråtteife hårom gifva.

Venerifka fmittan fortfar hår fom förr,

och med lika fvårighet och bekymmer för

™&9
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mig, få långe intet Cur-hus hår blifvit in-

rattadt.

Efter vederbörligt förordnande åro det«

ta år 6 döda kroppar öpnade och befigtiga-

de, famt Betyger dåröfver til Domftolarnc

inlämnade.

Dito af Prov, Med. i Umeå D:r NÅzent.

I ftöd af Herr Landshöfdingen v. Sten-

hagens til mig ankomne /krifvelfe, dat. d.

21 fiftl. Novemb., fom härjämte i ödmjukhet

medföljer, det /kulle en Hågs Epidernie å

Landet upom Umeå Moder-Kyrka eller Lands-

Förfamling på Backen lig yppat, hvarigenom

måftadels ungt och rafkt folk innom kort til

14 perfoner blifvit fångliggande, hvarföre

Högbemålte Herre mig anmodat, at genafl

göra mig om fjukdomen underrättad famt

denfamma hämma och curera, &c. får jag

nu hårmedelfi den åran inför Kongl. ColJe-

gium min beråttelfe om tilftåndet och hvad

härvid tilgjordt blifvit, ödmjukaft anföra och

inberåtta.

Vid uprefan , fom /kedde famma dag
anförde ordres ankommo, bef&kte jag alla

då varande fjuka uti hela Byn och fick den
underråttelfe, at en Trum/lagare, fom varit

på öftra fidan om Botnifka Viken för at dar

beföka fina ilågtingar , hemfördt denna fmit-

*a. Jag antecknade de fjukaslnamn, gjorde

mig
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mig om hvarje perfons fjukliga belägenhet

noga underrättad och anfkafifade nödiga Lå«
kemedel , ej mindre til de redan fjuknades

curerande, utan ock til fmittans hämmande
och förekommande, börandes ej obemålt

låmna vid handen den myckna fvårighet,

fom jag hade at genomgå, för at hos en del

af Allmogen håfva et orått begrep om ödet

och Guds flyrelfe, emedan de hårftådes få-

fom ock på andra orter ty vårr ! litet räkna

på medlens råtta bruk, utan låta alt ankom-
ma på tiden til iif eller död 5 defsutom, e-

huru de vål åro i iland at betala Medica-
menterne, fedan Läkaren* nårvaro oeh tilfyn

dem gratis beftås , vilja de ogärna godtgöra

de anfkafifade Låkemedel och fe de noga

på denna til deras vålfård landande få obe-

tydeliga utgift.

Sjukdomen vifte fig ifrån början med
ofverfallen mattighet och rysningar, hvaref-

ter krafterne medtogos, hufvudvårk infan lig

nog fvår, fom långe varade och måft med
tn tryckning öfver ögonen, få at de höllo

hufvudet nedflagit. Matluften förgick dem

,

då tungan fyntes vara betåckt med et hvitt

Dem, fom ändrades fedan Kräkmedel hos

dem, hvilka öfver mindre hufvudvårk klaga-

de, blifvit anvånde. Pulfen var ej fårdeles

hög utan låg, i fynnerhet emot aftonen. De,
hvilka innan min ankomft låtit öpna på fig

idren, funno ingen lindring, utan felef de-

ras
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ra» tilftånd fnarare härigenom förvårradt, hvil-

ket gaf mig anledning at afråda dem häri-

från. Exacerbationerne , fom hos fomlige

på viffa dagar fvarade emot hvarandra, voro

nog häftiga och Hutades ofta med fvettning,

hvarpå ftor mattighet fölgde. Stupor artuum

marktes hos en enda, hvilken åter förgick.

Ingen ro ägde de , utan plågades af (lem i

halfen med hofta, famt hörde et fufande for

öronen, fom hos en flutades med lomhörd-

het. Hoftan af det myckna flemmet i hal-

fen ville näftan qväfva dem, innan den blef

folverad, och var jämte hufvudvärken näftan

under hela fjukdomen, den de måft klagade

öfver. Under feber -accéerne var nog yra,

fom* hos en del vifade fig med en peculia-

ris torpor fenfuum , då de ofta kände fig min-

dre fjuka och ån mindre kunde befkrifva fin

fjukliga belägenhet. Sjukdomen bröt Hg flu-

teligen, dels igenom fvettning, dels igenom
en lått expeåoration 5 men var mindre lång-

varig emot hvad den å andra orter kan fö-

refalla. Jag torde ej utan fkål åfven få tik

ftrifva denna feber, fom år en Febris Ner-
vofa remittens ad Synochum putrem acce-

dens, vara hårkommen af den ovanligt bli-

da och fuckriga väderlek, fom ända inemot

årets Hut varat, då man vanligen ifrån me-

dio Otfobris anda framåt, hår äger en full-

komlig Vinter. A( 9 perfoner, fom af den-

na fjukdom varit angripne och haft min til-

fyn,
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fyn, dog en enda, fom af medföljande namn*
lifta kan inhämtas, och hviiken af en rlark

åderlåtning, den före min ankomft /kedt
5

blifvit förvärrad famt lämnat at nyttja de ho*

nom tilbragte Läkemedel. De öfrige hafva

tilfrifknat innom längre och kortare tid, k*
dan både tjeniig regime och nödige Läkeme-
del ej blifvit förfummade. Med flit har jag

fökt förhindra communication med de frifka

och fökt praefervera dem , fom betjänt de fjq-

ka med /kötfel; äfven låtit på Predikftolen

publicera om någon vidare (kulle af famma
fjukdom vara behäftad, at i tid til Läkeme-
dels och hjelps erhållande fig hos mig ge-

naft anmäla. Skulle fjukdomen åter hos nå-

gon yppa fi°, det Gud afvände, och fom
mig ännu är obekant, underlåter jag ej at

vidare vifa min fkyldiga tjenft och hjelp-

famhet.

Min Cur*methode har varit följande och

rattad efter hvars och ens tilftånd, ålder och

fjukdomens öfriga omftändigheter : jag har

undvikit Diaphoretica , för at ej förbyta fe-

bern til en mera maligne, och venaefetfion

har jag minft trodt äga här rum, fom intet

inrlammatorifkt varit förknippadt med febern 5

patienternas krafter borde här väl conferve-

ras och åfven för anförde exempel /kull, at

den mera förvärrat än Jindrat. Et Emeticum
af Rad. Ipecacuanha, ftimuleradt med Sal

abfintJui, har jag i börjas af fjukdomen,

kild-
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hålft under remisfionen gifvit, både för at

Jöfa /lemmen och at göra den mobil ifrån

defs intagne ftållen i Viicera och annorftå-

des. Sedermera fortfors med lindriga Alvum
ducentia och Incidentia, af rad. Jalappäe med
Cremor Tartari och defsemellan Feber-pulf-

ver af Nitrum, Cryftalli Tartari och Såcket

lamt annat dylikt. Emot delirium och tor*

por fenfuum låt jag applicera fkifvor af Kål-

rötter och Rofvor åfvanpå Hjeflan , fom dels

förtogo hettan med förmån, dels uträttade

nåftan famma fom et Epifpafticum annars

/kulle göra. För en del åter recommende-
rade jag Senaps-degar, når yrfeln var häftig

och långvarig. Oxymel Simplex och Acida
Vegetabilia uti Feber-drycken , fom dels var

Vafsla, dels tunna Korn- och Hafregryns-

fåppor, nyttjades at lindra hoftan och rofs-

Jandet, &c. Efteråt nyttjades ftyrkande me-
del för at befordra krafterna, jåmte tjenlig

mat, på fått fom under och efter febrar van-

ligt plågar brukas.

Dito af Prov, Med. i Malmöhus -Län Dp&
P. Unge.

Samma Feber med matthet, hufvudvårk)

yra, flackar m. m. , fom år 1784 var få myc-
ket gångfe hår i Lånet, har ock fiftledit år

på åt/kiJIiga ftålien infunnit (ig. Således å-

(kade däremot Paftoren i Bara och Mölle-

r/J/. B. N:o 9. I bert
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berga Forfamlingar i Bara Hårad Herr Ma-
gifter Borup, Medicamenter och fore/krift

for några fine Sockneboer den fifta dagen

af år 17845 Proften och Kyrkoherden i

Wrarnb och Bju Forfamlingar i Luggude
Hårad Herr Magifter Ståhl, den 5 Febr.

1785 5 Proften och Kyrkoherden i Bunkerio

och Hyllie Forfamlingar i Oxie Hårad Herr
Magifter Billberg, den u:te i famma må-
nad 5 Vice Paftoren i Kågeröds Fårfamling i

Onljö Hårad Herr Magifter Hörlin, den 21
ockfå i famma månad 5 Vice Paftoren i Gård-

flånga Förfamling i Frofta Hårad Herr Ma-
gifter Ronback, den 3 Martii$ famt Proften

och Kyrkoherden i Torrlöfa och Sferåflinge

Forfamlingar i Onfjö Hårad Herr Magifter

Kamner, den 2 Maji. Ofvertygad af en

mångårig och trottfam erfarenhet, at Allmo-

gen ogerna nyttjar Läkemedel, och fålédes

aldraminft, då man med flere ilag och en

dårefter lämpad vidlyftig föreffcrift vil följa

fjukdomens få kallade ftadia, hvarigenom u-

tomdefs den villige ofta råkar i tvifvelsmål

och bekymmer, har, jag endaft hållit mig
vid det nödvåndigafte och förefkrifvit Pulver

af Rhabarber, Engelfkt Salt och Tartarus

Antimonialis at bruka i fjukdomen9 forfta

början, famt Oxymel Simplex at blanda i

det fom drickes. Hårjåmte har jag ock /kic-

kat följande underråttelfe.

1:0,
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l:o, Rafla folk, fom fjufcna häftigt med
mycken hufvudvåik, ftyng eller hals-fjuka,

böra genatt Åderlåtas och tagas mer eller

mindre blod efter pulfens hårdhet.

2:0 , Följande dagar tages Jöfande Pul-

ver i tun Hafverfoppa, Olofrvafsla eller Vat-

ten, et hälft i fender om morgon bittida,

förmiddagen vid päls klockan 11 famt ef-

termiddagen klockan 2. Ät klent folk de-

lar man Pulvret i 3 delar och åt barn i 4
eller 6 efter ålder och ftyrka. Härmed for-t-

fares få långe Pulvema racka, dock om nå-

gon dåraf får mycken öpning, tager han en-

daft hvarannan dag Pulver. Skulle Pulvret

förordfaka kråkning, fkadar det aldeles in*

tet, allenaft man dricker något ljumt efter

hvar upkaflning.

3:0, Sedan Pulverne årq medgångne,
blandar man en god mat/ked Atticke*Honing

i hvarje pått af det fom drickes. Man må-
ite ock dricka fiere gånger i timmen tunn

Gryn-fåppa, OloftvafsJa, Vatten och Mjölk,

ja om intet annat fmakar, kalt Vatten. De
fom af matthet ligga likafom i dvala,- kun-

na, om få lågenhet år, få en eller annan
mat/ked Vin några gånger om dagen, antin-

gen oblandat, eller ock i det fom drickes.

Man afftår därmed om det aldeles intet fma-

kar den fjuka , eller ock fjukdomen dåraf

,

fynes förvarras.

I 2 4:0,
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4:0 , De fom ingen åderlåtning behöf-

va, börja genaft med Pulvret; men de fom
långe legat, bruka intet Pulver, dåreft de ic-

ke åro förftoppade.

. 5:0, Rummet, dar den fjuka ligger,

bor häldre vara fvalt ån mycket varmt, och
bor man några gånger om dagen röka med
Enris och ftånka med Åtticka, då det kan
låta lig göra. At genom dörr eller fönfter

flåppa in friik luft, år ock ofta nyttigt.

6:0, De fom komma fig före, böra

bruka all varfamhet i mat och drick , intet

gå för bittida ut, klåda fig varmt och intet

börja med tungt arbete, förr ån krafterne

det tillåta.

Detta få enfaldiga förfarande, har en-

ligt Herrar Proftarnes och Kyrkoherdarnes

beråttelfe haft gan/ka god värkan, i fynner-

het hos dem fom nyligen fjuknat; men ef-

ter vanligheten har jag ej erhållit omftånde-

Jig efterråttelfe om de fjukas och dödas an-

tal m. m.

Ståderne hafva ock haft fin dryga del

af denna farfot, hvarföre ock, fom i öd-

mjukhet hosfogade välmenta råd &c. ådaga-

lägger, Decanus Facultatis Medier vid Kgl.

Carolin/ka Academien Herr Profeffor Kiliaw
Stobaus

, på et vårkfamt fått behjertat åen
faken; men om Herr Decanus ockfå ftråckt

fin omiorg til Landtboerne, kommer val få-

dant helt och hållit af en mångårig vana un-

der
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der defs förra Syfla. Helt fåkert har Herr

Decanus aldeles oombuden iKrifvit och lå-

tit tryaka denna gången , emedan man ej

fport at defs råd blilvit nyttjadt, icke en

gång i Lund. Det torde ock varit g-anjka

betänkeligt, at utan åt/kilnad åderlåta alla,

hälft mot /lutet af Sommaren, då nämde råd

och underråttelfe förft utgick af trycket.

Förutan förenåmde feber har ock Kik-

hofta och Mdfsling på några ftållen vifat fig.

Mot Kikhoftan har Vice Paftoren i*Gärdftån-

ga för de fattiga fått Laxer-pulver , och mot
Mafslingen Herr Proften KÅmner i Torrlöfa

Laxer- pulver , Campher- pulver och Flores

Sambuci.

Venerifk fjukdom bland Allmogen har

jag på mer ån et års tid icke en gång hört

nämnas , ehuru jag haft en eller annan Si-

phi!i*i/k Ståndsperfon at bota.

Koppor har jag i början af Junii månad
ympat på 2:ne Bonde- barn i Skålshög nåra

vid Svenstorps Sätesgård, hvilket lyckeligen

aflopp, ehuru Barnen blefvo af med Ma/kar
både före ympningen och under utflags-fe-

bern. Fröken Ramels ympning, (om feder-

mera med flytande Kopp-var (kulle förrättas,

blef i hånfeende til en henne åkommen en-

vis Bröft-feber, upfkjuten.

Ofver Fru Paftorfkan Christophersons
vådeliga död, har jag på Luggude Härads

Urtima Tings-Rätts begäran lämnat mit be-

I 3 tan-
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tankande den 19 April. Några Atfefter bar

jag ock gifvit angående fådane , fom varit

berättigade antingen til rum i Lånets Hofpi.

tal, eller ock i anfeende til bråckligheter til

frihet från Krono-utfkylder.

Rört berdttelfe om den fpridda Farjoten i Vd»
Jler-Norrtenäs Län 1785 5

af J0H * Sal-

berg
j M, D. Lctfor och Afjeffor*

Redfcn 1784 vifade (ig Farfoter mer ån

vanligt , fårdeles i Jåmteland och några Sock-

nar i Ångermanland 5 Venerifk fmitta var ock

nog inkommen i båda Landfkapen 5 men Me-
delpad var från båda någorlunda fri 5 178-1

åfér graderade en Farfot i alla 3 detta Lå-

nets Landfkap.

Skorbjugg började redan 1783 blifva få

allmån, at dår den ej var enfam, vifade han

lig vid andra fjukdomar inblandad , och nå-

ftan ingen Patient fans, hvars fjukdom ej var

ex Genere Scorbudco$ en våt och kall Som-
mar var formodeligen början och 1784 års

mifsvåxt gjorde at den fortfor. Således var

ej underligt at den härjande farfoten var mer
rotaktig, mer frnjttofam och bland gemene
man mer gångbar, och at Conftitutio epide-

mi c a var ex indole Scorbutico, fordrade An-
tifcorbutica , China &c\

Farfoten, fom I7g<? var få fpridd i Lå-

net, vilade (ig fkiftevis medftark feber
;

huf-

vud*
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vudvårk, yrfel och flackar, hos andra och

de måfta med fullkomlig Dyfenterie, måft

cruenta , få at man alleftådes ifrån fökte hjelp

mot Rådfoten. I Jämtland och Medelpad
var föga någon Socken fri och fmittan {å

ftark, at H. H. Baron och Landshöfdingen

Bunge nödgades utgifva får/kildt kungörelfe

til fmittans hindrande
,
genom forbud af ftör-

re graföi &c. Dotfor Lindecrants fjukna-

de fjelf i Jåmteland, och jag var med nog
fruktan öfver natten i de fjuke Socknarna 5

om jag dårföre med någon mera frikoftighet

tilddat Allmogen Medicamenter på Publici

rakning, har jag få mycket, mindre graverat

den til refepengar anflagne fonden. Rhabar-

barina voro altid fåkraft, hvadan ock de gu-

la Pulverna af Rheo, Cremor Tartari och
Tartaro Antimoniali, blefvo måft brukade.

Op*ata , fåiom Theriaca, Ful v. Sedativus,

Tiriä Thebaica, gjorde vål tåmmelig vår-

kan, men fom de ofta mifsbrukades, in/krånk-

t€s deras förordnande. Pulv. Rad. Tormen-
til'ce rned Opium, Vitrum Antimonii, förfök-

tes Jilfkiftesj men man måfte iluteligen fin-

na at Rhabarber var måft vårkfam och de
gula Pulverna efterfrågades alleftådes. Barn
blefvo altid hårdaft angrepne, och fom de
åfven voro fvåraft at öfvertala til gula Pul-

yernas bruk, famt Opiata för dem altid fun-

nits böra brukas med ftörfta aktfamhet, må-
fte jag nyttja en får/kildt fort Barn -pulver,

I 4 fom
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fom af Recepterne fes beftå af Gummi Ara-

bicum, Teftib. oftrear, pulv. Sem. Foeniculi,

fom med Vatten på Landet fedan gjordes

til en fort Decotfum Album. Hos dem fom
hade mer Feber och mindrs Rödfot eller

inarare obftrudion , var Acetum Prophylatf.

nog vårkfam, i (torre doiis gjorde den åfven

ftundom god värkan i Rodfot, men var al-

tid befvårande för bröftet, åfven då Honing
tillika bruktes. Kongl. Collegium täcktes här-

af gunftigt finna, at Medicaments-Råkningar-

ne.ej ftigit af dyra, men val af många Me-
dicamenter, mot en få vidt kringfpridd fjuk-

dom5 ty i Medelpad blefvo efter H. H. Ba-
ron och Landshöfdingens förordnande Me-
dicamenter lämnade til följande Socknar:

Njurunda, Selånger, Sätne , Sjön,
B
Timrå,

Atmar, Stöde , Borgljö, och uti Ångerman-
land til Heidånger , Säbrå , Sollofta, Refele,

Bota, Sfyrnås, Sjåla , Nåtra, Anundfjö, in

furnma til 22 Socknar, utom Jämtland , hva-

Tcil Doft. Lindecrants viftades en tid.

Mot Vintren eller fenare då ftarkare

köld blef, förbyttes Rödfoten i betfigare art >

ftarkare värk i kroppen och ftundom itygn

öfverklagades, famt mera hofta och tryck-

ning öfver bröftet; flufeligen minfkades fjuk-

domen få , at mig vetterligit nu ingen Rod-
fot går, ej heller någon annan Epidemi/k

feber,

Ven
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Venerijk frnitta. Om denna fjukdom i

Jåmteland har jag förr haft åran berätta, åf-

ven om defs bårjan i Ulånger Socken i Ån-

germanland. I början dolde Allmänheten

fjukdomen i anfeende til den tanka de ha-

de om defs enda urfprung, men fymptomer-

nas häftighet tvang dem fnart yppa (ig, då

de fölio til et annat Extremum, och alla

trodde fig hafva Venerifk fjukdom , en Hais-

rlufs, en Snufva, en Ros och Skorbjuggs-

får på benet eller annorftådes_, et Utilag, en

Barn-tor/k, en Hudlöshet, alt fick namn af

Venerifkt.

Entomologijk anmärkning om Afilus Fla-

vus. Faun. Sv. n. 1911.

Ibland alla Djur åro formodeligen In-

fe&erne, i mån af deras ringa florlek och

for Månnifko-ögat fynbart fvaga verktyg, de

måft ftröfvande och rofgirige. Utom det all-

männa krig de fora Inart fagt emot hela

Våxt-rikets afkomfter, och den kånbara olå-

genhet Djur-riket, från Elephanten til Snige-

len, år af deras åvårkan underkaftadt, bekri-

ga de almånt och ödelågga hvarandra, famt

/kona ofta ej en gång fina egna Hågten , fin

egen art. Emedlertid, då man betragtar de

la kallade Diptera eller tvåvingade Infefter,

I 5 hvii-
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hvilkas kroppsbyggnad år i allmänhet mera
fvag och mjuk ån de flåftes af de andra af-

deiningar, och hvilkas enda vapen utgöres

af et ihåligt ofta filkes-Ient fugrör, få (kulle

raan aldraminft förmoda (Ig, innom dem
träffa et /lågte- lika rnågfigt och förödande

bland fina iikar, fom Tigern bland fyrfota

djuren. De fä kallade Afili åro likväl af den-

na egen/kap. De lefva' endaft af rof. De
angripa och öfvervinna Infecler, fom åro två

til tre gånger tyngre ån de fjelfva. De får-

tara dock icke fina rof, uran åtnöja (ig at

fuga det fmatfe af de Infefters blod , fom
falla for deras %gn. Med et ord, de åro

Tigrar i fin Clafs.

Afilus Flavus, hvilken ibland de Sven-

/ka arter år af blott medelmåttig ftorlek, in-

finner Tig i den Skargård jag bebor, ömniga-
re ån de ofrige, och det i fynfierhet uti Ju-

lius och Auguflus. Jag har fåledes haft fle-

re tilfållen at be/kåda defs egna {ått at be-

mågtiga (ig fit rof, och jag har trodt det

förtjäna någon npmårkfamhet , emedan det

torde leda til någon ny underfökning i In-

letternas Hiftoria.

Under de nämnda månader ofverflöda

våra Ångar af en mångd Gråshoppor, (Grylh

Stridulus, Grojjus, biguttulm och Viridulus)

och jag har funnit denne Afilys i Jynnerhet

be-
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bekriga detfa flågfe. Man /kulle förmoda,

deffa få val beklådda och med betydelig ftyr-

ka förfedda Infetler vara få tilråckeligen be-

skyddade emot en få fvag fiende, fom Afi-

Jus Flavus'; men flere prof hafva öfverfyga*

mig om motfatfen. Han käftar tig fom en

ljungeld på Gräshoppans rygg, och ftinger

j famma ögnablick Ut ror, eller roftrum, e-

mellan Thorax och kroppen, på vånftra R*

dan nåra utmed den Jilla ikolden (Scutetium).

Man fer ej den angrepne Gryllus göra min-

fta motftånd med fotens eiler vingens rörel-

fe. Man marker dåremöt tydeligt, huru A-

filus Jikfom pumpar bl«det uti iig, och in-

nom 2 eller 3 Secunder låmna (it rofiiftoft,

for at föka et annat.

Jag har haft tilfålle at fe famma jagt an-

ftållas på flera Coleoptera, och i fynnerhet

på Scarabaus Fafciatus, hvilken fårad på fam-

ma ftålle ftraxt nedföll, utan at gifva minfta

tecken til Jif.

Då nu defle kråk, i fynnerhet den fift-

nåmnde Torndyfvels-art, åro få feglifvade,

at de af en nål genomftungne ofta iefva til

fjette dygnet 5 fynes mig förtjena underiökas,

af hvilken anledning de få häftigt angripas,

utaf et mycket obetydeligare ftygo från Afi-

li fina fugrör, m
Månne Infeåernas Senforium Commune,

eller, om jag få må fåga, Iifs-pun<5r, år fl

be-
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belågit, at det fkadas af et får emellan Tho-
rax och Abdomen, och det på vånftra fi-

dan, dar Afilus, alle de gånger jag märkt,

plågar inftinga lit rör? Eller månne hår år

någon Nerve, h vilkens Ikadande åftadkom-

mer en fullkomlig paralyfis? Jag tvifiar det,

emedan får af en nål på famma ftålie icke

göra famma värkan.

Eller månne en häftig fugning fkulle

kunna få häftigt tömma de för lifvet oum-
bårligafte lifsfafter? Det fynes mig ej heller

antageligt, emedan jag har et däremot ftri-

dande rön. Vid et tilfålle, då jag helt tyft

betragtade en Gryllus Groffus, kaftade (ig

denne Afiius, midt för mitt öga, på Gräs-

hoppan och gaf den (it ftygn, men blef i

Jarnma ögnablick fkråmd och tog flygten.

Jag år öfverrygad at icke minda fugning kun-

de /ke i fådan haft, likväl låg Gräshoppan

orörlig på Hållet.

Jag år fåledes benägen at tro, det Afi-

li åro af naturen väpnade med något gift,

fom år för Infe&er högft dödande. Sådant

faller mig åfven på den grund fannolikt, e-

medan uti Naturens hushållning, altid med-
len åro afmåtte efter ändamålen. Och.fåfom
denne Afiius fynes vara förordnad at hålla

jåmnvigten ibland våra Ängars Gråshopp-ar-

ter, få måfte hm vara utruftad med något

be-
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befynnerligt underftöd, fom upvåger defs, i

jåmförelfe med defla Infetfer, °an/ka under-

Jågfe krafter. Och det få mycket mera, fom

vi åfven hos Larven til Cimex perfonatus
,

fom lefver af Flugor, hafva /kål at mJfstån*

ka et dylikt gift.

Jag påflår dock icke, at detta gift fkall

vara alla tider lika verkfamt. På fena Hö-
ften har jag en enda gång fedt en Tenthredo

,

under famma Afili våld ,* uthärda några Se-

cunderj hvilket torde böra falla få mycket
mindre främmande, fom Herr Maupertuis
Rön med Scorpioner tyckas röja , det et och

famma Individuum kan på olika tid göra

mer och mindre giftiga bett. Och ehuru jag

med Herr Forster den åldre (a) medgif-

ver , det vara framtiden förbehållit at utreda

de fårlkilde omftåndigheter, fom vårka få-

dan olikhet i giftiga Infetfers bett; fynes

mig dock för/lags-vis fådant kunna förkla-

ras dåraf, at det förgiftande åmnet genom
täta uttömningar fårfvagas, eller ock aldeles

förflöfes, i hvilken belägenhet åfven Ormar
fattas ur ftånd at göra förgiftade får.

Samuel Odman.

Vid

(aj Obferv, made during a Voy. rownd the World»

P» 197-
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Vid Kongl. Franfka Med. Soc. Sam-

mankomft den 26 Augufti 1786, utdeites

Prifer for de 'båfta befkrifningar öfver Epi-

demilke Sjukdomar, neml. 6 ft. Guld-Me-
dailler af 200 Livrés varde hvardera och 6
dito af 100 Lines, utom 12 ft. Guld- Jetto-

ner 5 hvarefter Societeten upmuntrade detta

nyttiga företagande for framtiden, under hopp
om fortfarande belöningar.

Ofver den i?83 upgifne Fråga: om
jafnmanhanget emellan Le/rens och Hudens
Sjukdomar m. m. (a) hvars belöning, 600
Livrés, blef 1784 upfkuten, har Societeten

århållit flere goda Svar och delt Prifet emel-

lan 1:0, Hr. Peyol, M. D. i Cailres, fom
fådt en Guld-Medaille om 400 Livrés, och

2:0, Hr. Ramel den yngre, M. D. i Au-
bagne , fom fådt en dylik af 200 Livrés.

Accesfit tiiårkåndes genom en dylik af 100
Livrés til Hr. BoNTé, Medicus i Coutances*

På Frågan om Mjölks fdrjkildte arter

m. m. (b) var intet nöjaktigt Svar inkom-
mit 5 Frågan utftåltes altfå emot dubbel be-

löning, af 1200 Livrés, til Påflktiden J788»
Societeten begår icke alla Mjölkrtagens Che-
miJke uplösning, utan förnåmligaft af Qvin-

no-

(a) Se B. 6 p. 4.
(b) Se B, 6 p. 106.
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no-Mjölken. Svaren infåndas til Societetens

Secreterare Hr. Vicq-d'Azyr.

Sedermera uplåfte Hr, Doublet en Af-

handling om Barnfångs- Feber. Secreteraren

höll Åminnelfe-Tal öfver Hr. Bönan, De-
canus af Med Fac. i Nantes, Hr. Hecquet
©ecanus i Abbeville, Hr. M^rigves Hofp.

Chirurg. i Verfailles och Lobstein, Anat.

och Chir. Profeflbr i Strasburg. Hr. Halle
låfte en be/krifning på Febris fecundaria i

Kopporne 5 Hr. Foukcroi om Sal mar. Cal-

carium och defs nytta i Låkare-Koniien. SJu-

leligen uplåfte Secreteraren Åminnelfe-Tal

öfver Hr. Watelet.

(Journ. de Paris N. 244. .1786.)

Läkare Nyheter:

Den namnkunnige Magnetifeuren i Paris,

H. Deslon (Se B. <J. p. 373 och B. 7. p.

236) år mot flutet af Augufti 1786 död blef-

ven af en Peripnevmoni, ehuru han långt

förut trodde (Ig vara få Magnetiferad , at han
icke utan af olyckshandelfer eller alrierdoms-

bracklighet, fkurre vara utfått för dödliga å-

kommor, och ehuru han uader den 6 da-

gar varande fjukdomen, G*a intet kraftigt me-
del nyttjades, Magnetiferades utan uppehåll

af
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af 5 a 6 andre, fom ock fortforo därmed i

$ timmar efrer döden $ under påftående at

lian endaft fallit i Lethargie; Mera om Mån-
nifko-inbilningens yrfel vid detta tilfålle, Ja-

fes i Upfoftrings-Såll/kapets Tidn. N:o 7?
detta år. — Huru olyckligen farer icke man
ville, når man, åfven i Fhyfifke ämnen, of*

vergifver den fmåningom uplyfande årfaren-

heten och vil bråd&ynda (ig in i Naturens
kännedom, med tiihjelp af en upeldad ga-

lande inbilnings-kraft? Huru långe /kall en

få förnedrande fmak få underftöd och töras

vifa (Ig i öppen dag? Hvad oJyckfaliga föig-

der för Vetenskaper i allmänhet vore icke at

befara af den nya Magnetifmens föregifna

uptåckt, kallad Somnamhulifmen , Månfk-
Jiga dår/kapérs non plus ultra, däreft ic-

ke, lyckligt vis, Europén voro förledd med
et antal uplyfte Män , de där veta at kallftnnigt

jämnföra, underföka och urlkilja händelferna?

Men mera härom framdeles. Vi hafve

na til fäll e at hår i Stockholm fe, profva och

domma.

Apothekaren i Weftervik Adam Meyer,
dog den ii September I7|6, 42 år gam*

mal.
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K. Vet. Acad. Nya Haivll. j:dje Qvarta-

let iy$6 , innehålla följande:

P. 1 80. Fortfattning om Siygnflugc-Shfgttt
,

(Oeftrus) af A. Modeer. (vSe p* 67)

N:ö 7. Otflrus Elaphi linnes i Hjörtar-

fies hufvud, likna til utfeendet Får-ftynget.

N:o 8 — Antilopum , liknar åter mera Haft*

ftyngel. Nto 9 — fafciculofus hvarpå Lepé-

£h1isi lämnat en ofullftåndig befluifning. N:o
10 — Hominit, i Södra America finhes en

fådan , fom lägger anda til 50 ågg vid un-

derlifvet i huden på Månnifkan, hålla (ig dar

i 6 månader. Om man med utvårtes me-
del angriper dem> trånga de fig djupare i

kottet och göra förfärliga plågorj men eljeft

krypa, utan fynnerlig föregången plåga> de

omfider ut, och efter förvandlingen får man
fe en fvirtaktig Fluga, litet ftörré ån Hus-
flugan. Ännu vet man icke at andre ån dö
Nationer fom gå nakne, åro plågade af del*

ta Styng 5 likafom af Puicx penetrans och

Fena Medinenjls, hvilken (iftnåmde ånnu ic-

ke år fullkomJigen kand*

P. 186. Betula hybrida, (Ornås-björkeh) af

CarL M. Blom.

Våxer vid Ornås Såterie i Tuna För-

Tamling och Dalarnej marktes förft J7Ö7
tjock fom et finger och knappa 3 alnars

VULB.NiQio* K långd,



146 # ) o ( #
längd, i granfkap af Tall, Gran famt Rönn.

Det flyttades fedan in i Ornås Trägård 1 768,
då ock blad dåraf /kickades til framl. Herr

Arch. v. LiNNé. Igenom aflågning bar dot

Jyckats at få växande telningar dåraf, och

af hviika en /kickades 1774 tii Upfala Aca-

demie-Trågård , fom dock ej framkommit.

Trädet fynes vara en blandning af Björk

och Lönn, troligen håndt genom foglar , fom

medfört mogit frö-mjöl från en Lönn til et

Amentum foemininum i Björken.

Be/krifning följer fluteligen, och Växten

år i et Kopparitick väl afbildad.

P. 21^ Utdrag af Samlingar til NaturaU
Hiftorien ofver On St. Barthelemi i Vefi-

Indien , af Sam. Fahlberg.

On år icke den minfta af Antillerne;

defs längd från Ö. til N.V. år ij Svenfk

mil och bredden ungefärligen § mil. Har

på Våftra fidan en ftor rymlig Hamn, kallad

le Carrenage* Nykomne plågas gärna hår

af Diarrhcer och Rhevmarifmer, et rödt Fri-

iel-utflag och befvår at fe i fkymningen, Hae-

meralopia 5 hviika åkommor ej åro farlige.

Men Solfiick af den brännande Sommar-het-

tan betyder mer. Sting af Pulex penetrans

L. på fötterne, befvårar åfven; men den

Venerifka fjukdomen år fåJJfynt. Kaik-Brånne-

rier kunna med fördel anläggas. Salt kan

ock
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ock tilvårkas. Fri/kt Vatten finnes ej* Bom*
ull år Öens ftörfta Produtf. Såck er-Rör plan*

teras litet men kunde anfenligen etvidgas»

Indigo våxer til myckenhet, Tobak plante-

ras Jparfammare. Roten af Batates (Convolv.

Bat. fp, pl. 220) planteras til föda. Mani-

oque (Jatropha Manihot L. ) nyttjas allmänt

til bröd, ehuru får/ka rofen år få giftig. Ro-
teo af Diofcorea aculeata fp. pl. 1462 i

fte-

kes och åtes. Maijs fTns litet, men i dels

flålle brukas Horcut Soryhum , fp. pl. 1484
allmänt, ty den ger ofta i5<o:de kornet. An-
nona Muricata och Sqvamofa, et par behag-

lige frukter, mogna i Martii och April. A*
nanas i Maji och Junius famt Anacardium

occidentah* Cocos-nötter och Tamarinder

likfom aflöfa hvarannan hela året igenom.

Guajacum växer fparfamt. FJere andre vild*

växande Träd, Bu/kar och Orter upräknas»

Objervations on an exiraordinary Cafe

of ruptured Uterus. By Andr. Doug»

Las, M. D. Lond. 1785. 8:0. 74 p*

A. kallades 1784 d. 12 September mot

middagen til enoHuftru, i barnvärkar ftadd>

och fant vatnen för 8 timmar fedan aflupne
5

men förlofsningen drögde och fmå convul*

fiviike rärelfer märktes* pulfen var fliila och

K 2 Hö*
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Huftrun klagade egenteligen öfver plågor vid

Os pubis; Barn-hufvudet kändes tydeligen

ftå val, ehuru ånnu nog högt. Det var hen-

nes fjerde barnfång, och fom hon altid haft

klena vårkar, få beflöts at lårnna naturen

längre tid. Klockan 9 om aftonen kom bud
at en blodflod infunnit fig ftraxt efter A.

bortgång, vårkarne hade et par timmar va-

rit ftarkare och tyckts drifva ner Förtret,

men fedan i| time voro de aldeles förfvund-

ne$ benägenhet til kråkning hade infunnit

fig med en oflåckelig törft och den fjuke var

fanfelös famt nära döden. Vid ankomilen

fants alt detta vara fant och A. förskräcktes

öfver hennes dödlika anfigte, betåckt med
fcall Iwettj pulfen kändes näppeligen och hen-

nes ångeft var ganfka flor. Plågan vid Os
Pubis fortfor ånnu. Vid underfökningen kän-

des en rund rörlig kropp, men ånnu otydli-

gare ån förr och fom rTngerne knapt hinte

til, at man ej med vifshet kunde fåga hvad
det var. A. beflöt at genaft föka förloffa

Huftrun därifrån genom vändningen 5 då han-

den infördes geck nu nåmde kropp alt me-
ra undan. Innan han ville ordet af var han

med handen, icke i Lifmodren, utan ibland

rarmarnej Barnet låg framåt och Lifmodren,
likt en aflång pung, bakåt*- Han fökte (öu

terne och vid Barnets uttagande marktes in-

ga andra fvårigheter ån då hufvudet /kulle

paffera Bäckenets rand 5 Moderkakan följde

in-
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intet och fants, vid urtagningen, infallen

bland tarmame; då fant A. at råmnan på Lif-

mödren var tvärsöfver på Lifmodrens nedre

del där Moderilidan fåftes. Lifmodren hade
redan dragit (ig ftarkt tilfammans och blod-

flöden blef fåledes ej fhrkare ån vanligen.

Plågan mot Os Pubis räckte ändå, hvarföre

gafs et Opiat och rummet fyldes med kall

fri/k Luft. A. berättade de närvarande Hu-
ftruns flora lifsfara och gick bort kl. il med
fruktan at nafta morgon finna henne död.

Huftrun qvicknade vid $ var den 29 Sept. u-

tan all fara, fteg up ur fången förfta gången
den 3 Odober, och kunde den 27 gå til

fots en half mil at beföka fin välgörare, och
klagade öfver ingen ting annat #n hjert-

klappning når hon rörde iig häftigt. — SJu-

teligen bifogas 15 dylike hähdelfer, fom Jyc-

keligen arlupit, famt upgifves före/krifter hu-

ru man i fådane fall bör vid alla möjelig»

håndelfer forfara.

(Gott anz. 1786. N:o 173.)

Til bevis huru högft farlig en förkyl-

ning kan vara , i fynnerhet för dem fom dra-

gas med et fvagt Bröft, kan följande hän-

delfe tjena

:

En Piga, 23 år gammal, friflc och fund

,

utom det at hon hade tåt och kort ande-

K 3 &%
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drågt, blef vid flutet af Augufti månad för-

ledit år rådd och öfvergaf i följe dåraf för-

leden Michaeli fin tjenft. Hon mådde be-

flåndigt val anda til den 14 fiftledne De-
cember, då hon om morgonen gick ut och
hjeipte en af fina bekanta at klappa klåder

vid Sjön, bvarvid hon var tunt klådd och

i fynnerhet bar öfver Bröftet. Efter en ftund

begynfe hon kanna en ftark tryckning öfver

Bröftet, famt under en därmed förknippad

fvår hofta, få up blodblandat vatten. Hon
gick då hem och låt öpna ådren på armen,
men utan ringafte lifa. Andedrågten blef

alt tyngre och tyngre och blodvatten utdrefs

i flörre qvantitet genom Nåfa och Mun

,

Iwartil kommo fvåra Colique-fpånningar i

Buken, Jag blef efterfånd , fom man trod*

de at plågorne kommo af et fåreftående Mifs-

fall. Jag fant vid ditkomften den fjuka få

godt fom i Agone Mortis, blek och kali

med ganfka klen Puls, ftarkt blodblandat vat-

ten flöt ut genom Nåfa och Mun nåftan vid

Jivarje Exfpiration, och vid en nog ofta på*

kommande hofta upftöttes ren blod, ehuru

ej juft til någon betydelig qvantitet) Refpi.

ration var i högfta måtton generad, tåt och

fonora famt plågorne i underlifvet ganlka

(våra. Jag underfokte henne och fant Mo-
der-mun aldeles oförändrad och ingen ting

(om hotade med Mifsfall. En åderlåtning

törléktee, men Pulfen blef ftraxt aldeles o.

mår*
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mårkelig, ehuru knapt en liten Thée-taffe

blod togs. Et Lavement applicerades, var-

ma emollierande omflag lades på Magen,
T:ra Thebaica gafs och kalt at dricka , roen

alt utan ringalle lifa, utan Patienten dog ef-

ter en liten ftund.

Dagen därefter öpnades hon i Profeflb-

rerne Alms och Hagströms närvaro. Vån-

ftra Lungan fants då mycket utfpånd af luft

med råda flackar mellanåt, den högra åter

var öfver alt ftarkt faftvåxt medPleura, myc-
ket utfpånd af luft och, lika fom den förra,

infarcierad med en flor qvantitet blodvatten.

Hjertat och i fynnerhet högra Ventriclen,

var utfpåndt af lefrad blod, hvaraf åfven al-

Ja Vafa Magna turgefcerade. I Buken fants

alt i naturligt och fri/kt tilftånd, utom vån-

ftra Ovarium , fom innom fig hyfte en Hy-*

dröps Sacoatus och var af et aggs ftorlek.

Modermunnen var aldeles tilfluten och Fo-
ftret befants af en, efter defs ålder, vanlig

fiorlek.

Det fynes tydeligen at bloden, genom
den -förkylning hon fådt vid Sjön, biifviC

drifven til de inre delarne, och at Bröftet,

famt i fynqerhet högra Lungan , fåfom förut

fjuklig, dåraf obruerad, hvilket fmåningom
hindrat både circulation och andedrågten.

Blod-kårlens direda communication med Va-
fa Aerea , förklara omtalte blodvattens up-

drifvande vid en få fvår andedrågt. Plågor-

K 4 ne
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ne i Magen hade val ock upkomtrflt af får*

kylningen, men voro fåkert af ingen bety*

delighet, utom hvad de kunde hindra blo«

åets nedftigande iunderlifvet, famt Diaphrag-.

matis fria rörelfe.

Er. Odhelius-

M. D. Art, Obft. Adj,

Bref til AJfeJfor Oduelius om Arjenh

kem värkan i Kräftan y åat. d. <) A.

pri! 1784* (Se härom B. 5. p. 353).

Knapt kan Hr. Affefforn håidre vilja ve-

ta , ån jag vil berätta, huru Arfenik - Curen
går. Han går längfamt, men ger hopp. Det
drågde några veckor, innan Klimpen ville

Suppurera, Han gaf Sanies, men icke var.

Nu Suppurerar han och år urfkalad til en be*

tydande del. Bråddarne, fom förut ftodo

fom en balk omkring öpningen , falla efter

få fort klimpen minikar 5 dock åro de ännu

hårda. Såret fer ej hilkeligt ut 5 det *fer ut

fora et annat fuppurerande Sår. Skårningar-

ne och huggningarne komma vål ånnu, men
mera fållan ån förr. Smärtan af Arfeniken

år ock nu drägligare, ån i början. Jag läm-

nar därhän, om icke vanan at lida gör det

måfta. Ryttaren berättade mig, at hans Re-

gime inkommit tii Kgl. Coll, Med. igenom
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en Dotfor i Wefterås. Dar fer Hr. Affeflbrn

Arfeniken dels torrt pudrad på et PJåfter,

och dels bemängd med Campher-Brånvin

och Terpentin-Olja. Med ckt pudrade Plå-

ftret gjordes fåret öppet \ men efter öpnin-

gen blef det odrågeligit; Rofen flög ock til,

få at Patienten nödgades hålla up därmed,

tagandes i det ftållet til af Äckels Ros-Plå-

fler. Ryttaren gaf då lof at Jågga bort Ar-

fenik-Plåftret för all tid, men i cht ftåliet

för hvar ömsning, tre gånger om dagen be-

ftryka (kådan med Arfenik-Vatnet, och där-

efter lägga på hans Kåd-Plåfter. Uti detta

förordnande nödgades man göra den ändring,

at allenaft de två förfta gångerne på dagen

bruka Arfeniken, emedan den, applicerad

om aftnarne, gjorde för mycket hinder i den

förfta fömnen, fom Jr den båfta.

Jag har alt /kål at tänka, det Arfeni-

ken, ehuru utvärtes brukad, tränger fig in i

bloden. Hvarifrån fkulle det annars kom-
ma , at Patientens öfriga håifa år i alt båttre

ån förut 5 båttre humeur, båttre fårg i anfig-

tet, ftarkare matluft, piggare ögon? Det be-

fynnerligafte år, at hon i all iin lefnads-tid

haft en trög natur. Ofta bara en och nåftan

aldrig öfver två gånger i veckan til ftols.

Nu hvar morgon få fort hon kommer ur fån-

gen. Då intet invårtes medel brukas, måt-

te denne ftora förändring fåttjas på Arfeni-

ken. JagI har mycket fruktat, at bloden

,

K 5 fora
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fom ofelbart ger ifrån fig åmnet ti! Kråft/ka-

dor, (kulle , når ock denne fkada vore bort-

frätt, (kapa en ny. Men går Arfeniken in

i bloden, få dämmer han ån i backen, och
då bör jag tro, at om hon nu blir botad,

få år hon radicalement botad. Och då år

Arfeniken denne fjukdoms Specificum, åfven

fom Qvickfiifret i en annan fjukdom.

Någon tid efter det ikadan var öpnad,
men ej ville Suppurera, ikickade jag efter

en Bondhuftru 5 mil härifrån, fom för Schirr

i Bröftet blifvit af Ryttaren botad. Jag vil-

le, at hon /kulle fe och fåga hvad lfkt eller

olikt vore emellan hennes och min Huftrus

Knöl. Hon kom, hon fåg, hon fannade

,

at alt var lika både i de foregående teck-

nen och i de nu varande. Oroa Er icke,

fade hon, at det dröjer med bulningen, fä

kallade hon Suppurationj den drögde ock
hos mig i några veckor 5 men når han kom,
var det gjordt på 6 veckor, at Knölen gick

med vahr$ och når jag då kånde ingen hård*

het, utan fåg rena köttet, låt jag fåret laka.

Min glädje hade dock fit hemliga bekym-
mer, Bondhuftrun år 28 år, min <><>. Bond-
huftrun fökte ftraxt Ryttaren 5 min förut en

Käring, fom marterade henne med fin Håft-

Cur af Tjåra &c. Når nu ikadan liknar (Ig,

fom jag anfördt, bör jag likväl ej aldeles

fördömma Tjäran. Hon gjorde fagta det,

at Knölen ftimdes i växten. Dst år en fan-

ning,
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ning, at ifrån det vi kommo hem efter

Stockholms refan i Hotet af Nov. 1782, tils

Tjår-Curen börjades i Jan. 1783? var Knö-

len fördubblad 5 men ifrån den (tanden ftad-

nade han. Tor ock hända, at min Huftru,

fom höll i med Tjäran 9 månader, hållit

längre, om ej tidningen, at den nämnde
Bondhuftrun blifvit af Ryttaren botad, föran-

låtit ömfningen. Det år ock oemotfågeligir,

at den Kåringen , fom na qvakfaifvar med
Tjäran , fjelf blifvit af Tjära botad för Kräf-

tan i Bröfter, Icke at tro på hennes ord

,

ty hon är fjelfva lögnens affoda , en famfy-

fler med de vårfta Roddarkåringar; men jag

tror på Regements - Fält/karen Schultzejvs i

Fahlun ord. Han vitnar, at hon vårkeligen

haft Kräftknöl i Bröftet, för hvilken hon hos

honom fökt bot. Men når han proponerat

Knifven, har hon gådt och ej kommit åter,

förr ån hon, på min tilfågeife, infant iig, at

vifa både (it Bröft och fit Tjår-recept. Ny-
ligen var hos mig en Orgelbyggare benämnd
Söderström, hvilken, om Kräftan kommer
af oro, får/kylt Kräftan i hela fin kropp.

Denne af många bekymmer tryckte Man,
fick för et år fedan en Knöl under vånftra

Vårtan 5 i början tog han den för en körtel 5

den var ock då ej ftörre ån en årf. Men
arten växte til en Böna och under växten

befvårade honom med fkårningar. Som Kä-
ringen då var bekant af hennes uppafsning

* P*
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på min Huftru , fökte ock han Kåringen

,

och Knölen minfkades och mjuknade. Når
han na var hår, fade han mig, at han åter

tagit til Tjår-bandaget, emedan Knölen å-

ter ökat fig, och ginge han nu fom förra

gången tilbaka. Man talar om en Fåltfkår

,

fom fade fig curera alt med Knifven; få år

det ock med Kåringen, hon curerar alt med
Tjära.

På en refa til Fahiun förledit år, ratta-

de jljg en ftund inne i en Bondgård. Dar
hade Kåringen då nyfs förut varit och botat

en Drång för en få Suffocerande Hals-fjuka,

at han ej kunnat tala eller fvåJja. Någon tid

därefter blir hon tillitt af et Bondfolk i den-

na Socken, dår en 12 ars gammal Son ha-

de de fafeligafte Convulfioner och rycknin-

gar* De börjades i fötter och ben, och
gingo ledan upföre hela kroppen, flere gån-

ger om dagen
,
gifvandes tecken af fallande-

fjuka. Juft i det Kåringen kom in , börja-

de Paroxyfmerne. Hår år ej at dröja, fade

hon. Vi (ka flamma fjukdomen innan han

hinner up i kroppen. Dårpå fmorde hon
Gåffen med Tjåra öfver alla de delar af

kroppen, dit ryckningarne då ånnu ej hun-

nit, och Gåffen blef och år fri/k.

Det år ock vift, at Allmogen i geme»
mycket brukar Tjåra vid nåftan alla åkom-
mor y om den ej ofta botade, bör förmodas,

at
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at de någon gång uphörde med förtroendet

til Tjäran.

Jag vet icke val,' om jag ej förr berät-

tat händelfen med Lexands-Bonden (nu kom-
mer jag til 'Arfeniken igen) men jag vil häl-

dre begå det felet, at fåga en fak två gån-

ger, ån gå den aldeles förbi.

Dagen efter det Ryttaren refle, kom
denna Bonde på rycktet. Han hade Kråft-

/kada under högra ögat. Jag gaf honom Bref

til Hr. Schultzen i Fahlun, med Ryttarens

Regimes några månader därefter fpordejag,

at han var frifk. Störfla bevifet var, at han

flockade Ryttaren 4 Plåtar.

Som Kräftan mycket fåft fig i Dalarne,

få gaf jag Kyrkoherden Paqvaun i Ahl del

af Regimen. Den har curerat en, men ic-

ke en annan 5 dock den fenare en ftorfupa-

re, fom håldre dör af Kräftan, ån lefver u-

tan Brånvin.

En Bonde i denna Socken har Kräftan

i Lappen 5 men Öar vil Arfeniken ej flå an.

Han fick medlet af Ryttarens egen band 5

dock fruktade Ryttaren at boten ikulle kom-
ma för fent.

Om alt /kulle ogillas, fom ej flår altid

in , få /kulle mycken Medicin ftadna af. Mi-
ne Herrar, vifen ej längre från Eder Patien-

ter, fom plågas af Kråft/kador. När Arfeni-

ken gjordt tjenft i en olärd Läkares band,
bvad ikall han icke göra i de Lärdas ? Med

Guds
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Guds hjelp får jag racka Herrarne det Adg-
merit på Arfenikens nytta och nödvändighet

j deffe plågor, at min k. Huftru blir botad.

Jag har pålagdt Fältfkåren Berg i Säther,

fom tillika har Vifpbergs Grufva om händer,

at bruka Arfenik-Curen för Grufve-Infpefto-

jen Kellstrom, fom har Kräftan under ha-

kan, med en , förlkräckelig Påfe. Gud late

ej Curen komma for fent ! Jag låg denne

Infpeclor for 3 månader fedan; då var hu-

den ännu helbrägda, men nu är den nåftan

utfrätt, biåröd med otaliga froå knölar, fom
hafva hvar (it fina rör, hvarufur Sanies utfip-

prar. Jag fade honom förra gången: Ni har

Kräftan — å inte 5 — hvad har Ni då ? —
Jag vet inte, hvad det är. Men fenare gån-

gen trodde han mina ord, fedan han farit

ohulpen ifrån en berömd Läkare.

Berg vifte ej, om han /kulle våga Ar-

fenik-Curen, efter fom Mannen vore full af

Skörbjuggj men jag bad honom bruka Skör-

bjuggs-medel tillika, det ena invärtes och

det andra utvärtes, och ej dröja.

Jag har ock nu til yttermera visfo/krif-

vit Berg til at fkynda, och fagt honom min

erfarenhet. Satius eft experiri Remedium
anceps, quam nullum; om annars Arfeni-

ken efter få många Curer bör anfe« för

tvifvelaktig.

Di-
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Dito den 22 December 1786.

Ofvurit båft , ora icke Tjäran varit nyt-

tigare, å» Arfeniken* Hon dog hvad håldre

var, men med olika fmårta. Arfenik-Curen

år en pirjfam Cur. Tjäran däremot dråge-

Jig. Befynnerligt nog, at Tjärans förfta ap«

plicatjon ftåmde Schirren i växten 5 han väx-

te dubbelt på de två nåft föregående måna-
dernej och ftod fedan vid lika i flere måna*

der 5 når han då åter började öka , vidtogs

Arfeniken. Hade jag vetat då, hvad jag er-

for fedan, fkulle den vift icke vidtagits. Af
den fenare erfarenheten ftyrkes jag i den

gamla fatfen, at en rotad Kräfta är outrot»-

iig. Hvarföre då öka plågorne för den ar-

ma fjuklingen? — Min Gud, hvad man år

fåkunnig, när man år förfagd. Det påskyn-

dade hel vift hennes undergång, at jag låt

narra mig, at för henne bruka Afp»rötter

kokte i påfar och Jagde på Bröftet. Defle

utgåfvos för uplöfande5 af hvem? — af en

annan Medicus. Bruks-Patron A - - - ha-

de därmed botat en fvulft af fynnerlig hård-

het hos en Piga, icke i Bröftet, utan på
Ben eller Knä, och därifrån ville han ftuta

i denne fak. Hvad hände ? — våt/kan träng-

de (ig in på Lungorne och gjorde Patienten

•n odrågelig Hofta, fom föigde henne i

grafven.

Lycka, at jag ej förde min fal. Huftra

til Norrköping, at marterai af den bekanta

Bon-
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Bonden. Efteråt har jag fpordt, at hans Pa*

tienter dö, fom flugor, fedan han tilråckeli*

gen pint dem. En Fröken H - - * och en
Fru från Efldlstuna. Hans medel och Ryt-

tarens måtte komma på et ut: bota innan

Schirren Ilagit rot, annars bara pina 5 Sam-
malunda det Engel/ka Pulfret, fom vi altid

godhjertade Sven/ke få dyrt köpte. Hvarfö-

re icke håldre Knifven fram i början, fom
gör pinan kort, ån Arfenik &c. fom fteker

vid långfam eld? Affeffor Blom fade mig ny-

ligen, at en Fru i Fahlun, fådt en Knöl.

För Guds (kull, &år, fade jag, om han än-

nu ligger lös. At den i Brefvet nåmde Or-
gelbyggaren ånnu lefver, kan jag berätta \

men jag glömde /kamligen at efterfråga hans

Knöl, når han för 6 veckor fedan var hår.

Hårnåft glömmer jag det icke. Hvad gal-

ler, at Tjäran gagnar, når Knölen ånnu »j

Ilagit rötter.

Anmdr kningi
Detta år en artig up lys 11 ing i hiftorien om Arfe-

jiikens värkan, fom ftyrker hvad grundelige Läkare

förut dårom dömt. Den år nyttig i fårfka loCale Kiåft*

knölar, plågfam och opålitelig i de gamlare och ftörre.

Tjäran år eljeft vift icke at förgåta. Jag påmin-

ner mig at för 30 år fedan upgafs et hemligt medel

emot Kräftan och Schirrer, fom nu kommit at glöm-

mas 9 men bör vid tilfålle återtagas: det göres af

pulveriferad rot af Chelidonium Majus L : (Råforrns*

grås) fom fins öfver alt, hvilket med Rågmjöl och

Tjåra göres til en lagom gröt och fedan appliceras

på öpna Kråftlkador. Jag hoppas ac vid tilfålle få

förföka det* J , L. Odhelius.

Nag*
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jSfagra Praåijka Anmärkningar i Läkare*

Veterijkapen, gjorde vid Drottningholm

fedan är I78i*

Om for närvarande tid den frågan b!ef*

ve mig förelagd til befvarande, antingen det

vore angelägnare för Läkare - Vetenfkapen at

åga båttre utarbetade Tkeorier och fuliftåndi-

gare SyJIerner, eller at famla beråttelfer om
Farfoter , Sjukdomars förhållande , Vdderlc*

hns bejkaffenh€t , Lakart-Meihoder ? <&c få

drogo jag intet i betänkande at gifva före-*

trädet åt de fednare. -— Jag bar en ftor an*

ledning hårtil hämtad af fjelfva fakernas för-

hållande. — För denna fafansvårda mängd
af Sjukdomar , dem Thtorttici fogat i Syfte*

mer 5 huru lika år icke i allmänhet vår La-

kare-Methode? — Kan man fåledes annat

ån tro det deffe ökat förteckningarna af Mån*
n i/ko-flå gtets plågor, då Prattiii nödgats min-

Ika tilgångarne på Läkemedel j De förre at

vifa öfverflöd af Kundfkaper, de fednare at

lilftå (in vårkeliga brift på fåker årfarénhet*

Åmbetsberåttelferna ifrån våra Provincial-Me-

dici och andra Läkare, gifva ofs utan tvif*

vel mera uplysning ån de måft iyfande Theo-
rier, ty jag har funnit at Deflas Författsre

merendels fölgdt fnillets gång, då de förre

noga hångdt vid fakernas förhållande £ Deft

yjU.B.Nwil. L »-
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ena har fannirigen til ögnamårke och »fter-

flräfvar medelmåttan $ Den andra går anda

til det öfverdrifna och ftannar fåledes i o-

rimligheter. — Jag vil ingalunda hårmed

hafva förringat värdet af de Månners ftora

möda , fom bragt vår Kund/kap til redighet

och våra begrep til någon jåmnlik ftadga.

Vår tids årfarenhet bör matas med fornål-

derns
5

och fjelfva måttftåcken iganfins hos

defla Skriftftållare 5 Men jag påftår at Kon-
ilen ingen ting vunnit af våra nyare Syftema-

tici , då den vunnit ganfka anfenligt af våra

nyare Praäicu — Alt har fin grans och al-

Ja ytterligheter åro fkadeliga. Det förfpånda

Snillet tänder irrblofs och den ömkansvårda

okunnigheten (läcker ait ljus. — Det år en

lika få uppenbar dar/kap athårkiyfva, fom en

IfcadeJig dumhet at ingen ting kunna utfor-

/ka. Skryta med Univerfal- Medel hor til

Markfchreieriet och debitera Areana år char-

latanerie, åfven fom Anatomijera Nerver hot

til Vetenjkapem Vurmar och Emperismen blott

och bar til Qvackjalfvarne.

Deffa åro mina tankar om Låkare-Ve-

tenfltapen, dem jag fatt framför denna kor-

ta Beråttelfe, i ingen annan Bi^gt^ ån at gif-

va mig en flags qrfågt för det fteg jag tagit

at meddela mina Anmärkningar, och aldra-

måft för min tröga upfinnings-gåfva, fom i-

bland en fådan mängd fjuka icke kunnat på-

hit-
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hitta någon ny Sjukdom eWer nytt Medel

,

utan måft n6ja fig med at blott bekräfta hvad

den lårdt af andras årfarenhet.

Mina Anmärkningar åro egenteligen gjor-

da vid Drottningholm, och jag har upfatt

dem i form af Åmbets-beråttelfe, för at åt-

minftone igenom en Hiftorifk befkrifning be-

reda et lammanhang för dem jag hädanefter

blir fkyldig ifrån detta Diftriéh

Det fir fedan år 17g! fom jag haft för-

fla infeendet öfver fjukvården for den mångd
Folk , fom dels åtfölgdt Kongl. Hofvet un-

der Defs viftande vid detta Luft-Slott, dels

varit dar boende eller til arbete förlagdt* En
Medicinfls topographifk befkrifning /kulle u-

tan tvifvel mycket hafva bidragit til uplys-

ning for dem, fom kanna Drottningholm af

åldre Låkare-Handlingar (a) och af mig ic-

ke få höra omtalas de fjukdomar, fom e-

genteligen hår blifvit obferverade , fåfom hö-

rande til Ortens läge, (b) hvilke nu förfvun-

nit, fedan den råa naturen blifvit hyffad och

odlad. De anftalter, fom ånnu återftä, hin-

dra at göra en fådan Befkrifning fullftåndig^

jag vil dårföre anföra blott det fom i kort-

het kan fågas. —• Kongl. Luft Slottet Drott»

ningholrn, belågit på Lofön och anlagdt på
defs Norra udde, år upbygdt på en flat

L 2 plan

(a) Skragges Nofologia Diottningholmeiifis 1769*
(b) Ftbres ftuionar se Sydenham.
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plan nedanför den bergflråcka, fom åt den-

na fidao af fafta Landet bortgömmer Slottet

och defs förnåmfta Byggnader , för dem fom
öfverfara från Tyfta Botten. På Sud-Öftra

och Södra fidan år Slottet omgifvit af Öar

och Holmar, hvaribland Kierson fkiljes från

Lojon igenom det fmala få kallade Badftu-

gu-Sundet. At hela trakten , dar få val Slot-

tet, fom de ftörre Byggnader, blifvit tillika

med ftora Trägården anlagde , varit fumpig

och omgifven af Kjårr och ftiJIaftående vat-

ten, fynes tydeligen af fjelfva laget. Den de-

Jen fom nu utgör Engellka Plantagen har al-

deles varit öfverfvåmmad, och fjelfva Can-

ton var icke långefedan Höft och Vår få

fankt, at folk ånnu påminner fig då man
hår juftrade efter Gåddor. Förft på 1750-

talet tilftyrkte Låkarne at något aflopp måtte

göras, fårdeles för det ftillaftående vatnet i

Kärret nedanför Opera-Hufet. Deras Maje-

ftåter Konung ADOLPH FRIEDRICH och

Drottning LOVISA ULRICA, fom på alt

fått prydde detta Luft-Slott, låto genaft gif-

va befallning om denna updikning, men un-

der fjelfva arbetet upkom en tå befvårlig

flank och därefter en få fvår fjukdom bland

arbetarena, at de nödgades afftå ifrån vida-

re förfök at fullborda Tit företagande. Det

var förft förledit år fom detta arbete gick i

full vårkftållighet, medelft et murat aflopp

fom bortför Canalernas vatten,

Vå«
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^åraberömdafte (a) Läkare hafva nogfamt

fådtårfarahuru fvåraoch envifa Drottningholms

och Svartfjö Febrar varit at bota , och man flyt-

tade fordom til Drottningholm nåftan öfver-

tygad a t fåras fjuk därifrån. — Det år jåm-

föreJfen fom vifar fakernas företräde. —
Drottningholm förut inftängdt af en Berg-

fträcka, där några låga Kojor fyntes biand

klippor och bu/kar, på alla fidor nåftan om-
gifvit af Kärr och ohyffade Dungar 5 ifrån Land-
fidan otilgängeiigit igenom fanka vågar, där

en jås-lera gjorde vid minfta rågnfkur ali

promenade omöjelig $ til fit läge ofundt och

med alt /kål utropat for fina fvåra Vår- Fe-

brar och nåftan oboteliga Höft-Fråffor; Det-

ta Luft-Slott kan nu anfes för et af de vac-

krafte och fundafte Hållen i Riket. Defs

Kärr åro igenomlkurne af breda Canaler,

Dungarne uthuggne och upqviftade, Ber-

gen fönderfprångde eller ofverklådde med
jord och torf. Kojorne förvandlade i väl

bygde Hus , Vågarne grufade
3

de fumpige

ftållen påfylde, alla ftillaftående vatten afled-

de och llåtterne prydde med många tufende

Poplar och Låftrån. Det år naturligt at Lå-

karne nu mer icke böra omtalas få elaka

fjukdomar , oaktadt Oens tilfåiliga Folk-

nummer blifvit ökad ifrån 150 anda til 1500
Perfoner.

L 3 Hen-

(a) En Rosensteiäj Bäck s v» Heidenstajvj p a fl»
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Hennes Maj:(s Enke-Drotfningens LO-

VISA ULRICAS ömhet får fjuka, var, lik-

fom alla andra egenfkaper hos denna Prin-

fefTa, makalös, Ho/i hade förordnat en får.

Ikildt Läkare (a) med 3000 Daler Kop:mts

Lön och flere förmåner, famt gifvit honom
2400 dito til fria Medicamenter för de fat-

tigare. Det var kke Hennes fel om anda-

målet blef hindradt igenom viffa elaka til—

ftåjjningar under Defs fidfta viftande i Berlin.

Emedlertid har ifrån den tiden til nu ingen

ordentelig Läkare varit förordnad, utan år

det i fynnerhet Slotts-Caramereraren Justin,

fom fjelf år Chirurg, hvilken haft en beröm-
lig vård för de fjuka, då andra göromål til-

låtit honom dela fin omforg.

Sedan Hans h/lajit , vår nu varande Nå-
diga Konung, år 1776 igenom en Averfions-

handel med Sin Fru Moder, emottog Drott-

ningholm, år det i fynnerhet fom de omtal-

te flora förbättringar fkedt. I början var infeen-

det öfver Slottet och arbetsfolket obeftåmdt,

men fedan nu varande Ståthållaren m. m.
Munk fådt högfte befälet, år alt på den yp-

perligafte och redigafte fot, Om hans drift

och vakfamhet ådragit fig hela Allmänhetens

högaktning, år det lika billigt at Läkare-Ve-

ténftapen och de, fom betarfva defs hjelp,

pri*

(a) Lif-Medicqs Sk*aggs bortför ifrån denna Syflan

och efter honom blef ingen fedan tilÄtt»
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prifa lians omforg. Det år intet möjeligt at

alt kunnat afhjelpas, fom fordrat hjelp, men
åfven i början har intet felat och nu åro

Sjuk-anftaiterna bringade til en vifs ftadga.

I7SI.

Den 3 Julii flyttade Hofvet ifrån Ulrics-

dahl til Drottningholm» Tjenftgörande Läka-

re voro Kongl. Lif- Medicus Dalberg famt

Förfte Lif-Chirurgus och Rongl. Lif-Medicus

Martinau. En Hof-Chirurgus Hasselstrom
fkulie göra mig biträde vid den öfriga fjuk-

yårde.n, men hans fvaga hålfa hindrade ho-

nom til det måfta därifrån. Utom Kongl.

Majrts Egen Suite och Hof-betjening, tilho-

pa tagen med de öfrige Rongl. Perfoners

Hof-folk , voro ioo:de Man af Dal -Rege-
mentet commenderade på arbete, oberäkna-

de de fom för beting voro fär/kildt fyffelfat-

te. Folk-nummern åktes ännu af Franfylka

Comedie-Trouppen , fom var inlogerad i Can-
ton och altfedan åtfölgdt Kongl. Hofvet.

Dal-Regementet hade fina Tält upflagna på
Slätten utanför Cantons Vårdshus. Somma-
ren var tåmmelig vacker, men hade varit

nog torr 5 Höften kom tidigt med ftarkt rågn,

få at fjelfva den Rid-Bana, fom Kgl. Maj:t

detta år til en CarofTel låtit tillaga, blef nå-

ftan obrukbar för våta. I /lutet af Augufti

månad voro några gan(ka kalla dagar. Hof-

JL 4 fol*
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folket började fjukna i Höft-febrar. — Fram-

for voro allmänna bland Stali-betjeningen.

Remittenta Febrar befvårade flera af Franfy-

(ka Trouppen fom bodde i Canton , och

jag fom åfven hade mina rum dår, låg illa

fjuk i en dylik Feber, fom förbyttes til Ter-
tian. Innan jag fjuknade hade redan långe

Rödfoten varit ^gångfe, icke mindre bland

de fattigare på Oen, ån bland den fåmre

Hof-betjeningen, Dal-Soldaterna och Priva-

tas Betjenter. — Men på det jag må en

gåog för alla gifva tilkånna hvad jag kallar

Rödfot , får jag lämna följande korta känne-

tecken, dem jag anfer för caraéteriftica i den-

na fjukdom. Jag kallar Rödfot där ftoJgån-

garna åro biodblandade, obetydeliga men tå-

ta
5

ofta fler innom timmen , där refven åro

olideliga och kryftningarna pinfamma. Jag
vet väl at det gifves Diarrhéer, fom vifa fig

med rått tåta afgångar och dar excreta åf-

ven kunna vara blodblandade, men de åro

icke få flemaktige, icke få ftinkande och ic-

ke få utmärglande fom i Rödfot. — Det
ar kryftningarna , fårgen och be/kaffenheten

af excrementerna , famt deras fårdeles lukt,

fom nårmaft tilkånna gifva fjukdomen. Jag
har fedt många Dyfenterier flutasiDiarrhéer,

fom blifvit fvåra och långfamma, men jag

har aldrig fedt Piarrhoé gå til Rödfot. Den
fom vil kanna alt hvad fom til denna fjuk-

cjoms uplysning blifvit afhandJat, får obe-

(krifvelig mycket at göra. Det år ingen fjuk*

dom
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dom fom haft flera Auftorer och flere Qvackfalf-

vare , ftörre rikedom på Specifica och efter

min tanka mindre beftårnde Specifica. Ibland

dem fom med fiörfla årfarenhet /krifvit, räk-

nar jag Zimmerman, Tissot och Stolle (a).

Sedan år 1730 har jag öfverkommit under-

råttelfer, fom hos ofs blifvit tryckte och ut-

delte til Allmänhetens tjenfi, dels af Provin-

cial-Medici, dels af andra Praflici. Ingen

ting bevifar på en gång båttre både Kon-
Ilens tilvåxt och fattigdom 5 Ty jag har Au-
tforer fom åro blott 3 år gamla, hvars Lå-

kare-methode fynes mig vara 30. Jag tror

tt Rhaharberm bruk i Dyfenterie år et af

Konftens mifstag och tiftommit blott igenom
obefiåmda kännetecken på 2:ne i /kyld/kap

varande Sjukdomar. I Diarrhoé kan man
vara tåmmelig (åker om denna Rotens fpe-

cirTca värkan, men i Dyfenterie år den i

början gifven, om icke /kadelig, åtminftone

fåmre ån alla andra medel. Det vore for

vidlyftigt at vilja anföra alla de Medicamen-
ter, fom fådt namn af Specifica i Rödfot,
de fom förtjena det åro få , ty efter min år-

farenhet abfolveras icke Curen blott igenom
et Specificum (b) allena. Jag vil anföra de

L 5 me-
" —

(a) Birnfliel de dyfenteria 1786. Denna Au&or har

nyligen gifvic ofs ett opus confumatum.
(b) Hvar och en vet hvad Specificum betyder, ingen

huru det vårkar. Den fom varit lycklig nog ac

uptåcka blott et enda fådant , har gjordt Veten-

ftapen mera nytta ån alla Syftematici tiifamman*
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medel jag förfokt och deras värkan fådan

fådan fom jag antecknat den. Vitr. cerat

Antim. har jag gifvif ifrån i til g gr. Defs
värkan år (ig aldrig lik. Jag har (edt ftar-

ka Soldater få convulfiv hicka och fpaftifka

ryckningar af ^ gran, då et 10 års Barn ic-

ke märktes hafva haft någon ovanlig röreife

af 3. Detta medel ökar alrid deje&iowerne,

och om d#t af en håndelfe år val tilredt,

och af en lika lyckelig håndelfe år vål af-

pas-

tagne. Den forras förtjenfter åro årfarenhef och

lycka? de fednares , belåfenhet ofl(§ arbete ; fum-

»an af detta: Syjlemer och irring? af det för-

ra Jdk°rhei och allmänt vål. — Ingen har med
mera flit fammanfökt Specifica , ån vår forikande

LiKKé. Hans korta Materia Medica år Modren
til alla de digra folier, fom på de fifta 30 are»

utkommit. Men huru ftor år fumman af godkän-

da Specifica fedan Linnc ftref ? Stiga de öfver

fyra? Jpecacuanban i Baemorrbagia uieri, Vio-
la ircoiori Crufta LaBza &c &c. ån lichenpyxi-

datui i Kikhoftan af van Wönsel i Franika Lå-
kare-Societetens Acler för 1777 och 78, Linnc

har det. — Ån Chenopodivm Ambrofioides i för-

lamning af Hr. Rudolph? — Stöld. — An Sem-
pervivum Majus af Hr. Pereboom i nyare Ad:.

Nat. Curiof ? Ånnu obeftåmdt och flns hos Linné.

H«ad Ikole vi fåga om Hr. Buchaves Geum ?

Blifva några löfa förfök anfedde för uptåck-

eer , få blir det icke fvårt at gifva förflag pS

Specifica. Jag vil at Au&orn ikall åtminftone

hafva 50 egna förfök och 10 approbationer , ock

åndå at han upgjfver fina anledningar innan vi

allmånt citera hans Auttoritet och godkänna ho-

jiom för Upfinnare.
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pasfat för den fjuka, år det Specifikt 5 men
d^t år ofta .farligt, altid ovift. Ipecacuanhan

har jag aldrig kunnat umbära. Rhabarber

ökar tormina och förlänger fjukdomen. /vax

Vomica år et ibland de måft falfka anodyna,

det lämnar efter lig et illamående, en yrfel

och vifar prof af den (lags giftighet, fom
jag för min del håller för farlig. Faba Pe-

churim har jag med Theriac gjordt til Boli

5

de ftoppa onekeligen, men magen upblåfes,

den fjuka blir mera orolig ån af fjukdomen
och detta tiltager anda til et nytt utbrott

fker. Simaruba år gan/ka god, DecoB af
hedum Paluftre förtjenar upmårkfamhet, De-
coft af ÅUon har framför många andra före-

träde, Infufum Arnica har fynts mig pålite-

Jigare ån de öfrige Vienenfium SpecifTca. Ol-

ja och Atticka lårde jag bruka af den be-

römde Landthushållaren Berghner, fåfom
godt i Rödfot, men han tillade en femtedel

Brånvin. Detta medel gör vift intet /kål för

(it låford, men någon gång mer ån man för-

modat. Salta Media åro de råtta Laxantia

,

Tamarinder altid förtrårXeliga , Opium gudom-
meligt, Chinan i nödenes tid vår iåkrafte til-

flyg^ Jag trOT intet at Rödfot år egenteli-

gen fmittofam , åtminftone fins ingen fmitto-

fam fjukdom från den man båttre kan pra>-

fervera fig. Ordlakerna til fjukdomens ut-

brott ligger i Väderlekens befkarlenhet och
blifva mer eller mindre vårkand* i anfeen-

dt
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de til Diaeten. Ordfakerna til dels utbredan-

de hårröra aitid af brift på tjenliga anftalter.

Man obferverar at fjukdomen år af få o-

lika be/kaffenhet och olika utgång» — Jag
driftar icke beftrida någons årfarenhet, men
utom den /kilnad temperamenter och lefnads-

fått göra, tror jag Läkare-methoden i detta

fall göra rnäfta olikheten.

Den Rödfot fom jag obferverade I7gi

på Lofön, var nog allmän, och jag räknar

minft l<Jo Perfoner fom frågade mig om
råd. Ibland Dal-Regem. Soldater hade jag

40 ftycken fjuka. Min methode var detta

år följande — jag gaf måft i början 1 Ser:

Ipecac* Därpå låt jag den fjuka laxera med
Rhaharher') på Lif-M. Dalbergs tilftyrkan

gaf jag ledan Crem. Tärt. med Honung , up-

Jöfte i Korn-vatten 5 jag fann fnart företrädet

dåraf, och låt åfven de fjuka dricka Hafre-

foppa och Oxymel , i ftållet för Emulf. a-

rab. och Decofl. album, fom jag fedan al-

drig före/krifvit. Herr Dalberg tilftyrkte

mig ock at forfoka Strychnos , men jag til-

llår upriktigt at, likmätigt min årfarenhet,

kan detta medlet umbäras. Jag nyttjade of-

ta Vit Cirat Antim. och Fab* Pech. med Ther.,

det förra om momarne och det fednare mot
natten. Opium och China voro mina fåkra-

fle tifflygter. Det år icke utan at jag myc-
ket förfökte andra medel, men detta var

huf-



hufvud-methoden. En Betjent , 3 Soldater,

2 Barn och en Bonde dogo i Rödfot.

Man tror i allmänhet at Dalkarlar åro

et härdigt folk 5 jag har aldrig fedt några

mindre uthärda en Tjukdom och fnarare fjuk*

na. Af 100 Soldater at på en gång hafva

några och 40 fjuka,. då ingen egentelig far-

fot år å fårde, fynes befiyrka min fats. Det
år val fant at Soldaterne jågo i Tålt öfver

hela Augufti och September, och at förkyl-

ningar fåledes icke kunde undvikas 5 men
i öfrigt hade man inrättat lefnadsfå ttet efter

folkets allmänna plågfed i hemorten. Gall*

achiga Febrar hade angripit några, men
Rådfot och Frofifebrar de rlåfta. I de för-

ra gaf jag val utfpådande drycker och flitigt

Emeiico Laxarnia* I Frofsfebrarna Emelie*

repeterade, Genliana, Centaureum , Saher och

China. — Officeren fom åtfölgde denna Com-
mendering, bief angripen af en ibland de

envifafte FrofTor jag nånfin fedt. Sedan jag

fåfängt gifvit alla berömda medel, \^t jag

lilreda Infuf. Arnica , fom jag tror återflålte

honom til hålfan.

Jag bör intet dölja at min egen ovana

at (kota få många fjuka , tilhopalagd med be-

IkarTenheten af det Sjukhus, hvari de /kullo

inrymmas, gjorde at fjukdomarna icke allena

blefvo iångfammare, utan ock at koftnaden

(\eg vida öfve* hvad jag fedan beftridt den
med. Commenderingen bortgick i början af

O-
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O&ober och Hofvet inflyttade ej förr ån i

/lutet af November. Det var ifrån denna ti-

den til följande året vid Hofvets återkomft,

fom jag med Nådig Permisfion anträdde en

Utrikes refa.

1782.

Hennes Maj:t Drottningens tilftundade

nedkomft gjorde Hofvet rikt på Läkare det-

ta år. Archiatrerna Back och Schytzer-
crantz, Bergs-Rådet, f. d. Lif-Med. Dal-
berg, Lif-Medicus Heidenstam , Lif-Med.
Martinau, voro nåftan hela tiden närvaran-

de. Jag hade fåledes ingen briffc på goda

råd. Igenom Hennes Majit Enke- Drottnin-

gens timade död öktes ock Kg!. Hof-Staten

utom vanligheten med H. K. H. Prinfeflans

Suite och Betjening, Denna folkmängd til»

tog ock igenom tiikommande främmande
Herrfkaper. En Commendering af 150 Man
Dalkarlar cantonerade på fa förra ftälle, åf-

ven fom et Compagnie Artillerie- Soldater

Camperade framför Slottet. De förra til ar-

betets fortfättande och de fednare til (kot-

tens lodande vid Kongl. Barnets födfei. I-

från Sju-Sofvares dag rägnade nåftan beftån-

digt i 6 veckor. Några ganflka varma da-

gar hade varit midt i Julii månad. Rödfo-

ten började vifa (Ig ibland Dal-Regem. Sol-

daterna, och jag brukade nu en helt annan

Läkare- methode. Jag gaf genaft 1 eller 2

unce
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nce Sal. Ang. eller ock i\ un:e Sal. Glaub.

uplöft i vatten med litet Honung tilblandad.

Dårpå låt jag den fjuka dricka flitigt Hafre-

foppa. Sedan detta vårkat några ymniga fe-

des, j>af jag Ipecac. 3 gr. med §' Ser. Sach.

at intaga hvarannan timme. Oaktadt Pulvret

merendels andra gången gjorde en liten kråk-

ning , låt jag dock anno flera gånger fortfa-

ra härmed , endaft med den fkilnad at mel-

Janflånden blefvo längre. Den fjuka drack

emedlertid Flåder-Thé. Om natten var o-

rolig, gaf jag följande dagen i Dr. Sal.

Glaub.
, 3 eller 4 gånger, och til dryck

Hafrefoppa och Oxymel. Voro refven fvå-

ra, låt jag lägga en torr och varm Krusmynt-

påfe på magen, eller blott en varm talrick.

Emot natten dracks Flåder-Thé och et pulv.

Ipecac. Comp., förr Alexit. kalladt, intogs,

med den ikilnad likväl , at Opium var dub-

belt emot Jpecacuanha. På detta fått var in-

gen öfver 4 dagar vid Sjukhufet, och det-

ta är den Låkare-methode jag fedan beftån-

digt nyttjat med fullkomlig framgång. Jag
räknar öfver 80 Perfoner, de flåfta Dalkar-

lar , fom nu på detta fåttet fnart och väl

blefvo botade. Flera ån förra året voro fju-

ka i Råtacktiga Gallfebrar och däribland do-

go 4 (tycken. Jag (kickade några til Kgl.

Lazarettet i Stockholm, men fom deffå vo-

ro måft angrepne af röta , hade jag ej an-

dfcn förhoppning, ån at blott igenom deras

bort-



176 # ) o ( #
bortfåndande /kona de andra får fmitta» Kräk-

medel , laxerande och fyrliga drycker med
Crem. Tärt, abfolverade Curen. Veneriik

(mittå hade flera Soldater af Dal-Regementet
ådragit fig. En ftor och ftark Corporal be-

nämnd S - - -, var i (ynnerhet fall fot ea

Gonorrha. Denna karl dog efter hemkom-
ften, fedan han på en Qvackfalfvares råd

nyttjat ftoppande medel.

Ibland det båttre Hof-folket voro flera

fom befvårades af Remittenta Febrar, men
fom det icke år tillåtit at en fjuk, fom fjelf

kan draga omforg för fin fkötfel , må viftas

på Drottningholm, få blifva fådana genaft

fläckade til Stockholm. Rongl. Hofvet bort-

flyttade til Gripsholm d. 9 Oélober och Ar-

bets-Commenderingen aftågade i början af

September.

1783-

Kgl. Hofvets ankomft fkedde vid vanlig

tid. — F. Lif-Medicus v. Heidenstam och

K. Lif-Chirurg. och Lif-Medicus Martinau
voro utom mig tjenftgörande. En Commen-
dering af 200 Man Dalkarlar arbetade på
Canalernas fullbordande. Efter vanligheten

yppades val i flutet af Julii, Rödfot, menin-
gen dog. — För dem fom ifrån Lofön t)ch

Svartfjö infunno fig at begåra hjelp för den-

na fjukdom, före/kref jag famma Låkare-

methode, fom jag nåmndt, altid med lika

god
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god framgång. GaUachiga Febrar voro hög
allmänna. Tre Soldater dogo. En af et

vådeligt fall*

En Ståder/ka hos B. K. H. Hertigin*

nan, fom fjuknat i en Gallacktig Rötfeber
$

och fom enligt gifven befallning bördt föras

til Stockholm, blef likväl af et flags ikade-

Jigt medlidande undangömd i en koja, i tan-

ka at fjukdomen ej vore få farlig, fom jag

hade prognofticerat. På <pte dygnet kom
Värdinnan och bad mig änteligen beföka dert

fjuka. Jag fant henne i fullkomlig Phrenefiej

(å rafande at hon åt fina egna excrementer*

Som den ljuka var ung och blodfull, \it jag

genaft applicera 8 & Biodiglar$ den afrund*

na bloden, oaktadt ganfka ymnig, lindrade

blott raleriet. Jag gaf flitigt en Polio Ta-
marindata med Tärt. Antim. Starka och flin*

kände afgångar, jämte en Spanfkfluga, forn

jag låt applicera på hufvudet, fedan håret

var afrakat, återftålte någon fansning och
gaf en ilummeraktig fomn, efter 12 dygns
beftåndigt yrande och vakande. Jag lät nu
gifva anodynay Patienten fick fofva och fe-

bren blef mera reglerad. Efter 6 veckors

fjukdom kunde Patienten återtaga fin fyfslaj,

Commenderingen bortgick i Sept. och Kgl*

Hofvet bortflyttade förfta dagarna i Glober,
då Köngl. Maj:t anträdde Sin Refa til Italien.

Om det år eh lycka då man orr.gif-

ves af mycket fjukt folk, at äga tilgång på
VUL B. N:o 12. M god
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god confultation, få har jag något hvaröfver

jag bor lyckönfka mig fedan F. Kongl. Lif-

Medicus Heidenstam viftats på Kungsgår-

darna. Han har vid alla fvåra tilfållen med
aH godhet och van/kap gjordt mig biträde,

åfven få val fom Kgl. Lif-Medicus Salomon,
hvilken ockfå ifrån denna tiden varit tjenfi-

görande.

1784-

I anfeende til Kongl. Maj:fs fena åter-

komft från Sin Utrikes Refa, kom ej Hof-

Vet at flytta til Drottningholm föran den lo
Augufti. En Commendering af omkring 360
Man af Dal-Regementet, var redan tidigare

på Våren ankommen , hvaraf en liten del

blef deftinerad til arbete vid Haga. Jag ha-

de på Ståthållaren Munks begäran ofta va-

rit ute får at efterfe fjukvården, hvilken det-

ta år beftriddes af en Bataillons Falt/kär vid

namn Berger (a), fom åtfölgdt Commen-
deringen. Under vågen hade rlera fjuknat i

Pleurefier; Vär-froffor voro ock allmänna.

At förekomma få val Rötfebrar, fom at för-

bättra Vatnet hvilket i allmänhet år elakt

vid

(a) Hr. Berger har ftuderat i Lund, år vål kunnig i

Humaniora och har en fårdeles lycklig applica-

cion til Låkare-Konften, hvilket jag icke min-
lire til hans beröm, ån Kgl, Collegii underrät-

te 1 fe i förefallande omftåndigheter , borde nåmna.
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vid Drottningholm, blef den anftalt fogad
i

at under hettan midtpå dagen en Corporal

/kulle noga efterfe huru med diickningen til-

gick och altid gifva ert liten portion Åttio

ka i vatnet , hvartil får Ståthållarens rakning

god Vin-Åtticka var at tilgå > hvilket ock

altfedan blifvit i akttagit* Denna förvarings-

methode var detta år få mycket hödvåndi*

gare, fom Sommaren var mera torr ån de

förra , Manfkapet ftörre til antalet och arbe-

tet anftåidt på de måft fumpiga ftållem NU
var ock det måfta folket inrym dt i Mus. Vid

vanlig tid yppades Rödfot, fom utan tvifvel

år en egen fjukdom ibland Dalkarlar* Ef»

ter den methode jag nåmndt förut, blefvö

deffe fjuke fnart återftålte» Rötfebrar begyn*

te däremot at mera blifva gångbara , och jag

markte at deras befkaffenhet var olika emot.

hvad jag förut obferverat. Jag hade med
framgång altid tilförene gifvit erneiica , la*

framta , utfpädande drycker Sed Då jag nii

fölgde famma principe, fick den fjuka en

Diarrhoea Spontanea, kraftlösheten tiltog
$

fjelfva Chinan upretade Diarrhéen och den
fjuka dog i en total våtfkornas uplösnihg.

jag gaf nogare akt på fjuk domen öch def§

kännetecken, hvaraf jag fnart fann det jag

hade en Synochus vere putris at bota. Defi

fjuka klagade öfver en brännande hetta öch

hufvudvårk , s mycken matthet, plåga i alla

lemmar och en trångande och fpånnande vårk

M a i
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i alla ådror 5 tungan var intet oren men nå-

got mera torr ån förut} urinen nåftan natur-

lig 5 Fulfen något fnabbare, men Jågre ån

vanligt. På tredje och fjerde dygnet blef

tungan litet hvitaktig
,

pulfen mera klåmd
och matt, urinen rödare hos dem fom det

liknade fig val, men mera blek hos de an-

dra, fom fingo fedan fubfultus tendinum,
flummeraktig yra, flackar &c. Hade jag ef-

ter gammal ilentrian laxerat den fjuka, blef

kraftlösheten, fom jag nyfs nåmndt, altför

flor och Diarrhéen förtvinande, i detta fal-

let, at råtta mit mifstag, gaf jag Vin-Säppor
,

Camphert och Serpenteria, famt Opium, u-

tom hvilket medel jag icke ville vara Laka»

re. För öfrigt , få fnart någon fådan fjuk in-

kom, låt jag applicera et Lavement
,

gaf

Tärt* Antim. til defsen liten kråkningfölgde,

låt den fjuka flitigt dricka, förordnade Cam-
phert och Serpenteria virg. åkt omflåndighe-

terna få fordrade, åfven fom jag låt gifva

Alk. Amon. Acet med infuf. Flor» Sambuc,
Antifeptica &c. Det år icke ifrån förfta vå-

garna ljukdomen har fin uprinnelfe, hela

blodmaflän år angripen och utdunftningen

hämmad, fom marktes af en torr och brän-

nande hud. På lo:de och Ji:te dygnen vi-

fade fig fjukdomen med mera anledning at

blifva handterad fom något GaUaektig. La*
ocantia gjorde ockfå båttre nytta. Sedan C/j/-

na. Jag förlorade 5 fjuka in i\\$s 5 jag mins
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ej vifl om en eUer 2:ne af deffa dogo i Pleu-

refiQ ftraxt efter ankomften. Med denna
Commendering voro en Lieutenant och två

Fåndrickar vid Drottningholm. Två dagar

före afmarcheringen hade den ena Fåndrio
ken vid namn Holmstedt , 27 år gammal,
liten och af klen fammanfåttning, fent på
aftonen i September långe promenerat i flo-

ra Trägården. Vid fin hemkomft kånde han
(ig hafva rysningar och fick en häftig blod-

blandad Diarrhce. Om morgonen låt haa
kalla til fig Bataillons-Fålt/kåren, fpm förord-

nade honom Infuf. Senn* Tam. 3 unce, Tar*
Antim. 1 gr. med Mann. 6 Dr. at intaga 2
matfkedar i timmen. Fåltfkåren, fyffelfatt

med afmarfcheringen , hade ej vidare tilfålle

at fe den fjuka och jag blef ej underrättad

om tilftåndet förr ån morgonen dårpå. Då
jag kom til Patienten voro hånder och fötter

iskalla
,

pulfen liten och indragen , lapparna

blå och darrande, målet fvåfvande och den
fjuka befvårad af en jåmn Diarrhce. Som
jag anfåg tilftåndet ganfka åfventyrligt , an-

modade jag Kgl. Lif-Medicus Heidenstam
at gifva mig goda råd. Vi förfökte genaft

at återkalla den förlorade vårman igenom Vin*

Såppor
5
Svampar fylde med Vin och varma

Jagde i Armhålen, öfver Magen och kring

Ljumlkame, famt Sehz,er~Krus fylde med varmt

vatten at lägga vid fötterna 5 et mjukande
och (bilande Lavemens blef applicerat. Alla

M 3 des-
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deffa förfök voro fruktlöfa, pulfen förblef Ii*

ka klen och extrema lika kalla. Patienten

fick en lethargique famn, Spanfka flugor och
Senaps-degar gjorde icke den minfta rodnad

på huden, de Lavements fom blefvo vidare

applicerade , behollos. Den fjuka dog på
4:de dygnet. Vid Obdutfion befants hela

Vinderlifvet af Gangraen angripit eller ftarkt

inflammerat, Utom en ordfak, fom jag for-

fcigår at nåmna, tror jag Laxer-medlet, fom
fV^rt emot forefkrifning togs på en gång,

varit för ftarkt. Det hade ock förorcjfakat

et par nog våldfamma kråkningar. Gallblå-

(an innehöll en gröngul vaftenakfig feg våt(ka,

Tinäura Colocynthidis har jag mycket
brukat. Ibland den fåmre hopen arbetsfolk

}ipr man dageligen de fom beklaga i\g öf->

ver värk , och då man nogare utfor/kar ard^

fakerpa, blifva anledningarna icke tvefydige

$t förmoda, det ju någon blandning af Ve*
nerifkt hårunder år förborgad. Det år får-

deles i detta affeende jag nyttjat förenåmde

medel til 40 droppar 334 gånger om da^

gen, pet år et iblaqd våra måft vårkfamma
fvfedieament och vid ibland de minft koft-

fa.mma. En tmg Byggmåftare -GefåN, blek

#ch, qtmagrad, hade alla nåtter i halftannat

År haft en (vår vårk
?

fårdeles kring högra

Knået och Lårpipan, Han var nu haltande

GQh ftyf pqh kunde icke utan all möda förråtta

©ketycjeligare görqmåU Qet var ingen tvik

vel
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vel at ordfaken var Veneriik. Jag vågade

icke tanka på friclion, den han förr under-

gådt. Jag började durföre gifva Tina. colo-

cynt, ifrån 20 til 80 droppar 4 a 5 gånger

i dygnet. Med all förundran årfor jag vår-

kan af detta medel och den fjuka fick hull,

matluft och fulla krafter. Så fnart en Stall-

dräng klagar iig om matleda, värk och trög-

het, har jag måft altid tilflygt til 20 a 30
droppar Tind. colocynt. flere reprifer om da-

gen, det förftår (ig at intet feber eller an-

dra contra indicantia förbjuda af gifva et me-
del , fom icke utan urval kan gifvas. — En
Upfyningsman var befvårad af kråkningar och

en fvår plåga i underlifvet. Jag blef kallad

af då varande Chirurgus Berger, fom för-

fökt at gifva löfande medel, Salt och Lave-

ments. Den fjuka hade på flere dygn icke

haft öpning och med möda kunde Lavements-

pjpan införas. Så fnart något medel gafs

blef det genaft upkaftadt. Aflågfenheten och

alla andra omftåndigheter förbjödo at kunna

i haft få et Bad. Jag förefkref 3 unce 0-

Jeum Ricini , låt dåraf gifva en liten matfked

hvar half timme och fomentera underlifvet

med mjukande omflag. Innom 2:ne timmar
fick den fjuka öpning, fom fedan med Sal-

ter underhölts.

Hofvef flyttade til Gripsholm i Oclo-

ber och Arbets- Commenderingen aftågade i

September månad.

M ? Kora
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eKom redan i April månad en ftor Ar*

bets-Commendering ifrån Dalarna, til full-

följande af de påbegynte Plantager och Ca-
naler m. m. Manfkapet var omtrent 500 til

antalet, hvaraf 100 Man förlades til Haga,

De fom ftadnade qvar hlefvo alla inrymde i

Hus , och den egenteligen til detta ändamål
upbygde ftora Cafern, blef ock nu färdig,

Tvenne Bataillons- Fåltfkårer voro Commen-
deringen folgaktige 5 Berger fom förra året

gjordt tjenfi: och en annan benåmd Berg. (a)

Får-febrar och inflammatori/ka Bröft-fjukdo->

mar voro gan/ka allmänna, Tvånne Solda-

ter , fom fjuknat på vågen , dogo i Peripneu-

monie ftraxt vid ankomften. På Ståthållarens

begäran hade jag efter vanligheten varit någ-

ra gånger ute at efterfe Sjukhufet, men fom
defle refor blefvo för befvårlige, då icke nå-

got {är/kildt arfvode dårföre var tillagdt, få

utvårkade Ståthållaren icke allena at 166
R:daler får Drottningholm och Haga blefvo

an/lagne , utan jämväl en Medhjelpare-lön

,

då fjukvården för hela Drottningholm* , Svart-

fjå och Vemholms Diftriét ftår under mit

anlvar, hvarvid Provincial-Chirurg, Abej.son,

fom

(a) Denne fednare fjuknade af en Remittent Feber

,

och fick i anfeende få val dårtil, fom andra ord-i

faker , tiiftånd at refa hem , hvilket likväl icke

kunde ike förr ån frampå Sommaren , aldenftuflfi

fibrer} icke yille eftergift.
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fora tillika förrattar Ordin. Hof-Chirurgi Be-

hållningen, för ombemålte Medhjelpare-i6n

gör mig biträde.

Våren var detta år torr och kall. Förr

ån Sjukhufet handt blifva efter omftåndighe-

terna omlagat och utvidgadt, hade vi nog

befvårligheter, men innom g dagar voro des-

fa ölägenheter afhjelpte. Inflammatorijka

Bråftfehrar voro, fom jag nyfs nåmndt

,

mycket allmänna. Jag räknade öfver 30 Per-

foner i Pleurefie. Det år obefkrifligt hvad

Dalkarlarne åro benägne för Diarrhéer. I en

Pleurelie kan icke Läkarn annat ån gifva La-

xer-medel$ Det hände mig altid at efter et

fådant medel fe Patienten befväras af en Di-

arrhoea Spontanea, fom var oftaft mattande

och farlig. Når nu ftynget var häftigt och

icke för vanliga medel ville eftergifva
,

gat

jag Opium, icke mindre i affigt på Diarrhéen,

ån at fkafifa Patienten någon lifa. Jag har

©rdfak at recommendera denna methode.

Frofsfebrar voro nog allrnånne. Jag förfök-

te ock Tinftura Colocymhidis hår, och det

med båttre framgång ån nåftan efter alla van-

liga medel. Jag bör ock icke förglönoma

Infuf. Arnic

a

, fom jag med mycken nytta

gifvit. Det förordfakar ofta kråkning, men
befordrar ftarkt utdunftningen och har vår-

keiigen en flags SpecifTque egen/kap i Fråsfor.

SkSrbjugg hade alla år varit mycket

gångfe ibland Soldaterna, men i år var den

M 5 mer
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mer ån förut allmän och fvårare at beta.

Den angrep fårdeles dem fom arbetade i de

fumpiga Canalerna, fom nödgades för brifl:

på ombyte behålla fina våta kläder, och fom
icke i akttogo den renlighet, fom til åfven-

tyrs ftådt at vinna &c. De fjuka fingo en

ftyfhet i kroppen och en fvulnad, fårdeles i

Knån och Fotleder 5 tandköttet blödde och
andedrågten var ftinkande. Svulnaden blef

i Jångden rödflåcläg, fedan mörkblå, i hvil-

ket fall fjukdomen ofta var högft befvårlig.

Jag gaf i fynnerhet Pepparrots -dricka, låt an-

ftalta at Surkal fants och brukade Sedum A-
cre fåfom et vere Specificum, få fnart det

ftod at få. Denna fjukdom år, efter min
tanka, illa fördelt af våra Syftematici. (a)

Hvad vildetfåga: Scorbutus Muriaticus , Ru-

ber , Calidus &c. Vore det intet nog at haf-

va åtfkilgdt honom uti en börjande , tillagan-

de och gammal Skörbjugg, då Låkare-me-

thoden år i alt få ganfka lika ? Jag vil för et

ögnablick tillåta mig et Theoretiflu /kår/kå-

dande; Kongl. Collegium täcktes förlåta det-

ta affteg. Hvad år Skorbjugg annat ån en

för-

(a) Jag menar at denna fjukdom anda til. Syden-

hams tid varit obeftåmd. Van Svieten och Boer-

haave tala dårom på et fått fom vifar at de

därunder begripit alla Cacochymiflca plågor. De
åldre Franfofer hafva i fina Skrifter förefiagit

?tifane Antifcorbutique i alla nyfgnåmnde fall.
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förvårfvad fjukdom (a) fom beftår i Våt/kor-

nas och Blodens uplosning och elaka be-

fkaffenket , tilkommen igenom vifla utvårtes

omitindigheter, då den ijuka nödgats uppe-

hålla fig dar luften varit förfkåmd af elaka

utdunftnmgar, dar hans egen tranfpiration va-

rit hindrad, dir han måft åtnöja fig med u-

fel och för/kåmd föda, och flera ordfaker af

lika anledning 5 Det år fåledes klart at Skor-

bjugg til Lands och Sjös ar aldeles af lika

uprinnelfe, At Skörbjuggen förordfakar en

fårdeles vårk i de bro/kaktiga delar, år vift,

men at de angripas, utom i Venerifka Com-
plicationer, år ogrundat, (b) Skörbjuggen

beftår vifferligen icke uti en egen flags fkår-

pa i Våtfkorna , och jag begriper intet hvar-

före man nödvändigt velat påtvinga fig och

andra en fådan ofvertygelfe, då det år klart

at fjukdomen upkommer ifrån en långfamt

värkande ordfak , d<*r Naturen förfvagas och
de fafta delar helt och hållit förflappas, dar

Våt/korna uplöfas och bloden antager en vifs

grad af röta. Hvad år det får fkilnad emel-

lan en fullkomlig Rotfeber och SkSrbjugg om
vi

(a) Ac Sköibjugg hvarken år drfielig eller fmittofam^
har Lind. redan beyifat.

(b) Den Theorien fom Hr. Hoffman yrkat i fin

AbhandU von Scharbock 1782, fynes mig al-

deles oriktig, då han påftår at die tidchjle ur».

Jache de$ Scharbocks Jey ein Verdorherner Knoc*

ben fafU
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vi följa denna grundfats? Månne de icke båg*

ge upkomma af aldeJes lika ordfaker, blott

at deffe vårka i olika grad af ftyrka. Såle-

des, om jag antager at den förenämnde Våt-

fkornas och Blodens uplösning går långfam-

mare, krafterna fåledes fmåningom aftaga ock

de fafta delar, til en vifs grad förflappade

,

blifva likforo fvampaktige och innehålla defTa

förikåmde våt/kor, då år det Skårbjugg. Men
dar Blodens uplösning nåftan på en gång

fker, medan lifskrafterna (a) ånnu åro i be-

håll, dår upkommer denna häftiga och farli-

ga Feber, dår Naturen retad til det ytterfta

utbrott, (åker befria ilg ifrån fin fiende och

återftålla fina VåtiKors jåmnvigt. Årstiden

torde ock icke litet bidraga til detta olika

förhållande. Jag kommer hår nedanföre at

omtala en illa artad Råtfeber, fom angrep

det arbetande Man/fcapet. De t. e. fom gråf-

de i Al-Kärret om Våren, fingo nåftan alla

Skorbjugg, och de fom i Augufti förrättade

famma fyfla, fingo Rotfeber» Det år altför

fållan at Theorien leder ofs til upfinningar;

men jag har denna gång den öfvertygelfe

,

at vi igenom gjorde ilutfatfer a priori ikul-

Je

(a) Engelike Låkarne dem Hr- Lewison copierat i fin

Londonjcbe Praxis, påftå at i elaka Rötfebrar

angripas lifskrafterna förft. Ja, utan tvifvel på
det fåttet, fom jag fagt, at de upvåcka feber,

fcyilket icke iker i Skörbjugg, fom går lång-

Ummare.
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le kunna påfinna något medel, fom vore me-

ra Specifikt i defla Febrar. At Laxer-medel

icke blifva det, har jag fåker årfarenhet at

tro , få mycket mer , fom jag an(er dem för

(kadeliga.

Gulfot fåg jag hos en hederlig Man,
hvilken hade varat nog långe, och (kilgde

(ig ifrån dem vi egenteligen anmårke med
«n fvår klåda i huden, fom var få ftark at

den fjuka klådt fonder lig och hade rått e-

laka fårnader. Patientens fyllor tillåto honom
icke at vara inne, utan i dagelig rårelfe,

hvilken fåkert vållade det utbrott Naturen

yrkade til (in befrielfe. Jag förefkref utfpå-

dande Ptifan# af Taraxcum, Jåt den fjuka

flitigt nyttja Infuf. Rhei Salin efter förfta

Pharmacopoceen och tilftyrkte honom at åta

god Honung. Såren läktes och den fjuka

blef fnart nog braf, fedan han tillika badat

et par gångor.

Med Kongl. Collegii tillåteife vågar jag

ånnu et litet Theoreti/kt förfök at närmare

gifva mina begrep tilkånna. Jag tror intet

at Gulfot hårrör af Gallans förhindrade fe-

cretion, fåfom förordfakad igenom Lefverns

förftoppningarj i detta fall /kulle Gulfot blif-

va altfår gångbar. Den frifkafte Månnifka

kan af en liten tilfallig ordfak få Gulfoten,

och jag håller för at der åro Spaftifke fam-

mandragningar, fom hindra den af(ilade Gal-

lens tilnytning i duoderwm och förordfaka

dcfr
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defs blandning med Bloden, och at hår få*

Jedes i fvårare håndelfer blir en afgjord fak

om Opii (a) ofelbara nytta jåmte andra medeh
Jag har fedt några råda (Ina Patienter at drio
ka Seltzer-Vatten

5
fom jag en gång i famråd

fjelf förfökt med Patientens lifsfara. En af

våra ganfka berömde Läkare påftod hos et

förnämt Fruntimmer, at hennes Gulfot hår*

rörde af Lefrens förftoppnigg , efter fjukdo*

men var i högfta grad envis. Sedan fåledes

flera medel nåftan fruktlöft voro nyttjade
>

tilftyrktes Seltzer-Vattep. Patienten förvärra-

des dåraf , ty efter min tanka blifva de kramp-
aktige fnyrpningarna kring Gallblåfan ånnu
ftarkare tilfnörde igenom kaJia|^tnefs värkan.

Den fjuke fick Feber och en" grufvelig oro.

Jag var nu allena hos henne och måfte få*

Jedes gripa til något beflut. Jag tilftår up-

riktigt at det icke var grundat på et Theo*
retifkt raifonnement, fådant fom jag nu gjort

d et* Jag blott hade affeende på den fjukas

närvarande plågor. Febren oaktadt gaf jag

Tinft. Theb. if droppar och 2:ne timmar

därefter 2 lod Salt med Honung och låt Pa*

tienten ånnu då det led mer til natten, ta-

ga 8 droppar. Sömnen blef rolig och ovan*

ligt goda öpningar fölgde, dem jag under-

hölt med Infuf. Rk Salin. ph. pr. ed. i det

jag gaf 5 droppar öp* på hvar unce. Selt*

z,er*

- r . . i, ... i., f-nmm

<a) Enligt flere SkriftflAllares påftåeiidc*
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ter-Vatnet å fido fattes och den fjuka blef

efter en månad fullkomligen friflk. Jag fort-

fatte likväl föreningen med Opium och lö«

fande medel i det långfta. (a)

Frampå Sommaren, i fynnerhet i /lutet

af Juli i , hlefvo Dyfenterier åter nog allmän-

na 5 min methode likmåtigt biefvo alla fköt-

te o«h fnart återftålte. Väderleken hade an-

da til Augufti månad varit nog jåmn och vac-

ker, men då inföll et nåftan beftåndigt råg-

nande. Månge hade infjuknat i Gallacktiga

Råt-

(a) Då våra Anatomer och Theoretici upföka få myc-
ket nytt af intet varde för Låkare-Vetenikapen

i allmänhet och befvåra fina Lärjungar med des-

fa minnes-läxor , vore det val bättre om de fö-

retogo fig at utiöna hvad Ga Ilen år? Chemifter-

nås olika utfagor bevifa blott at de omöjeligen

kunna utreda fig i defla fina Naturens praepara-

tioner. Huru långe ikall man höra frågas om
Galten år en Supa ? Om defs beftåndsdelar åro

fara eller alkalinijka och få vidare? Alt hvad

vi med vifshet veta år, at denna fecretion

ibland de Djuriika fafterna år i högfta grad ani-

maliik och at den icke kan vara af lika halt

med det fom i allmänhet fådt namn af excre-

ment. De gamle hade en f&rdeles upmårkfamhet

på Gallens färg om den rar fvart, gul, grön-
gul, blekgul och få vidare? — Ingen har båttre

tilfålle at noga efterfe detta, ån våra Anatomi-
ci , och utan tvifvel ikulle deiTa flags obfervatio-

ner bidraga otroligt til Låkare-Vetenikapens nyt-

ta i den Theoretiflca vågen, dl vill mer ån half-

parten af vfira (jukdoaaar ifrån en elak rnatfmålc-

ning upkomma.
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Rötfebrar, icke mindre af Vakt-karlar, de-

ras Huftrur och inhyrde folk, ån ibland Sol-

daterna. Kräkmedel, Digefliver , Kornvatten
med Tärt. Antim* och fyrliga faker gjorde

tilfyNeft utan China$ men midt i Auguiti up-

kom en Råtfeber, fom var den fvårafte jag

nåniin fedt, och ordfaken til Febren tror jag

var följande.

KongL Maj:t hade til början af Augufti

låtit anftålla en flor Carosfel, hvarvid ovan-

ligt mycket folk behöfdes af Muflkanter,

Parade-Manfkap, Betjening &c. At inrym-

ma detta folk , fordrades rlere rum ån fom
voro at tilgå. Det var fåledes nödigt at för

Dal-Regementet låta upilå Tålt , hvilka ftål-

des på högden utanför ftora Cafern och blef-

vo med granris och tilråckeligt halm vål om-
lagde. Utflyttningen Ikedde juft de dagar

den rågnaktiga väderleken inföll. Dai-Reg.

Soldaterna, fom hittils legat til ioo och 150
ftycken tilfammans i de flora och rymliga

Cafern-rummen, och fom voro fåledes vane

vid mera varma, började mycket fjukna fe-

dan de utflyttadr. Detta intråfYade juft med
en tid då jag för en angelågenhet (kull ha-

de 10 dygns permifion til en refa. Vid min
återkomft fant jag Sjukhufet fult af folk , al-

la i den grufveligafte Feber. Fyra ftycken

voro redan döde, hvilka ej uthärdat längre

ån på 7:de och <):de dygnet. Herrar Ber-

cer och Abelson hade; ingen möda haft o-

fpardé
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ifpard. Det angelågnafte blef at få flörre ut-

rymme , hvartil genaft anftalt fogades däri-

genom, at et ftort Rum naft intii Sjukhufet

häftigt inreddes 3 och för at kunna hafva et

tilrjickeligare ombyte af fri/k luft, borttogs

hela panelningen öfver bjelklaget, få at hög-

den blef omkring 7 alnar : dårtil voro ock*

få ftora fönfter upphuggna, hvärigenom luft-

växlingen få mycket båttre ftod at vinna.

Jag har ur det foregående årets Journal an*

fördt en vårkelig Rotfeber med den Cur-
methode jag då brukade och de tecken fom
föranlåto mig at kalte fjukdomen en Synö*

chus vere putris; at nu närmare befkrifva

den fom jag detta året obferverade, tager jag mig
frihet at ingå i en något vidlyftigare afhandiing*

Sjukdomen börjades med en-total kraft-

löshet , klen och ojåmn puls , dafran*

de lemmar, Hummer och ångflan famt en
fynnerlig fvårighet at framföra orden i nå-

gon fammanhångande ordning j huden var i

fjukdomens tilragande torr och brännande,

tungan fkarp fom et rifjårn ftod aldrig at up-

blöta, anligtet var hos de ftäfta ganfka rödt,

hos fomiige af blyfårgad blekhet. Urinen
var ftundom blekare ån vanligt och mera
vattenaktig, hos de flåfta fåg den ut fom i

det fri/kafe tilftånd. Det år aldeles fant hvad
Praclici (a) anmårkt, at i defla elaka fiuk-

VIIL B.N:oij. N do-
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domar åro ögonen ovanligt lyfande, likfoirt

genomlkinlige , hvilket jag i början icke gaf

akt på för ån Hr. Berger påftod fig hafva

Jånge undrat at detta vifade fig \ allmänt

hos de fjuka. Slummeraktig yra, fubfultus

tendinum, flackar och excrementernas bort-

gående den fjuka ovetande, voro ibland de

fåkra fymptomer i fjukdomens fortgång. Pul-

fen /log i detta tilftåndet öfver 120 til 13^
Uag i minuten , och den fjuka var tung och

orörlig med gapande mun och fvår ande-

drågtj nu blefvo ock fläckarna gangrenöfa,

fårdeles på ryggen och kring hemliga delar-

na* De fom fmgo näsblod kunde med yt-

terfta möda råddas ifrån förblödning. Det
år befynnerligt at de aldraftarkalle karlar blef-

vo håftigaft angripne och voro i fturre fara

ån de fom hade fvagare lifskrafter. Jag an-

för detta fåfom et Jlags bevis til döt jag nyfs

fagt om fjukdomen, nemligen at den anta*

flår pä en gäng medan lifskrafterna ännu d«

ro i behäU , och at den häftiga firid fom up-

kommer igenom dejfas reaäion , dr fjelfva ord*

faken til Febern* Alla Auftorer lom /krifvit

om Rötfeber, påftå med alt Ml at fjukdo-

men blott i vifta grader /kiljer lig ifrån de

Peftilentiali/ke. (a) Det år ganlka nödigt at

vi

(a) Når Eagelsmånnerne lågo för Havana , ikiifVer

Major Mante: un grande nombre furent les vi-

ftimeg d'une fievre putride > Ave« 1'apparence d«
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Vi aga fjukdomars fkiljetecken noga utftaka*

de, fårdeles da frågan år om Febraf* Jag
bar i våra Åmbets-beråttelfer ofta fedt huru

öbeftåmdt man flkrifver om Rötfeber, och '

tror med all vifshet, at detta ordet på dö

flåfta ftålien bör tagas för den lindrigafte grad

af denna fjukdom. Angelågenheten at gra»

derne åro val utftakade, beflår dåri at få ert

lika afmått Låkare-methode 5 ty hår blir deri

hufvudfakelig, få vida fjukdomeri i lin flor-

fta håftighet fordrar den aldraikyndfammafte

hjelp, och medel, fom på intet fått paffa fig

dår Symptomerna åro lindrigare. Jag har

hår åfvanföre fagt at en ftor hop hade in-

fjuknat i GaUachiga Rötfebrar
i
fom gingö

Jått öfver utan China $ na har jag åter en Fe*

ber at befkrifva dår Chinan omöjeligen kun*

de umbåras och dår den måfle gifvas utan

all /lags våntan på remisfion, urinens bryt*

ning och flera vanliga förebod af crife* At
Nä na

la plus parfaite Sante,, ils pen"sfoient en troii

ou qvatre heures. Hvarvid Hr» Lettsom, hvilkeri

anfördt håndelfen , gör en jämförelfe défCe Fe*
brår emellan $ fom år ganika lårorik* Pa^ppé
Desportés talar ock om vifla kännetecken i Röt*»

febrar, fom gå nära intil dem man anmärker
Vid de vårkeligen Peftilentialiike, Rötfebrarna É

Siäm och Slé Domingo åro i fynnerhet af den-»

na beskaffenhet. Lyckligt vis ät vi i våra Nor*
difka Climac äga 5 gånger 24 timmar i ået miria

ftä til botemedels användande, då deffe ågå ofri

•j mer ån 24.
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nu i lika ordning anföra de medel jag bru-

kade för denna Maligna Rötfeber, får jag

förft anmärka, at Ståthållaren med fin van-

liga ömhet för de fjuka , hade tillåtit at alla

nödvändiga hjelpemedel (kulle utan affigt på
den koftnad hvartil de kunde upgå, få re-

quireras. Jag i akt tog följande: Rummet
vädrades beftåndigr. De fjuka lades få långt

ifrån hvarandra fom myckenheten nånfin til-

låt, och på golfvet ömfades flera gångerom
dagen frifkt granris, fom fucktades med Åt-

ticka. — Jag gaf icke egenteligen Laxer-tne-

del, men underlåt icke at fkarTa den fjuka

en liten kråkning af Tärt. Antimonialis , fom

var uplöft i tilråckeligt vatten. Utfpådande

fyrliga drycker gåfvos flitigt jämte Nitrofa,

fom efter omftåndigheterna dåri tillika voro

blandade. Lavements applicerades ofta, fom
tilreddes af Vatten och OxymeL Alcali Amon.
Acet. Camphcrt, Serpentaria Virg> , Valeria*

na, Liqu. C. C. Succ. blefvo forefkrifna ge-

naft, fedan den fjuka haft några evacuatio-

ner$ hvart och et efter den fjukas befkaffen-

het. Om någon innom dygnet hade lifskraf-

terna aideles öfvervåldigade af fjukdomen,

gaf jag ifrån 5 til g droppar Spirit, Sah A-
mon. Succ. i vatten , och tror at det vid fli-

ka tiifållen aldrig bör ur akt låtas. Jag för-

ökte Dan (kärnas methode at gifva 10 til

15 gr. Senap pulveriferad , fårdeles hos dem
fom klagade öfver kyla i magen och voro

defs-
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defeutom bleka och kalla 5 detta medel re-

peterades 2 a 3 gånger om dagen med god
nytta. — Om flåckarne til flor mångd voro

utfprångde i hullet, krafterna aldeles borta

och en cadavereus lukt förmårktes, lät jag

genaft, faftån på 3:dje och 4:de dygnen, til—

reda en Chino-Decofi, fom författes med
Spirit. Vitr.j håraf tog den fjuka en flor

Thekopp full i timmen, och fick altid dår-

af tilråckelig öpning, (a) utan at jag behöf-

de tanka på andra Laxer-medel. Det hånde
icke fållan, fom jag förut anmärkt, at en
Ivar Diarrhée tilftötte , fom medförde altför

mycken matthet, vid hviiket tilfålle jag gaf

Elix. Rh. med Tinéi. Thebaica* altid med
den båfta framgång. Äter om ingen öpning

bief, låt jag gifva Elix. Vitr. (b) fom dock
N 3 fål-

(a) Hos en ny Au&or fom fkrifvit öfver Febrarna #
förekommer denna obfervation : Pacide Mineral,

uni avec le qvinqvina, peut écre laxatif, parce

qu'il eftdemontré que cous les acides font couler

la bile. Les Medecins de Paris & entré autres

M. Colombier, Recommandent le qvinqvina dans
les fievres putrides.

(b) Elix. Vitr, låt jag aleid gifva i et litet glas gammalt
Franikt eller rödt Vin. Den methoden at gifva

de fjuka Vin, år ganfka gammal, men bör icke

tillåtas utan Låkares egenteliga tilfyn och i de

tilfållen dar rötan år i fin aldrahögfta grad och

dår krafterna måite retas af få kraftiga cordiaca,

Defsutom fordrar denna methoden fina modifica-

1 tioner, i anfeende til Climater, årstider och fle-

ra omitåndigheter, dem Låkareng egen flcarpfin-
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fållan i annan affigt behöfdes, ån för at hin*

dra rötan. Godt dricka , fårdeles furt Öl (c)

Jörböd jag intet at gifva. Man lår knapt

tro med hvad begarlighet et fådant glas töm-

des och huru det ftårkte krafterna hos den
fjuka, Jag tillåt at et glas dracks 2 a 3 gån->

per om dagen. Som {vagare dricka denna

jarstiden jcfee farits, annat
e
ån furt och elakt,

(å föredrog jag at gifva OI. Då jag räknar

at jag aldraminft haft 45 fjuka, fom i aldra-

hogfta grad voro af denne RötfeUer angrip-»

ne, finner man nogfamt huru jag haft tilfål-

le at göra flera förfok, alt fom jag funnit

om-

nighet måfte afgora. Flere exempel ur Hiftorien

bekräfta Vinets nytta i Peftilentialiike fjukdo-

mar. Efter Slaget vid Vyrracbium förde Céjar
fin Armée til Macedonien , dårefl: brift på lifs-

rnedel förordfakade Peften. Når han därifrån

gick til Thetfalien och eröfrade Staden Gomphes»
funno Soldaterne en myckenhet af Vin och druc-

ko dåraf omåtteligen, hyareffer fjukdomen ge-

xiail uphörde, Pluth. vie de Céfar, w Medicin-

ika Faculteten i Paris har ock anfördt dylika

håndelfer, där fmittan uphördt efter Vin-dric-s

kände på et nåftan miraculöft fått»

.^c) Hr, Lettsom nar gifyit Porter åf fina fjuka ocft

funnit defs nytta ofelbar. Om vi litet nogare

efterfinna hyad kraftig yårkan furt dricka har i

Skörbjugg, {a torde Theorien gifya ånnu mera

ftyrka |t årfarenheten. Jag pallar intet at Ölet

#all yara nödvändigt furt , men fom årstiden där-?

#\ merendels bidrager, fä flödgades jag gifY*
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omflåndighererna dårtil foga fig. At jag få

mycket brukat Camphert , Serpentaria och

dylika, har varit icke mindre i affigt på des-

fa medels antipudrida kraft, ån för at litet

öka transpirationen, fom år en flor nödvän-

dighet i delTa fjukdomar, hvilka til (in up«

rinnelfe, åtminftone hos ofs, merendels icke

komma af annat ån en häftigt hämmad ut-

dunftning. — Ibland deffa /lags medel pre-

fererar jag Carnphert med Serpentaria , fom
kan gifvas til nog ftor dofis, hvarefter Pul-

fen altid höjes och den fjuka känner fig ftyrkt.

Til dageiig dryck har jag måft låtit gifva

Hafrefåppor och icke vågat tillåta någon tunn

Köttfåppa, förr ån jag anfedt rötan fulleli-

gen dämpad och den fjuka i ftånd at använ-

da den til fin föda. Åfven då den fjuka y-

rade, gaf jag Decod. Cbinchina
,
(a) fom långt

ifrån at öka yran, fnarare lindrade den. Man
kan lått föreftålla fig huru ledfamt det varat

dageligen få nya fjuka. Det var ock dårfö-

re fom man få mycket på/kyndade denna
N 4 Com-

(a) En godkänd Au&or fager: "La fécheresfe de la

"langue noiratre, celle de la peau, les urines

'»fans fédiment , la difficulté de refpirer , les ra-

»'yasferieg, le délire & la fleyre continue, qyi

"font autant de circonftances , qui ont detourné

"les Medecins de 1'ufage de qvinqvina, font

"precifement autant de motifs par lesqvels il

•faitf 1'adminiftrer (ans perdre de tems &c.'!
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Commenderingens afmarchering, (a) hvilket

ock /kedde Jångt förr ån det de andra åren

varit vanligt. På 6:te dygnet dogo meren-

dels de, foro vi all möda oaktadt icke kun-

de rådda. I fjukdomens flörfta tillagande

blefvo 3:ne ftycken /kickade til Kongl. La-

zarettet i Stockholm , af hvilka en dog juft

vid framkomften, hvilken blott värjt fjuk på
^:fe dygnet, en iår dödt en dag efter och

den tredje blef återftåld til hålfan. Utom
de nåmncle 4, fom dogo i början, miftade

vi ånnu 5 (tycken vid vårt Sjukhus, ibland

hvilka en fants hafva krupit ut på gården

och uptogs död, ånnu blödande (b) i Nås»

blod. Samma dag Commenderingen bortgick

ville en Trumflagare nödvåndigt fynas få

fri/k, at han fkulle kunna få åtfölja fina kam-
rater. Han började dårföre klåda (ig fjelf

och låt åfven hjelpa fig til Fårje-ftållet , där

han

»W———1—P——»——»"——I——-j^———»W»— I 1 I I II 11 ". . i
|
-

(a) Någon ikulle til åfventyrs finna at man icke

bordt påikynda afmarcheringen, för at icke fpri-

da en dödande fjukdom i Landet dar defle ikulle

framtåga. Mr. Colombier les principes fur ta

fante des Gens deGuerre anför efter Pringle, at

ingen ting fnarare bidrager til at hindra en up-

kommen epidemie, ån at Manflcapet genaft up-

bryter.

(b) Ingen ting bevifar mera blodens fullkomliga up-

lösning i defla fjukdomar , ån fjelfva denna blöd-*

ning, fom fortfar långe efter döden, hvilkee

g jag åfven fedt ganika många för mig hafva an*

märkt.
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han häftigt afled utaf blott matthet Utom
de omtalte 45 fjuka, voro en ftor del an-

gripne af en Gallacktig Feber och deffe gin*

go lättare igenom. De lågo fördelte i et

annat Rum. Af alla de fom tiJfri/knade flapp

icke en enda utan at få, antingen elaka bo!*

dar, eller ockfå gingo faren efter Senaps-de-

garna långe öpne och gåfvo mycket vahr.

Håret föll ftraxt af hufvudet på de tiifriuV

nade.

Mdfslingen hade redan i /lutet af Jul ii

varit gång fe. Hennes Maj:t Drottningen
,

Hertigen och Hertiginnan af Södermanland
famt några af de förnämare, infjuknade däri,

Nåftan alla Kongl. Pagerna voro ockfå fjuka.

Jag fparade intet åderlåtning i min pra<5tique
?

åfven hos fmårre Barn dår Lungorna voro

hårdt angripna. Ofver 30 Perfoner njöto

min vård i denna fjukdom.

Uva urji hade jag många tilfållen at bru-

ka , fårdeles för en Dalkarl , fom plågades af

en ftor fvårighet at käfta vatten. Han tog

hela tiden Uva urfi 2 Ser. och födde flute-

ligen en ften af en arts /kapnad.

En af Prem. Danfeurerna vid Kgl. O-
peran hade varit långe fjuk i Stockholm och
kom til Drottningholm blott for at hämta
frifk luft. Han klagade måft öfver en hård-

nackad obftru&ion , var gulblek i anfigtet och
i Håller för et ganfka godt hull var han ma*
ger och affallerV Häftiga fpasmer och ee

N 5 heN
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hetCtgt temperament uphetfades ånnu mer af

den fjukas oordenteliga lefnad. Jag hade fö-

refkrifvit honom Extr. Tarax. och Ehx.
Saponac, hvaraf han tycktes må båttre. En
afton efter en refa tii Stockholm, anmältes

han vara i dödfens käftar af fina vanliga nå-

ftan convulfiva rorelfer , och fårdeles befvå-

rad af obftrutfion. Lif-Mefl. Heidenstam
fölgde mig til Patienten, fom, utom de nåm-
de plågor, hade en fvår vårk öfver ma-
gen. Salter uplöfte i vatten med litet Ho-
nung, gåfvos medan Patienten fatt i Bad,
men alt upkråktes. Baderna repeterades,

man gaf Opium och Laxer-dryckar, Clijli»

rer &c. förgåfves. Vi jåto hämta. 4 unce
01* Ricini , hvaraf togs en matfked i fender,

fom /kaffade öpning. Medelft flark regime
,

tjenliga öpnande medel och måtfelig rorelfe,

fick den fjuka fnart matluft och godt hull

,

fedan han blifvit renfad ifrån en mångd gaii-

acktiga, fvarta och ftinkande excrementer.

Et ibland de rått befvårliga göromål år u-

tan tvifvei atdageligen gifva råd och föreskrifter

åt dem, fom ådraga fig Gonorrhoéer och
Chancrer. Et Jcke mindre fvårt at kunna
Inart och vål hjelpa dem få vida, at de åt-

roinftone få börja med fina vanliga antingen

i)6jen eller göromål. Jag år aldeles intet

af Herr Todes tankar om fjukdomens up-

liof — men jag tror at Mercurialia förlån-

ga den, och at ofta de icke ens behöfves

för
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frtr en fimpel Dröppel. (a) — I fvårare til—

fållen dar Venerifka fmittan redan innehar

den grad af ftyrka, at ingen ting bjelper u-

tom Smörje-Curen , torde en ftor fråga up-

komma huru denna bör tilftållas? Jag har

ganfka ofta både för båttre och fåmre folk

behöft före/krifva Ungv. Merc^ men jag har

aldrig kunnat använda det med den fåkra

värkan , fom man borde kunna vänta af et

och famma medel. Man iårer val genaft

fvara mig , at en få olika effert upkommer
af olika benägenhet hos de fjuka at emotta-

ga Mercureriy och at det fåledes gifvas de,

iom

(a) Hr. Richter. fager: es giebt Venerffche Tripper;

aucb Tripper die es nicht find. Hr. Duncan år

ej långt ifrån Todes tankar om Dröppel , dåreft

yi få gifva Toden upfinnings-råtten til denna pa-
radoxe, fom egenteligen tilhör en Engellk Lä-
kare Hr. Bayford, ifrån hvilken den. tyckes va-

ra ftulen. Jag undrar ock på hvad grund Dun-
can fagt at denna fjukdom år fenare hos Euro-
péerna tilkommen, ån de få kallade Franfofer.

Det ma yara härmed huru det vil, men få har

fjukdomen varit nog långe kand för at defs råtta

Låkare-methode lkall vara ovifs. Jag har altid

gifvit Antipftlogiftica i början, faft åderlåtning

fållan år r*ödig. Infprutningar duga til intet»

tvärtom de reta. Mandel-mjölken lindrar plågor-

na. Utfpådande Ptifaner åro nödvåndige. Decocl:

af Saponaria har jag funnit ganika god. Hvil-
ka Simptorner éfvertyga at Merc. i en Dröppel
frör gifvas — ? Jag talar ej om Chancrar elle?

andfia håwjelfer m $& denna fjukdom förenade,
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fom af ganfka litet komma i full Spoffning,

då det äter finnas Perfoner, fom icke utan
ytterfta möda bringas dårtil, fedan de ingnidit

en ftor mångd Salfva och åfven i anfenlig pro-

portion intagit Mercur-praparater. Men då
man aldeles vil undvika Spottning , och den,
alla mina förvarings- medel oaktadt infinner

fig, få ftjuter jag fkulden på Salfvan och A-
pothekaren. Vår Pharmacopce bjuder at tri-

turationen ikall fte, donec dispareat mcrcurius^

fom, ehuru ået icke efter rnin tanka, år nog
alfvarfamt beftåmdt , likväl torde kunna pas-

fera , om detta exequerades. — At intet fa-

Jivation förrattar Curen, utan fnarare gör den
ofullkomligare, påftå alla godkånde Aufto-

rer, (a) ,och våra båfta Prattici fåga det-

fammaj men vi gripa til fri<5lion at Giftet

fortare må /kiljas ifrån våt/korna, fom inga-

lunda ifter igenom Spottningen , hvilket jag

håller for vara öfverflödigt at bevifa , åfven

fom det tycks bevifa tig fjelf , at alla de fvå-

ra tilfållen, fom förekomma efter en ofver-

flödig Salivation , åro juft fölgder daraf. At

nu vinna et medel, fom år Tig i det noga-

fte

(a) Den berömda Hr. Sanches , Kejf. Ryfk Archia-
ter, var den fom förft begynte med van Svie-

tens Mercurial-Mixtur, faft den fedan fådt namn
af denna fednare. Hr. Sanches påftod at den
kommit til Siberien igenom Svenfkarne vid Sia-

ge: i Pultava 1709. Han lårde defs bruk åt

van Svieten, fom fedan årkåndt fin fångesman i fi-

na iörklanngar öfver Boerhaaves Aph, T. 7 p. 436'.
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fie altid likt, torde vara nödigt at med ril-

redningen (a) af Salfvan nogare tilginge, få

at icke Mercuren ofullkomligen blandad måt-

te igenom fin tyngd, fnarare ån jag velat,

angripa Spott -körtlarna, hvilket icke kan

hånda om den , til möjeligafte grad af fin-

het blifvit förde^d och förenad med Iflret,

i hvilket fall den lått igenom hudens porer

utdunftar, fedan den förft med en jämnhet

fpridt fig ikring kroppen och dar igenom fin

vårkeliga Speciffca kraft uplöft och förqvåfc

alt gift-åmne. Jag fpår at det kommer en

tid då alla våra konftiga MercuriaUprapara-

ur få aflked , och då alla Cur-methoder

fimplifierade komma at beftå i den iefvande

Mercurens förblandning til fådana faker,

hvarigenom den låtteligen inbringas i vår

kropp 5 ty jag tror at Mercuren under hvad
form fom hälft, förft vivifieras och på det

iåttet blir fedan a&ive.

At förekomma defla fjukdomar anhölt jag

hos Ståthållaren at igenom Police-Gevaidigem

få Jåta fafttaga alla löfa och mifstånktaqvinfolk,

Kål-

(a) Hr. Sanches , fom jag nyfs citerat, låt i go run-

da timmar förråtta triturationen af åen Mercu-
rial-Salfva , fom han förbrukade , i hvilken en
drachma Camph, lades til hvar liber Mer. Hr.
Wertens, fom öfver 20 år följde lika method

,

Hteiluter Campherten , fom icke behöfs , och lå-

ter i det aldraminfta fortfåtta triturationen t 70
tisimar och har altid Qclf öfvervajrit Operationen,
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Kållarpigor, til och med Opera-Flickor, famt

låta dem underfökas. Det var ej fvårt at

vinna bifall hos en få ypperlig Ordnings-man.

Ellofva ftycken blefvo genaft fåfom fmittade

införde til Stockholm at af Ofver-Sråthållare-

Årobetet håras famt til Cur och nåpft befor-

dras. Vidare befallning gafs ock at åtmin-

ftone hvar I4:de dag underföka alla Kallare*

Jungfrur och mifstånkta qvinfoJk, fom un-

der lagligt förfvar qvarblefvo , famt at hvar

och en fmittad genaft /Kulle bortföras. He-
la Dal-Regements Commenderingen under-

gick vifitation innan afmarcheringen, och

Dragonerna, fom hålla vakt vid Chirta Slott*,

blefvo viliterade på lika fått.

Kongl* Hofvets viftande vid Drottning*

holm räckte anda til den 8 December.
Så val detta fom föregående år lågö

Hundrade Man vid Haga, at dar fullfölja

det påbegynta arbetet. Ibland defla voro få

ijuka 5 de flåfta i Remittenta Febrar *, fom
gingo fnart öfver. Ingen dog*

1786*

Hela Våren hade en röracktig Feber vä*

rit gångfe innom Svartfjo Låns Diftrift, fom

nu mera år aldeles afföndradt ifrån Stock*

holms HöfdingedÖme* Sedan underråttelfef

dårom inkommit, fick jag Ståthållarens be*

fällning at förhjeipa de ijuka til nödiga Me*
di*



# ) o ( # 207

dlcamenter. Det var fårdeles på Lofön i

tvånne Byar, belågne långft bort, fom fjuk-

domen inritadt (ig. I Rorby låg folket man-

grant, få at en Tjeuftepiga var den enda

fom kunde hjelpa de fjuka innan grannarna

blefvo ditbådade. I Edby voro många fju-

ka, men ej fä mangrant. De fom fednaft

fjuknat och i råttan tid fingo Medicamenter,

blefvo fnart frifl^a 5 men med de andre drog

det långt på tiden. I anfeende til brift på
fädant folk, fom kunde emottaga Medica-

menter til utdelning , innan fakerna blefvo i

ordning bragte, fick jag befallning at oftare

infinna mig, fom ock i denna fvåra fiåilning

var oundvikeligit. Ibland 25 ft. fjuka dog
ingen. Åderlåtning var nödvändig, oaktadt

jag kallat Febren rotaktig. Kräkmedel , Korn-

vatten med Tärt. Antim. i refr. åoCi och

Oxymel, låt jag gifva ymnigt, Laxantia år

jag ej fä angelägen at repetera. Landsbyg-

dens fattigare folk har inter Stadsboens Symp-
tomer$ icke den tjocka tungan med en bit-

ter fmak, den upfpånda magen och grurliga

oron i underlifvet, famlingar af hans feta

måltider 5 dar bor man ideligen Laxera. Sjuk-

domarna på Landet åro vårkningar af väder-

leken. Nu var den torr och kall. Utdunft-

ningen var hämmad och jåmnvigten i våt-

Jfcornas omlopp rubbad. Hvad uträtta då
Laxer-medel ofta gifne? De blott afmatta.

Det tycks då vara mera naturligt at befordra *

fjuk-
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fjukdomens brytning igenom andra medel $

jag har åtminftone fölgdt denna grundfats

och funnit den påliteligare. Sällan behöfves

Chinao i defTa Hågs fjukdomar.

Juft Pingftdagen ankom 900 Man Up-
lånningar, fom fördeltes på det fåttet at om*
kring i<?o ftadnade vid Haga, 260 förlades

vid Drottningholm och den öfriga delen för-

deltes emellan Tranaberg och Nåckeby famt

Kjersön, til fullbordande af nya vägen, berg*

fprångning m. m. Alla deffe fednare måfte

ligga i Tålt. Med denna Commendering
voro två Fåltfkårs-Gefåller, den ena, fom
var aldeles nylåring, låt jag blifva vid Haga,
och den andra tog jag til Sjukhufet vid

Drottningholm, dit alla fom fjuknade vid

våg-arbetet genaft blefvo förde. Stark blåft

och torka hade i några dagar varit förbun-

den med tåmmelig kyla. Flere hade Pleu-

refie, hvaraf en fjuknat på vågen och dog
genaft vid ankomften. I öfrigt var jag lyc-

kelig nog at icke höra af fvåra fjukdomar.

266 hade in allés blifvit (kötte på Sjukhu-

let, men når jag därifrån räknar dem fom
fkadat fig på arbetet, vid fprångning och ften-

brytning, dem fom för mindre öpafslighet

blott voro en eller två dagar inne &c, få

kan jag ej namngifva öfver 30 Perföner,

föm hade vårkeliga Febrar, och däribland

ej mer ån 12 fom fjuknat i Gallacktiga Röt-

febrar. En håndelfe fom jag tror hafva för*

ord-
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ördfakat Rödfot detta år, vil jäg anföra* In>

om 2:ne dygn anmåites 6fver 20 Perfoner,

fom hade vårkelig Dylcnterie. Jag gaf de

medel jag ofta nåmndt och fjukdomen fyn-

tes mig ej farlig 5 men den uphörde icke,

utan ånnu inkommo dageligen nya fjuka*

Väderleken var vacker midt i Augufti må-

nad , och jag var öfvertygad at Taken voro

val omlagde och all annan tilfyn god* Jag
befökte alla Marquetenterier , i tanka at nå-»

gon IkadeJig föda vore ordfaken, men det

var blott Brånvin fora felades. HåndeJfen

anmåltes hos Ståthållaren, fom genatt drog

förforg at ifrån Lager-Kållrarne til dageligÉ

behof et tllråckeligt qvantum blef utfördt,

hvarefter fjukdomen genaft affladnade. Jag

vet ej hvad vanan kan göra då en genera-*

tion tilkommer, fom icke fådt fmaka Bran-»

vin, men na gör vanan denna varan, i fin

ftörtta måttelighet brukad, både nyttig och

fund. Oaktadt Uplands Regemente var qvaf

jn i Otfober, då et dageligt rågn befvårade,

hördes likväl intet något ovanligt fjukt ibfand

Manfkapet, då jag år öfvertygad at en tre*

djedel varit fångliggande ^ om det varit Dal*

karlar. Utom den nämnde fom dog i Pleu*

refie, afled ånnu en annan, fom i många år

haft fel på Lefvern efter en tre-årig Qvar*

tan. En drunknade vid det han lögade (ig

och en blef ganfka häftigt död på arbetet.

Denne fift omtalte låt jag Obducera» Hån*

V
XUL B. N;o 14. O dek
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dellen år i korthet denna: Soldaten, fom
hade 4 och en half mil til (it hem, var nåftan

alla Lördags-aftnar utaf Officeren hem-per-

mitterad , med vilkor at infinna (ig Måndags
morgonen på fit arbete. Denna häftiga och

mödofamma gång kunde ej val bekomma i

längden. Nu var han , fåfom några gångor

förut, nyfs återkommen. Han hade under

vägen icke tiltrodt tig dricka, utan i dels

ftälle tagit fig då och då en liten fup. Den
Soldaten, fom til en del varit honom följak-

tig på vägen, berättade at han icke hade
fvettats, men blott klagat öfver hetta 5 han

hade gått hela natten och framkommen ftraxt

efter klockan 6 om morgonen började han tit

arbete med de andra. Vid klockan 11 hör-

des han klaga öfver matthet med fvimnin-

gar och dog vid kl. 5 eller 6 eft. m. Vid
Obdu&ion fun nos Penis och Tefticuli ftarkt

gangramerade och hela Bäckenets beklädning

innan och utan i famma tilftånd. Jnälfvorna

voro här och där inflammerade. Den ena

Tefticulen var af ordentelig ftorlek, men
den andra var altför liten och fyntes torr

och hopdragen. Gallblåfan var aldeles tom.

En annan flor och ftark Soldat klagade

beftändigt öfver värk i magen och alla lem-

mar. Jag gaf honom Tindura Colocynthidis

ända til 100 droppar flere gånger om dyg-

net. Efter några dagar afgingo en otrolig

mängd fmå Ajcarides och några flora Lum-
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brici, Han blef bra en tid, men kom åter

igen och klagade öfver vår k, fom nu malt

plågade Höften och Låret* Som Sjukhufet

i:ke var annat ån provifionelt , lagade jag at

Soldaten blef hemförlofvad och gaf honom
en tilråckelig döds af nämnde Droppar* Han
har nu i Vinter råkat mig och beråtfat fig

blifvit aldeles bra, famt begårt hjelp för 2:ne

fina Rote-Bönder, fom han fade plågades af

Jika fjukdom, jag år öfverrygad at åfyen de
/kola finna fig val af detta Medicamenr*

Det år. f. d. Lif- Medicus, nu varande

Bergs-Rådet Hr. Dalberg, fom i vår fed*

nare Pharmacopoe fimplifierat H.r Fabers (a)

Tinclura Colocynthidis o&h med få mycken
framgång börjat göra defs, bruk allmånnare*

De Tylka Skrifftållare (b) berömma mycket
Hr. Dalberg, och jag vil tro at icke mitt

bifall (kall kunna anfes för parti/kt, då jag

denna uptåckt til lika beröm förklarar, at in-

tet medel tycks mig båttre förtjena at nyttjas

i Gickt-pMgor , Hyjleri/ka krämpor , lämnin-

gar efter Venerifka fjukdomar fåfom Torr*

värk &c. Et eller annat exempel anföres

af våra Praftici, dårTin<ft. CoJocynth. gjordt

O 2 ho*

(a) Faber des Maladles Veneriennes.

(b) Hr. JoH. Fred. Gmelin , Tom forbåttradt L6feke§
Materia Medica. Hr. Nootnagell , Me*zger«
Defle godkänna ock med mycket beröm Hr. Afi^

Odhblii årfatenhet med Letlum Pqlujlre,



212 # ) O ( #
hos fvagare perfoner lédfamma fpånningar.

Jag vil ock nåmna en håndeJfe, dar defs vår-

kan var ofullkomlig, få framt icke mina för-

f6k varit det. Fru D- R -, Franfyfka til

hårkomft, har i flera år varit befvårad af

Hvita bluffen , Hyjlerifka anfall, Gyllenåder
,

Ob/lruflion med flera lika plågor, och dårföre

nyttjat Spa-Vatten med dylike medel. För-

leden April månad började nåftan alla deffo

krämpor på en gång, hvarvid fårdeles Ob-
firuåion med en beftåndig vårk öfver ma-
gen och fpånningar af en fur de Colique befvåra-

de. Lif-Medicus Fröling, fom tillika med
mig fåg den fjuka, hade ordinerat et Dige-
ftive-Pulfver, fom lindrade Coliquen och /Kaf-

fade öpning. Fråga var om Blodiglar fom
Jfkulle appliceras in ano 3 dem jag icke för

min del fann tjenlige. De gjorde ej heller

fårdeles nytta, utan mattade mer. Hr. Frö-
ung blef hindrad at få ofta fom behöfdes
fe den fjuka, då jag enfam fullfölgde at gif-

va råd. Jag förelkref Eled. q Senna med li-

tet Tina. Jalapp. En myckenhet ftinkande

och hårda excrementer affördes och Coliquen
började vara ganlka drågelig. Jag föreilog

nu Tihfl. Colocynth. til 15 droppar 3 eller

4 gånger om dagen, fom i början fynfes

göra ganfka god vårkan. Jag lät fmåningom
öka ifrån 15 til 30 droppar at taga på lika

fått , men hårefter fölgde brånad och oro i

underlifvet och hela kroppen. Man gick til-

ba«
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baka i döds och den fjuka tog blott 15 drop-

par , men åfven nu voro famma fymptomer-
Lavements gjorde intet tilfylleft at lindra Co-
Jiquen, ty 6pning felades ej egenteligen.

JHufvud-plågan beftod i Colique-fpånningarne,

fom får ingen ting ville gifva vika- Patien-

ten hade förlorat all matluft, natt-ron var för-

fvunnen, hyn var gulblek och krafterna al-

deies medtagne. Jag begårte Hr. Archiatern

och Riddaren BÅcks Confultation, fom ef-

ter inhämtad underråttelfe om fjukdomen,
tilftyrkte Eleft. e tenn. med Flor. Sulph. E-
huru den fjuka håraf fick tilråckeliga öpnin-

gar, fölgde likväl ingen fårdeles bättring i

Cofiquen , oaktadt Opium togs tillika, anda
til 20 droppar. Bader blefvo dårföre ordi-

nerade jämte Eleä. e Senn. med Fl. Sulph.

författ, på fatt fom nyfs lagt år, hvarefter

hårda och fammangyttrade excrementer bort-

gingo. Den fjuka, fom längtade til Drott-

ningholm at få andas en friare luft, blef ock
där dag ifrån dag båttre; hon tog Huteligen

litet kall China-Infufwn alla dagar och har

ledan mått ovanligt våL i

Rofen af nog elak art har jag botat ho§

tvånne andra Franfyikor, hvaraf den ena

ung och häftig, fick et få ftarkt utbrott och
fvulnad kring hela anfigtet, at hon i rlere

dagar ej kunde fe. Jag gaf Laxer-medel måt-
teligt och andra brukelige faker efter om-
flåndigheterna. Den fjuka var aldeles utan

O 3 Fe-
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Feber, rodnaden förbi och fjållningen bör-

jade fke, då någon tiikommen ropade myc»
ket om förfummade Laxer-medeJ. Man håm-
tade en Laxer-potion af Jnfuf. Senn. Citr*

3 unce, fom jag förut föreikrifvit och gaf

Patienten mig oåffpord ( fom nu öfvertygad

at all fara var förbi på et dygn ej fedt den
fjuka). Efter medlet infann (ig på ftunden

en grufvelig ångflan och oro hos Patienten,

med täta fuckningar och gråt famt en or-

dentelig Diarrhée och Feber. Jag blef ef-

ter/kickad, låt applicera ftillande Lavements
och gaf Hjorthorm-Decod med Syrup. papav*

och T/«& Thcbn Svulnaden , fom häftigt

gådt ur anfigtet, kom tilbaka och åen fjuka

bief bra, men alt håret föll af.

Grefvinnan - •> * i tredje månaden haf-

vande, fjuknade med Diarrhée, refochkryft»

ningar? jag fann genaft at ået var en full-

komlig Dyfenterie. I ftåJIet for Rhabarber,

fom hon årnade på egit bevåg intaga, före»

ftref jag EmuL Salin, i lib, gjord med 6 Dr,

Alh Veg. Tärt, Detta vårkade goda öpnin»

gar och natten var tåmmeJig rolig. Jag låt

den fjuka taga Jpecacuanh* i gr, med litet

Sficker i flera reprifer, hvaraf kråkningar

fölgde. Vlåder-The och pulv, Jpecacuanh, Comp. t

altid med dubbel port. Opium, togs emot
natten. Följande dagen vilJe Grefvinnan in-

tet nyttja efter hon anfåg fig aldeles bra,

riien emot midnatten fick hon åter fvåra kryft-

nin-



ningar och blodblandade excrementer. Jag
repeterade Laxer-medel , men tog nu i fiål-

Jet Gl. Salt och låt den ijuka dricka en Ta*
marinderpotion 5 efter omftåndigbeterna gaf

jag Tina. Theb. och Tamarinder i några da-

gar, tils alla plågor voro förbi, och /luteJi-

gen Emulfio Chinata. På C):de dygnet var

Patienten aldeles återftåld til hålfan.

Dire#euren vid Trågården och flora O*
rangeriet H - - Huftru, Moder för 9 Barn,
omkring 40 år, af et gan/ka häftigt finne,

fjuknade i flutet af Augufti uti en beftåndig

Feber utan yra, men med mycken hetta och
oro 5 matthet, ryckningar i Nerverna, blek

urin och fömnlöshet jåmte hvitaktig men ic-

ke oren tunga eller elak fmak, gåfvo nog-

famt tilkånna Febrens be/kaffenhet. Jag fö-

refkref Mixtura Salina med Tärt, Antim.
til et gr. på fkålp., lifvet hölts öppet utan

at jag laxerade henne, och hon drack fli-

tigt Hafre-Såppor med fyrlig faft utfpådde.

På 8'de dygnet hade plågorne anfenligen för-

minfkats, men den fjuka ville nödvån digt ta-

ga China, hvartil jag nekade. Men antin-

gen på egit bevåg eller på någon annan Läka-

res bifall , började hon nu taga China-Pulver.

Febren och oron tiltogo, urinen blef mera
blek, nåftan vattenaktig; Patienten torr och
brännande i hullet. I detta tilftåndet måfle

man afftå från China och förefkrifva en La-

xer-dryck af Senna och Tarnarinder , fom \it*

O 4 ta-
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tade underlifvet; fedan togs Mixt. Salin*

med litet Alk. Amoniac. Acet. Nitro/a emel-

lanåt, då omftåndigheterna medgåfvo, Liq.

CC. och dyfike medel i fin ordning, utan at

livarken ofta förändra eller gifva för ymnigt

Medicamenter. Lif-Medicus Salomon var

några gånger med mig hos denna Frun, fom
efter 5 veckors fjukdom började orka åta li-

tet, fof och tycktes repa dg få mycket defs

avmattade krafter tillåto. Som et elakt ligg-

får i fynnerhet plågade henne, \h jag dar-

vid hafva aM aktfamhet. China Emulfmn togs

nu, urin var röd och fatte fediment, fåret

gaf godt vahr och började vifa tecken til

läkning, K. Hofvets flyttning fkedde juft i

defla dagar och jag inflyttade åfven, men å-

terkom dock hvar eller hvarannan dag. Til
dryc!| hade den fjuka redan i 14 dagar nyt-

|at Seltzer-Vatten. — Två dagar efter Hof-

vets bortrefa fann jag vid min ankomft den
fjuka lutande uppe i en hvilftol ; hon talte

med fina Grann-Fruar och var tåmmelig mun-
ter, men beklagade fig at hafva något trög

ftolgång. Jag förelkref Elix. Rh. Dulc, men
bad henne dåraf taga allenaft en liten mat-

fked och håldre underhjelpa med Lavements,

Jag lämnade henne med bäfta hopp. Men
huru blef jag ej beftört, då jag 2 dagar där-

efter kom tilbaka och fick höra at hon da-

gen förut häftigt aflidir. Det hade tilgått på
följande fått ; Pen fjuka , fom af dep förord-»
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nade Elixiren ej haft mer ån en öpning,

ville följande dagen åter intaga, fora ock

/kedde. Hon hade redan ftfgit upp och fatt

fig i hvilftolen och låt en af fina Döttrar

hjelpa (ig at utkamma håret, då hon af 2:ne

intagne matfkedar af nyfsnåmnde Elixir bör-

jade känna värkan. Hon hade redan haft

2:ne obetydelige fedes , men kånde ånnu

kryftningar med matthet och fvimning. Hon
fick åter et tunt fedes, drack litet Vin-foppa

och tycktes repa (ig 3 men nya ref i magen
begynte plåga, den fjuka fick ångeft och en

dåning, hvarifrån hon vål upvafcnade, men
dog i ögnablicket af en dylik, juft i det hon
begårte pottan.

Det fynes mig otvifvelaktigt at en häf-

tig Spasme vållat den häftiga döden. Ord-
faken åter til denna Spaftifka röreife i Pa-

tientens afmattade tiiftånd, var iåkert ingen

annan ån underlifvets retande. Jag har ic-

ke långefedan fedt et hederligt Fruntimmer
aflida af famma ordfak, ledan alla goda tec-

ken til bättring voro förhanden,

Mon Hydrophobien ( a ) kan härrSra af
Hundars bett, fom icke drQ galne, dä den

O
<J fom

f . 1 » JM
I 1 > | |

I
, 1

„ 1, 1 1

(a) De Audtorer fom fkrifvit öfter galna Hundars
bett, göra (kilnad emellan Rahies och Hydro~
pbobia. Malpighi talar om en Hufrru, fom fick en
fullkomlig Hydrophobie, efter at hafva blifvif. bi-

ten af fin Dotter, under det denne hade ec ftarkt
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fom bli/vit biten har elaka vdtjkor, Jkrdm-
Jlan varit häftig

, fåret djupt och kreaturet

mycket upretatl Jag tror at man åtminftone
icke för driftigt b6r fVara nej.

Följande håndelfe bevifar val intet huf-

vudfakeligit, men den har gifvit mig anled-

ning at fråga. En Vaktkarl, några och 40
år gammal, af Skörbjugg och elaka Råtfår

förut befvårad, blef juft i Hund-dagarna bi-

ten af en Hund fom icke var galen, men
fom vid det tilfållet var häftigt upretad. Så-

ret var gan/ka ftort och något kött bortrif-

vit midtpå benpipan. Jag låt tvätta fåret med
Spir, Sal. Amon. Succin. och låt tillika den
bitna, fom var mycket /kråmd och /käkade
tänderna, taga Aih Amon. Acet. Dagen
dårpå fant jag fåret fvart, tort och hopfallit.

Jag kan icke fåga at jag få mycket i fruk-

tan

anfall af Epilepfte. Uti Ephimer. nal. curiof.

1706 förekommer en aldeles lika håndelfe.

KoCKLERUS , GENSELIUS , MoRGAGNI , MEAD3 VaN-
»elli 3 Lapeyronie , de Sauvages &c» tala om
Bydrophobie efter Hyfteriika krämpor, efter alt-

€ör ftrång köld, folhetta, fall, flcråmfel m. n\

tilfållen dar kroppen blifvit häftigt förändrad och

finnena häftigt uprörda* I allmänhet läkas de

får altför långfamt, fom tilkomma efter Hundars

bett, och enligt min tanka bör man aldrig un-

derlåta de förfigtighets-mått, hvilka kunna före-

komma en få grufvelig olycka, fom Hydropho-
fcien år, efter det icke fkadar at göra för myc-
ket, men. år högft åfventyrligt at hafra gjordt

•för litet.
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tan för Hydrophobie , fom icke faft mer at

förföka Bettadonnans vårkan , låt Patienten,

fom var bemfk och modfåldt, taga der* min*

fta do (is håraf. Han blef genaft Ikumögd
och något yr i hufvudet famt tyckte (ig ftån-

digt vara nåra intil at fvettas. På kanterna

af fåret, fom i 7 a 8 dagar icke ville fup-

purera, lades Spanfkfluge-plåfter, lifvet hölls

lagom öppet och Bettadonna gafs anda til få-

ret kom i god fuppuration — livad Jkola

vi fdga om de tvånne hufvud-methcder
, fom

fårefläs af vara Pradici i denna grufveliga

j]ukdom
y
antingen dr den Antijpasmodifke{z)

el.er SpotuCuren at föredraga ? Bagge fynas

hafva fina ftora (kål.

Om hufvud -ändamålet år at borr/kaf-

fa et fkadeligt gift och Mercuren häftigt

upretar Spottkörtlarna, hvilka låmna våtfkor-

na

(a) Det fynes fom Hr, Nugent , en berömd Engelffc

Läkare, år den förfte fom tilftyrkt at förföka

Anlifpamodijka medel emot galna Kundars bett.

Han brukade Caflor, Camph. Mofch. aff. foetid.

&c. Hrr. Lassonne , Tissot 3 Ehrman hafva gif-

vit CampherC til iq gr. och Fred, Hoffmam
anda til 40 i dylika håndelfer. Hr. Portal,
fom 1779 urgaf fin Obfervation fur la Råge*
förkaftar rneihodus Anihpasmodica , men hankan-
de ej de fednare uptåckter angående Belladonna»

Jag måtte dock tilftå, at de flåfta fom blifviC

botade för Hydrophobie , hafva alla nyttjat Mer-
curen ifven fom de flåfte af våra Au&orer re*

commendera den.
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na et fritt aflopp, få tycks denna utvägen

blifva ganfka tilförlåtelig, få vida det flkade-

liga giftet genaft blandat i deras omlopp,
måfte lika häftigt vålla denna farliga fjukdom;

åter om t. e. Beiladonna fåtter kroppen i

den ovanIig3ite rörelfe , ökar transpiration

och agerar fom et Specificum, hvilket man
tror fig hafva utrönt, få tycker jag den af

flera ordfaker bör föredragas, aldramåft fom
man har tilfålie at då vånta ganfka mycket
af fårets goda fkötfel. At cauterifera fåren

hafva de Franfke Låkarne anfedt för nåftan

infallibeit. Jag vil icke glömma den utro-

pade Meloe Profcarabaus. Om det vore tro-

Jigt at medlet år vårkfamt, hvarföre andrår

man intet det Emperifka blandnings-fåttet?

Herr Bucholtz m. fl. förkafta detta Medi-
cament och påftå, at det bör fattas i lika

rang med de hemligheter, fom koftat flora

pengar och blott riktat Charlatanerna.

Flera rått fvåra Barna-förlofsningar haf-

va förekommit, dem jag förråttadt , och

fom ingen Barnmorfka i brift af Lön, ånnu
år boende vid On, oaktadt en blifvit anta-

gen, har jag undervifat en Vaktmåftares Hu-
ftru, fom nu biträder de fattiga.

Venerifk frnitta år öfver alt på Svart-

fjålandet och bland öboarna nårmaft ikring.

Når (kall denna Rikets fafeligafte fiende blif-

va motad ? Det blir en grufvelig fyn för vå-

ia efterkommande at råkna /kackar af krymplin-

gs,
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gar, nåslöfe, rachitiffce och få kallade By-

tingar.

Måtte vi då aldrig uphöra at idkeligea

påminna om bot för vårt hotade Fädernes-

land och med ytterfta förmåga göra det

månfkligheten af ofs fordrar.

Det återftår at Svart/jo Lån och Diftrifl:

får et val inråttadt Lazarett. Jag har ännu

icke ens vågat påminna Ståthållaren Munk
om defs oundvikeliga nödvändighet, ty det

vore at fåra hans ömma tånkefått , innan mö-

jeligheten dårtil medgifver någon flags ut-

väg. _ Lazarettet i Telje har emedlertid

emottagit de fjuka jag dit remitterat 5 men
huru otilråckelig år icke denna inrättning för

de Venerilke fjuka af alla grader, fom da-

geligen begära af mig bot, eller dem jag

fjelf igenom underfökningar uptåcker ? Lät

ofs komma åfverens at förbjuda Opii bruk ,

då frågan dr om defs Specifica värkan i Lues t

Jag har återfådt några fjuka, tom haft et ap-

parent utfeende af botade, men hos hvilka

fymptomerna fedan med häftighet utbrutit.

Provincial-Chirurgus Abelson , fom med
all flit och fkickelighet anda fedan 1784 bi-

trädt mig vid fjukfkötfeln, har utan tvifvel

för detta året färdeles förtjent beröm i de

flere fvåra Chirurgifka förefall vid förolycka-

de fkott, bergfprångningar &c. dar han med
all färdighet gått de fjuka lyckligt tilhanda»

Tvånne Karlar blefvo i år fkickaäe til Kgl.

La-
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Lazarettet. Den ena at Opereras för en
Hernia incarcerata, den andra hade afflagit

Jjelfva Lårpipan igenom det han fallit under
en timmerftäck , bagge återftåltes. Oleum Rh
cini förföktes hos en Kåck, fom hade en
fvår Obftruftion med grufveliga kråkningar.

Efter Bad, Lavements, Laxer-drycker och
vanliga medel, fom intet hjelpte, gjorde ån»

teJigen detta en önlkad värkan. — Jag kun-

de val hafva mycket flera faker at tillägga,

men fruktar at redan hafva varit för vidlåf-

tigy hvilket jag låfvar råtta i de beråttelfer,

fom jag framdeles får afgifva, om jag kom-
mer at med denna Läkare-vård fortfara.

Hedin.

Väderleken och gängbara Jjukdomar i

Stockholm, månaderne Oäober, No»

vember och December J786.
*

Oftober:

t. Morg. 2 gr. v. nåftan klart, froft, dim-
ma, Bar. 25,33. Midd. 11 gr. v. ftrö-

moln.

2. Morg. 7 gr. v. mulet, rågn , B. 25,44.
midd. 9 gr. v. mulet, Bar. 25,52.

3. Morg. 5 gr. v. mulet, B. 2^,74. midd.

7| gr« v. ftrömoln, Bar. 25,78.

4. Morg.
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4. Morg. 5 gr. v. mulet, B. 25,75. midd.

7 gr, v. mulet, froått rågn e. m. och
til natten.

5. Morg. 4 gr. v. mulet, B. 25,46. midd.

5 gr. v. fmårågn en ftund e. m.
6» Morg. 5 gr. v. fmårågn, B. 25,31. midd.

5 1 gr. v. fmårågn ftundtals, B. 25,36.

7. Morg. 3 gr. v. mulet, B. 25,47. midd.

7 gr. v. rågn /koftals hela dygnet.

8« Morg. g gr. v. mulet, B. 25,43. midd.

9 gr. v. mulet, Bar. 25,50, rågn efter-

middagen.

9. Morg. 10 gr. v. mulet, B. 25,41. midd.

13J gr. v. ftrömoJn, Bar. 25,43.
10. Morg. 8 gr. v. klart, dimma, B.. 24,65.

midd. 15 gr. v. klart, B. 25,69.
11. Morg. 10 gr. v. dimma, Bar. 25,54.

midd. 10 gr. v. dimma, B. 25,42, e.

m. duggrågn.

12. Morg. 10 gr. v. mulet, B. 25,33. midd.

13 gr. v. ftromoln, B. 25,38.

13. Morg. 10 grad. v. rågnat ofver natten,

Bar. 25,2a. midd. Ii| gr. v. mulet,

25,08, afton Norrfken.

14. Morg. 5 gr. v. klart, B. 25,15. midd.

5 gr. v. Bar. 25,22, rågn. e. m. och
afton.

15. Morg. 4 gr. v. klart, B. 25,16. midd.

8 gr* v. klart, Bar. 25,25.
16. Morg. 4 gr. v. mulet, Barom. 25,20.

midd. 6 gr. v. ftrömoin, Bar. 25,23.

17. Morg.
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1 7. Morg. 3| gr. v. mulet, B* 25,38» midd,

65 gr. v* ftrömoln, Bar» 25,50.

18- Morg. 3j gr. v. rågn öfver midnatten
,

Bar. 25,40. midd 6| gr. v. ftrömulet,

Norrfken om afton*

19. Morg 1| gr. v. mulet, fmå-fnö, Bar,

. 25,46. midd. 4 gr. v. ftrömoln, Bar.

25,25.

£0. Morg. Tb. O. ftrömoln, B. 25,68* midd.

3 \ gr. v. nåftan klart, B. 25,72.

21. Morg* l| gr. v* klart, B. 25,62. midd.

6 gr. v. half-rnulet, Bar. 25,51, afton

rågn.

22. Morg. 5 gr. v. klarnade, Bar. 25,46*
midd. 7 gr. v. Bar. 25,58, klart.

23. Morg. If gr. v. froft, klart, B. 25,81 *.

midd. 8 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,90 >

aft. Norrlken.

24. Morg. 4 gr. v. klart, froft, Bar. 25,91*
midd. 10 gr. v. halfklart, Bar. 25,87*

25. Morg. 6 gr. v. klart, B. 25,67. midd.

II gr. v. halfklart.

26* Morg. 1 gr. kalt, klart, B. 26,00. midd.

1 1 gr. v. ftrömoln, afton Norr/ken.

27. Morg. i gr. k. mulet, fnö. Bar. 25,96»

midd. 1 gr. v. ftrömoln, Bar. 26,04.

28* Morg. Th. O. glefa moln, Bar. 25,95*

midd. 4 gr. v/ Bar. 25^4, rågnftånk

mot afton.

39. Morg. 3 gr. v. ftrömoln , B. 25,72. midd.

5 § gr. v* B. 25,76, duggrågn ril afton.

30* Morg*



go. Morg. 2 gr. v. mulet, dimma, B. 25,98*
midd, 5 gr. v. ftrömoln, Bar. 26,00.

31. Morg. Th. O* klarYrade, froft, B. 25,90,
midd. 4 gr. v. klart , Bar. 25,36.

November :

1. Morg. 2\ gr. v. B. 25,83) ftrömoln och
rågn, midd. 4 gr» v. ftrömoln. B. 25,86.

2. Morg. 1 gr. v. ftrömoln, B. 25,74. midd*

3 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,66*

3. Morg. 1 gr. v. mulet, B. 25,35*, fné*

midd. 1 gr. v. Bar. 25,31.

4. Morg. 5 gr. k. klart* Bar, 25,41. midd.
I gr. k. klart, afton fmå^fnö»

5. Morg. 9 gr. k. klart, B* 25,91, midd.

3i gr. k. klart 5 Bar* 26,05*

6. Morg. 9 gr. k. klart, B. 26*12. Clara*

fjärden frös til. midd. 4 gr. k. klart.

7» Morg. 1 gr. k. ftrömoln, Bas. 25,70»
midd. 3 gr. v. ftrömoln, , Bar. 25,61.

8« Morg. 2 gr. v. mulet, Bar. 25,36. midd»
Th. O, fnöflafk, Bar. 25,52.

9. Morg. 8 gr. •*• klart, B. 25,64. midd*

ij gr. k. tialfklart, B. 25,53.
10. Morg. 1 gr. k. ftrömoln, Bar. 25,36.

midd. 2 gr. v. ftrömoln, B. 25.26.

11. Morg. 7 gr. k. klart, Bar. 25,43. midd»

7| gr. k. B. 25,54, ftrömoln.

12. Morg. 11 gr. kalt, klarnade, B. 25,69»
midd. 9 gr. kalt, fnögade litet e. m*
Bar. 25,80.

*7i/.£.N:oi5. P 13. Morg,
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13. Morg. I2| gr. k. klart, B. 25,95. midd.

4| gr. k. klart.

14. Morg. 3 gr. k. ftromoln, B. 25,81. midd.

I gr. k. klart, Bar. 25,74.

1 5. Midd. 2 gr. k. ftromoln, B. 25,53. midd.

I gr. k. e. m. fnögade.

16. Morg. 9| gr. kalt, klarnade, Riddare-

fjården tilfrös, B. 25,44. midd. 5§ gr.

k. Bar. 25,51.

17. Morg. io| gr. k. klart, B. 25,58- midd.

6 gr. k. ilrömoln.

18. Morg. 4 gr. k. mulet. B. 25,39» midd.

2 gr. kalt , fnögade inpå natten. Bar.

25,17.

19. Morg. 41 gr. k. mulet, B. 24,90* midd.

3 gr. k. fmåfnögade hela dagen, Bar.

*4 588.

20. Morg. 12 gr. k. klarnade, dimma, Bar.

25,10. midd. 9§ gr. kalt, dimma, Bar.

25,22.

21. Morg. 15 gr. kalt, klart, Bar. 25,50.

midd. 9 gr. k. ftromoln, dimma, Bar.

25,64.
'

22. Morg. 2 gr. k. mulet, B. 25,76. midd.

I gr. k. mulet, Bar. 25 584*

23. Morg. 3 gr. k. mulet, B. 25,98* midd.

i gr. k. mulet, 26,00.

24. Morg. 5 gr. k. mulet, Bar. 26,08. midd.

4. gr. k. mulet, B. 26,08.

25. Morg. 4 gr. k. mulet, B. 26,08. midd.

3 £ gr. k. ftromoln, Bar. 26,03.

26. Morg.
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26. Morg.
5
1 gr. k. mulet, Barom* 26,05.

midd. 2 gr. k. Bar. 26,05.

27. Morg. 3 gr. k. ftromoln, Bar. 26,00.
midd. Th. O, mulet, B. 25,91.

28- Morg. r gr. v. galfnö, B. 25,70. midd.
I gr. v. mulet, Bar. 25,65.

29. Morg. 1 gr. v. mulet, B. 2y,29. midd.

I gr. v. dimma, Bar. 25,51.

30. Morg. 1 1 gr. v. dimma, fnörågn, Bar.

25,44. mjdd. f| gr. v. dimma.

"December :

1. Morg. TIi. O. dimma, B. 25,50. midd.
Th. Q. dimma, B. 25,50.

2. Morg. Th. O. dimma, B. 25,50. midd.

I gr. v. mulet.

3. Morg. 4 gr. v. mulet, B 25,48. midd.

I gr» v. mulet, Bar. 25,41.

4. Morg. 1 gr* v. mulet, Bar. 25,11. midd.

I gr. v. urväder, Bar. 25,95. Riddare-

fjården bief Is-fri.

5. Morg. 3 gr. v. rågn från natten, Bar.

24,69. midd. 3 gr. v. mulet, B. 24,72.
6. Morg. l gr. v. duggrågn , från natten,

B. 24,71. midd. 2 gr. v. mulet, Bar.

24*90-

7. Morg. 4 gr. v. rågn, Bar. 24,85* midd.

5 i gr. v. mulet, Bar. 24,90, rågn mot
afton.

g. Morg. 4 gr. v. fmårågn, B. 25,08* midd.

Th. O. fnögade fkoftals e. m. B. 2s,lg.

P 2 S« Morg.
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9. Morg. g gr- k. klart, B. 25,47. midd.

8| gr. k. klart, B. 25,62.

10. Morg. 9 gr. k. ftrömoln, Bar. 25,74.
midd. 1 gr. k. mulet, Bar. 25,72.

11. Morg. Th. O. mulet, fmåfnö, B. 25,6 r.

midd. 1 gr. v. Bar. 25,61, mulet.

3 2. Morg. 2 gr. v. fmårågn, Bar. 25,45.
midd. 2| gr. v. duggrågn. B. 25,40.

IS» Morg. 3 gr. v. mulet med fmårågn, B.

25,01. midd. 2 § gr. v. duggrågn hela

dagen, Bar. 24,89-

14. Morg. 3 gr. v. duggrågn, Bar. 24,87*

midd. 2§ gr. v. mulet, duggrågn, aft.

fn6, Bar. 24,91.

15. Mcrg. Th. O. mulet, B. 25,10. midd.

I gr. k. fnögade, Bar. 25,15.

16. Morg. I gr. kalt, fnögade, Bar. 25,32.
mid. 1 1 gr. k. fnögade, Bar. 2^,32.

17. Morg. 2 gr. k. mulet, B. 25,41. midc^
1

25 gr. k. fnöglopp.

18. Morg. 5 1 gr. k. mulet, B. 25,36. midd.

5 gr. k. mulet. Riddarefjården tilfrös ånyo.

19. Morg 8 g^ k. ftrömoln, Bar. 25,57.

midd. irj gr. k. klart.

20. Morg. 7 gr. k. mulet, B. 25,56. midd.

9 gr. k. B. 25,46, mulet.

21. Morg. 10 gr. k. fnögade, Bar. 25,35»

midd. 11 gr. k. fmåfnögade, B. 25,33-

22. Morg. 13 gr. k. mulet, B. 25,46. midd.

jo| gr. k. fmåfnögade hela dagen, af-

ton Norrfken.

23. Morg
?
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23. Morg. 165 gr. kalt, half-mulet, B. 25,41.
midd. 10 gr. k.

24. Morg. 6| gr. kalt, mulet, Bar. 25,50*
midd. 23 gr. k. fnögade.

,2$. Morg. 5| gr. k. klart, B. 25,64. midd.

31 gr. k, klart.

26. Morg. g gr. kalt, mulet, dimma, Bar.

25,71. midd. 3| gr. k. mulet, B, 25,67*

27. Morg. Th. O. fnögade: B. 25,36. midd.
Th. O. Bar. 25,30, mulet.

28- Morg. 1 gr. k. mulet, Bar. 25,02. midd.

i gr. v. mulet, Bar. 24,84-

29. Morg. 3 gr. k. klart, Bar. 25,22. midd.

I gr. k. klart, 25,41.

30. Morg. 2 gr* k. mulet, B. 25,52. midd.

1 gr. v. dimma, Bar. 25,56.

51. Morg. 1 gr. v. klart, B. 25,56. midd.

2\ gr. v. klart, Bar. 25,64.

Våren började den 25 Martii, Somma-
ren den 18 Junii, Häften den 19 Septem-

ber och Vintren den 14 November*
Detta Qvartal hår/kade inga Epidemi/ke

fjukdomar. Catharral- Febrar, Hals-Flufler

och Hofta vide fig fparfamt. Koppor, fom
hår och dår infunno dg, blefvo mera all-

månne mot årets Hut, hvaruti ock några Barn

dogo. Aret har fåledes i allmänhet varit häl-

fofamt, lika fom det föregående.

P i Tö-
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Topographijk och Chemijk underrättel'fr

om de pä Kongl. Djurgärden varande

Hälfo- Källor.

^

§. i.

Kongl. Djurgårds- Brunn, belägen på
Nord-Öftra fidan af Djurgården, emellan

Kaknås- Hagen och Waldemars- On
, | mils

våg utom Ladugårdslands Tulln i Stockholm

,

beitir af 2:ne Källor, upkomne fnedt emot
hvarandra uti fand- och bergs-backarj den ena

ligger några alnar högre ån den andra , hvarföre

de ock /kiljas genom filnamn af den o/ra

och nedrä', hvilken fednare ajfven kallas den

gamla* Afftåndet emellan dem bagge år vid

pafs go alnar. På Norra fidan, några ioorde

fteg ifrån den ofra, vidtager en liten ftråc-

ka af en kårraktig måffa, byars dy-vatten om
Våren flödar genom et djupt aftopps-di*

ke fom går emellan bagge Källorna, utan at

Xmitta någondera, men framåt Sommaren fo-

ga aflopp hafver. Til vid pafs lika afftånd

Söder ut, åren djup och bred dåld, hvil-

ken utgår en härlig Ang , fom nu fårenar

"Waldemars-On med det fafta Djurgårdslan-

det, men for omkring ^oo:de år fedan än-

nu varit öppen båfled , hvaraf nu mera en-

daft en gråsvåxt-canal år fifrig. Ifrån defle

vatten-farnlingar, ehuru fmå, upftiger i /lutet

af Julii och början af Augufti, fårdeles efter

våta Somrar
3

en ftark dimma, fom hindrar

af«
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afton-promenaderna och difponerar til Höft-

febrar, dem fom emot Solens nedgång våga

tig ut.

Den nedre KålJan år vid pafs 3 alnar

djup och håret få ymnigt tillopp, fårdeles i

medelmåttigt torra år, at flere ioo:de Per-

foner kunna dåraf blifva betjente, utom det

at Badhufet dåraf tilråckeligen forfes 5 den

öfre har vid pafs 2 alnars djuplek. Båda
Källornas aflopp förenas utanföre nedre Kål-

Jan i en gemenfam Canal, fom leder vatnet

til det ftraxt nedanföre i Södern belågne Bad-

hufet$ en nyligen gjord inrättning, hvareft,

i tvånne fårfkildta rum, Perfoner af b%ge
könen äga tilfåile at med all beqvåmlighet

nyttja få väl kalla, fom ljumma Bad, med
eller utan Douche. Sjelfva Abyggnaden be-

flår utom nyfsnåmde Bad-inrättning, af 1:0,

en Hufvudbygning, fom innehåller några och

30, merendels enftaka Rum, alla fnyggt ta-

petferade. 2:0, en ftor Salon, fom medelft

en betåckt gång, förenas med förenämnde

Byggning, och tjenar både til Kyrka och
fpatfergång för Bruns-gåfterne , fom vid hvar-

dera andan hafva en beqvåm nedergång til

hvilkendera Källan de behaga välja. Bakom
denna Salon öfver den nedra Källan, år et

mindre Rum, fom blifvit inrättat til Biliard-

Sal. 3:0, en mindre Byggning af 2:ne Rum,
för fattiga af båda könen, famt et Kök til

deras behofj utom 3:ne öfver-rum, inrättade

P 4 til
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til Bruns-gåfters hårbergerande. 4:0 , et rym«

Jigt Kök, med dårtilhörande beqvåmligheter.

5:0 en Is-kållare. 6:0 , en Byggnad förnåmli-

gaft inrättad til Vagnshus och Stall för Bruns-

gåfter och främmande, men fom får närva-

rande tid nyttjas af dem fom arbeta vid iten-

brytning och huggning på Kongl. Djurgår-

den. 7:0, en Byggnad för Bruns-betjenin-

gen , hvareft åfven rum för Gåfter åro tiJgån-

gelige, Alla deffe Byggnader åro anlagde

fii behörigt afftånd från hvarandra.

Hufvud-Byggningen , belägen på öfver-

fta planen af Sandbacken , har et fördelak-

tigt Jåge. Betåckt på Norra och Oftra fl-

dorna af en gles Barr-fkog , fom dock år

tiiråckelig at afhålla det håftigafte af Nor-
danvinden, åger den på Södra Jidan en fri

utfigt åt den fköna Waldemars-On, och på
den Våftra åt Djurgårds- viken, i andan af

Jivilken en anfenlig del af Reiidencet vifar

Gg i et behagligt afftånd.

För Bruns-gåfternas nöje och beqvåm-
Jighet har en framför Våflra andan af ftora

Byggningen befintlig ojåmn och ftenbunden

mark blifvit med betydlig koftnad planerad,

och ftraxt utmed den Södra gafveln en liten

Kryddgård anlagd, nedanföre hvilken en li-

ten plantering (a) af vilda Caftanier blifvit

mm u .1 .! m
1

11 1 ! 1 . i n 1 , 1 1 1
.1 1 1 .i . .

- ni

(a) För anftaltad år 1776 af då varande Bruns-Inten-

dencen, nu Meflbr Ribben, fom upfatt denna
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gjord, fom framdeles låfvar en angenäm

fkugga åt dem fom nyttja nedra Kållans vat-

ten 5 åfven fom dé hvilka nyttja den ojrar
,

kafva på en behagelig med fkog omgifven

Plan , at taga (ig rörelfe.

Utom en enkel ftångfel, fom innejluter fifr-

nåmde Plan och uteitånger den omkring i

Ikogen betande Bo/kapen, år omkretfen rundt

om Brunnen öppen, och lämnar en fri fart

får dem, fom til fin förnöjelfe fram och å-

ter fara ifrån ftora Campements-platfen, La-

dugårdsgärdet kallad, öfver Waldemars-On
och Södra delen af Djurgården, genom den

å ömfe (idor varande tacka fkogenj for de-

ras beqvåmlighet åter fom komma fjålede»

öfver Djurgårds-Viken, år i andan dåraf,

några ftenkaft Väfter om Brunnen, en fåker

Stenbrygga anlagd, hvarifrån de genom en

löfbevåxt ftenbacke framkomma til Brunnen.

Alla fårikildta planteringar til fpatfer-

platfer, fom vid andra Hallo-Brunnar med
få mycken koftnad finnas anlagde, hafva hit-

tils varit mindre nödiga på et ftålle, fom
Naturen fjelf få rikeligen förfedt med en vac-

ker mark, och enLof/kog, fom på alla fidor

Jämnar genomgång til de mångfaldiga öfver,

alt på Djurgården förlagde Luftplatferj dock

torde i framtiden biifva angelågit atpåNor-
P 5 ra

BeiTcrifning, genom Dire&eurens vid K# Tråg§r«

cjen Kallströms koftfrihct,
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ra fidan, nårmaft Bruns*tomten, /karjfa et

nytt ikygge genom plantering af Tråd , til

erfåttning for dem , fom genom dagelig å-

vårkan, fårdeles ftenbrytning efter den nåra

omkring befintliga koftbara Graniten, i lena-

re åren blifvit gjord. Imedlertid kan den-

na Brunn, fådan fom den år, tåfia med al-

Ja i Ht llag i behaglighet, och" tjenar til ej

ringa både nöje och beqvåmiighet för dem,
hvilkas antingen fyllor eller ringa förmögen-
het, ej tillåta refor til längre bort belågne

HåJfo-Brunnar.

§. 2.

Förhållande af Vatnet i nedra Källan med
motverkande (reagerande) medel, (a)

Vatnet har ringa Jårn-fmak , men ingen

mårkelig luckt. Temperaturen var <J§ grad

ofver frys-punften efter Sven/ka Thermome-
tern, fom i fria luften och /kuggan vifada

21. Stark ikakning upvåckte fina Luft-par-

lor eller blåfor,

A.) Acidum Vitrioli forte drupit uti Vatnet,

upvåckte ingen luckt, men vål åt/killi-

ga fmå blåfor.

B) Solutio Turnefolis til blåhet utfpådd rod-

nade icke.

Fdrnbocks-papper mörknade något, men å

Gurk-

(a; Förrättat på K. Collegii Medici befallning och

upfaic af Hr. Hof-Med. D:r L6ven,
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Gurhmeje-papperet fyntes ingen färgens

förändring.

C) Aqua Calcis 20 unce blandat i tiltäpt

kåril med 30 unce af Brunsvatnet,

grumlades med hvit fällning.

D) Acidum Sacchari flagit i vatnet, molna»
de vatnet något.

E) Alcali Minerale cauflkum gjorde någon
hvit fällning, fom i början flotte litet

på gult.

F) Tinftura Gallarum Spirituofa 6 droppar

på 40 unce Vatten , vifade ingen för-

ändring, hvarföre \ drachma tillades,

då Vatnet ftraxt litet mörknade; et yt-

terligare tilflag af \ drachma til famma
blandning , värkade en mera fotröd

färg.

G) Ltxivium Sangvinis beredd med Kalk,
fom ock med flycktigt Lutfalt, åftad«

kom icke någon blåhef.

H) Terra ponderofa falita några droppar på
20 unce Vatten, upväckte rörelfe och
hvita ftriae med märkelig grumling.

I ) Solutio plumbi Nitrati vifade lika vår-

kan med den nåft föregående.

K) Luna nitrata gaf efter någon tid Vatnet
en hög mörkblå färg.

L) Hydrargyrus niiratus gaf en ljus fällning.

M) Calx Salita gjorde ingen ändring.

N) Solutio aluminis grumlade Vatnet mer och
mer j fällningen var hvit.

Som
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Som detta Vatten nu befants mycket

uprört och grumligt, (b) icke eller til drick-

ning användes, utan allenaft til Douche och
Badning , få aktades icke nödigt at någon

fuiiftåndigare underfökning anftålla. Emed-
lertid kan osed vifshet päftås, at Vatnet u-

tom ringa Jårnhait, hyfte en betydelig mångd
af Kalk och Gips tillika med Kokfalfj och

blir följakteiigen i fådant tilftånd til Bruns-

drickning mindre tjenligt.

§. 3-

Förhållande af Vatnet i Sfra Källan med
Reagerande medel.

Vatnet år klart, gifver ftraxt vid up-

håmtningen och under Ikakning fina Suftblå-

for med någon Hepatifk luckt. Smaken år

lindrigt Jårnaktig. Thermometern vifade

klockan I eftermiddagen 6 grader ofver frys-

punkten i Vatnet och 21 dito i Brunshufet.

En kanna våger circa 42260 gran.

A)

(b) Hvilket hånder efter ftarlct rågn af omkringlig-

gande ler-båddning. Denna Källa har vanligen

et ganika klart och kalt Vatten och har före

175 1, då den öfre Kållan af framl. Kyrkoher-
den D:r Hallman förft uptåcktes, långe och

med mycken förmån blifvit brukad, ibland andra

1747 af då varande Kongl. Högheterne, feder-

mera Konung ADOLPH FRIEDRICH och Drott-

ning LOVISA ULRICA,
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A) Lackmus -Tineluren ändrades icke.

B) Tindura gallarum fpirituoja gaf Vatnet

en på violett ftÖtande färg.

C) Acidum vitrioli forte upväckte fmå par-

Jor, men ingen förändring til luckten.

D) Aqua Calcis 20 unce med 30 unce af

Surbruns- Vatnet, gaf en mjöl kack tig

grumling , (om i början litet gulnade och

flutebgen lämnade en hvitgrå fällning,

fom vägde io| gran.

E) Alkali mineral e caujlicum 2 unce på f

qvarter Vatten, gjorde en ljus grum-

ling.

F) Acidum facchari IO gran med 1 ftop Vat-

ten, gaf en hvit grumling och dylik

fällning.

G) Acidum nitri forte 2 til 3 droppar fiagit

i et qvarter Vatten, betog den Hepati-»

fke luckten.

H) Lixivium fangvinis vårkade ingen förän-

dring.

I) Aer alkalinus eller Alkali volatile cauftU

cum i luftform drifvit in uti Vatnet,

gjorde en liten ljus iky eller glett moln*

Ii) Terra ponderofa fal Ita värkade ingen fyn-

bar förändring.

L) Plumbum nitratum gjorde vål ingen fär-

deies grumlings men Vatnet förlorade

något af fin klarhet.

M) Hydrargyrus nitratus få mycket \ unce

deftiilerat Vatten kunde löfa, blandad

med
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med r ftop af Vatnet , åfladkom en
mjölklik blandning.

N) Cuprum Aikalinum äeralum gaf intet flag.

O) Alkali Vegetabile Jixum 2 unce uplöft i

deftillerat Vatten och blandat med i

ftop af Vatnet, åfladkom en black fårg

med någon grumling och grågul fäll-

ning, fom vågde knapt 3| gran, fiåfte

med Syror, och förrådde Kalk eller Kri-

ta med Jårn.

P) Calx falita vårkade ingen ändring, åt-

minftone icke på några timmar.

Q) Solutio aluminis upvåckte genaft en hvit

grumling.

Öfra Kållans Vatten inkokat til hälf-

ten, gjorde:

a) Tintfura violarum matt och litet flo-

tande på grönt.

b) ändrades icke af Acidum facchari.

c) grumlades af Terra ponderofa falita.

d) bief oklart med plumbum nitratum.

c) fick opal fårg med argentum nitra-

tum och gaf hvitgult praecipitat.

I) utmärkte icke något Jårn med tin-

äura gallarum.

§•4
Främmande be/landsdelar i S/ra Källans Vat-

ten, erhäUne genom inkokning.

2<) kannor af öfra Kållans Vatten, ut-

(lenfiades i flutne glas-kåril til fullkomlig torr-

het.
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fcef. Torra låmningen vågde Ji fcrupel,

fom ledan underföktes på fatt och vis, fom
tilförene i beråttelfen om Sabbatsbergs Vär-

net och defs 5:te $. (c) ömförmålt år. Sä-

Jedes gaf utdraget med Spiritu Vini rec5rirT-

catislimi alkali vegetabiie ialitum i fcruppel,

blandat med litet Calx Salita och extraflivt

åmne, Uplösningen med kalt deftillerat Vat-

ten lämnade Alkali minerale fmittat af Kok-
falt och extraclivt åmne 5 det undfångne Lut-

faltet fordrade til fin måttning J5 gran af

ftark VitrioJ-fyra, hvaraf, enligt Hr. Kirvans
förfok, flutas til dubbelt få mycket Lutfalt

eller 30 gran, hvilka förenade med Kritfyra

och i naturligt tilftånd, böra beräknas til 54
gran. Kokande Vatten utdrog ungefår 20
gran Gips. Af uplösningen gjord med de-

ftiiierad Vin-Åtticka, fedan den blifvit fåld

med LutfaJt, århölts 7^ gran Krita.

Som tvift upkommit emellan Chemifter-

ne, rörande råtta proportion af Järnet til det

fingerande åmnet uti berliner-blått, ehuruvål

Herr Wbstrumb fager dg nyligen funnit, at

berliner-blått innehåller Jårn til hälften af iin

tyngd, (d) få har jag fökt Vatnets Jårnhalt

på et enfaldigt iått. Jag vågde lämningen,

hvarå Åttickan icke mera vårkade ocb på-

(c) Se B. 7 p. 76.
(d) Chemitche Annalen vQfl L. Creix 1755 , B. i St*

a, p. 15*.
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flög Saltfyra 5 hvad fedan Saltfyran lämnade,
vägdes fluteligen, och fom utur Saltfyran aU
lenail berliner-blått nedföll, få utmärkte Ikil-

nåden emellan båda vågningarne Järnets

tyngd. Således erhölts 22 til 23 gran Järn,

af 2^ kannor Vatten. Når man fårat har /kal

at förmoda at et Jårnhaltigt Vatten tillika hy*

fer Lutfalt, fom vid /lutet af inkokningen

angriper Järnet, kan följande method nyttjas:

Man /karlar fig en Blodlut, hvars Järn*

fmitta i anfeende til quantiteten förft under-

fökes, hvaraf fedan få mycket flås i en gif-

ven mångd Vatten, at man fäkert vet, det

mera Blodlut tilkommit, ån til Järnets fäll-

ning utur Vatnet /kulle behöfvas; och ornfi»

der tilflås något Saltfyra for at åfven decom-
ponera Blodiuten, hvarpå blandningen fåttes

«t par dagar i lindrig digeftions-vårma: När
man nu vet någorledes huru mycket Järn

Blodiuten håller, få blir öfver/kottet på Vat-

nets rakning.

Detta fått at utforika Järnet blir både

låttaft och fåkraft, få fnart man fått Herr

Westrumbs upgift af flere bekräftad.

Det fom fluteligen af Kokfalt-fyran låm-

•ades olöft, underföktes för Blåsrör med nå-

gon tilfats af Lutfalt, då et glasaktigt mafs-

åmne upkorn.

Kritfyran har blifvit uphåmtad och fam-

lad öfver deftillerat Vatten 5 och når til den

trhålln* mängden cjåraf åfven den bli/vit ttf-

lagd,
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lagd, fom deftillerade Vatnet under framfar-

den kunnat infupa, farrlt jåmnförelfe gjord

med fällningen af Kalle* och Kalk-varnet

fammanblandade, m. m., blilva 24 tubie

tum Kritfyra beräknade på en kanna Vat-

ten
,

(a) hvilka til en del häftar vid Järnet

och Lutfaltet och til ert annan finnes fri uti

Vatnet.

Hepati/ka Luften år i gan/ka liten mångd
^

och af få flycktig fammanfåttning , at hart

ftraxt vid Vatnets uphåmtning förivinner»

I anledning af foregående underfåfcniog

blir halten på ert kanna af öfra Kållans

Vatten

:

Mineralifkt Lutfalt med Kritfyra - £ * gr»

Vegetabilifkt Kokfalt fmittat m*d
Kalk-falt - \i

Järn i förening med Kritfyra högft i.

Kalk med Kritfyra eller Krita * * 3«

Gips - * * * I*

Kifei-jord * * * * » |*

Extractivt åmne ungefår * * |*w
ir I 1 I n —

9 I gr»

V11L B.N10 16. O E*

ii.r .ii- 1

(a) En ganika fördelaktig egénikäp , Tom fåtter den-*

na Kalla öfver många , oih icke de flåfte Sven*

fte Mineral-Vatten och år ördfakeri til de mån*

ga hårliga Curer dårn]«d blifric vtyä»"Jcad«* År
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Emedan en kanna af Vatnet våger4226o

och en kanna dettillerat Vatten 42250, hvars

gråvitas fpecifica antages til 1,000, få blir

fjerde proportionalen eller gråvitas fpecifica

af Djurgårds-vatnet i det nårmafte l,ooo2J.

En Ekarik Dåd. (f)

Don G. M. Bartholi, en Pråfl, refte

från Monte Volere i Florens, dar han bod-

de, til marknaden i Filetto- Sedan han he-

ja dagen varit i ftark rårelfe, gick han om
afton til Feniie, dar hans Svåger bodde, och
förfogade fig ftiaxt i en för honom tilredd

Kajnmare, och lade en Näsduk emellan krop-

pen och fkjortan öfver fkullerbladen. Efter

några minuter, fom han var enfam , hördes

i Kammaren et fynnerligt buller och et ftarkt

rop. Folket fkyndade fig in och funno Bar-
tholi liggande på golfvet utitråckt, omgifven

af en låga, fom vid folkets ankomft vek un-

dan dem och ånteligen förfvan. Man lade

honom ftraxt i fången och gjorde honom all

möjelig hjelp. Följande morgon blef en

! Chir-

1767 nyttjades denna Kålfo-Brunn af da varande

Kron-Prinfeffan , nu Hetmes Kongl. Maj it Drott-

ningen*

(*) Infåndt från Super-Int, D. Schinmeyer i Lybcclc

til Hr. Prof. Wilke,
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Chirurgus kallad, fom vid underfökningen

fant at på hela högra armen var huden /kild

från kottet och hängde ios, åfvenfå emellan

/kuldrorne och öfver lånderne, dede löfa hud-

ftycken borttogos; i högra armen , dar Gan-

graen vifte (Ig, gjordes Itarka incilioner, mert

Kallbranden hade följande dagen ökat (ig $

tredje dagen voro ock de Öfrige ikadade

ftållen Gangraenerade. Patienten klagade of-

ver en brännande torrt och hade de hi/ke*

Jigafte ryckningar, med en rtinkande ftolgång

och ftåndig kråkning
,

jåmn feber och fmå-

yrade» På 4:de dagen dog han, fedan en

kånflolös lömn i 2 timmar föregådt. Vid
mit då gjorda fifta befök gaf Patienten från

ftg en odrågelig flank, Ma(kar krupo utuf

de Gangraenerade fåren och naglarne föllö

af fingren*

På tilfrågan i fjukdomens början huru

denna håndeifen timat, fvarade Patientens

han hade kåndt et (lag , fom af en klubba
f

på högra armen och ftraxt fedt en eldgnifta

hånga från Ikjortan, fom i et ögnablick för-

vandlades til afka , utan at (kåda (kjortårmen

längre ned $ Näsduken , fom han nyfs lapdt

emellan ikuldrorne, var o/kadd, likafå uri-

der-byxorne, men Mödan på hufvudet vaf

förtärd, utan at et enda hår blifvit brant
$

ehuru alla öfriga åkommor liknade en ftark

förbränning. Luften var ftilla och himmeleti

klaf^ då dyckan hånde; hvarken brant eller

Q 2 t&k
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rök lucktade i Rummet, eller fynfes minfla

tecken til eld 3 men Lampan fom var full

af Olja, fanfs uttorkad och veken förvand-

lad til a/ka. Man vet fåledes ingen fanno-

Jik ordfak at upgifva til denna olyckliga hån-

delfe. Torde hånda at en blixt kan ibland

uptåndas innom ofs fjeifva och förftöra ofs,

féfom det hånde 1 731 i Verona med Gref-

vinnan Bandi, en Fru om 62 år, fom i fin

Sångkammare omkom utan minfta buller,

under en klar natt 5 hon fants om morgo-
nen 2 alnar från fången förvandlad til a/ka

,

utom hufvud/kålen , litet af fingrarna och be-

nen från knån, hvarpå ftrumporne futo qvare

obrånde; (denna märkvärdiga håndelfe år af

Marquis Scip. Maffey omftåndeligen be/krif-

ven och af mig, på Sven(ka öfverfatt, införd

1762 i en Sven/k Tidning 5 den torde fram*

delesjå rum i denna Skrift. J. L. O.)
År 1613 d. 26 Junii blef Jos. Hitscel

i Gref/kapet Southamton i England dödad
af åfkan5 han brann 3 dygn utan låga med
lök och förvandlades flufeligen i afka.

Huru mycket brånbart hafver icke Mån-
nifko - kroppen och hvad kan icke et hett

Ciimat, Sulphuri/k jordmån och ftark kropps-

rörelfe uträtta? Vi kånne Eleåri/ke Fifkar,

Raja Torpedo och Gymnotus Eleftricus J ea
dylik af /lagtet Siluris , ikall finnas i Afri-

canlka ftrömmar, enligt Hrr. Adanson, For-

skål och Broussenet, hviiken fifta /krifvit

dår-
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dårom i Mem. de 1'Ac. R. des Sciences

1782 h den fom rc* honom känner en dom-
niog i armen.

Xaverii Wulfen Defcriptiones quorunåam
Capen/mm Infcflorum. Erlanga furntu Wolf*

gangi Waltheri 1786 in 45/0 r egalt
,

p. 40,

Tab. ii. Kortar i Svederi Boklåda 1 Riks-

daler 4 fkill. Fårtalet uptager 8 fidor, år

daterat den 14 Febr. 1784 i Clagenfurt, dar

Författaren lårer vara viftandes, och omrö-
res dåruti en Författarens år i7gl til Hol-

land gjord refa, med hvad han dar af Or-

ter och Infe&er famlat och iedt, famt at Fru

Burman, född på Cap, vid Författarens af-

refa från Amfterdam, (kånkt honom en Ut-

da med Caplka Infeäer uti , hvilka dock flör-

re delen förderfvades under författarens hem-
refa, och ånteligen berättas, at de få öfver-

blefne upftåltes i Syftematiik ordning, de

nyare namngafvos , en del afritades och alle

be/krefvos vidlyftigt, faft ej efter Konftens

reglor , dock accurat.

Utur Förtalet hämtas juft för Flora Bel-

gica, LiNwéi Amcen. Acad. Tom. 6 p. 44*
62, följande recruter:

Alopecurus agreftis.

Siuon Sifarum.

Erica Tctralix.

Q 3 Eo-
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Euphorbia Efula,

• - - canefcens.

Cochlearia Coronopus.

Spartium purgans.

Det Auåor, fom endaft rådfört de äl-

dre fram! Arch. LiNNes Skrifter, ånnu kal-

lar Genida, med nog (en anmärkning at hon

bordt hora hit.

Senecjo fylvaticus.

Cineraria maritima,

Anthemis nobilis.

Salix Fufca,

Qe j fjelfve Piecen be/krifne Inleder-

ne, åro nedanåmde:

j, Scarabaeqs Rhinoceros,LlNNEi& Fabritii,

2, - ^ capenfis, Linn. Cetonia capen-

fis, Fabr.

g, , - fafcicularis, Linn. <• - fafcicu-

laris, Fabr,

4, ^ * Jongipes, Linn, Meloloritba cri-

nita, Fabr,

5. •» •* falcatus, ny.

O, Chryfomela inda, Linn,

7, Curculio afer, Cgrculjo obefus, Fabr,

g, Cerambyx africanus, Lamiaeaethiopis, Fabr*

Var,

§, MelPe capenfis , Linn. Mylabris capenfis,

Fabr,

10» • Cicborii Linn. - - Cichorei,

F^br,
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11, Meloe algiricus, Linn. Mylabris algi-

rica, Fabr.

12. - - 4. guttatus, ny.

13- Tenebrio gibbus, Linn.

14. Lampyris roftrata, Linn. Pyrochroa ro-

ftiata, Fabr.

15. - - reticulata. - - - probo-

fcidea, Fabr.

l6« Cicindela capenfis , LiNNéi & Fabritii.

17. Bupreftis Fafcicularis , item.

18- Carabus ro guttatus, it.m.

19. Grylius Papus, Linn. Locufta Papa, Fabr.

20. - - morbiilofus, Linn. & Fabr.

21. - - flavus, item.

22. - - obfcurus, item.

23. - - fpinulofus, Linn. Locufta fpinu-

lofa, Fabr.

24. Cicada ftridula Linn. Tettigonia flridu-

la, Fabr.

2<>» Cimex valgus, Linn. & Fabr.

26. - - prafinus, item.

27. Papilio Achilles, item.

2g. - - Demoleus, Linn. & Fabr.

29. - - Horta, item.

30. - - Clytus, item.

31. - - Hyperbius, item.

32. - - Metis, item.

33. Sphinx capenfis, LiNNéi.

34. - - Celeria, Linn. & Fabr.

35. Phalaena Paphia, Linn. Bombyx Paphfa,

Fabr.

Q 4 36. Pha-
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36- Phalaena capenfis, Linn. Bombyx ca«

penfis Fabr,

37. - . decora, Linn. - - - decora

Fajbr.

38. Sphex capenfis, Linn. & Fabr,

39. Apis violacea, ifem.

40. - - carTra, Linn.

41. Scorpis afer, Linn. & Fabr.

Författaren har ej kåint Herr Profeflbr

Fabritii nyare uptåckter och (krifter i En-
tomologien, hvarfore man nodgas jåmfåra

defs anföranden därmed.

På förra Tabellen finnes val afritade och

vackert illuminerade:

Fig« I. a, b. Scarabåus fafcicularis,

2. a. b. - » - capenfis.

3. a. b.)

4. a. b.) Meloe Cichorii.

6. a. b.)

5. a. b, - » * capenfis.

7, a, b. « . * 4. guttatus*

g, a. b, • - * algiricus.
i

9, Lampyris roftrata.

10, Cicindela capenfis*

11, a. b, Curculio afer.

12, a, b. Bupreftis fafcicularis.

13* Garabus 10. guttatus.

J4, Cerambyx africanus»

Och på den fednare Tabellen?

Fig« 15, Pbatena decora,;
' Fig*
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Fig. 16. a. b. Tenebrio gibbus, med rö-

da rånder utåt bukfköldarna, fom
i belkrifningen ej omröras, utan

tvärtom fåges han där at vara

fvart öfver alt,

17» Scarabsus falcafus.

18» - - - Rhinocerost

19. - - - longipes.

20. Cimex valgus.

21. Scorpio afer.

Skåreda den 20 Febr. 1787-

Sven Ing. Ljungh. (a)

Nionde Bandet af Medical Commentaries

for the year J783> 4:0 516 P*

Innehåller: 1:0 , underråttelfe om nyttan

af Qvickfiifver och Opium emot Inflamma-

tion i Lefren, af R. Hamiltonj han har

jförfökt det i anledning af denne methodens

lyckliga framgång i OfMndien, och har flu-

teligen funnit följande fått ganfKa förmon-

Q 5 ^gt:

m • ' . 1 i 1 1 1 1 . a . 1 1 1 1 1 1 . »1 . 1 . . 1 1 1
1 1 . 1 1

(a) Krono-Befallningsman, fom berömligen vifat fin

patriotifme vid härjande Farfoter och dårföre

förtjent K, Collegil Medici ikrifteliga tackfå-

gelfe. Han yifar fig genom denna , til mig in-

fl nde, vackra recenfion, vara en vitter ålikarc

%i Natural-Hiftorien.

J, L. Odheiius.



2fO # ) O ( #
ligt: efter e» tilråckelig åderlåtning och et

lindrigt afförande medel, gifves Patienten ef-

ter omftåndigheterne hvar 6:te
, §:de eller

I2:te timma *n Bolus af I til 5 gr. Calo-

mel och ~ ril 1 gr. Opium, därvid måfte

drickas mycket ljumma Gryn-fåppor. Efter

3 eller 4 fådane dofes och vid pafs 24 tim-

mar, år redan fjukdomen bruten och efter

andra 24 timmar år den merendels ofver.

Sker icke få, måfte ådren åter öpnas och
f6renåmde medel gifvas ånnu oftare , få lån-

ge tils fjukdomen genom fvett eller öppet

lif, eller bagge tillika, eller genom fpottning,

brytes och går bort. Detta fker få mycket
fåkrare ju tidigare af fjukdomen deffe me-
del brukas. Ibland får man åfven nyttja Cam-
pher och Tärt. Antimonialis, når huden år

mycket torr. Denna methode grundar dg

på en 1 8-årig årfarenhet.

2:0, D:r Adair i Bath berättar hvarje-

handa goda Curer han lårt i Weft-Indien ;

Infufum Spir. på Sem* Sinapit år ganfka godt

föf.fvag mage, Chronifk Rhevmatifme och

Gickf, och befynnerligen mot Sauvages A-
nafarca Americana, CaneUo Alba år fynner-

ligen nyttig at blanda til Cort, peruvianus.

Alun har varit god emot Rodfot, blandad

med Sperma Ceti, Gummi Arab. eller O-
pium. Lapis Calaminaris från 5 til 20 gr.

har gjordt nytta i Diarrhoea Cachetfica; åf-

venledes Cliftirer med 20 dr, Op. Acetum Satur-

ni,
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ni, Decoft af Tjåra och Campher-fpiritus.

Et nytt gan/ka godt medel mot Ma/kar år i

Weft-Indien nyligen funnit, uti Anthelmia

Bermudenfis, af hvilken ört han tror at Se-

men Santonici fås. Vitriolum Caeruloeum

har han uplöft i Vattten och funnit kraftig

mot gamla Sår och hvita Fluflen. Hvit Ar-

fenic in- och utvårres brukt , hjelpte et gam-

malt envift Råforms-utflag. 6:0, D:r Cur-
un på Jamaica berättar huru Intermittente

Febrar dar icke kunna botas med Cort. pe-

ruv, om icke förut genom åderlåtning i

och arTöraode febrarnes rigidité blifvit min-

/kad. 7:0, D:r Campbell berättar tig hafva

botat Hydrocephaius en gång med Qvickiilf-

ver , och en annan gång med åderlåtningar

och kylande afforingar. 17:0, D:r Knox be-

rättar om en Man, fom genom Eleftricite-

ten blef botad för grå Starren på bägge o-

gonen, 2l;o, Chirurgus Jones berättar om
en lycklig Amputation efrer Bromfields fatt,

(Se B. 7 p. 394) fom utan minfta fuppuration

belade på lQ:de dagen 3 tre månader efteråt

lyckades det på famma fått at på I4:de da-

gen kunna flåppa en Amputerad botad ur

Hofpitalet. — Ödlors värkan mot Kräftan,

Veneriika anfall och elaka envifa utflag i hu-

den, beftyrkes.

(Gött. anz. 1786 N. 2880

Do
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Doäor Chamberlani utgaf i London

1785 en Afhandling om kraften af Dolichos

p^uriens L. och Geaffrta Inermis emot Ma-
fkar, det han lårt af Negrerne i Weft-Indiea

och med framgång förfökt på Jamaica.

(Ibidem N:o 194.)

Uti December 1736 födde en Huftru

i Dresden et roifsfofter, beftående af 2 fam-

manvåxte GålTar, de dår hade en gemenfam
kropp och et hufvud på vanligt ftålle, men
et annat ner vid ryggraden 5 det ena hade
en köttvåxt i nacken, fom liknade en Hår-
pung, och den andra en fådan liknande en

kula 5 invärtes fants 2 Magar, 2 Hjertan, 2
Tungor och 2 Partes Genitales, då det öp*

nades på Theatrum Anatomicurm

At Hydrophobie och Rabies kan up-

komma af fkråmfel, fynes följande håndelfe

gifva tilkånna: En Man i Yorkfhire i Eng-

land red på et Stod fom var Jöplktj en

Hingft, fom gick på bete, feck luckt af hen-

ne och förföljde henne i fullt galopp, utan

at Ryttaren feck tid at komma undan, utan

Hingften fattade honom med framfötterna

om lifvet och med tånderne höll lig faft i

hans rygg famt ref et ftycke ur klåderne och

gjOfé
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gjorde Ryttaren et får fom var 6 tum långt

och bredtj en /kickeJig Chirurg låkte /kå-

dan 5 men oförtånkt började hvarjehanda fo-

rebud vifa (ig til Hydrophobie, fom ock Pa-

tienten fjelf befarade; man låt honom fe

JHingften fom var hel fpak och tamd fom et

Lam 5 men han blef alt mer melancholifk

och Kydrophobien blef påtagelig
,

puls och

gom fvåide och Patienten Jet illa i (in än-

geft, fom en vrenfkande Haft. Döden gjor-

de ånteligen Hut på hans elände.

tkr gutartige Carbunkely und dejjen Me*

dicinifch-ChirurgiJche Heilung, von D.

J. $ H. Bucking. Stendal 1786,

64 J. 8:0.

Denna fållfynta och farliga fjukdom bar

A. och defs Far haft tilfålle 8 gånger fe

och 7 gånger bota. Den börjas med en li-

ten rund, röd, hård men platt upköjning,

fom kliar och bränner häftigt, och ftrax t där-

på med en oliderlig fmärta blir brunröd, u-

tan at höja iig, ånteligen a/kfärgad och kän-

flolös famt med blåfor öfverdragen , fom ut-

fipra en mörk fanies, breder (Ig därefter ut,

ofta til 3 a 4 tums diameter 5 ftraxt från bör-

jan har den fjuke häfng feber, ångeft, fömn-
ijuka eller fömnlöthct, yrfei, upkaftning m.

m.
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m. — Sällan år mer an en Karbunckel hos
famma fjuka.

Utvårtes böra mjukande om/lag påläg-

gas, t. e. et Cerat af Cep. aflat, Cera fiava,

Pix, ana 2§ unce, Säpo ven. 6 unce, Se?n.

foenu gr. 3 unce, 01. oliv. I dr. — In-

fldrningar göras anda ti] frifka kottet. — In-

vårtes arTorande och Erneti/ke medel, China
och Canel , Naphta Vitr. och god diaet.

(Ailg. Lit. Zeit. N. 5. 1787.)

Uti KongL Lazarettet åro är 1786 foU
jande Jjuke vårdade:

Febrar af allehanda ilags omväxling,

Intermitterande , Remitterande och
Råtfebrar - - - - ^g,

Inflammatori/ke Febrar 13,

Blodlpottning , Lungfot och Tårande
Febrar ----- 22.

Venerilke - - - - 232.

Vattufot - - - - - 3o«

Skörbjugg - - - - - 18.

Diarrhoe och Dyfenteri * - 20.

Allehanda Chronifka fjukdomar, Lam-
het, Hyfteri, Sinnes-fvaghet, Ma-
/kar, Forlorad Matfmåltning, Co-
lique och Lefver-hårdhetef - 30-

423-
Tranfp*
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Tranfp. 423-
Bulningar af hvarjehanda Jflag - 20
Förkylte och Brände Sår - - 13.

Åkommor fom fordrat Chirurgi/k Q-
peration , fåfom Kött-bråk , Led-
fvamp, Schirrer, Polyper, Infpår-

rade Bråk , Harmynte och odug-

lige Lemmar - - - - ig.

Benbrott och Ledvridning - - !<;.

Ogon-fjukdomar, bland hvilka i? O-
pererade för Starren - - 26.

Elaka Sår på Hufvudet - - 31.

Hufvudfkå Is-brott och fvåra Blod-får

af våldfam medfart - 6.

Af deffe åro utgångne Frifke - - 455.
Döde - 51.

Ofverblefne til 1737 - 46*

FSrfSk med Vattnet ifrån en Källa, be-

lägen tätt vid och Norr ifrån Staden

Piteå, anjlåldt uti Hr. Apothekaren

Jonjs Brodins närvaro den 24 Au*

gufli ij86.

j) Källan år endaft 6 alnar ifrån Sjöftranden

vid en Vik af Norrbotten. Tyckes gif-

va



va 20 kannor Vatten i timmen. Platfeti

år låglåndt ©ch bar et Jåge, fom en an*

nan Kall-Kalla. Vatten-ådran har flyt-

tat (ig längre nedåt ftranden emot förr*

Botten år med fand blandad blå-lera.

2) Med Alkali Phlogifticatum til gtt vj Iked-

de någon blånad, år fåledes fattig på

Jårn.

3) Af gj Acidi Sacchari föllo någre Spiculas

cryftallinae ned til bottn, fom qvarblef-

vo orörlige, fåledes håller det ingen

Kalk.

4) I början upftego vål någre blåddror af

Acidum Vitrioli concentratum 5 men där-

på fyntes ingen ändring.

5) Af någre gtt. Argentum Nitratum blefvo

vål ftriae opaliformes , fom bevifa Mag»
nefia förenad med Luftfyra 5 hvilken för-

ra hårleder (ig fåkert af Hafs-vatnet

,

fom Höft och Vår inunderar ftållet.

6) Sal Microcosmicus föll ned utan ändring.

Straxt dårpå upfteg en iky eller et grå-

bvitt moln af det öfverflödiga Solven-

dum.

7) Med Vitriolum Martis /kedde ingen mår-

kelig ändring, håller fåledes föga Järn.

8) Et violett praecipitat Ikedde llraxt af Tim
Bura Heliotropti 5 men tycktes åndå mar*

quera föga Luftfyra.

9) Af Tinfiura Gallarum blef menftruum åf*

van brun.

lo)
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20) Striae opal inse upkommo firax af Hydmr*
gyrus Nitratns , fom därpå gingo i gult.

Denna Kalla har nu blifvit nyttjad af

Ortens Invånare, fedan den Kalla, hvilken

Hr. Provinciai-Med. p:x J. Grysselius up-

tåckt, och fom ftår Ofteråt om Staden och

hvilken är omtalt uti Affeffcr Tunelds Geo-
graphie 6fver Sverige, aldeles uttorkat; men
jag öfverlåmnar ödmjukaft til Kgl. Collegium

huruvida denna af mig forfökta, kan förtje-

fia namn af Hålfo-Brunn eller ej?

Umeå d. 23 Febr. 1787- NÅzéN.

Kongl Vet. Acad. Nya Handlingar, Mä*
naderne Oåober, Nov- och Dec. 1786*

P. 243. Slutet af Samlingar til Natural-Hf*

florlén o/ver Ön St. BariheUmi i Wejl-ln*

dien^ af Sam. Fahlberg.

Hår fortfar A. med ^upraknande af de

fornåmfla Fruckterne på Oen, fåfom Caäus
Melocaclus Mammillaris fp. pl. 066 . — Ja-

lappa, — Ingefåra, — Aloe humilis, —
Qvaffia , hvars bark nyttjas i Pulver mot fvag

mage och til Decocl fåfom det båila blod-

renande. — Det farliga Trädet Hippomane
Manchinella, hvars frukt likna fur-åplen, åro

förft föte i fm aken , men genaft göra en o-

Jidelig brånad i hals, fvalg och mage, med
J7//.B.N:oi7. R torft



258 #' ) o ( #
törft, fvullen mage, diarrhcee , kråkning,

hufvudvårk och feber 5 flår ConvuKioner til,

få år fara om Jifvet. Om faften faller på
huden, få gör den ftora blåfor, likfom vid

bränning af eld. De Ville förgifta därmed
fina Pilar.

Inge vilda Djur finnas 3 Får trifvas ej,

men val GetUr. Fi/k fins i öfverflöd, men
de flåfte åro ofäkre at åta, utom Skylpad-

dor, Sjö-åplen, (Echinus Efculentus) och

Hummer.
Giftige Infe&er finnas ej , utom Scorpio

Americus L., hvars fting dock ej åro fyn-

nerligen farlige.

P. 254. Anmärkningar vid de Växter, fom
kallas Orchrdes, af C P. Thunberg.

Detta ftora Genus, fom år få fvårt at

reducera til Clafs, Genus och Species, har

förmått A. at med fin vanliga flit råtta alle-

handa därvid infmygde confufioner. Förft

upråknas deras gemenfamme kännetecken,

II til antalet, och fedan /kiljas de i 3 huf-

vud-afdelningar 1) cornu nullo, 2) cornu

antico, 3) cornu poftico.

P. 267. Slägtet SjSpenna, (Pennatula)

af Ad. Modeer. v. LiNNé den äldre ftad-

gade förft detta för de gamle redan bekante

flagte, under namn af Penarula i Syft. N.
ed. X. p. 818» Pau.as har bibehållit fam-

ma
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ma namn, hvilket ock A. gillar. DefTa Ma/k-

k råk åro troligen fiåndigt fåftade med nedre

andan af Stipes, ibland pä ler- och fand-

botten af Hafvet, ibland flockvis på Hafs-

våxter och Skal-^råk. Et ben går efter defs

långd, fom år härdt och bräckligt, dock

mer eller mindre böjeligr. Når ftammen op-

nas långsefter , utflyter ungefår et uns af en

faltakfig våt/ka
5

yttre huden år tjock och

låderaktig, den inre tunn, och emellan dem;

ligger den förente kroppen af otaliga kråk,

fylte med en oräknelig hop fmå gulacktiga

agg. Mun och utgång år i öfre andan, en

och den famme. De finnas icke annorftådes

ån i Salt-Hafvet, dår de med tit /ken uply-

fa Hafs-bottnen och tjena til föda för Hafs*

djur.

De fördelas 1:0 med tjock flarn , 2:o

mycket fmal fiam 5 af förra ilaget be/krifvas

liar 7 ftycken och af fenare åfven få många.

P. 302. Anmärkningar ofver Herbaricr och

deras Jlzadande af Infdier ^ af P. J. Ber-
gius.

A. fom år ågare af et det fullftåndiga-

fle Herbarium i verlden , har fåledes haft

tiifåile at om deras förvar vinna mycken år-

farenhet 5 han har med gråmelfe blifvit varfe

huru de vackrafte Växter ofta blifvit fkada-

de af Mal och dåraf nödgats iåra kanna e-

genteligen 3 Infeåer, fom utöfva deffe våld-

R 2 fam*
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lamheter, neml. Ptinus Fur, Dermefles Mol-
lis och Thermes Pulfatorius 5 båfta medlet at

fördrifva dem år at flitigt blådra i Herba-
rium 5 dårnåft et pulver af 2 delar pulvis Se-

min. SabbadiJIae och en del Afa foetida. Kan
rummet hållas eldat, få gör det mycket
godt. Eljeft bör Herbarium midt i Vinter-

kölden rånfas, hvarigenom Inletterna (töras

och dö bort. Rummet bör afdammas flitigt,

fönftren öpnas för fria luften och blåft. Uti

limmet til Orternas inkliftring bör låggas nå-

got Mercurius corr. albus.

P. 310. Får/Sk til bejkrifning på et nytt Ge-

nus bland Infeflerne ,
[om kunck kallas Ser-

ropalpus, af C N Hellenius.

Detta Skal-kråk har A. funnit i Finland

och icke kunnat hos någon finna defs be-

Ikrifning. Dårföre upgifver A, hår denfam-

ma. Kännetecknen blifva: Antenna fetaceae,

Palpi antcriorcs profunde ferräti: articulo ul-

timo truncato, apice excavato. Thorax an-

tice convexus caput excipiens, poftice depres-

fiufculus marginatus, angulo utrinque pro-

minente fubdentato. Ännu åro endaft 2 fpe-

cies kånde. Detta befynnerliga fnfefl år ock
vål tecknat, och på Tabellen föreftåldt

Ur-
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Utdrag af Pr. Mediet i Elfsborgs Lån,

Affejfor Hvltmans Embets-Beråttelfe

for är 178G.

Under nåftledne året har mycket litet

in re Medica förefallit, fom förtjent at an-

märkas, hvarföre ock nu ingen ting mera

år at anföra, ån livad ha* korteligen följer:

Sjukligheter och hvarjehanda krämpor

hafva val då och då hela åre< igenom före-

kommit.
Mdfslingen har vål nåftan* hela året öf-

ver på fina ftållen hår i orten graderat, men
den har varit mera lindrig ån fvår, få at få

Barn dåraf fatt lifvet til. Når den varit myc-
ket inflammatorisk , har åderlåtning altid gjordt

båfta nyttan och fkafTat fnarafte hjelpen 5 men
har den blifvit förfummad , hvilket ock håndt,

få har man icke ftort haft at råkna på Bar-

nens lif. Jag har vål juft icke haft få mån-

ga Måfslings-Patienter om hand, men på dem
jag haft har jag altid låtit öpna ådren, når

fjukdomen det fordrat, ofta utan affeende

på dagar, eller uteftående flackar, och har

det få lyckats, at jag aldrig behöft ångra at

det blifvit vårkftåldt.

Venerifka fmittan har nu fom förr vf-

fat fig, och man har fvårt före fåga, antin-

gen den år mera i af- ån tiltagande. Laza-

rettet borde vål förnåmligaft afhjelpa denna

fmitta, men dyrheten at dår inkomma, gör

R 3 # nu
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nu ftörfta hindret. Vid defs förfta inrättning

och få långe all ting ficks dar gratis, var det

upftoppat med uflingar af alla (lag, men nu

mera får det ofta ftå långe nog öde. Utom
fri tilgång til Lazarettet får Veneriföa fjuka

af alla grader, fer jag altfor val, at denna

fmitta hår i Lånet aldrig kan grundeligen ut-

rotas. Nyttan af fådan tilgång fkullb fnart

blifva mårkelig, och de med fmittan behäf-

tade /kulle då frivilligt föka fig dit, i ftållet

at de nu med pock och trug fkola ditföras.

Provincial-Medici i Upfala Län^ DoBor

H/ilenh Embets-Berättelfe.

Uti hela förledne år hafver ingen ny e-

gentelig Farfot hår i Lånet blifvit från något

ftålle anmäld , hvarken hos Landshöfdingen

eller mig. Den (våra hetfiga och åfven nå-

got rötaktiga Feber, fom uti November och

December månader 1785 få allmånt graffe-

rade i Tierps Socken , hvarom jag i det å-

rets Relation inlämnat min beråttelfe, har åf-

ven i detta år dår continuerat, om hvilkens

förhållande jag nu fent omfuier, efter itere-

rad påminnelfe, fådt Hr. Comminiftern Svan-

ströms hårhos medföljande underråttelfe,

hvilken vid min dårvaro 1785 åtog fig Me-
dicamenternas utdelande åt de fjuke, m. m.
efter min då lämnade Regime.

# U-
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Uti WendeJs Socken har famma Feber,

fom 3:ne år de fuite dårftådes förut mer ock
mindre graderat, hvarom jag ock i de årens

Relationer inlämnat min beråttelfe , åfven i

detta år varit gångfe. Jag har val hårom ej

fådt någon underråttelfe, förrån jag nu vid

årets Hut /kref til Hr. Doéh Almqvist och
begårte få veta hurudant tilftåndet varit det-

ta år ibland Allmogen i Förfamlingen , eme-
dan jag af Hr. Apothekaren Lokk fick veta,

at mycket af de vanlige Feber-Medicamen-
terne blifvit flere gånger i detta år därifrån

uthämtade. Härpå fick jag då följande fvar,

nemJ. at Rötfebrar åfven i år fortfarit i Wen-
dei 5 dock fom de måile tilfriflknat igenom
Guds vålilgnelfe och de förut ordinerade Me-
dicamenters bruk, har man ej velat vidare

därmed befvåra, utan til de fjukas behof ut-

hämtat Medicamenter ifrån Apotheket. I bör-

jan var fjukdomen häftigare, men blef vid

flutet af året lindrigare, dock få, at den ic-

ke ånnu aldeles afftadnat. In allés åro i år

12 dåraf döde, måftadels fådane, fom icke

heller och ej rätteligen brukat Medicamenter.

Kikhojla har förledne Sommar och åf-

ven inpå Höften varit nog allmän hos Bar-

nen hår i Staden, jämväl hos Allmogen här-

omkring ute på Landet, fom jag dock hån-

delfevis fådt höra. Den har hos fomlige va-

rit nog fvår och långe ihångfen, dock ej dö-

dande, dåreft icke vanfkötfeln varit dello

R 4 flor-
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ftörre. Få hafva häremot hos Medicf fökt

någon hjelp, åtminftone bland fåmre folket.

Hos några få, dem jag haft at (kota, hafva

lindriga repet rade Emetica Anfimonialia och

Laxantia, antingen af Rhabarber eller Senna

och däremellan Solventia Salina, ibland acu-

erade med litet Tärt. Antinion., efter någon

tids nyttjande mycket lindrat kikningarna och

åixen hcftan. Då fedan China gjordt jwår-

kelig nytta, dår lågenhet varit at få nyttja

den. Skålfpåck har ej velat flå an. Lftt-

soms Cur med Tinäura Cantharidam &c.
har jag ej kommit til at förföka, mer
sn hos en enda, fedan förut Emef. Laxanr.

et Solventia Jånge blifvit nyttjade , och fjuk-

domens häftighet därigenom mycket var lin-

drad; men fant dåraf ej mera fårmån, ån

af Chinan allena, med hvilken ock fedan

til /lut continuerades, utan tilfats at Tinft.

Canthar. och Elixir Sudorifer. Hos fmårre

Barn har Julap, e Mofcho tyckts göra någon

god värkan.

Uti Jårlåfa Socken var emot (lutet af

Sommaren en elak Feber gångfe, i fynner-

het hos et dår i Socknen boende Herrfkap,

Nätt jag for iamma feber [kul! , blef tvånne

gånger utkallad. Och hafva på fjelfva Her-

regarden, ifrån flutet af Julii til början af

Otfober månader, irperfoner, dels afHerr-

fl<apet, delsaftjendefolket, varit fjuke, dock

ingen blifvit död. At denna Feber var t6u

ak*
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nktig, gåfvo få vål Petechise, dem alla fju-

ka hade , fom ock deras fvåra Jucktande an-

dedrågt och utdunftning nogfamt tilkånna.

Alla hade en ganfka häftig hufvudvårk, åf-

ven en fvår vårk i alla lemmar, i fynnerh-:

t

de forfta 6 a 8 dagarna. Alla yrade något,

men fomlige ganika häftigt. Obftru&ion vo-

ro alla benagne til, få at Lavementer och

Laxantia måtte efter omftåndigheterna flitigt

nyttjas under hela (jukdomen. Efter ii:te

eller I4:de dygnen började de få någon roliga-

re fömn och därunder åfven någon fvettning,

mer och mindre, hvarefter fjukdomen fmå-

ningom aftog. Den Medicin jag häremot

brukte var, i forfta början hos några et E-

meticum Antimoniale, men hos alla Laxan-

tia. Sedermera bruktes under hela fjukdo-

men Mixtura Salina, med eller utan Tärt.

Antimon. uti refrafta doft, Cremor Tärt,
eller Polv. Nitrof. och copieus diluerande

drick, fyrl ig gjord med Acido, dels Vege-

tabiie, dels ock Minerali. Utom defs un-

derhölts ftåndigt ren och frifk Juft i de fju-

kas rum. Under min dårvarelfe fick jag af

Pråfterikapet hora, at åfven några af Allmo-

gen där i Socknen haft en dylik Feber och

gått den lyckligt igenom, med tilhjelp af

goda råd och litet Medicamenter, dem de

iååt i Pråftgården, utom 2 a 3 fom blifvit

döde, hos hvilka dock någon Rödfot /kali

tillika flagit til.

R f Fatt*
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Faftån, utom hvad nu nåmndt år, jufl:

ingen Epidemie varit i detta år gångfe, få

har dock hår och dar uti en/kildta hus, få

val hår i Staden fom på Landet, någon e-

Jak Feber vilat fig , åfven Rödfot, hvarom
jag blifvit underrättad af dem, fom ifrån Lan-
det varit inne hos mig och begärt hjelp där-

emot, hvilka jag dock ej vidare fådt höra

utaf, fedan de en gång fådt några Medica-
menter at bruka. Flufs-hofta och Catharr

hafva efter vanligheten varit gängfe, få väl

föriedne Vårtid, fom ock nu i Höft och bör-

jan på Vintren, då åfven någon Hals-flufs,

faft ej fvår, varit hos några därmed förbun-

den. Häremot hafva dock gan/ka få begärt

någon hjelp.

Hvad Venerifk fjukdom angår, anmäla
fig nu fådane altid hos Hr. Profeflbr Acrel,
och blifva af honom uti Lånets Lazarett in-

tagne och där curerade, altefter fom han har

Jågenhet och lediga rum at dem intaga. Och
hafva i föriedne år 24 fådane fjuke hår i

Lånets Lazarett varit inne och blifvit cu-

rerade. Och ibland deffe hafva de måfta

varit Qvinfolk och Barn. Uti Calmar Soc*

ken i fynnerhet /kola ånnu flere fådane fju-

ke vara, för hvilka hittils rum ej varit ledi-

ge at kunna intaga.

Prov. Med. i Wejlerbotten D:r NÅzbn.
. - - Vid min ankomft til Skellefteå Förfam-
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ling , blef jag af Vice Paftoren och Commi-
niftern Hr. P. Högström, fom nitål/kar för

fine Sockneboers vi\ underrättad, det en e-

Jak Epidemifk Feber få val dödat , fom ned-

lagdt på fjukfången många perfoner, och det

pä fårfkildta ftållen och uti flere Byar. De
fom för vånfkap eller llågtfkap fkuli (katt de

fjuka under Febern och fedan våndt tilbaka

til (ine hus, hafva nedfjuknat och fmittat an-

dra, hvarigenom farfoten fortfarit och ftad-

nat på flera ftållen $ åfven hafva någre per-

foner vid de håraf aflidnas begrafningar, af

famma fjukdom blifvit angripne, få at nu fle-

re fådt del af denna elaka art. — Jag fann

fåledes rådeligaft, at efter hand och få fort

fig göra låt, beföka deffa Byar, fåfom In-

nervik , Yttervik, Hedesbyn, Brånnan, Ståm-

ningsgärd, Ersmark och Kållbomark uti den-

na Förfamling, för at göra mig närmare un-

derrättad om fjukdomen och tillika meddela
praefervativer, goda råd och tjenlige Medica-
menter til defs håfvande, då jag fann dem
behäftade med en Hetjig Feber med något

rotaktigt förbunden, hvilken Allmogen kal-

lar Brånnijuka.

Sjukdomen begyntes ofta med en häf-

tig FrofTa , hvarpå fölgde hetta .5 underftun-

dom voro de förut något rufkige innan huf-

vudvårken med åckel , marleda , magplåga

,

törft och mattighet (ig infunno, fom ftadna-

de uti en häftig yrfel, hvilken var nog lång-

va-i
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varig och plågfam med de ölägenheter af

fomnlöshet, oro och dylikt, fom vanligen

härvid plåga förefalla. Föga eller ingen re-

lache marktes under hela tiden , fom drog

ut i rlera veckor, om icke någon hjelp kom
emellan. De tyckte lig vara anfatte af fjuk-

domen i alla lemmar och gåfvo fjelfve föga

befked om deras tilftånd. Huden var torr,

fpäod eller nägot updnfven med phlogofis

faciei, oren tunga hos fomlige och hård

puls. De fjuke förmådde ej gå uppe vid ftt

arbete, utan nödgades intaga fången famt

mådde fåmre emot aftonen och om nätterna,

ån om dagarna. Jag markte, i fynnerhet hos

ungt folk, röda prickar Jikafom loppbett

(petechiae), på bröftet och armarna, då ock

Fehern var häftigare. Sedan Febern avance-

rat voro excreta hos en del trägne, men ftin-

kande och mattades de af våder-fpånningar

och fvettningar, fom ej håfde fjukdomen.

Detta var nu förhållandet af denna långvari-

ga ijukdom, hviiken hade angripit öfver 80
perfoner, fom näft Guds hjelp blifvit lindra-

de och til hålfan förhulpne af den Cur-me-

thodt jag hårtil anvåndt och fom nu korte*

Jigen fpecificeras.

Et Kråk-pulver af rad. Ipecacuanha 2

Scrupel , ftimulerat med Tärt. Antimon. gr.|

,

ga(s uti tjenligt vehiculo i början af fjukdo-

men , med den Cautéle fom årfordras för at

rånfa magen ifrån cruditeter, kvilket gjorde

myc-
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mycken nytta, hålft hufvudvårken, tyngden

uti magen, den elaka fmåken , rutfus och

Febern gofvo lig med någon lindring. För

dem forn förut långe varit obftruerade, gafs

en dofis af Sal. Cath. Angl. eller Alk. Mi-

neral. Vitriolatum til l| unce , för at helor-

dra en fnar öpning och en friare circulation

i underlifvef. Under den ftarka feber-hettan

och yrfeln nyttjades Pulv. Nitrolus, åt en del

författ med Alk. Min. Vitriol. dä öpning bor-

de intenderas eller då crifis fkedde per de-

jeöiones alvinas. Åfven lades flåkte Sillar

under fötterna och Kålrots-flufvor omkring

hufvudet, at förtaga, åtminftone förminlka

hettan.

Tunna filade Hafre- och Korngryns-

fåppor eller Vafsla, användes fom dryck un-

der hela fjukdomen. Et Laxer-medel af rad.

Rhei Suec. r Dr. Cryftall. Tartari § Ser. och

Merc. dulc. 2 gr. til pulv. gafs fomlige hvar-

annan afton pro doli, fåfom ftårkande och

aftörande , hålft Lavements ej voro at tilgå

,

i fynnerhet om någon Diarrhée i fjukdomens

början lig infunnit. Pulv. Jalapp, Cornpof.

I dr. pro doli hvar 3:dje eller 4:de afton

continuerades med under hela fjukdomen,

få vida öpning ej blef för tåt, då härmed

uphörde. Under detta författes drycken med
fyrligt af Åtticka, Acid. Vitr. tenue, och på-

mintus at nyttja tjenlig mat, undvikandes få-

ledes all bård fpjs, -rökt, hårikt och falt.

Fri*
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Frifk luft recommenderades i rummen med
de cauteler, lo fx\ til en ordentelig regime å*

ro nödige. På det dofif af Läkemedlen ej

må anfes nog dryg, får jag nu, få vål fom
jag förr haft bedren anmärka, at denna Na-
tion årfordrar ftarkare och ftörre dofes, ån

Allmogen på Södra Orterna., Jag tror få-

dant härröra af detta Nordliga Climatets köld

och condenferade luft, hvarigenom Fibras

Mufculares vunnit en mera rigidité, få at

Materia Noxia vid fjukliga tiifållen fåledes

årfordrar mera force för at elimineras. —
Härigenom hafva alla kommit lig före, ehu-

ru Febern varit nog långvarig och härjande.

Leåfom och Prov. Medicus i IVexio D:r

$. $. COLUJNDER.

De fjukdomar, fom i Cronobergs Lån
förledit år varit gångfe, åro Rödfot, Rötfe-

ber, Fiåckfebrar, Kikhofta och Dragfjuka.

På Lånets Lazarett hafva i förledit år

de fjukas antal varit 91.

Af hvilka friffca åro utgångne - - 62.

Förbåttrade 7.

Obotelige - - - - 3.

Qvarliggande ... 12.

Venerifke Patienter - . - 67.

Om befkaffenheten af et Soldate-Barn

,

vid namn Jonas Nilsson ifrån Odetofta

Jons-
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Jonsgård i Tolgs Socken, fom hållifs före va-

ra Hermaphrodit, och begärde vederböran-

des tiJttånd at i Lånets Hofpital blifva in«

tagit, har jag til Höglofl. Landshöfdinge-

Ambetet, efter forutgången befigtning, in-

lämnat följande beråttelfe

:

- - - Denna u/ling, 17 år gammal, hade e-

mot fin ålder någorlunda fvarande våxt, famt

mera man- ån qvinliga anletsdrag, fom ut-

märkte et gan/ka forgfet och bedröfvat fin-

ne. Cartilago Scutiformis, fom på halfen

utgör det få kallade Adams åple, var icke

få framftående, fom det gemenligen plågar

vara hos Mankönet. Af Naivelftrången, fom
vid födeifen /kall varit fåftad ftraxt åfvanför

Symphyfis Offium pubis , fyntes blott et mär-

ke, liknande en cicatrice. Tätt under det-

ta tecken til Nafvel förekom en röd, hud-

lös, ojämn och högft kån/loöm köttvåxt af

et höns-äggs ftorlek, liknande til utfeenéet

en caro fungofa, fom altifrån födelfen /kall

halva på olika tider, men fårdeles Höö och
Vår, gifvit ifrån fig någon blod, under få-

dan fmårta, at han då nödgats krypa på hän-

der och fötter. Siraxt därunder var en an*

nan nåftan hjertformig och mindre kånfloöm

växt, beklådd med en hud, fom til färg lik-

nade den på glans penis hos recutitos. Den-
na våxt var icke perforerad, utan hade blott

en rima, eller rättare fagt en infertio trans-

yerfalis, af vid pafc 12 liaiers djuphet. På
öm-



272 # ) O ( #
ömfe fidor af ftåilet dar deffa tvånne vaxtet

fammanftötte, fants en fin öpning, hvarutuf

ouphörligen droppade en fkarp och ftinkan-

de^urin, fom på Scrotum och däromkring
,

deponerade et hvirt fediment. Då Sonden
i deffa öpningar infördes til något öfver en

tums längd, hefunnos de hafva en direcrion,

fom fkuile de fammanftota uti en gemenfam
canal til Urin-blåfan. Under den fiftnåmde

växten hängde et mycket fkrynkligt Scrotum,
fom vid flutet hade en klyfning, liknande

commisfura labiorum vulvae. Uti d?tfa Scro-

to kändes högre up ån vanligt, i ttåliet for

Tefticlar, tvånne nåra hvarannan belagne kört-

lar, til en Haffelnöts ftorlek.

At nogare gran/ka befkafifenheten af en

få oformelig födelfe-del, tillåt icke den fmår-

ta, fom denna uflingen vid underfökningen

med mycken gråt och jämmer låt mark a.

Jjm vore dårföre önfkeligf, at denne olycke-

lige och ymkansvårde yngling, fom år alde-

les oförmögen at vårda (it ufla lif, kunde
erhålla tilftånd at uti Lånets Hofpital blifva

intagen, på det, efter defs förmodeligen fnart

annalkande död, en få noggran in- och ut-

vårtes befigtning på honom måtte anftållas

,

fom en få fåilfynt håndelfe i högfta måtto

förtjenar. (a)

Pro-

(a) Härom har ock Coll, Med. Ikrifteligen anhållit

hos K, Hofpitals-Direttionen.
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Vrovincial- Medlens i ÖJlergothtand D:r

Jqh. Gusr. Lodin.

Långefedan hade jag bofdt til Kong!.

Collegium inkomma med redogörelfe för det

förflutna året 5 men öfverhopad af göromål

och refor på Landet, har jag ej förr ån nö

kunnat fullgöra denna min fkyldighet.

På hela förflutna året har, Gudi årad
,

inga Epidemi(ka fjukdomar härjat Lånet*

Jag har ej gjordt mer ån en enda refa

på Landshöfdingens ordres til Eneby och

Qvillinge Förfamlingar , hvareft Rödfot och

Rötfeber började vi fa (ig i Julii och AuguÖi

månader. Denna refa hade åfven ganika vål

kunnat inUkrånkas, om ej Krono-Lånsman-

nen Tidekman, i fin beråttelfe tii Landshöf-

dinge-Åmbetet , gjort fjukdomarne fvårare ån

de vid underfökningen befunnos. Får Röd*.

foten har jag hos Allmogen recommenderat

Herr Profeflor Bergii upgift, Vinåtticka och

Linolja lika delar, hvilket medel, få fimpelt

det år^ har likväl vifat en förtråffelig värkan-.

Venerifka ijukdomen år ånnu mycket

gångbar.

Apothekeo i Diftrtöet har jag med nog*

granhet vifiterat och funnit dem alla i gan-

(ka godt ftånd. Hof-Apothekaren HoffleR

i Norrköping har et förlag, fom vida öfver-

tråffar de andre Apothekarnesj men i an*

J7//.£.N:oi8. S feen*
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feende til praeparaternes godhet, kunna d«
alla anfes for lika goda. På Apothekaren
Nystrons Apothek i Norrköping fant jag

Spirit. Vini retfificatisfimus få ftarkt, at Al-

kali Tartari, fom fiåpptes dåri, låg aldeles

oförändradt, utan at taga til fig minda fuck-

tighet.

Uti min praåifc har nyligen fSrekommit

en cafus Cancri occuhi uteri. Jag har före-

fkrifvit Extraflum Conii i piller, hvaraf nu

tages i drachma om dagen. Tillika dric-

kes Decoftum forte Rad. Taraxaci , och i-

bland för ombyte fkuli Serum håls clarifica-

tum Ph. Sv. Jag hoppas, at få långe knö-

larne ej vårka och få långe Patienten forer

et mildt lefnadsfått, jag ej behöfver fruckta

at de bryta up, ökas och blifva illa artade.

Prov. Medicus i Wafa D:r Herman
Rudolf Hast.

Då åren 1784 och 1785 voro i anfeen-

de til flera Farfoters grafferande för detta

Lån få folködande, har Lånet förledit år

1786 varit få befriat ifrån defla gåfter, at

det fåkert fått anfenligen reparera fina åren

förut gjorda' förlufter.

Rotfeber: några låmningar af denna Fe-

ber fedan de förra åren, vifte lig j början

af året uti Yliöaro Capeli af Storkyrko Soc-

ken, fom dock icart af fig fjelf emot Våren

up-
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Uphörde. En fådan Feber infann lig ock e*

inot /lutet af Höften uti Alajnifvi Capell af

Pedersöre Socken* Denna var förbundet!

med en fvår Diarrhoée och underftcndorri

Dyfenteriej emot denna Farfofs hämmande
blef jag anbefait af Lånets Höfdinge, at dit

uppå Kronans rakning fånda nödiga böteme*

del, hvilka ock hade fnar och 6n/kad vår*

kan.

Flufsfebrar och då och då någon Pied-

refie, vifte lig i början af aret til och med
April månad uti Wafa Stad och Mufhfari

Socken*

Koppor gingo detta år på några ftåiieri

äf Lånet
3
fåfom uti Gamla Carieby ,» Peders-

«5re och Ny-Carleby Socknar, hvareit ymp-
tiing var anftåld af Fåltikår Thodön j och

fåledes utfpriddes ibland demy foni icke art*

togo hans yrnpning ; likafå hån de fertt uppå

Våren uti Witafari och LaukaS Socknar, dar

nåmde Falt/kår åfven ympade* Til nyfsnåm-

de Witafari Socken affånde jag uppå Lands*

hofdingens ordres fria Medicamenfer for derri

fom iågo i Kopporne* Sent uppå Höften in-

kom Koppfmittan i Storkyro och Låchela

Socknar, difförda genom de hår i Landet

kringftröfvande Tartarer eller Zigener.

Venerijka fjukdomen har i år Jikfortt up-

lifvats uti Pedersöre Socken, men for at

hämma (mittan, har den utvåg tagits, at des-

ft uflingar blifvit forfånda hit til Wafa, och

S 2 bår
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hår antingen uppå Lånets Lazarett, eller in-

qvarterade uti Staden , uppå Kronans rakning

erhållit fria Medicamenterj men hvad hus-

hyra, mat och dricka, ljus och vårme för

defle fednare angå, har vSocknen låfvat Lå-

nets Lazarett ( fom gådt i förfkott ) erfåttaj

fålunda hafva ofver 30 flycken lådane Patien-

ter blifvit hulpne och fedan til hemorten för-

fånde.

Af Chirurgi/ka förrättningar hafva 3:ne

Kråftikadors bort/kårande för mig i år före-

kommit 5 alla 3 hafva haft fit fåte på låppar-

ne och varit fmå famt högft 3 år gamla j

för öfrigt åro defle ohyggeliga får nog all-

månne hår på Orten. Utom deffa har jag

bort/kurit tvånne Lipomer, af hvilka den

ftörre , fom hade fit fåte på clunes lateris fi-

inftri, vågde val 3 fkålpund.

"Phyjicalifche Chemifche Verfuche und Beo-

bachtungen Von Sibg. Frjed. Hermb-

stÅdt. Berlin ij%6. 310 f. 8:0 L
Th.

A. har förut gjordt fig fördelaktigt kand
genom åt/killige nytrige Afhandlingar, inför-

de Oms Annaler. Hår förekommer 1:0,

Ajhandiing om Gäsning osh defs alftcr > fom
in-
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Ingen gåsning kan upkomma utan Luftens

filtrade, tror A. at Luftens medvårkan ger

dårtil mycken ordfak, ungefärligen på föl-

jande fått: når den våt/kan, fom år benä-

gen til gåsning, blottftålles för Luften, få

vårkar Atmofphaerens dephlogifticerade luft,

enligt (it begår efter phlogifton, på våt/kana

många Jöft fåftade brånbare delar, och gör

i henne en invårtes rörelfe 5 i famma mån
den upkommer få ökes yttre luftens åvårkan$

Luftfyran lodas och få mycket den, fåiom

en phlogiftifk kropp infupes af armofphaeren

,

få mycket afgifver ock yttre luften af (it

eld-åmne til den gåsaktige våtfkan, hvaraf

vårme alftras, fom vid gåsningar altid mär-

kes , och fåledes befordras hela den gåfan*

de maffans uplösning.

. Vid denne inre rörelfen förefaller altH

en ny fammanfåttning , och Spiritus fom up-

kommer bör anfes fom en värkan dåraf,

hvars beftåndsdelar, oleum Vini och Vatten,

förut val funnos i den gåfande mafTan, men
genom gåsningen blefvo få förenade, at de

kunde famlas, fåfom en brånbar Spiritus.

Man fer något dylikt vid beredandet af de-

finierade Vatten. — Såforn mindre hufvud-

fakelige delar af en Spiritus, anfer A. Aci-

dum Tartari, Phlogifton och Vatten, och

fom denna Syran (kiljer fig från Åttickan

•ndaft med ftörre proportion phlogifton och

S 3 min-
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mindre af eld-åmne, få blir, genom den an*

dra gåsnings-graden , hon beröfvad en del

af (it phlögifton, men (år däremot flere eld-

partjclar af atmofphseren och förvandlas pä
det fåtfet til Åtticka, — Den rotaktiga gås-

riingen ahfer A, för en ordfak til den, från

förenåmde åmnen fmåningom fig utvecklan-

de fpecifika vårmen, hvaraf hela fammanfått-

pingens förflöring nöivåndigt upkommer och
hela kroppen bringas til en fullkomlig uplösning,

2:o, Följer en flor hop vigtiga förfök,

jivarmed A. vil utreda hela uprinnelfen och

nafuren af Mther, Han vederlägger Mao
qve#s, Scheeles pch Wieqlebs hypothefer

j detta åmn-ej han Ijkoar Syrors förening med
Spiritus. yid • Syrors (orening med Lutfalt,

Jordarter och Metaller \ alt efter (om hvarje Sy*

fBS begårelfe tji det ena eller andra åmnet
ar ftarkare eller 1'vagare, blir ock efTetfen af

defs deftillering med Spiritus mer eller min*
dre fynbar i ^Etherj få at ingen Auther up*

kommer, dareft ej den nyttjade Syran har

(torre begår til phlpgifton j Öleum Vini, ån
Acidum Tårtan har, fom år en beftåndsdel

daraf. J3å Syran förmår at qtdrifva Acidum
Tårtan, flåpper hon från (ig en del af fit

eld-åmne, fom förenas med Acidum Tartari

och förvandlas til Åtticka; en de) af denna
AUicka, går med den brukade Syran i före*

ning pch utgör fåmedelft (n Oljaktig vät/ka^

fom vi faHc Mthtr, — På detta (att afhand,

lar
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lar A. 3:0 Saltfyrans förening med Brunftenj

4:0, om Vegetabilisk Syra och hvad förän-

dring den lider af Mineral-Syra 5 5:0, om
Aer purus. — Således ger denna Skrift an-

ledning til många betydande reflexioner i de«-

fe åmnen.

(Allg. Litt. Z, 1787, N:o 43. 6.)

Embets-Berättelfe frän ProvinciahMedicus

i Malmö, Doä. Per. Unge.

Den Hetfiga Feber med hufvudvårk, y-

ra, flackar, ftundom förftoppning, oftaft ut-

fot m. m., hvilken i flere år varit gångfe,

fynes aldrig helt och hållit uphöra : den har

afven förledit år infunnit fig på många ftål-

lerr, ehuru man endaft från Frånninge För-

famling i Fårs Hårad i början af Martii

,

från Borgeby i Torna Hårad i April, famt

från Barfebåcks Socken ockfå i Torna Hå«
rad i November månad dåremot fökt råd

och hjelp. Samma Botemedel, neml. Pulver

af Svenfk Rhabarber, EngeMkt Salt och Tärt.

Antimoniali i fjukdomens början och fedan

Oxymel; ftundom ockfå Campher-pulver och

Spanfka Flugor, fållan och endaft hos ftarkt

folk, fom fjuknat gan/ka häftigt. Åderlåt-

ning, hvilken de förra åren med förmån blif-

vit använd, har ock förledit år gjordt god
S 4 Tår-
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värkan; men om de fjukas och dödas antal

bafva Herrar Päftorer denna gången lämnat

mig i ovifshet.

Mot KikhoJIa, fom i Skartofta Socken

och Fårs Hårad i Martii månad var mycket

allmän och dödat rlere Barn, har jag före-

fkrifvit pulver af Tartaro AntimoniaJi och

Socker at fmålta i vatten , famt Mos af Ho-
tting och Svenfk Rhabarber, hvilket gjordt

få önlkeligt gagn, at enligt Bref af Hr. Pa-

ftor Roos den 2 julii, icke et enda Barn

dödt, fedan de börjat bruka Medicamenrer

och i öfrigt råtta fig efter en dem gifven ut-

förlig föreskrift,

Vencr/ka fmittan, hvilken hittils me-
rendels föigdt Stranden åt , har förledit år

upkommit Jångft in uti Lånet i Hasfleby , Ste-

hågs Förfamiing och Onfjö Hårad, dårige-

»om at Björn Perssons Huftru, fom til fit

Jpåda Barn fjelf ej hade mjölk i Broften,

lämnade det åt et qvinfolk uti närliggande

Hallored Socken i Chriftianftads Lån 5 men
fedan Barnet under denna Ammas vård blif-

vit fjukt och flabbigt, återtog Modren det,

förfökte ej alienaft fjelf at gifva di, utan

räckte åfven grann-qvinnorna det fina Bröfl

af medlidande, och funno innan kort at Bar*

nets fårnad gripit dem an. De kånde intet

faran 5 men då de efter lång tids förlopp be»

fvå-
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Tvärades af får i fvalget och på låpparne,

famt grufvelig värk i benen nattetid och de-

ras Barn åfven
o
bIifvit fmittade, hafva de på

fit Herrskaps, Ofverfte Cojetts föranftaltande,

under en Fåltfkårs tilfyn , fom baftigaft bru-

kat Smörje-Curen , funnit därefter royckea

Jindring, men efter några månaders förlopp

{amma plågor fom tiiförene: hvarföre , fedan

jag på Hög-vederbörlig befallning af den 27
November genom Licentiat Fries gjordt mig
närmare underrättad om fjukdomens belkaf-

fenhet, och funnit, at få många fjuka ( fyra

Qvinnor och fem Barn) ej på en gång i Lå-

nets trånga Lazarett kunde mottagas, har

jag ej funnit annan utväg, ån at föreJkrifva

dem Mixtura Mercuriaiis, fåfom det tjenii-

gafte medlet, dä man ej dageligen kan va-

ra tilftådes. Bad, Laxer-medel, Decoét m.
ra,, hafva under en påliteJig Hufirus tilfyn

och efter en omftändelig fÖrefkrift, flitigt

blifvit nyttjade 3 Licentiaten Fries har ock
federmera befökt de fjuka, och altfammans

haft den goda värkan, at alla tecken tilfjuk-

domen hos de fläfte förfvunnit. En Enka

,

fom fenare börjat medicinera och lider brift

på tjenligt uppehälle, har ånnu fårnad i fval-

get och torde framdeles få föras til Länets

Lazarett.

At federmera farnma fjukdom i Gallarps

och Bofarps Förfamlingar, ockfå i Onfjö

S 5 Hit
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Hårad, angripit ånnu flere perfoner, dårom
får jag framdeles aflåmna min ödmjuka be-

tåttelfe 5 förmodar imedlertid, at åfvannåm-
de botnings-fått , då Licentiaten Fries hvar-

annan eller tredje vecka befåker de fjuka,

och de fom fåledes ej kunna hjelpas, affö-

ras til Lånets Lazarett, blifver både beqvåm-
ligaft for Allmogen och aflöper med dråge-

ligafte koftnad får Medicinal-Fonden.

Apotheket i Landscrona har jag tillika

med Herrar Dotforer LJllholm och Acha-
rius vifiterat den 20 fifti. September, och
funnit därvid ingen ting at anmärka;

Läkare Nyheter:

Prof. i Upfala och R. af K. Wafa Or-
den Doåor C. P. Thunberg, har til Aca-

demien /kånkt fin flora Natural-Samiing. En
få hedrande gerning förtjenar Allmänhetens

högaktning i Gifvarens lifstid och efterkom-

mandes erkånfamme åminnelfej hälft når de

tillika dåraf påminnas huru fnöpligen Acade-

mien förlorade framl. Archiatern LiNNés Ef-

terlåmningar.

Profeffor Ferber, fom icke långefedan

öfvergaf Ryfsland ( Se B, 7 p. 397.) år af

Konungen i Preuffen utnåmd til Bergs-Råd
och
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och Ledamot af Phyfi/ke Claffen i Veten»

/kaps- och Vitterhets-Academien. En, fruk-

tansvårdt , ohjelpeJig förluft för defs Fader-

nesland.

Den namnkunnige Med. och Bot. Pro-

fefforen Joh. Gotl, Gleditsh i Berlin, afled

d. 3 Ocl. 1 786, 72 år gammal.

Emot Ma/kar fom fåft (ig i Nåfan på en

26-årig Yngling, har, efter många frugtlöfa

förfök ingen ting varit kraftigare ån infprut-

ning af Decoft på Tobaksblad , hvarigenom

éfver 200, dels döde, dels lefvande Mafkar
bcrtgådt.

Emot Rodfot bruka Villarne i- America
Alkali Lignorum at intaga med Rum 5 efter

föregångne afiförande medel förföktes det i

London på 8 Patienter , af hvilka 7 blefvo

botade 5 en half drachma tages 2 gångerom
dagen. Refven ftilias genaft och ftolgångar-

ne minfkas.

Emot Afcarides år vanligt at Cliftirer af

Köksfalt åro ganfka kraftige, men at O-
leum Camphoratum, r dr. Camphert til 2

unce Olja, fom 3 qvållar å rad blifvit in-

fprutat, gjordt en oförmodat kraftig hjelp,

år nyligen funnit»

At genom ympning af Peflen göra ho-

nom mindre farlig, år under lifta kriget e-

mpt
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mot Turken af en Ryfk Chirurg, Mathias
Deyio förfökt på honom fjelf. Han blef

därigenom befriad for alla anfall däraf, då

hans kammerater ftupade på alla (idor. På
4:de dagen vifte fig fymptomer af fmittan 5

han drack mycket Vatten och Atticka och

något Vin, famt viftades mycket ute i fria

luften.

Den i Köpenhamn icke långefedan af-

ledne Apothekaren vid Fredrics Hofpital,

Hr. Joh. Dietk. Cappel, har i (it Tefta-

mente snflagit et Capital af 13500 Rrdaler,

fåfom Stipendium for Studerande i Pharma-

cie, Chirurgie och Medicin* I 5 år för en

fådan refa utomlands med 540 R:dal. årligt

arfvode.

Regements-Fåkfkåren vid Låtta Drago-

nerne Hr. Joh. Fredr. Tornbom, år d. 27
November 1736 i Nåder hugnad med As-

felfors namn och värdighet.

S. D. har ock Medicus Pra&icus i Ver-

meland Daniel Rudberg, i Nåder undfådt

lika namn och värdighet.

Pr. Medici Adjunkten och Stads-Phyfi-

cus i Strömftad Docl. Joh. Hinr. Anders-
son, afled d. 12 December 1786.

Affefforen i Kongl. Collegium Medicum
D:r Henric Sparschuch afled den 24 Dec.

1786, 44 år ock 10 månader gammal, ef-

ter
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ter et fvårt fall i en trappa, hvaraf han ge-

naft blef mållös och endaft lefde apoplectice

i 15 timmar. F6dd i Linköping d. 25 Febr.

1742, Son af Dom-Proften dårflådes Doflor

Joh. Sparschuch och defs Fru Christina

Rydelia; biviftat Linköpings Skola fr. 175 1,

Gymnafium från 1756 och Upfala Academie

från 1759. Difputerade 1:0 under Archiat.

LiNNé 1 761 om Potus Cafféce J
2:0 under

Profeflbr SiDRéw 1768 om Cafus Hamorrhoi-

dalis. Promoverad Medicinae Doftor d. 11

November 1768. Syndicus i K. Collegium

Medicum 1 774» Afleflbr 1 776. Var, jåmte

Afleff. Odhelius, af Collegium 177? deputerad

at öfverfe Medicinal-Vårket i Carlscrona.

Med. Licent. Joh. Fr. Wallenius blef

den 29 November 1786 utnåmd til Provin-

ciaUMedicus i Nylands och Tavaftehus Lån,

efter Dotfor Carl. Fr. Zandt, fom på be-

gäran erhållit Nådigt af/ked.

Hr. Chaussier i Dijon har Opererat en

Cataraä 1783, då ftraxt efter incifionen på
Cornea humor Vitreus flöt fom en tunn våt-

fka aldeles ut , få at Bulbus Oculi föll til-

fammans och Starren kunde ej uttagas förr

ån dagen efter, då han fants ftraxt innom
incifionen. Efter 8 dagar v r alt låkt och

den fjuke fick god fyn. — (Denne håndel-

fe år lå mycket troligare , fom jag flere gån-

ger fedt ftörre och mindre portioner af hu-

mor vitrus utflyta efter incifion på Cornea 3

u-
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utan någon elak påfölgd och med fynens bi*

behållande. En tunghåndt tryckning på bulbus

oculi bör dock noga undvikas. J. L. Odhelius.)

Det bekanta förikråckliga Giftet vid O-
ronoko, Curara kallat, (Se B. S:te p* 226)
/kall beredas af mer ån 30 flags Rötter,

Krydder och Barkar, enligt Jefuiten Veigl
beikrifning i Murrs Reifen in Sud-Amenka,
m. m. Nurnberg 17865 8 ; o. p. 91.

Med. Dottorn och Adjun&en vid Ac*
couchem. Professionen i Stockholm , Eiud

Odhelius, år den 14 December X736 i Nå-
der befordrad til Regements-Fålt&år vid Ska-

raborgs Infanteri.

S. D. hafva Regem. Fåltfkårerne Frent-

zel och Möller undfådt Affeflors namn och

heder.

Hr* Mesmer Jät i början af 1784 tryc-

ka en förteckning på de 100 Perfoner fom,
emot 106 Louisd'or hvardera, blifvit Leda-

möter af hans Loge de PHarmonie, och dår

blifvit invigde i hans hemligheter 5 ibland

delTes antal låfte man med forundran den

namnkunnige Franklins namn. Men detta

Jår endaft varit en lift af Mesmer, på det

han måtte få mycket fnarare locka til Äg ri-

ka lärlingar för konften- Franklin, fom



# ) o ( # 287

i fpetfen för de Kgl. Committerade få /karp-

finnigt pröfvat och ranfakat Magnetifme Ani-

roal, viftades nu i America.

K. Lif- och Provincial-Medicus i Bohus
Lån, Do<Tror Nils Skragge, dog i Uddeval-

la den 14 Januarii i defs 49:de år. Han
var född i Vermeland, ftuderat i Upfala,

tjent vid Drottningholms K. Luft-Slott och
utgifvit hvarjehanda AfhandJingar i Låkare-

Vetenfkäpen, t. e. Nofologia DrottninghoU

menfis 17695 Et opnat Mijsfoflsr , m. m. Var
kand för et eldigt fnille, men nog fatirifkr.

Hr. Clas Fredric Hornstedt, fom
reft i Oft-Indien (Se. B. 4 p. 123.) år ny-

ligen til Fäderneslandet återkommen. I Greifs-

vald år han 1736 Promoverad til Medicine
Doftor, efter en utgifven Difputation Frudus

Java Efcuhnti. Vid hemkomften har han

til K. Vet. Academien fkånkt en upftoppad

ung Rhinoceros, och til Kongl. Maj:t en an-

feniig famling Qvadrupeder, Infecler och an-

dra Naturalier famt Afiatifke Kfådedrågter,

fom under hans egit infeende komma at för-

varas på K. Slottet. Til Hiftoriée Naturalis

Letfor i Linköping år han ock in Februario

1 787 befordrad.

Konungen i Frankrike låter genom Sub-
fcription och Publikt underftöd upbygga 4 nya

Sjukhus, hvardera af 1200 Sängar, bvilka

Jko-
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/kola innona 6 år vara färdiga, alla på en

ozh famma tid. Därigenom hoppas Hans
Maj:t afhjefpa de flora ölägenheter, fom det

nu varande flora Hofpitalet PHotel Dku med-
förer, dar flere fjuke inpackas i en wSång,

och hvarigenom omöjeligt blir at förekom-

ma en flor dödlighet. Vid ingången af hvar-

dera de nya Hofpitalerne, upfåttes en Me-
tall-Tafla til at bevara deras namn, fom
minft genom io,coo L. Subfcfiption hårtii

bidraga 5 den nödiga Summan ikali innom
kort tid vara tecknad.

Hr. Petit, Dofteur Regent af Med.
Faculteten i Paris, har an/lagit 66,000 L. at

i hans Födelfe-Stad Orleans inråtta och af-

löna 4 Medici och 4 Chirurgi, fom fkola

betjena de fattiga med råd och fria Medi-

camenterj Medici undfå 500 L. årligen och

Chirurgi 250 L. Staden delas i 4 Qvarter,

och de fom få Su Marci Förfamling at fkö-

ta, få en årlig påökning, Medicus af 100
och Chirurgus af 50 L. (Denne få hederli-

ga Patriotifke anftalt, år en flags imitation

af Stockholms förmån i famma afllgt, dåreft

3 Fattig-Medici fedan 1774 haft hvardera

årligen 66f Rrdaler.)

Stads-Phyficus i Carlshamn D:r Casper

Trendelenburg, år den 6 Febr. 1787 hug-

nad med Profetiors namn och heder.
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Embets-Berättelfe af ProvinciahMedicus i

Halland. Dofi. J. L. Westberg, for

år 1787.

I hela det förflutne året har hår i Lå-

net ej förefallit några gångbara Rot- eller

FIufs-Febrar; och Rödfoten, fom hår på or-

ten år en mycket gångbar fjukdom alla Ha-
ttar, har detta år varit mycket lindrigare ån

flera förlupna.

Venerijke fmittan utbreder (ig hår alt

mer och mer kring Landet. Den flyttar (ig

By från By och angriper nåftan hvar Mån-
niflka på hvart ftålle* De kraftigare medel

böra häftigt tagas til denne fjukdoms häm-
mande , om ej totala Generation hårftådes (kall

lida.

Vid (lutet af September och början af

Otfober månader, började hår bland båttre

folk yttra (ig en Qvartane af en ganfka e-

lak art. Tungan var öfverklådd med et

grönt /lem 5 kylan under Feber-attaquen var

grufvelig och hade i följe med (ig en fvår

ångflan. En ftark yra infant f\g under Fe-

bern , och vid andra och tredje paroxyfmens

[lut voro de fjuke i mycken förluft af kraf-

terne, få at de voro nödfakade at hållas vid

fången, åfven på de feber-fria dagarne. Jag
/kötte ibland andra en fjok i denna Feber,

hvars tilftånd var bedröfligt. Denne fjuka

var efter tredje paroxyfmen , då jag kallades
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til honom, nåftan beröfvad alla krafter. Fe-

bern hos honom påftod hvarje gång 17 tim-

mar, och vid förfta anfallet af rysning, föll

han ftraxt i en förfluåckelig yra, fom fort-

ior til defs fvetten hade brutit ut»
r Tungan

var öfverklådd med et tjockt grönt flem

,

häftiga och flemaktiga krakningar infunno fig

under frysnings-tiden $ under både froflanoch

hettan voro tåta och fruktlöfa trångningar til

urin 5 hettan var ikarp och pulfen liten och
intermitterande; en djup Hummer inföll i-

biand både under kölden och hettan, och

då den fjuke upvaknade var altid yran håf-

tigaftj vid hettans Hut infant^fig endaft en

partial fvett på hufvud och bröft. Denne
fjuka var i fit 63:dje år, hvarföre jag ån nu

få mycket mera fruktade för utgången af fjuk-

domen. Den fjuke hade på egit bevåg nytt-

jat några dagar i rad afiförande medei, hvar-

efter han grep til bruket af Kinan. Ehuru
både Sydenham och Tissot påflå, at i den-

na Maligna fort Frofsfeber 3 genaft Kina bör

nyttjas, vågade jag dock ej följa deras före-

skrift, emedan den mycket orena tungan,

och det beftåndiga upkråkandet af flem ,- tyck-

tes för mig tilkånna gifva nödvändigheten af

evacuerande medels bruk, hvarföre jag ock
med Mead nyttjade Kina författ med Rha-
barber, emellan 3:ne paroxyfme-dagar. Den
fjuke hade af detta Pulfver 2 a 3 rtarka öp-

ningar om dagen. Oaktadt et ftadigt bruk

af
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af Kina-pulvret, fom nyttjades til 3 a 4 lod

emellan hvarje feber-paroxyfme
,

jåmte bru*

ket af Mixtura Salina edit. 2:dra Ph. Sv.,

minfkades Febern ej det ringarte, däremot

aftog den fjukas krafter dag från dag , få at

man ej annat fåg, ån at han /kulle dö. Hart

började åfven ledfna vid Kinan, få val i Pul-

ver fom EmuHion, hvarföre jag blef nödfa-

kad at anfenligt minfka defs invårtes bruk,

och applicerade i ftållet Kina-gröt på magen

,

famt för at underhålla lifskrafterne , låt ho-

nom nyttja en Decoft af Radix Serpentariaj,

och Cort. Peruv. hvartil var håld AquaCinamo-
mi Spirituofa och Syrupus Cort. Aurantiorum*

Alle delTe medel kunde dock ej min/ka Fe*

bern, hvilken nu hade påftådt i 6 veckor,

och hade aldeles utmärglat den fjuke* jag

tog då til röda Engelfka Kinan, och låt den

fjuke i Pulver nyttja den til 3:ne Jod emel-

lan hvar paroxyfme. Förltä Febef-attaqueö

efter röda Kinans bruk, kom 4. timmar fe*

nare ån på de föregående feber-dägarne,

och yran och Hummer ej få flark, Puifetl

mera jåmn och full. Andra Feber-attaquen

kom 9 timmar fednare och Febern påitod

ej mera ån 6 och en half timma* Alla fymp*

tomerne voro denne gången lindrigare ån fö-

regående Feber-dag. Tredje Feber-attaquen

påftod endaft 3 timmar, och då fjerde Fe-

ber-dagen kom, vifadé fig ej Froflan> och

har ej fedan återkommit. Den fjuke fort*

T 2 ht
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far ånnu med bruket af Kinan och hämtar
dageligen hull och krafter.

Et Symptome, (om jag ej förr fedt i

någon Frofsfeber, får jag hår nåmna : Den
'fjuke började på femte veckan af defs fjuk-

dom ouphörligt fpotta, och det fom upfpot-

tades var et tunnt, mörkt och högft ftinkande

flem; et fvårt åckel infant lig åfven med
denna fpottningen, men den fjuke kunde
aldeles icke upkråka något. Som jag påmin-
te mig at Pringel uti Traitement des fievres

Malignes des Hafpitaux uti häftigt påkom-
mande våldfamma kråkningar, nyttjar til de-

ras dillande, brufande Mixtura Salinaj få ha-

de jag luft at förföka hvad detta medel hår

flculle göra, och fant med nöje at medlets
värkan fvarade fullkomligt emot min ön/kanj

ty iå fnart den fjuke intagit denne Mixrur,
uphörde efter några timmars förlopp all äc-

kel och flanken; i fpotten förfvan fullkom-

ligt. Den ftinkande fpotten med äcklet å-

ierkom fiere gånger under fjukdomenj men
förfvan altid vid bruket af Mixturen. Pring-
ies förklaring på detta medels värkan, tyc-

ker jag åga liten grund. At den ftinkande

luckten hår förfvann i fpotten, därigenom aC

Mixturen gaf en ny ftållning åt Mag-nerver-

nes yt-åndar, år ej troligt, utan lårer det

vara mycket fannolikare, at det fine Apidum
Aereum i Mixturen, corrigerade de rötakti-

ge ångorne i magen*
Vid
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Vid November månads början inföll hår

«n ftark köld med froftlupen mark 5 och då

kölden hade påftådt 8 dagar, började myc-
ket folk at fjukna af Flufshoftor, med hviU

ka gemenligen fölgde kånoingar af fting i

bröftet, med lindrig feber och hufvudvårlc.

En åderlåtning på 8 til 10 unce blod, et

kylande Laxer-medel och några Camphert-
pulver borttogo gemenligen fjukdomen. Af
alla dem fom af denna fjukdom blifvit an-

gripna, vet jag ingen fom icke gådt lyckeli-

gen igenom denfamma. Under famma tid

har åfven hår i Lånet grafferat farliga Pe-

ripnevmonier. De fjuka hafva gemenligeo

på andra dygnet från fjufedomens begynnel-

fe, fallit i häftigare och en utom ordentelig

ftark fvett, hvilken påftådt dag och natt 5 re-

dan på 4:de dygnet hade de fjuke et för-

ftåldt utfeende, och då 6:te dygnet ingick

dogo de. De fom undergingo denna olyck-

liga utgång, voro gemenligen fåmre folk,

iom ej erhållit tidig och kraftig hjelp. 3:ne

ftarka åderlåtningar innom dygnet, hvarvid

tiifammans gemenligen aftappades 36 unce
blod, en flor Spanfk Fluga emellan axlarne

och 2:ne fmårre på Vadorne, voro de me-
del fom frålfte alla de fjuke jag hade under
min Ikötfel, utom en hvilken dog vid bör-

jan af 6:te dygnet. Vid deffa Curers lyckliga

utgång hade icke Viftribl-fyran den minfla delen,

hvilken, få fnart (Jen blifvit nyttjad, efter et

T 3 hälft
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hälft dygns flut, altjd förekom den farliga

och dödande (vetten, fom Citron-fyran eller

Oxymej bvarken kunde förekomma eller min*

fka Större delen af de perfoner fom ägde
{vagt bröft, blefvo i denna månad anfatte af

Flufshollan med lindriga pleuritifka fting och
Feber; men ingen af dem angreps af den
farliga Perjpnevmonien* Deffa fjuka återvun-

no fnart hålfan genom en åderlåtning pä ar-

men, genom et LaxeNmedel af Infuf, Sen*
pas, ljumma fotbad til nättema och en E-
mulfion af Mandlar och Melon-kärnor med
JSyrupqs Papaveris.

Jag har fed.t en farlig bändelfe ordfa.

kad af Rbeumajjfm? i käften, fom blifvit il-

U fMtU
JEn fattig arbetskarl hår i Halmftad fick

en fvår tandvärk vid flutet af förleden April

månad, för hvilken han på egen hand bruk*

fe åt/KilligC, men gtan ringafte förbättring,

Sluteligen rådfrågade den fjuke (ig med en

yiis Ritfkår, fom rådde honom at nyttja he-

ta omflag af HafregrötJ varken i (tåilet för

at däraf lindras, tiltog* käften och öfra de-

Jerj af halfen på famma fida begynte at fauU

na, icke deftomindre fortfor han med Gröt*

pmflagen i flera dygn, då äntligen under

käften tvänne hå| vifade (ig, utur hvilka en

eopiepfe mängd af materia utflöt af en högft

ftinkande art." Fältskären bad nu Patienten

Hphör# med Gröt-omflagen, och ordinerade i

det
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det ftället at hålen /kulle betackas med Håft-

plåfter, hvaraf, fom han fade, de fnart /kul-

le lakas och ået onda f6rfvinna. Den fju-

ke, med fullt förtroende til fin Läkare, bru-

kade PJåftret 5 men i ftållet för at bålen un-

der käften /kulle läkas, upkom et nytt bak-

om örat, hvarutur en mångd af tunn illa

ftinkande materia utflöt. Den fjukas krafter

började nu anfenligt aftaga ; han måfte be*

ftåndigt hålla fig vid fången och hade hem-
lig Feber med ouphörlig törft. Som han fåg

at denna fjukdom angick lifvet, få kallade

han mig til fig. Vid ankomften til honom
underfökte jag /kådan med Sonden, och fant

den äga fri gång til Os Zygomaticum til

bakdelen af halfen och långt ned på bröftet

til Buk-Mufclarnes attachementer. Jag öpna-

de genaft fkadan i alla delfa tre direktioner,

hvarvid en ftor mångd af et högft ftinkande

fanieuft våfende utflöt från alla kanter. Då
öpningen var fkedd, fåg jag at en flor del

af främre portion af Mufculus biventer, en del

af Mylohyojdeus, af Sternohyojdeus och

Sternoclejdomaftojdeus voro förtärde} få

at, om öpningen fkedt några dagar fenare,

utan tvifvel håndt, at denna högft frätande

inftångde materien angripit Carotis och gjordt

en dödande förblödning. Denna Mannen
hade redan en Heäiik Feber i tämmelig hög
grad, var mycket matt och arlallen. Jag
förbandt de förfta 8 dagarne fåret med tort

T 4 Un-
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Linnefkaf, fuktadt med Baifam. traumaticus,

hvarigenom materien få val til confiftence,

fom lukt och fårg dageligen förbåttrades ;

därefter nyttjades Ungventum Bafiliconis och

Ungv. e ftyrace p. aa. til defs vanliga ex-

iicantia kunde brukas. Den fjuke nyttjade

under hela Curen Kina och fpenvarm Mjölk.

Ibland det fom år vårdt at anmärkas vid

denna fjukling, år at han i flere år plågats

af fvår Lånde-vårk och vårk i högra knäet,

men at han efter denna accident i käften ej

haft minfta känning af värk hvarken i höf*

ten eller i knäet.

I Januarii månad innevarande år for jag

på Landshövdingens anmodan at befigtiga en

död , fom fades vara förgifven. Vid Likets

öpnande befants magen vara upfyld af något

Liquidum, och då den upfkars var uti den

et fvart vatten omkring et ftop. Ådrorna i

magen voro upfpända, och botten af magen
djupt inflammerad och öfver alt i den fyn-

tes fmå gangraenerade fläckar. Små hvita

bitar af Hafregryns ftorlek lågo kringftrödde

på magens väggar. Högra magmunnen var

af ovanlig tjocklek, och då den öpnades

fants i denfamma ligga en Gift-bit af en ärts

ftorlek 5 en gangraenerad fläck af et Plåtöyc-

kes vidd, var där Gift-biten hade legat. At
Giftet hvarmed den döde blifvit afhänd lif-

vet, var Arfenik, röjde få väl den ftörre bi-

tens yttre utfeeode, fom fotaktiga fmak och

Hvit-
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Hvitlöks-Iuckt, då något af den lades på
glödande kol. Detta Gift hade blifvit gifvit

ät den döde i Gröt om morgonen då han

ikulle åta frukoft. En ung Flicka fom var i

tjenft hos honom och fkulle blifva defs So-

nehuftru, var den fom förgaf honom. Den
döde hade lefvat på tredje dygnet från den

tid han fick Giftet.

Utdrag af et Bref frän en Präjlman i

Landsorten , dat. d. 2 Martti 1787.

- - - Nu, fedan Hans KongL Maju befalt

ofs Pråfter, at åfven inhåmta de allmännare

grunder i Medicinen, för at, vid timande

Farfoter, kunna meddela våra åhörare något

råd, och åtminftone förekomma orådj torde

vi noppas, at icke mera få öppenhjertadt

blifva upförde bland Qvackfalfvare- och Fu-

/kare-flsrået , fom fkedt uti en genom Tryc-

ket utkommen Embets-Reiation, uti hvilken

det med et något hårdt yttrande heter, at«

Prdfter^ Ryttare , Käringar &c. falla PracH-

ci på Landet i Embetet och betaga dem fin

utkomft (a). De Pråfter åro vårkeiigen få,

fom befatta fig med fjukvården fåfom en fö-

T 5 de.

(a) Veckofkr. för Iikare - och Natur-Forikare VI B.

pag. 58-
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dekrokj och då vi, i aofeende til vårt Em-
beres plikt, oftare viftas vid Allmogens fjuk-

fångar, ån Läkare, få lårer ingen ömfint och
vältänkande Medicus, käfta någon flack på
vårt förhållande, om vi vid åfynen af mänsk-
lighetens lidande, jåmte upmuntringar til tå-

lamod och Chrifteliga tröftegrunder, föke/kaf-

fa den af fmärta och plågor genomträngda
kroppen någon lifa. Aldraminft förtjene vi

i detta ögnablick någons afund. Vi beflite

ofs i fynnerhet därom, at vare råd åtminfto-

ne ej må (kåda, och om de ej hjelpa, få

hände/ ock fådant ofta de erfarnafte Läka-
re. Atminftone meddela vi dem utan min-

fta anfpråk af betalning» Allmogen år vär-

keligen i gemen rädd för DoÄorer och kon-

ftiga Medicamenter \ och genom et illa an-

vändt bruk af de Läkemedel, dem Läkare

fända til fmittade Landsorter, händer ftun-

dom at denne farhoga billigt okas. Jag vil

därpå anföra et exempel. Ar 1773 gick Röd-
fofen Epidemifk i en vifs Landsort. Prov.

Medicus /kickade Ipecacuanha til Socknarna,

och ået år en vifs fanning, at hvar enda

fjuk, fom tog detta medel, dödde. Kyrko-

herden, en Man af 70 år, defs Fru och 8
perfoner lågo i denna Farfot, då Medica-

menterne ankommo. Kyrkoherdens Son, en

annars ralk yngling, var den enda fom tog

kräk-roten, och juft han var den enda fom

omkom i hufer. I Socknen bland Allmogen
ha-
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hade Ipecacuanhan famma bedrörliga värkan,

få at ej en enda fråltles, fom dåraf tagit.

Kyrkoherden vågade fåJedes ej utdela mera

dåraf. Däremot nyttjades med ftörfta fram-

gång helt enfaldiga Hus-curer , af Linolja,

eller i brift dåraf, kokt Grädda med ofaltadt

Smör, fom lindrade dejeäionernas fvårhet,

och Åtti:ka tilblandad at bryta rötan 5 och

fedan Tubus lnreftinalis blifvit renfad med
et Rhabarber-pulver, underftödt medelfl en

lindrig Decocl af Cortex Rbamni Catharticf,

gafs en fvag Decoft på Al-bark, med den

varfamhet ordinerad, at den adftringerade,

utan at ftoppa. Således uphörde Epidemien

,

ehuru den var i fin början ganlka maligne.

Ordfaken at Ipecacuanha vifade (ig få fkade-

lig, låg val icke \ fjelfva medlet, utan för-

modeligen antingen uti dofis , eller ock dåri

at den ingafs under obehörigt ftadium af

fjukdomen.

Det vore fåledes af mycken vigt, at

Herrar Provincial-Medici, då de fånda Me*
dicamenter til Socknar, at genom Pråfterfka-

pet utdelas, tillika meddelade fullftåndiga un-

derråtteifer om Farfotens olika ftadier, mö-
jeliga Complicationer, Crifes, Remisfioner,

m. m. få at medlen kunde därefter lampas.

Nu händer rått ofta, at en okunnig, genom
et Emeticum, fom bör gifvas under Remis-

fions-tiden, åftadkommer fördubblade ore-

dor, cår han meddelar det under Paroxy-

fmenf
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fmens tiltagahde; eller ock at man, ufan at

gifva akt på Inflammatori/k Complication

,

genom et häftigt purgans ökar våt/kornas cir-

culation och tillika det onda 5 eller ock med
evacuation turberar en naturlig Crifis, fom
vil determinera til fvettj o. f. v. Dårföre

iilftöta ofta Inflammationer, Gulfots lympto-

mer och Indurationer i Vifcera , hvilket All-

mogen tilfkrifver medlet, då det likväl be-

ror af defs otidiga bruk. Vi måfte ock då

forlåta, at en Allmoge, fom äfven har kän-

jflor, fattar fördom emot fådane biträden,

hvilka få utmärkt öka defs plågor.

Ingen Läkare, fom med vänlighet, män-
nifko-ömhet och fogelighet umgås med de

fjuka på Landsbygden , lärer kunna klaga öf-

ver ftudfighet och oginhet 5 men om det /kul-

le hända, at en imponerande röft, en befal-

lande hårdhet och en Hågs häftighet i tiJtal,

fom förråder föga medlidande, (kulle yttras

vid Allmogens fjukfängar, få år intet under,

at fådant har en mindre förmånlig värkan

,

hälft Allmogen år mindre uplyft och förtje-

nar äfven på den räkning någon mildhet och

lindrighet.

En Läkare kan aldrig vara för mycket
omftändelig , då han förordnar något för All-

moge. Han måfte til och med repetera det

han fagt och underföka om man förftådfi

hans mening. Vid en refa år 177^ hörde

jag en Patient omtalas, fom låg utom hopp.

Han
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Han var en ung Drång , fom fallit i en Vår-

frcfla, för hvilken en Läkare gifvit et Kräk-

medelI, med tilfågelfe at dårpå /kulle dric-

kas få mycket ljumt vatten, fom någonfin

möjeligt var. Modren höll (ig efter bok-

ftafven^ fatte en femkanne-gryta på elden,

och låt den fjuke ftraxt på Pulvret dricka

det ena halfftopet efter dGt andra, tils ej

mera rymdes. Följden blef, at Pulvret ej

vårkade , emedan det var för mycket dilue-

rat$ magen blef få fpånd at vatnet ej kun-

de afgä , och hela kroppen upfvålde. — En
vördoadsvård och trovärdig Man berättade

mig en håndelfe, fom fynes vara hopfmidd
at roa fig åt, men dock år vårkeJig -- Han
hade för en Bonde ordinerat et Cliftir, det

han fjelf kokat och tillagat, famt gaf, fåfom

han tyckte, den tydeligafte inftruåion om ap-

plicationen. Huftrun återkom med beråttel-

fe, at det vårkat en häftig upkaftning, och
omfider utröntes, at hon til fullo fölgt före-

lkriften , men applicerat pipan i munnen , få

at Patienten med outiågelig vånda emottagiC

en få långfamt filande drick. Lyckligt vis

var detta icke få farligt, fom förvåndt.

Allmogens Febrar åro gemenligen häf-

tige, emedan naturen mindre förfvågad, ar-

betar med dubbel ftyrka på det ondas affö-

rande. Men jag har trodt mig finna, det

Evacuantia för dem icke altid böra förordnas

i ftora fatfer. Herrar Provincial Medici fån-

da
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da gemenligen lika afvågde Pulver, men jag

har altid funnit rådligt at dela dem och con-

tinuera fmåningom til verkning följer. Kräk-

medlen foka ftarkt, och om de ej varfamt

ingifvas, åro de ftundom fkadelige. De fom
tagit fatfen i fmå prifer, hafva i mitt tycke

mått båttre. Alle tåla ej heller Jika. Förhopp-
ning år altid närvarande når en Bonde år

ijuk; och at drifva, med en enda dofis , fa-

ken i gång, har altid fyn ts mig öka Febern
och Hållen, dem Allmogen måft öfverkla-

gar, och hvilke kan/ke ftundom hårröra af

Fibrernas rigiditet eller vader. Allmogens
Crifis fker ofta med fvett , och det vore vål

,

om man mera attenderade dårtil, ån vanligt

fker. De flåfte Febrar, fom lämnas åt natu-

rens hjelp, få intet annat biträde ån vatten-

dryck, bvarefter Allmogen altid längtar , och
til hvilken alle vilde Nationer taga tilflygt i

fina fjukdomar. Då jag 1775 drack Brunn,
ankom en morgon bud från en Bonde, fom
långe legat i Rötfeber, och nu begårte kö-

pa 4 kannor Hålfo-vatten. Jag afftyrkte vål

den Curen, men budet fick, fedan Bruns*

gåfterne bortgådt, (it kåril fyldt* Patienten

drack det med längtan och blef fri/k. Mi-
neralen kunde icke värka, emedan den re-

dan förrlugit, innan vatnet brukades. An-
nars fynes vatnet i gemen icke vara få o-

tjenligt, i anfeende til den Ikårpa, fom af

Landtraaunens falta diet tildanas i bloden,

en-
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endaft man kunde hindra de fjuka af dricka

det få iskalt under Febren, fora vanligen

Jker. (a)

ProfeJJor Sparrmans Anmärkningar vid

den Recenfwn af Mufei Carlfoniani

Fafciculus I:mus y
hvilken man tillätit

Jig infora pag. i$f22 af denna Jour-

nal, hvilken Arktals blijvit ufgifven.

Recenfemen yttrar (ig pag. 21 fåfom mi-

na belkrifningar ej altid för honom vore til.

råckelige och begripeiige 5 dåruti tror jag ho-

nom vårkeiigen, ty för at begripa fordras

begrepp. Af den under Göttingfke Veten-

Ikaps Academiens infeende förut utgifne Re-

cenfwn af famma Mufeum Carlfonianum ha-

de Recenfenten annars kunnat få lår a, at man
funnit mina be/krifningar både begripeiige

och ej onödigt vidlöftige, utan aldeles efter

LiNNEi/ka methoden. Gåttingjkc Recenfen-

term hafva för öfrigit funnit, "atSPARRMAN-
fka Mufeum Carlfonianum vida öfvertråffar

andra Fogel-vårk, hvilka man hållit för /kö-

na, fåfom det ALBiNfka och EDvARDlka, famt

ger aldeles icke vika för Nozemans, Dau-
bentons, Pejmnats, Hayes , Lathams och
Brovns Fogel-vårk, utan åfven i viffa mål
gör detta rangen tviftig famt ofiridigt tager

fö.

(a) Dagcliga ärfarenheren vifar dock hvad Ipecacuanha
är för et härligt medel , cakudl bvad i föregåcud»
Brc£ anförest

§
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företrädet, medelft valet af Foglar, hvilket

år det fanna ögnamårket på Omithologiens
förkofran och forebygger den allmänna kla-

gan, at man nödgas få ofta dyrt köpa en och
famma Fogel hos får/kildte Aufiores." Jag
har bordt åberopa mig den Gåttingjke Re-
cenfionen, för a t fågna Patriotiske Landsman

;

det hjelper ej med om bemålte Recenlion
/kulle ytterligare fåra någon afundsfull.

Det enda fom Gotting/ka Recenfionen
vid Mujei Carlfoniani förfta Fafciculut haft

at påminna, år det billiga, at jag bordt up-
gifva Graveurens namn, efter han fjelf för-

tegat det$ jag" finner dåraf, at den vackra
gravuren och fjelfva Fogei-figurerne få myc-
ket uptagit Gåttingjke Recenfentens upmårk-
famhet, at lått kunnat öfverfes, det graveu-

ren Tab. XV under Tarao Hybridut utfått

iit namn. Det år ock möjeligit, at Gotting-

Jka Recenfenten råkat få et aftryck af fam-

ma Planche innan Herr Acrell därpå "grave-

rat fit namn. Imediertid, för at någorlunda

hjelpa detta, vil jag förmå Herr Acrell, at

på Plancherne af tredje Fajciculus, fom nu

åro under arbete, oftare utfåtta fit namn.

Jåmte det man i Sven/ka Recenfionen

I. c. af denna Journal i fm enfaldighet tånkt

göra Herr Acrell compliment med det, at

han kunnat gravera fint och at flikt /kulle öf-

vergå allas förmodan, få hade Sven/ke Re*

cenjenterne, om de förftådt någon Latin af

mitt
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mit Företal til Mufeum Carl[ontanum , ej Tå

platt bordt förgåta at anföra, det man för

Original-Ritningarne har at tacka Kongl. Se-

creteraren i Krigs-Exped. Hr. J. Carl Lin-

nerhjelms ypperliga talent i Teknings- och
Mälare-Konften. Herr Acrells ftora merit

åter år nu icke at biott med en fin, utan

med en til ändamålet lämpad både rTn och

ftark gravure förenad, med, och iåmpad til

fårgornas accurata användande och nuence-

rande^ få i tryckningen, fom iliumineringen,

at det gör båfla efTecl, det år, nårmaft lik-

nar Original-Ritningarne, eller, fom år det

famma, fjelfva Naturn.

Herr Acrell fjelf och- hvilken kännare

fom hålö, lårer ej kunna undgå at väckas

til både medömkan och löje öfver Recen-
fentens berömmande af, och omdöme om
defs gravure: Herr Acrell år af fina förr#

många vackra Arbeten för val kand at kun-

na gravera finare då behöfrs, åfven Foglar,

(t. e. fe KongL Vet. Accd. Handl. år 1779
Vol. XL.) utan at det nu enligt Recenf. bor-

de Öfvergå allas förmodan, eller af Recen-
fenten nu utropas för oförliknelig gravure,

då fåfom ofvan anmärkt, den lyckeliga effe-

kten af gravurens och coioritens förening

hår bordt bafvas affeende på och beröm-
mas.

Som efter alt månfldigt utfeende ej får*

deles ofta någon dugelig Hiftaricus Natura*
?III. B. Nio 20. U m
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lis recenferar för denne Sv. Journal för Lä-

kare- och Natur-Forfkare , år det mig öfver-

måttan indifferent, hvad omdöme man dåru-

ii faller om mit eller andras arbeten in H.
Naturali; man borde dock ej tillåta lig fé-

dane ofanningar, fåfom I. c. pag. 21, dar

Svenlke Recenfenten confunderar fina orim-

lige tankar med hvad jag annorlunda anfört,

eller gifvit anledning at vara iåttrogen om.
För at uttyda alt til det båfta, vil jag

hoppas., at Recenfenten råkat at begå detta

fel, icke i någon upfåtelig affigt, om. icke

enfaldig välmening , och blott genom det,

at han bruftit i begrep och kännedom af La-

tin/ka Språket, på hvilket beikrifnirigarne å*

ro författade, ty huru hade han annars kun-

nat infinuera det man med mig låtteligen

kan tro, at Loxia Flamengo år en varietet

af Loxia Pyrrhula, a t Emberiz.fi Maelbyen-

fts år en kring hufvud och hals grånad Grö-

niog? Jag påftår val icke at denna fiftnåmn-

de meningen hvarken illa anilår Recenfen-

ten , eller denna Journalen , ehuru jag

nog bordt och /kulle evinnerligen blygts

,

om jag råkat at yttra denfamma; men det

kan ju ingen neka, at Recenfentens upfö-

rande i detta fall år et rån mot fanning och

brott mot alla forri låfa hans Recenfion.

Hvad Loxia Flamengo beträffar, få har

jag blott fagt, at den har famma ftorlek och

iiatur
fc

fom £,, Pyrrbula, men at jag ej få

låt*
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lått kan afgöra, om åct år en varietet af

denfamma, eméuan L* ftyfrengo hela året i

Bur, behållit lin fårg och mådt väl.

Som man (Jag vet ej af hväd ordfak)

hår i Stadeb varit angelägen, at fprida det

ofanna ryktet, at L. Flamengo til fårgen i

Bur förändrats innan den kommit Hr. Stats-

Secreterären och Ridd. Carlson tilhanda,

bor jag nyttja detta tilfållet at ge tilkånna,

det denna FogeJ blef.högbemålte Herre fltånkt,

nyfs efter det. den biifvit fångad, lamt af

honom fjelf, af mig och fiere andre obfer-

verades , långt öfver aret förblifva aldeles o-

föråndrad til fårgen.

For min del år jag mer benägen at tro,

det L. Flamengo år et gan/ka diJiinB Species
,

förmodeligen vilfeferande från de Norra trak-

terne, fåfom Parus Salbyenfis , det Jarer biif-

vit från Ryteland, enl. hvad nedanföre jag

får vifa. Den difTer. SpecifTca, Defcription

och anmärkning jag anfordr, rörande L. Fla-

mengo, vifa åtminftone emedlartid at jag ej

med Recenfenten år låttrogen. Jag hvarken

Jått kunde eller .ville afgöra vill, at L. Fla*

mengo år diftincl Species, emedan jag nog-

lamt förefåg at det mindre lått kunde fattas

af et trängre begrep hos Scolares, af ordfak

at Skator och Kråkor* någon gång hvi.tna, få-

fom Recenfenten det rätteligen anmärkt.' I

anledning håraf vil jag tils vidare öka den-

na RecenJentens "lilla nitta kunflsap därmed*,,

U 2 at
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at båd« i Skåne och Veftmanland gifvas an-

fenlige fkåckar af hvita Svalor, at nu i Vin-

ler ej långt ifrån Stockholm blifvit Ikuten en

livit Mufcicapa af olika ftatur (rån någon af

de andre Svenfke , at hvita Ikornar gifvas,

(at hvita Björnar finnas af får/kildt Species,

må val ej undfallit Recenfenten) En anfenlig

mångd hvita Foglar kanna Ornithologer öfver

hela verlden för at vara conftante och ej va-

rierade Species, men Recenfenten lämnas

gerna at dömma om alt detta efter fin fatte-

gåfva, med förbehåll, at han ej vidare lu-

rendregar något af fit kram på min rakning.

At Emberix>a Maelbyenfis /kulle vara en

kring hufvud och hals grånad Gröning, har

jag vift aldrig fagt, och år jag få fjerran i.

från Recenfentens låttrogenhet i detta mål,

at både jag och flere, få Ornithologi, fom
non Ornithologi, funnit (Jen öfvermåttan ri-

dicule.

Emedan hvarken min Belkrifning eller

Figur ge. anledning til något grönt på Fo*

geJn Qvaeftionis, månne icke flikt gifvit an-

ledning til det betydande Svenfka ordfprå-

ket grön-ögd? eller månne dammiga Glasö-

gon eller annars grumlig fyn , vid et dåligt

lalg-ljus förvillat min Recenfentt Men fom
min belkrifning icke heller ger anledning til

något grönt, år ej felet på Recenfentens fyn

allena, jag vil dårföre tillika underråtta ho-

nom! at deana af honom förmente Gröning i

Ju-
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Julii manad vid Mdlby Herregård långe rög-

de fig med et' från alla andra Svenfka Fog-

lar gan/ka (kiljaktigt late, innan den i där-

varande höga Alar kunde fes och /kjutas.

Renenjentens förmodan, at Parus SaU
byenfis torde ej utgöra fårfkildt Species, är

val ej Rccenfentens begrepp olikt och ovär-

digt, men för mig vore det få onekeligenj

Profeflor Falks nyligen tryckte och hitkom-

ne Refebe/krifning vifar, at detta ilag Parus

åt på viffa ftållen i Ryfsland allmänt och af

Herr Pallas åfven anfördt fåfom diftinft Spe-

cies.

Men jag bör fkynda til Recenfiott an-

gående Anas Dtfpar, fem framför alt krö-

cer min Svenfka Rtcenjents Snille. För at

ej aldeles modfälla honom , bör han mycket

berömmas för det han ändå vet at mäft alla

Anates åro Difpares , och framför alt, at då

han
,
(ehuru af fina förtråffeliga (kål föranledd)

lakat at mifskånna Anas Di/par för en hem-

tamd Anka, han likväl ej få fnart råkat mifs-

taga den för en hemtamd Gås!
Hvad namnet Di/par beträffar, fom Re*

cenfenten fvårligen finner betydande, får jag

(vara, at Gottinglke Recenfenten ej haftfvårt

at fjelfmant infe, at det Var i anledning af

den ganfka flora olikheten imellan Mas och

Femina: Namnet är ju defsutom i alla fall

lika betydligt fom Impar , hvilket fjelfva

den ftora LiNwé gifvit åt et Spccics Anas,

U 3 och
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och då Recenfenten fedthemrarodeAnkd af al-

deles (amma färg fom Anas Difpar , få har

han vit} varit förvillad på mera ån fynen

,

ty det ena Sexus har under Capitafn Cooks
fifta Refa blifvit uptåckt på VeflraTidan af

America och i Herr Pennants nyligen uN
komne och af Au&or mig fån de Årtlic Zoa«

logy blifvit ritad under mmnztWefternDuck.
En v.arittet af famma Anas tycks vara Hal-
lers Drepanoptera, fom håller hV på otil-

gångelige klippor i Kamfchatkadal/ka Haf-

vet.

Recenfionen få af min Refebefkrifning
f

fom 1. c af Muf. Carljonianum införde i

denna Låkare-Journål, åra våj til fin natur

under all critique, men' dels fur det ofanna

man dåruti anfört på .min rakning, dels för

at göra någre nitiflie Kånnate af Orniihologien

til viljes, har jag denna gången til defla an-

märkningar dårå måft nedlåta mig.

Kort och enfaldig undervisning om HdU
fans 'bevarande ,

grundad pä Mdnnifko~hdn-

fiedom af C. H. v. Hjekne", Öfverjätining,

år Titeln på en liten Trasat fom förledit

år utkommit frän Cronlands Tryckeri 5 den
innehåller 60 fidor i liten Oclav.

Boken börjas med Dedication til Hen»
nes Majtjldt Drottningen , hvarefter följer an«

led-
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ledning til öfverfåttningen , fom A. tagit dår-

af, at ingen Aj'handling nog kort, tilrdcke-

lig, tydelig och enfaldig, (a) at vifa Allmän-

heten på fpåfen til en fådan kännedom, fin-

nes på Svenika, hvarföre A:r öfverfatt den-

na Traftar , fom Jian på Tyjka redan 1756
utgifvit. Autlor fmickrär fig få mycket mera
om bifaU, fom Bokens egna värde fordublas

med en vårdad Drottnings Namn , oth at tvif-

la därpå, vore at vanhedra et uplyjl och

tackfamt folk (b). Sedan kommer förbere-

delfen , fom innehåller et nog vidlyftigt Tal
om urfprunget til våra krampor, betragtade

både Theoiogice, Moraliter och Phyfice

,

hvari A:r år rått elak mot våra fmliga fåre-

fläUningar och däraf upkomne finlige begäreU

fer 5 han medger val, at de äro ofs gifne at

fiundom vederqvicka vårt hjerta och forfåt-

ma detta vårt lifs vedermöda, men fom de

endaft Jlräcka fig til ytan, bedraga de ofs , Ii"

kafom Djuren, rätt ofta» (c)
' U 4 Dar.

(a) Hvad den fednafte epitheten angår, kan Auftor

fmickra fig med at knapt någon i nyare tider

hos ofs utkommit, fom härmed kan jämföras %

hvad åter de förra vidkommer , öfvertråffas han

vida af alla, fom hos ofs til tåmmelig mycken-
het åro utgifne.

(b) Hvad bör man dock ej frukta i defla verldens fi-

lta tider , då icke en gäng et få ftort namn kan
freda enfaldigheten,

(c) Månge tro dock nu at" vare utvårtes finnen ha

ligtigare föremal ån våra nöjen , och at Djurei,
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Därefter följer fjeifva Afhandlingen, nvar-

af denna Bok endaft utgör förfta Delen,
och år denne indelt i 7 Capitel.

At göra af denna Bok ennoggran Re*
cenfion, vore at fela mot egen ur/kilning,

och mot Allmänheten 5 hön år i fanning af

den halt, fom kanfke det i6:de Seculum
kunnat lyfa med, men kan i ået närvarande

endaft tjena til /kugga emot det ljus fom
Phyfiologien m. m. nu har,

lifta CapitJet om Lakare-Konften i gemen.
Kroppen beflår aj Sulphur , Merturius ocb

Sal, och ja fnart deras famband fonderflites

och de icke rätteligen taga emot och förblan-

da fig med hvarannan eller den nådiga Pro*
portion fattas , upkommer fjukdom (d). Fyra
fårfkildte vågar i invårtes Curer gifvas, hvil-

ka tjena at äterftålla dess förlorade jåmnvig-

ten, (e)

2:dra Cap* Qm bcjkaffenheten af de for-

ndmfla Mdnnijko-kroppens delar , börjas med
an be&rifning på hela 23 rader , om Mån-
ni/kans danande, tilväxt i och utom Moder-

Jif-

under det de följa fina utvårtes finnens begår,
Stminftone Phyfice ej mycket bedraga fig.

(d) Defle principi* åro nu för tiden med alt annat

Alchemiftiikt tokeri iandtförvifte ur hade Chemie

och Medicin \ och denna Pathologie år en bygg-

nad aideles värdig fa flippriga grunder,

(c) H?iflca klara indicationer far ej hår en Pra&icas \
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lifvef, Manbara tilftånd och ålderdom, (f)

Männifkans lif befiär i blodets omlopp
, fom

genom fina invärtes rorelfer (g) JkuUe af fig

jjelf förtäras , öw ^w ej ärjättes af Chy-

lus i (§) detta omlopp underhälies af hjertats

och Pulsädrornes rårelfe j (i) fom endaflhän»

leder fig från Nerverne (k) och deffe Bere-

das i Hjernan, <ped hvilkens be/krifning A.

egenfeligen börjar detta lärorika Capite!. Man
lårer d.ir at den härda Hjerne-hinnan tillika

med den tunna hinnan har en vifs rårelfe y

fom befordrar Lifsandarnes afJo näring i Sub-

Jlamia Carticali} at Hjernan, fom åfvantil

läter bejkåda fig, är dels afkegrä , dels hvit;

at den lilla Hjernan ndflan aldeles liknar den

flora; at Nerv-faften prepareras af i:mo
det aldrabäfta blodet. 2*.do af kroppens aldra-

finajle näring , och 3:0 af de Spir itueufe Luft-

particlar
, fom finnas i Hjernans ofver måt-

tan fina rårgångar, at Nerv-faften har på
famma fän fit omlopp fom blodet, och at man
kan fårefläHa fig i Hjernan famma flags rå-

U ? rel.

(f) A t fcke detta åtminftone år kort, lårer ingen
kunna neka*

(g) Åtminitcne i frifkt tilftlnd hos ofs okande.

Vh) Atr nåmner ej om Kroppens föda, Se-& ex*

cretioner.

(i) Bröitets torde ock ha någon del dån.

(k) Våra Fhyfiologer ge määa Ikulden åt ImtabiliCat

Viva,
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reIfer, fom i Hjerrat. (!) — Lungan heflär

ef 2 Lappar (m) omklädde af en hud, (n)

Hjertats rorelfe befiär i fldndig famjnan-

dragning och utfpdnning (oj. Defs be/krifning

år i ofrjgt nog grof och gammaldags. D/ä-

phragma kattas en fiark hud. (p) Magen få-

ges ha en Hinna beflående af Körtlar» (q)
Mjälten har en egen fyra, fom bidrager at

ge bloden conffknce då den dr for tunn och

jvag. (r) Matfmdltningen be/kri fves dårpå

aldeles på det urgamlafte vifet 5 få at man
dår ånnu får höra talas om en< lindrig gds~

ning i Magen, om Magfaftens Jkdrpa , och
om orenlighetens prcecipitation genom Succus

Pancreaticus. ( f ) Lika origtigt be/krifVas bå-

de Chyli upftigande och Sangvification.

3:dje Cap. Om de yttre delarne af Mdn~
nifkans Kropp^ Rete Malphigianum kommer
här ä nyo på banen. (t)

4'.de

(1) Satfer, hvilka dels åro aldeles falfke, dels hy-

pochefer, helt och hållit otjenlige uti en Bok,
fkreAren fom denne , för Allmänheten.

(m) De åro 5.

(n) År då 'Hinna och Hud*et och det famma?

(0) Hvilka Mufcler utfpånna det då ?

(p) År då ftark Hud detfamma, fom en Mufcel klådd

med Hinnor ?

(q) En fådan finnes aldeles icke; Turtica Villöfa kafl

val aldrig' hårmed menas ?

(1) Detta år en af forntidens forkaftade fabler.

(f) Satfer fom nu mera fej tarfva öfverlåggning.

{t) Dår den nu på lång tid ej varir*
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4*.de Cap. Om Mennijkans Sinnen* Lifs-

andarne fdgas göra Nerverne jpdnftige ,
ja

at deffe af. invärtes ting fdttas i rårelje. (u)

HårJIen kar efter A mening fit fäte i Sndc-

lan. (v) Om. lukten fåges at de nyare Arta*

lomici uptdckt ihåligheter' i Lukt-Nerverne >

hvarigenom Lukuparticlame immediate foras

til Hjernan, men at de gamle trodt lukten

ha fu fdte i Näfans .inre Hinna, (x)

<)Ue Cap % Om ordfakcrnc til fjukdom i

gemen. De dro antingen vfffendtelige eller

vifdllige. Blodet fkämmes dä det kommer af
dåliga eller for/kämda Näringssafter, när

det gdfer for mycket eUer for litet (y) tfåf

dejt jaltaktiga delar dro förvända (t) eller

icke rätt blandade
5

defs lapp kan ock vara

får långjamt eUer for fnabbt* (a)

Materien af hvilken Kroppen heflär får"

därfvas antingen af Naturens jaft eller af
Bio*

(u) Spånftige Nerver åro Hjernfpöktn.

(v) Ån de Djur då fom ej ha Snacka och dock h5-

*a rått vål ?

(x) Detta år juli tvärtom -, de gamle fom endaft Ana-
tomiferade Djur, och dar funno Lukt-Nervefne

ihålige, trodde detfamma om Månniikan ; men
de nyare ha funnit vederfpelec håraf, få at nu

denna fatfen har
4
vidare ingen anhängare,

(y) I en lefvande kropp kan vål bladet intet gala,,

åtminftone få långe det circulerar-

(z) Hvad vil det fåga? Eder månne Sulphur och Mer-

curius ockfå kunna förvåndas.

(a) Qifves då ej fleie fiag af Jkåmd blod {
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Blodet, etter af Blodett faf't, (b) och i få-
dant fall är Blodet til flörlla delen ordfak
til Kroppens elaka Temperament, hvilken be*

ror af defs flårkare ellerfvagare gång (c) eller

köld och värme. De fa/la delarna förddrf*
vas då deras rätta fammanfogning , deras

längd , bredd och tjocklek blifvit förändrad.
Nu komma de tilfållige. Recenfion af dem
/kulle bl-ifva både onyttig och ledfam , det tor-

de vara nog at fåga , det A:r räknar de i

Kroppen varande [after, fom antingen Jkola

afforas eUer bibehållas, ibland de nödvändige

ung
, fom icke finnas uti vår Kropp eller de/s

delar»

6:te Cap. Öm en Sjukdoms Kännetecken.

En förfaren Läkare tar dem af fjelfva Na-
turen och ger akt på hvad fom gådt förut

,

nu dr och fom bör göras. Men A:r lämnar

honom ej flere hufvudfakeHga tecken ån Anm
Jigtet, hvaraf dock A:r endaft betraktar (5-

gonen , Pulfen och Urin. (e) Mörka, dunkla och

flirrande Ögon vifa at Lifs-andarne göra flat

värkan. Pulfen vifar huru Blodet i Ujertat

dr befkaffat och huru det kringlöper* Af 17-

rin

(b) Hvilka hårliga diftin&ioner.

CO Snarare beror Blodets ftarkare eller fvagare gång
af de fafta Delarnas mer eller mindre retlighet.

(e) MS me icke en Låkare med deifa tecken tar fig

vål fram i Diagnofis Morborum ? Tungan, Re-
fpiration, Emeta m. fl. torde vara mer bety-

dande*
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rin kan man damma om Blod-majfan och defs

bejkaffenhct.

?:de Cap. Om Sjukdomars botande, AUc
*Curer Jke genom 1:0 Diat , 2:0 behörige me*
dels brukande*

Uti Diaten måfte man ge akt på Män*
nijkans olika åldrar* Barn få fina anflöter

ef Jammanlupen MJolk och det däraf upkom-

mande bdfka och fura flemmet. (i) Ungdomen
fkadas af alt fom dr hetfigt och ålderdomen

ef alt Jom dr vattenaktigt och Jlemgifvande. (g)
/ den bejldndiga åldren tager man Jtg tilvara

mt Blodet icke kommer i för flark gdsning (h).

I aftagaode åldren måfte man undvika alt

det fom förfvagar Lifskrafrerne , hindrar mat-

fmåltningen och florer iöron. (
i

)

Invårtes Medicamenter få hår endaft 3
Clader, 1 ehuru i:fta Cap. hade 4. — Affo+
rande Medel , utdrifva alt det Jkadeliga* Kuf*
vande Medel, emotfiå Jyran, drifva de orena

och odugeliga delar utur Blodet, laga at de

fal*

in 1 ii 1 1 w 1

'

1
11 iii m

(f) I allmänhet torde detta upkomma af för mycket
Ingefta.

(g) Uti hvilken SLder må vål deffe kunna pafla ?

(h) Detta vore fannerligen rått ledtamf. Se före*

gående Not, y.

<i) Och når bör man ej undvika alt detta? Man kan
hår fåga i öfrigt om A:r, fom man vanligt ta-

ger om mindre goda Predikanter : Det lore ån*

dock idt om man kunde göra alt det fom han
Suger*



falla til botten (k) och genom Urin cUer fvett

tillika med .de många och ofynliga utdunfinin*

garne utdrifvas. (1) Afforande Medel utdrif-

va orenligheterne antingen ur hela Kroppen
eller ur en. vifs del. (m) — Genom fiolgång

,

fveu och Urin fke allmänna Evacuationer
,

men hefynnerliga genom CUJlir, (n) Kräk-
och Nys-medel: (o) Härefter följer en up-
byggelig beikrifning på de aJimånne Evacua-
tioner 5 de befynnerliga. befattar A:r % ej

med.

Beräitelfc om Orflens fåriråffeliga vår-

kan uti N/ur/lens Coliquey uti Bref til

en Håg Herre.

Natten emellan den 12 och »13 Dec.

1786 hade jag en orolig, fömn med kyla om
ben och fötter, famt Magen nog fpånd af

vader, detta tiifkref jag mindre aftöring da-»

gen förut , famt en rufkig väderlek $ den van-

liga dåfvenhet fom jag afbidar alla mornar

om fötterna innan jag går utur Sången, kun-

de

00 Hvilken?

(1) Defie medel åro fannerligen ej allenaft fcifvan-

de * utan ockfå pä flyglen drifcande*
(m) Månne A:r ej tillägger Evacuancia för mycken

udkilgning ?

(n) Befynnerligheten håraf år (Vår at finna.

(o) I hela Boken namnes ej ee grd om Åderlåtning.
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de näppeligen erhållas 5 jag fteg likväl up u-

tan at tycka mig befara något ondt, mert få

fnart jag kom upföre trappan uti min Kam-
mare , fick jag en häftig yårk uti värdtra fl-

dan, Buken blef tillika mycket fpänd, Urin

ville ej gå, och ingen benagenhet at gå til

fiols 5 jag tog då ftraxt mit vanliga Orftens.

Pulver, och drack därpå litet kalt vatten med
Mjölk uti 5 några rapningar jag då fick lin-,

drade litet, och jag kunde dricka något mer

Xom fatte vädren uti rårelfe 5 efter en fjern-

dels timma fick jag en lindrig öpning , farnt

litet blek Urin iläpptes, men värken uti ft-

dan. ville ej minimas och behöll Rt fvåwfte

flälle vid Njur-Canalen til blåfan, jag- fatt©

mig at låta kläda mig och årnade gå ut at

taga ftarkare rörelfe, efter jag ej ville oroa

Huftru och Barn med min ångeft, och tänk-

te om en timma at åter taga et Orftens Pul-

ver, men ängeflfen blef för hihig, fvettilrop-

parne tilrade utföré pannan och jag känd©

benägenhet til kräkningar; dem fruktade jag,

ty de plåga mig famt /kulle yppat mit elän-

de, jag orkade fåledes ej gå ut, men tog

då ftraxt innom halfva timman ännu en dry-

gare Thefked Orftens-Puiver j vädren fprid-

de fig bättre, Buk-fpänningen minfkades och

jag flapp kräkas 5 jag kunde dricka litet of-

tare Mjölk och Vatten,, famt fick åter en

lindrig öpning af mjukare excrementerj vär-

ken uti fidan fortfor, men ej fåpinfam, och

.

'
cn*d
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ined den ångeft fom förut

^
jag gick famt

bögde kroppen ufi fiere ftållningar, i hopp
at Stenen /kalle komma uti rörelfe och flyt-

ta fig , fom åfven- Jyckeligen hånde 5 innom
en fjerndels timma var varken aldeles utur

fidan och Magfpånningen minfkad, vädren

delade fig, det började trycka på Urin-gån-

gen, men jag hö*! mot något, at vatten-myc-

kenheten båttre /kulle få famla fig , innom 8
a 10 minuter kaftade jag dock, i anfeende

til ftarka påtråjigningar, vatnet, och fick då
den glädjen fe Urin mycket mörk, famt in-

nelykte Sten med i<; a 20 mindre uti pot-

tan, famt var aldeles fri&$ jag drack fedan

et glas Cremor Tartari, åt min goda mid-

dag efter vanligheten med god apetit och

ledan tnådt ganfka vål. Om jag måfte med-
gifva utaf egen erfarenhet på deffa 4 år, at

Orften och Mjölon-ris ej förmår hindra Stens

famlande uti Njurarne, få år det åtminftone

förtråffeligt at fkafifa detta Naturens onda u-

tur kroppen och frias för Blås-iien , famt för

öfrigit lefva ffi för alla andra plågor och
Jjukdomar. Det får jag tillägga, at flera

gånger på deffa åren har jag fådt lika få flo-

ra ftenar utan minfta plåga, men famlingen

af de fmå tillika på en gång nu vål gjorde

fvårigheten, famt at jag faknat nog rörelfe

denna, Höft.

Som
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Som Lifmodrens omfljtlpning af ert af

de fållfyntare håndelfer, och fillika defs rik-

tiga Diagnoiis och Cur år af den vigt, at

få Moder (om Fofter löpa ftörita åfvcntyr

vid et mifstag, torde en kort befkrifning på
en dylik Cafus hår vid Publique Barnbérds»

Hufet, förtjena et rum i deffa Tidningar,

Pigan N» N. 28 är gammal, af medel-

roåttig våxt och ganfka god hålfa, var i 4
%.de

månaden af hafvande tilftåndet, då hon nat*

ten emellan den 2 och 3 December vid pafs

klockan 3 hade ftark trangning, at ilåppa u»

rin, hon drögde vid pafs en timma, at full*

göra detta Naturens kraf, upfteg dårpå, gå*

fpade och ftråckte (ig fterkt, famt kånde där-

under, at något likafom nedföll i Bäckenet»

Därefter förfökte hon at urinera , men kun»
de endaft med många plågor få fram några

droppar och ftolgången var åfven aldeles för»

ftoppad; Lavementer förföktes, men kunde
ej updrifvas. På detta fått tilbragte hon ån»

nu några dagar i fin tjenft, under en beftån»

dig, men fruktlös trangning på urin och ftol-

gång , famt fmå vårkar då och då , hvaron*

der all appetit och fömn förfvan, och hon,
oaktadt håftig törft, ej vågade dricka. En
tilkallad Läkare härledde Ifchurien från Cal*

culus Veficae och förefluef et Laxativ^ hviU

ket endaft ökade hennes plågor och förord»

fakade dårtil upkaftning. Den 7 öm mor*
gonen öpnades ådren och mot kh $ efter»

rUJ.B.N:o21. X tnld*
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middagen hitfördes hon, emedan mifsfall be-

farades.

Patienten var gan/ka röd i anfigtet, ha-

de en betydelig Oppresfio Pedoris , få at hon
med ftörfta fvårighet kunde ligga på ryggen,

och. vid uprått ftållning ökades fpånningar-

ne omkring Regio Pubis, våderplågorne och
trångningarne på Urin-blåfan voro olideliga,

iraå men tåta vårkar inftålde fig med en gan-

ika fvår tryckning och vårk omkring Kors-

fet 5 Pulfen var liten, men hård, och en
från, nåflan urineus ånga utdunftade från hen-

ne, hvarjåmte Urin-blåfan kändes utfpånd,

ftigande anda up öfver Nafvelen, Jikaforn

Lifmodren i /lutet af 7:de månaden.
Vid underfökningen befants Moder-bet-

ten med lilla Foftret uti, ligga få djupt i

Korfsgropen , at den nåftan pråffade på Mel-
langärden och Modermunnen kunde man med
fvårighet racka, fom den låg updragen nå-

flan öfver Isbenens /karf. Ordfaken til Pa-

tientens plågor, fom man förut af fympto-

merne och den fjukas beråtteife, med tåm-

raelig fåkerket kunde gisfa, fants fåledes ty-

deligen vara en retroverfio Uteri. Som Re-

pofition hår var omöjelig , innan Urin-blåfan

blifvit uttömd, applicerades Cathetern, men
defs införande hade kanfke varit omöjlig,

om man ej med et finger, infördt i Vagina,

kunnat vika Modermunnen litet til fida, då

det lyckades at få in Inftrumentet och aftåp-
k pa
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pa en kanna brun och illa ftinkande Urin,

Befriad fåledes från fin måft frångande plå-

ga , fick Patienten ligga och hvila en ftund,

hvilket hon på några dagar ^förut ej kunnat

göra. Repofition företogs fedan alrle.es på
fitt fom finnes beikrifvit i 3:dje delen af den-

na Vecko-Skrift p. 282, och fant jag därvid

åfven, at ået år en fruktlös möda, bjuda Jil

at dirette draga ned Modermunnen frän Is-

benet. Om aftonen efter Repolitiooen af-

tappades åter en kann3 ftinkande Urin. Pa-

tienten måfie federmera öfver 14 dagars tid

vidkännas fvårighet, at låta Urin, hvilken

utom Catheterns ö^gelign bruk omöjeligen

kunde framtränga 5 Hon blef dock efter hand

genom flitigt applicerade kalla Fomentatio-

ner öfver Regio Pubis och yttre Födflode-

larne botad för denna olågenhet, och år för

närvarande aldeles friuk famt känner dageli-

ga rörelier af fit Fofler.

Ek. Odhelius.

Uti det af Sällfkapet Pro Patria vårda-

de Barn- och Barnfängs-Hufet, åro under

förledne år 1786, fom år det ii:te ifrån

denna Inrättnings början, 102 Barnaföder-

ikor forlofTade 5 af bvilka 81 uti de allmän-

na Rummen på Inrättningens bukoftnad åt-

njutit fri förplågning, fkötfel och Läkemedel j

X 2 mea
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men de öfrige 21 emot en billig afgiff, al-

deles okände, uti farfkildte Rum med alla

möjeliga beqvåmligheter förledde. Fullkom-

ligen frilke hafva alla deffa perfoner utgådt,

utom 2:ne , hvilka af medbragte fel på Lun-
gorna, efter förlofsningen dogo. Af de fram*

födde 105 Barnen hafva 3:ne varit Tvillin-

gar: Gåflar 51 och Flickor 49. Dödfödde

5 och döpte 100, hvilke til underhåll och
upfoftran jåmvål befordrade blifvit, utom någ-

ra få, för hvilke deras Föråldrar fjelfve dra-

git förforg. Stockholm d. 23 April 1787*

Adolph Fredr. Wedenberg.

Kgl.H.Lif-M.o.Barnf.

Hufets Föreftåndare.

Anmärkning om Dragfjukan och defs ord*

fak.

I anledning af den Dragjjuka, fom uti

Vecko-Skriften för Läkare- och Natur-For-

fkare tilikrifves de få kallade Mjålökor, er-

inrar jag mig, det uti förra Seculo redan år

fvårare klagomål inlupit emot defla mifsfo-

fler. Herr Perraujlt beråttade til Franlka

Academien, at Låkare i någden af Sologne,

från defla åmnen hårledt en befynnerlig Gan-

gréne
5 fom träffat dem, hviika åtit Bröd. af

Mjölökor 5 fä at nu en finger, nu en hand,

nu



# ) o ( # 325

na en nSfa afföll utan föregående inflamma-

tion, feber eller fynnerlig plåga. Ar 1674
hade Rågen i famma trakt många Mjölökor,

och man rönte famma grufveliga fölgder,

hvarföre underfökningar dåröfver anftåldes.

Brödet, fom tilreddes af deffa åmnen, fants

icke til fmaken /kiljaktigt från annat Bröd

;

man trodde tig utröna at det var (kadeligaf!

då det åts fårfkt, men defs värkan röjde tig

icke förrån det blifvit nyttjadt en lång tid

bortåt til föda. Hos Qvinnor fom gofvo di,

minflkades Mjölken af denna föda. Symp.
tomerne infunno tig annars i följande ord-

ning. En ftupefaftion marktes uti yttre lem»

marne
5

hålft i Knån, med någon ringa värk,

hvarpå fölgde fvulnad utan inflammation,

(kinnet blef mörkt, Gangréne började i me-
delpunkten af angrepna ftållet, men utbred-

de tig icke fort. Når det onda var i fin

högd, tilftötte illa artade febrar, med yrfel

och magtlöshet. Man /kulle tro, at Gan«
grenen varit et Symptom af febrens fölgder,

eller af Seorbutifk egen/kap, få framt ick©

flundom den kommit utan feber. Man ha«

de ej annat medel ån at upfkåra det an«

grepna ftållet och af/kaffa det förderfvade

köttet. Om detta underlåts, blef huden torr

och likfom k liftrad vid benen, kol fvart o.

f. v. Dock
n
aItid utan at någon fuppuration

vifade tig. Ar 1675, då Sommaren i Frank-

rike var våt och kall, fyntes Mjölökor i flor

X 3 myc-
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myckenhet och åftadkom åter ftora olyckor.

•— Huruvida den tidens Läkare dömdt rått

om detta ondas ordfak, vågar jag icke af-

göra , men en Tuillier , fom påminte fig

at år 1630 lamma onda gjordt ftor fkada

bland Allmogen i en annan Franfk Province,

förfökte a! gifva Mjölökor åt flera /lags krea-

tur , hviilce däraf ornkommo. Skade, at han

ej upgaf Sympfomerne därvid.

Man har märkt, at Mjölökor i fynner-

het vifa (ig på den Råg, fom fås å fand-

jord, då kalla och våta Vårar infalla. Man
fann ock få. vid* bafen af denna växt ftundom

et Honungs-ämne. Detta tyckes förråda nå»

got Infeers bidragande 5 men man träffar ock
fådane Honungs-droppar på Råg utan Mjöl-

ökor. För min del vore jag icke ovillig at

mifstänka, det Infetler torde bidraga til des-

fe alfter.

At Dragfjukan torde böra tilfkrifvas äf-

ven flera ordfaker ån Mjölökor, menar jag

kunna förmodas af följande omftändighet:

Ar 1766 och 17675 då jag författade Prob-

fte-Tabellen för Vädra Hårad i Jönköpings

Län, fanns, at Dragfjukan i Socknarne dö-

dat nog folk, då likväl i denna delen af Lå-

net, ganika få af Allmogen hafva tilfälle at

njuta Råg-bröd, utan måfte aUmännaft nöja

fig med Korn- och Hafre-bröd; och ibland

Stardsperfoner, fom däremot nyttja ortens

Råg, Ipordes icke denne fjukdom.
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I detta Hårad finnas fuller Akrarne i o-

vanlig myckenhet fylde med ogrås, emedan
Allmogen aldrig låter dem hvila, få at de

annuelle arterne kunna utrotas. Ibland de
,

fom allmånnaft finnas, åro på myllan å fånk-

ta ftållen, Stachys Paluftris, o«h på fanden

Brasfica Campeftris och Sinapis Arvenfis,

men Raphanus Raphaniftrum mycket fållfynr.

Jag har fedt denna fiftnåmnde allmånnaft i

Cronobergs Lån och Allbo Hårad.

S. Odman.

Utdrag af Bref til Prof. Bergws, från

Doäor O. Svart*, (a) dat. London

den 3/ jfanuarii 1787-

Under mit viftande i Columbi Verlds-

del, hade jag den åran at fkrifva til Herr

ProfefTorn , förfta gången 1784 i Maj* må-

nad , och fednare i April /orledit år, då jag

tillika öfverfånde några Ort-packor ( Hvari-

bland en for Herr Profefforn) öfver Norra

America, men hvilken jag fedan aldrig hört

af, men har all anledning at tro, at alt för-

gångits under Höft-ftormarne. Hvad det för-

ra Brefvet angår, har det förmodeiigen haft

{amma öde, hälft mina Siågtingar, innom
X 4 hvil-

(a) Se om honom B. 6» p» 212 9 238»
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hvilkas Bref det var inneflutit, bar icke in*

Jiåndigat något af nåmde dato, och defsutom

altför få under hela bortovaron.

Efter en hel hop fvårigheter och tilfåU

Jen år jag lyckeligen återkommen , men må-

(le tilftå mera rik på obfervationer och be*

jfkrifningar, ån på Specimina af Naturalier.

IHfyad de fednare angå, må Herr Profeflbrn

vara fåker at Gynnare och Vänner kunna ic*

ke förgätas. Det år nu fom jag dageligen

är fydelfatt at comparera mina Samlingar med
dylika i Sir Joseph Banks Mufeum. De å«.

TO tilforene arrangerade. Jag år icke rådd

3t fagn mig åga et antal af fnart 400 okån-*

de Våxter
s

bland hvilka finnas flere vackra

nya Genera. Uptåckte på ftållen, fom tilfö-

rene blifvit befökte och granfkade af Sir H«
Sloane och D:r Browne, fmickrar jag mig

ined det goda omdöme at ha varit flitiga

Kanflie ock et befiåndigt kringftråfvande un-

der jEquino&ial Solens brån-hetta torde litet

£ka meriten. Det år fåkert någon fkilnad

mellan en Lapplands-refa och en Veftindifk

fård. Men at man åfven kan finna et Lapp-

lands Climat mellan Tropiquerne, må inhäm-

tas af följande tour, fom jag tar mig den

friheten at anföra, i det hopp at göra mitt

Bref något mera jntereffant. Det år en kort

lekning af en förnyad fård til Spitfen af The
BIuq Mountains i Jamaica., en bergsrygg,
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hvnrs högd har förmodeligen företrädet för

alla andra i Vefhndien.

Det var den Öftra Piken jag befökte i

Februarii månad ( bvarom jag lämnade min
Van D:r Dahl underråttelfe; kanfke han åf-

ven meddelt defs innehåll.) Den Våftra år

från den förra anienligen aflågfe, och det

var til denne jag anftålde min lednare klätt-

ring den 15 Muji, och fullbordade den d,

2 g följande. Förra gången var jag aldeles

enfam, utom Negrerne; men den fifta åt-

fölgdes jag af tvånne Vänner, en Herr Fra-

ser, fnåll Ingenieut, fom fordom fpatferat i-

genom Cherokeernes Land i Norra Ameri-

ca, Virginien, N. & S. Carolina & Florida,

och D:r Maerter, Kejferlig Botanicus från

Wien. Förfedde med et antal Negrer och år-

forderlig Provifion, och nödige Inftrumenter

at rödja en våg, fom från Skapelfe-tiden har

varit otrampad, utfatte vi från en egendom,
nedanföre belägen, ungefår 12 Engel/ka mil

från Piken. Styrkte uti del hoppet, at vin-

na denna högd, nåftan få lått fom jag tilfö*

rene gjordt til den Öftra Piken på något mera
sn 40 timmar, trodde vi at icke möta de
Svårigheter, fom gjorde federmera en lång

utdrågt af tiden.

Det var vid middagstiden da vi lämna-

de Egendomen, och började genaft at upfti-

ga tåmmeligen brandtj Thermometren var

Vid 76 graders högd (Farenh. ) och Luftea

X 5
gaa*
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ganfka klar; på de öpna, torrafte och tvår-

brante ftållena förekom genaft en tack Växt,

et nytt Spec. af Forsters Dichondra eller

Solanders Steripha
9

en /lågting af Evolvuli

Genus. Så inart vi intogo Skogen, igenkän-

des Swietenia Mahagoni^ et högt och pryde-

ligt Tråd, fom liknar någorlunda Afken.

Det år en förmånlig fak, at ha flere fådane

på et boftålle i VeiTindien, hälft värdet af et

enda, ftiger ej fällan til 2 — 400 P* Su

(12 — 18 — 2dooo DaL Kop:mt.) Achras
Sapota, et annat gagneligt Tråd. — Prunus

Occidentalis (fom ger materialerne för L'eau

de Noyeaux, den bekante Martinique Liqueu-

ren.) och Melaftoma procera och Tamonea
(Aubl.) nye Species, förekommo genaft.

Skogen var tåt-vuxen och Tråden hopfnårg-

de af Convolvuli) Celofia Paniculata, Caffia

Viminea, och Fcvillea Cordifol. &c. — Vi

hade icke hunnit mera ån 4—5 mil på för-

fta dagen, då vi nödgades at föka ofs et

tjeniigit ftålle at paffera natten. Af afbrutne

grenar, flora blad af Mufa, och de anfenli-

ge Ormbunke-tråden tilreddes et fkjul emot
den ömnoga daggen. Eldar gjordes i gran-

Ikapet, vid hvars fidor Negrerne tilhragte

natten, fpm var nog kylig, men långt ifrån

lika med den följande. Thermometren ned-

föll icke mera ån til 60, til följande mor-
gonen. Lyckligt vis var natten rågnfri, och

man plågades icke af Mosquiter, denna Fau-

nas
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nas ohyra, fom intet ftålle fluppit ända från

Nord Cap til Terra del Fuego. De hafva

icke heller gifvit mig fvulna extremiteter i

Lag-landet. Vid annalkande dagsljus fortfor-

tes å nyo promenaden , fom bar beftåndigt

upföre, och alt mera man upfteg i högden,
ökades åfven fvärigheterne. Hår möttes nu
en ny Chihrn , et anfenligt Tråd, månge o-

kånde Species af Pfychotria, en Melajloma:

Fuchjia multiflora , en Arbufcula feandens ,

hvars brutne qviftar parfumera hela gran/ka-

pet med den ftarkafte Odör flercoreus. Sam-
ma egen/kap har Fjychotria foetens, en ny
i'rande af defs Genus. Flere /lag af Be/leria

,

Piper ; Urtica , Lifianthus, förekommoi vågen.

Bergsåfarne fom utgöra denna flora Bergs-

rygg^ hvilka flutta åt Södra och Norra fidorne

af Oen, communicera med hvarandra genom
fmårre och gan/fca fmala Bergsryggar, dar å
ömfe fidor åro bottenlöfa afgrunder. Det var

åfven flere fådane vi måfte paffera, fedan vi

lämnat den jämnare vågen. De åro alleftå-

des öfvervåxte med Tråd af Clulia flava

,

hvars mångkrokige flammar och tåtvuxne gre«

nar man måfte genomtrånga, ty det Iker ic*

ke utan
o
möda. Hår och dar hade man ut-

figt af Oen på ömfe fidor af Bergsryggen, en
fyn fom år förtråffelig och obeikrifveligen

vacker. Ej fållan infveptes man i molnen,
fom ftröko öfver deffa åfar fom en tjock

rök, och kåndes då Luften mårkeligen kall*

Ther*
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Thermometren fleg icke öfver 56 grader,

och föll ofta lågre då molnen nedkommo.
Iiår träffades nya /lag af Myrtus och Andro*
meda^ Satureja viminea m. fl« och jag hade

lijfålie at compiettera det 4— frteSpecies af

et nytt Genus i Gynandrien, fom jag under

förra refor beftåmt, och et Species af Mala-

xis et annat /lågte af famma Claflen, upkal-

)adt af D. Solander i Söderfjön. Scioda-

phyHum af Browne befans et /lag af Aralta»

Tråden voro ofta bördige af TiUandfia^ i

fynnerhet utriculata och ferrata , fom gåf-

vo ofs en myckenhet godt vatten innom defs

xotblad, hvaraf annars var ingen tilgång på
de/Te öde klippor. Detta blandat med Gin

(Enebårs-Rrånvin) var fynnerligen behagligt,

och det ftundeliga ombytet af Climatet, gjor-

de at man förnyade blandningen ofta* Utom
de förenåmde Parafiter, fågos många tacka

främlingar af Epidendra, en afiföda endaft af

Indierne. Det år dåraf jag har lårdt mig
kanna hela 40 flag, ofedde både af Pater

Plumisr och Linn6. Det var redan på ef-

termiddagen, då vi började nedftiga i en

djup dald af mera ån 3 mils bredd, från

hvilken man federmera borde upftiga mot
Piken. Men fom vågen var otroligen brant

och ganfka flipprig af den beftåndiga fuck-

tigheren, var detta icke öfvermåtton lått.

—

I barnen af dålden tråffades en Jiten Kåila,

fom år uprinnelfen til en anfenlig Flod mån-
ga
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ga milen nedanföre. Den öfver/kyggades af

et nytt (Jag Boehmacia (Jaqv. ) och juft vid

fprånget fants et nytt Piper af endaft en tums

Jångd, och en annan Våxt fom vil öka G^.
nera i Tetrandrien. Vi lämnade fnart dåi-

den och begynte (liga upföre, men aftonen

öfvertog ofs, at icke hinna, utan ånnu på
långt afftånd ifräo målet. Et annat läger-

ftålle måfte upråttas, men mycket mera o-

beqvåmareån den förledne natten- Eld kun-

de icke erhållas, för våtan fom hade genom-
trångt alt. Kölden var nu mera mårkelig

,

hålft Thermometren föll nedom 50 til 43

,

och molnen infvepte ofs i en kall mift. Nat-

ten var mörk, Vindarne hvifslade omkring
cfs och åfkan rullade nedanföre öfver Låg-
landet, ej olikt en aflågfe Canonade, och
mot morgon , fom med lömnlöshet och Jång-

tan afvåntades, måfle vi tåla några lindriga

rågnffcurar. Boutelien ftod ofs bi, utom hvil-

ken hvarken vi eller Negrer kommit onåp-

fte från refan. Knapt ljusnade det förrän vi

klättrade den öfrige vågen mot Piken, men
nåftan med kålade händer och fötter. Trå-
den fom beftodo af nya Melaftom», Vacci-

nium, Prinos, Myrica, <&c. betåcktes af Mås*
for , nedhängande af deras flammar och gre-

nar, ej olikt Lichcn barbatus i Norden.
Ormbunkar af mångfaldige ilag, innåftlade

med MåiTorn? på Tråden, ökade antalet af

Flora lodi* Occidentali*. Oralider efter ttt

tim-
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timmars arbete, vunno vi högden ut nihil

plus ultra. Små-fkog fölgde ofs til fjelfva

toppen, och hår /kulle vi fått fe hela Lan-

det och Oceanen under ofs, om ej de tjoc-

ka molnen hade afhåndt ofs det nöjet. Ther-
mometren var hår icke högre ån 45 , och

man har all anledning at tro at den faller

ånnu lågre under kallare årstider, fom jag

tilfSrene drjarit. Utan St. Peters önfkan på
Thabor, /kyndade vi ofs på återvägen , hvar-

af ftörre delen afgjordes til afton, då vi up-

togo förra nattens ftamhåll, och följande

dagen nedkommo vi til den varmare Luftkret-

fen.

Efter retouren hafva vi Geometrice af-

måft högden af Piken och befinnes den vara

nåftan \\ mil lodrätt öfver ytan af Oceanen,

och följakteligen den anfenjigafte under Veft-

indifke Latituderne och en bland de mårke-

iigare i Univerfen.

Sådan var vår, och min andra Bergs-

fård. Den har borttagit en allmän inbild-

ning på flållet, at denna högd år otilg5n-

gelig. — Beråttelfen år kort och vårkelig,

och har jag åndå varit för vidlyftig, hop-

pas jag vinna Herr Profefforns förJåtelfe. - -

Mo
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Medical Transactions publif/ied by The

College of Phyjiciaus in London. Vol.

5. 2 Tab. Lond. 1785* 482 p. 8:0.

För Angina Petforis har D:r Wall m.

fl. funnit, at af 12 a 1$ endaft en kunnat

hjelpas genom Antimonialia och Foetida Gum-
mi. Vid Obduclioner fynes intet tecken til

Inflammation, och böra fåledes hvarken V.

Setfion, eller afförande, utan endaft Cardia-

ca tillitas 5 ibland har man funnit Offificatio-

ner i Valvulae Cordis. D:r Haygardt fann

en gång en varfamling i Mediaftinum — e-

mot hårdnackad ObftruElio Alvi har D:r J.

Spence med nytta brukt at hålla iskalt vat-

ten på Magen och de nedre delarne. — E-
mot Vattufot af alla arter berömmes af rlere

Digitalis Purpurea (Se vidare om hennes kraft

och huru den bör nyttjas Vol. 6. p. 3 5 80

(Gött. anz. 1787- N:o 72.)

K. Vet. Acad. Nya Handl. Tom. Vill.

hjla Qyartalet.

P. 3. Om Stålets natur och defs närma/le

grund-dmnen ; af Herr De Morveau.

Af A:rs til Acad. i Dijon ingifne rlere

Rön , (luter han at Stålet år et medel-tiJftånd

cunelJan Smidt Järn och Tackjärn. A. un-

der-
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derföker vidare ordfaken dårtil och har fart*

nit med flere Chemici , at Stålet får vid til-

redningen vid pafs en procent tilökning i fin

tyngd 5 når Tackjärn, Ståt och Stångjärn i

lindrig värme uplöfas i Acidum Vitrioli te-»

nue, få blifver af Stångjärnet föga, af Stålet

mera, men af Tackjärnet ännu mera fvart

pulver qvare ouplöftj detta år Blyerts, hvar-

uti fåledes ordfaken igenfinnes. A:r påftår

dårföre, at Stål ej annat år ån Jårn, fom väl

kommer nära intil fmidigt Jårn, men fom
antagit en mårkelig del Blyerts och at det

har mera mephiti/kt Svafvel ån fmidigt Jårn p

och /kiljes från grått Tackjärn dåri, at det

har ånnu mera af det mephitifka Svaflet,

hvaremot hvitt Tackjärn år ånnu olikare,

fåfom det innehåller jordaktiga ometalJifera-

de ämnen.

P. 36. Tilläggning vid fåregående Afhandling }

af P.- J. Hjelm.

A- ftyrker Herr Morveaus tanke om
Blyertfens kraft at förvandla fmidigt Jårn til

Stål, genom en af honom 1779 utarbetad

Afhandling i famma åmne, ingifven til Kg!.

Bergs-Collegium och Jårn-Contoiret.

P. 41. Er Opererat och in/närt Tarm-Brak,
hvilket efier 14 veckor lyckeligen läktes,

oaktade excrementerne ymnigt och länge flå"

to genom fåret , af Olof af Acrel.

Bråket var upkommit af en flöt. Ope-
re-
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rerädes d. 2 Sept. 1736 innom en fjerndels

timme. På I3:de dygnet började excremen-

terne vifa fig, kommande nedifrån Buk-cavi-

teten och fants medio Oäobris flyta utur en

öpning på Saccus Coeci. Då beilöts at af-

liålla den fjuke från at nedfvålja någon mat,

utom någon iå/kande dryck, utan borde hvar

morgon fattas et afiförande Lavement, famt

klockan lo före och 6 efter middagen et

födande, af Kött*foppa och Åggeguia, hvar-

med fortfors i 36 dygn.

Den fjuke mattades väl och afmagra-

des, men excrementer uphörde at flyta ge-

aom faret 5 i defs ftåile började Gallan fynas

oblandad , fom åfven hindrade läkningen och
gafs dårföre någon tunn föda genom mun-
nen. Genom lindrig tryckning och kanter-

nes rörande med Cauft. Lunare, förmåddeg

Huteligen Annulus at lakas.

P. {8- Tolf Nya flag af Vrtica Sldgte frän

Vtftindien, uptdckte och bejkrefnc af Qiqz

Svarts , Af. Dé

DelTe åro Vrtica läxa, — t/, betulas

folia, — D*. rufa, — U. rugofa, — U. re*

pens, — t/, ftolonifera, — V. riummuiarifo-

Jia, — [/. deprefTa, — U. herniarioides, —

*

U» ferrulata, — U* microphylia, — U. trian

themoides , — fluteligen förekomma råttelfef

i hans för 17$<> p. 28 i Handlingarne inför-

PM. B. Nio 22. V de
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de Be/krifningar öfver flere af detta Ge-

nus.

P. 73. Bejkrifning Sfver en Skogs-Sjö , fcvdn

. fo/d botten är beväxt med rötter af Furu •

af Läks Chk. Haggren.

Denna Sjö år belägen i Nerike och Ham-
mars Socken vid Capellans-Boftåilet Vefter-

by. Det år troligt at jordytan fånkt fig och

at Tråden afrutnat.

P. 7<?. Får/Sk at tilvärka blått Sächrpap-

per, af Nils B. Morian.

Ämnet tages af grofva Linneklutar 5 bet-

ningen göres til if Jkålp. tort tyg af 24
Jod Spanlkgröna, 3 /kålp. Alun, 50 a 59
kannor vatten, fom kokas up, flås på tyget

och röres en fjerndels timme, ligger på et

och annat dygn, under omrörning hvar 4:de

timme, fedan uptages det at vatnet afrinner

och lågges i et Kar, hvareft påilås Decoft

af 6 (kålp. brun Brefilia, fom våJ röres en

lalf timme. Handteras fedan fåfom vanligen

med Papper 5 våta fårgen bör fynas en haif

gång mörkare ån fedan det torkat.

Mf-
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Utdrog af Embets-Relation frän Nerikes

Hofdingcdome , af Prov. Med. T):r jf.

hrman for år Jj86.

I början af året graflerade Måfsling nå*

ftan allmänt i hela Länet. Genom tidig an*

derråttelfe til H:rr Paftores, om Medicine*

ring och Regime, var den ej do lande, och

Jämnade hos ganfka få några fvårigheter ef-

ter fig 5 ehuru fmittan var få allmän , at 70
års perfoner dfårajf dödde. I fynnerhet i No*
ra Bergslag angrep den gammalt folk»

Koppor vifade lig nog hela året ige*

nom 3 i Junji och julii, famt nägof in i Au*

gufti månader , dödade och förikåmde de
många barn, men Allmogen räknade för eri

förmån at flippa föda en eller annan uti hus-

hållet , efter utfigten var få bedroflig på A*
kerfåJten. Dårföre förfrågade tig gan/Ka få»

Ympning vilja de föga veta ufaf, undan*

tagande några få Ståndsperfoner. Baron

Dimsdals nyare rnethod vifade fin hårliga

vårkan, i fynnerhet ympning med qvickt

Vahr famt Mercurial-Laxativ» Stort hindef

för ympningen, haf varit det mifstag , at man
anfedt nå^ra blemmor kring ympftållet föf

veritabla Koppor, och ej gjordt flera förfö-

ker fedan : därefter hafva naturliga kommit,
och dels dödat, dels förfldmdt många famÉ

för/kråckt omkring boende.

y % vid
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Vid flutet af Sommaren och början af

Höften hafva flere år å rad Diarrhoer och
Dyfenterier infunnit (ig i de flåfta Förfam-

lingar, men fedan Pråfterfkapet genom före-

skrifter blifvit underrättade, at copieuft gifva

de fjuka Cremor Tartari i Hafrefoppa til i

a 2 uns innom 6 timmar, få hafva de altid

i förda början afftadnat. Tabell-vårket Ikaii

intyga, at på flere år hår i Lånet ganika få

dödt af Dyfenterie.

Detta fimpla medel år oftaft til hands,

famt föga koftfamt för Allmogen.

Förledne Våras och åfven i Höftas vi-

fade fig en Bilieus Feber, oftaft blandad med
Pleurefie, ibland med Peripnevmonie 3 i bag-

ge nåmde håndelfer var ej åderlåtning nyt-

tig, men defto ftörre gagn gjorde Emetica,

dock med förfigtighet gifna, hvartil ofta,

med mycken fördel Rad* Arnics Mont. nyt-

j uies. Denna våxer på flere Hållen i Lånet

allmänt, och har jag dåraf, under mina re*

for i Förfamlingarne, anfeniigen famlat, famt

lårdt Apothekarne at kanna den.

I November och December vilade lig

lom tidaft fvåra Halsfluffer. Då defle voro

af vårre flag och ville hindra all fvåigning

famt andedrågten, gjorde penflande med Ho-
ning och M rcurius Dulcis, via liquidapprt,

Utmårkr nytta, famt då fårnad marktes, med
tilfars af Borax, Vid fvårare tilfållen måfte

dock åderlåtning lamt Ve/icantia i negden

ta
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til inflammerade flåilet appliceras. Deg af

Gåft och Rågmjöl förflog endaft i de lindri-

gare.

Med Venerifka ljukdomar har förledit

är varit rått drägligt, alienaft til et antal af

20 på hela året, då det annars i flera år

ftigit til mellan $0 och 100. Det år för-

(kråckligt fvårt at hjelpa dem i Landsorter-

ne: Allmogen har hvarken håg eller tilfålle

at med accurarefle nyttja förefkrefne medlen

,

jag vil icke ens nåmna dieten. Och vid La-

zarettet beftås in allés endaft fyra Sängar,

fom åndå måft altid åro uptagne af andra

uflingar, få at gan/ka få Venerilka kunna
komma in. Detta antal af Sjuk -fångar år

altför otilråckligt i et Lån, dar Foiknummera
går Öfver 80,000 perfoner-

Det år elände at fe få många uflingar

ohulpne, i brift af fkötfel och Läkemedel,
då man annars vil hafva all möda ofpard

til deras räddande.

Dito af Ptov. Medicus i Kymenegårds

Lån, AJfeJforen D:r Ekmark.

Ehuru hungersnöden detta år varit gan-

fta flor och fvår, hafva dock Farfoter varit

gan/ka lindriga och ingen betydeJig. Den
fom i början af året yppades i Ithis För-

famiing, var den fvårafte fom detta året up-

Y 3 kom**



342 # ) o ( #
kommit, NårJagde forteckning från Paftor

vifar, at aNenafi: 92 perfoner varit fjuka,

bland hvilka 8 dödt.

I Augufti månad blef mig tilkånna gif-,

vit, at i Svånfkby By i Pyttis Socken Röd-
fot vilade tig, med uttryckelig beråttelfe af

den fom dårom Ikref, at de Barn och Per-

foner, fom dåraf biifvit angrepne, ingalunda

lidit hungersnöd. Sedan något Medicamen-
ter då genaft biifvit ditfånde , famt efter par

Veckor något mera på ikedd Requifition där-

om, hårdes icke mera håraf, och vet jag

annq icke, om denne fjukdom fpiidde fig

längre ån til denna ena Byn.

Mot ilutet af året upkora i Linkofki By
i Lapptråfk Förfanfling, famma Feber med
tecken til röta, fom i början af året vifade

ilg i Ithis, Medicamenter med be/krifning

på iåttst til deras nyttjande, vederbörlig

diet m« m, affåndes genaft, och i början af

innevarande år blef genom Paftor Hr. Leflor

Mopmus i Borgo något mera Medicamenter

requirerade, fom berättade, at folket var

ganfka trögt at bruka, men at alla fom i tid

vederbörligen nyttjade Läkemedlen, fnart blek

Jyo fri/ka.

At Venerifka fmittan icke år i aftagan-

de, åtminflone hår i Lånet, behagade Herr

Archiatern och Kongl. Collegium Medicum
fnna af förteckningen på dem, fom emot

ctenne fjukdam fått fria Medicamenter* Svå*.
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righefen vid deras Cur år ganfka (tor, i an-

leende til brift på alla nödvändigheter får

defla fjukjingar , utom Medicamenter. J3g
har varit glad i hoppet, at en gång kunna
hår, få val fom annorftådes, få et Cur-Hus>
men ånnu har detta hoppet flagit mig felt.

På Barnmorskor år hår vårkelig brift,

få vida i hela Lånet icke åro flere ån tvä

Examinerade och Edfvurne, bland hvilka den

i Borgo år redan gammal och bräcklig, och
har ånnu ingen anmält fig at hår bliiva un-

dervifad, fom ej eller lårer fke f6rr ån fol-

ket på Landsbygden kunna förenas om en
Barnmor&as antagande och lönande, fom ån-

nu ej fkedt.

Dito af Provitjcial-Medicus i PhilipJJad

D:r Lundmark.

Denne Landsort har varit fårdeles lyck-

lig , at på et helt års tid ingen Farfot varit

gångfe. Rödfoten vifade fig val i Martii må-
nad i Elfvedalen, omkring Göftafsforfs och
Geyersholms Bruk , men afftadnade genaft,

fedan jag förfedt Allmogen med Rhabarber
och Ledum Paiuflre til Decofl.

Af Venerilk fjukdom har icke mer ån

en enda varit angripen i Bergslagsorten, och
lårer denne perfon, efter beråtteife, fördt

fmittan med fig från Stockholm, dar hon
tjent et hälft år. I Nyfund har denna fjuk-

Y 4 dom
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dom varit dräglig förledit år 5 men Ikall nu

å nyo börja vifa fig, få at jag lår nödfakas

göra er\ refa dit, når väderleken blir något

blidare. Vore det möjeligt at dar få något

Socken-Lazarett, få kunde fjukdomen utro-

tas, men defsförinnan år det våi omåjeligt»

Så långe de fjuke få fritt umgås med de fri-

(ke , utbreder fmittan fig mer och mer , och

det blir aldrig flqt på detta elände. De få

kallade kloke bruka mot denne fjukdom Merc.

praecip. ruber, och nyligen bar en Piga vid

Storforfs Bruk fatt lifvet til genom detta far*

liga medel.

En Ophthalmia humida har varit allmän

öfver hela Lånet. Sig fjelf låmnad blef den
envis, men botades lått i början med en

blandning af Aqva Vegeto Mineralis, Rofarum
och litet Camphert. Svarta Starren få högt a*

vancerad, at den fjuke knappad kunde våg-

leda fig, har jag en gång botat med Laxantia

Mercurialiaj men hos en annan, fom blef

fjuk famma tid, flög det icke an. Jag kun-

de likväl icke finna anledning at mifstånka

någondera för något Venerifkt.

Med Koppympningen går hår icke fort.

Allmogens fördomar däremot åro få inrota-

de, at jag icke kunnat öfvertala mer ån en

enda dårtil. Det bar varit före/lagit, at pa

Philipftads Lwarett öpna et allmänt Kopp-
ymp-
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yropnings-Hus för Bergslagen. Går det til verk-

ftåJIighet, få kan mer framgång väntas.

Prof med Vatnct utur en nyligen uptagen

Källa vid Ratans Kongh Sjå-Tull-Kam-

mare uti Bygdeä Socken , anjläldt af

C. E. NAzéN i Aug. manad 7786'.

I Bygdeå Socken på Holmen Ratan,

hvilken nnftadels år er kalt fkjår, år Käl-

lans belägenhet allenaft et MufqueN/kott O-
fler ut ifrån Sjö-Tull-Kammaren, vid pafs

3 alnar utanföre en Kryddtåppa och 3 a 4
alnar åfvan ifrån Sjön eller ifrån det ftålle,

dar det nya märket til vattuminikningens ut-

rönande pä en bergshålla år uthugget. I an-

feende til diaroetren åfvan, år Källan vid

pafs en aln fedan ftenar omkring denfamma
blifvit lagde. Den har (it utlopp nedåt fjön

igenom et dike, och fom fprånget beftår af

3 a 4 ftarka ådror, kan den knapt öfas ut.

Sjelfva vatnet håller fig lika fri/kt , ehuru

några dagar efter uptagandet, och då det

ftår i glas, fatta tig inga pärlor ikring kan-

ttrna. Herr Tullförvaltaren Pijhlson har,

för defs klarhet och ovanligt friika fmak
fkull, famt för beqvåmligheten af Kållans

»åra belägenhet intil boftållet, fom godt vat-

Y 5 ten
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ten dar annars fvårt år at tilgå, utan olägen-

het för tig och tit bushåll nyttjat detfamma.

Det mårkvårdigafte jag fann med detta vat-

ten, var den ofverflödiga Luftfyran, forn på
et befynnerligit fått kitlade fmaken, utan at

fårdeles dårjåmte hyfa några Salini/ka eller

MineraJifka beftåndsdelar, hvilket af nedan-

ftående förfök med.fåkra Reagentia närmare

kan inhämtas, och hvarom hos Högloflige

Kongl. Collegium jag hårmedeift ödmjukaft

får åran inberåtta :

1) Af Tindura Gallarum til gtf. 12 (kedde

alsingen ändring; fåiedes håller det ej

Järn.

2) Et mörkt violett praecipitat blef ftraxt af

Tinäura Heliotropii \ Ser., fom flute-

ligen blef mörkblott* Tecken til myc.

ken Luftfyra,

3) Cryftallerne af Alkali Volatile Aératum
föllo olöflige til botten.

4. 5) Samma hånde ock med Alkali Jixum
MincraU och Mercurius fublimatus cor-

• rofivus albus.

6) I början voro val cryftallerne af Saccha»

rum Saturni olöslige och höllo tig på
ytan 5 men vid nedfallandet tycktes et

litet fediment vifa tig; utan at ge får-

deles anledning til Acidum Vitrioli, A-
cidum Salis och Sal Sodae.

7)
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7) ^c/W/ Sacchari cryftailer blefvo oåndrrda

och utan fillning, fom vifar at ingen

Kalk ingredierar.

8) Vitriolum Cupri , fedan den något fådt

flå, löftes val up med dels vanliga blå

fårg.

9) Gtt. 6 af Hydrargyrus Nitratus gjorde

en obetydelig congrumerafion.

10) Med Fitriolum Fcrri , ehuru den fick flå,

blef ingen fynnerlig gul förändring. •

11) Likaledes fkedde inger, ändring af AU
halt Phlogifticaturri) éhara den flögs 'til

I Ser, uti vafnet, fåledes finnes intet

fpår på Jårn,

12) Af Argentum Nitratum blefvo flriae o-

palinae , fom fedimenteiade et parifårgat

praecipitat. Om icke Acidum Salis häf-

tar vid Vatnet enligt detta refultat, tor-

de Magnefia få fkulden , hålft Kållan ej

ligger få mycket högt eller långt ifrän

Hafs-vattubrynet,

Embetsberåttelje for 1786 af B. Björn*
lvnd, AJfeJJor och Prov. Medicus i

Björneborgs Lån..

- - - Vid befigtningen af et hit til Staden

håmtadt dadt Barn, fom förmentes af Mo-
dren vara mördat, funnos Ofla Bregmatis

renv»
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remnade i 4 delar , fom voro från hvaran-
dra fkilde, jåmte andra tecken af våld-

fam handtering. At detta Barn efter fö-

cleifen haft iif och refpirerat, updagades åf-

ven. Modren fkall dårpå bekant lin gärning.

En Man af ofunda våt/kor och fjuklig

!<ropps befkaffenhet , åkom, jåmte en FJufs«

feber af förkylning, en hård fvulnad å hög-
ra kindbenet, fom ftråckte lig under käften

på famma fida, hvarjåmte Parotis i famrna

fvulnad var intagen och var lika fåfom den-
na, af ftenhård be/kafifenher. Denna fvul-

fiad åfvergick til mognad på et ftålle under
liakan, efter hvars åpning finuofa får under

flunnet ftraxt infunno fig, fom flråckte fig

vidt omkring på bagge fidor om halfen, ef-

ter hvars öpning och medelft compresfion

fortgången håraf hindrades, fåfom ock et där-

på upkommit finuoft får
, gående ned åt Ster-

num. DefTa får hafva långe fortfarit, åfven

fördelningen af Parotid. och käftens fvulnad

jförft efter lång tid vunnits, och hvarvid fle-

re medel få utvårtes fom invärtes måft an-

våndas, neml. Conium , China, mjukande
Salfvor och Plåller för fvulnaden och ånteli-

gen MercuriaJ-cur invårtes och utvårtes dår-

före, famt /enfande och helande medel för

fåren. Denne öfvervann dock ånteligen alt-

fammans, ehuru han en tid hade ftyfhet i

halfen och ej kunde vrida omkring hufvu-

det.

U-
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Uti Maji månad ympades Koppor hos

7 ft. , et Herr/kaps-Bam och en Barnflicka

af 10 år i Hufet, 8 tilfammans. Utaf Bar-

nen voro 5 Döttrar och 2:ne Söner. Af de
förra voro en af 16, den andra 14, den tre-

dje 9, den fjerde 4 och et hälft, den fem-

te 2 och et hälft år, och SÖnerne den åld-

fta # och den yngfta i år och 2 månader.

Den af 14 år hade ej ånnu fådt menftrua-

tion , dock hade den krämpor fom plå-

ga åtfölja molimina. Dottren af 2 och
et hälft år var , efter hafd Måfsling å-

ret förut, mycket krafslig och fjuklig , tren-

ne månader förut haft Gulfot, hade jämt

löd lif och Diarrhce, famt Mafkar, fom
åfven afgingo et par ftycken under bered-

nings-curen, före ympningen. Det yngfta

Barnet hade ej ånnu fådt början til tänder,

medelft någon tands framkomft, famt hvil-

ket tils 3:ne veckor före ympningen didt en

med nog rötfår och /körbjugg befvårad Am-
ma. I anledning håraf voro tvånne åtmin-

ftone ej goda koppåmnen, men hvilka dock
för fruktan at fmitta ändå kunde åkomma
af naturlige Koppor, fom hår och där om*,

kringgingo eller ympade, kommo fåledes at

följa med. Hos en och annan af de andra

hade åfven förfports Malkar, fom dock ej,

oaktadt brukade Anthelmintica, afgådt. Det
yngfta Barnet både något tandarbete, dock
framkommo ej under Kopporne någon raed.

Barn-
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Barnflickan hade fkabh och ut/lag på kröp*

pen. Efter beredning förut, dels med Tjå*
ru-vatten på några veckor, efter Fåråldrar*

nes anftalt, dels altererande, blodrenande

och laxerande Medicamenter uti några om-
gånger, ympades de trenne yngfta, efter en

liten updragen blå fa med Spanlk Fluga å ar*

men, och de andra , efter inciiion åhå , famt

Barnflickan emellan tummen och pekfingret

med en nå! och genomdragen tråd, af Kopp-
pulver pudrad, genom det transparente, /kin*

net. Efter Veficatorium tvåttndes' ftåilet någ-

ra gånger med kalt vatten , då ingen inflam-

mation eller fårens fårdeles utvidgande för*

marktes. Hos några blödde incifion vid

/mittans fortgång, fom dock hade ingen o*

lågenhet i följe med fig. Hos Barnflickan

var ej fumgrenen fvullen, dock åkom Fe-

bern i råttan tid. Dottren af 14 år hade

I IO ftora och flcilde Koppor på den ympa-
de armen och 40 å kroppen 5 det yngfta

Barnet 120 Koppor och de andra emellan

20 och 40. Det fjukliga och fvaga Barnet

hade ftarka Convulfioner vid Koppornes ut-

brott. Det yngfta Barnet blef ej Imittadt

förfta gången, hvarföre det efter g dagar

måfte omympas, då fmittan vidhäftade. Al-

la deffe gingo vål igenom ympningeo, och

har det fjukliga Barnet härigenom återvun-

nit fin hålfa, famt har nu godt hull och ut-

feende.

U-
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Uti början af Junii månad ympade, ef-

ter incifion å armen, en Son af 4 år, boset

Herr/kap , hvilken blifvit född fedan jag för

någre år fedan ympade hos 8 ftycken af

Famillen, Kopporne, neml. <> å armen och

trenne emellan tummen och pekfingret, iivil-

ka alla val igenomgingo Kopporne. Hos
denne, en mycket fri(k.Gå(Ie af rödlätt hy

och faft hull, hade Koppfmittan, med Fe-

bern, åt/killiga oordenteliga rörelfer. På <f:te

dagen kånde han vårk i ena axlen och öm-
het under bagge armarne, med fnar och ftark

dårpå åkommen Feber, fom i 2 dagar va-

rade, hvarefter en Koppa å armen vifte fig.

Febern afftadnade härmed, men infann fig

åter efter trenne dagar uppå et hälft dygn,

med utflag af trenne qvifslor, hvarpå, efter

all Febers uphörande på et dygn, ny Feber

med ftark froft , fom varade en half tim- #

ma, famt kyla dårpå i 2 timmar, med på-

följande hetta uti några timmar, jämte lmå
Convulfioner och ref i magen, några qvifs-

lor liknande Koppor utkommo, och få efter

et dygn några qvifslor åter. Det feberakti-

ga varade ånnu i 3 dagar, qvifslorne fom
något högdt fig, torkade och han blef bra.

Ömheten under armen, fom varit borta alt-

ifrån den förft åkomne Febern, infann fig

vid den fifta åter. Expellentia af Flor. Sul-

phuris, Mofchus, China, Campher, blefvo

hela tiden nyttjade, jämte Vin»vafcta då ocb

då,
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då, at underhjelpa och befordra ur/lager.

Hos denne, fri/k af naturen och fom aldrig

haft utflag, lärer få Roppor varit tilårnade,

och hvarföre beredning före ympningen tor-

de varit mindre nödig, dock nyttjades den
med*Laxativs och Pulv. Alterant. tagande u-

li 4 omgångar.

Den 16 refte til befigtning af en död
funnen Karl på marken, 3 mil härifrån, hos

hvilken dock ej fants tecken at han igenom
våldfam åtgärd omkommit, och hvartil ej

Ikålig mifstanka var.

Den 21 foretegs refa til Kojonperå By
i Loimioki Socken, 10 mil härifrån, för un*

derfökning om Venerifk ijuka , hvarföre en

ifrån famma By fig mifstänkande , fom ock-

få befants, hade ti! Lazarettet afgådt. Efter

famma Bys och nåftgrånfande Byars invåna-

res befigtning , uptåcktes 5 i Kojonperå By
med famma fmitta, hvaraf tvånne fingo an-

visning til Lazarettet, och trenne nyttjade ä

egen bekoftnad Curen hemma. Uti Björne-

borgs Stad hade några denne tiden Rödfot

och andra bilieuft durklopp med ref beled-

fagat, åfven iåfom någre ref och knipningar

med äckel, utan durklopp, hvarföre Emeti-

ca, Rhabarbarina och fyriiga Laxativer til af-

föring
,
jämte Syra

,
gjorde god tjenft. Bom -

eller Lin-olja med Åtticka blandade, bruk-

tes för några fattiga , och därjämte en eller

annan gång Rhabarber, åfven ej utan värkan.

Den.
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Denne fjuka varade tils et rtyckcbpå Som-
maren* En Fru lom plägats med tandvärk

igenom förkylning åkommen , altfedan Jul-

tiden , fick mättadels hjelp af omllag med
kalt vatten öfver käften, dock öfvervans den-

na aldeles igenom Iglar af mig applicerade

å tandköttet emot Höften.

Tils Kasmarks By i Uifsby Socken, 7
fjerdingsväg härifrån, anträdde jag refa för

egen räkning, til biträde under en GalJar*

lig oc$ Rötaktig Feber, hvaraf flere i fam-

ma By lågo fjuke, då, efter inhämtad fjuk-

domens befkaffenhet, råd härföre jämte Me-
dicamenter meddeltes, tillika med föreskrift

om fjukdomens (kötiel, enligt hviiken, Com-
miniftern i Socknen , låfvade gå de fjuke til-

hända. Denne fjukdom hade hos fomlige

et gallartigt durklopp med (Ig i följe , famt

gick hos en del ut på tiden, innan förbätt-

ring bief. Curen anftåldes med Evacuantia

af Kräk- ock Laxer-medei, Cremor Tartari

och dylika, fom dels evacuerade, dels cor-

Tigerade den gail- och rötaktiga fkårpan. Då
Bär-frukter vankades , tillätos de fjuka at för-

frilka fig häraf. Någre hade dödt i denne
fjuka. Rödfot förekom å några (tallen , hvar-

före råd gafs. Uti WefTölax Socken 12 mil

härifrån, (kola åtflrillige af Allmogen ock ma*
ftadels fnart blifvit botade med Decoérum
Ledi uti Rödiot, fom här och clår på orten

förekommit, efter en Ståndsperfoas därifrån

FW.B.N1023. Z be.
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beråttelfe^ Til Kojonperå By i Loimioki
Socken, feegaf jag mig efter Högvålloflige

Landsböfdinge-Embetets Ordres, för nyligen

yppad fmitta af Venerifk fjuka bos et par

perfoner, hvaraf befarades at flere kunde va«

rit dåraf angripne. Vid underfökning här-

om, befants hos et Torpare-folk , något af*

Jågfe ifrån Byn boende, nyligen förvårfvad

fmitta med Gonorrhoe hos tvånne perfoner,

famt hos tvånne andra åldre Venerifk fmitta,

fom då börjat at utbryta, men hos hvilka

ej tecken dårtil förut blifvit anmärkte, och
hvilka, fåfom fattige, undfingo Medicamen*
ter å Medicinal-fondens rakning. Hos de
andra i Byn vid famma tilfålle befigtigade,

funnos ej tecken til fmitta, och bvarom fe*

dan ingen mifstanka förfpordrs. Trenne
med Venerifk fjuka förra gången befundne,

fom undfådt Mixtur. Mercurial. tillika med
Ungv. Mercurial til bruk hemma, marktes

nu botade, af hvilka tvånne hade Chancreufa

åkommor å Penis, och en, åldre Venerifk

fmitta. Den ene af deffe, med Chancre
behäftad, en Karl af fiark complexion, ha*

de öfverdådigt umgåts med Mixturen, af

hvilken, i ftåile för tvånne fkedblad morgon
och afton, efter befkrifning, med drickning

dårpå af Mjölk och Vatten fammanblandade,
han tagit 8 fkedblad i fender trenne gånger

om dagen, och fåledes förtärt fyrdubbel fats

,

utan annan påfölgd, än en lindrig Diarrhoe

och
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och något knipningar därefter. Förfta vec-

kan togs Mixturen ordenteligen och i mm-
dre dofis ån två fkedblad i fenderj men få-

fom han tänkte (ig fnarare bii fri/k igenom
den gifne fatlens, af 8 qvarter af Mixturens,

/kyndefammare upbrukande , föll han på det

oförvågna rådet, at hålla lig fåledes fkades-

lös för drögsmålet med Curen.

Uti denne Stad befigtigades et Barn
f

fom Modren, en Piga, lagdt å l6nn öppet
i Ikogen, med en klut omlindat, hvaraf det

af rågn och fol/kin på 14 dagar i /kogen

deflo fnarare undfådt röta, at mafkar kröpo

dåri. At Barnet haft Jif efter födelfen , up-

läcktes»

Hos en fom blef Hagen för det ena £•

gat med handen i vredes mod, af en an*

nan, hvaraf ögat hårdt tilfvulnade, förgick

väl fvulnaden igenom Aquae Saturninae, jämte

et och annat medels bruk tillika, och då ö-

gat måft återfick Än förra klarhet, dock var

ånnu vårk och huggningar dåri, hvarföre

Tintfura Thebaica, indrupen et par drop-

par i ögat, gjorde god tjenft , dock förmårk-

tes ånnu mera ögats lifande och at fpasmer

förtogos, igenom fmörjning å ögonlåcket

med en fjäder några gånger om dagen af

Tintfura Thebaica, och hvarföre dagel/gen

härmed fortfors til flut, då efter 8 dagar 6.

gat blef fri/kt åteu För 3:ne år fedan hade

(amma öga blifvit fiött igenom hans fallande

Z 2 u-
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ufur Vagnen, hvarefter det varit något (va-

gare ån det andra famt ögonlåcket något

ftyft, dock ej ögat rödt eller värkande fe-

dan, och nu kommit i få godt ftånd fom
förut.

Den 6 Nov. kallades jag til en Dräng

på Landet, fom af våda råkat fåra lig med
en Tålgknif i vånftra fidan, en tum under
de (ifta veke Refbenen , då knifven buren i

våftrkkan, under denne Drängs brottande

med en annan, hvarvid han blef kull/lagen,

kom at våndas emot fidan och falla hårdt

därpå, famt inftötas i iifvet til en och en
haif tum eller mera, de yttre betåckningar-

ne inberåknade. Denne knif var bar och
flipad, i anfeende at han därmed årnade för-

råtta flagt andra dagen å en Herregård nära

därvid. Knifvens diretfion hade gådt något

på inedden nedåt ijumfken, dock in i helig-

heten af Abdomen, i anledning af fonderin-

gen, hvilken knif den fårade fjelf /kall ut-

dragit. Peritoneum kom därvid ej at fön-

dras, och fåledes någon af de underliggan-

de Tarmar. Symptomerne härvid voro itraxt

häftig andetåppa, bränningar i underlifvet

och hela kroppen, Feber, fom dock lade

fig mer och mer och aldeles efter några da-

gar, igenom åderlåtning, kylande invårtes

medel, famt utvårtes fördelande omflag öf-

ver underlifvet. Sveda vid Urin-iåtningen

och ftolgångea, för hvilken fifta eller bägge,

La-
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Lavements ordinerades, varade uti lo d*<

gar, hvarcfter deffe känningar förgingo, få-

for» ock fåret efter 14 dagar blcf låkt. Die-

ten utgjorde tunna fåppor i förftone, hvari-

genom excrementer ej få kunde famlas eller

ofta ftolgäng behöfvas. Efteråt har han en
tid varit matt, ej förmådt forråtta tungt ar-

bete, något tungt lyfta eller böja kroppen,

utan känning därefter i underlifvet och un-

der bröftet, dock ej i nägden omkring få-

ret, hvilket alt nu åndteligen måft förgådts.

Til blåfedrag hos de i yrfel och raferi

ftadde, fom gerna afrifva Veficatorium af Plå.

iter och Pulvis Cantharid. , har jag valt Tin«
étura Cantharid. Ph. Sv. hvarmed ftållet blif-

vit fmort flere gånger, eller hvarje timan,
tik tilråckelig biåfa innom famma tid, fom
efter ordinairt Spanflifluge-Plåfter, upkommit.

Vidlyftiga Råtfår å benen hafva hos 4
detta år blifvit botade, efter föreyångit bruk

af Laxativer och blodrenande Deco&er, i-

genom invårtes Mercurial-Cur och utvårtes

tjenlige medel efter omftåndigheterne, hvaN
vid Gallmej-falfva eller Plåfter ibland blifvit

nyttjade. Den ene af deffe hade R"tfår å

bagge benen, fom i 16 år varat. Hos den

andra intogo defla hela knået och et fycke

på låret, fom varat i 5 år 5 hos den tredje,

ena benet rundt omkring, anda til fofen,

fom börjat för 4 och et hälft år fedan 5 ho$

den fjerde å bägge benen, ifrån knåen til

Z 3 fo«
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foten, uppå 3 år. Alla deffe Ben-får, fom

dock ej varit Carieufe, Fiftulöfe eller Vene-

rifke, hafva innom 8 3 9 veckor blifvit bo-

tade. Med blodrenande Decofters bruk har

hos tvånne fortfarits hela Curen igenom. Ef-

ter denne methode hafva åt/killiga långvård

ga Ben-får, måft af famma /lag fom de nämn-

de, och måft på famma tid, utan at å nyo

upbryta, fomlige för flere år fedan, blifvit

Jåkte; fåfom hos en inrotade Ben-får å bag-

ge benen, på 15 år, hos en på 10 och någ-

ra på 3 a 4 år. För de måft långvarige

har Fontenell efteråt under knået blifvit til-

ftyrkt, fom dock ej blifvit iakttagit. Ibland

har någon lindrig Salivations-Cur igenom
Mercurialierne blifvit anftåld. Hårda kanter,

Svallköte, med andra oarter, hafva tillika

blifvit (kötte och fåren efter deras befkaften-

het vårdade, jåmte Diaet därunder.

Mortalitets-UJla för Ön Si. Barthelemi
%

upfatt af Gouvernements-Medicus Hn
Sjmuel Fmlberg, dat. den 23 A*

pril 1787-

Förledit år 1786 var Folk-nummern u*

ti Staden: Hvita Perfoner 173, Couleurta

173.
Dar-
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Däraf cföde, Hvita Perfoner:

Af Slag

Af Skörbjugg

Af Vattufot

Af Lungfot

Af Feber .

Barn uti fpådare ålder

359

i.

2.

X.

2.

I.

2.

Summa 9.

Couleurta Perfoner:

Af ålderdom - - • - £•

Af Trånfjuka • - • » 4.

Af Feber - • - - - 1.

Summa 7.

På Landet var Folk-nummern, Hvita

Perfoner %fo , Couleurta 538-

Dåraf *töde, Hvita Perfoner:

Af ålderdom - 2.

Af Feber • •---!•
Summa 3»

Couleurta Perfoner:

Af Trånfjuka

Af Veneri/k fjuka

Förgifna med glas

Z4

» - 3»

- 2.

- 3-

Summa 8*

Det*
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Detta året 1787 år uti Staden Folk-num*

mern, Hvita: 340, Coleurta: 410.

Dåftf döde , Hvita Perfoner

:

Af Feber - - - - - 1.

Af Lungfot - - - i.

Summa 2.

Coleurta Perfoner:

Af Lungfot * - • - 1.

Af okånd fjukdom - - 2.

Summa 3.

Pä Landet år Invånarenas antal , Hvita

;

687 5
Couleurta 459.

Bland dem har dodt, Hvita:

Af Bröftfjukdom - - - - 1.

Summa 1.

Couleurta

:

Åf Tränfjuka - • - 2.

Summa 2. (a)

Gäng»

(a) Ma» fer håraf at antalet af Invånare på Öen St.

Barthelemj ökat (ig. 1786 voro i Staden 246 >

på LandeS 1398» tilfammans 1744 > år 1787
funnos i Staden 7?o , på Landet 1146', tilfam-

inans 1896. Handelen har fåledes varit uti til—

*åxt, emedan j ehuru ifZ flere Perfoner. inflyt»
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Gångbara Sjukdomar:

Emot flutet af förledit år var en envis

FlufshoJIa mycket gångbar, få på Landet fom
uri Stiden , men aldramåft ibland de Invå-

nare, fom bebo högder och ftrånder, blott-

ftålde för Oft- och Sydlig Vind 5 denna här-

rörde fÖrmodeligen af den ftarka och kalla

blåft, ftundom förenad med rägn, ftundom

torr , fom varade mäft hela September må-
nad 5 uti Oftober var väderleken tvärtom,

inycket (till och varm, med fucktig kyla om
nätterna. Uti de 2 fifta månaderna af året

var Väderleken jåmn och vanlig.

Magra och ålderftegna Perfoner plåga-

des måft af denna fjukdorn, och hade an-

fallen ftarkaft om nåtterne, med hefa och
ömhet under bröftet, hos någre med liten

feber-rörelfe om aftnarne. Efter 8 a 14 da-

gar blef hoftan mindre torr, de fjuke börja-

de då på at rakla up et hvitt och tunt flem

,

fom fedan blef gulare och mera tjockt, då
åfven fjukdomen uti famma mon förminfka-

des
9
men krafternas uteblifvande var gan/ka

långvarigt.

Hos yngre och feta Perfoner börjades

fjukdomen med ftyfnad i nacken, fvårigbet

at fvälja och en öm kånfla uti Bröftet vid

Z 5 an-

tat på Öen, har dock Landtfolket blifvit minika-

de med 252 Terfoner, hvaremot Stadsböerneblif-

t it ökade med 704 nya Medborgare.
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andans indragande; de hade åfven ftarkare

feber om aftnarne.

De fom i början nyttjade tjenliga me-
del, blefvo härifrån fnarare befriade; åder-

låtning nyttjade få, ehuru nödvändigheter

ofta fordrade den. Övande vid Medicamen-
ter, hålla de (ig endaft til Hus-Curer, hvil-

ka utan tvifvel göra god värkan, når de ä-

ro rått använde; men fom ålder, Tempera-
ment och Conftitution , helt och hållit för-

ändrat en och famma fjukdom hos olika

Männifkor, få blifva delTa medel ofta kraft-

Jöfe, om icke (kadelige för en, fom utöf-

vad önfkelig värkan hos en annan*

Deco& af fmå får(ka Calebaffer (Cre-
fcentia Cujette fruäu minori Lin. Sp. Plant.

P« 872) famt bladen af Thée du pais, (Ca-
praria biflora, Sp. Plant. 875) nyttjades af

de fjuke fåfom daglig dryck , under den ti-

den hoftan var torr, famt fotvatten om aft-

narne, uti hvilket infunderades bladen af

Bois d'Inde (Lignum Campeche: Sp. Plant.

549) och Bois cPHuiie (en fort Copaifera

Sp. PI. 557.) Til Hufvudvärkens ftillande

nyttjades fönderkroflad Bark af Bois de Cag-

nes (hvilkens blomma jag ännu icke fedt)

fom innehåller en kylande och fyrlig faft f

at lägga på Pannan och Tinningarne.

Sedan hoftan genom deiTa medel eller

af Naturens egen åtgärd, innom vifs tid bör-

jat uphöra
? användes Thée af Serpentaria

;

mcA
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men Barken af Bois de Cortier (Qvasfla A-
mara Sp. PL ^<?3) fåfom Decoft til Magens
i ftånd fattande 5 de fom uti början af fjuk-

domen togo afförande medel , nyttjade an-

tingen 2 a 3 kärnor af Guajac fönderftfitte

til pulver, eller ock en matfked af PHuile

de Karapat (Oleum Ricini Sp. Plant. 1430 )
Kårnorna af Meduenier och Palma Chrifti

(Sp. Pl. 1429 — 30) våga de fällan nyttja.

Hyflerifk och Spasmodijk Colique har u-

ti början af hela detta år varit mycket gång*

fe uti Staden 5 utvårtes Badningar, Lavemen-
ter och flundom Åderlåtning jämte vanliga

Antifpasmodica, bar altid utöfvat önfkeiig

värkan och underkufvat det onda.

Diarrhceer och Rådfot har åfven på et

ovanligt fått grafferat, men aldramåft uti den
delen af Staden, fom år lågt iituerad emel-

lan Sjöftrand och en Saline, fom börjat at

upfyllas. Tenesmerne har uti den fednare

varit gan/ka våldfamma, och de fvårafte ref-

ven uti Regione Umbilicali ofta få häftiga,

at de varit beledfagade med dåningar och
kallfvettj pulfen har under alt detta varit låg

och krypande.

Vencrijk fmitta år mycket fållfynt, i fyn«

nerhet uti Staden 5 ibland Negrerne på Lan*

det kan då och då finnas någon med Vene*
fifk Ikabb* De nyttja ej annat dårföre ån

Barken af Bois de ferres et Guajac (Sp PJ.

546) til Decoä, lamt fmörja fåren med
Ung-
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Ungvent. Merc. För öfrigt under mit vi-

ftande hår, bar hvarken Roppor eller elaka

Febrar varit fynlige.

En Gåfle på Landet har jag tedt med
Gulfot, och uti Staden en Man vid pafs 40
år

?
fom hade Vattufot. Hela lifstiden ige-

nom har han varit ålikare af Rume och dy-

lika ftarka drycker 5 denna våiiuftiga ne&ar

ådrog honom en elak och Jångvarig frofla,

på nägon af kringliggande Oarne, fedan hit-

flyttad , bodde han uti en nybygd famt på
et lagt och fucktigt ftålle belägen Kallare,

dar bief han åfven fjuk, och uppå någons til-

ftyrkan tog for ftarka dofis af Tartaro An-
timoniali, efter hvilket han innom 4 timmar

dog. Jag blef kallad når han låg uti ago-

pien; Magen var då mycket upfvåld, Pulfen

tå> och darrande, Kroppen fladdrig med en
kail och klibbig fvett, Tungan och Låppar-

ne voro redan fvade, fom vifade at dåden

re i n giivit hor om handen, med hvilkera

hun ock ftraxt dåruppå fölgde.

Uivdrtes åkommor %

Gan(kz få olyckshåndelfer har förekom-

mit under min va^elfe hår, och i allmänhet

år.i dr mera fåll fyrite hår på Oarne ån i Eu-

ropa. FotkelS göromål åro merendels af den

befkaffenher, at ci* mindre blottftållas för dy-

lika tilfålLn.

1
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I början af förledit år under min bor-

tovarelfe, blef en Man, vid en Canons lad-

dande om bord på et Fartyg från Göthe-

borg, ikjuten uti (in högra hand; Laddikyf-

fein borttog alla fingrarne, famt fonder-

kroflade bagge benen uti För-armen. För-

modeligen defs egne ofunda och til röta be-

nägne våt/kor, biträdde af elak fkötfel, för-

ordfakade Kallbrand uti delen innom 3 da-

gar, hvaraf den fjuke på fjerde dygnet, ef-

ter undfången /kåda , dog.

Uti medio af famma år Ikadades tvån-

ne Volontairer af et vid laddningen antåndt

berglkott, den ena, fom flod med flaggan
,

blef kaftad från ftället och bekom af dekring-

fpridde frenarne åtlkilliga ftörre och mindre

Ikaclor i hufvud och anligte , utom det at kru-

tet bortbrände fkinnet af bägge händerna

halfvägs til armbogen. Den andra, fom var

Tittande på ftenen, lyftes med denfamma up

i luften och transporterad et långt ftycke i-

från ftåilet; bägge blefvo utan rörelfe liggan-

de på jorden, och äfven få uptagne, men
bekommo efter en liten ftund, genom tvätt-

ning med Åtticka och Rume, fansning och
förmögenhet at gå, famt biträdde af andra

at hjelpa fig hem. Anfigte och hufvud var

på den förfta af fvulnad, blod och krut al-

deles vanfkapligt, han föll ftraxt, förmedelft

Hjernans ikakning, uti ftark yrfel, fom va-

rade 3 dagar 5 håret afrakades och fåret för-

band
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bänts efter konftens reglor, Åtticka med kalt

vatten nyttjades til omflag. Åderlåtande, ky-

lande afforingar m. m. gjorde at han efter

14 dagars förlopp var fri/k och /kickelig til

arbete.

Den andra bekom defs fvårare Contu*

fion på Scrotum och i Perineo , hvarert han

var ganfka fvullen och blå 5 en myckenhet
blod förlorades genom Urin-röret, fom mot-
villigt utrann och ånnu mera når vatnet /kul»

fe låtas, til hvilket hvart ögnablik var ma-
ningar. Graduerade Comprefler fucktade u-

ti kalt vatten, blandat med Åtticka och Bran-

vin, applicerades öfver det lidande ftållet,

med någon tryckning på Ureteren, medelft

en bindel til blodflödets hämmande. Partier-

nes fvulnad hindrade aldeles urins afgång u-

tom Catheterns tilhjelpj denna olågenhet

förminfkades ock innom 3 veckors tid, få

at han kunde gå och göra fmått arbete 5 men
kan aldrig Jåta fit vatten utan at med fing-

rarne trycka under Scrotum.
É

En Krono- Båtsman på Kongl. Örlogs-

Jagten Triton, blef fkadad uti defs högra

hand och arm vid en Canons laddande, un-

der Saluten den 24 Januarii. Laddftocken

borttog förda och andra lederne af de två

fråmfta fingren, famt fönderrifpade Mu/klar

och kött kringom tummen. Af (kottets %r-
ka, eller förmodeligaft af fallet tilbakars från

Canon uti däcket, bröts åfven För-armen ur

led,
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led, med olecrani feparation. Armen inrät-

tades , fåreo förbantt och /kötfes efter van-

ligheten; men en ftyfnad uti armbogen blef

en fölgd af Brofkens från-föndring, fom ic»

ke kunde förekomma*.

Benjkador och Råtfår börja nu blifva

mera allmånne bland Negrerne, ån någon-

fin tilförenej de påftå at Jorden, fom på fi-

na ftallen år Kalk-artad, på andra ftållen

Salt-blandad, dårtil år ordfaken.

Väderlek och gängbara Sjukdomar i Stock*

hoIm 9 Mänaderne April) Maji och Ju-

nit J787.

April :

1. Morg. 7| gr. k. N.N.O. 2, klart, Bar,

25,40. Midd. i| gr. kalt, N.N.V.
ftrömoln. Bar. 25,59.

2. Morg. 5 gr. k. V. klart, Bar. 25,72.
Midd. 4 gr. v. ftrömoln, V. B. 25,71.

3. Morg. Th. O. ftrömoln, Bar. 25,6g.
Midd. 7 gr. v. klart, V.

4. Morg. 1 gr. k. klart, Bar. 25,66. Midd.

7f gr. v. klart, aft. Norrlken.

5. Morg. Th. O. halfmulit, Bar. 25,6r.
Midd. 5 gr. v. ftrömoln.

6. Morg. Th. O. N. halfmulit, B. 25,63.

Midd.
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Midd. 8§ gr. v. N.N.O. ftrömoln, Bar.

25,71-

7. Morg. 4 gr. k. klart, Bar. 25,76, Midd.

6| gr. v. N.N.O. klart, Bar. 25,83,
aft. Norriken.

8. Morg. 3 gr. k. klart, Bar. 25,88- Midc?.

9 gr. v. klart, Barom. 25,85, aftonen

Norrfken.

9. Morg. Th. O. klätt, Bar. 25,85- Midd.
10 gr. v. klart, Bar. 25,89*

10. Morg. 3 gr. v. klart, Bar. 25,91. Midd.

13 gr. v. klart, Bar. 25,94.
11. Morg. 4 gr. v. halfmulet, V. B. 25,86.

, Midd. 13 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,88.

12. Morg. 4 gr. v. halfmulet, Bar. 25,86.

Midd. 12 gr. v. S. klart, Bar. 25,77*
Hen förfvan på Clara-fjården.

13. Morg. 3 gr. v. halfmulit, Bar. 25,46.

Midd. 13 f gr. v» ftrömoln , V.S. V. Bar.

25,44-

14. Morg. 5 gr. v.N.N.0. molit, B. 25,56.

Midd. 10 gr. v. ftrömoln, V., aftonen

Norr/ken.

15. Morg. 2 gr. v. måft klart, Bar. 25,56.

Midd. 13 gr. v. klart, V. aft. Norrlken.

j6. Morg. 6~ gr. v. måft klart, S.V. Bar.

25,39. Midd. 13 gr. v. ftrömoln, S.V.3

,

afr. ftorm med rågn och fnö.

17. Morg. 4 gr. k. N.N.V.3, måft klart,

Bar. 25,22. Midd. I gr. v. ftrömoln,

N.N.V.3, Bar. 25,31-
18- Morg.



# ) o ( # 369

ig. Morg. 3 gr. k. kiart, Bar. 25,32. Midd.

3 gr. v. ftrömoln,, Bar. 25,25, aftonen

Norrfken.

19. Morg. 3 gr. k. N.O. ftrömoln, Bar.

25,23» Midd. § gr. v. mulit, fmåfnö-

gade, N.N.O. Bar. 25,33, aft. Norr-
fken.

20. Morg. 3 grad. k. mulit, torr fmå-fnö,

Bar. 2 5,28- Midd. Th. O. B. 25,39.
N.N.O. aftonen Norrfken.

21. Morg. 3 gr. k. ftrömoln, N. Bar. 25,59.
Midd. 2 gr. v. ftrömoln med fnö ikof-

tals e. m. N.
22. Morg. 1 gr. k. ftrömoln, Bar. 25,56.

Midd. 4 gr. v. S. V. 3. Bar. 25,41, fnö-

gade «. m. inpå natten.

23. Morg. 4 gr. v. mulet, V. Bar. 24,96.
Midd. 4| gr. v. ftrömoln med fnöfkof,

N.V.
24. Morg. 2 gr. k. N.N.V. ftrömoln, B. 25,20.

Midd. 31 gr. v. N.N. V. 2, fmå-fnö

e. m. Bar. 25,34.

25. Morg. 1 gr. v. klart, Bar. 25,50. Midd.

5 1 gr. v* ftrömoln.

26. Morg. 2j gr. v. halfmulit, O. S.O. Bar.

25,45. Midd. 6J gr. v. S.S.O. 2. ftrö-

moln.

27. Morg. 3| gr. v. halfmuJit, S: B. 25,29.
Midd. 11 1 gr. v. S. 3, ftrömoln. Bar.

25,18.

*7J7.B.N:o24. A a 2g. Morg.
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28» Morg. 6 gr. v. S. mulit med rågn, Bar.

25,03. Midd. 10 gr. v. firomoln.

29. Morg. 6|^r. v. S.O. Bar. 25,10, rågn»

ftånk. Midd. 10 gr. v. S.O. fmått iågn.

30. Morg. 6| gr. v. rågn, Bar. 25,05. Midd.

8 gr» v. Bar. 25,03, rågnade e. m.

Maji:

1. Morg. 3 gr. v. dimma, Barom. 25,13.

Midd. 8 gr* v. N.O. rågn til afton,

Bar. 25,22.

2. Morg. 3 gr. v. dimma, Barom. 25,21.

Midd. 7 gr. v. S.O. rågn til afton. Bar.

3. Morg. 5 gr. v. S.V. mulit, Bar. 25,25.

Midd. 12 gr. v. ftrömoln, V. S.V. Bar.

25,30.

4. Morg. 9 gr. v. mulet, S. 3. B. 25,17.

Midd. 9 gr. v. rågn måft hela dagen,

Bar. 25,07.

5. Morg. 6 gr. v. rågn, Bar. 25,09. Midd.

6 gr. v. N. 3, rågn e. m. Bar. 25,17.

6. Morg. 5 gr. v. N. duggrågn, B. 25,46.

Midd. 6 gr. v. N. rågnlkåf e. m. Bar.

25,62.

7. Morg. 5 gr. v. duggrågn, Bar. 25,76.

Midd. I4§ gr. v. ftiömoln, N. N.O.
8» Morg. 8 gr- v. dimma, B. 25,76. Midd.

16 gr. v. klart, Bar. 25,67-

9. Morg. 7£ gr. v. halfmulit, Bar. 25,56.

Midd. 17 gr. v.ftrömoln, S.V. B. 25,58*

lo. Morg.



# ) o C # 37t

lo* Morg. 8| gr. v. klart, Ö. Bar, 25,63.
Midd. 165 gr. v. O. Bar. 25,64.

11. Morg. 9 gr. v. klart, Bar. 25,62. Midd*

18 gr. v. klart, O. Bar. 25,5 f.

12. Morg* 10 gr* v. klart, Bar. 25,61. Midd
16 gr. v. N.O. 3, klart, Bar* 25,47.

13. Morg. 5 gr. v. N. 4, rågnade f. m. Bar*

25,39* Midd. 3 gr. v. N*N.O. 3, flrä*

moln, Bar. 25,43, aftonen Norr/ken*

14. Morg.. 3 gr. v. N. ftrömoln, B* 25,4?»
Midd* g gr- v* N.ftrö.roln, Bar. 25,56*

15. Morg. 2 gr* v. N.N*Q. 2, ftrömoln*,

Bar. 25,64. Midd. f gr* v* N*0. 3$
halfmulet, Bar. 25,72.

16* Morg. 3 grad. v. N.N.Ö. klart, natten

(roft. Midd. 7 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,86*

17. Morg. 4 gr. v. klart, Bar. 25,91. Midd*

10 gr. v. ftrömoln, aftonen Norr/ken.

18- Morg* 6| gr. v. klart, Bar. 25,88* Midd.

13 gr. v. klart.

19. Morg. 7 gr. v. klart, Bar. 25,94. Midd*

15 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,96.

20. Morg. 9 gr. v* klart, Bar* 25,96* Midd*

18 gr. v* ftrömoln, Bar. 25,93.

21. Morg* 12 gr. v. klart, Bar. 25,86* Midd*

13 gr. v* N* ftrömoln.

22. Morg. 8§ gr. v. halfmulit, Bar* 254.74*.

Midd. i6| gr. v. ftrömoln, Bar. 25,70*

23. Morg. 11 gr. v. S. klart, Bar. 25,52*

Midd. 14J gr, v. rågn fkofrals f. och

e. m. Bar. 25,37*

A a 2 £4« Morg*
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24. Morg. 9 gr. v. ftrömoln, V.S.V. Bar.

25,20. Midd. 16 gr. v. klart, V.S.V.
2. Bar. 25,21.

25. Morg. 10 gr. v. mulit , ragn, B. 25,13-

Midd. 14 grad. v. rågn Ikoftals e. m.
Bar. 25,11.

26. Morg. 1 1 \ gr. v. S. 2 , ftrömoln , B. 24,90.

Midd. 15 gr. v. S. V. 4, Bar. 24,98.

27. Morg. 10 gr. v. S.S.V. 2, rågn öfver

natten intil kl. 9. Bar. 24,93. Midd. 14
gr. v. Bar. 25,04.

28- Morg. 10 grad. v. S.V. 2, mulit, Bar.

25,20. Midd. I4§ gr. v. ftrömoln, V.

2. Bar. 25,27.

29. Morg. 10 gr. v. klart, Bar. 25,37. Midd.
loj gr. v. S.O. mulit, Bar. 25,42.

30. Morg. %\%x.\. rågn, Bar. 25,40. Midd.

13 gr. v. ftrömoln, V. Bar. 25,45.

31. Morg. 11 gr. v. klart, Bar. 25,47. Midd.

17 gr* v. ftrömoln, Bar. 25,64.

Junii :

1. Morg. 15 gr. v. klart, Bar. 25,66. Midd.

19 gr. v. ftrömoln, V.S.V. Bar. 25,59.

2. Morg. 13 1 gr. v. ftrömoln, Bar* 25,44»
Midd. 185 gr. v. ftrömoln, S.V. Bar.

25,38-

3. Morg. io§ gr. v. mulit, V. B. 25,28-

Midd. 15 grad. v. ftrömoln, S.V. Bar*

25,26.

4. Morg. 11 gr. v. klart, Bar. 25,25. S.V. 3.

Midi
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Midd. I2§ gr. v. rågnfkåf, V. 3. Bar.

25,27-

5. Morg. 10J gr. v. klart, B. 25,57. Midd.

12 J gr. v. ftrömoln, S. O.

6. Morg. 11 gr. v. mulit, S.O. B. 25,43.
Midd. 19 gr. v. mulit, S.S.O. 2.

7. Morg. 14^ gr. v.i-ågn öfver natten, S.O.
Bar. 25,33. Midd. 2o§ gr. v. ftrömoln,

S. Bar. 25,38.

8- Morg. 10 gr. v. klart, B. 25,61. V. 2.

Midd. 16 gr. v. klart, V. 2. B. 25,74.

9. Morg. 11 gr* v. klart, B. 25,95. Midd.

19 gr. v. klart, Bar. 26,01 •

IQ. Morg. 11 gr. v. klart, B. 26,08- Midd.

, 2o§ gr. v. klart, N.
11. Morg. 12 gr. v. klart, B. 26,05. Mid ef.

20 - gr. v. klart, Ö. 2. Bar. 26,06.

12. Midd. 13 J gr. v. klart, B. 25,93. Midd.

23 gr. v. klart, O. 2. Bar. 25,89.

13. Morg. 16 gr. v. klart, B. 25,75* Midd.

24 gr. v. klart, O. Bar. 25,67.

14. Morg. I8§ gr. v. halfmulit, Bar. 25,57.
Midd. 25 gr. v. klart, S.S.O. B. 25,54.

1:5. Morg- 17J gr. v. halfmulit, Bar. 25,54.
Midd. 19 gr. v. klart, O.N.O. B. 25,61.

16. Morg. 14! gr. v. ftrömoln, O. B. 25,63.
Midd. 19J gr. v. klart, O. S.O.

17. Morg. 12J gr. v. rågn och lindrig åfka,

Bar. 25,52. Midd. 12 £ gr. v. rågn, O.
I8« Morg. 11 gr. v. duggrågn , Bar. 25,54.

Midd. I3| gr. v. rågnlkoftals, B. 25,56.

A a 3 19. Morg.
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19, Morg, 11 gr. v. klarnade, Bar, 25,56,

Midd. 2O5 gr, v. ftrömoln, Bar. 25,53,

20, Morg, l6| gr, v. ftrömoln, Bar. ,.25,43,

Mjdd. I8| gtad, v, ftrömoln, O, Bar,

25,44-

21, Morg. 14 grad. v, mulet, O.N. O. Bar,

25,34, Midd, l#sgr. v. ftröm, O.N, O,

Bar, 25,32.

22, Morg, 11 gr, v. ftrömoln. Bar. 25,28,

Midd, 16 gr. v. ftrömoln, O. B, 25,29.

23, Morg. 13 1 gr. v. mulit, B. 25,28. Midd*

20 § gr, v. halfmulit, N,N.O, B. 25,24,

24, Morg, 12 gr. v. mulit, B. 25,22, Midd,

£7 g r* f« ftrömoln, N, Bar. 25,26.

25, Morg, 12 gr. v. ftrömoln, rågnftånk
,

Bar. 25,24, Midd, 12 gr, v, N, Bar,

25,26,

26, Morg. 9 gr. v, mulit, Bar, 25,21, Midd,

II gr. v, rågn fkoftals hela dagen, B,

25,18*

27* Morg, 12 gr, v, ftrömoln, Bar, 25,22,

Midd, 20 gr, v, ftrömoln, V, emot af-»

tonen rågn, Bar, 25,27*

28* Morg* 14 gr, v, halfmulit med rågnfkof

,

Bar, 25,31* Midd, 21 gr, v, ftrömoln,

S, Bar, 25,24*

29* Morg, 14 gr, v, mulit, V, 3 , B, 25,30*

Midd* 20 gr, v, ftrömoln, V*S.V, 3*

Bar, 25,37*
go* Morg, 14^ gr* v. klart, N, Bar, 25, <

f4*

Midd* 20 gr, v* ftrömoln, Bar* 25,59*
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Koppor hafva denna tiden något mera
vifat figj Vår-Fråjfor och Brofl-Febrar med
inflammation åfvenledes, ehuru ingen fyn-

nerlig Epidemie kan anklagas, utan har det-

ta Qvartal varit mera frifkt ån vanligen*

Utdrag af Prov. Med. i Hedemora As-

Jejfor Bloms Embets-Relation for 1786.

Sjukdomar är 1786, Januariii

Arihritis retrograda angrep många.
Mdfsling var gångbar fedan förra året

och vifade fig nu hos någre, dödande.

Fehruariii

Både Arthritis fixa och Retrograda f<5-

rekommo fom oftaft.

Mäfslingen blef envis at icke vilja flå

ut. Det gick ofta öfver g a lo dygn in-

nan den ville låta fe fig, och Hofta och
Feber fom åtfolgde den, voro våldfamma
och ftarka.

Peripneumonia och Pleuritides exquifita

anföllo en eller annan. .

Martti

:

Tandvärk angrep många.

Ros.Jvulnader fingo fomlige, fom voro

långfamme och fvåre at fördela.

A a 4 Pt*
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Perlpneumonier vifade (ig ånnu hår och

där.

Mdfslingen blef af elakare art , blandad

med mycket inflammafori/kt och lämnade of-

ta efter fig fvåra Ophthalmier, ihångfen Ho-
fta, utmårgling och under tiden Metaftatilke

bulnader.

April och Maji

:

Samma Sjukdomar fom Martius medför-
de, hade ock defle månader med (ig. I åen
fenare hörde man likväl Mdfslingen blifva

något fparfammare 5 men däremot Heshet

Catarrhal-Hofia och Hals-Flujfar vidare öka
antalet af de förut gångbare.

< Junii:

Catharrhal-åkommor voro i början af må-
naden rått allmänna 5 men Mdfslingen aftog

dageligen, få at den, innom defs /lut, alde-

les uphörde*

En Feber med ftark hufvudvårk och yr-

fel famt värk i lederna, fades vifa (ig hår

och där bland Allmogen i Garpenbergs och

Folkerna Förfarralingar5 men ingen lådförde

fig dårförej likafom jag icke eller hade til-

fålle, at få fe och utröna af hvad genus den

egenteligen kunde vara. — An Amphimeri-

na Rheumatica? Haartman: Sciagraph: Mor-
borum P, I. pag. 27 Spec. 2).
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Jutti :

Rådfot upkom i Flöda Förfamling af

Våfter-Dahlarne. — Medicamenter däremot
ditfåndes den ii i denne månad, och hvad
värkan de gjorde vifar den hårhos bifogade

och federmera infånde Paftors förteckning på
dem, fom uti (amma fjokdom dödt, eller

tilfrifknat.

Augufti och September

Medförde inga fjukdomar. Det var åt-

minftone i alla Socknar omkring Hedemora
ganlka hålfofamt och frifkt. I

Otlober

Yppade fig] Diarrhae och Cholera bi-

liofce , få val bland Barn fom åldre Folk,

Några dödde i denne månaden af Vau
tufot.

Envife Rheumatifmer åkommo fomlige.

Pleurejter förfpordes hår och dår, emot

månadens Hut.

November

:

Pleurefier blefvo mycket allmånnej i fyn-

nerhet i Husby Förfamling 5 dår ock oågre,

lom icke i tid fökte hjelp, dödde.

Skarlakans-Feber förekom hos et enda
Barn i Hedemora Stad, men fpridde tig ic-

ke vidare. Det blef frifkt, och hade inga

Sy&on fom det kunde fmitta.

A a 5 De-



378 # ) o ( #
December :

PJeurefter fortforo. — Rotfeber, aldeles

af famma ilag, fom år 1772, begynte blif-

va gångbar i Folkerna Förfamling.

Utdrag af Bref til Hr. Prof. Bergivs

frän Hr. Joh. Julin , Apothekare i

Uleäborg, dat. d. 19 Julii 1786-

- - - Då jag illa angripen af en i knån och
högra armen fixerad Gickt, få godt jag kun-

nat vandra, at fe hvad Naturen alftrar här-

omkring, har jag träffat Andromeda Calycu-

\aia\ fom denne Ort år (ållfynt i Sverige,

vågar jag upvakra Hr, ProfefTorn med några

Exemplar. Altfår väl vet jag at den inga-

lunda faknas i Hr. Profeflbrns Samling; men
någon af Hr. Profeflorns Elever torde här-

med kunna riktas.

Jag vet ej om Täng-Lafan Faun. 317
på Finfka Elajka och Cobhas barbatula Faun.

341, åro något fälifynte i Sverige; af den

förra fås om Vintren med Strömmings-No*
ten en eller annan up; Fifkarena åro inner-

ligen förargade på och käftar honom emot
ifen at han går i fmå ftycken , tagande den-

ne Fifk fom fåkert tecken til liten fångft,

aldrig åta de honom.
Co*
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Cohitas barhatula tog jag för någon tid

fedan uti et Revier ifrån Uleå ftora Elf, dar

han på ren fand-botten höll fig under fte-

nar, hvareft han lårer lefva af Mollufca och

Infeft-Larver, hvarföre ock Finn kallar ho-

nom Kifvi Noali (Sten-flekare), Jag hade

den 3 månader uti en glas-burk tillika med
en Cyprinus Niloticus , fom jag haft öfver et

år lefvandej det fyntes tydeligen då at den-

ne var en Strom-fifk , ty om man ej två gån-

gar om dagen ömfade kalt och fri/kt vatten

på honom, vande han under (randigt fläm-

tande bukens? däremot Niloticus kan tåla

vatnet 2 a 3 dagar $ men få fnart fri/kt och
bra kalt vatten ilogs til honom, blef han
qvick; fmå Lumbrici åt han få väl fom Ni-

loticus rått gärna. Denna Fifk måtte ock af

Skaparen fådt någon anvisning på Fjäll-fifk,

emedan han efomoftaft jagade min Niloti-

cus med et ftåndigt iikfom bitande på ryg-

gen, fidan och i ftjerten, utan at den an-

dre, mycket ftörre, gjorde minfta motftånd:

och få tyckes defs politi/ka tjenft i Naturens

Rike vara , at om Våren gå up i Riviererne

och ränfa ftenar ifrån Hem och Maikar, fom
eljeft /kulle /kamma vatnet, i denne tanka

ftyrkes jag få mycket mer, fom han nu in-

tet fins på famma fiällen fom i Våras —
jag faknade honom ungefärligen den tiden,

fom Phryganeae kommo ur vatnet, och defla

Larver har jag fedt på famma ftälle,

bi*
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Dito dat. den 30 Ofloher 1 786.

- - - det ar Hr. Profeflbrn bekant at Norra
delen af Ofterbotten innefattar ftora och vi-

da ödemarker, och at en Socken hår i Lan-
det, år få ftor fom et Furftendöme i Tysk-
land; lådan år Paldamo ftora Socken hår i

Lånet.

Når Lånets Höfdinge Riddaren Herr
Carpelan, i flutet af Augufti 1786, (kulle

göra en refa igenom denna ort och en del

af Sotkamo Socken, anmodade han mig at

refa med. Hår kommer man ej fram utan

lil fots, hår och dår ridande, men måft med
Båt igenom Strömmar, Forffar och Trå/k.

Af tiden finner Hr. Profefforn at ej myc-
ket kunde vara qvar af Floras falt, defsutom
(kedde refan få fort, at jag ej hade mycken
tid at fe mig ikriog, ty af 20 dagar upgick

13 til refan. Ibland de få Örter jag på hvi-

loftållen handt få , voro Sanchus Sibiricus

och Saxifraga Hirculus ånnu i full blom-
ma 5 'jag menar de icke åro få allmånna i

Sverige, ty tager jag mig frihet innefluta et

Exemplar af hvardera.

Lilla Fogeln MotaciUa ruhetra fick jag

ock fkjuta, famt Corvus infaujlus. — Fins

defle bagge allmänt i Sverige? Sciurus va-

lans fick jag af en Bonde, fom flsöt den med
Båge, men illa /kadad på ryggen.

Mycket tror jag, /kulle det båta Veten-

skapen, om någon Naturkunnig, igenom K.

Ve-
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Vetenfk. Academiens åtgärd
, på Publique be.

koftnad finge refa igenom defle och flere af-

Jågfe Orter hår uppe.

Vi kanna Indiernes Naturalier och Afri-

kas; men af Finlands kanflke blott en liten

Förteckning på Finflka Medicinal-våxter
,
(a)

o
o
ch det endaft ikring Abo; det öfriga af

Ofterbottens Flora och Fauna år lika få litet

kand, fom dels Geographie och Phyfiquej

England och Frankrike hafva utrullat Flottor

at upföka Nya och ånnu mera underiöka

Gamla Länder.

Ryfsland fånder flora Sålllkaper at refa

omkring defs Landamåren. Om vår Store

Konung (kickade en Mineralog , en Geograph

,

en Phyficus, en Ritare och en Natural-Hifto-

ricus igenom Ofterbottens Norra Orter, fä

fkulle defle Vetenfkaper vinna anfenligen.

Tror Hr. Profefforn at man ifrår| högderna,

fom man hår uppe fkall vandra öfver, har

den hårligafte utfigt. — En Haller /kulle

med famma förtjusning fungit deffas fom Al-

pernas vackerhet.

Men jag uppehåller Hr. Profefforn ifrån

vigtigare Leclur med mit Bref.

ITf.

(a) Heleni och Levins Förteckning på Fiaflyi Mfdici"
nal-Växter Åbg J773»
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Utdrag utur Dag-Boken , M/&ri r/J d<?/

0/ Z/0/w Äbwg/. Mö/;/ Allernädigft jör-

ordnade Publique Barnfångs HuJet, he+

Jägit vid Fredsgatan och Röda Bodarne.

Ifrån den 23 Junii 1786 , til och med
famma tid 1787, fom år det X2:te året ef-

ter denna Inrättningens burjan , hafva 342
Barnaföderskor biifvit emottagne , forlöfte och

/kötte.

Af detta 342 Perfoner hafva 23 i Or-

fkildte Rum, emot en billig betalning, blif-

vit betjente, men 319 hafva på Inrättningens

bekoftnad åtnjutit fria Rum, förplågning
,

fkötfel och Meilicamenter* Efter förlofsnin-

gen åro 338 f"fke utgångne, men 4 hafva,

förnåmligaft af medbragta fjukdomar, efter

förlofsningen med döden afgådt*

Barn åro födde 359, af hvilka 18 va-

rit Tvillingar och 6 Triliingarj Gå/Tar 188
och Flickor 171* — Af deffa 3^9 Barn haf-

va 21 varit dödiödde och 338 biifvit döpte,

—• 2 1
) hafva förr eller fednare efter förlofs-

ningen aflidit.

Jac. Alm.

Får-
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Forteckning pä födde och Döde i Stock-
holm är ij%6.

Födde, Gåffar: . - . I34g#

- - Flickor: - . ^- ^87-
S:ma 2733.

Af defle voro, af Åckra fång:

GåfTaf: Jo69#
Fiickor 1061.

Af Oåckta Sång:

i - 277-
- - - - 326*

Gåffar:

Flickor

:

Summa 2733.

Dto, Mankön: * 1712.
- - Qvinkön: - . . j^]

Summa 3357.

Af dem voro:

Barn til och med 10 år: - -
12<J0.

Ungdom til och med 30 år: - 34g.
Från 30 til och med 50 år

:

- 722.
Från 50 til och med 70 år: - 743.
Från 70 til och med 90 år: - 279.
Ofver 90 år : - - • . jy.
Bland dem voro 2 öfver 100 år.

Summa 3357.

De
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De måft dödande Sjukdomar voro: Slag och

Brädöd, fom medtagit • - 340.
Hetdge Febrar - 296.
Röt- och Flåckfeber - - 203.
Lungfot och Hetfique - - , 501.

Yattufot - - - - - 213.
Ålderdom .... 16g.
Barnsbörd - 38.

Barns Convuldoner - - 55.
Koppor - - - ' - - 51.

Måfsling - - - - j^.

Drunknade - - - - 27.

Denna Förteckning år fika pålitelig,

fom de för nåftföregående år. Man fer hår-

af at 1786 åro 123 mindre födde ån T78?>
men ock 71 mindre döde. At rlere Barna-

föderfkor och rlere Barn i Convulfioner döde

detta ån de två föregående år, fynes utmår-

ka förfåmrade feder och förfvagad Nervftåll-

ning. On/keiigt vore at detta förhållande ic-

ke må tillaga.

J. L. Odheiius.

Ko-
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Korta Biographier Sfver framledne Sven*

fke Mediet > famlade af J. Reftelius.

Med. Dod. och K. Lif-Medicus Joh. Martin
Ziervogel, eller Rothlöben

Hårftammade på Mödernet från Adeli-

ge Slågten Rothlöben* Hans Morfar var

Hof-Predikant i Kon. GUSTAF ADOLPHS
tid, och defs Fader hade altifrån Drottning

MARIAS tid gjordt tjenft fom Hof-Apothe-
kare* Han ftuderade vid Upfala Academie
Medicin, och företog federmera -en koftlam

refa til England, Holland, Ty/kland, Italien

och Frankrike* £Ief 1679 vid Academien i

Leyden Medicinae Doclor. Efter 6 års \JU
rikes viftande återkom han til Fäderneslan-

det. Straxt dårpå eller 168 1 antogs han til

Collegii Medici Membrum, och I&82 tilböd

Amiralitets-Collegium honom Amiralitets-Me-

dici Syflan i Carlscrona , hvilken han fig un«

danbad. Han utöfvade få lyckligt fina Me-
dicin/ka kunlkaper hår i Stockholm, at han
ifrån i685 , ocn fåledes långt föran han i

vårkelig tjenft blef antagen, af Kön. CARL
XI:te blef kallad at upvakta ej allenaft un-
der Konungens och Drottningens tilftötande

ljukdomar, med fleres, fom til KongL Hu-
fet hörde, utan han fåndes åfven at vårda
ljuke Generals-Perfoner i Landsorterne. De
denna tideo utkomire Conftitutiones Medica;
blefvo af honom författade 5 och han utgaf

*7//.£.N:o25* B b åf*
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åfven et Difpenfatorium Pharmaceuticum til

råitelfe vid Medicamenters beredande. 1693
utnåmd til Kongl. Lif-Medicus. För fådane

och dylika Tjenfter, blef han 1698 med
Skölde-Bref och fådant Sköldemärke benå-

dad, fom til en del defs Förfader nyttjat,

och fick tilftånd at kalla Hg Rothlöben.
Se Konung CARL Xllues for honom uU

färdade Skölde-Bref af den 26 Nov. 1698»

Vapnet

:

En Sköld af Guld, i hvilkens nedre

del ligger en blå Mur, crenelerad med fem
uddar 5 utur Muren upftigef öfre delen af et

rödt Lejon, och under detfamma inpå Mu-
ren lyfer en Stjerna af Silfver. Afvanpå Sköl-

den flår en öppen Torner-Hjelm, hvarutur

åfven upftiger öfre delen af et rödt Lejon.

Crantfen och Löfvårket år af Guld blått och
rödt.

Johan Jacob Döbelius

Född i Rofloch* Vifade från ungdomen
mycken luft för Studier, och blef efter fem
års gjorde refor til åtfkillige Academier, Me-
dicin» Dotfor dårftådesu Hans hog at be-

fe främmande Länder, gjorde at han kom
til Sverige 1696.

1697 utnåmdes han, för fin fkickelig-

het (kull , til Proyincial-Medicus i Götheborg*

och
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och Bohus Lån. Året därefter updrogs ho-

nom lika Sy Ila i Hertigdömet Skåne ( den

tiden få kallat) 1709 antagen til Stabs -Me-
dicus vid de Trupper, fom ftodo under Ge-
neral Stenbocks befäl* 1710 kallad til Me-
dicin» Profeffor i Lund. Blef 1717 Adlad,
och /kulle kalla (ig von Döbéln*

Se det får honom utfärdade Skolde-Bref

den 21 Januarii 1 7 1 7*

Hoffwenius (Petrus) Medicina Doclor och

Profeffor Medicina UpfaL

Föddes i Södermanland i Axnås By och
Arla Socken den 14 Martii 1630. Hans Far

var Fålt-Proften Eric Hoffwenius, och defs

Mor Eb£A LArsdotter. Sedan han några

år gådt i Strengnås Gymnafium och hans Far

blifvit Kyrkoherde i Björklinge Socken, län-

des kan til Academien i Upfala j hvareft häri

efter 2:ne års viftande blef Student Vinla-

de (ig någon tid om at vfhna infigt i Phiio-

fophien och Philologien, men valde omfider

den Medicinfka Veten/kapen» Efter aflagd

Examen i Philofophien , fainmanfkref och för-

fvarade han med beröm tvånrie Difputatio-

ner, 28 år gammal refte han utomlands och

viftades i 2 år vid Academien i Lejden. Hår
hade han tilfålle at göra (ig fördelaktigt kind

för fina Anatomilka infigter, fårdeles för et

Scelet
>

dar alla Arterier och Vener Voro

B b a up*
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uptagne och för ögat fynlige. Uptåckten var

icke hans egen , men den var likväl af ho-

nom anfenligen tilökr och på detta ftålle ti!«

förene ej fedd. Från Lejden refte han icke

förr ån han Difputerat pro Gradu och blif-

vit Doftor. Refan förtfattes fedan genorn

Frankrike och Tyfkland, och då han 1661

återkom, blef han Profeffor i Upfala. Sam-
ma år gifte han (ig med Kyrkoherdens Ja-

cobi i Börftel Dotter Anna Lena Jacobi,

ined hvilken han hade 8 Barn. Dog af Het-

iig fjukdom 1682 den 23 Maji, 52 år gam-
mal.

Se Profeffor Petri Holmii Programmet

ad exequias Profefforis Hoffwenii d* 29 /a-

nit 1 682.
(Fortf. e. a. g.)

Läkare Nyheter:

Om nu varande fdtt at Jkota Barnfdngs-

Huflrur, af Q. Trendelenburg, Stockholm

hos J. C. Holmberg 1787? 29 p. %:o. Den-

ne Afhandling, fom år förut ord ifrån ord

tryckt och införd i Ldkaren och Natur-For-

fkaren B. 1. p. 289— 3 T9> ocn nu utan

minfta Företal, eller et ord om den förfta

uplagan, utgifven , lårer förmodeligen vara för-

anftaltad utom Auftors vetenflsapj hår finnas

ock
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ock betydande tryckfel, fom i Praftiquen å-

ro rått förvillande, t. e. p. 28» ol. Nera.

Hr. Dombey (Se om honom Band. 6.

p. 290 bJef vid fin ankomft til Cadix be-

röfvad 8o ft» kiftor fylde af medförde Na-
turalier (rån Södra America 5 de aflåmnades

til Konungens i Spanien Natural-Cabinett och
Hr. Dombey blef affård til en affides Pro-

vince at dar Jefva i enfamhet. Ordfaken år,

at han, fom vari! vitne til Spanfke Gouver-
neurens våldfamheter i Peru, dår Joo,ooo:de-

tals Månniikor blifvit nedfablade, hade o-

forfigtigt vis utlåtit fig at villa dårom gifva

Spanfka Hofvet underråttelfe.

Kongl. Franfka Medicin/ka Societeten

höll en allmän Sammankomft den 27 Febr.

1787? då Secreteraren anmålte at på Frågan:

/ hvad Jlags Chronijke Sjukdomar , och pä
lovad tid, kan Feber vara nyttig eher Jkade*

lig, famt med hvad forfigtighet bor den okas

eller minfkas vid deras botandet hafva tre

Svar förtjent Socieletens bifall, hvarföre be-

löningen blifvit utdeit i följande ordning:

a) En Guld-Medaille af 300 L. til Hr. Pu-
jol, M. D. Hofpitals-Medicus i Caftres. b)

En Guld-Medaille om i?o L. til Hr. Du-
mas, M. D. Praflicus i Lion. 3) För et

Svar, fkrifvit på Latin, hvilket af 2:ne Me-
dici blifvit författat, har Societeten gifvit til

B b 3 hvar-
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hvardera en Guld-Medaille om ioo Livrés,

neml. til H:rr Van Leeuwen och Van-der
Eem, Med, Doftorer, Praåiferande i Arafter^

dam.

Accetfit har blifvit délt emellan H:rr

Mezler M, D. Prafticus i Gengenbach och

MOUBLETGRAS M, D.

För Medicinfk Topoeraphie halva (6U
jande blifvit belönte: a) tlK A, M. Garnier,
M. D. i Neuf-Chateau , f6r beflkrjfning af de
i denna Stad bårfkande Farfoter. b) Hr. A.
M. Ycard, Kl D. för en belkrifving af Hift.

Naturalis i Laudun, Ourfan och Caudou^
Jet. c) Hr, A. M, Gerard

3
M. D., fom

be/krifvit Staden Cotignac. d) Hr. A. M.
Daqvin, M, D, för Chambery. e) Le Che-
yalier de la Coudraye, for anmärkningar öf-

ver Sandfälten vid Olonne, f) Hr. A, M,
Tudese, M* D. i Cette, fom be/krifvit om-i

Jtindigheterne i denne Stad,

Utomdefs har Societeten funnit , at en

Afhandling om Hydrophobie , /krefven af Hr.

Rebiere, Chirurgus i Brive , med Journal

öfver 17 perfoner fom blifvit bitne af ert

rafande Wargj och en Afha,ndHng om Puer-

ferqUFebrcn at Hr. Pigol, M. D. förtjent

at med beröm blifva utmärkte*
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Ytterligare blefvo följande Frågor up-

gifne, at befvaras til Augufti 1788* i) e-

mot 600 L. : Finnas vdrkeligen drftcligc Sjuk-

domar och hvilka dro de ? famt dr det möj-
lig1 för Ldkare - Kon/len at hindra deras ut-

brott eller ock bota dem fedan de yppat fig ?

2) emot 600 L. Hvilka Sjukdomar up-

komma af JliUaftående Vattens eller Kdrrs
utdunftningar , hos de ndra boende eller de

fom arbeta vid deras uttorkande, och huru

böra de fårekommas eller botas ? Svaren vän-

tas til Faftlags-tiden J78<>

Sefiionen (lots med följande? a) En un*

derråttelfe om utgången af de förfök fom
blifvit gjorde at föda fpåda Barn med en

konftig Di-gifning , af Hr. Crochet. b) Å*

minnelfe-Tal öfver Hr. Serras, Lif-Medicus

hos Ronungen i Neapel, af Hr» Vicq-d'A-

zyr. c) Om ordfaken til Sjöfolks fjukdomar,

af Hr. Desperrieres. d) Om Opii värkan i

allmänhet och i fynnerhet vid Intermijtente

Febrar, af Hr, de la Gverenne, e) Åmin-
nelfe-Tal öfver Hr. ScHeELE, Ledamot af

Kgl. Vet* Academien i Stockholm, af Hr.

Vicq-d'Azyr. (Journ. de Paris 1787 N. 63.)

KongU Franika Stats-Rådet och fordom

Lif-Medicus hos Hans Kgl. Maj:t Konung
B b 4 Sta*
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Stanislaus I:fta af Pohlen, Hr. Casten
Rönnow, afled den 5 Maji i defs 83 :^e år,

öf ålderdoms {vaghet 5 bland andre hederli-

ge gofvor, hvarom mera framdeles, har han
delt fit vackra Bibliothek emellan Kg!. Colle-

gium Medicum och KongU Vetenikaps Aca-

demien,

Kgl. "Lif-Medicus och Reg, Fåltfk. vid

Kgl. Lif- Regementet til Haft, Doft. Joh.

Chrysost. Martinau, år d. 14 Maji 1787
i Nåder forordnad at vara Kgl. Syenlk Ge-
aeral Conful i Norrige (a).

Ef-

—Wiiii i i i i « " t ' 1
'' ' ——»«——»——— 111, 1 m

(a) Ehuru han från ungdomen med fådan flit vinlagt

fig om Låkare-Konften , at han redan vid %\ års

ålder blef Chirurgien Major i Kgl. Franflc Tjentf

under 1756 års krig , och efter återkomften til

Sverige 1763 fö rit fom Regements-Fåltfkår vid

nu mera Enke-Drottningens Lif-Regemence och
därefter vid Kgl. Lif-Regem. til Haft, med he-

f . der tjent fit Fädernesland, under hvilken tid han
ock blifvit Promoverad til Dottor Medicin» och
antagen til Ledamot af K. Collegium Medicum,
famt under denne defs Läkare-lefnad med lyck-

lig framgång i utöfningen bevift grundeligheten

af fine Kunikaper, en god urikilning, nit för

det fanna och förakt för det falika , har dock alla

defle Snillets egenfkaper ej kunnat bibehålla ho-
nom vid Låkare-Konften , utan fåkrare utfigt för

framtiden förmådt honom at välja et annat lef-

nads-iattt Bedrofligt bevis, at åtminftone i Sve-

rige, Galen i Söner icke kunna räkna på fäkert

ålderdoms-bröd j ehuru detta och dylika exempel
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Efter honom har Kgl* Lif-Medicus D:r

Elias Salomon fådt Chirurgifka infeendet

vid Kg!. Lif-Regementet.

Kgl. Hof-Medicus och andre Secretera-

ren i Kgl. Collegium Medicum Doå. Joh.

Adolph LévEisi år den 30 Maji i Nåder för-

ordnad at vara Provincial-Medicus i Udde-
valla.

Apothekaren Hr. Pehr Christ. Schul-

zen år den 29 Maji i Nåder huggad med
Afleffors Namn och heder, lika med Affes-

forer i Kgl. Collegium Medicum.

Likaledes år Reg. Fåitfkåren vid Arméens
Flotta Hr. Fredric Krok, i Nåder hugnad

med Affeflors Namn och heder.

Uti Kejf. K. Medicin/k -Chirurgifke A-

cademien i Wien utdeltes den 10 Maji Pri-

ferne får Förfta och andra Claflen. Herr

Carl Haberlein, Reg. Falt/kår
?

århöll i-

B b 5 biand

vifa at den, för en nyttig Läkare, nödige un-

derbyggnad i ungdomen, gör honom flcickelig til

jmdra vigtige Embeten och göromål, når han$

Snille dirtil föranleder.

Vi hoppas dock at Hr.
:

General -Confuln

Martinai; icke år aldeles förlorad för Låkare-

Konften j lians nya Syfla ger honom ofelbart of-

ta tilialle at blifva gagnelig för Hiftoria Natu-

ralis , Fharmaceutiken , m. m.
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bland 42 medtäflare Guld -Medailfen, (liftad

af Stabs-Chirurgus Brendel, för fin Afhand-
ling om: Skurna och Huggna Sår} Silfver-

Medaillen , fom af flere Ronftens äl/kare blif-

vit ftiftad, gafs af Academiens Direftor Hr.

Brambilla til 7 välartade Ynglingar, fomu-
ii två föregångne pröfningar, på et utmärkt

fått hedrat fig.

Regem. Fåitlkären vid CaJmare Rege-

mente Afleflbr Carl Gustaf Schvarzer,

död i Calmar den 19 Julii i defs 44:de år.

Likaledes Regem. Fåit/kären vid Weft.

manlands Regemente Hr, Nymansson död i

Wefterås d. 14 Julii, 33 år gammal.

Under- Cbirurgus vid Kongl. Lazarettet

Hr. L. A. Palander , fom blifvit antagen til

Bruks-Chirurgus i Roflagen, har fådt til ef-

terträdare vid Kgl. Lazarettet, fedan d. 1 Aug.

1787, Med. Candidaten Hr. Joh. Christ,

HaartmAn,

Magiflerium Wifmuthi , från T*- til 3 gr.

med Såcker gifvit, har vift kraftig värkan e-

inot Spasmodi/ka krämpor. Ibland märkes

däraf Svindel och äckel. Mot Magkrampe
var defs värkan tydligaft, men icke få då he-

ja Nerv-fyftemet var mycket retligt. {Odier
9

Julius J786, Journ, de Med.)
Me-
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Medicinlka Sållikapet i London har ny-

ligen fådt til fkånk, af fin åldfte Ledamot
Dofror Lettsom, et ftort Hus 5 utom de

Rum fom nyttjas til Sammankomfterne, är

dar en få ftor Sal, at et Bibliothek om
40,000 Volumer dår rymmes, til en början

har ock D. Lettsom gifvit en vacker Bok-

famling, hvilken blifvit anfenligen förökad

af Hrr. D. D. Hulme, Sims, Miller och

andre 5 hvarförutan Lettsom nedfatt et Ca-

pital, af hvilkets Interefle Sållfkapet årligen

fkall utdela en Guld-Medaille om 10 Gui-

neer, för Svar på upgifne Frågor. För 1788
år PrisrFrågan: Hvad värkan pä Mdnnijkans

Kropp göra hvarjehanda Luftart er , uti defs

fri/ka och fjukliga tilftåndl och för 1789

:

Hvilka omftdndigheter Jkynda på fmittojamma

fjukdomars utbredande} Hvilka hämma? ock

hvilka förekomma dem ?

F(fr«
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Förteckning på de i 8:de Bandet aj Lä-

karen och Naturjorjkaren införde Af-

handlingar

:

ProviociaJ-Medici Doftor Wadstrom Em-
bets-Relation - - Pag* i.

Bot mot Flenhus af Apothekaren Lång-
hjelm - - - - - 1 8»

Mufasum Carlfonianum , rec. - - 19»

Retzii Lecl. de Verm. rec* - - 22.

Kongl. Vet. Academiens Nya Handlin-

gar 1786, i:fta Qvart. rec. - 26.

Väderlek och gångbara Sjukdomar i

Stockholm, Mänaderne Julius, Au-
guftus och September 1786 - 29*

Schytzercranz om Föriofsnings- Vet.

Theori, rec. - > - 37.

Kongl. Vetenik. Academiens Nya Handl.

1786, 2:dra Qvartalet - - 67.

Förteckning på Peften i Sverige - 6s«-

En obotelig Broft-fkada af Beskow - 73.

Prof på en Kalla vid Södertelje, afLE-

ven 83-

Provincial Med. Doft, Saurs Embets-

Relation - - - g<f.

Dito Affeffor Apelbaum - - - 89*
Dito AffefTor Björnlund . - 9 T.

Dito af Lic. Hast ... 99,
Dito AffefTor Balk - 102.

Dito Chirurg. Aström - 105.

Dito Doåor Hjort - - - 106.

Di-



# ) o ( # 397

Dito Chirurgi THODéN - 106.

Dito Lic. Lundmark - - - in.
Dito Dotfor Carger - - - 115.

Dito Affeffor Ekmark - 123.

Dito Lic. N&zéN - - - 125.

Dito Doclor Unge • - 129.

Dito Affeffor Salberg - - 134.

Infeclet Afilus Flavus belkr. - ' • 137,

Franika Medicin/ka Societetens Hand-

lingar ----- 142.

Låkare-Nyheter - 143.

Kongl. Vet. Academiens Nya Hand-
lingar 3:dje Qvartalet, rec. - 147.

Dödeiig Förkylning, af E. Odhelius 149.

Arfenikens värkan i Kräftan - - 152.

Anmärkningar i Låkare-Konften , af Sv.

Hedin - 161.

Väderlek och gångbara Sjukdomar i

Stockholm, 4:de Qvart. 1786 - 222.

Djurgårds Hålfo- Brunn Chemice be-

ikrifven - - - 230.

Eledrilk Död - - 242.

Wulfen Defcriptio Infeft. qvorundarn

Capenfium, rec. - - - 24^.
Medical Commentaries 9:de Bandet,

rec* ----- 249*

Nytt Malk-medel - - - 252.
Mifsfofter befkrifves - - , - 252.

Håndelfe med Hydrophobie af fkråm-

fel ----- 2^2.

Garbuakcls botnings-fätt, rcc - 253-
Sju-
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Sjuke på Kgl. Lazarettet 1786 - 254.
Förfök med en Kalla vid Piteå - 255.
Kongl, Vet. Acad*. Nya Handl» 4:de

Qvartalet I786> r*c - - 257.

Utdrag af Afleffor Hultmans Embets-

Beråttelfe 1786 - - - 261.

Dito af Dotfor Halemus - - 262.

Dito af D. NLezen - 266»

Dito af Leftorn Doäor ColliAnder 270.

Dito af Dotfor Lodin - 273.
Dito af D. Hast * w * -2174*

Hermbftådt Chemifche Verf. rec> - 276*

Embefs-BeråtteKe af Dodor Unge - 279*
Läkare-Nyheter * «. - - 282.

Embets-Ber. af Doéh Westberg - 289*

Utdrag af Bref från en Pråft i Lands-

orten *-*-*» 297*

ProfefTor Sparrmans Anmärkningar vid

en Recenfion - 303*

Undervisning om Hålfans bevarande,

C H. V. HjÅkne, rec* • ».310*
Orflens nytta i Sten-Colique - * 318*

Lifmodrens omftjelpning, håndelfe - 321*

Förl6fte på Barnfångs-Hufet Pro Patria 323

•

Anmärkningar om Dragfjukan * 324*

Bref til Profeffor Bergius, från D.

Svartz - • • * 327»

Med. Transa<£L rec. i i - 33/*
K. Vet. Acad. Nya Handl. fSjfta Qvar-

talet 1787 *" '

''£
' ->. * 335>

Embets-Ber. af Do#* Lyman * 339*
Em-
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Embets-Be/åttelfe af ftffefför Ekmark 341.
Dito af D. Lundmark - - 343.

Prof med en Kalla vid Ratan - 345.

Embets-Beråttelfe af Afleffor Björn-

lund ..... 347.

Mortalitets*Lifta m. m. från Oen Bar-

thelemi - - - - 358.

Väderlek och gångbara Sjukdomar i

Stockholm April j Maji och Junii

1787 367*
Utdrag af Åfleffor Bloms Embets-Be-

råttelfe .... - 37^.
Dito af Bref til Profeflör Bergius från

Apothekaren Julin - - 378.
Barnaföderlkor på Publique Accouche-

ments-Hufet - - - 382.
Några framledne Läkares Biographier 38f.
Lakars -Nyheter - 38g.

m

Rdi.
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Regift er

o/ver

Q

Åttonde Bandet.

A.

Academie, Med. Chir. i Wien, defs belö-

ningar, 393*

ACREL (O. af) Gen. Dir. 76, 77, 336.
j£ther, qnderfökning dårorn , 278»
ALM (JAC) Profetior, 38S-
Anafarca, åeh bot, 4,

ANDERSSON (M. D. och Adj.) dåd , 284.
Andromeda Canyculata, funnen i Öfterbot-

ten, 378-

Angina Petforis, anm. därvid, 335.
APELBAUM (NILS) M. D. Afleflbr, 89-
Arnicae rad. 185, dager til Kräkmedel, 340.
Arfenici värkan intagit, 97, 113, 152,296»
Arthritis, 375»
Afcarides, bot dårföre, 283»

Afilus flavus, en Infeft, be/kr. 137.

B.

Barnmor/kor, okunnige, 14, 88-
Barnfängs-Hufet Pro patria, 323.— — — Publique, 382.

BALK (LARS) M. D. Afleflbr, 102.

) ( 2 Bar-



Regijkrä

Barthelemi, (Oen) be(kr. 146, 2??i

— — defs fjukdomar m. m. 358.

Ben-får botade, 95, 357, 367.

BERGER (Bat. Cbir.) 178.

BERGIUS (P. J.) M D. Prof. 2^9, 327,
378-

BESKOW (Stads-Chir. i Arboga) 73/
Betula Hybrida be/kr. 14^.

Bielkens Elixir, defs kraft, 12 1.

Binnickemafk, bot, 104»

BJÖRNLUND (BENGT) M. D. Affeffor,

91 3 347-
BLOM (C. M.> Affeffor, 145, 375.
Blått Såcker-papper, be/kr. 338.
BoJkaps-fjuka, 94.
Bröftfkada, obotelig, belkr. 73.

Bulning, farlig, be/kr. 294.

CAPPEL (Apothekare i Köpenhamn) död,
284-

Carbunkel, defs bot, 2<J3«

CARGER (HERMAN) M. D. Prov. Med.
115.

Chelidonium Majus , defs kraft, 160.

Cholera, 377.
Cobitas barbatula, anmärkning dårvid, 378 ,

379-
Colik, defs bot, 363»



Reglfter.

COLLIANDER (Leflor och Prov. Med.)
270.

Cremor Tartari, nytta i Rödfot, 340.
Curara, et fafeligt Gift, defs beredning,

286.

D.
Diarrhoea, 377.
Djurgårds Brunn, Chemice uoderfökt, 230.
Dolichos pruriens, botar får Mafk, 252.

DOMBEY (Hiftoricus Nat.) defs öde, 389.
Dragfjuka, anm. därvid, 324.
Drottningholms fjukdomarne befkr. 16 r.

DÖBELIUS, eller v. DÖBELN (JOH. J.)

defs Lefverne, 386.

E.

EKMARK (C.) Med. Doä. Affeflor, 123,

341-
Eledrirk Död, 242.

Enteritis, befkr. dödlig, 181.

EUPHRASEN (B. A.) 28-

FAHLBERG (SAMOlGouv. Med. 146, 2?7,
358*

)( 3 FER.



Regfjler.

FERBER CJOH. J.) Profeffbr, 232.

Fiftulöfa Sår botade , 348.
Flenhus, bot däremot, 18-

Fran/ka Medicin/ka Societetens Pris-Frågor,

389-
FRENTZEL (Reg. Fåltfk.) bef. 2g6.

Födde och döde i Stockholm 1786, 382»
F6>kylning, dödelig, be/kr. 149.

F6riofsnings-Vet. Tneorie 9 37.

G.

GeorTroea inermis, botar för Ma/k , 252»
GLEDITSCH (Bot. Brof.) död, 283-
Gonorrhoe, förfok dårmed , 202.,

Gulfot, beikr. 189.

Gående, ftarkt, defs farlighet, 210»

Gåsninj>, anmärkning därvid, 276.

H.

HAARTMAN (JOH. CHR.) Med. Cand.
bef. 394.

HAGSTRÖM (A. J.) ProfefTbr, 27,

HALExNIUS (Prov. Med.) 262.

HALL (Med. D. Prov. Med.) 76.

HAST (HERM RLTD.) Pr. Med. 99, 274.
HEDIN (SVEN) Affeffor i Kongl. Cojegio

Medico, 222»
HEI-



Regi/ler.

HEIDENSTAM (ERNST v.) Kgl. Lif-Me«

dicus, 376, 178-

HELLENIUS (C. N.) Profeflbr, 260.

Herbarier, at förvara, 2^9.
Hermaophrodif, föregifven, befkr. 271.

HERMBSTEDT (Chernicus) 276.

HJELM (P. J.) Proberare, 336.

HJERNE (C. H.) Kgl. Archiater, 310*

HOFVEN1US (P.) Profeflbr, dels Lefver-

ne, 387-
HORNSTEDT (CLAS FREDR.) M. D. å-

terkommen och bef. 287-

Hofta, Catharral, bot, 97.

HULTMAN (Afleffor och Prov. Medicus)
261.

Hotel Dieu, (det flora Fr. Hofpifalet) om-
bygges, 288-

Hydrophobie, anmårkn. därvid, 2 1 7, 252»

J-

JULIN (JOH.) Apothekare, 378.

K.

Kikhofta, anmärkning därvid, 2, 91, ioi,

263, 280.

Koppor, gångfe, 100, 27?, 339-
Koppympning, 108, 339> 349-
KROK (FREDR.) Regements-Fålt/kår, bef.

393*

)(4 KråÉ-



Regijler*

Kräftan, defs bo*, 152, I$9, 160, 274 3

276.

Lapis Suillus, defs kraft, 113*

Lazarettet (Kongl. i Stockholm) fjuke dårflå-

des, 254.— — — i Wexiö, 270.

Ledum Paluftre, defs vårkan, 3, 103, 114,
Lefrens och Hudens ijukdomar be/kr. 142.

LéVEN (J. A.) Kongl. Hof-Medicus, 8?,
bef. 393.

Lifmodrens omftjelpning, 321.
Linnaea , defs kraft mot Gickt, ii<j,

LJUNGH (S. J.) Krono-Bef. 24g.
LODIN (J. G.) Prov. Med. 273.

LUNDMARK (J. DO Prov- Medicus, in,
343-

LYMAN (Med. Do#. och Prov. Medicus)

. 339.
LANGHJELM, Apothekare i Cuopio, 19.

M,

Magnetifm Animai, befkr. 144.
Mania, defs bot, 102.

MARTINAU (J. CHRYS) K. Lif-Med. 176,
befordrad, 393*

Ma*



Regijler.

Ma/kar i Månnilkor, be/kr. 225 bot för dem
i Nåfan, 283-

Med. Soc. i Paris, Prisfrågor, 142.

— — London, 39?.
MEYER (AD.) Apoth. i Weftervik, d5d,

144-

Mineral -Kalla, Ny, vid Södertelje, befkrif-

ven, 83 •

— — uti Philipftads Diftritf, 112.

— — vid Ratan
, 34^.

Mifsfofter befkrifvit, 252.

MODEER (ADOLF) 67, I«, 2$8-

Mjölk, defs arter, fråga dårom, 142.

MÖLLER (Reg. Falt/kår) bef. 286.

MORVEAU (de) Fr. Chem. 335.
Mufaeum Carlfonianum, rec. 19, 303.

Måfsling, 2, 102, 10? , 107, 110, 116,

133, 261, 275> 375-

N.

Nouffers Mafk-medel, 1.

NYMANSON ( Reg. Falt/kår ) dåd
, 394.

NÅZEN (Pr. Med.) 125, 257, 266, 345-

O.

ODHELIUS (ERIC) M.D. 1525 befordrad,

2R6 323.

— —
(J. L.) M. D. Affeffor, 152 , 244,

249, 382.

)( S o-



Regifier.

•Oeftrus, et Flugflågte, be/kr. 67.

Oleum Ricini , defs kraft mot obftr. alvi, 202«— — Camphor, defs kraft, 283»
Ophthalmie, bot, 97.

Opii värkan i Siphilis, 7.

Orchidis Genus beikr. 2^8-
Oriolas galbula befkr. 28*

Griterj.s nytta i Sten-Colik, 113, 315.

P.

PAYKULL (GUST.) 27.

PALANDER (L. A.) Under- Chir. vid Kgl.

Lazarettet, bef. 394.
Peftilens-tider i Sverige, 68«

Peft kan ympas, 283*

PETIT (Fr. M. D. och Profeffor) inrättar

Fattig-Medici i Lion, 288*
Phalaena Notfua telifera, be/kr. 28»

PhiJipftads Brunn be/kr. 112.

Piken, den Våftra på Jamaica, beflcr. om en

refa dit up , 329.
Piteå Kalla underfökt, 255.
Pleuritis, 375 3 376.

PoJypodium, defs kraft, 115.

Q-

Qvartan, af elakt flag, 289-
RET-



Regiflcr.

R.

REFTEL1US (JOH.) M. D. Syndicus i K.
Coll.« Med. 385-

RETZIUS (A. J.) Profeflor, 22.

RIBBEN (CARL) Med. Doft. AlTefTor, 232.
Rofen (Eryfipelas) anmärkning därvid, 213,

ROTHLOBEN (J. M.) defs Lefverne,

335-
RUDBERG (DAN.) Pratficus i Vermland

,

bef. 284-
Rödfot, dels bot, 12, 97, 113 , 120, 136,

168, 172, I74> 209, 283, 342,
363.

RONNOW (CASTEN) Stats-R. död, 391.

Rötfeber, 2, 6, 89? 99> 113, 117, 121,

123, 125, 129, 134,' 177, 179,

193, 197» 206, 262, 263, 264,

267, 274, 279> 34o, 342, 353-

S.

Salac eller Schelek , hos Judarne farb. befkr.

29.

SALOMON (ELIAS) Kongl. Lif-Medicus,

177, 393-
SAUER (CARL) Med. Dotf. Prov. Medi.

cus, 85-

Se*



Regifter.

Scarlatina, befkr. 16, 377»
SCHEELE (C. V.) 26.

SCHULZEN (P. CHR.) bef. 393.
Schmuckers Mafk-medel, 3.

SCHVARZER (C. G.) Reg. Falt/kär, dod,

394-
SCHiiTZERCRANZ (H.) Kongl, Arcbiater,

37, 65.

Serropalpus , nytt Infect-genus, 260.

Siöpenne-flågfet befkr. 25 8«-

Skabb, defs botemedel, 10.

SKRAGGE (NILS) K. Lif-Med. o. Pr. Med.
dåd, 287*

Skoga Hålfo-Brunn befkr. 112.

Skogs-fj6 be/kr. 338.
Skålfpåcks nytta i Kikhofta, 93.
Sfcörbjugg, tankar därom, 134, 18*)*

Sonchus Sibiricus fins i Oilerbotten , 330.
SPARRMAN (AND.) Profeffor, '20, 21,

28, 303.

SPARSCHUCH (HENR.) M. D. AfTeffor i

K. Coll. Med. död, 284*
Starr-Operation, befynnerlig, 285»
Sten-Colik, bot, 113, 31g-

STOBiEUS (KIL.) Profeffor, 88, 132.

Styngfiuge-flågtet be/kr. 145.
Stal, anm. om defs orfak, 335.
SVARTZ (OLOF) Medicin» Dotfor, 327,

337*
Svettnings nytta i Vattfot, 4, 8"
Sår i Buken, 356.

Tand-



Regi/ler.

Tandvärk, bot, 97, 37^.
Tarm-Bråk, infnärt, Opererat, 336.

Tenn, defs (kadiighet når dQt år Bly-blan-

dat, f.

THODEN (LARS) Prov. Chir. 108-

THUNBERG (C. P.) Prof., 27, 258, 282.

Tindura Colocynth. kraft, 182, 211»

Tinea Capitis, bot, 9g.

Tjåra, defs vårkan mot Kräftan, 159, 160.

Torrvärk, defs bot, n^.
TRENDELENBURG (CASPER) M. D.bef.

288, 388-

Tvillingars förlofsning, (f6regifven) 14.

TÖRNBOM (Reg. Fåltfc.) bef. 284-

U.

UNGE (PER) Prov. Med. 129, 279.

Ungv. Merc. anm. vid defs praep., 204.

Urticae flågte, 337.
Uteri ruptura, beikr. 147.

V.

VADSTRÖM (Prov. Med.) 1.

VALLEN1US (JOH. FR.) Med. Lic. bef. 285-

Vattufot, anm. 8-

VEDENBERC (A. F.) Lif-Med. 324.
Ve-



Regi/ler*

Veneri/k fjukdom, 29, 90, 108, 122,124,
137, 220, 222, 261, 275, 280,
289, 342, 354-

VESTBERG (J. L.) M. D. Pr. Med. 239.
VESTRING (M. D.) 13.

VICKMAN (DAN.) M. D. 39-

Vifmut, defs kraft mot fpafmer, 394,
Viverra genetta be/kr. 28-

Viola Tricolor,, defs kraft, 4.

Vomitivers nytta i Pleurefie, 98-

Väderlek och gångbara fjukdornar i Stock-

holm , beikr. 29, 222, 367.

Z.

ZIERVOGEL(J.M.) defs Lefv. be/kr. 38 ?.

Å. .

ÅSTRÖiM (GUST.) froy. Chir. 10?.

Ö.

ODMANN (SAM.) 29 , 141, 327.

Öl, dels kraft i fjukdornar, ig%*
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