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P. 81. Forfåk til Chtmijk Analyfis af Tran-

grums och dejs nyttiga användande
,

af Eric P* Möller*

Sedan A. pä hvarjehanda fått underkaftat

Trangrumfet deftillation
,

gifva dels för-

fök, af 100 delar Trangrums, vatten ?9 \ ,

Alkali volatile (i vatnet uplöft) 2 £, Alkali

volatile i OJja uplöft 3 § (tilfammans 6) O-
Jeum animale 19 \ , Rolåmne 5 \ , Kalkjord

9 |:delar. — Man kan ock få Alkali volatile i

faft form om Trangrumfet deftilieras med Sal-

ter fom hålla Luftfyra , fåfom gammal hvit

Pota/ka, Krita, brand flak t Kalk.— Med til-

blandning af Kokfalt fås Salmiak. — Såpa
torde med vida omftåndigheter kunna dåraf

beredas. — För öfrigt borde Grumfet torkas

och brukas til brånfle på den /kogslöfe Bo-
huslånd/ka orten.

JX.B.Nioi. A 4 P, 117.

*s
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P. 117. Cinchona angufiifolia , en okånd våxt

frän VefMndien, beiknfven af.Olof
Svartz, M. D.

c?

A. liar funnit detta fpecies på Oen St. Do-
mingo. En fcientifik be/krifning gifves dår-

uppä. Med afikalad och torkad Park har A.

gjordt förfök i jåmforelfe med den vanliga

Kinan: Tin&uren i kokhett källvatten blef

mera rödbrun ån af Kina; med Spiritus vini

blef ock Tincluren mörkare, faft genomfkin-

Jigj med uplösning af Sal martis blefvo de

bägge forbytte til ivart fårg 5 det geck fortare

at af denne århålla extraft — hvaraf Hutas

at den år af löfare art och torde fåledes får/k

kunna jämföras med den vanliga Kinan i kraft.

— Några förfök i fjukdomar ftyrka ock det

hoppet.

P« 123. Be/kr ij'ning pä några fälfynte och 0-

kdnde Ödlor, af C. P. Thunberg.

' Sedan A. varnat at ej taga varieteter får

Species, beikrifvas följande i Upfala Acade-

mifka Cabinet varande och til ftörfta delen
o e

af honom fjelf från Oftra Alien hemförde Öd-
lor: i. Lacerta Japonica , fins på Oen Nipon

i Jrjpan 5 brukas där fom et Aphrodifiacum.

2. L. Låteralis , med 2:ne defs variationer,

den ena funnen på Java af A* och den andra

tagen i Wefterås Apothek af Demonftr. Af-

Ztuus; 3. L. Abdominalis fins på Java och

Amboina- men fåifynt. P. 128*VM '
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iP. 128* Smällglas , t]enligt vid Bly- och Skär"

Jiens-pr ofver, m. m. af P. J. Hjelm.

A» har til befparings vinnande vid prof-

ver af hvarjehanda nödiga Mineralier, i an-

ledning af den nyfta Flufsfpat gör vid Jårn-

profver, förfökt följande blandning: Flufsfpat

en del) Kalk en del , Lera en och en half del,

hvilken proportion dock ibland behöfver ån-

dras. Den kan antingen nyttjas fom han nil

år, eller ock förut fammanfmålfaSj utgjutas

på ren jårnhåll eller ften , af/lackas^ lönder-

ftötas och fiktas , famt förvaras til behof.

A. befkrifver fedan omftåndeligen med hvad
förfigtighet och förändringar detta Småltglasi

kan med fördel användas*

P. 134* Befkrifning ofDer et fel i matjlrupen,

Jlräxt ofvanför ofre magmunnen j af

A. Mk WÅHLlN.

En Smålåndfk Ryttare, emot 30 år gam-
mal, fom haft en forfvarlig god hålfa, hade

några år haft fvårighet at få ner maten och

varit nödfakad at taga fmå toggor dem hart

med vått måft ned/kolja* Sedan Maji 1786
blef denna olågenhet fvårare och med vårk ; han

afmagrades af brift på föda. Efter flere hem^

gjorde fruktlöfe förfök antogs han i Januari!

1787 på Jönköpings Lazarett $ jåmte en ftor

afmagring hade han fnabb och låg puls* för*

ftopning och en fvår vårk öfver bröft och

A 2 /kul-
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/kuldror, famt flor fvårighet at få ner någon

ioda , endaft helt litet fvagdricka , fom meren-

dels kom up med ilem-kråkning. Alla för*

lök til hans räddning voro förgåfves. Den
lo Martii afled han och vid öpningen (ans

Oefophagus, dar han geck igenom diaphra-

rna , få fmal fom en Svanpenna, til i § tums

Iångd 5 denna trangfel var inuti fyld af bleka

transverfella polypofa fibrer, få tått famman-
våxte at ingen våt/ka kunde komma ner.

Orfaken til et få organifkt fel, fom fmå-

rringom upkommit och tiltagit, förklarar A.

af en långe anhållande fpafmodi/k klämning,

livars anledning han dock icke vet at när-

mare angifva. ( Förmodeligen var det om6-
jeligt at med fåkerhet utröna orfaken til en

få olyckelig och obotelig åkomma, fom lik-

väl ej fynes varit medfödd , få framt icke Pa-

tienten i Iifstiden kunnat påminna fig at han

t. e. i pojk-åren oförftåndigt nedfvålgt ben,
kärnor eller andra hårda kantiga åmnen, fom
kunnat fåra Oefophagus på inre fldan. Man
vet at ungdom aldrig fkyr at fvålja ftenar af

Plomon och Svifkon och deffe kunna fnaraft

flanna och fåra vid Oefophagi gång genom
diaphragma. En ny anledning at varna för

denna barn/liga ovana.

P. 141. Berdttelfe om en Sjukling, jom man
hållit får at vara TveUmmad (Her-

ma-
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maphrodit) (a) af Joh. Georg Col-

liander, M. D. Letfor i Wexiö.

Hår förekommer, jåmte famma befkrif-

ning fom finnes B. 8-*de P* 27l införd, en

noga afritning
, på denna olycklige Gäffe, uti

Koppar ftucken.

P. 143. Obfervattoner ofver Värmen , Vinden

och Väderleken pä Oen St. Barthelemi

i Veft-Indien, af Sam. Fahlberg.

Sedan en tabellarifk beråttelfe öfver Vin-

dar och Väderlek , et helt års förhållande

,

från Maji 1786 til April 1787, inclufive, blif-

vit anförd, förekommer p. 1 52 famma un-

derråttelfe om Öens fjukdomar, fom p. 361
i £:de Bandet år införd.

De Phtifi Pulmonali hareditaria, Auth. Henr.
Chavet, Miinfter 1787» P- 133* 8 :0«

Denne Skrift var årnad til Svar på Med.
Societ. i Paris Fråga 178 1 om Lungfotens

kännetecken och prophylaclijka botemedel , men
ankom för fenf.

Flere Läkare, fiån Galeni intil närvaran-

de tid, påftå at Lungfoten år fmittofam, an-

A 3 dre

(a) Förmodeligen hade det varit båttre , om Herma-
phrodit ånteligen fkulle förfvån&as, at fåga

:

TvåkSnU
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dre neka det. A. fynes tvifla på defs fmiC-

tande art.

Det gifves en vdrketig och en fannolik

JLungfot. 1 den förra åro Lungorne fårade

och vahr uphoftas från dem; i den fenare up-

hoftas val vahr, men per metaftafin från an^

dre kroppens delar.

Lungornas nytta fkail , efter A. mening
,

beftå förnäm ligait dåri, at fädane delar af

blodmaffan , fom gå nära til förrutnelfe, blif*

va därilådes fondrade därifrån och ut/kaffade
j

och i detta Lungornas biträde ligger orfaken,

at i Mennifkans frifka tilftånd kan vår blod

ajdrig öfvergå til förrutnelfe} dåri ligger ock
orfaken hvarfore et eljeJI frifkt Fruntimmer

,

filtid har en flinkande andedrägt under Men-
Jfruations* tiden, och til den fmittande ånga

fom Läkare och Pråfter hos fjuke kanna.

Emot Lungfot a caufa haemor, år Svafvel-

blomor och Lac fujph, ganika förmonlige$ i

den efter Mäsfling; Campher 5 efter felande

Menfes: Myrrha och Stå\$ af Venerifk orfak :

Sublimat och MjoJk^diaet. SpecirTcum mot
Lungfot år en chjmäre.

(G5tt. Anz, 1787, St, 131),

Uti Påfv, Lif-Chirurgi Hr, Giuseppe Fla*

JAM I7g6 i Rom utgifne Chirurgifl<a Cafus,

gnfqres, bland mycket annat, at Anevrifma
Vsrum i de nedre delar och enkannerligen i

k nå-



# ) o ( # 7

knävecket, förnämligaft bör handteras med
graduel ComprefTion , badning m*d fint Gall-

äple-pulver kokt i rödt Vin, fmå täta åder-

låtningar, (häng diart och hvila (flitigt bruk

at Is pålagd, torde ock hufvudfakeligen tjäna),

Pä detta fättet botades
<f

ft. af 7 Patien-

ter fom hade Anevrifm i knävecket, genom
utvårtes våld åkommen, ftorleken var från et

Hönsägg til en Pomerans; de två dogo af

Kalbrand fom redan var börjad, når de fök-

te hjelp. (Ibidem N. 132).

Obfervations on the Typhus, or low conta*

gious fcver , and on the mcans of preven-

ting the produäion and communication of
this defeafe. By D. Campbell, M. D. Lond,

1785- 128 />• 8*0.

Hår får man af en tal-rik årfarenhet be»

vis på CuUenJka ^botningsfättets förtråffelighet

uti Rotfebrar. Aren 1782 - 3 - och 4 bo-

tade A. en Epidemie af Rötfeber med Vin
,

China och Opium, och det med den jyckli-

gafte framgång» — Hår befkrifves omftånde-

ligen den nödiga förfigtigheten med kläders

och meublers vädrande och ränsning från det

fmittande ämnet. Smitta, tillika med krafter-

nes häftiga förlorande, voro ofkiljagtige vid

denna Feber, fom altid var värre i köld, ku-

A 4 Jen
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len och fugtig luft, inneflutne och fånkt be-

Jagne våningsrum 5 den angrep merendels det

fattigafte folket, men var åfven ganfka elak

hos förnämare fjuke 5 Mankönet led mera ån

Q vinkönet. Ofta var, tungan ren, röd och

torr, fåfom glaferad, famt ibland fprucken

,

brun och ikarp fom fifkfjåll. Urinen meren*

dels klar, blekgul fom hos frifkt folk. Ta-
let ganfka fvårt, otydligt och barnfligt 5 ibland

ganfka envis hicka , ofta flackar.

Starka afföringar marktes göra mycken (ka*

da genom Lifs- krafternas förluft, men Vin
och China, i fubftans, det förra en bouteille

på 24 timar och det fenare 2 lod under

famma tid, vifte ganfka ftor kraft.— Et Frun-

timmer förtärde under en fvår halsfluf$ (An*

gina Ulcerofa) innom 24 timar 2 bouteiller

JMadera* och 2 bouteiller Port-Vin, med ut*

märkt god nytta. — Når, i Rötfebern, jåm-

te ofvannåmde fvåra fymptomer, en allmän

oro med ftåndig fömnlöfa infant ilg och den

fjuke under törft, rygg- och led-vårk, tyck-

tes aldeles förfalla under yrfel, och då hvar-

ken Vin, China, Mofchus, Campher, Con-
trajerva, Span(ka Flugor, fotvatfen m. ro. viU

Je flå in, då fans den båfta hjelpen uti Opium;
förft blandade A. det med Campher 1 a l|
gran i en bolus med 10 gran Campher, fom
intogs mot natten 5 men ofta blef nödigt at

fika dofis och då gaf han Tina. Tbeb. med
Carophef-Julep, med båfta framgång* 30 a 40

dröp-
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droppar för fallvuxne och 2<> a 30 får 12 til

14 år. MoJchus botade hickan fåkraft, men
fattigt folk fingo ock hjelp af Tinft, Foef,

med Spir. vol. arom. ana, fom togs hvaran-

rtan tima.

Hvarjehanda andra nyttiga påminnelfer ut-

märka för öfrigt denna praeliika Afhandiingen.

{G&tu Anz. 1757. St. 145).

Anmärkning»

Penna method förtjänar alfvarfam upmårk*

famhet och recommenderas til efterföljd 5 en-

daft med den påminneifen : at ingalunda glöm-

ma Emetica i början af alla Rötfebrar, dar

ftrång hufvudvårk merendels år et af de fvåra-

fte plågor och fom genom kräkmedel fåkraft

och fortaft hjelpes,

J. L. Q-

Uti den af Hrr.DELAssoNNE och de Horns
författade, i K. Med. Societeten i Paris d. 12
Sept. 1 786 uplåtle och af Regeringen 1787
på trycket utgifne Underrättelfe huru Venerijkc

fmittan pä Landsbygden bäft ma kunna utro-

tas , år följande hufvud- medel upgifvit: Re.

Ligni Guajaci uncias 4. coqve c. aqva fl. 1 §
libr. ad rem. Jibr, r. col. adde Sacch. libr.

1 §, clarif. ope alb. ovi infpifTa ad conf.

Jyrupi, et in vafe terreo adde merc.fubl. corr.

a 5 s r»
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gr. 12. Håraf tages i morgonflunden r mat-

/ked och får ftarkare 2 ikedar. '

(Alg. Lit. Zeir. 1787. N. 193).

anmärknings

Detta fatt kan vara vigt nog, fårat torde

d£lja den befvårliga fmaken af Mercuren.
Men en forftåndig Läkare kan ej behöfva

binda (ig til en blind efterföljd af denna
blandning. Hos ofs i Sverige /kulle jag til-

Oyrka Rob Juniperi, når den år af mogne bår

val gjord, at framför annat nyttjas til at in-

volvera merc* corrof. albus. Detta Mos har

en fynnerligen val afpaffad egen/kap at med-
vårka vid primitiva veneri/ka åkommors botande,

J. L. O.

Väderleken och gängbare Sjukdomar i Stock-

holm, MänademeJanuciriuS) Febr. och

Martius 1787. (a)

Januarius*

i; Morg. 4 gr. v.' Bar. 25^0, mulif, V. 3.

Midd. 4 gr. v. B. 2<f,37, rågnade til afton.

2. Morg. 1 gr. v. B. 25,^0. N. V. 3, klart.

Midd. 1 gr. v. klart, B.2 5,66,aft. Norrfken.
'

3» Morg-

(«) År af fårfeende glömd' i nåft föregående Band t

ac i ila ordning införas.
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3. Morg. 1 I gr. k, B. 25,66, klart. Midd,

Th. o. flromoln, S.V. Bar. 25,56.

4. Morg, 1 gr. k, V. klart, Bar. 25,50»

Midd. J gr. v. flromoln, aft. fnögade.

5. Morg. Th.o. V. N. V, 3. klart, B. 25,27,

Midd, Th. o. B. 25,34- N,V. fr

6* Morg. 6|- gr. k. N.N.V. 2. måft klart,

Bar. 25,64. Midd, 4J gr. k. N.3. Arö-

moln, Bar. 25,80.

7. Morg, 10 gr, k, halfrnulif, Bar, 25,84*

Midd. 5 § gr, k. Bar, 25,75. Norr/ken

om afton,

g, Morg. 1 gr, v. V. mulnade, Bar. 25,60.

Midd, 3 gr. v* flromoln, aft. Norrfken.

9*. Morg \ gr. k, V. flromoln, Bar. 25,80.

Midd. 1 § gr. v. flromoln , V.

jo* Morg, 4J gr. k. klart, V, Bar. 25,80.

Midd. 2 \ gr. k. V. kbrt, Bar. 25,84.

11. Morg. 6£ gr. k. klart, V. Bar f 25 84«

Midd, 4 gr. k, V. klart, Bar, 25,80.

Norr/ken om afton.

12. Morg. 3 gr. k. O. flromoln, B. 25,92.
Midd. 3 gr. k. klart, Bar. 26,00.

13. Morg. 7 gr. k. dimmigt, B. 25,95. Midd.

3 y gr, k. klart, afton Norrfken.

14. Morg. 6 gr, k. S,S.V« Bar. 25,67. half-

mulit. Midd. 4^ gr. k. flromoln, aftoo

Norr(ken.

J5. Morg. 6 gr. k. dimma, B. 25,70. Midd.

5 gr, k. O. mulit, Bar, 25,76. aft. fmå

fnö.

16. Morg,
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16. Morg* 2 gr. k. mnlit, B. 25,30. Midd,

2 gr. k. S. mulit.

17. Morg. 3 gr. k. mulit, B. 25,77. Midd.
1 \ gr. k. mulit, Bar. 25,76,

13. Morg. 3 gr. k. mulit, B. 25,74- Midd.
i £ gr. k. mulit, Bar. 25,59.

19. Morg. 5 gr. k. mulit, B. 25,57. Midd.
Tb. o. mulit, V. B. 25,43. e. m.fnögade.

20. Morg. Tru o. V. mulit, B. 25,08. Midd.

§ gr. v. klart.

21. Morg. 2 1 gr. k. N.V. flrömoln, Bar.

25,08* Midd. 2 gr. k. klart.

22. Morg. 8 gr. k. N.V. halfklart, B. 25,31.
Midd. 4§ gr. k. N.N.V* ftrömoln, B.

25,42.

23. Morg. 7 gr. k. S.S.V. mulit, B. 25,36.
Midd. 2J gr. k. mulit, Bar. 25,16.

24. Morg. 2 gr. k. V.N.V. klart, B. 25,06.

Midd. 2 gr. k. N.V. BaT. 25,20. afton

Norrfken.

25. Morg. 5§ gr. k. N.N.V. klart, Bar*

25,69. Midd. 2\ gr. k. klart, B. 25,82.
afton Norr/ken.

26. Morg. 9 gr. k. dimma, B. 25,99. Midd.

5 gr. k. klart, Bar. 26,04.

27. Morg. 11 1 gr. k. ftark dimma, B. 26,04.
Midd. 4 gr» k. dimma, Bar. 26,07.

28. Morg. 5 gr.
e
k. halfklart, B. 26,04. Midd.

I \ gr. k4 O. Bar. 26,10. klart.

29. Morg. 5 gr. k. O.S.O. klart, B. 26,10.

Midd. 1 1 gr. k. S. S. O. klart, B. 26,06.

30. Morg.
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3o« Morg* | gr* k* mulit, fnögajde, B* 25,77*
Midd* i gr* v* S.V.

31* Morg* 4 gr* v* mulit, V* Bar* 25,58»

Midd* 4 gr, v* mulit, V* Bar* 25,63»

Februarius.

I* Morg* 4 \ gr, v* mulit, V* Bar* 2^,44*

Midd* 5 J gr* v* mulit, V* Bar* 25,50»

2* Morg* \ gr. v* ftrömoln, V*RV* Bar*

25,52» Midd* 4 gr* v* klarnade, N* V*

3* Morg* 3 gr* k. klart, V* Bar. 25,44»

Midd* 1 gr* v* klart, V* B* 25,40» Norr-

/ken om afton*

4* Morg* 1 § gr* k* dimma, Bar* 25,28»

Midd* 1 gr* v* dimma, fmå fnö e* m*

5* Morg* 2 gr* k* mulit, V* Bar* 25,26*

Midd* 3 gr* k* halfmulit, N* 2* B* 25,36»

6» Morg* 6 gr* k* halfmulit, Bar* 25,55»

Midd* 4 gr* k* halfmulit, Bar* 25,58»
afton fnö*

7* Morg* 7 gr* k* O* mulit, fmåjnö, Bar*

25,59* Midd. ö gr* k* mulit, O* 3* fnö-

gade hela dagen*

8* Morg* 6 gr* k* 0*S*0* 3* fnögade, B*

25,40» Midd. 6 gr* k* fnögade inpå nat-

ten, 25,54»

9* Morg* 8 gr* k. ftrömoln, B. 25.45» Midd*

6 gr* k* klarnade, Bar. 25,50*

io* Morg* 2 gr. k* S. mulit, B. 25,35* fmå-

fnögade* Midd* 2 gr* v* mulit, B. 25,27*

II* Morg*
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II* Morg* i gr* v* S* mulit, Bar* 25,08»

Midd* i\ gr* v* flalk-fnö hela dagen

,

Bar* 25,94*
1 2* Morg* Th* o* S*V* klarnade, B. 25,04*

Midd* J| gr* v* halfklart, S* B* 25,07*

13* Morg. Tb« o* dimma, B* 24,96* Midd*.

1 gr* v* dimma. Bar* 24,95*
14* Morg* \ gr* v* dimma, B* 24,98* Midd*

2 gr* v, S* dimma, Bar* 25,06* Våt inö

ti! afton*

15* Morg* 2 gr* v* mulit, B* 25,36* Midd*
2 gr* v* mulit, V* B* 25,46* aft* Norr-

/ken*

l6* Morg* 3 gr. v* S*S<V4 rågn från natten,

Bar* 25,27* Midd* 6 gr* v* ftrömojn,

V* fe V*

17* Morg* t gr» v* mulit, B* 24,95* fnögade

ifrån natten* Midd* 3 gr* v* muiit, V*
aft* Norrsken*

18» Morg* 3 gr* v* mulit, S*V* Bar* 24,80*
hade rågnat* Midd* 4 gr* v* B* 24,53*
fnöglopp e* m*

19* Morg* 2 gr* v* mulit, N*N*V* itorm*

Bar* 24,90** Ifarne började bli ofåkra*

Midd* 2 gr* v* Bar* 25,03*
20* Morg. 1 gr* k* N* klarnade, B* 25,27*

Midd* 2 gr* v* ilrömoln, N* B. 25,39*
21* Morg* 2 gr* k* N* mulit, Bar* 2^,42*

Mid<^* Th. o* ftrömoln, Bar* 25,48* e*

m* fmå fno*

22* Morg* 4 gr* k* N* 3* mulit, B* 25,54»
Midd*



# ) o ( # I?

Midd* 3| gr. k* fmå fnö, Bar* 25,61*
23* Morg* 5 gr* k. N* mulit, torr fnö, B*

25,68* Midd* 5 gr* k* fnö*

24* Morg* 8 1 gr* fc N* fmå fnö, B* 25,65*
Midd* 4| gr* k* ftrömoln, aft* Norrfl<en*

25» Morg* 5 gr* k* S* mulit, gallfnö , Bar*

25, <jo* Midd* i gr* k* S,S.V* fmå fno,

Bar* 25,45*
26* Morg* 4 1 gr* k* halfklart, Bar* 25,39*

Midd* 1 gr* k* N* Bar* grf'»52v

27* Morg, 3 gr* k* halfmulit, V* B* 25,54*
Midd* 2 gr* v* ftrömoln, V* B* 25,43*

28* Morg* 2 gr* v* mulit, V* Bar* 25,40*
Midd* 2 § gr*

t
v* mulit, Bar* 25,34*

Martins.

i* Morg* Tb* o* N*V* fmå fnö, B* 24,90*
Midd* 4 gr* v* ftrömoln, Bar* 24,98»

2* Morg* 3 gr* v. rågn från natten, B* 24,77*
S.S.V* Midd* 7 gr* v* mulit, B* 24,67*
V*S*V* 3.

3* Morg* 4 gr* v* duggrågn, S*V* B* 24,53*
Midd* 5 \ gr* v* rågnade fnöflafk hela

dagen*

4* Morg* 2 gr* k* halfmulit, Bar* 25,05*
Midd* 2 gr. k. Bar. 25,14* N*0*

5* Morg* to gr* k* klart, B* 25,40* Midd*

8 gr* k* Bar* 25,63*

6* Morg* 7 \ gr* k* dimma, B. 25,80* Midd*

§ gr** v* S* klart* Norr/ken om afton*

7* Morg*
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7* Morg* 2 J gr* k* O* S» O» klart, B* 25 ,66*

Midd* 2 gr* v* halfklart, aft* Norr/ken.

8* Morg» 1 gr* k* 0*S»0» klart, B» 25,70*
Midd» 1 gr» v»balfklart, S*S»0» 3* nat-

ten fmå fnö»

9* Morg» 1 gr» k* vS»S*0* halfmulit, Bar»

25,80» Midd» 1 gr* v. ftrömoln, Bar*

25,84*
Io» Morg» 2 § gr* k* S*0* 3* mulit, Bar*

25,75 Midd» 3 gr* k* fnögade hela dagen*

IT* Morg» 1 i gr» k» S.S. 0»~2» fnögade, B*

25,63» Midd» Th» o* fnögade til mot
afton, Bar* 25,60»

12* Morg* 1 1 gr* v» mulit, B* 25,70* Midd*

7 gr» v» ftrömoln, B» 25,77» aft» Norr/ken*

13» Morg» Th» o» S»S* V» halfmulit, B* 25,86*
Midd» 5 gr* v» S»V» 2» klart*

14» Morg» 5 gr* v* mulit, V»S»V* B» 25,78*
Midd» 5 gr. v» mulit, V* Bar* 25,81*

15* Morg» 5 gr* v» halfmulit, S* V* 3* Bar*

25,55* Ifen pä Riddarefjården gick opp*

Midd* 7 gr* v* ftrömoln, V* 3* B* 25,47*

16* Morg* 1 gr* v* ftrömoln, V* B» 25,17*
Midd* 4 gr* v* ftrömoln, V*

17* Morg* i gr» k» ftrömoln , V* 3* B. 25,20*
Midd* 1? gr* v* fmå fnö, Bar» 29»

18* Morg» 5 gr» k* N»N*V* 2* klart. Midd*
l gr» k» Bar* 25,51* törr fnö e f m. aft*

Norrfken*

19* Morg» 5 gr» k» N.N»V* 2* ftrömoln*

Midd» I gr* v, ftrömoln, Bar* 25,54»

20» Morg*
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20. Morg. 2 gr. k. NN V. ftrömoln, Bar.

25,69. Midd. i gr. v. N. 3. mulit, B.

25,76.

21. Morg. 4 gr. k halfmulit, Bar. 25,91.

Midd. 3 gr. v. ftrömoln, aft. Norrfken.

22. morg. 2§ gr. k. halfmulit, Bar. 25,76.

Midd. 5 gr. v. halfmulit, V. B. 25,67-

23* Morg. Th. o. mulit, Bar. 25,51. Midd*

5 gr. v. SS V» ftrömoln, Bar. 25,47*

24. Morg. I gr. k. S. klart, B. 25,45. Midd*

3 gr. v. SS O. ftrömoln, B. 25,33* aft*

Norrfoen.

25. Morg. 1 gr* k* SS O. halfklart, B. 25,65*

Midd* 5 gr. v. S.

26. Morg. Th. o. halfmulit, Bar* 25,70*

Midd. 5 gr. v. SV, ftrömoln.

27. Morg. Th.o. SSV. ftrömoln, B. 25,60*

Midd. 5 gr. v. S. 3. mulit» B* 25,48*

gg, Morg» Th.o. fnögade, B. 25,20. SS O*

Midd. 1 gr* v. fnögade hela dagen*

29. Morg,Th.o.SO. mulit, B. 25,12. Midd*

3 gr* v. SS O. fnö(la/k, Bar. 25,03*

30. Morg. 1 J gr. v. SSV. 2. ftrömoln, B*

24,86. Midd. 7 gr. v. mulit, V SV.
jr* Morg. 1 gr, k. mulit, B. 25,15. Midd*

Th. o. fnögade, O NO. Bar* 25,12.

. Sjukdomarne hafva varit fparfamme. Kop*

por har hos barnen infunnit fig, fora ibland

varit elake. Intermittente Febrar, Pleurefier

och halsrlusfer hafva åfven angripit ftere 5 men
/X.B.N.02. B in-
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inga härjande eller fyrmerligen dödande Far-

(o ter.

Utdrag af et bref frän Edinburg, (a)

Cullens fyfteme år hår det autagne, och

all Pathologia humoralis blir ut/krattad. Hans
enda motftåndare år Dir Brown, fora anfer

Svaghet vara den allmänna fjukdoms-orfaken,

men icke Krampe 3 uti det oinfkrånktafte nytt-

jande af Vin finner han en Univerfal Medi-
cin. Han år få praclifk bekånnare af (it Sy-

ftem , at man ofta finner honom om nåtterne

drucken på gatorne. — D:r Cullen år en

värdig åldersman, full af ungdoms -liflighet,

af fålfynte egen/kaper, och. fom ånnu, öfver

~ Seculum , håller förelåsningar 5 honom och

Sal. D. Monro har Edinburgika Academien
at tacka för (in upkomft. Nu år han betänkt

på at fjelf utgifva (in Materia Medica. —
Blacks flora förtjånft år tydlighet i föredra-

gande och i Chemiflce förfök år han ojåmn-

förlig. Ingen Profetior i Europa har et för-

månligare Auditorium ån Monro 5 han har

minft 400 Åhörare, fom hvardera gifva minft

3 Guinéer5 han Jåfer Anatomie, Phyfiologie,

Chirurgie och Anatomia Comparata. — Ho-
me och Gregory hålla Chirurgifke föreJås-

nio-

(a) Jämför härmed belkrifningen om Bdinburg i 7:cte

B, p. 187 och p, 377.
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ningar, hvardera i 3 månader. — Ganlka få

dö under Gkegorys hand. — Man betalar 3

Guinéer för tiJftåndet at beföka Sjukhufet, och

3 för Clinifka förelåsningarne. — Dageligen,

mellan 12 och 1 beföker Läkaren de Ijuka;

för invårtes fjukdomar åro 32 fångar, öfver

hvilka 2 gångor i veckan gifvas förelåsnin*

gar 5 de öfriga fjuka (kotas af 2 Låkare, Do-
dorerne Henric Cullen (Sonen) och Ha-
milton. Vatiujot och Lungfot åro de vanli-

gafte fjukdomar. Digitalis purpur ta och Fow
hrs Tobak hjeipa, i den förre, beklageligen

icke altid. I dcr\ lenare har nyligen D:r Smith,

Låkare i Midiefex Hofpital i London , berömt

et nytt medel , fom förenar alla fördelar, fom
en lång fjörefa oftridigt åger, mot denna fjuk-

dom , och detta medel år: Gungande* Han
föker bevifa at Skeppets jämna och ftåndiga

Ikakande rörelfe år det hålfofamma men icke

fjöluften, och det famma kan vinnas genom
gungning. Hvar gång den fjuke kom från

gungan , voro pulsflagen och feberhettan min-

dre , och uphoftningen ömnigare. — Under
gungning var hoftan ftilla. — Detta har han

årfarit på 14 Patienter.

Embets BerätteJfe af Pr. Med Adjunäen

D. Per Gust. Tengmalm*

Då ingen har ftörre rättighet, at fordra

redo för mina Medicinlka göromål åa Kgl#

B 2 Col-
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Collegium, upkommer hos mig en billig frug-

tan, at redan hafva drögt för långe med at

gifva Kongl. Collegium vid handen hvad un-

der de tvånne åren förelupit, fedan jag ge-

nom Kongl. Coliegii ynneft hår å orten feck

Läkare tilfyn.

Vid min ankomft til EJkilstuna i flutet af

September 1785 var a '* Mfltf i orten utom
någon Rödfot, fom fades gå hår och dår

Sporadice.

Flufsfeber vifte fig i Oftober nog allmänt,

den var fUindom forent med dolores Rheu-
roatici vagi, ftundom med Angina ferofa. Ve-
nas feftiones gjorde godt gagn.

MdsJIingen blef jag i October förft något
varfe på Landet, men i November kom den
in i Eflulstuna och geck dår allmänt anda til

Jul. Efter Nyåret fagtade den få af, at jag

i Mars ej vidare hörde af den. Hos mån-
ga var halfen ganfaa mycket angripen och
hos dem var hoftan antingen ingen eller ock
ganfka dräglig. Deflåfte, fom ej blefvo rått

fkötte, fingo efteråt et envift ut/lag, bölder,

rinnande ögon eller en lång och befvårlig

hofta. Jag hade ået nöjet, at fe alla dem
jag vårdade, befriade från detta onda. Dår
aterlåtningar ågde rum, förfummades de al-

drig, åfven under fjelfva utflaget, och det

med ön/kad vårkan. I början af fjukdomen
gaf jag lindriga biöftmedel, fom fedan, alt

fom den i häftighet aftog, acuerades med
Ker-
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Kermes eller Tartarus Antimonialis. Efteråt

gjorde afTöringar och perfpirantia reften.

1786.

Vid /lutet af Januarii månad och i Fe-

bruarii gingo Pleurefier och Peripneumonier,

men då kölden i Mars gaf efter blefvo FJufs-

febrar, Remittentes Catarrhales ocji Fråffor,

fom förut ej hördts af, allmännare. De re-

mitterande togo i fynnerhet til och ändrade

fin natur från Phlogiftifk til bilieufe och blef-

vo fluteligen nog rötaktiga. Det var föift i

början af April månad en fådan Rötfeber

med flackar vifte (ig i EfkiJstuna. Om jag

undantager 6 a 8 %cken, fom då hade Pe-

techiae, blef jag fedan ej varfe fläckar hos

någon, ehuru fymptomerna för öfrigit voro nog
brydfamma. Den tycktes längre fram på Vå-

ren gå öfver til lenta nervofa. De fjuke be-

gynte fnart at yra och voro länge efteråt huf-

vudfvage til defs de fådt fullkomliga krafter.

Ingen märkelig Crifis /kedde, utan efter 3 a

4 veckor geck den per delitefcentiam öfver.

Sedan den få fortfarit til Juni?, minfkades val

häftigheten, men den afftadnade ej förr ån

vid medium af Julii månad. Hos dem, fom
febern begynte med figna phlogiftica, doJo-

res rheumatici, fullare puls, men renare tunga

var den ej få ihängfen, faft lika häftig.

Åderlåtningar undvek jag forgfälligt, om ej

in flata phlogiftico. Ej eller voro ftarka eva-

B 3 cu-
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cuantia tjänliga. Dar tungan var oren, puf-

fus debilis och vires langvefcentes gjorde et

emeticum godt gagn, och fedan Salia dige-

ftiva acuerade ined Tartarus Antimonialis.

tilflygten var altid Kina, Vinofa och Opiater

mot aftnarna.

Ingen dog, utom en Kling-fmed i Frida-

den, fom på egit bevåg, under min frånva-

fo, och fedan fjukdomen anfenligt tiltagit,

Jåt 6pna ådren. Pulfen föll därefter få ftarkt,

at han blef knapt mårkelig, hvarken Vefica-

torier, Sinapismer, Kina, Vinofa, Mufchus
eller Camphert kunde upreta de aftynade lifs-

krafterna , utan han dog på 3:dje dygnet efter

åderlåtningen.

I Junii marvad geck en Febris Eryflpela*

tofa, fom var häftig i iilt anfall, men varade

ej långe.

I Augufti begynfe bilieufa Diarrhéer vifa

fig , i fynnerhet i Husby Socken , där de nå-

ftan gingo Epidemice, men ingen blod vifie

lig, I September geck dock Rödfoten litet

hår och dår. Efter et Emeticum, famt et

Laxans Rhabarbarinum gjorde Olja och Ätti-

ka rederi. Det öfriga af året var ganika frifkt,

1787-

Straxt efter Trettonde-dagen vide fig ea
Rheumati/k Feber, fom jag ej vet om den
icke fnarare bor få namn af Dyfenteria Rkeu-

maiica emedan den nog liknade Sauvages
Dy-
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Dyfenteria intermittens eller Werlhofs Dy-

fenteria fehricofa* Den anföll endaft barn

och fenlibla Fruntimmer. Febern begynte

med en ovanlig häftighet 5 de fjuke klagade

ofver en oliderlig värk i hela kroppen, yra-

de ftraxt och de lättrörda fTngo fpasmer och

Convulfivi/ka ryckningar. Då febern efter et

dygn remitterade, fagtade fig val den olider-

Jiga varken och yr/len, men en häftig Diarr-

hée med tenesmer och tormina inftålte fig,

fom Hutade exacerbation. Andra dagen ef-

termiddagen ökade lig febern igen. Den häf-

tiga värken i kroppen hade väl lagt fig, men
krampagtigheter i magen, äng/lan, trångbrö-

flighet och Colique- plågor voro oflkiljaktige

följeilagare , tils febern mot morgonen fagta-

de fig, då Dyfenteri med ymnogt blodiga

Sedes inftäite fig, hvarefter midt på dagen
följde några timmars lifa. Sådan var Typus
morbi ända igenom, dock med den fkillnad,

at plågorna vid hvarje feber-accés tycktes min-

fkas. Ingen märkelig Crifis blef jag varfe.

Blodig afgång varade hos några, fedan febern

uphördt, men gaf fig fnart. Venae Seclioner

hade hos få rum och uträttade föga eller in-

tet. Veficatorier i förfta början (tillade do-

Jores rheumatici. Lenia Rhabarbarina, Mixr*

Sal:, Emulfioner, gofvos, och mot aftnarna

Opiater, men uträttade föga. Bättre värkan

tycktes Pulvis Ipec: Thebaicus göra, och utan

på magen Empl. Stomachale Londin. Efteråt

B 4 fe-
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fedan Dyfenterien fil det måfta lagtfig, gafs

Rhabarber och Cafcarill.

Mars månad var ovanligt blid och vac-

ker, men April geck in med mycken kyla,

inö och hagel. FJufsfebrar begynte nu at

vifa lig. Förr ån nu hade ej Fråffor hörts

utaf, men de voro rått drägliga. Den förle*

dit år få mycket graderande Remittenta Fe-

bern
3
- har Gudi Jof i år uphördt. Med bli-

dare väderlek uphörde fnart defle febrar, men
några dagars kyla i medio Maji med kall

Nordan-blåft upretade få mycket Pleurefier,

Peripneumonier och andra broft-fjukdomar,

at nåftao hvarannan mennifka var antaftad af

någon bröft-plåga. Det öfriga af Sommarea
har varit ovanligt frifkt, åfven, fom Höften,

om man undantager i Julii då Erylipelas geck

fom en farfot både på barn och gammalt folk.

Angrep anfigtet på en del och /log blåddror

på andra.

Bland mindre allmänt förekommande fjuk-

domar, torde följande Cafus få fitt rum.

En Fru nära 60 år hade utom hsmorr-

hoidaiiika och hyfterifka krämpor haft tåme-

lig god hälfa. Förledne Vår hade hon gjordt

1 1 fvårt fall och därefter kändt likfom et häf-

tande öfver Os Pubis. Längre in på Som-
maren begynte urin at utan vidare fvårighet

£å i ömnoghet tidt och ofta. Några veckor

därefter blef den blandad med blodlefrar,

men periodice, och vid hvarje blodgång ha-

de



de hon ftarka riftningar, fom uphörde med
denfamma. I början hade hon längre me!-

Janfkåf, men fedan blef varken nåftan beftån-

åig. Hon klagade öfver bränningar likfom af

et eldkol i blåfan åt högra fidan. Urin blef

vahrblandad och ftinkande, geck tått och of-

ta med mycken fmårta. Plågorna i blåfan

opretade fiere Nerv-attaqver, i fynnerhet hy-

fterifka qvåfningar, hvarigenom den fjuke kun-

de ligga flere timmar utan lansning fom död.

Matluften geck fmåningom förlorad. Magen
blef få retlig, at livad fom håift njöts y ka-

pades genaft up igen. Törften var odräglig

och kunde flutejigen ej ftillas med annat, ån

litet Zdfzer- vatten , fom var det enrla hon

feck behålla» En hectifk feber med tilftötan-

de gangrasne i blåfan gjorde ånteligen Jlut på
hennes elände. Vid Ohdu&ion efter döden

fants : Bläfan ftor och utfpånd til ftoriek äf

et barnhufvud, Den var inuti upfyld af en

högft ftinkande och purulent matiere ifpåckad

med hvita oftlika fammangyttringar. Fundus

veficae var g3ngraenerad och de nårmaft kring-

liggande fmå-tarmarne mycket updrefne och

blodfprångde. På högra fidan af blåfan fants

vid infernon af Urethren en Scirre af et duf-

åggs ftorlek. De öfriga innanmåten voro i

fritfu tilftånd. Magen aldeles felfri, endaft

tingerad af litet galla och mycket hopdra-

gen. Tarmarna voro få hopdragne at man
knappaft kunde införa en gås-penna. Colon

B 5 var
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var ej ftort vidare. Sjukdomens nåra likhet

med Sten-plågor, gjorde at en gammal for-

faren Läkare däremot förordnade tjänliga me-
del, fora Pulvis Foliorum Uvae Urfi och Pi-

Ju!« Saponacea% Symtomernas likhet med
Blåfeftens förledde ock mig i bårjan, ehuru

några anledningar voro at tvifla, fåfom at den

fjuka aldrig haft njurften, aldrig grus gådt

bort med urin, det ondas häftiga tilvåxt och

fluteiigen plågornas fortfarande utan remi/Tion.

Jag låt henne då nyttja ået af Hr. D:r Af-
zelius omtalte Engelfka lithontripticum; Al-

kaliik Lut mattad med Luft-fyra, fom i bör-

jan tycktes göra någon lindring och iifa, men
fluteiigen ingen. Då plågorna blefvo odräg-

liga , var hennes enda tilöygt Tin&ura The-
baica, fom vid Colique-fpånningar författes

med Spir. iEther. Vitnolatus.

Garfvaren Trast i E&ilstuna blef om
Våren 1785 anfatt af en Rheumatifk vårk i

ena låret, fom i Augufti i haft förvandlades

til en rigrig Ifchias och anfatte bägge höfter-

na, hvarefter Mannen lades til längs med o-

liderlig värk. Herr D:r Santeson, min Fö-

reträdare, hade ingen möda ofpard, at qväf-

va detta onda i fin början, men förgäfves.

Vid min ankomd i flutet af September hade
det onda få tagit öfverhanden, at Mannen
Jåg i en beftåndig pina, hade ingen ro hvar-

ken natt eller dag, utan defs fkri hördes

långt ut på gatan. Hela nedra delen var för-

lä-
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Jamad, knån hopdragne, lår och ben afty-

nade och beftodo, (om man plågar fåga, en-

daft af ben och fkinn. Sedan alt hvad kon»

ften ger vid handen, förut frugtlöft var för-

fökt, återftod ej mycket för mig at göra.

Anodyna och Opiater förmådde ej en gång

på något fått ftilla varken, och trodde jag

mig hafva /kål, at förklara det onda för o-

botligt och under tålamod öfverlåmna alt åt

naturens åtgärd. I ofvanbefkrefne elände låg

Mannen til förleden Vår, då han på någons

inrådan förfökte bad af Getpors (Ledum pa«

luftre) och Höfrö. EfteT förfta badet begyn-

te värken fagta tig och efter flere repeterade

förgeck den aldeles och lämnade blott en

dofnad qv3r och ömhet. Matluften ökte (ig,

och med den krafterna i den mån , at han

fedan kunde föras ut til en nåra Staden be-

lägen Hålfo- Brunn, hvars vatten han med
mycken framgång druckit. Han år nu få re-

ftituerad, at han kan hjelpa (ig fjelf ur fån-

gen och med kryckor gå ut åt golfvet. Har
återfådt matluften och med den frifkare fårg.

De aftrånade nedre delarna hafva åfven blif-

vit köttfullare, faft knåna ånnu åro något ftyfva.

Crujia laflea år hår å orten nog allmån

på barn och rått envis. Viola Tricolor, i

fynnerhet farfk, har vift god värkan. Viola

Bicolor, eller den hvita varieteten, år myc-

ket (vagare.
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Ventrijka fmlttan år intet fålfynt, men

Allmogens bjygd och förbehållfamhet gör, at

man fållan i tid kan uptåcka dsn.

Cafus Medico-Legalis hafva 5 får/kilte fo-

refallit, af hvilka en Soldat med blotta för-

hddningen fköt ihjål fig. Skottet geck in e-

mellan 5 - 6:te cofta och öpnade främre hjert*

kammaren.

Jag hade nyfs tilfålie at tala om Efkilstu-

na Hdlfo -Brunn. Den år belägen \ mil ifrårt

Staden under Hellby Bys ågor i et kärr ne-

danför en flor As. Vatnet år gan(ka klart,

håller mycken hepatifk Luft, men foga lös

Luft-fyra» Lackmus-papperet rådnade ej dår-

af, men Kalkvatten tililagit grumlades litet.

Järn uplöft i Luft-fyra håller det til den grad,

at några droppar Tinftura gallarum drupit i

et glas vatten genafl; gör vatnet violette. Gni-

des glafet med Pulvis Gallarum och fedan

utblåies, famt vatnet ihålles blir det förft blått

och fedan violette. Med Blodlut blir det

Blackt, ftötande i ljusblått. Kalkfritt år det

aldeles, ty några Cryftaller Socker-fyra, flåpte

i glafet, löftes ut3n minfta grummel. Vatnets

öfriga renhet inhämtas af följande reagentia:

alkali Veget. Acetatum gjorde ingen än-

dring. Likafå:

Terra Ponderofa Sdlita*

Argentum Nitratum grumlades obetydligt,

förrådde fåledes ganfka litet Kokfalt.

Mercurius SubLcorrofivus ingen förändring.

Pium-
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Plutyhum acetatum likaledes.

Alurnen en klar Cryftal folverades lång-

famt och fatte et litet moln ofvanföre.

Temperaturen var 6 gr. öfver o. på Ther-

mometren.

Rennilen, fom går från Källan, fåtter myc-

ken ochra (
och defs kanter prydas af Carda-

mine amara och den tacka Circaea alpina.

Grdsmafken har både i år och i fjol på

viffa ftållen gjordt mycken (kåda. Förledit år

led Björken mycket af mafk, i år Eken och

Frugttrån.

Ödmjuk Beråttelfe om Pigan Sigrid Gum-
mesdotter i Twings Fattigflujva7 fom

ifrån den 20 Junii til den 6 Augu/li

hvarken ätit', druckit eller gjordt fina

naturliga Behoj.

Pigan Sigrid Gummesdotter, 2? år gam-
mal , född i Kohlshult i Twing Socken, har

lenare åren tjånt andra, men altid utmärkt

lör envis och egeofinnig, h vårföre hon innom
«t år kunnat hafva flere tjånfter.

I Sommar har hon haft fin tjånft i Net-

traby Socken och By hos Hälften -Brukaren

til Fortifications-Caffeuren Sjöbergs Egendom,
hvareft hon d. 16 Junii varit lysflofatt med
klådtvått och famraa tid haft fin rening, då

Mat-
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Matmodren och

n
denna Piga, under klapnin-

gen i Nettraby A, dåri de båda ftå<?t, kom-
mit i någon fiags tråta eller ordkaftning ge-

nom det den fenare ej gjordt litt arbete, fom
vederbordt, då Matmodren, fedan föreftåil-

ning ej velat hjeipa, fåges hafva gifvit henne
några ilag med klappträdet, fom uphitfat Pi-

gans envifa htfmeur, at hon geaaft gådt där-

ifrån och lagt (ig affides i en Trägård, där

hon under bar himmel legat i 3 dygn utan

at vetterligen få någon mat eller dryck ; men
år obierverat at reningen vid detta tilfållet

uphörde.

Enär nu, hvarken lock eller pock under

defle 3:ne förenämde dagar, kunde forma

henne upftå til fine vanlige fysilor eller at få

fig mat, refolverade hennes Husbondefolk,
at föra henne til Twings Fattigftufva , fom är

något ofver 2 mil belägit ifrån Nettraby By,

hvareft Förfamlingens Kyrkoherde Hr. Magi-

fter Wadman icke allenaft tillät henne emot-

tagas, utan åfven befalte at afledne Amirali-

tets-Fåltlkåren Tåenbergs 2:ne fkåliga ålder-

ftegne Döttrar, med en annan fjuklig Piga,

hvilka af Förfamlingen hafva där fitt Nåde-

bröd , under denna nåmde Pigas opasflig-

het hafva et vakfamt öga öfver henne fåfom

trodd vara fvag til fina Sinnen, med förma-

ning at genaft ifrån Pråftegården hämta hvad

hon begår eller tilfäga om hon åftundade ta-

la med Pråften eller någon annan.

Sig-
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Sig,rid var vid ankomften hit rödlatt, fet

och frodig, men /kall ej tält mera ån några

få ord den förfta dagen, hvarifrån hon fe-

dermera hvarken talat , åtit eller druckit el-

Jer haft de dageligen måft vanlige beneficia

naturae af excreta, men val då och då /kjölgt

munnen med litet kalt vatten fom hon ge-

naft utfprutat famt då och då ömfom fvettaf

kall och ömfom varm fvett, i fynn-rhet om
hufvudetoch halfen, och några få gångor til-

lika öfver kroppens öfra del.

1 början fkall hon haft feber, men under

alla mina befök marktes ingen. Pulftin llog

altid matt och långfamt, höjde tig i fynner-

liet då man ville tvinga henne at öpna mun-
nen eller då man mot hennes vilja refte hen-

ne up fittjande i fin Bank.

Som denna Piga lade ilg förfta dagen i

fin Bank med något Ho uti, nemligen i blot-

ta Lintyget, utan at vara vidare klådd eller

bafva fångkläder under eller på fig, blef hon
ftåndigt liggande altid med hufvudet lutande

utöfver Bånk-balken, för at med mera lätt-

het kunna fpotta på golfvet och kråkas få

ofta det påkom: Hon ligger eljeft i en kro-

kug ftållning ihopdragen med tilbaka hijåe

fötter och ben och har altid hånderne knut-

ne, dock kan hon når hon vil råtta ut alla

leder, taga med håndemt och vånda fig,

men ville aldrig flå.

Jag
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Jag och andre refte henne ofta up, men

hon lade iig ftraxt neder, vandes hon til våg-
gen intog hon genaft fin förra ftållning, öf-

verhölgdes hennes kropp med et Täcke el-

Jer Lakan fparkade hon genaft af iig eller

hjelpte dm bort med handen. Bjöd man til

gifva henne mat eller dricka, bet hon tån»

derne tilfammans och knep låpparne tilhopa

och var omöjeligt at bryta up munnen , dock
när man lämnade henne, fpottade hon lika

fom af arghet. Hon hörer alt hvad fom ta*

las, fom [lutas dåraf, at då någon bjuder hen-
ne vatten at Ikjölja munnen med , vinkar hon
med ena handen. Halfen var ej fvullen, ej

heller någon annan defs kroppsdel.

Herr Kyrkoherden med defs Adjunfl be-

föka henne dageligen , ömfom , för at förefHI-

Ja henne dårlkapen af fin envishet. Ingen

ting beveker henne at tala ehuru ömt eller

hårdt man talar til henne.

Hennes kropp var nu utmärglad, magen
kännes hård , fötter och ben åro merendels

altid iskalla men den öfriga kroppen har jåmn
varma. I början af iln ankomft til Twing
har hon haft fvåra kråkningar och ftundom

ffidt up något blod, famt då och då fpotfat

blod faft obetydligt 5 nu har hon ftundom imå
kråkningar, fpottar mycket ochi får åfven up

litet blod. Andedrågten år ftinkande.

Jag ville garna tro at med denna Piga

år något hemligt bedrågerie, men jag har

fjelf
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Jjelf af egna medel hållit vakt öfver henne af

ofika perlontfr ifrån den 2 til den 6 Augufti.

Jag har i deffe dagar otaliga gångor, dag och
natt befokt henne och vifiterat defs fangftålie:

Hr. Kyrkoherden fager (ig gjordt detfamma och
forfåkrar mig at de gamle Jungfrurne TÅen-
bekg åro honom mera tilgifne ån denna be*

fkrifna fjuka Pigan, fom de garna ön/kade

vara därifrån. Allmofor hafva ifrån forfta bör-

jan til denna fjuka aldrig blifvit gifne och
har hon ej heller någon /lågt fom fynnerligert

frågar efter henne.

Åderlåtning har hon haft för dettaj med
mycket bryderje har jag låtit fatta henne i

Kar-bad, ånteligen kommit få långt at hon
tillåter Stol-piller, men vil ej garna på Cly-

ftirer. Hvad uträttar man, dår envisheten

tagit öfverhanden?

JoH. LlNDWALL.

Väderleken och gångbara Sjukdomar i Stock-

holm, Månademc Julius, Augujlus och

September i 787. (a)

Julius'é

I» Morg, 13 gr. v. klart, N. Bar. 2^,68»
Midd. 19 gr. v. ftrom. B. ^5,71. aft. rågn.

7X.B.N:o3. C 2. Morg.

(a) För Månaderne April, Maji och Junius fe B.

8- p. 367»
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2. Morg. 15 | gr. v. ftröm. B. 25,26. Midd.

20 gr. v. ftröm. V, Bar. 24,72.

B. Morg. i$ gr. v. klart, VSV. B. 25,5?»
Midd. ig I gn v. rågn e. m. B. 25,43.

4. Morg. 10 gr. v. mulit, NN V. 2. Bar.

25,31» Midd. 17 gr. v. ftrömoln, N. 3.

rägn e. m.

5. Morg. lo i gr. v, ftrom. NN V. 3. Bar.

25,50. Midd. 15 gr. v. ftröm. NN V.
2. rågn med hagel e. m.

6» Morg. 10 gr. v. halfmulit, Bar. 25,50.
Midd. 19 gr. v. ftröm» B. 25,49. rågn

e. m. och natten.

7. Morg. 15 gr. v. mulit, SV. Bar. 25,30.
Midd. 19 gr. v. mulit, rågnade e. m.
och natten.

g. Morg. 16 gr. v. mulit, S. Bar. 25,25.
Midd. 20 gr. v. ftrömoln , V. B. 25,32.

9. Morg. 15I gr. v. mulit, B. 25,36. Midd.
21 gr. v. ftrömoln, S. e. m. rågn.

10. Morg. 16 gr. v. klart, SV. Bar. 25,41.
Midd. 20 gr. v. ftröm. SV. Bar. 25,^0.

11. Morg. ia| gr. v. halfmulit, Bar. 25,52.
Midd. ig§ gr. v. klarnade, SO.

12. Morg. 13 gr. v. ftröm. B. 25,41. Midd*

19 § gi. v. ftröm. SO. Bar, 25,38.

13. Morg. 14 § gr. v. klart, SS O. B. 25,26.
Midd. 19 gr. v. ftröm. SSV.

14. Morg. 15 gr. v. fmårågn, Bar. 25,27.
Midd. 20 gr. v. ftrömoln, SS O. Bar.

25,29.

15. Morg.
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15. Morg. 13 gr, v. mulit, O. Bar. 25,3?.
Midd. 17 gr. v. mulit, NO. B. 25,33.
ftarkt rågn frän kl. 4 hela natten til föl-

jande morgon*

16. Morg. 13 gr* v. fmårågn, NV. 4. Bar.

25,20. Midd. 20 gr. v. rågn ikoftals.

Bar. 25,36. V. 2.

17. Morg. 16 gr. v. ftrömoln, S. P. 25,41.
Midd. 20 gr» v. ftrömoln, V. 2. Bar.

25,47. rågn /kåftals e. m.
18* Morg. 14 gr. v. halfmulit, Bar. 25,53.

Midd. 17 gr. v. Bar. 25,38* rågn /käf-

tals f. och e» m.

19. Morg. 13 § gr. v. klart, S. Bar. 25,33.
Midd. 19 gr. v. ftrömoln, SV. 2. Bar.

25,40-

20. Morg. 14 gr. v. klart, V. Bar. 25,43.
Midd. 18 \ gr. v. ftröm. litet rågn mot
afton.

21. Morg. 14 gr. v. firöm. V. Bar. 25,43.
Midd. 19?- gr. v. ftröm* V.

22. Morg. 14J gr. v. Jdart, B. 25,35. Midd.

19 gr. v. ftröm. O. 2. kl. 6 e. m. rågn

inpå natten.

23. Morg. 14 gr. v. firfimoln, N. B. 2<?,28.

Midd. 20 1 gr. v. ftrömoln, Bar. 25,32.

24. Morg. 15 gr. v. mulit, B. 25,25. Midd,
20 gr. v. mulit, N N V.

25. Morg. 15 gr. v. mulit, NV. Bar. 25,08.
Midd. 18 I gr. v. mulit, V. 3. B. 25,04.

26. Morg* 15 § gr. v. ftrömoln, V SV. 3.

C 2 Bar.
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Bar» 25,04* Midd* 21 gr* v* ftrömöln,

SV» 3» rågn mot afton*

$7* Morg* 14 gr* v* rågnade från natten,

V SV* 2* B* 25,01. Midd* 16 § gr* v*

rågnade hela dagen inpå natten*

28» Morg* 14 1 gr* v* mulit, Bar* 25,25*
Midd* ig gr* v* ftrom» Bar* 25,3g»

29. Morg* 16 § gr* v* ftrömoln, Bar* 25,50»
Midd* 20 gr* v* (trömoln, Bar* 25,56*

30* Morg* 16 gr» v* halfmulit, Bar* 24,58*
Midd* 20 gr» v» haifmuiit, S*

31* Morg* i6| gr* v, mulit, Bar* 25,44*
Midd* 24 gr* v* ftromoln

?
Bar* 25,4g*

rågn mot afton*

Auguflus.

I* Morg* 16 gr* v* halfmulit, Bar* 25,46*
Midd* 23 gr* v* klart, V* B* 2.5,50*

2* Morg* 17 § gr* v* klart, B. 25,60* MidcJ*

23j gr* v* ftromoln, SSV4 B* 25,57*
3* Morg* 14 gr* v* klart, V* 3* B* 25,61*

Midd» 19 I gr* v* klart, V» 3* B* 25,65*
4* Morg* 13 *- gr* v* ftröm* V* Bar* 25,65*

Midd» 19 J gr* v* (trömoln, V* rågna-

de e* m*

5* Morg* 10 gr* v* klart, B* 25,61* Midd*
17 gr* v* ftrömoln, NV» Bar* 25,65*

6* Morg* 15 gr* v* klart, B* 25,61* Midd*
20 gr* v* halfmulit, S* 2* Bar* 25,56*
rågn med ålka til natten*

7* Morg*
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7, Morg* 15 f gr* v* mulit med fkåftals rågn,

S. Bar* 25,29* Midd* 15 § gr* v* ftrö-

molh, NN V. Bar* 2 5,33*

8* Morg* 12 | gr* v* klart, B* 25,50* fylidd*

18 gr* v* ftrömoln, V* B* 25,54»

9. Morg* 12 gr* v* ftrömoln, Bar* 25,52*
Midd* 18 5 gr* v. ftröro* V* B* 25,50*

lo* Morg* 14 gr* v* klart, B* 25,47, Midd*

19 gr* v* ftrömoln, NV* B* 25,54* aft*

Norrfken*

II* Morg* 15 gr* v* mulit, SS O* B* 25,45*
Midd* 18 § gr* v* mulit, B* 25,33* til

natten rågn* ,«

12* Morg* 14 § gr* v* mulit, SV* B. 25,28*
Midd* 19 gr* v* ftrömoln, V* B* 25,30*
rågn/kåf f* och e* m*

13* Morg* 10 gr* v* mulit, B* 25,42* Midd*
12 gr* v* O* rågn från f* m* inpå natten*

14* Morg* 9 gr* v* rågn , NN V* 2* B* 25,10*

Midd* 13 gr* v* rågnlkåf hela dagen,

NN V* Bar* 25,24*

15. Morg* 8 J gr* v* ftrömoln, Bar* 25,30*
Midd* 15 gr* v* ftröm* NNV* B* 25,40*

16* Morg* 9 gr* v* dimma, B* 25,50* Midd*

16 1 gr* v* klart, V* Bar* 25,59*

17* Morg* 11 gr* v* klart, B* 25,65* Midd*

17 gr* v* ftrömoln, SO* Bar* 25,69*
18* Morg* 11 gr* v* ftrömoln, O* B* 25,66*

Midd* 15 i gr* v* O* ftröm* B* 25,99*
19* Morg* 12 § gr* v* ftrömoln, Bar* 25,69*

Midd* 15 £ gr* v* halfmulit, Bar, 25,05*
aft* rågn* C 3 20* Morg*



38 # ) o ( #
2o* Morg* 13 gr* v. fmått rågn, Bar* 25,47*

Midd* 15 gr* v* rågnade hela dagen,
Bar* 25,40*

21* Morg* 13 \ gr v* rågn orn natten och
/kåftals f* m* Bar* 25,30* SO* Midd*

13 I gr* v* Bar* 25,39.
22* Morg* 12 gr* v* ftrömoln, Bar* 25,36*

Midd* 18^ gr.v.ilråm* NV* B. 25,39*
23* Morg* 14 gr* v* mulit med rågn, S« B*

25,21* Midd* 17 gr* v* Bar* 25,01* S*

rågn til afton*

24* Morg* 12 \ gr* v* mulit, S* Bar* 24,90*
Midd* 13 gr* v* rågnade hela dagen, V*

25* Morg* 10 gr. v* klart. B* 25,10* Midd*
16 I gr* v* ftrömoln, Bar* 25,18*

26* Morg* 12 gr* v* rågn, B* 25,22* Midd*

14 gr* v* mulit, Bar* 25,16.

gf* Morg* 11 gr* v* mulit, B* 25,1 1* Midd*

15 \ gr v. ftrömoln, Bar* 25,24*

28» Morg* 13 § gr* v* rågnat om natten, B*

25,26* Midd* 17 gr* v* ftrom* B* 25,33*

29* Morg. 11 gr* v* dimma, B* 25,42* Midd*

16 gr* v. halfmulit, Bar* 25,4-9*

30* Morg* 10 gr. v* dimma, B* 25,62. Midd*

.1 7 1 gr* v* B* 25,62* aft* rågnftånkte*

31* Morg. \o\ gr* v. ftrömoln. Bar* 25,54*

Midd* 14 gr* v. dröm* N* B. 25,61*

September,

i* Morg. 8 g r * v* klart, N* Bar* 25,67*
Midd* 14 gr. v* ftrömoln, NN V*

2* Morg*
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2* Morg* ii | gr* v* klart, Bar* 25,70*
Midd* 17 gr* v* ftröm* NV* B* 25,75*

3* Morg* 10 gr* v* ftröm* NV* Bar* 2 5,74»
Midd* 16 1 gr* v* ftröm* NN V* B* 25,79*

4* Morg* 9 gr* v* dimma, B. 25,89* Midd*

18 gr* v* ftrömoln, V NV* Bar* 25,86*

5* Morg* 12 gr* v* ftrömoln, V NV* Bar#

25,70* Midd* 16 gr* v* klart, NN V*
Bar* 25,78*

6* Morg* 9* gr* v* haifmulit, Bar* 25,81*
Midd* 17 gr* v* ftrömoln, S* B* 25,71*
aft* rågn*

7* Morg* 8f gr* v* haifmulit, N* 3* Bar*

25,55* Midd* 10 gr* v* ftröm* N* 3* B,

25,76* aft* Norr/ken*

8* Morg* 7J gr* v* haifmulit, N* B*25,6<>t

Midd* 11 gr* v* ftrömoln, Bar* 25,71

9* Morg* 6 ~ gr* v* dimma, B* 25,60* Midd*
10 ~ gr* v* ftrömoln, rågnftånkte, NO*
Bar* 25,64*

lo* Morg* 2 ~ gr* t* klart, froft, B* 25,71*
Midd* 12 \ gr* v* ftrömoln, B* 25,75*

II* Morg* 8§ gr* v* klart, .B. 25,72* Midd*
16 gr* v* ftrömoln, NO*

12* Morg* 8 gr* tj ftröm* B* 25,70* Midd*

12 I gr* v* rågnftånkte ö* m* NO* Bar*

25,67*

13* Morg* <; gr. v* krart, NN V* B* 25,65*
Midd* 8 gr* v*.rågn/kåf hela dagen.

14* Morg* 41 gr* v* ftröm* NN V* B* 25,63*
Midd* 7 gr* v* rågnftåf hela dagen, mid-

dagen hage], NN V* 2*

C 4 15* Morg*
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I<* Morg* 3§ gr* v. ftrömoln, Bar* 25,60*

Midd* 10 gr* v* ftröm* NN V* B. 25,54*
l6* Morg* 3 gr* v* dimma, froft, B* 25,41*

Midd* 8 g r* v* klart, Bar* 25,38»

17* Morg* 6 gr* v* dimma, B* 25,32* Midd*
12 gr* v* ftrömoln, SO* 2* B* 35)26*

Ig* Morg* 11 gr* v* mulit, rågn, SO* 3* B*

25,04* Midd* 13 gr* v* B. 25,10* SS O*
J9* Morg* 11 gr* mulit, rågn, Bar* 25,17*

Midd* 11 gr* v* rågn, O* Bar* 25,17*

20* Morg* 12 gr* v* rågn, O* 2* B* 25,13*
Midd* 12 gr* v* rågn, O SO. B* 25,22*

21* Morg* 10 gr* v* dimma, Bar« 25,52*
Midd* 15 gr* v* ftrömoln, rågnftånkte,

Bar. 25,65*

22* Morg* jo gr. v* dimma, rågn, B* 25,70*
Midd, 14 grt v* ftröm* SS O* aft* rågn*

23* Morg* 13 gr, v* mulit, dimma, B* 25,50»
Midd* 15 l v* mulit, S* Bar* 25,52*

24* Morg* 12 gr* v* klart, SV* Bar* 25,60*
Midd* 14 gr, v* ftröm* SV* B* 25,54*

f>5* Morg* 13 gr. v* halfmulit, SV* B, 25,55*
Mitld* 15 gr* v» SV* ftrömoln*

26* Morg* 11 gr* v* halfmulit, Bar* 25,55*
Midd* 15 gr* v* SV* rågn e* m* och

natten*

27* Morg* 13 gr* v* mulit med rågnfkåf, SV*
Bar* 25,24* Midd, 15 gr* v* SV* Bar*

25,19*

28» Morg* 13 gr* v* rågnade, Bar* 25,o8*

Midd* 12 gr* v* rågnfkåf, VNV*
29* Morg*
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29. Morg* 5 gr* v* mu!it,NNV* 2* B* 25,30*
Midd* 7 gr* v* fmårågn, Bar* 25,43»

30t Morg* 2 gr* v» klart, froft, Bar* 25,52*
Midd* 9 gr* v* aft* Norriken, B* 25,60*

Sjukdomarne hafva varit: Remitterande

Febrar hos åldre, dock fparfamt$ men Kop-

por hafva mera utfpridt (ig bland barn och voro

hos fattigt folk dödande, förmodeligen af

brift på tilbörlig fkötfel. För öfrigt hvarje-

hända fporadifke åkommor, efter vanligheten

$

men aldeles ingen Epidemie.

Prof med Vatnet titur en Källa vid Sjo- i
gatan nära Alfven uti Umeå Stad, an-

Jlält och til Hogl Kongl. Collegii Me-
dici Beprofvande injändt den 75 Maji

1786 af Dan. Erik NxzéN.

I. Klarheten var cryftallinilk.

Refultat: Tecken til renhet och at

det flyter genom fand*

2* Ågde ingen mdrhlig fdrg.
Godt vatten*

3. Vid fqvalpning upkommo en hop Luft*

blåfor.

Luftfyra finnes nog.

4. Lukten var fubtil och [vagt qydfvande \

men ej rutten eller hepatifc

C 5 Luft*
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Luftfyra innehål I es.

5. Smaken flotte något på järnblack eller

fkrifblack.

Håller Järn.

Som ingen Hydroftatifk vågbalk var til

hands, kunde defs Gråvitas Specifica ej

utrönas 5 ej eller förföktes Temperaturen.

6» Källans läge år på fidan om Sjögatan i

backen emot Ålfven$ - - - alnar ofvan-

f6re och - - - al oar lodrätt ifrån vatten-

ytan 5 Källan fryfer ej om Vintren och
torkar ej ut om Sommaren 5 Ifrån bot-

ten mårkas 2:ne ådror, fom gifva 60
kannor vatten i timman? och utloppet år

beklädt med mycken gulbrun othra.

7. Med Lackmuspapper (kedde ingen ändring.

Håller ej Vitriolfyra 5 men kan

dock hyfa fvagare fyror, fåfom Luft*

fyra, hvilken af detta flags Rea-
ftions-papper ej röjes.

j. Lackmus -Tincluren til 3 dr. uti 1 uns

vatten utgjorde ftraxt Striae och et prae-

cipitat af en röd purpurfärg dier nåftan

rödt, fom efter flere timmar blef violett.

Mycken Luftfyra innehålles. —
Förråder åfven Alkali.

9, Fembocks-papper ändrades litet mörkare
til fin fårg.

Håller något Alkali \ om icke Soda?
IO. Gurkmeje-papper ändrades -ej.

Skulle annars marquera et tilråc-

ke-
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keligit Alkali 5 men detta reagens

kan ju umbäras?

IT. Blå Syrupus Viola, retfius Aqvilegia
,

fom ej fermenteradt, föll ftraxt til. bot-

ten och drog åt grönt. — Efter flera

inftilleringar drog det ån mera i grönt

och til (lut gråsgröni. — Sedan det ftådt

i flera timmar blef det mörkt fjögrönt»

Vifar både Alkalier och Järn 5 men
år et umbårligt prof.

12. GaUdpU Tmfiur. Föll ftraxt i mörkt-

violett och blef fluteligen innom en kort

ftund nåftan fvart. Til flut beit fvart.

Tecken at det fåkert håller Järn.

13. Blodlut I. Alkali Phlogifticatura gaf ftraxt

et blågrönt praecipitat. Skar fig och fjönk

til botten fom en ftålblä ö!oft$ dock

hölts något af praecipitatet fig uppe i

menftruum.

Såkert prof på Järn.

J4. Concentrerad Vttriol-Syra. Bornerade UtQt

utan fällning och höjde fmaken anfenligt.

Vifar at en portion antingen af

Alkali , Kalk eller Magnefia år

tilftådes, fom då år folverad af

Luftfyra eller Acidum Salis.

15. Concentrerad Saltpeter-fyra. Straxt vifte

fig någre Striae; men förgingp. Elfelen

år mindre fynbar af hvad det I4:de Re-

fultatet innehåller. — Håller ej Terra

ponderofa.

16. Flufc
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j6. Flujsfpats-Jyra gjorde ingen förändring.

X7» Socker-fyra. Hår föreföll ingen grumling

och cryftallerne löftes knapt up. Åndte-
ligen blef et hvitt prarcipitat.

Håller ganfka litet Kalk; men det,

hvita praecipitatet blef en calx f-ac-

charata; fåledes innehåller detta

vatten åfven Calx aerata.

Ig. Sai AcstofeUcs nedföll af fin egen tyngd

utan fällning; dock fkedde htQt dårpå

en grumling i menftruum.

Effetfen, at Kalk finnes, år min*

dre ån med Acidum Sacchari.

19. Sal Microcosmicus* Af 4 gran fkedde en

upftigning med blåddror. -— Sluteligen

vardt et hvitt praeoipitat likfom llarfvor

med en hinna på ytan af vatnet.

Vifar at Kalk finnes 5 men båttre

fager Såcker-fyra.

£0« Alkali fixum Minerale puruni* Hårat up-

ftego blåddror och färgade gulgrönt. Til

flut blef praecipitatet gulaktigt.

Tecken at någon Jordart eller

Metall, iom då år Järn innehål-

les och det gulaktiga nederflaget

blir i luften.

21. Alkali volatile Aératum. Skedde ftraxt

ingen ändring. — Sluteligen vardt et helt

ringa gulaktigt praecipitat.

Vifar Jordart eWetMetaU, förmå*

deligen fnaraft Järn*
% 22. Med
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22. Med Kalkvatten blef firaxt en tåmmelig

grumling utan fällning. Sedan et gulak-

tigt fediment med en tjock fåll eller hjn-

na ofvanpå vatnet b. e. Cremor Calcis.

Luftjyra finnes nog.

23. Terra ponderoja Salita. Straxt fyntes bvi-

ta ftriae med en grumling nedåt botten

,

utan mårkelig fällning.— Sluteiigen pra>

cipiterades gan/ka litet, fom var Terra

ponderofa vitriolata.

Håller VitrioUfyra, fri eller hun*

den, formodeligen i fenare fallet.

Detta år fåkrare, ån fjelfva dea

ömtålige Succus Heliotropii.

24. Aluu. En liten bit nedflåptes
, på hvars

öfre (Ida helt litet Hem fyntes fåftadt.

En ftund därefter blei en glånfande hin-

na ofvanpi.

År et fignum ambiguum antingen

til Alkalia eller Calx Äérata, Sa-

lita och Niträta.
2$. Alun-pulver. Utan ändring. Til Hut blef

et gulaktigt /lem på botten.

Sedimentet år Lera*

26. Argentum Nitratum gjorde ftraxt en ftark

grumling , fom fånkte (ig nedåt med peri-

fårgade eller opal-jika ftriae. — Fällnin-

gen vardt til flut fvart-violetr.

Hår finnes Acidum Salis$ men
Kalk och Magnefia förente me*I

Luftfyra deturbera åfven

Fäll-
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Fällningen grånar om något he-

pati/kt år -tilftådes.

27. tiyärargyrus Nitratus. Igenom denna blef

en ftor fällning af mjolk-fårgade (Uiz.

— På botten vardt til Hut et gråhvitt

eiier aågot mörkt praecipitat.

Vifar Sal Soda och Mucilaginofa.

Detta år et kinkigt prof. Cfr. T.
Bergmans Diff. de Anaiyti Aqu.

Frig. p. 27- 28-

28» Af 2 gran Mercurius Sublimatus Corrofi*

vus fkedde ftraxt ingen ändring.

Skulle vifa Alkali Aeratum.

29. Plumbum Acetatum J. Succharum Satur*

ni I. Blyfocker til 1 gran gjorde en
ftark fällning, få at praecipitatet intog he-

la botfen på glafet. — Sluteligen lågo på
botten fmå orediga hvita cryftalJer.

Marquerar Atidum Salts och håll-

re Vitriol-fyran. Kan ock betek-

na Sal Sodae. ~

30 Vitriolum Martis 1. Grön Vitriol. Hår-

af upgingo blåfor, och rTck Solution fin

gulbruna Vitriol-fårg. Til Hut Jåg en gul-

brun ochra.med hinna ofvan.

Bevifar Jdrn och Luftfyra famt

Luft.

3 1. Säpo Venetus. En ringa löddring fkedde.

Håller en fri Syra och et terre-

ftriflu eller Metallilkt Medelfalu

32. Al*
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3 2. Alcohol Vini gjorde ingen ändring. —
Sluteligen blef et gulaktigt Hem på botten.

Vi far Sal Muriaticus och Sal Ni-

trofus.

33. Acidum Boracis blef utan förändring.

34. Fint Cbinefifkt Thie- Vatnet vardt håraf

mörkt-violett. — Sedan aldeles ivart.

Teknar Jdrnbaliigt.

3f* Koppar-Vitriol tingerade Vatnet blått.

36. Af Solutio Vitrioli Cupri cum Alkali vo-

latili Äerato blef en yftning.

37. Alkali fixum vegetabilc purum.

Således befinnes detta Vatten flyta genom

fana (Exper. I.), år rent (1), godt (2), Idtt-

druckit, håller mycket Luftfyra (3. 4, 7. 8-

14. 15. 22. 26. 30. 31 .), liknar i mycket

andre Mineral-Källor (6), har ej .en fri Vi~

triol-jyra (7) om icke bunden (23. 29)?'hy-

fer anjenligt Järn (5. II. 12. 1 3. 20. 21.

3C 34.), tecken til litet Alkali Soda (8- 9.

11. 14. 15. 24. 27. 28- 29. 31.), vittnar

om Kalk 1. CalxAerata (14. 15. 17. 18- 19.

24. 26.) 3 har ej Magnefia (14), Terra pon-

derofa (15) och Acidum Arfenicij men du-

bieuft om icke Acidum Salis? (14. 24. 26.

29. 32.) Intet hepatifkt finnes (26), dock
innehålles Mucilaginofa (27) och Luft (30).

Detta rörer endaft Hvad detta Vatten in-

nehåller*

Vatnets nyttjande tjenar for fenfible Frun-

timmer
3
fom hafva klen puls och dålig roat-

Imält-
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fmåltning famt åro kalla och matta. Det ftyr-

ker hela kroppen , ökar puls och varma , för-

tager fyra, befordrar öpning, affköljer Hem och
onyttiga våt/kor famt muntrar finnet. Följak-

teligen kan det pafTa för dem, fom åro illa

reglerade, hafva rosaktig hetta och våtfkor,

benägenhet för kråkningar, mattighet, hjett-

klappning, fkoftals feber-kånningar, aga lam-

het, förftråkningar, hatoa mörk och gulak-

tig färg i an/igtet, för Moderpafiion , Rheu-
matismer, Gikt och Ut/lag, &c. men det Jka-

dar hafvande Qvinnor, Lungfiktige, dem fom
hafva elaka får och fvulfter, &c. livarom Lä-

karen före Vatnets bruk bör förut rådfrågas.

Obfervations on the Difcafcs incident to

Seamen
}

by Gilb. Blan b , M. D. Lon-

don 1785. 502 p. 8:0.

A. var Medicus 3 och ~ år under Lord
Rodney på defs Sjötåg 1780 - 83 ocn läm-

nar i denna Bok redo för fin årfarenhet.

Flottan beftod rr.erendels af mer ån 20 Skepp.

Chirurgi afgåfvo månatligen berättelfe om
fjukdomarne$ han fjelf befökte Lazaretterne

dageligen når Flottan låg i hamn. Af Diarr-

hée led rnanflcapet icke mera i nya ån i gam-

la Skspp. — På Fregatter var altid mindre

fjukt ån på Krigsfkepp. Så fnart folk fattes i

land
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länd på Oen St. Lucie okades fjukdomäfne,

fom äter minfkades fedan alla Defliilations-

inråtfningar af Rum blefvo förftörde* — t

Ney-York friiknade folket af fårfk föda ocb

af det få kallade Spruce-beer (a),— Orcanex

gjorde altid gagn för Lungfigriga* -**- Skör*

bjugg upkom altid når folket långe varit i

Sjön utan får/k mat , fom åter minfkades når

folket i hamnarne feck utbyta falta maten för

Socker. —- Maitdrick och Sockerfirap gjorde

ingen utmärkt nytta. —* Citroner åro bland

Autifcorbutici de kraftigafte*

Potates med Ättika förtärde vifte ock god
värkan emot fkörbjug. —• I Lazaretterne do-

go de flåfte af Diarhée, förorfakad af obo-
telige bulnader i ftora tarmarnej deffe voro
fmittande och angrep egenteligen dem fom
rilfrifknat efter Ikörbjug* I Gibraltars Laza*
ret dogo de minft, neml* i af 10 **• i de
öfrige en af 6 a 7. —

* I allmänhet förhöll

fig dödligheten på följande fått: Döde af hvar-

jehandä fjukdomar 3200» Skutne 64g. Af
BlefTurer döde 500* #%

Sjukdomarne voro* allahanda Febrar^ Ut*
fot, Skörbjug och elaka oboteliga bulnader

på benen 3 men Nerv-fjukdomar aldeles icke*

Fri/k luftj fårik mat, renlighet och fnygghet
«ch jåmn kroppsrörelfe år det förnåmfta för*

varings*medel. Båfta medlet at bibehålla fri/kt

iX.B.N.04, D Vaf>

(«) Beredt af fårika Taliqviftar,
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vatten på långa refor, år, at blanda Kalk

dåri$ därigenom minlkas ock Utfoten*

Skepps-febrar utmärkte (ig genom en gan-

/ka flor kraftlöshet i mu/kel- rörelien, et co-

matöft delirium, flackar och en hetta fom
meddelar tig til dens hand fom rör honom.
Svettdrifvande och Afiförande medel utgöra

Curen. Genom en blandning af Antimonia-

Jia och Opium befordras fvett och yrfeln för-

går 5 eller ock Opium med Campher, når

darrningar och yrfel voro mycket envifa. Så

fnart Remifftoner bli tydeliga gripes til Chi-

na. — Velicatorium på magen år ga n/ka kraf*

tigt til at fördela Inflammation. Intermitten-

te Febrar, fom af China ej botades, veko

för Flores Zinci och hvit Vitriol. — Rödfot

år i heta Climater ej fynnerligen fvår, efter

afförande år nyttigaft at befordra fvetten och
dårtil tiånar Ipec. i fmå dofis med Opium
och Saltpetter. — Mundkrampe dödade mån-
ga, ofta 3 a 4 veckor efter undfångne bles-

furer
,

ja fedan de redan voro läkte* Varma
bader, omflag af Biy-Extraft och Opium,
eller Opium med Mercur^ vifte någon bjeJp*

(Allg. Ut. Zeit- 1787 N. 202).

ClinlcaJ Obfervations on ihe nfe oj Op**

nm in Low Fevent and in the Syno*

chus 7
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chus j illuftrated by Cafes. m. m. by

Martin IVall Oxford )j86 8:0 73 p.

Genom en myckenhet Ron liar A. funnit

at med Opii bruk affigten icke få egenteli-

gen år Rötfebrens botande, utan at min/ka PuU
Jens Jndllhet och ftdrka defs låghet , uphjelpä

utdunftningen och befordra en jnar och tydelig

Remiffion
, på det Febren genom Chinä må

kunna fordrifvas. I Angina Gangraenofa har

Opium icke huipit. Man måfte tilfe at fiol-

gången hålfes jåmt 6pen, forri under Opii

bruk garna blir för trög; Opium kari fåledes

anfes fom et ftort medel, uti Nerv-febrar e*

genteligafl; i Gallaktige Febrar år defs nytta

mera infkrånkt och fordrar Läkarens riogaftf

filfyn, at nyttjas jåmte (kickeiige äfiförande;

(Allg. Lit. Zeifc 1787 N* éofl*

Relation Abregé ähin Voyagé ä lä Cime

du Mont Bland) eri Aout 17879 par

Hé Bé de Saussuhé 31 pi Si Genevei

Denna bergshöjd^ deri hégflä i Europa^

Var före Herr Såussuré eridaft 2 gårigof af

menoi/kor beftigerij förd 1786 af Jacob Ba*-

MAt^ en Vågvifare, och Hf. DöÄ. Päccårid

från Chamouni, famf 2:dra gången i Juftii

do h sned 2 andra Vågvifare o*h defifamm#

D st SAi*
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Balmat, fora dårföre nu århållit tilnamnetj

Mont Bjlanc» Hr. Saussure blef af rågn

hindrad då han 1736 förfökte famma refa|

Nu väntade han i 4 veckor i Chamouni, el-

ler egenteligen i Prituré på tjänlig väderlek}

han hade med lig 18 ledfagare och 1 dräng,

for faker och Inftrumenrer, och d. 1 Augufti

börjades refanj Authors Son blef qvar i Pri-

euré, och Herr Senebier i Geneve
g

at göra

motivarande obfervationer. Förfta dagen hänt

han 1779 famnar (Toifes) högt, förft öfver

bergig och til en del beväxt mark 5 andra

dagen blef refan farlig, man gick bara på Is

och Snö, uti hvilka var ftora fprickor och
hålor, fom med lifsfara /kulle öfverftigas.

Nattlägret upflogs på andra ftora fnöfåltet,

90 famnar högre än Pic de TenerirKa^ Ba-

rometern ftod vid 17 tum || linea , alla,

jåccväl de gröffte af föijeilagarne, kände olä-

genhet af den tunna luften: man var i hög-

fta måtton trött af minfta rårelfe, hade oli-

delig törft, och den upfmålte fnön ville knapt

lälka. A* geck ut ur Tältet midtpå natten

och fant Himmelen ganfka fvart, Månen och

den upgående Jupiter glänfande ovanligen,

och Snöns glans var få ftark at man endaft

kunde fe Stjärnorne af förfta ftorleken tyde-

ligen. Et fnö-ras dånade ftarkt och betäkte

vägen andra dagen, men var redan få hårdt

at de förutgående måfte med hvaffa järn hug-

ga tig våg därigenom. Til fpetfen af Ber-

get
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get kommo de kl. ii f. m. d. 3 Ang. Nu
marktes tydeligen at mattheten ej kom af det

Jånga upftigandet utan endaft af den tunna

luften, hvilken endaft var näftan hälften få

tjock fom ner i då!den5 alla hade Feber, ap-

petiten var förlorad, men törften få ftark at

folket ftulo det uptinade vatnet och låto Vi-

net vara. Eld var fvår at uptända. Kl. \ 4
e. m. börjades nedrefan, fom geck få fort

at nattlägret togs 200 famnar lägre ned, dock

på Snön , än föregående natten. Isfältet var

af Solen få förändrat, at det följande dag med
ftörfta möda kunde öfverfaras, dock kommo
alia lyckligen middagstiden til Prieuré. An-
figtet och ögonen på Hr. Saussure voro o-

fkadde, därigenom, at de varit betäckte med
fvart Flor, hvaremot andre fom ej gjordt det,

fådt ögonen näftan ftarrblinde, hvilket ock
hände Hr. Beausoy, ung Engländare, fom 2
dagar efteråt befteg Mont Blanc, hvars an-

figtes hud och ögon anfenligen lidit.

Hr. Saussures anmärkningar äro hufvud-

fakeligen följande: Spetfen af Berget är icke

någon fynneriig rymd, utan en få fmal rygg

at ofta 2 menni/kor icke hafva rum brede-

vid hvarannan; alt är Snö och Is, och xid

60 a 70 famnar nedanföre vifa fig förft grå-

bergs-fpetfar. Snön är med en hård Islkor-

pa öfverdragen, men därunder är han lös;

de högfta ftergs-fpetfarne äro Granit, öfterut

i Strata, men föderut Skörl och Hornftenj

D 3 Tec,
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Tecken til Afkans åvårkan tycktes ock vara,

Vid det andra Snöfältet fågs en Phalaena och

Jitet lågre ned en Papilio MyrtiJIus ; vid 1580
famnars bögd vaxte Silcnc Acaulis rått val

pch på alla klippor voro Lichenes
,

fulphu-

rcur, rupedyis , m. m. Tre fot nedan om
hogfta Bergfpetfen flod Barometren 16 tum

|$| linea, då Hr. Senebier fant den i Ge*
neve-vid27 tqm 2 t?II? Thermomefren vi-

lle i /kuggen högft på Berget 2 T% grad un-

der fryspunclen , men i Geneve 22 T
6^ ofver.

Således år J3erget efter den formel Hr. Luc
upgjfyit 2218 famnar öfyer Herr Seinjebiers

Mufaeum, fom ligger 13 famnar ofver Gene*

vei>Sjön, men fåfom Trembley menar 2285
famnar öfyer famma Sjö 5 Herr Schukburgs
Trigonometer- matning g^f 2257 famnar. —
Eletfrometern gaf ringa tecken tij pofirif E-
leclricitet. En Thermqmeter, fom vid 27
fura, Barom. h«5gd, har 80 grader til kok-

nings-punft, vifte 6q tWö gra der når vatnet

pfvappå Mom Blanc kokte. Himmelen var

(lår fom en g9nfaa mörk Bleu RqyaL Kalk-

yatten feck en gan/ka tunn hinna, emot hvad

det får vid Hafvet. Pappers-rim for fom dop-

pades i Alkali caufticum rykte ftraxt de to-

gos up, men fedan de 1 | time varit i luf-

fen och blifyit torre, brufade de häftigt. Så-

ledes fluter Hr. Saussure til nåryaro af Aér
fixus på Mont Blanc. Skuggan hade ingen

fårg. Hyarken fmak eller lukt voro formin-
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ftade, men et Piftollfcott gaf en dof knall»

Pulfens häftighet hade mycket tiltagit: De
fom i dålden hade i minuten 49, 60 a 72

flag, hade nu 98, 112 och 120 flag.

(AUg. Lin Zeit. 1787 N. 126).

Embets-Berättelfe om den i Skäne J787
inkomne dödande Halsfjukan*

Til följe af Kongl. Collegii befallning un-

der d. I8*.de hujus , far jag aldra ödmjukaft

hafva åran afgifva min beråttelfe, om en en-

da Cafus mig förekommit, af Angina putri-

da. Patienten var framJedne Kammarherren
och Riddaren Högvålborne Hr. Baron Bahne*
kow, fom d. 27 Sept, mot aftonen från Or-

tofta Gård til Vitfkiöfle anlände, dagen efter

eller d. 2g, efferfkickades jag, och fom min
närvaro b.höfts på annat ftålle, kunde jag ej

förr ån kl. 9 om aftonen hinna fram. Patien-

ten, fom låg til fångs, hade en häftig och

fvag puls, tungan hvit, refpirationen god
och för öfrigit nog munter 5 På högra (idan

under Maxilla, var en Svulft, fom ömmade
och ^tåmmeJigen flor, Glandula parotis och

Maxillaris kändes hårda och ömmande, hvil-

kas upfvållande, likfom grundat åen öfriga

Svulftenj då halfen befågs inuti, befants hög-

1a mandelen och en del af velurn paiatinum

D 4 fvul-
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fvullit, den förra krithvit och det andra

rnörkrödt} nu fick jag åfvenvål den underråt-

telfe, at på en Gård, vid namn Pilshult, nåra

vid Helfingborg, hade en gangraeneus Hals-

fjuka yppats, hvaraf Fru Friherrinnan Säck,
de fs ena Dotter och en defs Mofter dödt på
ganlKa kort tid , hvilken fednare, fåfom fjuk

kommit til Ortofta och efter några dygn af-

Jidit» Jag fant fåledes påtageligen, at min
Patient blifvit fmittad och fpådde mig f6ga

framgång med defs botande, fedan fjukdo-

men hunnit utbryta til fådan grad 5 Bud til

Staden efter Medicamenter var affårdat och

återkom kl, 12 om natten $ jag gaf, i tanka

at purgera primae viae , et Emetico-Laxans af

gr. 2 Tärt. antim, 2 Ser. p. Rhei och Cryft. Tarf,

uti fördeke dofer, hvarefter ingen vomitus

följde, men val 4 Sedes, härigenom tycktes

krafterna likfom tiltaga och Patienten kunde

gå, utan tilhjelp, Halfen gurglades med et

Gargarifma Myrhatum, hvartil Mel Rofarum

blandades, åfven med ftarkt Rof-fpad hvartil

Jitet Sal amm: lades 5 få gurgiiog, fom fpru?-*

ning af deffe medel fkedde ganfka lindrigt

3

kring halfen lades några Species Refolventes

uti funnt linne infydde. Interne, gafs ena

fimman Sal fix, herbarum fmålt uti en

god /ked varmt vatten, hvartil en lika por-

tion Sqccus Citri blandades och under upgås-

ningen intogs famt ned/köljdes med V3rm

CJryqfoppaj andra timjan gafs et lagom öhl-
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glas ljumf Selfzer- vatten , hvarmed fortfors

fä d. 29 fom 30 om dagarna , och åfven om
nätterna, faft icke få ofta ; Urinen gick fal-

Jan och til ringa qvantitet, fåg röd och Cruda

ut, den hvita Crufta i halfen tog ftundeiigen

til och gick ned åt fvalget famt fram åt gom-
men likfom i 2:ne angler, in margine Cru-

fiae mötte en mörk rodna, fom fköt (trålar

fram åt och på fidorna, fvulnaden drog (ig

ned under hakan och hångde lik en påfej

deglutition flkedde alt med mer och mer fvå-

righet, at nåftan ingen ting cL 30 om afto-

nen kunde fås ned 5 et Veficatorium lades nu

i nacken, fom gjorde efter utfeende någon

lindring 5 nätterna palTerades utan fårdeles

fömn , och kunde Patienten för vånda vid

fvalget ej ligga, utan fatt några minuter då

och då, famt geck defs emil!an$ Puffen var

lika, nemligen klen och fnai>L>$ mot morgon-
flunden, då jag fåg Patienten, var vån-

dan i halfen minikad, med fmå hofla och ta-

lade heft, utan at klaga öfver bröftetj natten

pafferades utan fömn
,
pulfen lika men flög ir-

regulaire /lag, urinen foga, af mörk couleur

med hängande fky , tungan mera oren, den
hvita fkorpan i halfen dragit (ig åfven til vän-

itra mandelen och (idan, hvareft fvulft kän-

des utvårtes$ nu kändes utur halfen en rutten

och elak lukt, couleuren på hvita Cruda tyck-

tes ej fynas mera få ljus, utan grå, men in-

gen gangrasn i fvalget kunde uptåckasj d. r

d 5 oa -
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Glober förmiddagen gafs 1 1 librä Deeotfum
Cort. Peruviani, dels för at refiftera putri-

dum och dels för at öka krafterna, fådant

alt oaktade tilkom en Refpiratio ftertorofa

fom 6Utes alt mer och mer up på dagen,

detta föranlår. mig på bröftet lägga et ved-

eatorium och med Mandelmjölk gifva Ker-

mes min. til et gran med Såcker, hvar

half timma 5 härigenom el. kan hända af na-

turens egen drift , uphoftades en tunn och

fkarp materia fom åfven fiot ut genom nåfan

och likfom fårade huden ; några fmå (tycken

af Crufta Alba upkom åfven val, men detta

oaktadt blef Refpirationen alt mer fårlande

och mödofam, händer och fötter kqila, en

klibbig fvett utbröt och Patienten dog , utan

någon yrfel kl. mot 7 d. 2:dra om morgonen.

Detta år både hiftoria morbi och min nytt-

jade Methodus Medendi , fom jag aldraåd-

mjukaft får underkaft3 Kongl. Collegii fkår-

(kådande och omdöme.
Sedermera, har jag om denna putrida

Hals-fjuka icke hört det ringafte och iårer

efter hvad jag från annan ort fått veta, den-

na fjukdom aldejes uphört. — Som Prasfer-

vativ, tilftyrktes Åttike-blandat vatten at bru-

ka pro portu ordinario. — Af denna min
aldraödmjukafte beråttelfe, Iårer Kongl. Col-

Jegium finna, at ingen Skarlakans-rodnad får-

märkts på yttre huden och at ingen putrid

jpkt utur halfen kändes, förr ån efter flera
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dygn, hvarjgenom fjukdomen fkiljer fig från

den gangraeneufa eller maligna Hals-fjukan A-

qftorerne omnämna. De fom dödt dar ne-

dre hafva ej öfverlefvat 7:de dygnet, vires

hafva varit til Hut tåmmeligen conftante och

fubfultus tendinum endaft tilkomne något för

döden. Flere hafva kommit (ig dar nedre

och fåges, at H. Herr Baron och Majoren

Säcks Hals-fjuka genom böld, afven fom fle-

ra de dar i början nyttjat evacuantia , frifk

Juft och kalt vatten hafva öfvervunnit förfta

känningen til fjukdomen. — De fjukdomar

fom annars fports til , hafva endaft varit an-

ginae leviores med Ömmande ilyfhet i halfen

fom lått öfvervunnits. — Hela förflutna året,

har inga, hvarken Epidemi/ke eller Sporadi-

/ke fjukdomar förfports, men nu för en tid

af J4.:ton dagar, inkom raport, om Drag-

fjukans yppande uti Röke Socken, hvareft 6
perfoner med döden afgådt, innan fjukdomen

hunnit til min kuofkap, federmera har jag

från den orten ej hördt det ringafte , til et

bevis, at undfångne medel fom voro Eva-

cuantia, pul. af Valeriana och droppar af

Spiritus C. C. Reåif. jåmfe utförlig under-

råttelfe om bruket, hafva vifat god effeft

,

äfven har jag uti min fårfkilte Raport til Ko-
nungens Befallningshafvande gifvit vid handen

angelågenheten af Sädens renande och tor-

kande innan den nyttjas til föda, i fynnerhet

uå den tratfen dar fjukdomen vifat tig.

Det-
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• Detta år hvad jag fom haftigaft til åtlyd-

nad af höggunftiga Befallningen kan hafva å-

ran aldraödmjukafr til vördfammaite ivar läm-

na med förfåkran, at aldrig underlåta vid yp-
pande Epidemier upfånda Raport.

Chnftianftad d. 25 Ociober 1787.

C* Sauk.

Utdrag af Bref til Hr. Arch. Bmck frän

Comminifiern Forslin , dat. d. 25 No-
vember 1785*

- - - Ar 1783 några veckor efter min an-

komft til denna Förfamling, anmålte iig en

Bondehuftru af mina åhörare, 37 år gammal,

liten til våxten, något rödbrufig, af et ftilla

och ömt (innelag, och anhölt om bot for den

knöl hon hade olvanpå halsgropen vid inci-

fura fterni , hvilka delar genom denna knöl

voro öfvertåckte.

Denna knöl eller Schirrus, fom var af en

medelmåttig knytnåfves ftorlek, rörlig, gan-

ika hård, nåftan rund, något tilfnörpt vid bn«

fis, med ojåmn yta, fmå gropar och rlere fyn-

liga ådror ofvanpå , under den fpånda huden,

anfåg jag för en Cancer genuinus. Den ha-

de öfver lo år varit tiltagande ifrån en Schir-

rus pififormis til den ofvannåmnda fiorleken,

och i början genom fmå , men iluteligen ge-

nom {mårtfammare riftningar och ilningar vid

va-
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vacler/kiften förebådat ftörre plågor; ocb fom
inga hårdnade körtlar på halfen , under ha-

kan och armhålen eller andra närgräntfande

delar kändes, hölts den för local.

I anfeende til defs Jäge förekom defs ex-

ftirpation med Knifven mig fåfom vådelig.

På förfök gaf jag åt Huftrun Empl. e Conio
med anvisning huru hon /kulle bruka det.

Efter några veckor kom hon til mig för at

vifa hvad värkan det gjordt, då hon berät-

tade at fmärtan varit fvårare an förut j vid ef-

terfeende fants ock Schirren vara inflamme-

rad» Med en Lancette gjorde jag då en öp-
ning därpå och märkte at dsn inra materia

indurata & qvafi comprefTa var omgifven af

en hård bruik. Efter fkedd incifion utrann

endait tunnt eiler fereuft blod, hvarefter där-

på flera dagar bruktes Ungv. Bafiiic. med Jin-

ne/kaf, betåckt med Empl. Conii.

Den fanieufa utflytningen continuerade,

inflammation, gangrasn och flanken tiltog.

Nu gjorde jag incifionen ftörre, få mycket
de förrberörde ådrorna kunde tillåta, och nytt-

jade i ftållet lör den nämnde digeiliv Salvan

en blandning af Mel Svec. Pulv. Arfenici fla-

vi och Acid. vitrioli tenue, til en fyrups con-
fiftence, fom federmera bruktes I a gångor
i dygnet, åfven in uti fåret, få länge curen

påftod, och Empl. Citrim utanpå öfver nat-

ten , men om dagarna nyfsfallen Stercus vac-

cariam, få varm den kunde fås, hviiken ii

ofta
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ofta ömfades fom möjeligt var. Denna ohyg<

geliga Cataplasme trodde jag göra Huftrun

flor nytta både i anfeende til gangraen och
den dåraf härrörande flanken, fom plågade

henne måft och det få mycket mera fom kål-

Jan dårtil var nåra och juft under nåfan*

Under continuerligt bruk af defla medel

Jofsnade och förtärdes den inne/lutna mate-

rien och utrann dels i klimpar, dels förvand-

lad til mörkaktig och ftinkande fanies , ofta

nog blodblandad. Subftantia cartilaginofa för-

blef hård en längre tid, fom dock fmånin-

gom bortfmåltes til ftörre delen , men en del

blef qvar och vid helnandet formerade dert

ännu på ftället befinteliga hårdheten af et hälft

Hönsäggs ftorlek, hvilken kännes fom en o-

jåmn bruflk.

Curen var långfam^ men lyckades Gudi
lof ! få at Huftrun alt fedan varit fri/k och fri

för alla elaka påföljder* Hvad mig förekom-

mer fåfom befynnerligt och anmärk nings-vårdt,

år at famma ftålle bulnade, efter en föregån-

gen inflammation, året därpå och helnade,

utan at hon brukade några medel, hvarken

in- eller utvärtes nyttjade, och det få at hård-

heten blef lika (il ftorlek, figur och färg ef-

ter denna fifta helningj fom efter den förfta

1783» Något efter fedan denna bulning fked-

de och helnade, födde hon et fri/kt Barn,

fom nu år på andra året och mår väl, åfven

fom ået Barnet forri horj gaf di, då bön lök»

te
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te bot hos mig, och hvilket fåfom mer åa

års-gammalt blef afvandt, når Schirren gan-

graenerade , af fruk{an at Barnet torde lida

til fin hålfa. Deisutom har hen flera äldre

Barn , fom åro frifka.

Helt nyligen har jag tält med Huflrun,

och befåg den qvarblefna hårdheten 5 hon fa-

de (ig icke kanna nu mera någon plåga dar-

af , men någon ömhet och otålighet vid ftar-

kare köld göra fkillnaden emellan detta och

andra (tallen i kroppen*

Med beråttelfen håraf har jag med flit

dröjdt tils nu, på det jag måtte få emedler-

tid tilfålle at utröna huru min Patient /kulle

befinna fig efter Curen.

At jag icke mifstagit mig på genus Mor-
bi, tyckes åfven värkan af Empl.Conii, jäm-

förd med framl. Hr. Affeflor BjERCHEeNs In-

träd. Tal om Kräft/kador &c. 1771 p* 9.

not. (*), och curens lyckeliga utgång med
den Arfenic -blandningen utvifa, utom hvad

ofvanföre år anfördt.

Anledningen til bruket af Arfenic. flav.

feck jag redan 1778 ifrån Lärda Tidn. dår

Hr. Stats-Råd. Rönnows upgift med få ord

nämndes- Arfenicum (forfan album) utgör ock
förmodeligen bafin i Rytt, Fröbergs upgifna

fnedel emot Kräftan»

Anmärkning*

Faftum kan väl icke nekas J men hela

proceduren år ganflta empirifk och Curen o-

full*
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fullbordad. En med råtta kallad Cancer ge-

nuinus eller fådan föregående Scirrhus, lå»

ter ingalunda handtera (ig på detta fåttef , u-

fan at häftigt öfvervåldiga Läkarens förfök och
den Sjukas lif. Förmodeligen har fvulften

varit af båttre art, med eller utan hoifa$ kan-

fke en Nätta eller fådana, fom finnas både i

Qvinnobröften och annorftådes i Fetthinnant

Hår hade val extirpation med Knifven, men
hålft ligaturen, gådt fortare och fåkrare; Så
mycken hårdhet, fom hälft Hönsägg, hade?

icke qvarblifvii. Arfenici värkan, år redan
får mycket utrönt, at man dårtil kan hafva

något godt förtroende^ tvårt om, borde af*

ven defs utvårtes bruk aldeles förbjudas, qvali

vitae inimiciflimum. Kan/fce håndeifen kunde
komma i Medicinika Journalen, icke med
tilftyrkande af vidare fortfåttande, i affeende

til Cur-methoden, utan fnarare, tvårt om.
Den 29 April 1786.

O. af Acrei*

KongL Vet, Acad. Nya Handlingar, ydjc
Qvartalet 1787.

P. 178. Bejkrifning pä 3:ne Sköldpaddor , af
C. P. Thunberg*

Den förfta, Teftudo Jäponica, finnes uti

Infjöar på Japon , något éfver 1 qvarter lång ;

på
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på öfra fidan aldeles fvarr* Den andra, fom

i Spiritus Vini förvaras i Upfala Academiae-

Cabinet, kallas T. Rojlrata , hvars fnyte år

mycket fpetfigt och /kölden hel, utan fam-

manfåttning af fjåil , fom hos de andra j man
vet ej bvar hon år hemma. Den tredje, en

Land -Sköldpadda från Indien, utan at man
närmare känner defs Fädernesland , kallas T.

Areolata , för fina uphöjde befynnerliga ru-

tor. Deile åro alle i Kopparftick aftagne.

P. 1 8 T. Et nytt Genus af femtio nya Species

Infeäer, be/krefne ö/Nils S. wSvederus*

Genus kallar A. Macrocephalus , fom om-
ftåndeJigen be/krifves, år af Hemiptera och

nårmaft ilagt til Cimices] finnes i Georgien

och Norra America.

Sedan förekomma de nya Species: Af

Lucani 3 ft., af Scarabei 7 ft*, af Cassidä

2 ft., af Curculionés 2 ft., af Cérambyces

3 ft., af Leptub^e 3 ft. , af Cucuji (Fabk.)

2 ft., Elater en, Carabus en, Phal^ena

en, fumma 25; af hvilka någre åro i Koppaf

ftuckne. De a/idre inkomma i nåfta Qvarta!.

P. .201. Nägra Ron och Anmärkningar om
Tjdderfoglen, fä i defs vilda fom ta-

ma tilfiänd, af ER. Gust. Adlerberg.

Tåla ej utdrag; och låra roa dem fom

hafva tilfålle at förföka denna vackra Skogs-

fogels tåmande.

/X.B.N:o5. E P. 209.
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P. 209. Anmärkningar om det i Carhcrona

Stad befinteliga Vatten, Jämt hvilke

Sjukdomar ddraf fynas leda fin ur-

fprung, af A* Faxe.

Stadens låge på Holmar i Saltfjön med-
gifver ej andra Brunnar ån med falt vatten

eller famlat efter rågn, fåledes i ajlminhet e-

Jakt och ohålfofamt. Til Staden föres vål

frifkt vatten åt de förmögnare, men omkring

fidelar ,af Invåoarne kunna icke /kaffa (ig det.

Rötfebrar och Rödfot, fom ofta vifa fig,

minfkas tydeligen efter långt rågn och åro

fålfynte i rågniga Somrar 5 då menige man få

tilgång til båttre vatten. Skörbjugg, Froffa

och Rheumatifmer ån mera fålfynte når Röt-

febern hårfkar^ och tvärtom.

Och fom årligen ftora Commenderingar
af Krono-Manfkap arbeta vid Flottan, fynes

tydeligen huru angelågit och nyttigt det blir

at Carlscrona genom tjänlig vattu-ledning får

©mnig tilgång på fri/kt vatten.

P. 219. Ondartade Svulfler , ohferverade 1786
i Skåne pä Oxar ochHdftar, af Ar-
vid Henric Florman.

Under en ftark Feber med gangrsneran-

de bölder dogo kreaturen, ibland innom f,

1 , 2 a 3 dygn , och fållan dröjde det til det

Ii:te. Sjukdomen tycktes icke vara fmitto-

tam. Til Curen tjänte at bittida genom hank

el-
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eller /kårning opna bölden, fatta den i flyt-

ning genom Span/k FJug-pulver och at invår-

tes nyttja fvettdrifvande medel. På en Oxe
fom dog innom 12 timar var bölden och

glandula Parotis gangraenerade.

P. 226. Om Norrjka Fjällryggens' höjd o/ver

Ha/vet, af Johan Törnsten*

Under jåmnförelfe och rattande af hvad

i 1763 och 1766 årens Handlingar inför K.

Academien blifvit upgifvit om Storfjöns i Jemt-

land höjd öfver Oflerfjön, fortfar A. at vida-

re därifrån mata höjden af Fjället i Arejkutan
$

fom blir 2040 alnar högre ån Storfjön, famt

2654 alnar högre ån Ofterfjön $ Fjället Sylt öp-

pen åter år hela 3326 Svenika alnar högre

ån Hafsyfan.

Ofver 1 100 alnars höjd växer ingen Skog $

dåröfverårofjåilen nakne eller betåckte med Snö*

P. 235. Berdttelfe om Ormh ett på en hafvan*

de Hufiru och defs värkan pä Fo*

Jtret, af Sam. Ojdman.

En ung Huftru, hafvande i 7:de måna-
den , blef d. 14 Aug« fiftl. Ormbiten i ena

tåen; innom få ögonblick markte hon töftret

oroas och falla i de håftigafte Convulfioner,

hvaraf det efter 334 minuter dödde. Se-

dan kånde Modren ånxiu mera til giftets å-

vårkan, genom fvårångflan, qvaf, yrfeJ, kall

E 2 toetf,
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ivett

y
ömfom domning och ömfom en invär-

tes brand 5 hela huden fvålde til otrolig vidd,

anfigtet blef okånbart och iåppame hade tre

tums tjocklek 5 hela kroppen fvartnade, Emed-
lertid hade hon, fom var enfam hemma i fle-

re timmar, ingen annan tilgång på hjelp ån at

dricka ömnigt fot Mjölk ) mot aftonen fmor-

des Tobaksolja på fåret, men fom ingen lin-

dring fpordes gjorde Mannen infkårningar i

fåret med en Rakknif, då en grumlig fvart

blod utflöt. En anftåld åderlåtning gjorde

mera lifa, fom ock dårföre, vid plågornes

aterkomit, förnyades. Då infunno (ig barn-

vårkar, och det döda foftret framföddes fvarC

dier blyfårgat , famt i anfigtet lika fvullit fom
Modren. Genom då upkomne afgångar bör-

jade fvullnaden hos Modren min/kas och får-

gen ljusna, dock förgingo hela 3 veckor in-

nan huden återvänt naturlig fårg och Huftrun

kunde fägas vara friils.

P. 237. Berdttelje om en brun färg af Blad-

lofsj af Clas Bjerkander.

Uti Augufti månad har A. flere år funnit

at Solidago virgaurea långs efter ftjeiken be-

klädas med bruna Bladlöfs, fom kroflade

gifva en brun fårg.

P* 238. Al fordrifva Mygg utur Rum om
Sommaren, af Eric Sefström.

Det Iker med rök af Campher, antingen

up-
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uptånd at brinna, eller ock hälft når den drös

på glödande jårn eller kol.

Utdrag af et Breffrän S. 6 - - n.

- - - Ja§ Hor rnig böra meddela et Pheno-

men , fom i Maji år 1783 tildrog Hg på Verm-
dön uti Hemmeftad By, och hvilket ej alle-

naft år mycket ovanligt til fin egenfkap, u-

tan ock kunde tjena til uplysning och afbö-

jande af vid/kepelig förklaring , om något dy-

likt mer fkulle på någon annan ort inträffa.

En Bonde hemkom om aftonen helt fenÉ

fedan det ofriga husfolket redan gådt til fångs,

och fatte fig : framför fpifeln at vid ljufet af

en fticka afklåda (ig och torka fina våta klä-

der. Af en håndelfe föll flickan tit golfvet

och i famma ögneblick antändes en ljusblå

låga fom i en haft utbredde lig öfver hela

rummet, men endaft höll Rg nåra golfvet.

Bonden föll naturligt vis uti nåfon håpenhet

Öfver denna fållfamhet, men fattade dock
mod, och {åfom han föreftålde iig^ at detta

hårrörde af något förborgadt håxeri, värmde
han (in Stålknif uti glödelden och ritade med
honom åtfkiliige "kors uti den nämnde lys-ei-

den. Men til hans ännu ftörre beftörtning

framträngde i det famma et biodrödt flytan-

de åmne genom alla golffpringor, och det

E 3 . ined
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med fådan häftighet, at droppar ftånkte hela

6 qyarter högt på en i rummet flående Våf-

ftol. En Qvinfolks-toffel blef til hälften up-

fyld med iamma bl(?dlika materia. Husfol-

ket upvåcktes t>ch förfkråckeJfen blef få all-

mån, at man rymde hufet midt i natten. Hus-
bondens fruktan var i fynnerhet uprord dår-

af at han, efter fin Theorie, den man hos

en enfaldig Landman måfte vara benägen at

iilgifva, trodde fig med Knifven hafva vå-

deligen fårat, om icke rent utaf dödat, en

Tomtegubbe. En Piga hade dock mera fri-

modighet, at', med ytterfta fingret, fora en

droppa af denna förmenta blod til fin tunga,

och hon (kall berättat., at den kändes något

fotaktig til fmaken. Åt/killige rykten utbred-

de fig om detta jartecken , fom formodeligen

blifvit i ånnu ftörre mörker, lamt af de fiå-

fta tankande dragit uti tvifvel , dåreft icke

Förfamlingens Comminifter, Hr. Elof WÅ-
stköm Ijelfmant reft til ftållet at undetråfta fig

om fammanhanget. Sedan han af de närva-

rande blifvit* förfakrad om håndelfens vårke-

Jighet, den åfven de fynbare lämningar inty-

gade, låt han upfaga goifvet, och fann un-

der den vanliga fyllningen et lager af en råd

cchra, til hvilken fannolikt vatten, vid den

varande kålans uplösning, efter en flrång och

pf rika fnöfall utmärkt vinter, trångt, fom,

genom någon hemlig värkan blifvit fatt uti

galning, bvaraf detta Pbenomen vfdare hår-

rördt,
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rördr. Han författade dårcfver en berårtelfe

fom blef uplåft for Förfamlingen til at ftilla

de mångfaldiga rykten och ofta mindre för-

månliga uttydningar, hvilke for de enfaldiga

gingo i fvang, och agaren, rr.ed* defs folk,

inflyttade i fina rum; dar de alt fedan bodt

utan någon olågenhet.

Det fynes mig klart, at den nämnde lå-

gan fom föregick, var en inflammabel luft,

fom antändes af fyckan, famt at antåndnin-

gen var en icke fkadelig tilfållighet*

Årstiden tillåt mig icke fjeif underföka

befkaflenheten af denna ochra, emedan hån-

delfen tildrog lig på en annan O. Denna be-

råttelfe år e mediertid hämtad få af perfoner,

hviFke varit ögnevittnen , fom af bemåite Com-
minifters egen mundteiiga forfåkran.

Det vore önfkeligt, at Refp. Pråfterfka-

pet, vid inträffande fållfynfare Phenomener i

Naturen, underfökte och meddelade dylike

Cafus til de Litteraire Annaler, fom förvara-

de fådane anteckningar åt framtiden ] hälft

det kunde en gång vara möjeiigt, at de, i

famband med andra tilfålligheter, fpridde ljus

åt vrffa fördolda virkningar.

E 4 UU
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Utdrag af Brcf jrän Prov. Medicus i

Malmöhus Lån D:r Per Unge, dat.

d. i Nov. 1787. (a)

• - - Herr Doctorns och Syndici ftrifvelfe af

den l^de fiftledne Oftober blef mig förft i

går på Widarp tilftåld och ehuru jag hvar-

ken fedt eller vårdadt någon fom haft den

beryktade Hals-fjukan, få bör jag likväl ej

förlumma , at få mycket jag kan efterkomma

Kongl. Collegii Befallning., Sjukdomen yppa-

pades ungefår för två månader fedan på Pils-

hult vid Helfingborg och vet jag ej med vits-

het, at den ftråckt iig til flera ån åtta per-

foner , nemligen , Herr Majoren Baron Säck
,

defs Fru och Barn, defs Svårmoder Barones-

fan Thott, Svågern en ung Baron Thott,
Morbrodern Kammarherren Baron Barnekow
famt Moftern Baroneffan Klingsporre. De
lex förfinåmde hafva nyttjat Hr, Profeffor Ro-»

senbuds råd : de fyra tilfrifknat och två af-

lidit, Baroneffan Klingsporre, fom refte fjuk

från Pilshulf, dog på 6:te dygnet under Hr.

Profeflor Bakfots, och Baron Barnekow, fom

ock nyligen varit på Pilshult, på ^:te dyg-

net under Hr Do#or Saurs vård. Det be^

råttas ock, at Tjånftfolket på Pilshult vid

farorna tid haft Hals-fjuka, men förmått gå

uppe och förråtta fina fyllor famt ej nyttjat

annat Läkemedel, ån Flåder-faft mot nätter-*

na,
***** ..

.
«. m,W Kl ,

., _ ,.,,., ,,
—- , . il . 1

r^

{(t) $e om fawma Ji^iuielfe p, $f,
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na. Om Proften i Helfingborg, fom befökt

de Sjuka, ockfå blifvit {mittad, har man ej

få fåker underrätt elfe.

Efter' hvad jag af mångas och tilförliteli»

gaft af Profeffor Bakfots och Doftor Saurs
beråtfelfe kunnat fatta, har fjukdomen varit

Cynanche Maligna Sauvagefii, år befkrifven

af många och förmodeligen båft af J. John-
stone, hvars utförliga Afhandling finnes i ^:te

Bandet af Samlung Auferlefemr Abhandlungcn
x>um gebrauche praktifcher Aerz^te , fidan 340
och följande. En kortare Beflkrifning låfes i

Sven/ka Profefforen G. Levisons Bok om den

Londonlke Medicin/ke Praxi, öfverfatt af Ge-
ner. Chirurgus Thedeim, och forefaller mig
befynnerligt at Levison (fidan 116) fager lig

fkått många i Stockholm, då denna fjukdom
dar var Epidemifk (0). Jag bör tillägga, at

de fjuka ej varit af fårdeles ftark .conftitution

famt at Herrfkapet under påftående byggrtad

varit uti en liten Flygel likafom inpackade.

E5 UU

(<*) Denne åfvenryraren var i Stockholm endaft nytt-

jad fåfom Aichemift; och lårer i den pracliquen

ej haft lyckligare framgång ån i den pra&iike

Medicinen} ty ået år en fanning at Angina pu-

trida hvarken under hans viftande eller förut på

30 år, eller fcdermera , någonsin varit fynlig,,

mindre Epidemilk, i Stockholm.

J.
L. Odhelius*
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Utdrag aj et Bref til Utgifvaren.

- - - Ehuru jag förutfer at följande håndelfe

icke kan filfkynda Läkares Vetenfkap någo>i

fynnerlig nytta, tror jag mig dock bara med-
dela den , fåfom et bevis af den våda de få

kallade Arcana och häftigt värkande medel
medföra, färdeles då de ej, under en erfa-

ren Läkares egen tilfyn , användas och läm-

pas efter omftändigheter.

En Dalkarl, omkring 60 år gammal, tit

utfeendet frifk och af en ftark kroppsftällning,

inföll för några år fedan uti September må-
nad i en Quartan, fom förvärrades och fatte

honom utur ftånd , både at fortfätta fitt arbe-

te och b?gifva fig til (in hemort. En Jung-
fru från Stockholm meddelade honom då et

medel, fom blifvit henne fkänkt af ert Fru,
fåfom påiiteligt,- han nyttjade det med gläd-

je, men blef få hårdt angripen, at han fam-

ma dygn fick en blodftörtning, fom fedan

fortfor flera dygn och fatte honom utom alt

lifshopp. I denne belägenhet befökte jag ho-

nom, dock icke fåfom Läkare, utan fåfom

medlidande mot en främling, och fick den
underrättelfe at han nyttjat endaft 7 droppar

af en Tinåur, hvilken haft få häftiga följder.

Den perfonen, fom meddelat detta, berätts-

de, at hon ej hade mera öfrigt af detta för-

låd 5 at dropparne liknade Printzens gula Drop-

par til färgen
;
famt at högfta fatfen var hen-

ne
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ne tilfagd flcola beflå af 5 a 6 droppar, men
at bemålte Dalkarl tiltrodt (ig taga den 7:d«

hvilke dock ej utgjorde et hälft ThéfkedWad.

Hon tillade åfven, at de, fom dem nyttjade,

fmgo ftundom hela kroppen fvullen, men at

fådant icke var elakt tecken, utan afhalps med
et Mos, fom åfven åtföljde, och hvaraf en

liten lats, af en arts ftorlek, gjorde den full-

komligafte värkan , hvarefter febern fåkert up-

hörde. Hon nämnde ock en annan, -fom

blifvit få hu'pen.

Af den lilla dofis , lamt Dalkarlens b!od-

fpottning, jämförd med hvad jag påminte

mig hafva låft om Hr. Storks ron med Ar-

feniken, -mifstånkte jag denna Tintfur vara

dårmed beflågtad, famt at det påföljande pur-

gans var Elaterium eller Colocynthidis pulpa

på något fått tilredd, utan fynnerlig förmil-

dring. Jag torde dock dåruti mifstagit mig.

Men i närvarande händelfe voro följdepne fyn-

bart fkadelige.

Den fjukes blodfpottning fortfor hela Hö-
ften och Vintren, at han utrårdes och knapt

förmådde gå utur fången. En förfärlig An-

detåppa* infann fig med hetfifk Feber och

nattfvett. Våren gaf dock någon lifa, at han

orkade gå litet omkring, at föka födan af

barmhertiga händers välgörande. Vid Mid-
fommaren befökte han ock mig i detta ären-

de. Han hade då alla tecken af en til hög

grad ftigen Heåik. Vid hvart hundrade fteg

nöd-
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nödgades han hvila, och det var honom o-

möjligt at tala något i fvite, utan at återhäm-

ta andedrågten. Kinderne voro högröda, at

fine ådrors grenar kunde näftan (könjas , men
för kroppen afmagrad , och lik en /kugge.

Han fade lig då årna (ig hem til fin ort, men
trodde (ig därtil från Stockholm behöfva två

månader 5 och jag trodde detta hans upfåt

omöjeligt at någonlln värkftälla.

följande Vår återkom han likväl helt fri(k

och munter, med (käligt hull, och fortfatte

hela Sommaren (itt vanliga diknings-arbete i

en Moffa, dår han hela dagen gick våt til

fcnås, utan at befvåras af minfh benägenhet

til hofta eller annan bröftets krämpa.

En få oväntad förändring fade han hafva

blifvit , näft Guds hjelp, åftadkowmen genom
et helt enfaldigt medel. Då han lämnade
mig förra året och kom til Stockholm, hade

lian af en okänd, fom ömkade figöfverhans

medlidansvårda utfeende, på gatan blifvit til-

lagd at koka Mjoik på Stenkol, famt dricka.

Han hade krållat (ig til hamnen där Stenkol

lodades, och fått några göpnar af de vanli-

ga grofva Smedkolen dem han efter förelkrift

nyttjat, famt innom en vecka funnit andetåp-

pan få lindrad, at han, förfedd med et litet

förråd, gifvit fig på vägen åt Dalarna. Un-
der refan hade han, på hviloftåilen, fått af

fcarmhertighet någon Mjölk och däraf blifvit

dageiigen jämte rörelfen förbättrad och om(i-

der aldeles frifk. Jag
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Jag är val icke få okunnig, at jag före»

ftallermig, det en Lungfot, i fullkomlig höjd,

kan botas med Stenkols-Decocl ; men jag tvif-

lar dock ået någon Läkare vågat hoppas råd-

da denne Patient i det iilftånd jag honom be-

traktade. Jag (kulle dårföre önfka , at om
denna håndelfe, för hvilkens noggranhet jag

borgar, finnes värd någon upmåikfamhet, Her-

rar Utgifvare täcktes bifoga fitt utlåtande,

om, i dylika fall, detta exempel
, på Lands-

bygden kan* med trygghet tagas til efterföljd}

eller om någre praecautioner åro nödige för

envifa complexioner. I närvarande Cafus var

icke böld (ulcus) utan får, och de oljaktige

delar af Stenkolen fynas hafva hatft ftörfta da-

len i lyckliga utgången. Men hufvudfakeJiga

nyttan af denna anteckning vore, at en gång
kunna förekomma deffe Erapirilke Medicamen-
ter, fom ofta blifva et gift, når de utan flsön*

famhet användas, och, fåfom Hiftorien för-

mårer om Surkålen, bota en Skräddare men
flöda en Skomakare.

anmärkning»

Deffe Droppar voro utan tvifvel Arfenicalflce, och

fom under hemlighets-mantel långe blifyit nyttjade få

vål i Sverige fom utomlands. Den' ftrångafte årfaren-

het har dock fÖrkaftat dem. I Stockholm har KongU
Collegium Medicum inför Protocollet dem afftyrkt, och
man kan med Ml förfåkra at de ingalunda åro påli-

telige utan höga farliga, fåfom jag genom flere för-

fök på Kongl. Lazarettet det funnit-

Sten-
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Stenkols -Mjölken torde hafva gagnat, hade fbm

föda och lom ftyrkande den ulle Patientens matfmåit-

ning, hälft hans lyckliga kropps -ftållning
4

, med litet

underhjelpt, låtteligen var til råtta bragc ; Tom dock

ej torde få val lyckas hos alla.

J. L. Odhelius.

Ny heter :

Med. Candidaten , Lazarets-Chirurgen och

Medhjelparen hos Pr. Med. i Tavaftehus A-
dolf Ericsson århöil d. i Aug. 1787 kal-

lelfe af Magiftraten i Marftrand at vara Stads-

Phyficus dårftådes.

Kongl. Lif-Medicus Doch Ernst v. Hej-

denstam har d. 8 Sepf. fådt Kongl. Majrts

Nådiga afiked från defs Förfta Lif-Medici

Sysfla, med bibehållande af Vice-Praefidis Em-
betet i Kongl. CoHegium Medicum.

Chirurgus Daniel Rung (fe om honom
B. 6. p. 273 j 281. B. 7. p. 305 i 333, 400O
år d. 10 Sept. i Nåder antagen til Kongl.

Maj;jts tjånftgorande Förfte Lif-Chirurgus.

Öfver hela Riket åro år 178$ uti Laza-

retterne vårdade 1035 ^ t!ige fjuke, och 5^
flere år J786, nemligen:

I Södertelge Lazaret - - I lo.

Nyköping - - - 5 I#

Linköping - 58»

Jönköping - - - 5?«

Transport 2Ö4«

Wexiä
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Transport 264.

Wexiö - - - - 91.
Calmar • - - 91.

Chriftianftad - • " 36.

Lund - - - _
Venersborg - m - 27.

Borås m m - 41.

Örebro - • m 51.

Wefterås - - - 3f.

Upfala - J 58-

Gefle • - - 3i.

Fahlun m m • 64.

Umeå - - m 23.

Vafa - - m 54-

Tavaftebus m - m 64*
Äbo - - - IOO*

Wisby k - u - 54-

1090.

Härunder år icke Kgl. Lazarettet i Stock-

holm inbegripit. On/keligt vore, at årligen

få veta huru många do uti deffe fmå Sjuk-

hus, och at fåledes en jåmnforelfe må kun-

na upråttas åfver denna (lags dödlighet i Pro-

vincerne och Hufvudftaden.

I anledning af Hof-Rådet v. Borns nya

Amalgamatiptts-Method år en Bergsmanna-
Societet upkommen, fom har til föremål at

allmånneligen införa och nyttja denne och
andra vigtiga uptåkter i Bergs- Vetenftapen.

famt at utrota och förftöra alt hittils bruke*

ligt Hemlighets-kram. Til denna Societeten*

fiad-
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ftadgande utvaldes om Sommaren 1736 uti

Glajshytte i Ungern 14 Direfteurer, nemli-

gen : För Preuflen 5 H. Exc. Miniftem von
HeInitz; För Öiterrike , Hof-Rådet v. Born$
For Sachfen, Bergs-Rådet von Charpentier;
For Harz, Vice Bergs-Hauptman v. Trebraj
Får Sverige, Hr. Gyllenhahlj Får Danmark,
Hr. Brunnich; For Italien, Hr. Arduini 5

För Frankrike, Hr. Baron v. Dietrich, For

England, Hr. Hawkinsj För Norrige, Herr

Henkel Sen.5 För Spanien, Hr. ANGUL05 I

Santa Fé, Hr. d ?Elhyar Sen.5 Uti Mexico,
Hr. d ?Elhyar Jun. 5 I Ryfsland, Hr. Pallas.

Deffe välja och utnämna hvar i fin Diftrift

Heders -Ledamöter , Extraord. Ledamöter af

Lärde i allmänhet och Ordentelige Ledamöter
af Lårde och Practifke Bergsmän.

Alt hvad nyttigt är famlas och infåndes

til Societeten lom åtager fig at göra det all-

mänt bekant. Direflion är icke bunden til

någon vifs ort. Nu för tiden fändes alt til

ZeHerfeldviå Harz, hvareft Bureaun och CafTen

ar, och et Profocoll föres öfver alt (om in/kickas

och otgifves. (Allg. Lit.Zeit. 1787 N. 190).

Banco-Medicus Dotfor Isac NilsPalm6r
dog d. 26 Oä. af haernorr. Colik mycket hä-

ftigt, uti defs 53 år. Han var född i Öfter-

göthlandj defs Far Kyrkoherde i Kimftadj

fiuderade i Upfala , var Hofpitals-Medicus vid

Armeén i Pomern från 17^8 Hl 1762. Pratfife-

rade i Stockholm. Efterlämnar Enka och Barn.
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Väderleken och gängbara Sjukdomar i Stock-

holm, Månademe Oclober^ November
och December 1787*

Odober»

1. Morg. 8 gr. v. klart, froft, Bar. 25,65.
Midd. 13 gr. v. klart. Bar. 25,72.

2. Morg. g gr. v. klart, dimma, B. 25,88*
Midd. 12 gr. v. klart, B. 25,99, dim-
ma om afton.

3. Morg. 10 gr. v. mulit, Barom. 26,02.
Midd. 12 gr. v. ftrömoln, SO.

4. Morg. 9 gr. v. klart, SO. Bar. 25,87-
Midd. 12 gr. v* klart, SSO. 2, afton

rågn, Bar. 25,8*.

5. Morg. 12 gr. v* dimma, S. Bar. 25,82.
Midd. 13 gr. v. klart, SSO. B. 25,90,
natten rågn.

6. Morg. 12 gr. v. mulit med rågn, SO.
Bar. 25,92. Midd. 14 gr. v. ftrömoln,

SO. Bar. 25,92.

7. Morg. 12 gr. v. dimma, Barom. 25,90.
Midd. 13 gr. v. mulit, B, 25,89. Nat*

ten klart, Norrften.

8. Morg. 12 gr. v. dimma, Barom. 25,80*
Midd. 14 gr. v. mulit, S. Bar. 25,72.

9. Morg. 12 gr. v. mulit, SV. Bar. 25,53.
Midd. 13 l gr. v. ftrom. V. Bar. 25,50.

lo. Morg. 12 gr. v. mulit, Barom. 25,43.
Midd. 13 gr. v. mulit, SSV. e. m. bor-

jade rågna.

/X.J3.N:o6. F n. Morg.
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II* Morg. 13 gr* v* ragnade från natten,

SS O* Bar* 25,20. Midd* 14 gr* v* B*

2^,21* S* 2*

12* Morg* 13 gr* v* mulit, SS O*
fy

Bar*

25,19* Midd* 14 gr* v* B* 25,14* S*2,
rågnftånkte e* m*

J3* Morg. 10 gr* v* klart, S* Bar* 25,31,
Midd. 13 § gr* v* ftromoln, S* 2, af-

ton Norr/ken*

14. Morg* 12 gr* v* dimma, SO* B. 25,20*

Midd* 12 gr. v. dimma, SO* B* 25,16,
började rågna mot natten*

15* Morg* 12 1 gr. v* fmårågn, S* 2* Bar*

24,95* Midd* 12 § gr. v* rågn, SV* 3*

Bar* 25,50, afton Norrfken*

l6* Morg* 6 i gr* v* klart, V* Bar* 25,50*
Midd. 12 gr* v* klart, Bar* 25,62, aft.

Norrfken.

17* Morg. 7 gr* v* flrömoln, dimma, Bar*

25,62* Midd. 11 gr* v* mulit. B* 25,5g,
rågn til afton*

'" 18* Morg* 6 gr* v* klart, dimma, 6*25,44*
Midd. 9 gr* v. mulit, OSO* B* 25,43,
duggrågn e* m*

19* Morg* 9 gr, v* SO* Bar* 25,41* Midd*

9 gr* v* fmårågn e* m* och til natten*

Barom* 25,44*

20* Morg* 8 gr* v* duggrågn, dimma, Bar*

25,40* O NO* Midd* 9 gr* v. duggrågn

hela dagen*

21* Morg* g gr* v* duggrågn, NO* B* 2540*
Midd,
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Midd, 9 gr* v* Bar* 25,36, duggrågn
hela dagen»

22* Morg. 8 gr* v« dimma, duggrågn, Bar»

25,21* Midd* 8 gr* v* ftrömoln, V*

23» Morg. 3 gr* v* dimma, Barom* 25,29»
Midd, 6 gr* v* mulit, O* Bar* 25,34,
afton rågn*

24. Morg, 7 gr* v* mulit, O NO. B* 25,34*
Midd* 7 gr* v* mulit

f NO. B* 25,37*
25* Morg, 5 gr* fl duggrågn från natten,

NO* Bar* 25,45. Midd* 6 gr* v* dugg-
rågn, NO*

26* Morg* 5 gr* v* ftrömoln, dimma, Bar*

25,39^ Midd* 6 gr* v* rågn, ONO» B*

3^,37-

27* Morg* 6 gr* v* rågn, N* Barom* 25,35»
Midd* 6 gr* v* mulit, NN V» B, 25,41,
afton rågn*

28* Morg* 3 gr* v* mulit, B* 25,56. Midd*

4 I gr* v* ftrömoln, NV* Bar* 25,60*

29* Morg. 2 gr* k* dimma, froft, B. 25,53*
Midd.2§ gr* v* halfmul*NNO*B*25,56*

30* Morg* Th.o. halfmulit, froft, B. 25,51.
Midd* 5 gr* v* ftrömoln, B* 25,45.

31* Morg* Th* o* mulit, froft, Bar* 25,35*
Midd* 1 l gr, v* ftrömoln, Bar* 25,30,
afton Norrlken.

November*

I, Morg* 1 § gr* k* mulit, B* 25,14* Midd*
F 2 f gr*
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| gr* v* mulit, NO* fnö hela dagen,
afton rågn, B* 25,01,

2* Morg, | gr, v, mulit, SV* 2, B* 24,80*
Midd* 1 1 gr, v. V SV, 2, duggrågn,

3, Morg, 1 gr* k* mulit, V, Bar, 25,14»
Midd* i gr, v* klart, V, aft, Norrfken,

4* Morg, § gr, k, ftrömoln, froft, V SV*
Bar, 25,20, Midd, 4§ gr, v, klart, V*
afton ftarkt rödt Norrfken*

5* Morg, 3 gr, v, mulit, rågn, B* 25,20*
Midd, 4£ gr, v, rågn, Bar, 25,10,

6* Morg* 4 gr, v, mulit. B, 25,06* Midd*

5 § gr* v* S, Bar, 25,00, rågn e, m,

7* Morg, 4 gr. v, klart, S, Barorm 24,97*
Midd* 7 gr, v. rågn, B, 24,87* S* 2,
afton Norr/ken,

8* Morg, 5 gr, v, SV, 3, mulit, B, 24,91*
Midd, 5 gr, v, ftrömoln , V, 2 , afton

ftarkt rödt Norrfken*

9* Morg, 3 gr v, halfmulit, Barom, 25,18*
Midd, 6 gr, v, mulit, S, rågn hela e*

m, och inpå natten. Bar, 25,03,

lo* Morg, 7 gr, v, mulit, rågn, B, 24,96*
Midd* 5 gr* v* NN V, rågn e, m* Bar*

25,20,

II* Morg, 3 J gr, v, mulit, Barom, 25,61*
Midd* 3 gr, v, mulit, Bar, 25,66,

12* Morg, 5 gr, v, mulit, B, 25,60, Midd*

7 gr, v, SS O, mulit, Bar, 25,56*

13* Morg, 7j gr* v, VSV, rågn, B, 25,20*
Midd, 8 gr, v* SV* rågn och fnöflafk

til afton* 14* Morg*
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14* Morg* 4 gr* k* klart, NV* Bar. 25,16.
Midd* 2 gr* k* NV» klart, B* 25,40*

15, Morg* 5 gr* k* klart, B* 25,50* Midd*
1 \ gr. k* halfmulit*

l6* Morg* \ gr* v* NN V* 3, mulit, fnöga-

de, Bar* 25,21* Midd* Tfn o* NN V*

4, mulit, Bar* 25,42*

17* Morg* 3 gr* le* mulit, B. 25,48» Midd*
Th* o* fnögade, S* 3, Bar* 25,14*

18* Morg* 1 gr. v* mulit, B* 24,94* Midd*
2 gr* k* NN V* mulit, Bar* 25,03, af-

ton fnö*

19* Morg* 5 gr* k* fmåfnögade, NV* Bar*

25,10* Midd* 4 gr* k* NV. mulit, B*

25,15-

20* Morg* jr} gr* k* NV* mulit, B* 25,30»
Midd* g! gr* k* klart, Bar* 25,36*

21* Morg* 10 gr. kalt, NN V* mulit* Rör-
ftrands och Clara Fjårdarne hade tilfrufit*

Bar* 25,33» Midd* 9 gr* k* NV* klart*

1 2* Morg* 3 gr* k* mulit, B* 25,20* Midd*
Th* o* SO. 3, fnögade hela dagen, af-

ton rågn* Bar* 25, lo*

$3* Morg* 3 gr. v* O* 2* Bar. 24,86, fmå-

rågn* Midd* 2 gr* v* mulit, aft* dimma*
24. Morg* 1 gr. k* NO* 3, B* 25,03, fnö-

gade* Midd* 2 gr* k* NO* 2, fnögade

hela dagen* Bar* 25,11*

25* Morg* 9 gr* k* NN V» 3, mulit, Bar*

25,42* Midd* 10 gr* k* ftrömoln, Bar.

25,54*
l6* Morg* 10 gr* k* NV* ftrömoln, Barora*

F 3 25,80*
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25,80. Midd. 8 gr« k. klart, B* 25,89,
afton Noniken.

27* Morg* ii gr. k* klart, B. 25,9g, Midd*

7 gr* k* firömoln, Bar, 26,00,

28* Morg. 5 gr. k # mulit , B, 26,04» Midd.

5 gr* k, mulit, Bar. 26,02.

29* Morg* Th* O. hade^fnögat, Bar. 25,72.
Midd* 2 gr. v. mulir , Bar. 25,74*

3o* Morg, Th*o.NNV* (rrömoln, B. 25,67*
Midd* Th. o* halfmulit. Bar* 25,72»

December.

! Morg* 7 1 gr* k* klart, Barom. 25,70*
Midd* 5 gr. k. mulit*

2* Morg. 4 l gr* k* mulit, Barom* 25,61.
Midd. 3 gr. k* mulit. Bar*' 2^,65 , aft.

Norr/ken*

3. Morg* 6§ k* NN O* mulit, Bar* 25,71*
Midd* 5 l gr, k. galifnö, aft* Norriken.

4* Morg* 3 l gr* k* NO. mulit, B* 25,70.
Midd. Th, o, fnogade litet. B, 25,66.

5* Morg* Th* o* ioogade fmått, B. 25, S4.

Midd, i gr* v, SS O, fnogade hela da-

gen och natten.

6* Morg. Th. o. O. 3, våt fno, B, 25,15*
Midd, 1 gr. k. Bar* 24,96, fnörågn e*

m. och natten.

7, Morg. 2 gr, k* NN V. fnoflafk, Barom.

24,96. Midd* 5 gr* k* NV* fnögade,

Bar. 25,13.

g. Morg,
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8* Morg* 5 gr, k*] V* 2, hade fnogat, B*

25,30» Midd, Th* o* ftröm, B, 25,35,
afton dimma,

9* Morg, 9* gr, k, klart, B. 25,32. Midd,
10 gr, k, Bar* 25,40, afton ftarkt rödt

Norrfken,

10. Morg, 8i gr. k« mulit, B. 25, 53* Rid-

darefjården hade tilfrufit* Midd* 10 gr*

k. Bar, 25,55.
II* Morg, 2 gr, k, mulit, O, Bar, 25

557*
Midd, Th, o, O SO, fnögade hela e*

m, och natten,

12. Morg, 1 gr, v, SS O* 2, fnörågn, Bar*

25,29. Midd, 3 gr* v, duggrågn, Bar*

25,23. Riddarefjården geck opp.

14, Morg, 1 gr, v» SV, 3, klarnade, Bar,

25,04. Midd, 2 gr, v* SV, 3, ftromoln,

Bar, 25,01,

15* Morg, 1 gr, v* klart, B» 25,06. Midd*
2 gr, k, klart, Bar, 25,10,

16. Morg, 5 gr, k, mulit, B* 25,07* Midd*

3 gr, k, mulit,

17. Morg, 5 gr, k, mulit, N. Bar* 25,15*
Midd* 5 gr, k, mulit, Bar, 25,23.

18. Morg* 7 gr, k, ftromoln, B, 25,32. Midd,

7 gr* k. ftröm, B* 25,30, aft. Norr/ken,

19* Morg, 5 gr, k, mulit, Bar, 25,35» RM-
darefjården åter filfrufen, Midd, 6 gr,

kalt, mulit,

20* Morg* 9 gr. k, mulit, B, 25,41* Midd*

9 gr* k, mulit, Bar* 25,43.
F 4 21. Morg*
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2.1* Morg. 7 gr. k. fmåfnogade, B, 25,33.

Midd. 7 gr. k. N. fno, Bar. 25,56. •

22. Morg. 3 gr. k. O. Bar. 25,57, fnögade.

Midd. 5 gr. k. ONO. 3, fnögade in-

på natten.

23. Morg. 7 § gr. k. NO. 4, fnögade, Bar.

25,35. Midd. 8 gr» k- NO. 4, fnögade

inpå natten.

24. Morg. 11 gr. k. NNO. mulit, B. 25,29.

Midd. 11 gr. k. N. mulit, Bar. 25,31.

25. Morg. 7 \ gr. k. fmåfnogade, B. 25,50.

Midd. 7§ gr, k. gallfno, Bar. 25,53.

26. Morg* 10 gr. k. NNO. mulit, B. 25,57»

Midd. 9 gr. k. NNO. 2, is-fnö. Bar,

25,50.

27. Morg. 8 gr. k. N. 2, fnögade, B. 25,43.
Midd. 8 gr. k. fmåfnogade, B. 25,42.

28» Morg. 14 gr. k. klart, B. 25,50. Midd.

10 pr. k. klart.

29* Morg. 1 gr. v. klart, V. Barom. 25,35.

Midd. 3 gr. k. NN V. klart, B. 25,46.

30. Morg. 5 gr. k, klart, Bar. 25,56. Midd.

1 1 gr. k. klart, Bar. 25,60.

31. Morg. 7 gr. k. halfmuHt, dimma, B. 25,63.
Midd. 5 gr. k. klart, B. 25,63.^(0)

Sjukdomarne hafva varit de fom nåft fö-

regående Qvartal. Koppor hafva dödat rlere

fat-
»'III' I ! L I

I <— I
I l| > I

.
I » I I I I I ' l

(#) Våren började den 3 April, Sommaren den 31
Maji, Höften d. 7 Sépt. och Vintern d. 14 No- '

vember. Störfta värman var d» 31 Julii 14 gr.
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fattigt Folks Barn, fom föranlårit båttre tan-

kande at nyttja Koppympning, hvilken lyc-

kats efter önlkan. Kikhofta har ock börjat

vifa fig, ehuru icke af vårfta /laget. För öfrigt

fporadice Remitterande och Bröflfebrar famt

Balsfluffer.

Utdrag of Prov. Mediet D. NmzSns Em-
bets-Berättelfe.

Inför KongL Collegium får jag åran hår-

meclelft i ödmjukhet afgifva en omftändelig

underråttelfe om de vådeliga och fvåra Far-

foter, fom under den förflutna Sommartiden
Mrjat uti Umeå vidftråkta Förfamlingj och
fom jag, igenom Guds biftånd, få val denna
Stad, fom fjutton får/kilte och på olika häll

belågne Byar, nemligen: Stochfjon

v

9
Stocke

,

Ström, SÖrböle , Klabbökle , Robeck, YttcrhU

Jke , Flurkmark, Innertafte , Tdfte, Sä/var
,

Baggbåle , Hijfjön, Langviken, Tafvelfjön,

Sörjors och Norrfors, med all möjelig Ikynd-

famhet befökt, de nedfjuknade, uppå /kedd
underfökning om Sjukdomarnas råtta art och
be/kaffenhet, upteknadt och dem vid min of-

vervaro tjenlig Regime famt nödige Medica-
menter tildelt til fjukdomens håfvande och

F 5 den

öfver, och kölden den 28 December 14 gr. un-

der fryspun&ent
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den förra hålfans återvinnande, hoppas jag,

at Kongl. Coilegium, med vanlig hög gunft

behagade infe denna min härvid använde åt-

gärd och utftåndne belvårligheter, och hvar-

om närvarande Rapport ån ytterligare vid han-

den gifver.

Aldenftund berörde härjande Farfot på få

många dillen (ig inritadt och redan genom
dåden bortryckt flera Perfoner, var jag nod-

lakad at /kyndfammaft de mig anvifte Byar

beföka och , ledan jag gjordt mig til fullo

underrättad om Sjukdomens \art och råtta be-

skaffenhet, de fjuke af Allmogen uptekna och

genaft foga nödige anftalter til deras hjelp och
undf>ttning. Af Specification på Refe-touren

uti hosgående Rakning täcktes Kongl. Coile-

gium höggunftigaft inhämta, huru jag tid ef-

ter annan, fåforn enfamt beftridande hela den-

na expedition, måft flacka omkring,' och fedan

jag hunnit inhämta råtta tilftåndet och hvar-

eft ftörfta mängden af Allmogen voro i fjuk-

Jig belägenhet fhdde , nödgats anftålla för-

nyade Refor och åfven därftådes längre drö-

ja, ån i de Byar hvareft et ftörre antal af

denna Farfot funnits vara angripne.

Enär jag jamförer min hållne Journal,

hafva uti Umeå Stad 20 Perfoner, uti Stack-

fjon 3S, uti Stucke 14, Stram 8, Sorbole

5, Klabbohle 24, Robeck II, Ttterhi/ke g,
Flurkmark 10, Innertafte 7, Täfte <f

, Sdf*

var 21 > Baggböle 7, Hiffjon lo, Långvi*

ken
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ken 3 , TafvelfjSn 8 , Sorfors 9 och Norr-

fors 6, tilfammans 211 Perfoner få yngre

fom åldre varit fångliggande, utom nägre,

fom kåndt iig fjuke 5 men igenom tklig bot

ftraxt blifvit hulpne.
v

Efter alt utieende var denna Farfot en

maligne Flufsteber och Hetiig Feber tillika ,

iom hår i Orten kallas Brånnfjuka. De fölg-

des nåftan åt, få at en del mennifkor uti en

och farnma By plågades af den förra, andre

åter fingo vidkännas den fenare. På någre

ftållen åter den ena mera gångfe ån den an-

dra och få växelvis. I detta Land/kap var

förra Vintern ovanlig och befynnerlig medelft

rata Qm/kiften af köld och blid väderlek*

Sommaren kom dårpå fent, var nog kali med
mycket rågn, hvilket alt, få väl fom något

Miafma Particulare af fkadeliga Exhalario/ier

och dylikt, hufvudfakeligen bidragit til dtrffa

Farfoters upkomft, At fmittan hunnit angri-

pa vida omkring (ig, kom mycket af Allmo-

gens ovårdfamma forhållande, då den af ny-

fikenhet och i oträngde mål beföker de fju-

ka och ej afikarTar den qvalmiga och ofunda

lukt, fom vid fådane tilfåilen gärna tilftöter,

oaktadt mine å Predikoftolarne flere gångor

gjorde Kungörelfer och hwd uti Almanachor-

ne af Hr. Archiatern och Ridd. Backs högt-

uplyfte och riktige påminnelfer ftår at inhämta.

Den hetfiga Sjukdomen begyntes ibland

med en häftig fråffa famt därpå följande het-

ta .
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ta, fom alt mer och mer under hela fjukdo-

dotnen tiitog. Ibland mådde de illa uti fie-

Ta dagar innan Febern bröt ut. De kånde
fig ruikige med vårk i hufvudet och hela

kroppen 5 appetiten til mat minfkades ocli

töritade mycket famt blefvo afmattade och
oförmögne til arbete. Deffe ölägenheter til-

rogo dageligen tils de nödgades intaga fjuk-

fången. Sjukdomen fortfor utan fynnerlig re-

lache med en beftåndig och ftark Feber, fom
altid blef vårre emot aftonen och om nätter-

na. De Iågo uti en häftig yrfei {amt fingo

ingen fömn. Huden var updrifven, ftråf och
torr med en brännande hetta och invärtes o-

ro, fom ej bröt ut i fvett. Ibland föreföll

väl en feg och kall fvettning, fom, innan

Criiis fkedde, i någon måtto ej var lindran-

de. Somlige kånde värk i korsryggen och
benen , hvilket fäkert hänledde fig af den in-

vårtes hettan. Puifen var i fjukdomens bör-

jan håg och fnåll $ men ändrades federmera.

Merendels voro de rödbrufige i anfigtet och
likafom fvullne. Tungan var torr och oren,

Jåpparne fönderfpruckne och nåfan ej fuktig.

De tålde föga dagsljufet, voro fenfible til fin-

nes och åt/killige hade en ovanligt fin lukt

och hörfef, fom federmera förgick; andre

däremot blefvo lomhörde til fjukdomen alde-

les var håfven. All %rka i j benen var dem
betagen, at de kunde ej atom biträde ftå

på fötterna och därvid ändå mycket darrade.

Så-
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Sådant var nu fårhållandet af denna fvåra

Farfotj hvilken innan hjelp hänt komma då-

deligen medtog flera Perfoner. Crifisfkedde

långfamt per Sudorem univerfalem , Diarr-

hceam, Sputa, rarius Aphthas och åtgingo

flera veckor efter brytningen, fom ofta var

ofullkomlig, innan de blefvo til hållfan re«

ftituerade. Det hånde åfven, at recfdiver fÖ-

reföllo, fom merendels voro något lindrigare

ån förra attaquen; men medtogo få krafter-

na, at lång tid årfordrades innan de kunde
beftrida deras vanliga arbeten och göromål.

Den maligna Fiufs- febern ville iig förft

med rysningar och hetta, hvarvid marktes

någon ftyfhet i nacken , i fynnerhet var den

olågligaft då de (kulle' dricka. Hofta med
mycket Hem, fom famlat fig i fvalget jåmte

ömhet öfver hela kroppen befvårade. Harpa

tiltog hettan ånnu mera med åckel ocli kråk-

ningar, fom tycktes facilitera den fjuke, fe-

dan Hemmen blifvit evacuerad. Slumringar

och yrfel tilftötte hos de flåfta, at de förfat-

tes uti oro och förr.nlöshet, hnarigenom kraf-

terne medtcgos. Föga märktes någon local

fvullnad om icke under hakan, fom ock
ftråckte fig inåt halfen och tungan , at gland-

lerne ibland updrefvos. Urin fatte fediment,

fere lateritii coloris, då fjukdomen bröt fig

och fkedde defsutom Crifis per Sudorem,
urinam co&am vel fputa» Til den förlorade

kroppsfiyrkans återfående fordrades val nå-

gon
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gon tid 5 men få var dock denna Feber drå-

geligare och mindre dödande emot den fö-

renämnde, fom hyfte fiere obehageliga an-
ftötar och fvåra Symptomer.

Sedan nödige praefervativer och anftalter

blifvit tagne til fr j/k lufts an/kaffande uti Rum-
men medelft fönfters och * dörrars öpnande
och Ved fom oftaft hållits brinnande i Spi-

fen, Rummen" och i fynnerhet Sjukfångarne

val rökte mtfd Enbär, Enris eller Tjåra,
golfven med fpådt Granns, fora blifvit med
Åtnka fuktacjt ochbultadt, dageligen beftröd-

de, handkläden med Ättika fuktade i den
fjukas Sång iagde, Linne och Sängkläder of-

ta ömfade och viffe Perfoner til fjuk-lkötfeJn

föreflagne, rivilke blifvit underrättade at und-

vika den fjukes andedräkt och utduoftning,

at nyttja flitigt Aceta prophyåica och andra
praeferverande Droppar, fkölja munnen med
Ättika och mycket annat, hvarom Allmogen
underrättades; blef Curen företagen alt i af-

feende på Feberns olika art och beflsarTenhef,

Subjefternas olika ålder och Symptomernas
olika förhållande.

Emot den Hetfiga Sjukdomen rådde jag

förft til Venaefetfion , fom ock ftundom för-

nyades, då Subjeftum var plethoricum, kän-

de något (tickande och fpänning i brottet

med hög och full puls. För at evacuera Sa-

burra ventriculi , fom hos Allmogen af den
grofva fpifen ofta genereras, gafs et Emeti»

curn
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cum af pulvis rad. recent. Ipecacuanhae 2 Ser.

med Tartar. Antimon. ad praefcr Ph. Suec.

i:ma Edit. gr. 1 vel J, hvaraf de i början af

Jjukdomen årforo mycken nytta och ej fål-

lan aldeles blefvo hulpne. 4n anteceffum får

jag i ödmjukhet åberopa , hvad förr i mine
Relationer år omtalt, det Allmogen hår uppe

i Norden tål och årfordrar ftörre dofes af

Medicamenter, ån vanligen plågar före ("kr i fvas.

Dårpå meddeites hvar 3:dje afton afiförande

Medel, dels Laxerfalter, fom tillika åro ky-

lande, nemU Sal Cathart. Angl., Aikali Mi-
ner. Vitriol., utan eller med pulvis rad. Ja-

Jappaj eller rad. Rhei Suecan.5 dels ock Ja-

Jappae enfam, eller pulvis Jalapp. Compos. Ph.

Suec. 2 Ser. til I Dr., för at hålla lifvet öp-

pet och at befordra en fri och ledig circula-

tion i underlifvet. Feber -drycken, fom hö-

geligen recommenderades och fom mail be-

ftod af Hafre- och Korngryns- foppor, hvar-

ifrån grynen filades eller Oloft-vaflla, förfat-

tes underftundom med fyrlige faker, fåfom

Ättika eller några droppar af Acid. Vitrioli

tenue, dels för at höja fmaken, dels at fö-

rekomma röta. Kylande Pulver efter i:fta E-
ditionen af Pharm. Suec. tillagadt-, eller ock

Nitr* Cryftall. et depur., Alkali Miner. Vi-

triol. med Såcker, användes til några Thée-
fkedar flere timmar imellan, för at mitigera

febern och temperera hettan, til undvikande

och dampande af yrfel, fom hade den goda
nyt-
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nytta, at man fållan behöfde aplicera Sina-

pismer eller Spanfka Flugor, om icke någon

gång flåckte Sillar under fötterna. Mixtura

Diatrion, hälft Campher-pulver, brukades e-

mot natten, til at mildra cch fortaga den
Ivåra oro och fpånning i huden, hvaröfver

de högeligen klagade , fom ock gjorde ön-

ikad våtkan i fynnerhet då Patienten kom i

dåfvenhet eller lindrigt fvettades, hvilket fou-

Jagerade. Emot Tor/ken användes utpråflad

Saft af Morötter, Rofvor eller Kålrötter, fom
författes med Syrup til at gurgla och påftry-

ka de angripna ftåilen, varma omflag af Råg-

mjöl , Gryngrötar eller emollierande Kryddor

Jades omkring halfen, på det Aphthzc både

fortare och lättare måtte arlfalla. Imbecillitas

febrilis afhjdptes jgenom Nutrientia och O
dorifera, fåfom Ättika, hålft Vin ej fanns.

Utom Laxer- och Kräkmedels bruk lindra-

des Hufvudvårken af tunna Kålrotfkifvor el-

ler fritkt Granris fuktadt med Ättika, fom Ja-

des öfver hjeflan och omkring hufvudet. Då
de åndteligen kommit fig före, förelades dem
aJI aktfamhet i mat och dryck med hvad me-

ra, fom tjenligt vara kunde, at undgå reci-

dive, och til de förlorade krafternas återvin-

nande nyttjades TR Abfinthii Ph. Paup. eller

andre ftyrkande medel, fom efter tiJfålJet båft

kunde tjena.

Flufsfebern åter afhjelptes igenom följan-

de Cure-methode: Dar åderlåtning ägde rum
bJef
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blef den ej förfummad. Sudorifera fåfom

Campher och Mixtura Diatrion intogos emot
aftonen uti Vafla för at bringa kroppen uti däf-

venhet eller fvettning5 likväl obferverades,

at priroae viae igenom Kräk- eller Kylande

Laxer-medel förut blifvit renfade. Ehuru an*

ledning var til Lavemens adplicerande, fak-

nades dcck härvid betjening. Jag måfte få-

ledes i ftället nyttja AfFörande, fåfom Salter

och dylikt til at underhjelpa naturen och be-

fria Tarm-canalen ifrån flockade cruditeten

Åt/killige varma och diluerande drycker re-

commenderades under Feber -hettan, hvartil

ftundom blandades Kylande Pulver. Emot
Hem i halfen tillagades et Gurgel- vatten af

FJäder-Thée med litet Campher och Oxymel
Simplex eller Scilliticunv Utvårtes lades Em-
plaftr. e Mel j Iot. hvartil Supr. len. ign. var

blandadt Campher til | tdel , at fordela de
updritne Körtlarna, Härmed continuerades

tils de hunnit låmna fjukfången, då någre

Stärkande Medicamenfer inrogo de förras ftåile.

Sedan denna åtgärd , vid meranämnde
Sjukdomars botande och All rno°ens räddning

utur denna fara, blifvit använd- och Aörila

delen Medicamenter, utom något hvad til de
fattigas tjenft åtgådt, godvilligt af Allmogen
blifvit ärfatf5 återftar nu Jlutefigen at inför

Kongl. Collegii högtuplyfta bepröfvande öd*

mjukart öfverlåmn3 Förloppet af denna ex-

pedition, under vanlig tilföfiigt, at til up-

IX.B.N:q7. G muo-
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muntran for min möda vinna défs h<5ggun«

fliga bifall och välbehag*

Utdrag af Clmurgi Ljms Thod6ns Em-

bcts-Berättelfe om Koppympningen i

ÖJterbotten 1787.

- - - Min tid i det hufvudfakeligaite har åt-

gått under det jag varit fyffelfatt ympa Kop-
por i denna vidftråckta Landsort 5 under fort-

fattningen af nåmde Koppympning har jag

icke kunnat undgå i:mo , den anmärkning

,

at Barn aflade i lonfkalåge merendels haft vid

tilfålle af ympning mera Koppor ån Barn i

ågta fång aflade, ehuru de på en tid och
ined famma Kopp-materia blifvit ympade, i

hvilken tanka jag ftyrkes af den eifarenhet

jag mig dårom förvårfvat, men hvad orfa-

ken dårtil må vara, har jag icke kunnat ut-

grunda, OjcIi ön/kade at andre Herrar Läka-

re under fortlåttningen af Koppymningen vil-

le meddela dårom uplysning. (a)

2:do, Inföll mig den håndelfe i (ift för-

leden Vinter, at då jag ympade Koppor i

Kel-

(«) Om defle Barn varit af Veneriik fmitta antfuckne
torde det vara orfak til fvårare Koppor; åtminfto-

ne har jag iedt dec»

Odhelius.
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Kelvin Socken af Vafa Lån på vid pafs två-

hundrade Barn, /log ej ympningen an pä
mera ån hälften af Barnen, ehuru Kopp- ma-
terien var endafl: tre dagar gammal, tagen af

Smitt -koppor i råtta ftadio, hvilket vållade

til omympning, famt hvarai jag ftyrkes i den
tanka at det ej endafl: ankommer på får/k

Kopp-materia, få vida jag åfven i nåftledne

Vinter ympade i andra Socknar med lycklig

framgång , oaktadt materien var flere veckor

gammal , utan åfven på fubjectet hvarifrån

fmittan tages.

Der Magnetijlf von C. L. Hofmann>
Churf. Moynz Geh. Rath und Direéfor

des Coli. Medicum zu Mayra. Francf,

und Maynz 1787. 37 p. 4-0-

.. Sedan A. omftåndeligen vift likheten af

Magnetifmen med andra vanliga och ovanli-

ga phaenomener i Mennilkans finliga art, bå-

de fom frifk och fjuk , förmedelft inbillnings-

kraften, genom hvilken både nyttiga och

fkadliga förändringar i menlkliga hushållning

gen upkomma , vifes med ojåfagtige håndel-

fer huru aldeles lika värkan och Curer får-

råttas genom alla /lags gycklande Qvakfalf-

vare, t. e. Urin-propheter, Befvårjare af fö-

regifne onda andar, Convuliionairer, en Gass-

kek, en Mesmer, en Puisegur, m. fl.

G 2 0«h
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Och fom utom flere andra, en Do&or

PicfaER nu viftades i Maynz*
y

utland från

Puiseguks Skola i Strasburg, fom genom
Somnambuler och Clairvoyantes förvillade

korttånkta Mennifkor, och A. nogfamt infäg

at genom Ofverhetens underfåkning detta fi-

na bedrägeri fvårligen ftod at utreda, upma-
nar han vid flutet af denna Skrift den fkic-

kelig3fte Magnetift: at komma til honom , och

med fig taga Somnambul^ Bacqvet och hvad an-

nat Lan behofver, Jämt göra fina for/ok J)elf9

utan någon annans biträde; han upfätter et

Pramium af 100 Ducater , om for honom kan

vfas en Somnambule
, fom l:o, kan rigtigt

cch några gångor efter annan itrjhilja flere

glas fylde med magnetiferat och omagnetiferat

vatten , och 2:ö, Jedan hon blifvit uphojd til

Clairvoyante
}

kan genom de tunna/fe kläder

urjkilja utvdrtcs (a) jjukdomar, et Bråck,

tn Broftfftcl, en Rdform
y

och upgifva deras

orjak och botemedel.

Detta var vifferligeo et af de låttafteprof>

ty det föifta år et af de vanligafte med Som-
mmbuler och det andra kan icke lida hin-

der af de tunna kläderna uti få tydtliga ut-

vårfes fjukdomar, hälft Clairvoyantes foregif-

va dg kunna fe in i Mennifkans doldafte in-

åltvor.

Fö-
» ————»»—
(«) Icke invaires Sjukdomar, ty de kunna icke påta»

geligtn et ii.n lieras af kvar och ent
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Förenåmde Hr. Pichler anmåke flg ftnxt

Ikrifteligen, men begirte at Herr Hofman
fkulJe (kaffa honom Peifonerne, dem Pichler

ville göra til Somnambuler, en förevändning,

fom uppenbarligen fyftade på at vinna tiden

och undanflygter, ty hvilken Magnetiför väl-

jer icke hålcire en Somnambul han !<ånner

och förfökt? få mycket mera, fom d effe un-

derdjur icke åro fälfynte, håjft de flane Mag-
netiförer föra dylike med (ig. En liten ftri-

dig Ikriftvåxling upkom härigenom, under

hvilken Pichler inblandade andra Perfoner,

bland hvilka en be/kylt honom at hafva för

pengar utbudit den Magnetiska hemligheten

til falu. Men Pichler infann (Ig icke hos

Hofman, fom förblef vid fin utmaning och

det vilkor, at Magnetifören borde fjelf med-
taga alla (ina förnödenheter 5 och jom Mag-
netifmen, oagtadt denna fördeiagtiga belöning,

faledes icke tordes blottjläila ftg for en firäng

philofophijk granjkningj utan nå Idre med ord

ån gärningar fökte förfvara fin iak , famt vi-

dare ingen enda M3gnetiför anmält fig at vin-

na detta Praemium, få måtte ock Pichler pä
Churfurfiens befallning refa ifrån Maynz,.

Bref til G. Din jf Acrel, om fårfka

Kodyngans nyttiga bruk på brända Jha*

G 3 dom
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dor, jrtw Sam, Eric TJiwstjio3i>

Bruks-Chmtrgus.

Til efterkommande af Herr General- Di-

reåeurens befallning, far jag i ödmjukhet näm-
na : at då Ko-dyngan nyttjas mot Brånnefka-

dor, bör derj tagas aldeles får/k och nyfs

fallen, få at den kan påläggas emedan ånnu

defs naturliga vårme år qvarä den lågges im-

mediate på fjelfva fåret eller det brända Hål-

let, få at fkadan därmed öfver alt betåckes

til 2:ne tvårfingers tjocklek, farm qvarhålles

medelil et enkelt linne fom öfverbiodes

:

Detta lindrar genail fmåitan, upmjukar, hin-

drar Inflamation , Blåfors uplopande och Gan-
graen : Hvarje pålåggning ömfas ej oftare ån

hvarannan dag, eller få ofta det begynner

torka, hviiket då gifver fig tilkånna medelft

värkens återkommande, men fom lindras med
nåfta pålåggning; håraf upvåckes fnar och lin-

drig fuppuration5 famt fordrar under hela

läkningen ingen förändring i Curen. Dar am-
buftion ej varit djupare, har jag låtit hvarje

pålåggning qvarbliiva 3 a 4 dagar, då ofta

ej behöfts mer ån en enda omsning til läk-

ningens fullbordande. Då härmed fortfarits

har det tyckts anfenligen mer påfkynda läk-

ningen ån alla feta Salvor och Plåiter. En-
ligt Herr Prof. Haartmans Hus- och Refe-

Apothek , förlöktes åfven pålåggning af Balf.

Majale, men dåraf upvåcktes fä häftig fmår-

ta



# ) o ( % 103

ra at jag ej vågade därmed fortfara. Varma
om/lag af fvag Lut med Salmiac har jag ån«

nu ej förfökt, men ikall vid nåda tilfalle ej

underlåta detfamma. Då gödfeln varit för

lorr och härd, har den jåmfe litet vatten

blifvit i panna upvårmd, men har då ej fun-

nits lika kraftig fom når den i fig fjelf varit

lagom los och fått påläggas oförändrad.

Kgl Vet. Acad. Nya Handlingar for Sr*

1787, Fjerde Qvartakt.

P. 241. Anmärkningar vid Sven/ka Väx*
temas kännedom

5 af Adam Afzelius, Bot.

Dem. vid Kgl. Acad> i Upfala^ innehålla ig
nya recruter för Flora Svecica, af bvilka en
del varit kånde af framl. Archiatern LiisiNé,

ehuru de icke blifvit införde i lifta Edition

af defs Flora Svecica; hvarjåmfe 9 andra an-

gjfvas fom finnas från Trägårdar utfpridde.

Ofverait åro nyttige påminnelfer om deras

nytta i Läkare- och Hushållnings-affigter.

P. 276. Fortfattning af Befkrifningen på fo
nya Species af Infefler; (Se förra

Stycket recenf. p. 65) af Nils S.

Svederus.

Hår förekomma: PhaJana Tort. Afx*e\ia*

na; Ph* Tort* La.ihamina\ Phalana Tinea

G 4 r d-
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FahricieUa] Ph. Tinea Vinetta^ Panorpa A-
merkana; Pan. Lugubris 5 hhnevmon Agre-

fioriusy Ichn. Ferrugator; Ichn. Affimilator ;

Sphex Bifajciata; Scolia Vefpiforrnls ; Apis
Tranqvebarorum ; Ap. Morio ; Mutilla Spino*

fa, Mut. Cephalotesy Mut. Bifajciata, Mut.
Sexpunclata', Mut. Sexmaculata; Tipula Co-

ftalis ; Mujca Monventko; Mufca Depreffa;

M. Americanai M. Qvadrimaculata; M. Lu-
pina$ M» Bimaculata.

P. 300» Solandra, et nytt Ört-Jlägte frän Veft-

Indien 5 af Olof Swartz, M. D.

Hånde!fe-vis kom denna prålande Blom-
ma från Jamaica til London och blef af framl.

Doclor Solajvtder införd i Syftema Vegetabi-

Jium, famt af den då i London viftande Pro-

fefforen C v. LiNNé upnåmd; H:rr Alströ-

MER låto på Jettoner ofyer Solander fatta

en Afbild håraf. Men det har varit A. för-

behållit at befkrifva henne, fom har Iker fy-

ftematice. Et ^annat, långe förut under annat

namn bekant Orte-flågte, fom i filta Edition

af Syftema Vegefabilium kallas Solandra
9
bör

icke härmed förftås.

Denne Ort har endaft Plumier fornt an-

tecknat och gifvit ritning dårpå, fom torva-

ns i Konungens af Frankrike NaiuraUCabinet.

P. 306,
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P. 306. Bejkrifning pä en ny Orm frän Ja-
va; af Clas Fr. Hornstedt.

Det år en af ftörfta llaget, uptåckt år

1783- Kottet åtes begärligt af de dar boen-

de Chinefer; Huden inlagd i Arrak forvaras

nu i Konungens af Sveriges Cabinet, Den
har inga fjåll under buk och ftjert, icke hel-

ler de Annuli et rugae lom de två fifta af

Linnei Genera utmärkas af 5 i hvilkas ftålle

hans hud ofveralt år beklådd med vårtor,

fom Charafteriferar et nytt flågtehvilket A. kal-

lar Acrochordus , fom omftåndeligen be/krifves.

P. 308» Bejkrifning ofver Bläkräkans Seder

och Hushållning', af Carl N. Hel-
|

LENIUS.

Hanens yfterfta ftjert- fjädrar åro på hvar-

dera (idan \ tum längre ån de andre, med
roörk-fvarta [petfar; defs nakna ögonring år

ftorre ån Honans famt har 2 a 3 vårtor; har

et sröfre \foe ; År Flyttfogel och återkommer
til Abo i Maji, lika med Svalan; bygger bo
i håliga Björkar eller Afpar; Aggen åro hviU

och likna Duf-ågg, icke öfver 7 eller under

3. Liggnings-tiden år knapt 3 veckor; ungar-

ne födas med Skal-In (efter. I början af Au-
gufti åro ungame fullvåxte, öfvergifva då

Doet och föråldrar. Fogeln år mycket ond-

fint, kan icke timas, afrefer från Finland

medio Augufti, flyger ganflsa högt up i luf-

G 5 ten
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ten och fort; nr gan/ka feglifvad och 'fåledes

troligen långlifvad.

Berattelfe om de Sjuke pä IC LazareU

tet i Stockholm är JjSy.

Behåll ne från år 1736 - 46. •

Intagne år 1737 - - 469.

Of.
Defle hafva haft följande Sjukdomar:

Vcnerilk fmitta, i ftörre och mindre

grad ------- 224.

Ailahanda flags Febrar, Remitterande,

Mahgne och Intermitterande - 46.

Infiammatori/ke Broftfehrar - - l6«

Biodfpottning och Heclifk Feber - II.

Vatfufot, afallafiag, i huden, buken

och bröftet ----- 36.

Skörbjug ------ 10.

Diarrhoe och Rodfot - 6.

Chroni/ka plågor, fäiom Ma/kar, fvag

Mage, Krampdrag, Convulfioner,

Svagfinrhet och Lamhet - - 40.

Utvårtes Inflamationer och Bulningar 25.

Förkyida och brända ftador med och

utan Kallbrand - - - - 17.

Köitbråck, Vatiubråck, infnårde Tarm-
bråck, Ledfvamp, Schirrer, Hölfe-

Tranfp i 4$r.

fvul*
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Tranfp: 43 1.

fvulfbr, Nåfe- och Moder-polyper,

Anevrifmer, Harmynt och oboteliga

Lemmar iom behöft aftagas - 19.

Benbrott och Led-förrankning - - 17*

Ogon-fjukdomar, hvaribland Ji ilyc-

ken Starrbiinde opererade - - 21.

Onda Såf och Ut/lag ... 21.

Hufvulkäls-brätt, med och utan Blod-

får 5.

En lyclcéftgen för Blåfeilen opererad 1.

Denna Stenfjuka
?

en fvag Yngling om
14 år, blef lyckeligen opererad, af OFver-

Direcleuren D:r Theel, i alla Kgl. Lazarets

Läkares närvaro 5 men efter 8 veckor, då yttre

fåret var jakt, blef oumgångeligt at å nyo

operera honcm, då en ny tilvuxen Sten ut-

togs, fom . dock var mindre ån den förfta,

hvarefter Patienten lyckeligen blifvit til hål-

fan fullkomliges återÖåld.

Af deffe 515 fjuke hafva frifke ut-

gådt 414.
Döde, af "Mankön 30, Qvinkön

26, - 56.

Behållne til 1788 - 4<>*

5*5-

Prof
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Prof på vidpepelige MenniJIwrs fortroen-

de til orimligs Medels kraft.

År 177^ d. 14 Martii infånde Landshöf-
dinge- Embetet i Linköping, til Kg!. Colle-

gium Medicum, en fknftelig Inlaga af en
Såmfkmakare i Söderköping, vid namn Ren-
berg, uti hvilken han anhölr, ar fedan Col-

Jegmm iåtit underföka et medföljande Pul-

ver, fom fkulle aga den befynnerliga egen-

/kap och kraft, at ej allenaft befria le/van-

de Får, Kiliingar och Gåfs, utan ock deras

tilkommande afvel, ifrån Råfvars anfall och
våldsvårkan, hvilket Renberg med flere bi-

Jagde bevis fökte dyrka, han måtte bekom-
ma Collegii underdånige förefluift til Kong!.

Iviajrt, om någon belöning för uptågten af

en få nyttig kun/kap, af hvilken Allmänhe-

ten, i annor håntielfe efter hans död, kunde

gå i miftning.

Collegium beflöt genaft, at Renberg, til

följe af KongJ. Brefvet d, 19 Oclob. I758>
/kulle, under förfåkran om vederbörlig tyft-

het, upgifva fammanfåttningen til detta, efter

hans tanka, fa kraftiga, Råf-fördrifvande Pulver.

Sedan Landshöfdinge-Embetet, uppå an-

modan, af Renberg infordrat och til Colle-

gium öfverfåndt Compofitionen til anförde

Pulver, befants det ej annat vara, dn torka-

de
,
Jonderjlåitc och pulveriferade Räfbcn , fom

/kulle
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ftulle blandas med den föda, hvarutaf be-

rörde kreatur underhållas.

Et få vidfkepeligt Medel, fant Collegium

betånkeligit at bos Kongl. Maj:t i underdå-

nighet anmäla, til någon belönings århåilan-

de för Upfinnaren.

Utdrag af Prov. Mediet D. Lundmarks
Embets-Beråttelfe.]

Inför Kgl. Collegium får jag åran aflåm-

na följande underråttelfe om de görooiål,

fom under fiftl. år i Carlftads Låns Oftra Di»

flrict förefallit:

I Februarii och Marta Månader började

vid Lilljendals Bruk och Rams Förfamling

den Maligna Feber, fom i min Relation til

Kongl. Collegium för år 1736 år befkrifven,

hvarföre jag fick Landshöfdinge-Embetets or-

dres, at refa dit och draga behörig förforg

om de Sjukas botande. Bland Smederna i

fynnerhet tar denna fjukdom få allmän, at

icke en enda undilapp och mer ån 20 Per-

foner hade åödt i denna lilla Förfamling,

men fedan tjenliga Läkemedel blifvit före-

fkrefoa och brukade, vet jag ingen halva

dödt dåraf.

Omkring famma tid fjuknade åfven Sme-
der och Arbetare mangrant båraf vid Stor-

foifs Bruk 3 men {om Läkemedel blefvo i tid

an-
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anlkaffadé på Bruks-Ågaresbekoftnad., få dog
ingen dfraf, oagtadt en Smed, fom var ijulc

frän början af Januar. til flutet af Junii må-
nad, och under denna tid af ovarfamhet fått

flera Reeidiver, var fluteligen få kraftlös, at

han måfte i tre veckors tid nyttja Baden vid

Loka, innan han kunde fulikomligen åte^ftål-

Jas ti i hålfa och krafter.

De Medel jag brukat häremot, voro Crem.
T3tt. med Tärt. antim in refra&a Doii

y
famt

federmera Serpentaria och Kinkina, hvilka

aldrig flogo felt, då de blefvo i tid nyttjade.

, Längre fram på Våren vifade fig famma
fjukdorn bland Allmogen i Råda Socken och
Étfvedalen, dit jag refte på Landshöfdinge-

Embetets ordres, och fann fjukdomen i fyn-

nerhet hafva inrotat 'Ro biand dem , fom bod-

de nära Sjöftranden i Byarne Lid , Aftarsbol,

Thqrön, Gråftbol, Ås och Råda. Knapt var

denna fjukdqm dämpad, innan jag måite å

nyo refa hit up, emedan Vener i /k fmitta yp-

pat fig i. Sjograndstorp, Oftra och Våil ra Kå-
da, famt Sadeimakaretorper. Vid allmänt an-

ftald béfigtfnjjj funnos 7 perfoner håraf 1 mer
eller mindre mon angrepne och deffe blefvo

på 6 veckor fullkomliga bot.uie genom Mix-
tura Merc. ph. p. ^ Fill. e M^-rcur. Oorrof. albo,

Un • M o.mp; och Decoftum Padi. Smit-

tan id<
'

. kommit från ef. Caffehus på
Skoga Markna» raf man fcr huru ättge-

lågic dét vore., tör at hindra denna fjukdoms

ut-«
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utbredande bland Allmogen, af de Perfoner,

fom hälla Caffé- och Vårdshus, borde upvi-

fa Sundhets- Pafs, då de kommo tii Stader

och Marknads-PJatfer.

Under Storforfs var åfven et Hushåll fmif-

tadt af denna fjukdom, men det blef på Bru-

kets bekoftnad botadt.

I Julii månad hade den fårenåmnda Ma-
ligna Feber inrotat lig vid Pehrsbergs Gruf-

vor och nåftan famma tid blef jag beordrad

at refa til Ny och Dalby Socknar i Elfveda-

len , dår Rådfoten härjade grufligen i de Byar,

fom voro belågne nåra Clar-Ålfven. Sedan
häremot blifvit nyttjad Rhabarber med Ipe-

cacuanha och Decoftum Ledi, afftadnade fjuk-

domen til flutet af September månad , dåden
vifade fig å nyo, fedan Allmogen begynt åta

omogen och frufen Såd. Jag /kickade ftraxt

Läkemedel til Pråfterfkapet, at utdelas bland

Allmogen, och deffa hade den onfkade vår-

kan, at ijukdomen fullkomligen uphörf.

I början af Otfober fick jag veta, at en
befynneriig fjukdom vifat fig i Råda Förfam-

ling , men fymptomerne be/krefvos få under-

lige, at jag hade fvårt vid at giffa, hvilken

denna fjukdom fkulle vara; Jag underfök-

te Ijukdomen på ftailer och fann at det

var Dragfjukan, (Rhaphania) fom får flera

år fedan graderade i Södra delen af Riket.

Sjukdomen börjades med matdiet, hufvud-

vårk, fvår tryckning öfver bröftet med myc-
ken



112 # ) O ( #
ken oro, hvarpå följde ftark darrning i hån-

der och fötter med någon ftickning, eller

Jikfom et krållande i den ena fidan. Någre
hade (lärka kråkningar och voro viffa dagar

galne, andre hade en beftåndig fmå-yrfel.

At få kallade Mjölokor (Secale Cornutum)
voro hårtil orfaken, år få mycket fåkrare, fom
åen Torparen, hvars hushåll var håraf fvå-

raft angripit, hade förl. år Jånt Råg af fin

Husbonde, och då den nu /kulle Jämnas af

lika godhet tilbaka, renfade han bort alla

Mjölökor, bakade Bröd dåraf för egit behof

och blef därefter få illafjuk, at han icke förr,

ån på fjerde månaden kunde återvinna fin

liålfa. De tvånne Hushåll, fom varit håraf

angrepne, botades med et Ele&uariurn af

Kinkina, Rhabarber och vanlig Sirap.

Dito af Prov. Mediet i Venersborg, As-

jeffbren D* David Hultmans Embets-

Beråttelfe får ljgj.

Hvad Farfoter och Hetflga Febrar befråf-

fat, fä halva fådane, efter alt livad jag kun*

nat obfervera, icke varit Orten til någon fyn-

nerlig olågenhet; emedan de förre aktdes ic-

ke vifat lig, och de fenare få fil lan förekom-

mit, at jag knapt mins, det jag haft någon

Patient, fom ciåraf varit befvårad. Men oag-

tadt
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tadt detta i få måtto för Orten behageliga

lugn , har den dock icke defs mindre fådt

vidkännas en annan plåga , fom varit af me-
ra betydenhet och virkat ftörre oro och be-

kymmer. Denfamma har varit det vanliga

onda, Venerifka fmittan, fom alla år hår

framträder och vifar fig i fin fula och ohyg-

geliga drågt. Dalsland, hvilket altid år def»

råtta ftamhåld, har icke underlåtit framftälla

fina uflingar; icke eller några trafter å Våfter-

gyls fidan, men hvarifrån de fjuke varit me-
ra fålfynte. Reklageligt år, at denna fmitta

/kall hår i Orteo vara få mycket kringfpridd,

och at man aldrig kan vara i flånd henne
fullkomligen utrota. Af de Perfoner, fora

därmed varit behäftade, har icke få litet an-

tal mig om hjelp anlitat 5 och hafva alla, få

når- fom frånvarande, vid anmälan hos mig,

blifvit behorigen expedierade, få med Medi-
carnenter, fom fydelig och pafTande Fore/krift,

Men härmed har ändå icke varit nog, at jag

fålunda hemma och inom min Station gådt

flike fjuklingar tilhanda 5 utan har jag ock,

på Höga ordres, for denna fmitta fkuld måft

göra tvänne refor, den ena uti April månad
til Sågbruket Lilla Edet i Puxarna Socken,

och den andra i December månad til Färg-

landa Paftorat på Dalsland. På förra ftället

träffades några få inficicrade, och til hvilka»

curerande dc;n anftalt gjordes, at Bruks-Fålt-

ikåren dårfrädes /kulle dem under lin vård

IX.B.N:o%. H ta,-
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taga och efter min gifna Förefkrift bota , om
hvliket alt hos Höglofi Kongl. Collegium jag

ftraxt efter min hemkomft därifrån, hade den

åran min ödmjuka Beråttelfe inlåmna. På fed-

nare ftållet upgafs mig et antal af 18 Perfo»

ner, hvilka för fmittan voro mifstånkte; men
fedan man hunnit alla deiTa hopfamla, och

jag fådt dem granneligen vifitera, funnos ej

mer ån 7 ftycken, fom dåraf vårkeligen vo-

ro angrepne. For deffe ordinerades tjenlige

Medicamenrer, och upfattes tillika en kort

och begr'pelig underråttelfe både om Diaeten

och botemedlens nyttjande, hvilken V. Pa-

ftoren Hr. Magifter Bergman emottog, med
löfte, at få mycket hos honom flod, hålla

alfvarfam hand öfver, det alt hvad före/krif-

vit vore, /kulle blifva rigtigt och i möjliga-

fte måtto exeqverat. En och annan af deffe

fjuke hade val behöft intagas til curerande i

Lazarettet, men for den dryga afgiften där-

vid, fom år 27 Daler S:mt i månaden, kun-

de fådant icke låta fig göra; emedan de fjelf-

ve voro utfattige, och Socknen aldeles icke

hugad före, at denna koftnad dem beftå.

Skada at Lazarets-Inråttningen hårftådes, fom
likväl har få godt ändamål, fkall nu endaft

för afgiften fkuld uteftånga många ynkeliga

och ufla menniikor, för hvilka den likväl al-

tid borde flå öpen och vara liklom en Fri-

ftad at fly til i nödens tid.

Utom hvad nu i ödmjukhet anfördt år,

har
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bar ingen ting vidare förefallit, fom förtje*

nar at nämnas, om icke det enda, at jag

gjordt trenne Befigtningar å döda kroppar,

hvaraf 2:ne, och ibland dem en 80 års Man,
afhåndt (Ig fj e 1 i lifvef genom intagit För-

gift, och den tredje omkommit genom Hågs*

mal och dryckenfkap: Lafter fom icke fällan

utöfvas å Dalsland, men 1 fynnerhet up mot
Norrfka Gråntfen , dar Folket åro måft be-

nagne, at begå de grofvafte excefler och gö-

ra alt hvad (om ondt år.

Dito af Prov. Mediet i Halland D:r J.
L. Westbergs Embets-Beråttelfe.

Hela förledne år hafva ej varit några fvå-

ra gångbara Sjukdomar hår i Lånet.

Rödfoten fom %hår å orten år en mycket
gångfe fjukdom, har detta år varit ganfka lin-

drig. Den rötaktiga Flufsfebern fom gemen-
ligen vifar fig Höftetiden på flere ftållen af

Halland, har endaft gådt på några få ftåilen

och ej borttagit andra ån gammalt Folk.

Kikhoftan yppade fig vid flutet af Julii

månad i Halmftad, den hade angripit de flå-

fta Barn i Staden innom en månads förlopp,

fom ej haft den förr. Hoftan var i början

torr, hos en del med pleuriti/ka ftyng , liten

Feber infant fig hos fomliga på eftermidda-

H 2 garne,
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garne, hvilken altid, tillika med hoftan be-

fants vara ftarkare hvarannan dag. På 7;de

och 8 ;de dygnet blef hoftan blöt, och en
mängd af flem uphoftades hvar eftermiddag.

Kikningen var hos de fiåfte obetydelig. Hos
åldre och frodiga Barn infant (ig ofta Nåfe-

blod, fom mårkeligen lindrade hoftan. Krå-

kemedel af Ipecacuanha, Laxantia af Rha-
barbara och falia Aperientia, Opiata efter om-
ftåndigheierna lamt Kina, gjorde gemenligen
altid Hut på denna fjukdem innom 3:dje vec-

kan. Letsoms Medel med Tinflura Cantha-

ridum bruktes for några men förvärrade ho-

ftan och ökte Febern» Af 42 Barn fom jag

hade under min /kjötfel, var Febern med
ftyng i bröftet, hos 3:ne, af den betydelig-

her, at åderlåtningar fordrades. Några Barn

fom mifstånktes at aga Ma/kar, kunde ej bo-

tas med ofvannåmnde Medel.

Jag låt detta Laxera på Piller af Extraclum

Rhei med Jalappae-kåda och Mercurius duicis

famt några mornar i rad för Laxer- medlets

bruk, intaga Semina Cin«5 defTa medel bort-

drefvo hos 3:ne Barn, fom troddes aga Ma/k,

flera Lumbrici. Från en af dem bortgick på

3 dagar 18 Metmafkar. Efter defla Medels
bruk förfvan hoftan nåftan aldeles. Alla tre

Barnen nyttjade til /lut Kina. Mårkeligt ar,

at en del Bart) fingo på 3?dje och zpde vec-

kan 3 från Hoftans början, ut/lag i hufvudet

fom
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fom mycket våtfkades, och vid ddta utfla-

gefs ankomft uphörde altid Hoftan.

Cholera vifade (ig i Warberg föriedne Sep-

tember månad hos flera Perfoner. Sjukdo-

men angrep dera gemenligen ftraxt efter

maten. Dvt fom gick up och utföre hade

ftundom grönaktigt, ilundom fvart utfeende.

De Sjuke klagade Öfver en fvår vårk i un*

derlifvet tillika med et befvårande åckel. 3:ne

Perfoner fom dogo i denna fjukdom, hade

inom 6 til 7 timars förlopp 80 $ iooide

öpningar. Pulfen var hos defle i början full

och härd, men blef efter en och annan ti.

mss förlopp, matt och krypande* Defia Sju-

ke blefvo i haft beröfvade alla krafter, och

hade redan på andra dagen et få förftåldt ut-

feende, at de ej voro kånbara af deras når-

rwafte Anhörige. Mot /lutet upkommo ftarka

fammandragningar i de nedra delarnej Hic-

ka, och åndteligen allmånne ConvuKioner un-

der hvilka defia uflingar (lutade fitt flora elän-

de. 2:ne af defia Perfoner dogo vid flutet

af 3:dje dygnet, och den 3:dje vid 4:de dyg-

nets (lut. På några fom voro fullblodiga och
hade hård och hög Puls, öpnades ådern,

hvilken evacuation hos några genaft ftåmde

kråkningarne. För at utfpåda de (karpa i ma-
ge och tarmar retande våt/kor, \k jag de Sju-

ka genaft dricka i öfverrlöd Korn- eller Ris*

vatten eller Decoä af brand Hafra, hvarige-

nora kråkningarne anfenligt minfkades och

H 3 ofta
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ofta aldeles uphörde. Då kråkningarne ej

latte fig genom detta diluerande Medel , nytt-

jade jag den få kallade Potio Antiemetica 3f

Sal Abiiötbii och Citron-fyra, och fant altid

Jakrare värkan af den, ån af Columba-roten,

hviJken jag för några förmögna nyttjade med
Aqva Cinamomi. Efter lo eller 12 timar up-

hörde gemenligen kråkningarne och ftoSgån-

gen var ej få tåt. Vid denna tid nyttjades

jrced förmon Opiat, iåfom Tinclura Thebai-
ca eller Theriac, hvarigenom varken i under-

Jifvet förfvan och durchloppet gemenligen up-

hörde. Påföljande dagen nyttjades åfven O-
piat, famt 3:dje eller 4:de dagen Rhabarba-

rina, efter hvilkas vårkan, åter gafs något

Opiat. För några fom hade oyanligt fvår värk

j underlifvet, bruktes med förmon om/lag af

yllne lappar doppade i ljumt vatten. Tin&u-
ra Vi&rioii Aromatica nyttjades fluteligen för

at ftålla magen i ordning,

I /lutet af September månad , anftålde jag

ympning på 20 Barn af Ståndsperfoner och

Handlande i Warberg, hvilka alla erhållo

och vål gingo igenom Kopporna. Hr. Aftes-

ioren Ribe hade haft den godheten at öfver-

låmna mig Ymp-tråd, fom ej var ofver ia
å 14 dagar gammal då jag erhöll den. Ehu-

ru tråden var ganfka fårflc, och ympningen
genaft fkedde vid defs ankomft med incifion

på ena armen och Spanfk Fluga på den an-

dra, tog ympningen likval allenaft på en li-

ten
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ten Flicka af halftannat års ålder* Denna
Flicka fick en an fen! ig mångd Koppor. De
öfriga Barnen ympades för andra gängen med
Tråd, fom var fuktad med Ympfårets ma-
teria, de fingo därefter alla Koppor, och ftör-

re delen i ymnighet. Barn från 4 månader
til 13 års ålder undergingo ympningen. En
liten Flicka af J års ålder, fick häftiga Con-
vuliioner vid utflags-iiden. Orfaken til defla

förfärliga ryckningar tiifkrifver jag Amman,
fom lagdt Barnet i Vaggan och öfverhölgdt

henne med en flor dunbådd. Då Barnet up-

togs ur Vaggan och fördes i kyligt rum, af-

togo ryckningarne mårkeligen för en fiund,

men bröto ut å nyo i lika häftighet, famt

bortogos åndteligen med et Lavement och et

Pulver af 6 gran Nitrum och f:dels gr. O-
pium. Så fnart Convulfion hade uphördt,

fyntes kroppen tht befatt med Kopp -ut/lag 5

En rosaktig rodnad hade intagit nåftan hela

huden, hviiken förfvan på 4:de dygnet efter

Kopp-utflaget. 4 Barn fingo Bölder under

armarne efter Kopporne, men ej et enda har

haft det vanliga Skabb-utllaget.

- - En Flicka af 13 års ålder fom dra-

gits med torr Skabb nåftan ifrån den tiden

hon blef född, preparerades med Dimsdahls
Preparations -Pulver, DecocT: af Sarfaparilla

och ljumma Karbad. Hon gick val igenom
Kopporna och blef tillika befriad ifrån det

Ivåra ut/laget.

H 4 - - Den*
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- - Denna Flickan hade en yngre Sy-

lter hvilken ågde Engel/ka Sjukan i hög grad,

ty hufvudet och lederne voro ftora och ben-

piporne krokoga. Detta barnet vågade jag

ej ympa, roen fom jag ej kunde undgå at

anftåila ympning på den åldre, preparerades

den yngre med infufum Rhei, foiution af

Pottalka och Kina -pulver. Flickan blef da-

geligen ra/kare genom defla preparantia. Hon
blef fmitrad af den åldre S)ftren, och århöll

rått goda Koppor,

- - 3:ne andra Barn i Staden fingo åfven

Smitt -Koppor 3 ibland dem en Gåffe af tre

veckors ålder, blef fmittad af fin Bror, fick

många och goda Koppor.

Difcurfo Sobre la Langofia, y medios de

txterminarla.
e

Por Don Ignatio de Asso y
del Rio (a). År Titelen af en liten Afhandling

om två Ark in 3:0, utan Trycknings-ort och
Aretal, men dock få ny, at den med fkäl

bör recenferas, hålft man fållan fer en Span/k

Bok i Entomologien, -t- och en få lård Bok, —
få upfyld af nyare kun/kaper. — Detta må
tala til Recenfenfens wligt

y
då vårt Fäder-

nesland Gudi Jof! icke kånner detti plågo-

ris, hvars afbojaxid« år Herr Författarens fö-

remål.

(ö) Retenferad af Sam. Ödmann,
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remål. Herr I. de Asso år General Conful i

Holland, och förmånligt kand af flera Arbe-

ten uti Juridilka vägen, få at han af Don
Ivan Sempkre y Gvarinos räknas ibland los

mejores Ejcritores del Reynado de Carlos III.

Han år fullkomligt kand med Europas både

InTeft-kånnare och man träffar ej allenaft en

voisiLiNNéj Rösel, Gledisch , Frisch , Sco-

poli, m. fl. åberopade, utan et flört antal

äldre , til och med Handfkrifter ifrån Efcu-

rial. — Hr. de Asso anmärker förft, »t Spa-

nien i fynnerhet plågas af 4 arter Gråshop-

por , af hvilka tre arter åro infödingar (pere*

nes) men den fjerde hörer til de flyttande

(advent icias o transmigrantes). Af de 3 in-

födda år den förfta nårflågtad med GryUus

verruciverus Linn*, faft vingarne mera ftöta

på brunt ån grönt. De andre två åro okan-

de arter, fom nu f6r förixa gången befkrif-

vas. Den flyttande år GryUus migraiorius

Linn. Herr Förf. underföker fedan af hvad

grund Gräshoppor i Spanien mera förökas ån

i andre Europeiika Länder. Han hårleder få-

dant från de vidftråckta oupbrukade falt och

hedar uti Spaniens Södra Landfkaper, hvar-

eft Gråshopporne oftörd t lägga fina ägg. DefTe

Infefter lägga håldre fina åggftockarpå torra flä-

ka falt, ån bland Buikar och i Skogar. Ex-

tremaduras hedar åro fåledes det vårfta nåfte

i Landet för denna ohyra. Uti Italien hrar-

tft Landet år mera upodladt och vattnadt,

H 5
fort-
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fortplanta (ig icke Gråshopporne få lått 5 och

de fiäfte förödelfer fke dår genom främman-

de ftråcktåg, hvilke redan omtalas af Livius.

Södra Frankrike, fåfom et val brukadt Land,

upföder ej heller Gräshoppor, hvaremot Le*

vantens och Arabiens torre öknar frambringa

defla okräk i milliarder. — Den andra orfa-

ken til Gräshoppors förmering år mera tvift

underkaftad. Hypothefen år ny. H. A. me-
nar at en vifs corruption af^ Atmofphaerifka

luften, bidrager til äggens uplifvande, (avi-

vacion). Han föker bevifa iådant dåraf, at

Peft och Gräshoppor iå ofta tillika plågat Eu-

ropa Han bemödar (ig at förft underftödja

fådant därmed, at en förderfvad luft i gemen
år beforderl ig fö> de [må ofynliga kräks för-

mering*, fom [immande i luftkretfen utgöra

imiffor, åberopande Paulinus, Linn6, Hoff-
mann. Han vifar, at Varro och Columel-
ia Iådant anmärkt i (In tid, och anför vida-

re et ftort antal intyg af åldre och nyare Hi-

ftorien, at fmittofamme Febrar och Peften

ganlka ofta varit förknippade med Gräshop-

pors härjande, hvaraf han Hutar, at den an«

ftuckna luften bidragit til Gräshoppornas för*

ökelfe. (I denna del kan dock Recenfenten

icke inftåmma. Detta dubla plågoris kan väl

flå i et [lags famband, men på helt annat

fått. Et riktigt befröadt Gräshopp-ägg be-

höfver ej annan befordran til kläckning ån

torrt iåggftålle och värma. En fördärfvad luft

kan
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kan ej har något värka. Aggen ligga defs-

urom i jorden. Ovanligt heta och torra Som-
rar göra klåckningen lyckligaft fullbordad,

åfven fom rågn och kökl fkada den. Men
då hetta och brift på regn, fom renar Atmo-
fphaeren

,
(förmodeJigen abforbcndo) förfkåm-

nier luftkretfen och difponerar den til en for

Febrars uphof och fortiåttning tjenlig egen-

fkap, kunna bagge deffe plågoris gemenfamt
härja

?
utan at vårka på hvarandra. Då Gräs-

hoppor härjat och forftördt Folkets föd -äm-
nen, upkomma oftaft Farfoter af hunger och
otjenlig fpis. Stanken af Gräshoppors as,

fom til hela qvarterets djup hölja falt, fkulle

fnarare fmitta luffen, <1n en fmittad luft be-

fordra Gräshoppornas tilvåxt. Hvad Peften

får/kildt vidkommer, få fynes, genom Förfy-

nens Nåd, luften vara et ar de ting, fom icke

tjänar til Vehicuium for froittan, hvilken en-

dait utbredes genom vidrörande af viffa äm-
nen). — Spaniens varma lufrftrek och fpar-

farnma Höftregn bidraga lårdeles til ohyrans

tretnad. — Vid utrotandet bor man gifva agt

på deffe Infeders olika fiadier* — Man bor

göra förfte förföket at bortikafla Ågg«ftåckar-

ne, fom laggas om Höften i torra jorden.

Uti hvarje Agg- fack, fom beftår af et klibbigt

kalk-artigt åmne, innefattas från 130 til I<Jo

Ägg. Denne fack emotftår icke våta. Dar
inundation år möjelig, förftöras alle. Men
Gråshopp-honorne dro för fluge at pä fådane

fiäl.
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ftållen åfventyra fin aflföda. Plöjning år et

godt medel, hvarigenom Äggen komma i da»

gen o:h blotfftallas för kölden och många
ilags Foglar, Svin, Råfvar, m. m. Då kun-

na ock Ågg-ftåckarne lått famlas af Barn och

andre Personer. Dagsvårket år vål betaladt

följande året. Hvarje Jordägare borde lefve-

rera et vift mått, eller ock plikta, och med
plikten legas famlare. Gleditsch anmärker,

at, genom en lådan författning, år 1752 blif-

vit i någden af Droffen i Mark Brandenburg,

famlade g Millioner Ägg. År 1495 Llefvo i

någden af Saragoffa 300 mått (Cahez) Gräs-

hoppor famlade
5
(om minft bordt lägga fyra

Millioner Agg. — Dårnåft bor man paffa af

en (körd , då ungarne förft utkrypa. De åro

fmå fom Myror, och hölja hela trakter 5 för-

Jtåras lättare innan de hinna utbreda (ig. Vis-

fe Foglar göra då fynneriig tjenft på fådane

platfer där menni/ko-handen hindras. Bland

defle åro Falco Nifus / fom borde vara en

helgad Fogel i Spanien 5 Påfoglar , fom i Spa-

nien renfat hela fålt # — Paradifaa triftis kun-

de förfknfvas från Philipperna. Den år en

Storfråfare af denna ohyra. Turdus Seleucis
f

borde göras inhemfk.— Corvus Pyrrhocorax

förföljer ock denna ohyra. — Annars /kulle

man med Vältar på Hatten, famt antåndt Ris

och Halm uträtta mycket. — Under de fem
veckor Gråshopporne kråjla utan vingar om-
kring, göra förrnårnnde medel ånnu gagn.

—

Se-
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Sedan de fått vingar år plågan värre at af-

böja. Man bör då mårka , at Gräshoppan

icke flyger i regnväder, eller om natten. Man
kan då uppafla och möjeligaft minfka de, (om
tagit nattlåger. Herr A. tror ock, at man
med fkott, fom föra et /lags fina Hagel, få-

fom Senapskorn, (kulle kunna göra ftora ne- x,

derlag i en /häckande Hår 5 at fvafvel-lukten

och röken /kulle döda eller åtminfione döf-

va tufendetals Gräshoppor, om man iköt med
grofva Canoner — at man med antända el-

dars rök kunde förmå tåget at taga en annan

kofa— eller förjaga dem med buller, o. f. v.

(Recenfenten förmenar dock, at i anfeende

til den gråfeliga mängden intet hufvudfakligt

vinnes. Når Algier 1728 hotades af en öf-

verfvåmning af Gräshopp-larven, upfatte hl^

ket Risgårdar för Åkrarna — grofvo Diken
med tillagd Halm omkring Vingårdarna. Når
Fronten annalkades antändes Rifet och Hal-

men, men Larverne gingo på och elden /läck-

tes af myckenheten, fom broade med fina

as för Arrier-gardet. Då Gråshopporne 1 747
och 48 härjade Valachiet, fåg man tåg fom
voro j $ mil brede i luften och få långe , at

når Håren tågat i 3 timmar, fyntes ännu in-

tet flutet vid Horisonten. Dar hjeiper hvarken

fkjuta eller fkramla, ty de följande påtränga

och de furegåend^ måfte fram. Såkrafte medlet

år väl at utrota Aggen, och hvad en famlad

hand där kan uträtta, fes elåraf, at man vid

Avig-
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Avignon, et år i Martio, håmfat igo Cent-

ner Ågg-bon, famt 15 tunnor nyfsklackte un-

gar). Sluteligen föreflår A. at hindra förö-

keifen vid parningen, då de(1e kråk åro fen-

fårdige. Denna AfhandHng år forledit år öf-

verfatt på Tyfka af Hr. Hof-Rådet Tychsen.

Embets-Bérattelfe for J787 från Pr. Me-
dicus i Borås Dijlriä, Doäor C. C.

Flodin.

De 3 förfta månader voro inga gångbara

Sjukdomar gångfe, hvarken på Landet eller

i Ståderne.

Uti April månad blef en och annan an-

gripen af Catharal-Feber forn dock ej var af

lynnerlig betydenhet.

Uti Maji månad fTngo någre Barn Kop-
porne, hvilka alla iyckeligen defamme gingo

Igenom. Måsilinoen vifade fig ock något,

hvilken lika forn Kopporne var lindrig och
fnart aiftannade.

I Augufti och September började Hetflg

Feber på några ftållen yppa (ig , och voro

en del af Allmogen inne hos mig, hvilka fin-

go nödige Medicamenter.

I November och December månader gick

RÖtfebren ganfka häftigt uti Redvågs Hårad

och Timmeleds Socken, at i Kyrkan en Sön-

dag
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dag bads för 80 Perfoner. Enligit Hr. Lands-

hövdingens och Riddarens Liljehorns anmo-
dan, refte jag til famma (Valle och fann myc-
ket folk nedfjuknat, Sjukdomen både då re-

dan varat en månad utan at jag hade haft

minfta underråttelfe dårom. Den börjades

med mattighet , häftig hufvudvårk, krafternes

totala forluft j efter någon vecka började yra,

famt fläckar ofver hela kroppen utilogo, hic-

ka, tungan öfverdragen med et tjockt och
fegt flem. En ftinkande och elak lukt intog

altid hela Rummet bvaretl någon fjuk var.

Sedan en del legat 12 å i4 dagar, hafvä de
fmåningom blifvit båttre och fri/ka 5 andra

åter utan förbättring 3 å 4 veckor. Sjukdo-

men har dock ej varit dödande, emedan en-

daft 2:ne Perfoner blifvit döde af nämde fjuk-

dom. Jag låt genaft vid min ankomft, afPrå-

dikftolen underrätta Förfamlingen dels ora

min närvaro, at de fom ville rådfråga mig,
hade dårtii tilfålle, dels ock huru de fri/ke

borde praefervera fig för fmittan , famt gjor-

de anftalt at tjenlige Medicamenter enligit

min före/krift hos Apothekaren Winding i

Ulricaehamn, hvars Apotheqve ligger innom
Förfamlingen, (kulle bekommas. Jag har ock
fedan haft underråttelfe at fjukdomen til det

måfta afftannat.

Uti Såtilla Förfamling i Marks Hårad var

jag af Förfamlingen kallad i Augufti månad,
at hålla underfökning i anfeende til en inro-

tad
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tad Veneri/k fmitta bland Allmogen, och fans

vid famma tilfalle 12 (tycken mer och min-

dre angrepne, hvilka hår på Lazarettet feder-

mera biifvit Curerade 5 åfven har jag på Lands-

höfdingen och Riddaren Liljehorns anmo-
dan af d* 5 Nov. i en dylik förrättning va-

rit i Kalfs och Mordaklefs Förfamlingar,

hvareft 5 ftycken befmittade befunnos, hvil-

ka åfven hit til Lazarettet biifvit infånde få

fort rum varit ledigt 5 jag år nog öfverfygad

at flere voro befmittade, men af fruktan blif-

va kånde för famma ijukdom , för hvilken

de få mycket blygas, fåkert dölgde fig un-

dan, hålft 14 tilforene varit, i detta år, hår

på Lazarettet at Cureras. Denne fvåre och

. ohyggelige fjukdom fom få allmänt har inro-

tat lig hår i Diftriftet, har mycket (in origin

från Sill
o
- falterierne i Gåtheborg och Udde-

valla. Onfkeligt vore at någon Författning

däremot blefve tagen.

Om Folket från Salterierne ej hemflåpfes,

utan förfedde med Sundhets- Atteft från nå-

gon dårtii förordnad Medicus eller Fåltfkår,

hvilke Attefter hvar och en vore fkyldig ge-

naft vid fin hemkomft i Förfamlingen för

Pråfterfkapet upvifa, och de fom då funnos

fmittade l<unde genaft til Lazarettet infåndas,

innan fjukdomen genom dem blef mera ut-

fpridd, fkulle mycken nytta vinnas*

Uti Lazarettet hår i Borås hafva 62 Sju-

ke vant inne i år$ 49 fr ifte utgångne, 2 för-

båtN
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båttrade, 3 obotlige och 8 qvarliggandef. Koft-

naden har varit 43 Rrdaler ao rtull. 4 runft.

Venerilke 47 ftycken.

Apotheken i Ulricaehamri bCh Alingsås

har jag beiiktigat och funnit dem vara uti godt

tilftånd. Apothekaren WindiMg utmärker fig

med den aldranogafte accurateffe, hvars A*
potheqve år et biand de båfteé

Dito frän LeBorn D:r CoLUjNDÉäi

I början af förledit år blef mig af Herf

Proften Åspelin i Dadefjö tilkånna gifvit, at

en Feber , fom viffa tider året förut vifadaf

(ig, började nu blifva envifare och vidare

utbreda (ig, få at flere dåraf antingen döddö
vid 8 :de eller 9:de dygnet* eller ock blefvo

långe fångliggande*

Denna Sjukdom fantsvara en hedlg Flufs-»

Feber, fom- af uraktlåtne afförande medel i

defs början, och mindre tjenlig fkjötfel i defe

fortgång, förvandlats til en vårkelig Rot-Fe-

ber. Fhuruvål häremot tjenlige Läkemedel
förordnades, inkom likväl vidare Rapportörn
fmittans utbredande $ hvarföre Lazarefs-Mee
dicus Herr Fred. Röllneii blef förordnad,

at til Dadefjö Paftorat fig begifva, och, om
Sjukdomens befkaffenhet inhämta nödig kun*

Ikap. Vid årerkomften beråttadös den hafvsl

/X.B.N:o9. i ÖM-
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följande Sympfomer: Skoftais alternerande

rysningar och hetta, med hufvudvärk, tosft

och elak fm ak. Beftändig hetta, flemmjg

tunga, vårk i nacken och extremiteten;. Stur-

dom kräkningarj af fammangyttrad brunaktig

/lem öfverdragne lappar, tänder och tunga

5

yra och fömniöfa.

Mattighet och långflummer, med yra och

för/kräckelfe vid upvaknandef.

Refpirationen kort och tåt.

Hos någre berättades röda flackar, lik-

nande Loppbett, hafva vifat Tig.

De Medel , fom blefvo före/krefne til

Sjukdomens dampande, beltodo i Kräkme-
del , Laxer-pulver och Cremor Taft. , fedan

åderlåtning i förfta början hos biodfulle fö-

regådt. De fom i tid nyttjade deffe Medel,

blefvo hulpne. Men fom få af Allmogen

kunde, enligt Herr Proften Aspelins berät-

telfe, öfvertalas, at nyttja Kräk-medel eller

Laxer-medel, eller i akttaga den förelkrefna

diaeten, var det nog fvårt, at något uträtta

til fmittans dampande.
1 Febr* månad inberåttades af Herr Pro-

ften Wiesselgren , at på Såffjöftröms Järn-

bruk flera Hushåll befarades vara af.Venerifk

fjukdom befmittade; hvarföre Lazarets-Medi-

cus Herr Fredr. Köllner> efter förordnan-

de, refte dit, för at därom anilälia behörig

underfökning. Hvarefter befants, at 8 Per-

ioner voro inficierade, af hvilka 6 blefvo på
La-
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Lazareffet, och tvånne på egen bekoÄnad

curerade.

I junii månad berättade Herr Krono*Be*
fallojngsman AngelLj at Hufvudfjukan i Hår-

Jöfs Socken ganfk3 ftarkt grafferade, fä at

mycket Folk på kort tid dödt. Vid under-

sökningen, (om af mig, efter ordres
b

blef

anftild, befants, at blott tre Perfoner dåraf

dödt, och at endaft 4 nu Voro fjuka, hvil*

ka, , efter nyttjandet af undfångne Medica-
menter , innom kort tilfrifknade.

Kikhoftan berättades åfven hafva angripit

Barnen i famma Socken, och dödadt 3:ne*

Vid flutet af Augulli månad grf Hr. Pro*

ilen BoLMeR tilkånna, at Rödfot och Rötfe-

ber i flera Byar i Berga Socken börjädt an*

tånda, hvarföre, uppå fkedd requifition , tjen-

jige Medicamanfer blefvo ditfånde , fom and*

feligen dampade fjukdomen*

Efter Herr Proften Wiéssélgréns beråt*

tel fe i fkrifvelfe af den 9 Oftober, yppades

åfven Dragfjukan i Lenhöfda Forfamling^

fom dock, efter de requirerade MedicamenterS

bruk , afltadnade* Emot famma Sjukdom re-

quirerades och erhollös åfven Medicamenter
ifrån Slätthögs, Håråkra och flera Socknar.

Koppor hafva åfven hår och dar i Lånet

varit gångbara. Genom kringfirykande Tig-
gare-barn fördes åhTen fmittan til Wexiö i

förleden Höft, ».men afftadnade aldeles^ fedarl

blott 4^5 Barn dåraf blifvit angrepne. Dä
I 2 fml<«
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fmittade gingo alla vål och Jyckeligen ige-

nom Sjukdomen.

Uti Lazarettet hårftädes hafva i förledit

år 79 Perfoner varit intagne, af hvilka fri/ka

^5 forbåttrade 75 obotelige 25 döde 45
qvarliggande 11.

Ibland defle 79 Perfoner hafva 57 varit

med Venen/k fjukdom behäftade.

Bref til Redacleuren af denne Journal.

Innelykt hafva vi den åran at ofverfånda

2me Recenfioner författade af vare Depute-

rade for Läkare- konften, och vi anhålle at

åeffe måtte bli införde i den Wecko/krift

Herr AfTeflbrn til fine Medborgares uplysning

utger. — Vi förmode at ingen ting uti dem
fkaM finnas fom ftöter Gudaläran, Grundla-

garne, goda Seder eller någon enfkildts go-

da namn och rygte och vi hafva dårföre ej

anfett nådigt at til Herr Aflefforns och Bok-
tryckarens fåkerhet upgifva vare Namn. Vi
frukte ej för at bli kånde, ty vi fåge ej an-

nat ån hvad vi kunna förfvara, men vi tyc-

ka mera om at utdela vare håfvor med Ano-
nym hand, dels dårfére at vi på det fåtret

lättare kunna inhämta huru vare företagandet!

anfes af Allmänheten, hvars omdöme altid

ar vördoadsvårdt och aldrig oråttviftj dels

där-



# ; o ( # 133

dårföre at vi, uti en tid då Saker och Per-

foner få otilbörligen förblandas, ej måtte bli

anfedde för fådane fom hade velat åmna
åt Författarens perfon det låford eller den
/kymf defs Arbete fått och förtjent, hviJket

fåkert Jfkulle hånda om vare Namn, Syfior,

Tankefått och Förbindelfer voro kånde. —
Vi anhålle ej om Herr Affefforns valvilja,

men vi fordre defs råttvifa , och om denna
tillåter Herr Affefforn at iåmna fitt bifall åt

hvad vi nu på för fök infånde, (kola vi an-

befalla vare Deputerade för Läkare -konften

at tid efter annan författa och öfverfånda få-

dane Afhandlingar fom kunna vara paffand»

för Herr Affefforns Weckolkrifr. —
De Granjkande Broder.

De ufu lnuftionum vario et prcecipue in

Gangrccna Metaflatica exoptoto. A ca-

demiik Difputation förfvarad af Li-

centiaten
fy;

F. SjcKLéN under Pro-

feffor Morrats Praefidium år 1787
d. 7 April 26 fid. in 4:to. Recen-
ferad af de Granfkancle Broders De-
puterade får Låkare-konflen.

Siamo Pin ort anche not.

§. 1. Elden år ibland de Läkemedel fom
ömfom blifvit för mycket berömde, ömiom o-

1 3 til-
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tilborligen förkaftade. Flere obyffade Folk-

/lag hafva af ålder nytrjat och bruka den
ånnu fom et Univerfal Medicament. De åld-

fla Medici fkröfo mycket 6fver defs förtråf-

feliga värkan. Nyare tiders Läkare hafva be-

ftårot defs råtta varde.

§,2. Elds-$aken(res ignita),fom bör liknas

vid et högft genomträngande flytande ämne,
har olika värkan på djurifka kroppar alt efter

fom materien år mer eller mindre het och
application dåraf år mer eller mindre lång-

varig. Fatta och tåta åmnen, hvil-ka hafva

Jlorre Specifik värma (a) , antaga ftorre hetta.

Däremot trodde de Gamle at eldens värkan

mycket berodde af det til bränning brukade äm-
nets Natur och nyttjade \ anledning dåraf hvar-

jehanda fammaniåttningar. Denna formening

ogillas, Tvifteo om utväljande af ftållet til brän-

ning anfes for löjelig. Om Cauteria aftualia

eller potentjalia böra föredragas, anfer För-

fattaren för utredt genom de Svar fom inkom*

mit på d^n i detta ämne af Chirurgifka A-
cademien i Paris framftålte Fråga.

§. 3. Då någon del af kroppen utfåttes

för ftarkare värma fortunnas våt/korna , få at

de kunna genomtrånga de minfta kåril, de

drifvas i ftörre ymnighet til huden , hvadan

denna fvullnar och rådnar, Vid ånnu ftarka-

re he^a fammandragas Pori Epidermidis och

an-

(#) Vi tro ofs ej behöfva gifya cilfcåuna hvad yi mt*

ila gm det fom år tryckt med Cyruv StyJ,
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antingen formeras blåfor af den hämmade
utdunttningen eller ock få förvandlas alt ihop

til en ikorpa. Kånllan , i början angenäm,

blir obehaglig och förvandlas i häftig vårk,

fom åfven utlprider fig til kringliggande de-

lar, alt efter kroppens mer eller mindre kan-

flofullhet. Fibrerna återigen darra då de ut-

fåtfas för ftarkare varma, de fkrynklas och

fammanfnörpas famt förlora ånteligen lin co-

bxfions-kraft och förvandlas Jil en inorganifk

mafla. Härvid lida åfven kringliggande de-

lar i mån af deras afitänd. Elden har väl //-

ka värkan på döda och 1efvande kroppar där-

uti , at han utvidgar deras j"ammanfattning

och uplåfer dem i deras grundämnen , dock

likväl få länge kroppen har fm vis vitalis i

behäll Jlräcker fig defs värkan vidare ikring

och beledfagas af nya Phenomener» Denna
vis vitalis år ordfaken dårtil at de fiåfle Cau«
ftica potentialia endafi vårka på lefvande krop-

par. Den ofynliga utdunflningen är lika fom
det forffa Menflruum fom , uplåfer deffas (ca-

uflic: potential:) Salter och fätter dem i värk*

famhet. Elden upvåcker fåledes Inflamma-

tion på d^t ftållet han appliceras och, om
detta af eldens fiyrka för bran nes, åivea i när-

liggande delar,

§. 4. Denna §. uti hvilken Författaren,

åmnat gifva tilkånna uti hvilka Sjukdomar brän-

ningar kunde vara nyftige eller, råttare fagf,

uti hvilka Sjukdomar de af åtfkiliige Auclo-

I 4 rer
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rer blifvit fom ljenlige föreilagne, hafva vi

med noggranhet flere gånger igenomlåiit, men
vi hafva ej förmått dåraf göra et tilfredsftåU

Jande Utdrag. Förf. meningar om eldens vår-»

kan på vår kropp, åro få fynnerlige, vaklande

och oredigt framftålde, at den naturliga ve*

dervilja vi bara til all oordning nåflan alde-»

les uttröttat vårt tålamod. Sjukdomarne, i

bvilka elden berömmes, hafva ibland få be^

fynnerlige namn, at vi ej altid våi förftå hvad

därmed fkulle kunna menas och deras antal

år få flört at man fnart fkulle kunna tro För*

fattaren anfe elden fom et Univerfal Medi-
cament. Vi hafva dock med möda ur detta

Chaos utdragit följande Hufvud^Articlar : i:mo,

Som Simulerande och irriterande tjena Inu-

ftioner få val at förtaga (vagare Stimuli mor*
bidi , fom at återftälla vårkfamheten uti för»

fvagade delar* 2:do, Har elden en förträff

felig kraft at draga vätfkorne från det ena

ftållet af kroppen til det andra och i fynner-

liet at lacka (kdmda vätjkor til ytan ochjkaf*

fa utlopp at dem» Inuftioner tjåna dårföre i

förra affeendet uti alla de Sjukdomar dår nå-

gon Materia peccans omföres i kroppen, el-

ler antaftar ädlare delar fom i Rheumatifmer,

Gickt, tilbakagångit Utilag &c,, i förra aU
leendet återigen uti Fluxioner, deftiUationes a

fapite ad peäus , i Tandvärk, fvarra Starren

&Cf och Uti Congefliones Pulmonum. 3:tio,

(om. eyacqerande qch federmera ftårkande tje«?

na
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na Inuftioner i Oedema Pedum, Vattufot,

Hydrocele externa , Empyema och ftörre Ab.

fcefTer i fynnerhet i de Meiaflatijka
5

i hvil-

ha materien gerna byter om JldUe om hon ej

qvarhällis genom ftarkare Stimuli. De bru-

kas åfven med förmån i rafande djurs bett.

Men det år framfor alt i malum lichiaticum

och adfeåiones arlicuiationum Rheumaticae

fom elden vifar fin dråpeliga evacuerande

kraft, ty få fnart crufta artallit efter brännin-

gen, utflyter Materia Rheumatica i flörflaym-

noghet ur fåret. 4:to, Nyttjas Inuftioner at

förftöra organisa maffor, men uti Tumöres
Organici anfes deras bruk för mindre fådeiiget.

§. 5. Hår angriper Förf. fjelfva Hufvud-

faken fom år at bevifa huru mågtig eJden år

at håmma den gängraen, fom upkommer af

något främmande ämnes metaftatiika kaftning

och anför dårpä följande exempel : Pigan Ma-
ria Ytterström fjuk på %:åe dygnet af en

rötaktig Höftfeber intogs d. 5 Ocrober 178S
på Kongl. Lazarettet i Stockholm 5 hon hade

ej haft någon /kötfel , var högeligen afmat-»

tad och yrade beftåndigt. Icke defs mindre

Laxerades hon for at afdrifva de ofverflodan*

de orenligheteme
9 fck Digefliver , Alterantia

och Corrigentia; Tartarus Antimonalis och

Acidum Vitrioii ej förglömde. Oagtadt den»

na Ikötfel blef tilfiåndet ej båttre, utan på
fjukdomens urte dygn angreps hon af en

(vår oro både til kropp och fjål, jåmte ftark

I $ vårk
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vårk i högra benet, h vilket befanfs rödt, fvul-

lit och ömt , bebådande ftor f&rödelfe, Man
grep nu ti! Chinan och Renfkt Vin blanda-

des i drycken
5
hvarjåmte bencr täcktes med

aromatifke och refolverande Krydder^beftånk*
te med Spir. Vini Camphor. Men åfven des-

fe medel eluderades af den ymniga materia

febrilis (om fortfor at käfta (ig på benet,

hvilket, ehuru Febren aftog, ganfka häftigt

antog alla, de Succesfiva fkeppeiler fom ut-

märka Kalibrands' annalkande och närvaro.

Den uplyfte Läkaren förfkråcktes håröfver 5

Han fäg den fara i hvilken Patientens lif fvåf-

vade om ej gangraenen hämmades; Han kän-

de nogfamt ofåicerheten af de medel iom hår-

til vanligen brukas och fom man i denna
Jflags gangrasn borde vara mindre angelägen

om at ftå emot corruption , än at förekomma
Materia metajlaticce kringspridande , at fäng-
Jla henne innom irängare gränfor och at läm-

na henne utlopp , ty beflöts at Inuftion ikulle

nyttjas, hvilken ockfå vårkftåites d. 12 Oå>
pä det frifka en tum åfvan gangranens grans

med 8 moxae. Följande dagen fann man med
nöje at gangraenen icke hade mågtat öfverftiga

det mål man för henne fatt, men til ytter-

mera fåkerhet applicerades ånnu en hop moxae

på de Italien, fom ånnu ej blifvit vidrörde

och dår gangraenen ånnu tycktes framtåga.

Den 1^ O&ober var Separations-linien tyde-

Jig och fördjupade fig fmåoingom infil benet,

få
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få at detta kunde affågas den 9 Nov.ember,

hvarpå fåret /köttes och läktes efter vanlig-

heten, hvarjåmte ej underlåts at förbättra våt-

fkorne genom Chinans bruk. Och på detta

fättet friades Makia Ytterströms ///, fom
annars , utan ivifvel , blifvit et rof for Ma-
teria Febrilis,

§. 6. At åfven de båfta Läkemedel kun-

na fkada då Sjukdomens art ej noga urfkil-

jes, uplyfer Författaren genom Cura Gangrae-

n$j ty lika fom Chinan och Opium åro för-

månlige i några ilag dåraf men dåremoty&tf-

deliga i andra, lika få år det med elden,

ehuru han annars flår flarkt emot röta och

Jlryper den då den vifar Jig. Gangraen bör

/kotas olika efter fom den år våt eller, torr,

efterfom den upkommer afcontufion, afvåt-

/kornas infiltration , af de fafia delarnes fam»
mandragning) af vanartig inflammation eller

vdtjkomes röta* Simpel , häftig och ftark in-

flammation går ej öfver til gangraen, men vål

den vanartiga fom företer fig i rötagtiga och

elaka Febrar. I fenare fallet år ej Febrens

våld orJåken til gangran , utan de flytande och

fajla delarnes befynnerliga iiljlånd och Förf.

tror, förmodeligen med Sydenham, at ,Fe-

bren i den håndelfen ej år annat ån et Na'
turens bemödande at utjaga det Jkadeliga.

§. 7. Hår låmnar Författaren begrep om
fin Pathologie. Vitia Solidorum böra fökas

antingen uti Stupor nervorum eller uti en
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Hebetudo vaforum et fibrarum. Den förra

år (Drfaken dårtil at inflammation i viffa Sjuk*

domar fom uti incarceratio heroiae Spasmo-

dica, i Maligna Febrar, i Eryfipilas af for-

fkrdckelfe , i Hufvudjkador, i Ryggmärgens
häftigare fkakning, i ftörre Nervers laeiioner

&c. ftraxt går öfver ti! gangrasn. Nervfaftens

uphörda affilnivg och värkan år afven orfaken

til de råda flackar fom vifa fig i elaka Fe-

brar och då vätfkoryte ofverfloda af Rosagtig

Jkärpa. Gangraen kan åfven upkomma af va-

forum et fibrarum ftupor et hebetudo, då an-

tingen Nerverne förlorat (itt valde efver dem
eller de miftat fin tonus genom någon ord-

[ak. Författaren tror val ej alt hvad fom
berättas om Skärpor i en lefvande menni/kas

vätfkor, men kan dock ej undvika at antaga

några och detta emedan man ej kan tvifla

om deras vårkan på Solida — , då gangraen

ibland tydeligen ieder fitt urfprung från deras

åvårkan. Til bevis hårpå anför Förf., hvad

val ingen lårer neka , at extravaferade våt/kor

kunna rutna eller bli /karpa och åitadkomrna

gangraen. Vätfkornes fkårpa år orfaken dår-

til at Cacheftiflke men annars välmående Per*

foner få en til gangraen häftigt ofvergående

inflammation efter minfta åkomma på hand

eller fot. Hos dem hvilkas vätfkor tydeligen

finnas ffiärnde händer ibland, efter förutgån-

gen några dagars trötthet och oro , at gan*

graeneufa fläckar vifa fig i fynnerhet på fö t»

ter-
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ferne, hvarpå de ftraxt återfå fine förlorad»

krafter, hviiket bevifar at åen grymma /kär*

pan, fom förut var likafom förtryckt af våt-

/kornes mängd, nu, antingen af någon ret-

ning eller af Febrens anfall, blifvit förvift til

något vffst ftälle, hvareft den med fördub-

blade krafter utöfvar fin förförande egen/kap.

,

De i Febrar allmänna ligg-får komma antin^

gen af Materia morbifica eller af brifi på
krafter. Då de vifa (ig aftager Febren och
det i mån fom de utvärtes delarne häftigt gå
öfver til gangraen , och tyckes det fom /kul-

le vätfkorne genom detta utbrott rånfa fig

från fin Peftiientiali/ka befmittelfe. Peftböl-

der åro åfven criti/ka eller metaftatifka och
de kunna åfven vifa fig i andra fjukdomar
där en allmän fkärpa i våt/korne år rådande 5

Och fom Praclici allmänt årkånna en rötagfig

uplösning af våtfkorne få val i Febrar, fom
elaka Koppor, gamle cacheftiika Sår ocb i

andra Sjukdomar, ty bör det ej förefalla nå-

gon ovantadt, at gangracn i få befkaffade om-
ftåndigheter låtteligen äkommer. Af alt det-

ta gör Förf. den flutflats, at gangraen af in-

värtes orfaker år en allmän kroppens fjuk-

dom, upkommen antingen af de fafta delar-

nes flöhet och min/kade lifskrafter eller af

fel i vät/korne, hvilka genom den uptånda
Febren eller genom någon utvärtes retning

blifvit dragne til et vift ftålJe. Tout cela

Pappelle — raifonner en Philofophe. —
§0 8*
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§. 8. I anledning af hvad fagt blifvit trof

Förf. det vara lått at döma af bvad /lag den

gangram varit fom han i fin-Cafus befkrifvit*

Den förderfveliga Febren hade nemligen få

förminfkat den fjukas lifskrafter, at de icke

förmådde behörigen underkufva materien el-

Jer drifva den ur kroppen, likväl bibehöllo

de få mycken ftyrka , at de, genom blodens

impetus, kunde käfta henne på benet, hvar*

eft den (materien) utöfvade den nåmde för-

ftorelfen, hvilken fåkert hade blifvit dödelig

om man ej dårföre fatt bommar. Hvad Pro-

gnofis angår, få löper Patienten fara i mån
fom den dödande Matenen år ymnig, kraf-

terne medtagne och revullion /ker Jångfamt.

Läkaren bör dårföre i fådant fall ej allenaft

underftödja krafterne med Spirituofa, utan åf-

ven andra vät/kornes halt med Antifeptica

och med möjeligafte /kyndfamhet föka draga

Materia Mctaftatica til det anvifle ftållet, och

qvarhålla henne dar. Därjämte böra närlig-

gande Solida ftimuleras at befordra feparation

och at hindra materiens ytterligare anfall på
deras lifaktighef. Det år i deffe lenare affe*

enden fom Cauftica hälft Aftualia och fram-

för alt på det fått Herr General -Dire&euren

af Acrel brukat, böra appliceras, då man
kan göra fig hopp om den Jyckeligafte utgång.

Sådant är ungefärligen innehållet af Di-

fputationen De u/u inuflionum vario* Utdra-

get år väl nog vidJöftigt, men vi hafva med
flit
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flit varif utförlige på det at vare Låfare fjelfve

måtte kunna dömma om denna Afhandiings var-

de och vi fäledes flippa at göra några anmärk-

ningar, hvilka altid åro förhafelige om an al-

drig få rättmätige. Men vi kunne ej under-

låta at förklara vårt flora mifshag til de För-

fattare, fom, utan at uplyfa fitt Tidehvarf med
en enda ny eller nyttig Sanning, endaft ikrif-

va för at fkrifva och fom utan ordning och

utan (mak fylla några ark med innanmåtet

af fine Böcker, förmodeligen i den affigt at

endaft genom prof på belåtenhet föka i lär-

da verlden vinna den åra, hvars efterftråfvan-

de år lika Jofligit fom defs erhållande omo-
jeligit, om- ej belåtenheten förenas med ur-

fkiilning och erfarenhet. Lika litet kunna vi

gilla den hos Låkare, ty vårr, öfverhandtagan-

de plågfeden, at fluta ni et Läkemedels nyt-

ta endaft dåraf, at uti en enda händelfe den
aftundade värkan fölgdt på defs bruk. At en

månnifka blifvit frifk fedan man nyttjat det

eller det medlet, fådant må vara gjort af en

ilump eller i anledning af en förvänd Theo-
rie, bevifar mycket litet til famma medels

förmån, det bör endaft upmana ofs at där-

med anftälla vidare förfök. Men at af en en-

da Calus med fäkerhet döma til et medels
värkan år mycket fårhafiadt , ty hvem vet ic-

ke huru kinkigt det år at utftaka hvad Na-
turen gjordt på egen hand eller genom Me-
dicamenters tilhjelp, eller då flere medel bru-

kas
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kas på en gång, hvilket fom varit hålfogif-

vande; det år Jkadeliget , ty det kan leda til

många mifsbmk biand de okunnigare, fom bo*

ra lita på hvad en Man af anfeende Cram-

gtfvit fom probatum 5 det år oförnuftigt , ty

det flfider mot ali fund Philofopbie , hvilken

bjuder at noga granfka praemifferne innan man
fladder til conclufion, och om detta fått at

fluta altid fölgdes, (kulle Materia Medica
fnart bli lika rik på Droguer fom Naturen

år på åmnen, ty det ges nåftan ingen ting

fom ej blifvit nyttjadt och efter hvars bruk

man ej blifvit friik. Den fom fjelf bygger

på få flippriga grunder bor ej kunna undgå

at anfe Magnetifmen fom et härligt medel
5

emedan ingen lårer neka at ju flere blifvit

befriade från hvarjehanda Sjukdomar under

det de , enligt Magnetifmens lagar , veder-

börligen blifvit begycklade, ehuru ej många
af de förnuftige iåra tro Magnetifmens The-
orie eller anfe den fom det medlet hvarige-

nom hålfan blifvit återftåld, At fe hvad fom
iker år hvarjom och enom gifvit, men at få-

ga huru och hvarigenom, år enftor, en fvår^

en bedrågelig konft, hvilken endaii kan up-

odlas af dem fom med kunfkaper förena up*

mårkfamhet och et fundt förnuft. Hvad För*

tattaren anför angående eldens värkan på vår

kropp, om Materias Morbiffcas, om Metafta-

fer &c. anfe vi för få mycket mindre värdigt

vår tids uplysning, (om det tydeligen ger til-

kånrwl
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kanna mindre rediga begrep uti Pathologia

generalis. Författ. tyckes ej vara vederbörli-

gen underrättad om fiimulorum värkan på vår

kropp och fynes ej en gång hafva gifvit agt

uppå flkillnaden mellan lefvande och död ma-
teria , utan förblandar ej fållan deras egen-

Jkaper och gör i följe dåraf hvarjehanda mifs-

tag. Vi beftride ej eldens nytta fom ftimu-

Jerande och förftörande, men, om vi ån vo-

ro dåragtige nog för at anta, vi fåga anta,

ty bevifas kan det ej, det kaftningen af en

Materia Morbiftca varit orfaken til den gan-

graen af hvilken Maria Ytterström angreps,

(kulle vi dock omöjeligen kunna medge at

brånningarne varit de fom enfamme hindrat

gangraenens framfart och frålfat hennes lif

•

Vi fåge detta med få mycket fullkomligare

öfvertygelfe , fom vi fjelfve flere gånger fedt

och åfven hördt af andra, på hvilkas trovär-

dighet vi kunna lita, at dylike gangraener i-

bland ftadnat af fig fjelfve , utan all konltens

åtgärd, ibland återigen fortfarit tils den fju-

ka fatt Iifvet til, ehuru flitigt man ån brukat

Inuftioner. *

Vi anhålle det Författaren ej ville med
mifshag anfe defle valmenfe påminnelfer dem
vi af ren nit för vår Vetten/kap och af o/kry ni-

tad kårlek til Sanning funnit ofs föranlåtne at

göra , vi förmode at Han ej /kall finna dem
ogrundade och vi hoppas at Han vil låta dem
tjena (ig til efterråttelfe då Han framdeles år-

IX.B.Nioio. K nar
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nar hugna det Allmänna med något prof af

(in Lärda möda. Vi forfåkre at vi med ftor-

fta nöje Ikola anfe hvarje fteg fom Han i an-

ledning af deffe påminnelfer torde varda ta-

gandes til fin förbättring och vi fkola vara

de förfte at berätta for Allmänheten och med
henne glädja ofs öfver defs framfteg i redig-

het och urfkilining. - -

My fon ! defpife not Thou the malice of
the TDeakeft $ remember that venom Supplies the

Toant of Strength and that the Lion may pe-

rifh by the puntiure of an Afp.'

Johnson 5
s Rambler.

De Nutrimento Corporis Superfluoy ut ve-

ra Arthritidis caujfa. Academifk Di-

fputation förivarad af Licentiaten

Mag:r Alb. Jul. Segerstedt under
Profeffor Acrels Praefidium 1787 d.

.

15 Dec. 24 fid. in 4. to. Recenfe-

rad af Granjkande Bröders Deputera-

de JSr Läkare-konjleiu

— Ego nec Studium fine divite vena

Nec rude quid profit video ingenium , al*

terius fic

Altera pofcit opem res, et conjurat amice*

HOÄAT.

Sedan vi med åckel och ftyggelfe ge-

nomlåiit, vi blygas vid at fåga, huru många,

Aca«



# ) o ( # 147

Academifka , få kallade Lärdoms-prof och ef-

ter noga granfkning med vederbörligt förakt

öfverlåmnat dem åt glömflkan eller åt förö-

delfen , har det för ofs varit en ej liten fåg-

nad at ånteligen hafva träffat et fom vi kun-

nat genomlåia med nöje och upbyggelfe. Vi

hafva genomlafit det med nöje , ty fedan vi

långe [nekat under de Författares fåfänga mö-
da fom plåga de okunnige med digra com-
pilationer på Tyfkt vis och undfägna den

Lårda verlden med upftufvade rätter, hung»

rade vår fjål efter något nytt, och fedan vi

til öfverfiöd bliivit underrättade om hvad an-

dre tanka, var det ofs kart at få veta hvad

en Lärare tänkte fjelf. Vi hafva frögdats få

mycket mer, fom vi äro ifrige förfåktare af

Theoriers nytta och hår funnit en Man , fom
til trots för tidens fördomar och oagtat lått—

finnighetens Ifcri mot alt ået fom bår anfeen-

de eller ordning eJier Syftematifk upftåiining,

vågat, vägledd af (in erfarenhet och (itt fnil-

le, claffificera fina enkla begrep och från dern

draga allmänna Jlutfatfer. Vi hafva genom-
lafit denna Differtation med upbyggelfe, ty

vi hafva däreti funnit många ofagde om ej

okände Sanningar och vi tvifla ej på at defle

[kola blifva af utmärkt nytta för dem fom ut-

öfva Läkare- konlten, åtminftone för fådane

Läkare, fom äga nog ftyrka at fe detfamma
i ftort och nog ädelmod at öfvergifva om ej

årkänna fine fordne villfarelfer. Om vi voro

K 2 af
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af deffa Små-menni/kor fom med en vanartig

kitt/ligbet leta efter fel för at med en höns-

agtig beftållfamhet löpa ikring me i dem i

alla vrär och fom våga fördömma et helt, då

de endaft funnit en liten dej dåraf briftfållig,

/kulle vi kanfke ej fakna tilfålle at åfven be-

fudia detta Arbete med den låga Critikens

fmuts. Men vare affigter åro mera hederli-

ge. Vår förefats år at upföka och framvifa

det nyttiga, det fanna och det vackra /men
ej at uptåcka fel, ty vi kanna mennifkornes

fvaghet för val för at fordra fulikomlighet el-.

ler klandra mifstag och vi bafva ofta varit

Jedsne öfver det^ at Författare (öka undvika

fel för at flippa critik, då de däremot borde

bemöda (ig at (åga något nyttigt eller vac-

kert för at vinna bifall. Det år medelmåt-

tans u/la åra at vara felfri. Det /kulle vara

]ika orimmeliget at påftå det alla de åro vac-

kra hvilka ej åro vanlytte, fom det år oftri-

digt , at en enda fullkomlighet ofta årfåtter

hundrade brifter. — Huruvida vårt omdöme
om denna Differtation , af hvilken vi nu läm-

na Utdrag, år ratrmåtigt eller ej, hån/kjute

vi til den Domftol hvars bellut vi enfamt un-

derkafte ofs, d. å. til våra måft uplyfte och

rått-tånkte Medbröders pröfning. —
§. i. Om Läkare -konfien någon/in /kall

höjas från Qvackfalfveri til den Philofophi/ka

värdigheten, bör man med ytterfta noggran-

het underföka Sjukdomarnes nårmafte orfa»

ker.
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ker. Men i denna få val fom i andra Vettenfka-

per har man fållan hittadt på genvigtn fil San-

ningen innan man långe farit ville i viHfareU

fernas irrgångar och för at bli öfvertyga i om
at få år, behöfver man endaft käfta pgonen

pä de obegripeliga och ofta orimmeliga me-
ningar fom tid efter annan blifvit framgifne

om orfakerne til Gickt. Detta har föranlåfit

Förf. at nogare granfka nåmde Sjukdom och
fedan Han behörigen öfvervågat, ej allenaft

hvilka kropps-befkaffenheter dårfore åro m'ft

utfatte, utan åfven hvad tilfållige orfaker up-

vicka Gickten i få beskaffade conftitutioner,

har Han trodt fig finna at den hårrör af oj-

verfiod pä det födande ämnet fom tjenar til

kroppens underhall. Han anfer denna orfak

för få mycket mera trolig, fom den förkla»

rar de flåfte om ej alla af de Symptomer fom
vifa (ig under Gicktens början och utbrott x

eller ftöder fig på några löjeliga obevifliga hy-

pothefer om /kårpors eller främmande äm-
nens närvaro i blodmaffan , utan år detta of*

verflödiga åmnet fådant, at det, i en annan

kroppens ftållning , ikulle hafva varit ganfka

tjenligt til defs underhåll. —
§. 2. Gickten år en feber-artad Sjukdom

med inflammatorijk värk i fynncrl.et uti ex-

tremiteternes ledgångar» Den åhommer Jkof*

tals , omväxlar med krämpor i magen och

andra invärtes delar
, Jämt vifar fig utan fS-

regängen tydelig utvärtes orfak. Skiljes** från

K 3 Rheu-
.
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Rheumarifmer därigenom at deffe upkomma af

tydelig utvårtes orfak, åro beledfagade med
häftigare inflammatorifk Feber , i akttaga ej

viffa perioder, inga krämpor i de invårtes

delarne föregå, de Hutas ej med någon cri-

tifk fvullnad och angripa utan åt/killnad Per-
foner af alla Kön, åldrar och kropps-belkaf-

fenheter.

§. 3. Genom den förrättning i vår kropp
fom kallas Abforption vinner denfamma fin

ftorlek och /kapnad. Den dageJiga förlufttn

årfåttes genom tilfats af ny närings -faft be-

redd af maten. Det odugliga eller öfverflö-

diga bortföres. Alt detta /ker genom en e-

gen clafs af käril , dem man i anledning af

deras göromål med et namn kallat Abforben-
lia, och hvilkas Hiftoria i fenare tider genom
Hunter's , Monro's , Mascagni's och Crvik-
shank's bemödanden blifvit få väl utredd

och kaftat nya ljus på den Pathologifke Vet-

ten/kapen. Det åro defte kåril fom enlam*
me föra Chylus och Lympha in i bloden,

fom upfupa få väl det nyttiga fom åfveh ibland

det ikadeliga och jämväl en hop Medicamen-
ter, och fom oafbrntit taga bort hvad artairer-

ne lägga til. ött til hör fåledes dem at bi-

behålla jåmnvigten i kroppen. En vifs mängd
näringssaft år nödvändig til hälfa och Jif , då
denna brifter eller öfverflödar blir man fjuk.

Ofverflödet kan komma antingen därutaf at

för mycket i närings-faft beredes, eller dåraf

at
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at abforbentia trögt forråtta fin fyfla , eller fom
vanligaft år af bagge defle orfaker tilfamman-

tagne. Hvad krämpor därigenom upkomma
vifar Gickten, hvars prsegreffa och Sympto-

mer tydeligen utmårka et efter hand tillkapad*

öfverflöd af födande åmne.

§. 4. Gicktens praedifponerande och til fal—

lige orfaker åro få nåra förenade at de fvår-

ligen kunna fkiljas och upråknas dårföre lam-

manblandade, hit höra i:mo, Alären. Gick-

ten anfaller vanligaft mellan 3<f:te och 4o:de

året. Kroppen har då vunnit fin naturliga ftor-

lek och ftadga. Artairerne fom under tilvåx-

ten varit mjuke, uttånjelige och ftörre ån ve-

nerne
3

bli tjockare, ftadigare och trängre.

Plethora fom i ungdomen varit uti pulsådror-

ne, få långe de ånnu bibehöllo förmögenhe-

ten at utvickla fig^ blir nu i ftållet i .venerne

då motftånd i pulsådrorne upkommer dåraf

at de förlorat nåmde .förmögenhet. Följden

håraf år den at blodens återgång til hjertat

blir trögare, venerne utvidgas, Lefren lider,

Haemorrhoider upkomma. Kroppen behöfver

vid den tiden, mindre näring, ty den ökas

ej mera til fin ftorlek. Om då matens mångd
ej min/kas eller kroppens behof ökas genom
ftarkare arbete, måfte nödvändigt mera nå-

rings-faft beredas ån fom nödigt år. At få

år, finner man dårutaf at de åro måft utfatte

för Gickt, fom i ungdomen varit vane vid

ftarkare kropps-rörelfe , men federrnera af val

K 4 eller
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- eller tvång fitta (tillä ocli lefva kråfeligt. 2:do,

Könet, Fruntimmer fä fållan Gikt, åtminfto-

ne ej andra ån de fom åro Kar!vu!ne. Det-

famma fåges om Snopingar och qvinlige Kar-

lar. Mån af fnille och lifagfighet få den fram-

for andra, förmodeiigen dåraf at fådane minft

förfmå goddagar. yXio^Arf» At Gickten fort-

plantas på afkomman kan ingen neka, men
detta låter ej förklara fig om m;n antar nå-

gon fkårpa för defs orfak. Rimmeiigen kan

man uttyda detta genom den likhet fom of-

ta finnes meilan Föräldrar och Barn uti or-

ganifation och följakteligen åfven uti Abfor-

btotium egenlkaper. Årfteiig Gickt vifar fTg

dårföre i yngre ålder ån den förvårfvade. 4:to,

Kräfeligit lefnadsjdtt. Af ymnig och födan-

de i fynnerhet Aniroalifk mat bereder en god
mage mera föda. Alla fpiritueufa drycker be-

redde genom fermentation befordra nårings-

faftens beredande få vida de ej aflenad öka

nsatluften därigenom at de ftimulera magen,
utan åfven underhjelpa fjelfva matfroåitningen.

Men et långt bruk af Spirituof3 likafom af

andra ftimulantia förfvagar omfider, hvarfore

åfven Abforbentia mifta (In tonus och vårk-

famhetj och då nårings-faften ökes under döt

Abforbentia förfvagas, måfte dåraf följa et öf-

verftöd på födande åmne, i fynnerhet fom i

denna håndelfen de afiågfne abforberande kå-

ril ej få lålteligen ftimuleravS fom de til mat-

fmåltningen beftåmde organer, hvilka ome-
del-
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delbarligen vidröras. 5:to, Kåld, Denna ut-

öfvar (in fedativa d. å. förlvagande värkan på
Ablorbentia, hvarigenom deras adivitet min-

imas. Dårföre år kölden ofta en tilfållig or-

fak til Podager- anfall. Dårföre plågas man
maft af Gickt Höft och Vår, då luften år kall

och våt och man finner håraf hvarföre Gickt-

fjuke må båft om Sommaren, hvarföre de of-

ta Jlippa (in Gickt då de refa til varmare Län-

der och hvarföre Gickten år nåftan okånd un-

der hetare Latituder. Den kraft vårman hår-

utinnan vifar, kommer dåraf at den genom
fin beftåndiga retning ökar utdunftningen och

åggar abforbentia at förråtta hvad dem åligger,

§. 5. Då bloden på ofvartnåmde fått öf-

verflödar af födande åmne, men kroppen re-

dan årnätt fin ftorlek, och proportion mellan

tilfats och affÖrfel fåledes år ändrad, börjar

förft Vena Portarum och defs grenar, fom fva-

gaft, at utvidgas. Af denna orfak kanna Gickt»

lärlingar aldraförft hvarjehanJa kråmpor i bu*

ken (om fådt jaamn af Molimina Haemcrrhoi-

dalia. Under denna period lågges åiven grund

til hårdheter i Lefren (0), iom påföljas af

K 5 Gul-

(fl) Som bevis dårpa at förhoppningar i Lefren up-

komma af öiVerfiödigt nårings-åmne , anför För-
fattaren at de gamle Romare > fom höllo Gåslef-

ver för en läckerhet, befordrade defs t ilvåxt där-

igenom at de gåfvo defle Foglar Fikon , godt

Bröd och annan iödande mat, famt underhölls hos

dem genom hetta en beftåndig torft, på det at de

fkulle dricka mycket Mjölk. Han har kant ea
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Gulfot , Vattufot, eller andra ölägenheter hvil-

ka endaft kunna botas genom Gickten fom
afför det ofverflodiga nutrimentet från denna
til någon för lifvet mindre dyrbar del. De
fom på detta fåttet ilippa ofvannåmde fjuk-

domar, åro likväl ej frie från plågor. De
befvåras ofta af flygande vårk nåftan i alla

delar , och detta år hvad man kallar oftadsg

Gickt, Denna kommer dårutaf at Nerverna
lida då vafa uttånjes af det ofverflodiga nu-

trimentet och famma orfak år til Gickt -lik-

nande vårk, hvaraf ungt Folk plågas omkring
manbarhets-åldren. Åfven under detta (ra-

dium lida ofta de invårtes delarne och Gick-

ten antar då hvarjehanda fkeppelfer. Fixerad

eller ordentelig Gickt, fom annars får namn
af Chirager, Gonager eller Podager, kallas

den fom infinner (ig på viffa tider i viffa de-

Jar. Den förebådas gemenligen af förutgåen-

de kråmpor i magen och inelfvorne hvilka

fåfom kånflofullaft fnaraft lida af det ofverflo-

diga nutrimentet. En Feber -rörelfe år här-

med fom oftaft förknippad, och denna Feber

blir allmän då Stimulus fortfar och hela Sy-

ftema

rik och mycket kråfeligt lefvande Man, fom,
utom några obetydeliga forebod til Gickt, måd-
de val ända til förde året och hade beftåndigt

löft lif. Stolgången blef nu fmåningom trögare,

han fick förit en vårk i Regio Hepatis och fe-

dermera en Gulfot fom innom 4 månader lade

honom i grafven. Då kroppen öpnades fants

Lefren vågande 20 lkålpund.
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ftema venofum diftenderas. At få år, finner

man dårutaf at venerne åro altid ftinne och

atoni/ke före Gickt -paroxysmen. Denna di-

ftention blir nödvåndigt-vis betydeligaft på de

fiållen fom åro aflågfne från bjertat , dar få

val vis a tergo och mufclernes tryckning år

mindre fom reforption trögare. Håxaf följer

irritation med påföljande inflammation och

värk, magplågorne minfkas därigenom och

uphöra ånteligen effer en i mennifko-kroppen

allmän lag at en ftarkare Stimulus fortär den

mindre, då det diftenderande och kan fke ut-

gjutna åmnet federmera dels förflyger genom
en Iocal fvett, dels upfupes det och bort-

går med urin, eller ockfå om Gickten år

gammal Jämnas fammangytringar qvar, hvil-

ka i fynnerhet vifa fig vid de mindre ledgån-

garne af bänder och fötter och hafva famma
beftåndsdelar fom de öfrige kroppens fafta

delar. På detta fåttet aflöres det öfverflödi-

ga nutrimentet och kroppen blir for den gån-

gen frifk, men faller åter in i famma fjuk-

dom få fnart å nyo mera ån nödig näring

blifvit beredd och defs abforption hindras ge-

nom någon tilfållig orfak. Flygande Gickt

(Artbritis aberrans) kommer dåraf at de fva-

gafte och kånflofullafre delarne lida måft då

det öfverflödiga nutrimentet år öfveralt lika

kringfpridt i kroppen. Denna /lags Gickt år

i fynnerhet farlig för ga;rde och förfvagade

Perfoner. Då Gickten uphör därigenom at

vafa
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vafa abforbentia upfupa det öfverflödiga nu.

trimentet och detta bortföres genom urin, hän-

der ofta at det deponerar (ig i njurarne, hvar-

af Njurften upkommer.
$. 6. De flåfte meningar om Gicktens or-

faker förfalla af fig fjdfve vid Philofophiens

anblick. Bland defle har hypothefen om en

bloden befmittande Gickt-materia fråmfta rum-
met, ånnu förfågtad af dem fom hålla alt gam-
malt for heligt och alt tryckt for fant, ehuru

de ej ånnu kunnat bevifa defs exiftence med
et enda drågeligit fkål , och fåledcs fela emot
den allmänna regien at förft bevifa det en

ting år til innan man antar det fom orfak

til något. At fura upfligningen infinner lig

före paroxysmen, bevifar blott at magen och
inelfvorne åro förfvagade förr ån den inträf-

far. At Venerifka fjukdomen och Kopporne
hafva fin fmitta, kan ingen neka , ty den fram-

bringar en fig lik materia, men hvem kan

bevifa at få förhåller (Ig med Gickten? Lika

litet utmärker flygande Gickten någon fkår-

pas närvaro, och om man ån /kulle taga fin

tilftygt til Confenfus nervorum för at förklara

phenomenerne , kan man dock ej bevifa at

ikårpan utöfvar fin åvårkan genom Nerverne.(ö)

Man
1

' - i II IM II t

(a) Detta ftålle år i Originalet något mörkt, men vi

finna dock Förf. tanka. Kan menar förmodeli-

gen : At til en fä underbar häftighets forklaran-

de genom Neriernas fympatbie ,* torde Gickt-Jkdr-

* pam forfvarare behofva pdfiä > at den fnarare
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Man behöfver ej anta någon /kårpa då fjelf-

va öfverflödet af våt/kor år Stimulus nog 5 at

et fådant öfverflöd vårkeligen finnes , fer man
dåraf at Venae fvålla före Gickf-anfaUet, oct»

at detta öfverflöd utgöres af for mycket nu-

triment, vifa få val praeg re/Ta , fom de nåmde
concretionerne, hviJka beftå af famma grund-

ämne fom de öfrige kroppens folida delar.

§. 7. Af de anförde orfakerne til Gickt

fer man nogfamt at litet kan uträttas med
Medicamenter under fjelfva paroxysmen. Fle-

re Läkemedel brukas dock med någon for-

mån och man bör underföka huru defie agera.

i:mo, Evacuantia. Emetica befordra abforp-

tion i allmänhet och uttöma den fyra fom
plågar magen före paroxysmen. Lindriga La-

xer-medel underhjelpa blodens omlopp i bu-

ken och afföra åfven tji någon del det öf-

verflodiga nutrimentet. Åderlåtningar förekom-

ma och lindra paroxysmen på famma fått fom
öpna Gyllenådern. De tjena hos ftarka, men
åro /kadlige hos gamla. 2:do, Svettdrifvan-

de medel böra endaft brukas då Pulfen år klen

och naturens krafter ej för/lå at upvåcka den
topi/ka inflammation. Af defie åro de för-

månligaft fom agera endaft på fjuka MUet
och

flyttas jämte nerv-faften genom Nerverne > anat
den värkar på Nerverne, igenom andra, vi
veta ej bvad for canaler eller gängar. Hvem
fer icke at maa på decta fått båft förklarar häftig-

heten med beftånd af den frätande ftårpan.
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och underhålla defs naturliga varma, fom Ull,

Yileklåden och djurs Skinn. Gifves Sudori-

fica invårtes, böra de vara lindrige fom Sam-
bucina och Svafvelblommor. Starkare fom
Hjorthorns-Salt och Renfkt Vin böra endaft

tillåtas för gamle. 3:tio, Stärkande medel

kunna tjena få vida Gickten ofta upkommer
af förfvagad abforption, men kunna ockfå

fkada få vida de vårka i fynnerhet på magen,

ftirka denfamma och oka fålunda berednin-

gen af nutriment. Det tyckes fom Naturen

tilåmnade någon förändring i kroppen genom
alla Gickt-paroxysmer, och denna förändring

begynnes med magplågor 5 ty i:mo, ju läng-

re tid föregår emellan anfallen, defto häfti-

gare åro de, ty mera öfverfiödigt nutriment

år då beredt; 2:do, af famma orfak kommer
det at varken i extremiteterne år ftark i mån
fom magplågorne varit fvåre; 3:tio, alt hvad
fom minikar eller förtar magplågorne, min-

Jkar och förekommer åfven eller up/kjuter

fjelfva utbrottet af Gickten. Detta fker i fyn-

nerhet igenom ftårkande medel och dårutaf

kommer det at de biifvit berömde fom fpe-

cifike emot Gickt. 4:to, Genom bruket af

dylika Medicamenter fom nog kunna före-

komma paroxysmen, men aldeles ej håfva,

utan fnarare öka defs orfak , händer, at Gick-

ten val underkufvas i de delar dem de ome-
delbarligen ftimulera, men den angriper i

ftållet ädlare partier. <:to, Förfarenheten vi-

far
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far ockfå at Gickt-fjuke genom omåtteligit

bruk af ftårkande medel fådt Svindel, Mi-
graine, Slag, Hofta, Andtåppa, Bröft-vattu-

fot, hårdheter i Lefren, Gulfot eller Buk-vat-

tufof. Til denna clafs af Medicamenter hö-

ra i fynnerhet bå/fca faker med eller utan nå-

got Adftringens, Cbinan, jernhaltige Vatten.

Sura Mineral-vatten åro tjenligare for Gickt-

fjuke. 4:to, Irritamia topica fom epispafti-

ca , veficatorier, bränningar, fontenelier, han-

ker, blodiglar och koppningar brukas med
fordel på de ftållen fom vanligaft angripes af

Gickten , då Naturens krafter ej förmå af/kic-

ka det öfverflödiga nutrimentet inifrån til ex.

tremiteterne, eller då def(e ftållen få förlorat

fin irritabilitet at inflammation i dem fvårli-

gen kan upvåckas.

§. 8. Diaeten, det vil fåga et fparfamt och
måtteligit lefnadsfått år det enda medlet at

afböja och utrota Gickten. Föda ur Växtri-

ket föder val mindre, men har andra ölägen-

heter med fig. Den bör nyttjas förfigtigt i

fynnerhet då fjukdomen år gammal och Pa-

tjenten fvag. Den förekommer fnarare ån bo-

tar Gickten. Mjölk -diaet fåges hafva curerat

Gickten. Den tjenar i fynnerhet för unge,

men man bör akta fig för at efteråt återvän-

da til (in fordna vållefnad. Jämte måttelig-

het i mat och dryck och undvikande af för-

fvagande faker, bör man tilhålla de fjuka at

taga fig kropps-rörelfe och i fynnerhet at öf-

va
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va de delar fom varit antaftade af Gickten.

Van Svieten omtalar en Dansmåitare, fom
öfver 20 år 2:ne gånger om året anfågtades

af Podager, men flapp fnart paroxysmen och

undvek all ftyfhet i ledgångerne därigenom

at nöden tvingade honom at efter konftens

reglor bruka ilne fötter, åfven då de värkte

fom måft. —
Deffe åro de uplysningar Förf. .velat gif-

va ofs om Gieken och defs orjoker» Vi of-

verlåmne dem åt Allmänheten, fnarare i Of-

verfåttning ån i Utdrag, ty vi hafva funnit

litet at förkorta och ånnu mindre at utefluta;

men vi hoppas at denna vidlöftighet ej /kall

mifshaga vare Låfare då åmnet år få vigtigt

och få val afhandlat.

Vi anfe de Bevis på hvilka Förf. floder

fin nya mening om Gicktens or[ak for [å myc-
ket mera gällande, fom de öfverensftåmma

med erfarenheten, utan at rinnas motftråfvige

för förnuftets fina fmak och vi våge påftä,

at Han, genom rigtige flutfatfer, bragt fin

mening til en fådan grad utaf fannolikhet, at

den, om den ån ej voro til alla delar bevift,

åtminftone förtjenar at af uplyfte Läkare yt-

terligare ikårfkådas. — I anledning hårutaf

vele vi hårmed hafva vare Arthriti/ke Medbro-
der, de må antingen hotas af en annalkande

eller plågas af en närvarande Gickt, alfvar-

ligen påminte, at fmåningom minfka mäng-

den af fine födande ocb kryddade rätter, af

fine
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fine fpiritueufe och retande drycker; at klä-

da fig val, hälft med Yllefkjortor, til utdunft-

ningens jämna bibehållande; at agta fig för

köld, fugtighet och alla förfvagande faker i

jynnerhet Höft och Vår; at taga (Ig ymnig

rörelfe til undvikande af den Jlapphet fom

altid år en fölgd och et ftrarT för den fjelf-

villiga orklösheten och at hålla lifvet behöri-

gen öppet, dock ej til den grad Medici fter-

corarii eller copropoietici befalla i fin okun-

nighet, få kart dem år at undvika et häftigt

och ömkeligit flut på deras förftorade nöjen,

en för tidig, bräckelig och ångerfull ålder-

dom. Men om någon, oagtadt vare vålmen-

te råd, ikulle vara oeftertånkfam nog för at

fålja fin framtida vålfård och fitt lif, för at

tilfredsftålla magens och ftrupens flygtige för*

nöjelfer och då under plågornes häftighet,

vid det rättmätiga flrarTets åkomft och dödens

förskräckande anblick, vara oförnuftig nog för

at hoppas och elak nog för at fordra, det

Läkare-konften ikulle kunna på en gång ge-

nom Medicamenter bota bråckeligheterne uti

en Machine, hvars innerfta fammanfättning

blifvit aofrått af oordenteligheternes förfvagan-

de åvårkan och tidens tårande tand, få för-

fåkre vi at vi , med bannlyfande af menfk*

lighet och medömkan, (kola- med all möje-

lig Medicinfk kallfinnighet öfverlåmna dem
åt deras vålförtjenfa öde; och om än Mate-

ria Arthritica (kulle angripa deras våfendena

iX.B.Nion* L ad-
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ådlafte delar, ja til och med om den enligt

Herr Hof- Rådet Mujrray's fannoiika upgift

fkulle begifva (ig ad verenda och dar antaga

någon for Patienten mera urfågtelig ehuru för

folkökningen aitid oangenäm /keppelfe, /ko-

la vi, utan barmhertighet för deras böner

och behof, per ufum Inuftionum varium lac-

ka deras blods fyndiga befmitteife til de måft

fcån/lofulle delarne endaft för at låta dem
umgälla fitt fel ocl-f för at låta dem kanna

huru mycket en Läkare kan plåga fine Sju-

ke utan at fela mot konftens, få kallade,

godkände reglor. Hjelper ej detta, /kola vi

éfverlåmna dem åt den vanmågtiga Magne-
tifmens o/kyldiga hycklerier och låta dem i

fin tröfllöfa famn fä emottaga fifta fuckarne

af en inbillad konft, fom påfunnen och un-

derhållen af vanvettet, okunnigheten och fys-

Jeiiösheteti, oagtadt tilfatfen af fitt andeliga

träben, af fig fjelf ftupadt i glömfkans af-

grund från föragtets brant fedan Venus /lup-

pit fine vapeurer och Mars blifvit nödfakad

at nedftiga til lägre ehuru förmodeligen nyt-

tigare yrken än dem, at förklara verldars

/kapeife och tingens uphof.

Men ho tror vår Predikan och vi vänte

ät få befanna hvad Gra v; fager:

- - Where . ignorance is blifs ,

*Tis folly to be wife*

An*
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Anmärkning.

Det kan ej annat an vara for mig ganflka

åfvertygande hvad Hr. Prof. Acrel om Gick-

tens orfak få (inrikt och tydeJigen uti denna
recenferade Afhandling anförer, fom jag re-

dan 1 761 inför Kgl. Veten/kaps-Academien,
uti Svar på defs upgifne Fråga: Hvad kan

vara orfaken at Gickt har i de fenare åren

bli/vit en mera allmän jjukdom här i Lan»
det än til/orene? m. m. tryckt i Stockholm

3762 §. io, 12, 13, m. fl. aldelés råkat

hafva famma öftertygelfe och p. 30 fåfom

allmånnafte orfaken upgifvit: et öfverhand ta-

gande ofverflåd i mat och drick.

Det år gan/ka hugneligit at unge Läkare

nu handledas af en, från grundJofe fordomar

och blötte fpeculative fpitsfundigheter få ren

Lärare, fom har nog lycklig finnesftåJIning at

fjelf infe nyttan af at hos dem inplanta kår-

Jek til enkla och påliteliga fanningar! Jag fef

et^ lyckligt Tidehvarf därigenom beredas for

våra efterkommande och gläder mig at haf-

va lagt en öen under denna grundvalen.

JOH. L. ODHELItff*

L 2 få*
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Väderleken och Gängbara Sjukdomar i

Stockholm } Mänaderne Januarius, Fe-

bruarius och Martins 1788*

Januarius.

1. Morg. 2 gr. k. mulit, dimma, B. 25,63*

Midd. 1 gr. v. mulit, V. B. 25,61.

2. Morg. Th. o. SV, 2. hade fnö-rågnat.

Bar. 25,58. Midd. 2 gr. v. mulit, Bar.

25,55-
'

3. Morg. Th. o. SS O. duggrågn. Midd,

2 gr. v. SS O. fmårågn hela dagen, B.

25,33-

4. Morg. Th.o. SS O. duggrågn, B. 25,33.
Midd. I gr. v. fmårågn hela dagen.

5. Morg. 1 gr. v. SS O. vått fnöglopp, B.

25,24. Riddarefjården upgången. Midd.
1 § gr. v. B. 25,19. e. m. rågn.

6» Morg. 1 gr. v. dimma, Barom. 25,21.
Midd. 2 gr. v.

7. Morg. Th. o. dimma, B. 25,36. Midd.
Th. o. dimma, B. 25,39. af t. fnögade

inpå natten.

8* Morg. 1 gr. k. Ö. Bar. s5,5o. fnogade,

Midd. 4 gr. k. NN O. 2. B. 25,88.
9. Morg. 12 gr. k. klart, B. 25,89- Midd.

2 gr. k. V. 2. mulit, B. 25,79*
lo. Morg. 2 gr. k. NNV. klart, B. 2^,70.

Midd. 2 gr. k. NNO. klart, B. 25,76.

II. Morg.
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11. Morg. Th. o. mulit, B. 25,40. Midd.
Th. o. mulit, Bar. 25,33. aft. klart,

Norr/ken.

12. Morg. Th. o. V. 2. mulit, Bar. 25,03.
Midd. 3 gr. v. klarnade, V. 2. aftonen

Norrfken. B. 24,97.

13. Morg. Tli. o. V. 3 halfmulit, B. 24,83.
Midd. 2 gr. k. mulit. '

14. Morg. 9 gr. k. klart, B. 24,87. Riddar-

fjården tilfrös åter. Midd. 7 gr. k.

ftröm. aft. Norr/ken. B. 24,97-

15. Morg. u \ gr. k. NV. 2. Arom. Bar.

25,27. Midd. 10 gr. k. klart, B. 25,41.

16. Morg. 14 gr. k. ftröm. B. 25,60. Midd.

5 gr. k. klart, Bar. 25,49.

17. Morg. Th. o. NV. 3. mulit, B. 24,90.
Midd. 4 gr. k. NN V. B. 25,18. afton

Norrfken.

18. Morg. 9 gr. k. NV. klart, Bar. 25,49.
Midd. 18 gr. k. klart, B. 2^,20.

19. Morg. 5 gr. k. 0.2. fmåfnå, B. 24,86.

Midd. 9 gr. k. N. klart, B. 25,07. aft.

fmåfnft.

20. Morg. 13 gr. k. N. 2. dröm. B. 25,29.
Midd. 12 gr. k. klart, B. 25,52.

21. Morg. 5 gr. k. SV. fnogade, B. 25,18»
Midd. Th. o. V. mulit, B. 25,14.

22. Morg. 2 gr. v. rågnade, V. Bar. 24,85.
Midd. i gr. v. fnörågn, B. 24,66. aft.

ftarkt fnofall.

23. Morg. 4 gr. k. fmåfnogade, Bar. 24,89.
Midd. 5 gr. k. NV. fnögade, B. 24,94-

L 3 24. Morg.
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24. Morg. 12 gr. k. mulit, B. 25,1 r. Midd.

8 gr* k. NO. fnögade inpå natten.

25. Morg. Th. o. fnögade, S S O. B. 24,42.
Midd. Th. o. V. ftröm. B. 24,42.

26. Morg. 12 gr. k. NN V. 4. mulit, Bar,

24,89* Midd. io| gr. k. NNV. 4. fnö-

gade hela dagen. B. 25,20.

27. Morg. 11 I gr. k. mulit, Bar. 25,60.

Midd. 9 gr. k. N V.

28» Morg. 6 gr. k. fnögade, B. 25,65, Midd.

2 gr. k. O S(X B. 25,70. aft. fnögade.

29. Morg. 3 gr. k. mulit, B. 25,83. Midd.

I gr. k. mulit, B. 25,83*

30. Morg. 1 gr. k. S. mulit, fnögade, Bar.

25,83. Midd. Th. o. SV. B. 25,86.

31. Morg, 5 gr. k. dimma, B. 26,00. Midd.
Th. o. V. mulit, B. 25,95.

Februarius*

1. Morg, Th. o. V. 2. mulit, Bar. 25,91.
Midd. Th. o. V SV. ftröm, B. 25,88-

2. Morg. 5 gr. k. O. klarnade, Bar. 25,63.

Midd. i gr. k. fnögade, B. 25,48-

3. Morg. 6 gr. k, mulit, B. 25,41. Midd.
Th. o. fmåfnö, B. 25,37.

4. Morg. I gr. v. SS V. fnögade, B. 25,40.

Midd. Th. o. S. B. 25,45. til natten

fftmma.

5* Morg. Th, o* NO. fnögade, B. 25,49»

Midd. Th. o. NN O. fnögade hela da-

gen, B. 25,57. , w
6. Morg.



# ) o ( # 167

6. Morg. 3 gr. k. N. mulit, Bar. 25,84.
Prfidd. 1 gr. v. NNO. B. 25,91.

7. Morg. 2 gr. k. fnögade, B. 26,c6. Midd.

1 I gr. k. mulit.

S- Morg. 1 gr. k. mulit, B. 25,94. Midd.

I gr. k. V. mulit , Bar. 25,87. aftonen

No*r(ken.

9. Morg. 6 gr. k. halfmulit, dimma, Bar.

25,79. Midd. 2 gr. k. dimma, B. 25,80.

10. Morg. 3 gr. k. V. mulit, B. 25,90. Midd.
Th. o. mulit, B. 25,94*

11. Morg. 2 gr. k. mulit, B. 25,^8* Midd.
Th. o. muiit, B. 25,95.

12. Morg. 3 gr. k. mulit, B. 25,77- Midd.
Th. o. V SV. mulit, Bar. 25,74. afton

fnögade.

13. Morg. 10 gr. k. N. 3. halfmulit, gallfno,

B. 25,82. Midd. 11 gr. k. N. 2* mu-
lit, B. 25,89-

14. Morg. 17 § gr. k. N. 2. ftröm. B. 25,91.

Midd. i4.gr. k. N. 3. mulit, B* 25,90.

15. Morg. 17 gr. k. N. 2. mulit, B. 25,81.
Midd. 12 gr. k. NNO. klart, B. 25,77.
aft. Norrflken.

16. Morg. 15 gr. k. N. 2. hade fnögat, B.

25,55. Midd. 12 gr. k. NO. mulit, B.

25,49-

17. Morg. 20 gr. k. halfmulit, Bar. 25,29. %

Midd. 13 gr. k. ftröm. J3ar. 25,30. aft.

fnögade. ,

18» Morg. 17 gr. k. mulit, B. 25,33. Midd.

'

14 gr. k. ftröm. lugnt.

L 4 19. Morg.
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I9# Morg* 15 gr* k* lugnt, mulit, B* 25,1g*

Midd* 12 gr* k* O NO, fnögade hela

e* m* B* 25, 13*

£0* Morg* 16 gr* k* ftröm* NN V* B* 24,8 5

Midd* 13 § gr. k. B* 24,98*

21» Morg» 24 gr* k* klart, lugnt, B* 25,07*
Midd. 9 gr* k* klart, B, 25,12*

22* Morg* 14 gr* k* N. ftrömoln, B. 25,21*
Midd* 9 gr* k. NO* ftröm* B* 25,15*

23* Morg* 10 gr* k* NO* fnögade, B* 25,05*,

Midd* 8| gr* k# NQ* fnögade hela

dagen*

24* Morg»«io gr* k* mulit, B* 2,504* Midd*

9 gr* k* B* 25,10* N* fnögade til aft*
u

och natten.*

25* Morg. 10 gr* k* N* fnögade, B* 25,05*
Midd* 6 gr* k* NO* fnögade hela da-»

gen och natten*

SÖ* Morg* 6 gr* k. N. 3* fnögade, B* 24,76*
Midd* 6 gr* k. NN V* 3* fnögade he*

la dagen inpå natten*

27* Morg* 9 gr* k. mulit, B* '25,00. Midd»

&. g r * k. V* galifnö, B* 25,10*

28* Morg* 10 gr* k* fnögade, Bar* 25,30*
Midd* 4 gr* k* mulit, B* 25,39*

29* Morg* 6 £ gr. k. mulit, B* 25,55* Midd»,

5 § gr* k» O NO. mulit, B. 25,66*

Martius.

j* Morg* Ig gr* k- ftröm* B* 25,79*, Midd*

H §
r
< •*« ONQ» klart

a B» 25,88*

2* Morg*
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2* Morg. 14J gr* k* mulit, fmåfnögade,

B. 25,77* Midd* 8 gr* k « O» mulit, B»

25,63*

3. Morg» 23 gr* k» ftromoln , Bar* 25,39*
Midd* 11 >, gr. k* klarnade. B* 25,32*

4* Morg* 10 gr* k* S* mulit, Bar* 24,96*

Midd* 5 gr* k* VN V, fnögade, B* 24,82»

5* Morg* 16 gr* k* ftromoln, Bar* 24,80*

Midd. 11 gr* k* NN V* 3* fmåfncgade,

aft* Norr/ken*

6* Morg* 17 gr* k* ftröm* B. 24,96* Midd.

7 1 gr* k. klart, B* 25,00. aft* Norr/ken*

7* Morg* 9§ gr* k. O NO* fnögade, Bar*

25,oi* Midd* 5 gr* k. O. 3. B* 24,93*
fnögade hela dagen*

8* Morg* 5 gr* k* NN O* 2* Bar* 24,92*

fnögade, Midd* 5 gr* k* N* fmåfnöga-

de, B* 25,03*

9* Morg* 15 gr* k* mulit, B* 25,21* Midd*

8 gr* k* ftromoln, B* 25,31*
lo* Morg* 13 gr* k* ftröm* B* 25,38* Midd*

5 gr* k* klart, B* 25,43*
II* Morg* 11 gr* k* klart, B* 25,58* Midd*

Th* o* klart, B* 25,65* V*

12. Morg. 5* gr* k* V* 2* ftröm* B* 25,61*

Midd* 1 gr* k* V SV* 3. halfmulit, B*

25,60*

13* Morg* 5 gr. k* mulit, B* 25,50* Midd*
Th* o* ftromoln, V* B. 2548*

J4* Morg* 7 e
p,r* k* klart, B* 25,63* Midd*

Th.o* Ö* klart, B* 25,75* natten Norr-

&eq* L 5 J5* Morg*
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15* Morg* 14 gr. k* dimma, B* 25,83* Midd*

2§ gr* k* klart, B* 25,8<>*

l6* Morg* 15 gr, k* dimma, B* 25,86* Midd*
2 gr. N klart, B** 25,89*

'

17* Morg. 10 gr* k* klart, B* 25,78* Midd*

3 gr* k* ONO* 3* klart, B* 25,68*

18* Morg* 3| gr* k. O* mulit, fnogade, B*

25,55* Midd* i gr* & Th* o* mulit,

B* 2 5,58*

19» Morg» 5 gr* k* mulit, B* 25,64* Midd*

§ gr* k* mulit, B* 25,68*
2o* Morg* 4 gr* k* mulit, B* 25,70* Midd*

3 gr* k* ftromoln, B* 25,73*
21* Morg* 3 gr* k* mulit, B* 25,63* Midd*

I gr. v* mulit*

22* Morg* 5 gr* k* mulit, B* 25,63* Midd*
I gr* v* O* ftromoln, B* 25,66*

23* Morg* 6 gr* k* mulit, B* 25,61* Midd*
1 I gr* k* mulit, B* 25,58* aft* fnogade*

24* Morg* 3 gr* k. O* fnogade, B* 25,39*
Midd*Th*o* O SO* fnogade hela dagen*

25* Morg* 5 gr* k* ONO* fnogade, B* 25,38*
Midd* 1 gr* k* NO* mulit, B, 25,42*

26* Morg* 10 gr* k* klart, B* 26,55* Midd*
Th* o* klart, B* 25,73* aft* Norr/ken*

27* Morg* 15 gr* k* klart, B* 25,73* ONO*
Midd* 1 § gr* k* B* 25,73* aft* Norr/ken.

28* Morg* 10 gr* le* klart, B* 25,71* Midd*
1 gr* v* NO* B* 25,73* e* m* fnågade*

29* Morg* 4 gr* k* fnogade, B* 25,65* Midd*
Th* o* mulit, B* 25,65*

30* Morg*
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304 Morg* 3 gr* k* halfmulit, Bar* 25,60*
Midd* 2 gr* v* klart, aft, Norrlkeru

31. Morg. Th*o* S* mulit, B. 25,44* Midd*

3 ^ gr* v* S* rågnade inpå natten, Bar*

25,33*

Sjukdomarne hafva varit: Koppor och Kik-

hoffa hos Barn fporadice ] hos äldre Hals-

fluffer mer och mindre elaka med bulningarj

Remitterande Febrar , fom i flutet af Martius

forbytt fig til Intermittente. Den ftarka köl-

den i Februarius och Martius har ock vifat (in

värkan hos flere med Förkylningar, någon
Pleurefie, Hofta och Metaftati/ka åkommor i

wnderlifvet.

Nyheter

:

Prof. Thunberg håller före at det gifti-

ga Trädet Buhon Upat (Se Band. 5. p. 210.)

troligen år en Sideroxylon 5 defs värkan på
Delinqventer år ofelbar och fann, men ce-

remonierne vid Giftets famlande år en vid-

fkepelfe, åfven fom det ej heller år fant at

intet annat Tråd kan våxa omkring detta.

Det år mindre farligt at taga en Qvift eller

en Blomma dåraf, ån at famla defs Saft och

Gummi. Oen Java år i fig fjelf på många
ftållen ganfka ofund, utan at detta Trädet
har dåri någon del.

Utur
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Utur Giomale per fervire aHa Storia rag-

gionata deJJa Meäicina , di qvefto Secolo. Tom.
Hl, fom tryckes i Venedig, får man lära at

Curen med Lacerta paluftris (a) emot Kräf-

tan och Siphilis ej Jflagit an , ehuru fomlige

Patienter nedlvålgt 95 , andre 31 och andre

120 ft. fådane Ödlor. Men emot Scrophula

hafva de vifat kraftig värkan 5 åfven få emot
fvåra årftelige Hud-utJIager, i förening med
Decotfum Dulcamarae,

Medicin» Adjunkten vid K. Acad. i Lund
Doftor Joh. Henric Engelhardt, år befor-

drad til Mathefeos Ledor vid K. Gymnafium
i Götheborg, jämte Caracler af Profeffor.

F. D. Provinc. Medicus Doåor Johaisj A-
dolf Dahlgren år d. 17 Sept. i Nåder för-

ordnad til Stads -Phyficus i Uleåborg, famfi

Intendent vid dårvarande Håifo- Brunn.

AffefToren , Medicinae Profefloren vid K«

Acad. i Abo och Ridd. af Kgl. Vafa -Orden
Daftor Johan Haartman afled i Åbo d. 29
December 1787 i e« ålder af 62 år och 3
månader.

Kgl. Chirurgiika Academien i Paris har

för 1788 emot vanlig belöning upgifvit föl-

jande frågor: 1:0, Huru må antalet af de

Inftrumenter hunna zninfkas, fom dra upfund*

ne i affigt at uttaga främmande kroppar utur

Sär, fynnerligen de fom åro Jkutne; och hvil-

ka dro de nödvändiga Inflrumenter , / detta

K-
» "' -' 11 n i 1 .i i n *- ' "

(o) Se Band. f p. 4a.
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effeende, rfter färjkilte måjelige handelfer ^

jämt hvilka reglor
, Ja i Theorie Jom Praflh

qve^ tjäna til at Htftaha deras nyttiga använ-

dande ? 2:0 , Hvilka forefkrifter dro de for*

tnonligafte angående lindrigare och fvårare

Sårs dageliga forbindning
, på färjkilte krop-

pens delar
,
famt huru bår man med infjgt och

Jkickelighet använda de dithorande Injlrumentert

Uti Militair - Hoipitalet i Stralfund hafva

*737> 172 Sjuke blifvit intagne, af hvilka

II med döden afgådt(d), 114 frilke och 4.

obotelige utgådt, men 14 vid årets Hut än-

nu njutit fkötfeJ.

Uti Stralfund/ke Stads - Lazarettet åro un-

der famma tid 51 Sjuke vårdade, af hvilka

28 utgådt fri/ke, 3 oboteJige, 13 aflidit (6)
lamt 7 åfverblifvit til detta år.

Herr Prof. And. Sparrman företog [ig in

Maji 1787 en utlånd/k Refa til Paris och har

mot Höften från Havre de grace vidare gådt

fjövågen öfver til Oen Goree belägen på vå-

ftra kuften af Africa under 16 gr. Latitud,

famt fkail årna därifrån med Franfka Han-
delslkeppen begifva fig til Antillifke Oarne i

Veft-Indien. (c)

Uti Fredrics Hofpital i Köpenhamn åro

ar 1787 > 2164 Sjuke intagne, afhvilkei946
Uti

in 1 1 1 » 11 . 1 m m 1

(fl) Således en bland 15 å 16.

(ö) Som är en af fyra.

(c) Detta har icke blifvit vårkftålt, utan år han ny-

ligen cil Paris åteifceaune.n.
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utgådt och 218 wed döden äfgådt, fåledes

nåftan en bland lo. Uti Accouchemens Hu-
fet dårrtådes åro under famma tid 636 för*

löfte och 696 Barn födde. Uti Köpenhamns
Stad åro 3065 födde och 3484 döde, fål«-

des 419 flere döde ån födde.

För båfta Svaret på den af K. Chir. Aca-

demien i Paris upgifne Fråga: Hvilken dr den

fordelagtigajle jlzapnad pä de Inftrumenier in

Chirurg ftändigt bor bära hos fig , fäforn Mir-
tenblad^ fma Skedar , atfkiUige [lags Tänger

^

m* m* och hvilka reglor bor man enligt Kon-

ftens lagar följa vid deras nyttjande ? utdel-

res i April 1737 ftörfta Belöningen til Herr

Des Granges, Ledamot af Chir. Collegium

i Lyon. Likaledes en Medaille om 300 Liv-

res för Forlofsnings-Vetenfkapens utvidgande,

et Praemium ftiftat af Hr. Vermont (d), til

Hr* Boucher: AccefTit feck Hr. Maussion,
Prof. i Chirurgien i Orleans

,
jåmte 5 andre,

hvilket var en Medaille om 100 Livrés.

» Hr. Doåor Lange i Cronftadt, i Sieben-

burgen, har med Belladonna gjordt följande

förfåk uti Pcjlenx Han gaf 5 Patienter, fom
voro fjuke af Peft, af hvilka 3 ft. hade Böl-

der allena och 2 it. både Bölder och Car-

buncler, hvardera 2 gran Beliadonnae- blad

meå Socker til Pulver refrie, uti Thé af He-
dera Terreftris, och det 2:ne gångbr om

' dygnet, med den lyckliga påföljd at alla deffe

fri-
i 1 I i . 1 . . .1 1 11 11 II—»————

(ö) Se 'därom Bandet 6* p f 2o6«



fri/knade; de fingo en häftig fvett och utfla-

geri kommo båttre fram. Flere förfok kun-

de han ej få göra emedan Peften afftadnade.

(Allg. Litt. Zeit. 1788- N. 10.)

För båfta Svaret på den 1736 upgifne

Frågan: Om Tårjkartade Ut/lag kallade Mug»
vet m. m. (Se B. 7. p. 36.) ar en fördub-

Jad Belöning, 1200 Livrés, utdelt af Kongl.

Medicinfka Scicieteten i Paris, til 4 Autho-

rer fom delt Societetens upmårkfamhet, på
det fåttet, at 2 Guld-Medailler om 400 Liv-

res hvardera gåfvos til Hr. Doftor Francois

Sanpont, hemma i Barcelona i Spanien och

Hr. Jean Aer. Auvity, Chirurg vid Hitte-

barns- Hufet i Paris och Led. af Chir. Aca-

mien, farnt 2 andra Medailler om 200 Livr.

hvardera til Hr. J. T. van der Wympers se,

M. D. i Leyden och Hr. Jadso Koopmans,
Chemiae Prof. i Franecker och Holland. Ac-

celTit århöllo Hr. D:r Justus Arneman, Pro-

feffor i Göttingen och Hr. Doftor Leb. Fr.

Benj. Lentin, Prafticus i Luneburg. På den

upgifne Frågan : Om förmånen at utröna Luf-
tens renhet m. m. (Se B. 6. p. 5.) fom ge-

nom förnyade tilökte Prifet nu hade at vånta

600 Livrés i Belöning, utdeltes en fådan

Guld-Medaille nu för det båfta Svaret til Hr,

Jurine, Ofver- Chirurg vid ftora Hofpitalet i

Geneve 5 Acceflit feck Herr Julius C>esar

Gattoni, Canonicus vid Domkyrkan i Sta-

den Como på Sardinien.

För
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For Medicin/ke Topographi/ke Befkrif-

ningar belöntes 1:0, Herr Do&or Laucoulx

för be/krifningen om Nedre Limoufin j 2:0,

Herr D;r Cattin, för beikrifningen om Sta-

den Nolay i Bourgogne$ Hr. Dit Amoreux,
Sonen , för befkrifning af Sjökuften vid Mont*
pellier. Defsntom förklarade Societeten (ht

välbehag til 5 andre Läkare för BeJkrifnin-

gar af deras hemorter.

För 1789 åro följande Frågor upgifne:

I?o, Hurudant är bejkaffenhcten af Var , och

genom hvilka tecken kan man igenkänna dei
,

jynnerligen H Broft-fjukdomar ; Svaret bör in-

iandas innom d. 1 Maji 1789 ocn Belönin-

gen år 600 Livrés. 2:0, Hvad är orfaken til

de händeljer i Tela CeUulofa , hvaraf mänga
nyfödde Barn pläga vara angrepne , och hvad
medel gifvas til at förekomma och bota dem ?

Belöningen år 1200 Livrés och Svaret bör

vara infåndt innom d. 1 Januari! 1789»
Kongl. Medicinfka Societeten i Edinburg

har upgifvit följande Fråga: Huru många
Luftarter gifvas} af hvad natur äro del och

hvad värkan hafva de} Prifet år 20 Guinéer

och utdelas år 1789» (Allg« Litt. Zeit. 1789*

N. 16 m. m.)

Uti Salgrenska Sjukhufet i Gfitheborg

åro år 1737, 160 Perfoner intagne, af hvil-

ka 12 dödt, jo7 åro gratis underhållna, 4?
voro Barnaföderlkor och fåledes 148 frifke

och til en del qvarblefne til 1788*
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Utdrag af et Bref til Utgifvaren frän S*

Ö---N d. 8 April i?88>

Jag tror mig böra berätta fåfom nå*

gon befynnerlig omftåndighet och hvilken

torde förtjäna upmårkfamhet, at åfven Troll»

Jldndor någon gång anftålla ftråcktåg
y

få-

fom Gräshoppor, och det i odrågelig myc-
kenhet. Jag år ej dårtil fjeiffynt vitne 5 men
Herr Lieutenant Adlerbekg berättade det Pin-

geftdagen, för et par år fedan, då folket geck

utur Djurhamns Kyrka , liklom en (ky kom-
mit öfver den flora Harö-fjård, och omfider

bortfkymt Solen, famt befunnits beftå af idel

TroUjldndor) fom upfyldt Juften få högt ögaÉ

knnde ftråcka (ig. Detta tåg påftod emot e

a

fjerdedeJs timma^ då uppehåll ikedde. Men
fnart kom ånnu en lika fvårm , fom af det

famlade folket betraktades med mycken ha-

penhef, emedan ingen påminte dg hafva fedt

en dylik håndelie. En del af deffa Infe&ec

funnos redan få tröttade, at de nedfölio och
fiöto på vattnet, och då de af vågen drefvos

til ftranden vid bemålte Lieutenanis Gård,
famlades hönfen at fpifarJem, men någre om-
kommo af denna föda. Tåget geck från 6-

fter til vdirer, öfver en fjård om 2 mil, och
dränkte (ig förmodeligen hela ikaran. Mia
fagsman be/kref afven denna TroUJldnda ur

minnet få tydeligt, at jag igenkände den föf

LibeUula grandis} hvilket hanftraxt beftyrk-

/X.B-N:ol2. M te,
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te, då jag, ur min famling, framgaf en låda

af detta flågte til at ftyrka whningen af be-

råttelfen. Lyckligt vis åro deffe infefter ej

farlige for grödan (afom Gräshoppor. Det år

fannolikt at deffe kommit från Åland , famt

at håren mycket blifvit förmin/kad innan den

hann til ofs j ty åt den kofan hvarifrån tågQt

fkedde , ligga endaft Sandhamns Holmarne,
fom til rymd åro obetydlige.

Angående Svalors drånkning har jag no-

ga efterforikat hos vare Skärkarlar. De haf-

va gemenfamt erindrat ftg , at Svalor hafva

fåtts någon gång i Notar, och vid vårmen

qvicknat. Jag har dock icke något få får/kt

bevis, fom jag ön/kade. Men orfaken år

handgripelig. Om Svalan dränker lig uti vafs-

bånkarna , få kommer den ej for Noten , fom
altid dragés på rent vatten. Jag har lofvat

belöning för at få en Vinter* Svala, men det

har icke lyckats. Likväl tviflar jag icke, det

ju Svalan dränker fig. En belkedelig Bon»

de förfåkrade mig, at han, en vinter, fann

en Svala i fin brunn, hvilkeo uti vårmen fick

Jif, och flög öfver rummet. En Adelsman

har ock Ikrifteligen Törfåkrat mig, det han, i

början af September, då han jagade på en

Ö, fcdt en tropp Svalor, fom med et fyn-

nerligt late kringrlögo och ftundtals hvilade

på en bänk af Arundo Phragmites. Under
det han fom båft betraktade dem (ittande och

fjungande, ftörtade fig hela ftaran i et ögna-

blick
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blick i vattnet, fåfom i et tempo, och han

fåg dem icke mera. För öfrigt har jag fun-

nit följande Theorie hos Allmogen i denoa

del: Svalorne åta frön af vaden 5 blifva då

tunga , at de fjunkaj men emot våren

åro fröen fmålte, få at foglen då upflyter.

Detta förtjenar ingen upmårkfamhet, men vit-

n3r dock , at Svalans drånkning år anfedd

för en afgjord fak. Ingen har fedt Svalor

tåga fram och åter. Aldrig ökas de. Om
våren kommer en och en, på fina vanliga

ftållen, emot ftråckfoglars maner. Många om-
komma då under vintren. I bergsfkrefvor har

ingen funnit dem vintra.

Under nåftl. år 1787, hafva vid det at

Samhållet Pro Patria vårdide Barnfångs-Hu-

fet, belågit å Norrmalm och Badftugugatan*

9g Bamaföderikor blifvit emottagne, förlöfte

och /kötte 5 af hvilka 79, uti de allmånna

Rummen, på Inrättningens egen bekoftnad,

njutit förplågning, (kötfel och läkemedel, men
de öfrige 19 emot en billig afgift aldeles o-

kånde, uti far/kilta rum blifvit med alla mö-
jeliga beqvåmligheter förfedde- Alla defifa för-

löfte Perfoner hafva fullkomligen frifka utgått,

utom tvånne, hvilka af medbragte fjukdomar

några dagar efter förlofsningen arlidit. Af de

framfödde 102 Barnen, hafva tvånne varit

M 2 tviU
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tvillingar, Gåffar 43, Flickor {4, dödfödd*

4 och fåledes 93 döpte; hvilka til upfoftran

och underhåll jåmvål befordrade blifvit, utom
några få, for hvilka deras föräldrar fjeifve

dragit föfforg.

A» F. Wedenberg*

Embets-Berättelfe af Provincial-Medicus i

Linköpings diftriåf, Doä J. G. Lodin.

Jag får nu åran inkomma til Kongl. Col-

legium med beråttelfe om de Åmbets-göro-

mål, fom under förflutna året förefallit: In-

ga epidemilka fjukdomar hafva vifat fig , u-

tom i Slotts-häcktet, hvareft en fnar hjelp fö-

rekommit (mittans vidare utbredande.— Med
Venen/ka fjukao förhåller det (ig lika fom
förr: många åro bulpne och många hafva til-

fjuknatj dock tycker jag, at fjukdomens cu-

rerande gått fortare, fedan jag börjat med
Laxativer jåmte Mercurens bruk.

Apotheken i Lindköping, Norrköping och
Söderköping, har jag viliterat och befunnit

dem alla i ganlka godt ftånd.— Tvånne be-

figtningar på döda kroppar har jag, på Herr

Barons och Landshöfdingens ordres, företa-

git, nemligen:

Den 2 Januari! på Drängen Peter Svens*

fen, hvilken, fåfom mifstånkt at hafva an*

gifvit



# ) o ( # I8i

gifvit oloflig Rfå*vins-brånning, blef /lagen til

döds på Refebro Ång i Löths Socken, och

befants hans kropp få omånlkligt handterad,

at armar, rygg, clunes, lår och ben voro be-

dkta af en högröd fvullnad, och bloden få

ymnigt extravaJerad i fela cellulari
y

at hjertat

och venae cawe voro torna.

Den 10 December på Arreftanten Peter

Pehrsson Ahrbekg, Tom, efter en ftöt i vån-

ftra fidan, dog innom några minuter. Vid ob-

duåion fants en god kanna blod utgjuten i

buk-caviteten, Mjelten fönderbruften och af

fjukdom få angrepen, at han ej tålde minfla

vidrörande, utan föll fonder i en mafla emel-

lan fingrarne*

I början af året blef jag kallad til en Yng-
ling om 13 eller 14 års ålder, fom var an-

gripen af fpafmer i fyeia vanftra fidan. 1 bör-

jan var fvårt at utröna, om detta vårkeligen

var fjukdom eller fjelfsvåld; men det onda
förvärrades fnart til en rigtig Chorea S:ti Viti.

Egenteliga orfaken til fjuk domen år mig än-

nu obekant; men curen lyckades ändock. Flo-

res Zinci förföktes förft, men utan fynnerlig

nytta. Båttre och fåkrare värkan fann jag af

Rad. Valerianae i pulver, från | u. til 3 vj

om dagen, famt Oieum Cornu-Cervi reclirl-

catum , hvarmed continuerades tils fpafmerne

fmåningom uphörde , hvarefter Kinkina fedan

användes. Härigenom blef fjukdomen alds-

les håfven; men för fikerhetensikull tilftyrk-

M 3 t*
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te jag Patienten at nyttja Medevi Brunn och
kalla bad, hvilket lyckades få at han alt fe-

dan mått väl.

I början af våren dog under min hand
en hederlig och allmänt ållkad Pråft, vice Pa-

ftorn Magifter Åstrand från Norrköping. Så

fnart jag kom til denna Mannen frugtade jag

för hans lif. Lungorna upfylda af en collu-

vies ferofa, låg puls, oren tunga, blekt och

pufligt anfigte , hufvudvårk , omväxlande hetta

och köld, tryckning på bröftet jåmte fvår ho-

fta , voro alla tecken til en Peripneumonia

notha. Jag förfkref Lac Ammoniacum, fom
fnart orfakade ymnig uphoftning ; men natten

emellan 3;dje och fjerde dygnet, då fiark

fvettning infallit, har Patienten låfkat (ig med
at hålla kalt vatten i munnen, hvarefter all

uphoftning afftadnade , och blef fedan omöje-

ligt at återftålla den. Veficantia och epifpa-

ftica gjorde platt intet. Patienten dog på fem-

te dygnet. Liket fördes fedan til Norrköpings

öpnades dår, och befants vandra lungan va-

ra aldeles förtärd: dår har endaft varit en hö!-

fia med materia. Högra lungan har varit faft-

våxt. Underligt var, hvilket förtjenar en Me-
dicin/k anmärkning, at han under en få fvår

lungfot kunnat blifva kt. De fom kant ho-

nom förr, intyga, at han för några år tilba-

ka varit gan/ka mager.

Härifrån kan inkaft fås emot de nyares

£it4.*T07rokcriv förmedelft eldsluftens väikan

på
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på Chylus m. ro. och de åldres trånfot ifrån

exulcerationes vifcerum.

Ambets - Relation frän Doåor 30H - Lr-

MJNy Provincial-Medicus i Nerike for

är 7787.

I början af året, anda til och med April

månad, åfven i flutet, neml. i Oftober och
November var ej ovanligt at Barnaföder/kor

anfaftades af Peurperal feber. Hos en del

af dem härrörde den af oförmodade (innes-

rörelfer, hos fomliga af dem kom den af för-

Jummade evacuationer före och efter förlofs-

ningen, hos en del var den, om jag måfå-»

ga, idiopathilk, 2 det ingen orfak kunde up-

tåckas.

Så fnart pulfen, utan mårkelig orfak bör-

jade blifva ganfka låg och tåt, bröften i haft

/lappa , måfte efter Doulcets Method häftas

med lindriga emetica, om den fjuka (kulle

kunna råddas, och fedan Oleofa nyttjas,

famt flitigt drickande af
a

Infufum Menth*
Piperitidis, dårpå Kina. Åtta ftycken blefvo

hårmedelft räddade. Trenne, af förftnåmde

orfak, dödde.

I anledning af de underråttelfer jag läm-

nat Herrar Paftorer, om förhållandet i bör-

jan af Rödfot och Rötaktiga Febrar, hafva de

M 4 ftraxt
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ftraxt blifvit dampade, få at på förledne år

ingen requifition til Landshöfdinge - Ämbetet
afgådt om refor i det ämnet 5 men det har

varit få mycket mera befvår med befiktnin-

gar på fjelffpillingar, illa ilagne, fårade och

mördade, för hvilkas underfökande jag of-

taft nödgats lämna betydeljgafjuka, i brift på
hjelp, emedan ingen Provincial - Fåltfkår hår

i Länet är at tilgå, ej heller år til Lön nå'

gon Fond. Stads- och Lazaretts-Fåltlkårerne

åro vid fådane tilfållen hvar på fit fatt hin-

drade, TilfAlle hafva de ej heller , under

min frånvaro, emcttaga til /kötfei de mig an-

förtrodde fjuka.

Lånets Apotheker har jag vifiterat, hvar-

Öfver tvånne Profocoller medfölja. De tvåa-

ns fom reftera, (kola ötverftyras, då jag kom-
mer til mit hemvift, ty jag år nu ftadd på
relä i Nora Bergslag , för där grafferande

Feber.

Årligen förr har jag nödgats klaga öfver

Apotheket i Afkerfund, men oaktadt fvag de-

bit, har dock Apodiekaren gjord* all mojelig

rlit til förbåmings , få, at det fom finnes år

godt och jÖrfvarligit , fom Protocollet (kali

utvifa. Örebro och Nora åro dock de för-

nåmfta. Det förra år fom et Magazin för de

mindre Apothek i Lånet, och det fednare

tlflar i accurateffe och godhet med alla.

Och fom jag, hvarken til Lindesberg ef-

kf Aikerfqnd på hela året haft kailelle til nå-

gon,
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gon fjuk , liar jag åndå för ordning , enligit

Inftrutfionen, gjordt refa på bagge ftållen.

Under mina reior i Lånet har jag förhört

och underrättat Barnmorfkorne , i fynnerhet

at agta på de kännetecken , lom vifa lig vid

jnftåilandet af Puerperal Febern.

Alla forter af Vattenfot hafva nog varit

gangfe. Efter fårberedning , har Digitalis

purpurea vifat härlig värkan, men bör med
mycken varfamhet nyttjas , hälft långe torkad,

i fmå fatfer, famt då man nyttjat henne 5 a

6 dagar, åtven få långe at hålla up, innan å

nyo continueras. At förekomma defs befvår-

Jiga fölgder, hafva Aromatica, ja ock ibland

opiater varit nödiga. I Hydrope peåoris och

Anafarca år den dock kraftigaft.

Omkring Örebro år en Gyttja påfunnen,

fom i godhet och nytta nåra liknar, Loka
f

och har förledne Sommar, vid AdoJpfcBergs
Brunn med mycken förftel blifvit brukt, vid

det dårftådes inrättade Badhus.

Hos de rått många Kopp - Patienter jag

förledne år haft, obferverade jag, at vid, och
inemot mogningen ju fiere Koppor fom öp-

nades, ej allenaft i anfigtet , utan ock öfver

hela kroppen, defto lindrigare, och o ftaft nå-

ftan omårkeJig blef febris fecundaria, och
den dårmed förknippade klädan , i fynnerhet

om tillika något Laxans Mercuriale gafs. Det-
ta har jag åran upgifva , icke fom något nytt,

utan för at vifa nyttan och nödvändigheten

M 5
dåraf

,
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dåraf, fom år obe/krifvelig , ty därefter blifva

obetydeligs årr
3
famt mindre qvantum af re-

forberad materia, följakteligen mindre påfölj-

der därefter af utflag och bölder.

Dito af Pr. Med. i Hedtmora Difiriét,

AJJejfor Blom.

Sjukdomar , Ij87*

J anuariu s.

Plcurefier och Ptripneumonier , fom hos

någre voro dödande, förfpordes, på flere ftål-

len, i Husby Förfamling.

Rheumatifke Värkar angrepo många och

vifade fig ganlka envife.

Rötfeber fortfor i Folkerna Förfamling.

Den %de upkommit dar, i December månad
det nyfs förftutne året, och i fynnerhet g ras-

fe ra t i Byn Åvefta. Nu var den utfpridd til

Byarne Sönnbo, BÄgshyttan och Bäsningen,

dit jag d. 9 i denne månad, på Landshöf-

dinge-Embetets anmodan , måfte göra en refa.

Månge voro val dårftådes fjuke , men ingen

häftigt eller farligt. Vid återkomften öfver-

(kickades Medicamenter, och de, fom dem
vederbörligen nyttjade, blefvo, kort därefter,

fri/ka och reftituerade.

F ebruarius*
Pleurefier och Rötfebrar voro gångfe, fom

i förra månaden 5 men icke dödande, om god

fkötfel, i början och tidigt, emellankom.

Mar-
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Marti us*

För Rötfeber fåndes nu Medicamenfer til

Flöda Förfamling i Wåfter-Dahlarne, dår den-

ne fjukdom fporadice gått , fedan November
månad förra året; men började blifva mera
allmän och fprida (ig.

£n död Karl, från Husby i Öfter-Bergs-

lagen och Lill-Sund, öpnades den 2 Martii,

fom hade tagit lifvet af (ig med Fårgift. Symp-
tomerne hade varit (utom grufveiig ångeft) up-

kaftning och tåta dejeeliones, genom ftolgån-

gen, af blod. Vid öpningen befants magens
inre fida gangrenerad och blodig : defs tu-

nica villofa mörkt purpur -^färgad, anfrått och

på fomlige ftållen af/kafven", famt för öfrigt

beflrödd, med hår och dår qvarfit tände, grof-

va Arfenic lilka korn.

En Soldat af Kongl. Wåftmanlands Re-

gemente, boende i Grytnås Förfamling, öp-

nades likaledes den 12 Martii. Han före-

gafs hafva omkommit genom et förut före-

gångit flagsmål med någre af fine grannar^

men vid befigtningen befans han hafva dödt

af ordentelig Peripneumonie. 1:0 I bröftet

företedde fig högra Lungfliken ganfka liten

,

hppfallen, fladdrig och lös, utanpå något in-

flammerad och inuti fyld med var , fom til-

lika vitnade, at han därjämte i lifstiden varit

angripen af en redan långt avancerad Lung-
fot. 2:0 Den vånftra Lungfliken ftarkt in-

flarn-
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flammerad , utanpå fvartnad och inuti upfyld

af congrumerad blod ; hvarförutan äfven på
defs yta förekommo flere gelatinöfe ftocknin-

gar och Adherencer ?i gulgrön färg
,
(Croutes

- gelatineufes) famt 3:0 PJeura, få val fom 4:0

Pericardium och 5:0 Mediaftinum, ftåcktals

inåammerade.

Ophihalmier åkommo många.

Nägre fingo Blodjpoitningar.

Rheiimatijkc Värkar envifades ånnu.

Catarrhal * Höfta var allmän.

Fleurefier och Peripncurnonier fortforo.

En Partial «Fraffa 9
fom dageligen åkom,

från kl. ir formiddagen til kl. $ eftermidda-

gen, med våfk i ögonen och hufvudet, bo-

tades med digeftiver och Kinkina.

Aprilis*

Rötfebrar voro ånnu gångfe , men fpar-

fammare. Däremot angrep en Peripneumonia

putridä många af ungt Folk ochBarn. Den
åkom med ftark froffa och feber, fom med-
förde medelmåttig hård och ganfka tåt puls,

fvår hufvudvårk och ofta, ftraxt i början, yr-

fel, kråkningar och en ruten och itinkaride

andedrågt. Stynget kändes merendels midr.

i bröftet. Tungan fyntes i början grå ; men
blef federmera brun. Lifvet var förftoppadt

och trögt. Hofian, om nåtterne, våldfam och

torr. Febern, fom åtfölgde det inflammato-

rilka, var en Amphimerina , hvilken tydeligen

rem it-
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remitterade hvar morgon. Cri/is infann fig

fällan fårr , ån på Qide dygnet, och fjukdo-

men bröt ti% dä, hos de måtta, m«d fvett;

men, hos fomlige, genom frnå vattu-blåfe-

eller blådder.like utflag, under nåfan och om-
kring munnen. Til Cur: användes fållan å-

derlåtning; utan flygn-ftåJiet fmordes itraxt i

början, antingen med Oleum Cajepuf, eller

med Linimentum e Sal. volatiij, fom ledan

fortfattes dageligen. Invårtes gafs flitigt Pul-

vis Refrigerans Ph. Sv. J:& Edition : och defs-

emillan, på de icke Critiike dagarne, Cremor

Tartari til fcecum alvinar. af- förande, fom

då vifade fig ftinkande och bruna. Til ho-

ftans lofande brukades Syrup. Sciiliticus. Efter

9:de dygnet begyntes med Cremor Tartari

och Rhabarber, och därmed fortfors dageli-

gen til dcfs tungan blifvit ren och den fju-

ke frtfk. — Denne Cur • methode lyckades

vål, och ingen enda blef död, (om därefter

(köttet.

Torr-hofta var defsutom allmänt gångbar

bland Barn* Merendels hade ock de förut

dragits därmed, fom faflnade i den ofvanfö-

re befkrifne Peripneumonien.

En Man i Hedemora Stad, dödde haftigf,

under de förfta dagarne af månaden , aj en

Cholera bilwfa. Han hade i fiere år förut

varit fom oftaft anfatt af häftiga CoJiker och
nu fjuknade han, natten til den 31 Martii

,

med rysningar , flrång hufvudvårk och feber,

på
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på hvilka, dagen därefter fölgde en ömhet i

mag-gropen, kråkningar och en biliös Diarr-

hée. Pulfen kändes liten och oåndeligen hä-

ftig: anfigtet och hånderne fyntes livide el-

ler blgaktige, och bägge de omnämnde ut-

tömningarne åkommo, då jag den i April

kallades til honom, icke allenaft flere gånger

i timmen, utan ock med et . beftändigt ka-

llande i fangen, oro och finnens nedHagen-

het. Det, fom upkråktes, var ilemmigt och

gall-aktigt til fårgen, och det, fom gick i-

genom ftolgången, ftinkande och brunt. —
OJeöfa och Mucilaginöfa Cliftirer applice-

rades 3 Mixtura Salina, blandad med Syrup.

Papaveris och Tr:a Thebaica, gafs invårtes,

(å val fom Emulfio communis til ymnig dryck:

och fomentationes Emoilientes och Anody-
nae lades öfver magen. Alt detta uträttade

dock ingen ting. Den 3 April åkommo he-

la dagen täta hickningar. Magen och buken

utfpåndes ftarkt, mot aftonen, Spaimer in-

funno (ig i urin-blåfan , och defs hals få , at

ingen urin kunde framilåppas : en klibbig kall-

fvett frambröt, och den 4 om morgonen kl.

3 var den fjuke död.

Afaj u $.

Råtfebrar och den omtalte Peripneumo-

nien förfvunno. Hcfior fortforo likväl: och

Hals-flufiar, med upfvullne och bulnade Pa-

rotides, åkommo hos någre.

Ju.
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Jun i us.

Nu vifade fig Diarhéer och RSdfot hos

någon enda 5 men fom hvarken dödade eller

fpridde fig vidare ut.

Julius.

Tandvärk hördes vara tåmmel. allmän.

Vattu - Koppor blefvo epidemilke bland

Barn»

Augujlus , September ^ October.

I deffe månader ågde alla god hälfa, och
ingen fjukdom förfpordes vara å bane.

November*
Kikhofta infann fig nu bland Barn.

Koppor likaledes vid Sfjernfunds Bruk i

Husby Förfamling, dit de fades blifvit öfver-

förde från nårmafte Socknar i Geftrikeland.

Magvdrk ( Gaftrodynia /aburrofa Haart*

mann*} anföll månge. Den angrep värft om
aftnarne, och klagade de fjukedå, i fynner-

het, öfver et brännande och hopdragande i

magmunnen, inåt ryggen, eller Spina dorfi.

Med Salia media, och af-föringar afhjelpte*

den dock timmeligén fnart: och för den öf-

verklagade värken i maggropen vifade 01.

Cajeput, utvårtes påfmord, märkelig lindring,

December»

Kikhofta fortfor.

Koppor inkommo både uti Hedemora Stad

och
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och LandtFörfamling. Åfven fades de vara

gångfe uti flefe af Dahl-Socknarne.

At en (vår och vidt utfeen -.le Rötfeber,

med Petechialiike flackar, Ma/k -plågor och
Tor/ken för öfrigt häftigt yppade fig, mot
flutet af månaden, uti förftnåmnde Förfamlin*

gar, och hvaraf, inom 14 dagar, circa i<fo

perfooer nedfjuknade, har jag genom får/kildt

Bref, och tiiforene haft den åran, i ödmjuk-
het tiikåana gifva.

De i Såthers och Hedemora Stad befinte-

Jige Apothek blefvo af mig ordenteligen vifi-

terade, det förra d. 19 och det fenare d. 27
Martii innevarande år 1787*

Embets-Relation af Prov. Medlens i Bo*

huslän HofMedicus Doäor LévEN.

Enligt Författningarnes får jag til Kgl. Coi-

legium allerödmjukaft inberåtta, hvad fom i

Medicinika vågen hårftådesfedan min ankomft
kunnat förefalla.

Uti Martii , April och Maji månader för-

ledit år var hår en feber nog gängfe, hvilken

jag hölt före at vara ex genere pituitofo^pu*

tridarura , ehuruvål åfven inflammatori/ke och

rheumatiike fymptomer underftundom uti den-

famma voro inblandade. Febren var i början

nog lindrig, hade tydeliga remiflioner och lik-

nade
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hade ett Catharal. feber 5 men efter 7:de dyg-

net blef febren continuerlig, ftark yrfel up-

kom, öfverfiödig Torik tiltög
i

anderlifvet

upbiåftes, och der fediment urinen förut fatt,

Uphörde nu. Vid titte dygnet var ftåröa

faran 5 och de fom icke öfvervunno fjukdo*

men, dogo mäftadelen vid denna tiden. De
fom tilfriiknade*. nödgades at utan uppehåll

Uphofta en ovanlig mängd af fegt och tjockt

/lem 5 hvaraf de underftundom ville qvåfvas.

Ymnog fvett infann fig val 5 men den lindra-

de allenaft hettan och yrfeln, och var hår

icke cririfk. Illa luktande excrementer afgin-

go, ibland helt fvarte. Unge Perforter blöd-

de utur nåfan, fom något lindrade hufvod*

yårken 5 en och annan urinerade blod* Fe-

bren fortfor i 3:ne veckor, ehuru de fjukeic-»

ke vanvårdades 5 men iklädde fig då en in-

tefmittent beukarfenhet, eller åtminftone mår-

keligen remitterade* Tungan var i början af

fjukdomen och innaö torlken til/log, öfver-

dragen med et tjockt gulbrunt /lem, fmakea
elak 5 kråkningaf infunno fig ibland > hvilka

hårrörde af det myckna flemmet , men fålla»

Vifte fig något gallaktigt. Uti Martii månad
och i början af April beledfagades dertna fe-

ber af inflammatorilke eller Catharrali/ke fymp-
tomer, fåfom hofta, ftygn på bröftet m* m.
men efter den tiden voro fymptomerrie me-
ra rötaktige. Månge dogo i denne fjukdom

$

iå vål i Staden, fom på Landet. En Råd-
/X.£iN:oi3* N mans*



104 * ) o ( #
mans-Anka emellan <Jo a 60 år dog afven

under min tilfyn 5 de öfrige fjuke jag vårda-

de, kornmo fig. De flefte tillitade härvaran-

de Stads-Cbirurgus \ emedan jag någon tid

fjelf var fjuk , åfven var okänd på ftållet. Dy-
like febrar ikola altid om våren hår å orten

vara allmänna 5 då däremot den öfriga tiden

af året förlöper utan någon fårdeles eller all-

mån fjukdom. De medel jag använde för

mina Patienter, voro i lyonerhet: Emetico-

Laxantia, Hauftus Salini, ibland åderlåtning,

Lavements med Honing och Vinårtika, De-
co&. Hord. Acidulat. eJier Tifan af Taraxacoti

och rad. graminis, flitig gurgling och (prutning,

och fluteligen China-dryck , mera för at ftår-

ka, ån at håfva fjukdomen*

En Handlandes Huftru emottog jag förft

på I3:de dygnet, med Trismus maxillae,

convuJHvi/ke ryckningar, mållöshet, et myc-

ket utfpåndt underlif och utan minfta fans-

ning. Detta tilliånd hade varat i 2 a 3 dygn,

fömnlöshet och yrfel med tor/k hade gådt

förut. Jag låt då applicera et Lavement af

Decotfum chamomillae och 4 gran opium,
famt lägga pofar på underlifvet, händer och
fötter 5 håraf fick den fjuke fömn; convuifivi-

ike fymptomerne uphörde och jag fick fedan

tilfåile at rånfa underlifvet ifrån den Saburra

commota , fom förordfakat deffe anftöter. —
Vid medlet af April månad, refte jag enligt

bilagde fkriftelige ordres från Landshöfdinge-

Em-
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Embetet til Hifingen vid Götheborg , för at

underfölca befkaffenheten af den dårftådes in-

ritade Venerilka fmittan , och de fjuka uti cur

taga* Vid ditkomften upfök tes alla mifstånk-

ta Öållen 5 dock höllo en del fjuke fig un-

dan, hvarföre de genom Publication å Prå-

dikftolen antyddes at infinna (ig til underfök-

ning, och åfven genom Krono - Betjäningen

nödgades dårtil. Således uptåkte jag 16 (h

fmittade innom Backa Socken, hvaraf en del

redan hade tilförene tillitat Låkarena i Göthe-

borg , och nu en Timmermans-Anka vid namn
Dahlgren med defs Dotter, hviika 2:ne fed-

nare perfoner afven af Allmogen upburit pen-

ningar emot löfte af fåker cur, fom förord-

fakade at de fjuke i början med ovilja öfver-

lämnade Rg til min omforg 5 men genom Hö-
ga Vederbörandes föranftaltande bortkördes

förenåmde Änka och defs Dotter, då mina
råd och de medel jag anordnade genaft vid-

togos; och til curens fullföljande qvarlåmna-

des med Herr Barons, Landsh^fdlngens och
General-Lieutenantent Durietz tilftånd Com-
pagnie-Chirurgus Joh. Philip Meysikg , fedan

han af mig blifvit förfedd med /kriftelig in-

itruftion huruledes han fig förhålla borde.

Nyfsnåmde Chirurgus upfökte federmera fyra

•fjuke til, nemligen två i Gunftorp och Lund-
by Socken på Hifingen , och två andra i Mön-
dahls Socken på fafta landet, nåra vid Gö-

theborg; och uppehölt
(
g ftörre delen af Som-

N 2 maren
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roaren hos de fjuke, fom hade den goda vär-

kan at de alla ofvervunncffin fjukdom , hvar-

om få val Krono - Befallningsmannen Deyen-
BERG fom Chirurgus Meysing mig förfåkrat.

Af detta antal fjuke bafva icke flere ån tre

ft. åtnjutit fria låkemede!, neml. Pigan Kakin
i Tingftad By och Backa Socken, Pigan Ca-
tharina i

e
Lårje By och Backa Socken och

Båtsmans-Ånkan Greta Sjögren i en enfta-

kad Gård vid Tingftad By. Symptomer*
ne voro confecutiva, fåfom lår i anfigtet, i

lialfen, i fatet och på kroppen, ut/lag och
röda flackar på kroppen, nattvårk m. m. Ord-
faken hårtil var val denna: at fmittan var hos

de flåde 3 å 4 år gammal
,

ja hos andra g
ä 10 års åfven härrörde dåraf, at denna (ju-

kan icke altid hos Allmogen a veneris cultu

upkommer , utan genom annan fammanlefnad.

Methodus mhtta var ået curations - fått jag

nyttjade* — I flutet af Maji månad afrefte

jag, i följe af bifogade fkrifteiige ordres, til

TolTene Paftorat, dår Veneri/ka fjukan i nå-

gra år varit nog allmän; på nyfsnåmde ort

uptåcktes ftraxt 11 perfoner, utom 7 ä 3 an-

dre, fom nyligen undergådt en iångfam cur

af g månader, under Borgaren Olof Holm-
gr6n ifrån Strömftad och årinu därmed fort-

fors. Denne Olof HoLMGRéN har varit Kar-

demakare i Strömftad, reft omkring i Dan-
nemark och Ty/kland, lluteligen nedlagt fin

iörra Profeffion och ikiådt fjg en Läkare»

Ikep-



# ) o ( # 197

Ikeppelfe; han IkafTar fig Mercuria! - medel
från Sassens Apothek i Götheborg, hvarmed

han åftadkornmit fina patienters förbättring
,

och ådragit (ig et godt förtroende. Som jag

fant, at både Allmogen och Krono-Betjänin-

gen voro honom* högeligen bevågne , ehuru

Herr Baron och Landshöfdingen fjelf, vid fin

refa genom Lånet, munteligen förböd honom
at vidare (ig härmed befatta 5 få gran/kade jag

hans methode och förhållande med de fjuke,

åfven underfökfe några af dem, hvarvid jag

icke hade fårdeles at påminna 5 tilftadde ho-

nom dårföre at fullända curen, fom ock väl

utilagit. Med de förftnåmde 11 fjuke, hvar-

til fedan kommo 2:ne andre, föranftaltade jag

at de fTngo ^edicamenfer och anmodade
Compagnie-Chirurgus Schevenius at dem yt-

terligare vårda. Af defla 13 fjuke hafva nå-

gre redan för 2 år fedan blifvit underfökte af

framledne Lif-Medicus Skragge och nyttjat

de medel han anordnat, hvarvid de blifvit

förbättrade; men fjukdomen hade åter utbru-

tit. Ibland deffe var Bonden Hans Esbjörns-

son, fom var fvåra angrepen, och nu ledfen

vid all medicineringj han dog i början af

Oclober månad. Frie Läkemedel hafva blif-

vit lämnade til 8 A« neml. Huftru Sara O-
iausdotter i Kyrke-Byn, befvärad af fvåra

Veneri/ke får öf?er hela kroppen , häftige natt-

värkar, hvartil ftark blodgång, feber och di-

arrhée påkommit; hon har tilförena nyttjat

N 3 Mer-
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Mercurial-medel , då fåren dragit fig tilfam-

man, fom dock icke långe varat, förr ån de

åter upbrutit, och lika få har det nu gådt 5

Pigan Cecilia Pehrsdotter på Hunneboftrand,

befvårad af får och benvärkar med någon

blandning af Rofen 5 Flickan Karin Jons-
dotter på Hunneboftrand, hade Venerifke

får på benen, med dylikt^ ut/lag $ Huftrurne

Regina Änder sdotter i Odstofte och Elsa

Olofspotter i Malmöbyar, hvilka åfven be-

(varades af Veneriikt ut/lag i fatet och får på
kroppen. Likaledes vSockne-Skråddaren Theu
Johanssons 3 Flickebarn, Catharina, Ma-
lin och Johanna, på Hunneboftrand, fmit-

tade ?i Veneriik fkabtx och condylomer in

ano. Som j förleden Sommar en diarrhoée

var gångbar pä denna orten, få fingo åfven

defle fjuke dåraf känning , hvarföre Rhabar-

berina nyttjades. Jag har lämnat frie läke-

medel åt dem fom dårtil bllfvit recommen-
derade af Pråfterfkapet eller annat vitnesgiJt

Folk 3 någon gång har enligt fåker öfvertygel-

fe gjordt det af egit beråd. Fattig-Attefterne

bar jag nu icke upfåndt, emedan de ökat

Poftporfo 5 icke vet jag om Kongl. Coliegium

pröfvar det nödigt. Utom Sara Olofsdot-

ter, hos hvilken fjukan ifrån längre tid blif-

vit inrotad, och Regina fom i Vår åter får

nyttja medel , aldenftund hon få fent på' hö-

ften började medicinera, å*ro de öfriga be-

friade ifrån fine Venerifke anftöter, hvarom

H
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jag underrättade mig, då jag andra gången
var i Toffene Socken, vid tilfålle af en be-

figtning på en död kropp 5 hvarföre den fed-

nare refan icke eller upföres MedicinaJ-Fon-

den til iaft. — För Venerifk fjukdom har jag

defsutom blifvit tillitad af åtfkiliige perfoner,

få val hår i Staden, fom af Allmogen på
Landet. De flefte hafva fjelfve förskaffat tig

läkemedlen 5 efterföljande hafva erhållit Me-
dicamenter gratis: Pigan Borta Larsdottek
hår i Staden med fvåra Venerilka benfår 5 hon
hade i fiere år varit fmittad och dog utmärg-

lad af en colliquariv diarrhoéej Torpare-Hu-
ftrun Ingeborg Larsdotter ifrån Myckleby
med lepröft ut/lag i anfigtet af Venerifkord-

Jak , hon år nu förbättrad 5 Pigan Christina
Andersdotter hår i Staden, hade får pä be-

nen af Venerifk ordfak, blef fnart frifk 5 Bon-
den Rasmus Olsson ifrån Ammerdahlen, Stan-

la Socken och Orouft Oftre Hårad, fom va-

rit fmittad fedan 1773 , nyttjat flere gånger

Mercurial- medel, och nu hade mift nåfan,

tungfpenen, mandlarne och en del af gom-
hvalfvet, famt plågades af olideliga nattvår-

kar 5 nattvårken uphörde, det öfriga blef i

famma tilftånd fom förut; Ynglingen Jacob
Olofsson ifrån Sundsmark i Högas Socken

,

ftadd i famma tilftånd fom den nåft föregå*

ende 5 dock med den /kilnad, at nåfan, e-

huru nedfallen , ånnu var i behåll ; hade defs-

utom armfår, fom under påftående cur lakas,

N 4 men
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men fedan upbryta$ han hade varit fmittacj

j 9 år , och tilforene fått frie Medicamenter

;

Sjögåffen Lars WÅderberg uti Wtfter Re-?

fteröd och Refteröds Socken, han hade Phi*

mods, får på fcrotum och inano, år nu for?

båffrad, — För annan fjukdom ån Venerifk,

hafva alienaft 2:ne, enligt vederbörlige Atte-?

ftata bekommit läkemedel på Medicinal-Fon-

dens rakning ; neml: Pigan Borta Christens-

dotter uti "Fifkelåget Fifkebåckskihl ,
plågad

af Gick* och Moderpaffion 3 och inhyfes Man-
nen. Eric Larsson i Brattås och Herre(tac|

Socken, befvårad af Vattufot? båda blefvo

lårbåttrade. — Utom den förut befkrefne fe-

bren, var har vårtiden en ögonfjuka gångbar,

Hvitögat rodnade ftarkt, en håftig vårk in-?

fann iig
r

fom på vifla timar på dygnet lin-

drades, och underftundom en eller annan dag

var aldeles borta; når varken påkom, rann

tillika utur ögonen en myckenhet af klart och
hett vatten. Denna ophtalmie hårledde jag

ifrån en rheumatifk materie och cruditeter in

primis viis. Sommaren och Höften hafva va-

rit hår nog frifl^e. pen förftnåmde var nog

kulen och rågnaktigj; hvarföre någre angre-

pos af rheumati/R.e- och catharal*febrar$ nå-,

gte få hade g allaktig feb
;
er.

Vid Vintrens annalkande blefvo någre an-;

grepne af häftig coiique, fom hårrörde både

af förkylning och någon faburra i underlifvet,

J Ngrra ctelen af Lånet vifade fig förleden

Sorrn
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Sommar en feber med flackar f i fynnerhet

i Nafverftad Paftorat. Vice Paftoreq Bogkén
dårftådes rådfrågade (ig, då Medicamenter
med underråtteife öfverftyrdes , hvarvid fjuk«»

domen uphörde, Samma feber har dock vid

årets Hut börjat vifa (ig i Strömflad och där-

omkring; men jag har icke fpordt, at den
varit mycket allmän eHer fårdeles dödande.

Kopporna hafva i November och December
vifat fig hår och dar i Lånet , men icke hår

i Staden 5 de, jag fedt, voro af en god be-

/kafTenhet. Froffor hafva flere års tjd v?rit

okande, däremot åro gjekt och rheumaii/H;?

åkommor allmånne.

Tvånne öpningar och befiktning3r har jag

i år förrättat. Den förra, enligt Krono*Be*
faliningsmannen M. Norenbergs anmodan,

på Strandfittaren Anders Hansson vid SalN

källan, fom blifvit funnen död i en båt, Jfe*

dan ban i blåsvåder flarkt jrodtj Lungorne
voro mycket löfe och fvampaktige, och ma-»

gen gangrenerad vid fin botten 5 han hade
flera refor fpottat blod och varit Brånvins*

fupare. Den andra på et års-gammalt Gofle*

barn, enligt Kåmnårs- Rattens i Uddevalla,

gjorda anmodan 5 emedan Modren mifftånk-

tes at på (it Barn hafva lagt våldfam hand

5

men fådant befaots vid underfökningen icke

vara grundat. Barnet var utmagrat
,

gult öf-

ver hela kroppen, befudlat med höggula ex-,

crementer, fom avflutit, och fjelfva vafa me-,

N 5 fen*
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fenterii hyfte en gulaktig våtfka, förmodeli-

gen galla.

Dito uti Ångermanlands Diflriéf i Wäfler-

Norrlands Lån , af Leäorn AjjeJJbr

Salberg, for 1787*

Befynnerliga Hdndeljer. *

For Kongl. Collegii uplyfta kunfkaper, lå-

rer litet eller inter kunna få namn af befyn-

nerligt, från våra aflågfna Orter. Jag anfer

åfven de hår nåmde intet för befynnerligej

men anför endaft hvad jag under denna be-

råttelfes upfåttande nu påminner mig.

Krita och blått Sockerpapper, Jagdt på
Rofen, är et nog vanligt medel 5 men faft

det oftare hjeiper ån fkadar , har jag dock
ofta fedt at det /kadat, och agerar fom et

repellens. En fet och ftark Brånneri-Bokhål-

lare fick Rofen i anfigtet, brukte nåmde me-

del, Rofen /log in, upvåckte de håftigafle

fymptomer med yrfel och raferi, famt rädda-

des mod möda. En annan fet och välmå-

ende Man fick rofen i et ben, famma hus-

jmedel bruktes , -Eryfipelas förfvann , men fe-

ber, upkaftning, yrfel, &c. infant lig och

hvarken laxantia , åderlåtning, finapifme in

loco adfeéto kunde återkalla Eryfipeiasj utan

Patienten dog. Vid defle båndelfer gjorde

Kri*
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Kritan en få prompt vårkan , at jag fnart

/kulle fatta den fråmft bland repellentia.

En flitig och befkedelig Arbetskarl hade

af förkylning ådragit (Ig en olågenhet, fom

hvarje år vifade (Ig med et fugtigt utflag i

anfigtet. 1787, om Vårtn kom ej ut/laget i

anligtet, men i defs ftälle* markte han (ig en

8 a 14 dagar bhfva ganlka fömnig, utan rin-

gafte annan olägenhet 5 når denna fömn gick

öfver, blef han ovanligen matt \ och därefter

började han blifva fvagfint och hjertångflig*

Nog är klart at en hämmad transfpiration

värkat detta , men de omgångar naturen bru-

kat, tror jag mindre vanlige. Medan de fom

fom hafva (kadade lemmar af köld, altid om
Våren få får, utflag, ömhet, tyckes följa at

tranfpiration då år ftörft, ja ftorre ån midt i

Sommaren.
En torr, mager, gammal, fagtmodig Man

blef på en aflägfen Landsbygd angripen af

flag i ena handen, benet och i tungan* Ef-

ter en åderlåtning och en dofis Cremor Tar-

tari ville ej bättring ifce* En klok Man ordi-

nerade och vårkftälte då fjelf med mycken
nit och förfåkran den curen, at Patienten (kul-

le innom dygnet utdricka en hel Bouteille fött

Vin 5 han flög fjelf uti, i början ef matfked-

blad , famt alt mer och mer; innan aftonen

var Bouteillen tom , då gafs en fup Brånvin

med båfka droppar 5 dagen e(ter var Patien-

ten frilk, kunde röra de lama delar famt tala

tam»
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meligen redigt. 1787 om Våren vid famma
tid kom åter /lag , man brukte då åderlåt-

ning,- laxantia, veficatoria, etiam iterata, mea
Utan ändring , ty den den fjuke dog 5 enligt

med underrättelfer dels af Patienten fjelf, dels

af Enkan, Apoplexia var val ferofa; men
månne fött Vin kunnat hjelpa, invårtes gif-

vit? En fattig Tiggarekåring fick /lag under

fit tlggerie; vid min närvaro fkedde åderlåt-

ning och fattes et veficatorium nucha* , hon
fördes bort, var vid 70 års ålder, hennes

bättring var nåiian omårkelig, tils man gaf

Brånvin i fmå fupar$ efter några veckor bief

hon färdig at åter beföka Staden med tig-

gande.

En Pråft plågad af Afcites, brukte med
fördel Scillitica, men ju längre, defsftarkare

blef törft och torrhet i fvalget. For at ftilla

detta begynte han förföka åt(Tkilligt , bland an-

nat at blanda fur Mjölk i vatten 5 detta ftil-

Jade ej allenaft båft törften af alt, utan un.

derhjelpte ock at afdrifva vattnet, få at han

bief aldeies fri/k.

Rifet eller Engeljka Sjukan. Kåring-cur$ he-

ja liroppen utom armar, ben, hufvud fmörj-

des med falfva af fot Grädda, fårflu Smör,
Hvitlök, Ättika. På nafvelen lågges en an-

nan falfva af Gås-ifter, hvitlök och Kållar-

hals-bår; denna fifta biifver liggande i 14 da-

gar, under hvilken tid intet rent får ömfas

få barnet. Om efter 14 dagar en röd flack

vifar

.
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vifar (Ig vid nafvelen, år hopp om bättring,

men i annat fall ej. På et ars-gammalt barn

bruktes curen , ingen fläck fyntes och bar-

net dog, med uphögd ryggrad och utftåenda

Sternum.

Ven er iJk Smitta*

At val kanna Sjukdomar torde val vara

både det angelägnafte och tillika det fvåra*

fle; denna fjukdoms gångbarhet och otaligt

många befkrifningar borde göra Diagnoiis

mindre fvår. Jag tror dock al mycket får

namn af Veneri/k Smitta , färdeles hos ge-

mene man och fordidam vitam gefentes. Når
några Symptomata Siphiiitica vifat fig och

Patienten vidgått en oordentelig lefnad , tror

ofta både Läkare och Patienten at fjukdomen

ej kan vara annat än Veneriflk. Nog är jag

öfvertygad at Veneri/k Smitta gifves här och

där i Landet, färdeles i Jåmteland och i Stå-

derne 5 men jag tror ej den varit af famma
art fdm år befkrifven i Veckoikriften för Lä-

kare, fåfom gångbar i Lappmarken, ej hel-

ler den fom nu går i Ulånger och kringlig-

gande Socknar.

Jag har flere gånger varit i Socknen „och

Landet , fedt kanfke 200 fjuke af flere ilag

,

fom dels fjelfve trodt, dels af andre anfed-

de för Venerifke , men dock aldeles ej variÉ

fådana.

Då man funnit fjukdomen angripa partes

geni-
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genitales utriusque Sexus , anum , fauces , då

et tort rödt utflag vifat fig i hårfåftet , har

man frågat efter om någon concubitus före-

gått, och då man dårom antingen blifvit for-

vifTad eller fått mifstankar , har man ftraxt

/lutat : detta dr Venerijkt. Då jag förft kom
til Ulånger Socken gjorde jag famma ilutfas,

och ftyrktes ån mer då jag fant bubones hos

en ung Dräng och praeputium exr^fum hos en

annan, fom jämte ftere erkände (it Moral ifka

fel; men jag anfer fjukdorr.en nu vara en

fmittofam lepra fcorbutica indolis , och det i

anledning af följande Obfervationer:

I:o 1 anfeende til Smittan. En af ågta

Makar har kunnat vara länge angripen, eller

flere gånger återfått fjukdomen ; utan at den
andre haft oågon känning ; ofta hafva Barn

från 14 dagar til 10 å 12 år blifvit angrip-

ne, utan at Föråldrarna haft minfta känning J

ofta hafva 60, 70 til go års Karlar och Qvin-

foik varit (vårt angripne, utan at hos yngre

j famma hus eller ilagt märkts det ringafte.

Medelåldrige hafva varit mera frie; men barn

och ålderftegne , Cl qui fuere mollioris tex-

turae , hafva fnarare blifvit angripne , åfven

Qvinfolk mer ån Karlar, Sordide viventes

mer ån de fom lefvat mera fnygt; uti och

efter barnfångar mer ån däremellan. Hos
iomligé har fmittan ej propagerats, hvarken

genom kläder, famlag, coitu, &c.
2:0 1 anfeende til Symptomerna. Uicerum

och
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och exanthematum olika ftålle och utfeende i

olika tider, hos famma fjuka eller hos fjuka

fom jåmt lefvat tilhopa och troligen fått fjuk-

domen den ena af dén an.ira. Barn fingo

måft ulcera ani, vulvae et labiorum orisj me-
delåldrige et halftort utllag och ålderftegne

hade måft ulcera majora, profundiora, fårdeles

på benen 5 Ulcera cutis hafva val lika fom
Venerifke börjats med knölar i huden , men
då de upbrutit hafva de varit mera röda , re-

ne, fållan med något hvit ilem orenade, men
nåftan aldrig med något fpåckakfcigt fylde

,

fom vanligen Venerifka plåga vara. Ulcera

faucium voro aldrig fpåckaktige , aldrig höga
med brålkaktige kanter , utan voro plat-

ta, hade röd dilcus och utomkring fåret var

en högröd eller blåröd fårg ; det onda i hal-

fen börjades altid med denna högröda fårgen,

dårpå kom ömher och fedan upbruto får, men
knölar voro aldrig början til hals-får. Ton-
fillae angrepos fållan , ej heller glandulae ing-

vinales eller axillares, utan Veltrm palati-

num, labia, och cutis ofta. Stundom gingo

defle får utan medel öfver, då malum flytta-

de Mg förft från fvalget til labia och dårpå

förfvann. Andra fingo förft får på låpparne

och tandköttet , men fedan flyttade det ondk
til halfen, då främre mun blef fri/k, Ben-
fåren vifte (ig måft altid fom Scorbuti/ka, ftin-

kande, låttblödande, med grönaktigt pus,
fluncbm med calleufa kanter, altid med natt-

våfk
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våfk eller med vårk då de kommo i fång-

vårman, antingen dag eller natt. På andra
delar, fåfom armar, rygg, änfigte, bröft, lik-

nade fåren mer de Veneri/ke, med en hvit

He.n , dock fållan få hvit och' fpåckaktig forri

vanligen de Veneri/ka plåga vara* Exanthe*
mata, voro rubra elevata, dolentia , fub ha»
mida, pifi magnitudine, h. é. partim farino-

fa, partim cruftacea, partim purulenta fero

pellucido tenaci, deffe vifte fig aldrig på barn

under 10 å 12 år, oftaft på meddåldrjge

,

hålit Karlar, ju åldre, defio fnarare voro e-

fcanthemata blandade med får eller dåri för-

vandlade. Intet flålie på kroppen kunde få-

gas fkonas for detta chroniflsa utilag, anfig-

tet, hårfåftet , nacken voro ofta angrepne

,

men ock brott, magen, armar, händer och
minft benen , hvareft får voro allmännare. AI-

derftegne hade däremot ofta en torr, fjållig,

fpruckert hud på armar och ben , famt dar.

och hvar ftörre fårnader, fom ofta började

med blå, mjuka knölar, hvilka fprickande för-

vandlades til ftinkande får, crufta argilacea,

om de icke varit med något Plåfter bétåkte^

rnr lår läktes eller Exanthemata med ungV.

Msrc. coropof. fmordes och torkades, blefvö

röda flackar coccinei coloris långe qvar* Sörn-

lige fade lig innan utflaget vifat lig, hafva

kåndt ttickningar och kiåda i hullet. Mer
ån | i Ulångér och dåromkring hafva blö-

dande tandkött och nåftan hälften hafva mör-

ka
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ka fläckat i fvalget. Många klagade öfver

trötthet vid arbete , famt håglöshet. Uti mun-

nen började törft kannas en feg och ymnig

faliv , dårpå kom mundlkoih eller exulcera-

tiones oris internt, hos andra rubedo fauci»

um , men håftan aldrig båda tillika 5 dårpå

kom diarrhota , colica, och åntel. .exulcera-

tiones ani. Dtt onda flyttade ofta rum , huf-

vudvårk gick öfver då ögonen begynte fly-

ta , ulcera faucium belades då labia exulce-

rerades, munnen blef hi(k då diarrhae kom
och denna curerades då ani ulcera infunno

lig , vårk i kroppen minfkades då Exanthe-

mata ilogo ur. Uti knä- och arm-vecken kån-

des ftarkafte varken, dar kom ock urflaget

merendels förft. fram.

3;o 1 anfeende til Cura. Mercurialia , Sa»

era anchora i Venerifka fjukdomar, kunde

val ej fågas förvärra fjukdomen, men vårka-

de dock ofta ej få mycket man bordt vånta.

Et noga bruk af ungv. coeruleum, tillika med
bad, diaet och invårtes Mixr. Mercurial, an-

da til en lång falivation, fom åfven iterera-

des, förmådde ofta ej det ringafte, flundom

gjorde den et ftilleftåndj fed fimta cura redit

malum. De fjuka talte ock vanligen mycket
ungv. Mercuriale åfven af Mixt. Mercurialisj

jag vil dock ej påftå något fraus varit i Medi-
camenternej men vift år at många innom 14
dagar brukfe 4 a 5 unc. ungv. Mercuriale,

utan at väckas til ringade falivation. Knölar

JXY B.N:oi4, O fora
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fora fmordes med ungv. eller betåktes med
Empl. Mercuriale, kunde dårafej hindras up*

bryta , tvärtom tycktes deffa medel påfkynda

upbråttet. Samma Salfva på Exanthemata re-

tade dem , de blefvo dåraf mera värkande,

rödare och humidiora. Lika fårhölt (Ig åfven

med ulcera ani et pudendorum. Vid Saliva-

tion fårades munnen gan(ka lått. Mercurius

praecipit. rub. renade ej få val fåren, fårdcles

på benen, fom vitriolica 5 men på ryggen,

haifen &c. voro fårens fördes mer feg och

dar tjente Mercur. praecip, rubr. båft. Anti*

fcorbuiica. tycktes väl göra ofta gagn, men
med urfkilning brukte. Decoäum Pini, Ligni

S:ti , tnfol. aquatici &c. , men i fynnerhet De-
cocl. Ledi paluftr. vifade god värkan 5 där-

emot taltes ej Armoracia, Myrrha, ftarkt Dric-

ka, Brånvin. Uti mun-får bruktes med för-

mon Mell. Svec. med Acido Vitrioli tenuio-

?i$ men Mel Armoracia; taltes ej. Samma
Acidum med Syr. violar. tillika med Decoct-

Ledi bekom aldrabåft. Decoå. Tabaci re-

nade val fåren utvårtes, men tuggad eller

rökt Tobak retade altid munnens och fval-

gets får. Opiata: Uti local vårk gjorde deffa

medel utmärkt nytta , ehuru de aldrig enfam-

me förmått utgöra någon cur eller laka får,

&c. , ej en gång lindra den vårk fom varit

mera fpridd kring kroppen. Balnea tycktes

altid förvåna det onda, åfven fom alla våta

tvättningar 5 ut/laget ökades, excoriationes vid-

gades,
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gades, ulcera likafå, dölores lindrades litet

af vårman, men ökas efteråt. Diaten*
y alla

fkarpa faker, falia , acria, retade; köld gjor-

de utmärkt /kåda 5 en fagtig och kall Höft

upretade alla plågor åfven bos dem fom trodt

(ig erhållit den båfta cur. Diapkoretica gjor-

de vaol. hvarken ondt eller godt, dock får

jag hår berätta en fårdele» Cafus: Gåftgifv.

Walin var 1784 bland de förfta och fvårafle

fjuka , får i hallen och nåfan , ftora får på be-

nen , knävecken, högra axelen, ryggen, knö-

lar på en hand, phimofis , dolores noflurni

atroces 5 hår bruktes ungv- coerul. Pil. Merc.
Mixt. Mercurialis, varma bad 2 å 3 gånger

i veckan och Salivation, underhölts vift i 2
månader 5 han blef tåmmeligen braf, började

Bond-arbete, m<?n Höften återkallade alla plå-

gor, han började åter en Mercurial-cur, ftrån-

gare ån den förra och fortfor hela Vintren,

mot Våren blef han något båttre, men föll

å nyo in med det förr befkrjfne utflager, får

och benvårk. En Ty/k Glasblåfare curerade

honom åntdigen på följande fått: förft gafi

purgans, fedan et pulver fom tycktes vara ftött

Glasgalla til halfdrachma, fom intogs vid pafs

livar 3:dje tima. Den fjuka hölgdes med
mycket klåder, och når fvett kom, fkulle

kalt vatten drickas och fvetfen underhållas i

3 dagar. Mannen, fom hade en ganfka ftark

kropps-ftållning , uthårdade, efter defs egen

utfago en ganlka plågfam och håftig fvett ,

O 2 fom



fora oåndeligen mattade, men hade den go-

da värkan at han inom 2 å 3 veckor blef

fullkomligen frifk och har fedan rörblifvit li-

ka frifk hela defle 2:ne åren, faft ån andra

i (amma hus varit mer och mindre angrip-

ne. En Piga ftcuiie bruka (amma cur, men
dog på 3;dje dygnet, och om rlere nyttjat

detfamma, år mig obekant. Surbruns-drick-

ning förvärrade åct onda, i fynnerbet öktes

utflaget och benvärken, Lixivium cintrum

étiam Lixiv. calcis tycktes vål något bidraga

til fårens läkning, men ökade tydeligen var-

ken, mot uicera ani tjente ej detta medel,

medan de dåraf öktest Deffe uicera et ex-

coriationes ani et vulvae belades tåmmeligen

af föt Grädda, men ån båttre om unv. Mer-
curiale compof. blandades med Grädda. Ungv*

Alercur. comp. år det båfta jag funnit nu me-

ra, at bota exanthemata och torka dem, åf-

ven renas fåren båft dåraf.

I anledning af hvad anfört år, har jag

tyckt mig böra befria Allmogen och i fyn-

nerhet Ulånger Socken från rycktet om Ve-

nerilk fmitta , och anfer fjukdomen för en JL<?-

pra Scorbutica, Endemica* Jag ftyrkes håruti

ån vidare, då jag på ået nogafte efterfrågat

förfta början och funnit de trovårdigaiie up-

gifvit några kringftrykande tiggande Lappar,

forn infördt fjukdomen 5 deffe Lappar lått jag

genom Länsman upföka och examinerade dem

i Bjertrå Socken. Både Mannen och Hu-
firuo
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ftrun hade ofver hela kroppen , fårdeles på

benen, en fcabies ficoa, larinofa, argillacea,

cute rimofa , lurida, ulceribus cruentis fceti-

di/Bmis. Uti andra Socknar kafva några up-

gifvit aideies Jika lymptomer, upkomne efter

Ijörefor uti kali, ftormig och rågnig årstid

$

andre efter det de gätt i trpftöp pä fjöar vår-

tidén , &c. Lind de Scorbuto, 'Lindestolpe

omSkjörbjugg, befkrifva få lika omftåndighe-

Cer, at jag med nöje funnit likheten, Home
Princip, med. p. m. 200* Hartman om
Skar gårds-febren , &c. &c. Jårnna många mig

öfvertygande bevis, tilräckelige för mig af

bortlägga det Veneri/ka namnet på den i

Ulånger gångbara Lépra.

Sed Morbus cognitus fernicuratus. Kgl.

Coll. torde då fråga hvarfore denna fjukdom

få långe fortfor. Jag har nu förft börjat ftad-

ga denna tanka och vantar Kong!. Collegii

uplyfte tanka därom. Jag har väl tyckt mig
fe båttre värkan utaf ungv. Mercuriale com-
pof. Mixt. Mercurialis, opiata cum laxantibus

immixtis, famt ymnigt och långt bruk af De-
co#. Ledi Paluftris 5 men utan tvifvél har Al-

mogens fordidare lefnad, fvaga mat och o-

tjenlige föda, blotfflåilande för köld och våta,

fattigdom at påkofta något, jag menar i mat

och kläder, famt den en gång lika fom in-

komne fnnitran, varit orfaker at fjukdomen ån

fortfar. Jag har på et år ej varit innom Soc-

ken, men har all anledning tro de tjukas an-

i tal
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tal var mycket minfkat ,'

faft ock fomlige blif-

vit långt fvårare angripne, fåfom 4 Perfoner

i Schifta By i Ulånger, hvilka jag v5l upta-

git i min Journal , efter jag fedt dem i det-

ta år 1788) men vil iåmna dem vidare til

Hr. Fjellstköm, fom pafnarf lår komma dit. (<?)

Dito af Prov. Medicus i Vaja Län, D:r
B. Ä. Haj}.

Oaktadt väderleken detta år var mycket
omikiftelsg och ovanlig, i åQt vintern, fora

i allmänhet var mycket blid, at Thermo-
metern fållan föll under f ä 10 graders köld,

par gångor , fåfom den 21 och 22 Januarii,

och den 6, 7, 8 och 9 Februarii fkårptes

ifrån 16 å 24 graders köld 5 Våren åter fom
oftaft förknippad med ftormar och foö-yr;
Sommaren, utom ftörre delen af Junii månad,
nog kulig, rågnaktig och ftormig, i fynner-

het den 24 Junii med fyra dårpå följande da-

garne , då en Nordan - ftorm få håftigt med
köld och rågn rafade, at icke allenaft Får

ock annan ung Bofkap, utan ock flörre Horn-
kreatur på några Hållen ihjålfrufo, ochHo/len
afven var ftormig och rågnig 5 få hade deck
detta Lån ej fynneriig ordfak at klaga öfver

några betydeliga och aiiminna farioter.

KåpT
{a) Trolige år derra en complicerad Siphilis, Saftar*

ka Mercurialia hade eljeft gjorde vårkelig ikad»;

framtiden uplyter det nåimare* J. L, O.



# ) O ( # 21?

Kappor inkommo vid flutet af Septemb.

månad til Wafa Stad, formodel igen ifrån Ma-
Jax Socken, voro dock mycket lindriga, at

rått få dåruti dogo. Uti Norra delen af Lå-

net kring gamla CarJeby gingo åfven natur-

liga Kappor , hvilka icke voro af lika lindrig

art. Koppympning förrättades af mig uti A-
pril månad uti Malax Socken på 123 ft. och

i Replot Capell af Muftafari Socken på 57
ft. in fumma igo ftycken Bonde-barn 5 likafå

ympade jag i November månad Kappor på
12 ftycken Ståndsperfoners och Borgare-barn

i Wafa Stad, hvilka alla lyckligt gingo ige-

nom Kåpporne. Härvid får jag anmärka, at

3:ne Barn ifrån 7 ä 9 års ålder ( 2:ne Gås-

far och en Flicka), fom hade fina hufvudeo

i högfta grad angrepne af Tinea capitis, vo-

ro ibland deflas antal , lika lyckligt och myc-
ket lått med få Kappor gingo genom fjukdomen.

Rötfeber geck Epidemice uti några Sock-

nar, fåfom : 1:0 uti Lucas Socken} denna
hänledde lig ifrån Sveaborg, hitförd af nå-

gra Soldater, fom fjuka hemkommo förledne

Höft därifrån. Qenna farfot var mycket ma-
Jigne Och nog folk-ödande, tils nödige Me-
dicamenter blefvo, enligt Högvederböriigt för-

ordnande af mig ditfånde. Under en refa til

Witafari Socken på en befiktning, refte jag

åfven dit för at göra mig närmare underrät-

tad om fjukdomen och lämna nödige under-

låttelfer ocb påminnelfer, hälft många förfa-

kade Medicamenterne, då de fågo at de ef-

O 4 ter
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ter förfta intagningen ej genaft hulpo, ehuru
alla

5
åtminitone få undantagne, fom nyttjade

dem i rattan tid ocb tilhörligt, lyckligt gin-

go igenom, 2:0 Ifo Udrmmä Capell af Lap-
po Socken yppade frg en dylik Feber vårti-

den, ehuru mindre ro a I igne och lika allmän;
dit blefvo åfven nödiga Läkemedel enligt or-

dres förfånde, fom upfylde det påfyfta de ån->

d3målet. 3:0 Uti Chriftinafiad ocb kringlig-

gande Socknar Lappfierd och Naerpes infann

fig, förft på förftnåmde ftålle , midt i Som-
maren , en fvår remitterande Feber genom
2:ne dåraf angrepne Sjöman , fom kommo i-

från Stockholm 5 denna utbredde tig fmå-
niogom Sommaren och Höften öfver, u-

tan at få endaft dogo 5 men då kölden
tiltog , blef fjukdomen både allmännare

och malignare , få at hos någre vifte fig pe-

techiae. Uppå Högvålborne Herr Lands-
höfdingen Tandefelts förordnande refte

jag få val til Staden fom de nåmde Sock-
nar, och låmnade då de fattiga fria Medica-
menfer, farnt underråttelfe ^ hurulunda de /kul-

le förhålla fig, få praefervative fom curative.

En Diarrhoc , fom mera liknade en dy-

fenterie förknippad med feber och Jeucopbleg-

mati/k fvullnad öfver hela kroppen, geck e-

pidemice uti Gamla Carleby Socken, men en-

daft ibland Barnen, at få af fullvåxta dåraf

angrepos, håremot fåroidnadef uppå KongL
Col«
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Collegii rakning fria Medicamenter, fom ef-

ter beråttelfe gjordt önikad värkan.

Hijloire eks Oijeaux par le Comte de

Euffon and les planches enluminées
,

Syflematically dispofed. London 1786,

122 fulor i Jtor QiiarU Recenjion af

S. Ö--N.

Detta Arbete af den för Natural-Hiftorien

outtråttelige Herr Thomas Pennant, år en

oumbärlig hjelpreda för dem, fom aga eller

åftunda rådfråga Herr Gr. de Buffons ftora

Werk om Foglar. Det år bekant, at bemål-

te Grefve hade en befynnerlig ovilja for $y-

ftematifka rnethoder$ men juft därigenom haf-

va hans Skrifter ftarkare ån någon utarbetad

Apologie befåftat nödvändigheten af en regel-

bunden ordning. Jag vil icke föreftålla mig,

at denna de Buffons oöfvervinnerliga före-

lats var en följd af någon perfonlig mifs-

håUighet med vida Lärda; man må håldre

anfe den med et mildare omdöme, fåfomet

/lags ftåndaktighet för ftora Snillen, hvilka

icke altid äro förente med nog villighet at

ingå i de Planer, dem de icke fjelfve utka-

llat. Emedlertid har denna fördom varit min-

dre förmånlig för Vetenflkapen och et af de

pråktigafte Ornithologiik* Veik bar dårige-

9%
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nom blifvit fnart fagt otilgångeligt. Hr. Pen-

nant har afhulpit denna brift medelft Index,

fom fåtter Naturforfkaren i ftånd at utan up-

pehåll upföka det föremål han önfkar, i det

ilålle annars en Fogel varit nåftan iå fvår, at

uti Hiftoire Naturelle des Oifeaux, och åo
mera bland blotta les planches enluminées,

upftöfva fom uti fjelfva Verlds-rymden. Hr.

Pennant bar upråttat tvånne Regifter. Det
förfta efter Syftematiik ordning, i få måtto,

at hvarje Fogels namn, fom åfven uplyfes

rned Linnei/ka Nomen Triviale , harDEBi/F-

fons Franfyika Namn med Tom , Sida och

Planchs bifogade, famt dårjåmte Hr. Lathams
Engelfka Namn , med Tom och Sida. Det
andra Regiftret har Numern af Jes Planches

Enluminées, nsed tilfatfe Tom och Sida af

PHiftoire des Oifeaux. Kännare infe lått nyt-

tan af detta Hr. Pennants företagande och
lära ej underlåta, at dårpå [åtta tilbörligt varde.

Men det, fom dårjåmte hedrar Hr. Pen»

NAnts hjerta och tånkefått, år den foglighet,

hvarmed han yttrar fig om en och annan emel-

lan honom och de Buffon upkommen Ikilj-

aktighet. Det år bekant, at fakerne icke fto-

do fårdeles jåmt emellan defla Författare. Db
Buffons granlkande pinna hade icke altid

den lenhet, kanfke ock ftundom icke all den

råttvifa, fom antingen tyftar, eller åtminftone

tilfrids-ftåller en motfagd Författare. Hans
Jifliga uttryck och et flags varma i fjålen, med-

förde
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förde någon gång vifla mindre angenäma kån-

flor, hos den, fom var målet för Critiken
,

och Hr. Pennant var icke mer ån andre för-

tjänte Minner fri från detta obehageliga öde.

Men han hånfkjuter fin fak til erfarenheten

och råttvifan 5 et exempel fom förrjenar efter-

följd af alla Naturforfkare. Ibland de Lårda

kan man icke taga fig rått, men man bör af*

bida den , och den utfaller ofelbart til den

antaftades dubbla heder, om han har fannin-

gen å fin fida. Hr. Pennant har hår och

dar bifogat några Noter, fom råtta et och

annat de Buffons mifstag , utan ?.t dårföre

mifskånna vårdet af det myckna nyttiga, fom
uti dennes arbete finnes. " I Myfeif , fkrif-

" ver han, thoroughly Senfible of my own Fal-

5J libility, have learned the juftice of bearing

" the miftakes of Fallible 'man. " En märk-

värdig utlåtelfe af en Naturens Fortare, fom

uti den omåteliga rymden, all upmårkfamhet

oaktad , år blottftåld för mifstag , och på den

grund nårmaft kan låra fig med öfverfeenda

råtta fina föregångares fel.

Framför denna Index fes en vacker teck-

ning af Foglen SheatbiU , fom utgör et nytt

flågte och år uptåckt på N. Zeeland, famt

äfven finnes på Kerguelens Öar.

Prifet år 7 Engelfka Skilling 6 Deniers,

•ll«t circa 4 J Plåtar Svenfkt Mynt.
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Reflexioner om Håjlkotts ätande.

Då menige man anaix, Gud fke !of! er.

kanna Guds uppenbarade ord för Ut ftårfia

vördnads -åmne och råttefnöre, få kan man
med hopp at leda deras öfvertygeife, deras

gärningar därefter, anföra hvad den Heiiga

Skrift ti! hvars mans råtteife förefkrifvif. Vid
förda öpnande af Bibeln fynes ftraxt: at alt

thet Gud JK'apat hade , var ganjka godt. i

Mofe B. J: 2<
?
3l. At fä väl Foglar och

Fijkar
,
jbm at Djur bli/vit af Gud gifne i

Mennjfkans våld och tjenfti v. 28» At Gud
fjeif befait: Ält thet Jom rares och lefver va-
re eder til mat, i. Mofe-B. 9: v. g. Den-
na Guddommeliga befallning efterlevdas i fle-

re tufende år af Patriarcberne och hela Men-
ni/ko/Iågtets Stamfader, och därifrån fTnnes i

folk/lagens begynneKe, at utan undantag har

alla Djur nyttjats til Mennifkans föda. Den
får/ki!te indelning i 2 ClafTer, rena och orena

Djur, af hvilka de fednare ej rTngo brukastil

Levitifka offer, och fåledes endåfl för den ti-

den blefvo förbudne at åta, vet de enfaldiga-

re angeck blott Judarne , men hörer ej til

Nya Teftamentet, eller förbinder i ringafte

måtto de Cbriffne, fedan Jefu ankornft uphaf-

vit Ceremonialiika Lagen och Offer-tjenfW.

Werldenes Frålfare fager fjelf: Äter alt tyad
§der foreftttes. Luc. 10: 7. och Thet be*

Jmittar icke Msnnijkan, hvad fom ingår ge-

nom
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nom munnen. Mafth. i<<f: 1 1. Sedan det

dyra Åferlösningsvårket var fullbordat, och
den Heliga Andes gåfvor /kulle utgjutas öfver

hela Weriden, bifogas til befallningen om
Hedningarnes kallelfe, en liknelfe, fom juft

för ået den ågde grund i lig fjelfvan , blef

af HÖgfta Wisheren brukad, at betekna de-

ras rengörelfe, fom förut aflkilde varit: Her-

ren lät nedkomma et fat , uti hvilko voro al*

iehanda fyrafot Djur på jordene och Willdjur,

och tke Jom krypande dro, och the fom flygan-

de dro under Hjmmelen , och en råjl fade ;

Stat up Petre Jlagta och dt;
9

, tå Petrus fadei

jag hafver aldrig ätit något menligit eller ö-

rem
, fadc råfien andra refan : ihet Gud haf-

ver förklarat för rent , thet ma tu icke håUa

för orent* Apoftl. G. jo. & ii. Cap. At
denne Uppenbareffe viiTerligen ock pålyfrade

all Djurs och Mats ätande , ftadlåfrer Pauli

ord i Rom. 14: 2. v: Then era tror , at han
må allehanda äta: 6. v. hvilken fom dier,

han äter Herranom , ty han tackar Gudi* 14.
v. Jag vet väl, och dr thejs vifs i Herranom

Jefu, at ingen ting dro af fig fjelf oren:

utan 20. v. AU ting dro vdl ren* Vidare fä-

ges i Cor. 10: $fc 26. 27. 3o. 31. Alt thet

falt dr i Köttboden , thet äter, och fråger in-

tet therefter för famvetets JkuU , ty jorden dr
Herrans , och alt det therpådr; A'ter alt thet

eder föreläggs , och fräger intet therefter för
famvetets JkuU , ty om jag äter theraf med

tack-
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tackfdgelfe, hvi JkuJJe jag ta laflad vardal for
thet jag tackar Gud före $ hvad i nu äten el*

ler dricken , eller hvad i gåren
, få gåren alt

Gudi til dto» Coll. 2 : 1 6. Så låter nu ingen

gåra eder famvete éfver mat eller dryck, r-

Timoth* 4: 1. 2, 3. 4- 5* ^ yutrfta tiderne

fkola fomliga faUa ifrån trona, bjuda /kon

a

Maten
, fom Gud fkapat hafver , til at taga

med tackfdgelfe them trognom y
och dem fom

hafva forflått fanningene, ty alt thet Gud
fkapat hafver drgodt, och intet hortkajlandes,

Jom med tackfdgelfe tagit varder, ty thet var»

der helgat genom Guds ord och bönen.

Oaktat defle Guds klara ord : Alt thet

fom lefver och rores vare eder til mar , få

vil menige man ej åta af många /lags Djur;

ehuru uttryckeligen Paulus fager: Jag dr thefs

vifs i Herranom Jeju , at ingen ting dro af

fig fjelf oren ', få räknas fomliga Djur af de
okunnige för orene, ja fmålige at vidröra.

Och faftån alt thet Gud fkapat hafver drgodt,
och intet bortkaftandes , få bortkaftas ånnu all-

månneligen det ftörftaSlagtkreatur, neml. Hä-
ften , m. m. och nyttjas icke til mat ens i

de fvårafte hungers-nöder. Herre Evige Gud!
låt icke tine Gåfvors vanvårdande, mifsbruk

och förakt ådraga ofs de ftrarT, fom våra fyn-

der därmed förtjent hafva.

Werldfliga Magten har ej underlåtit, at

genom Förordning föka rätta denna olyckeli-

ga villfarelfe: det år fladgat, at Tjenftefolk
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ej Jkola undandraga fig , eller forevitas
5

at

a/taga huden. Hans KongL Maj:t har i Nå-
digt Bref befalt, at en Kungörelfe af Colle-

gium Medicum ikulle utfärdas , fom ock iked-

de d. 17 Junii 1784 > hvari förfdkras, at til

Mennifao-krcppcns v idmagt hållande kan nyttjas

alla innom Riket varande
, få väl herrnamde

,

fom vilde fyrfotade Djur af ftårre och mindre

arter , ibland hvilka
, fåfom betydellga/l

Häftar enkannerligen nämnas , af hvilka

en fund och häljojam föda flår at erhålla
,

hvarjåre KongU Collegium förhoppades , at

vdlfinnade Meaborgare i allmänhet , och

Präfterjkapst i fynnerhet, underflådja CoUegii

Råd hos de enfaldige, hälft hvad nyttjandet

af allehanda Djur angår , emedan inrotade

fårdomar , okunnighet och Jkadeliga vanor bäfl

utrotas genom anfedde Mäns efterdome och

formaningar. De ypperi igafte af Rikets Bi-

ikopar hafva genom Circulair-Bref tilftyrkt

Probftar och Kyrkoherdar , at af förfoget om
Häfte-kötts nyttjande göra éruk , til fina Åhö-

rares uplysning och inrotade fordomars hdf-

vande
, fom Medborgerlighet och Chrijlendom

af hvarjom och enom , men ifynnerhet af För*

femMngens Lärare djka. — Tvånne Rikets

Herrar och Excellencer utmärkte af högfta

fnille och välgörande nit, jämte flere af Rid-

derfkapet och Adeleo, en uplyft och värdig

Probft, famt åt/killige vStåndsperfoner , hafva

anftåit Håft«flagter, funnit defs nytta, och med
be-



224 # ) O ( #
betydeliga upmuntringar fökt bringa Allmogen

til efterföljd. Kgl. Patrioti/ka Sälifkapet liar

vilat (it bifall och utdelt hederg- belöningar

för Håft-Hagter. — Nyttan få val för hela

Riket fom hvar en/kilt, år onekelig och be*

vift, at blott af Hattars användande til ilagt,

vinnes årligen i Landet långt Öfver femhun-
drade Tufende Pund Kött, och för hvar en-

Hult värdet af det Öörfta Slagtkreatur, fora

upgår til 200 Daler K:mt minft. För de en-

faldigafte måfte befvaras inkaftet, at Håftar

(kulle blifva i allmänhet rarare, om de finge

nyttjas, fom Slagtkreatur, famt dyrare ån nyt-

tigt vore för den fattige, fom behöfde köpa

5

Så långe en Håll gjorde mera gagn fom ar-

betande, ån fom Slagtkreatur, vore få ågare

få oförftåndige, at ilagta den; men då Hä-

ften af ålder ej mera vore nyttig för arbete,

eller ens vård födan, eller ock förlorad ge*

nom benbrott, flakning och fådane åkommor,

fom ej flsårnde köttet, då borde et förnuftigt

användande til Hagt och mat, råda öfver dum-
heten at förkafta; håldre ån at upfylla luften

med förrutnade dunder, och fprida dödande
fjukdomar, borde ju Menniflko-Jif underhål-

las af en föda, fom år fund, fpis-fam och

ingalunda menlig 5 Af /kilnaden at fylla Kött-

tunnan, i ftållet för at lafta luder-platfen , at

föda Menni/kor i ftåJJet för odjur, kan Hä-
ftar ej blifva rarare: At den fattigas tilgrepi

nöden fkuJle mera öda Håft-afveln ån Kona,

kan
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kan ingen tro, eller Håft-brift i Landet orfa-

ka : Om ock någon i hunger fiagtade (in Haft,

bör den ju mera unnas til Mennifko-lifs rädd-

ning, ån til framlocfcning af odjur, til ännu

ftörre fkador, men vanligen i fvålt-tider fåljer

Bonden fin Ko och köper Såd, drygare til

födan ån Kött. Allmånneligen fynes ju at

Bo(kaps-afveln ingalunda min/kas, utan ökas,

ehuru medelåldriga Dragoxar och Kor, åfven

ung-Nöt och Kalfvar til få otaliga mängder

fåljas och flagtas; det år dåraf tydeligt , at

Håft-afvelen ikulle mera updrifvas, då nyttan

och vinfterne blefvo ftörre 5 fåledes kunna Hä-

ftar ingalunda blifva rarare dåraf, at deras kött

kommeMenni/kor til nytta. Då de ej blifva ra-

rare, ej heller möjeligt, at deras pris /kulle

öfver höfvan ökas; men då mera vårkeligt

gagn kan finnas i en vara , bör defs varde

billigt vis dårefter beräknas. Som Håftars

varde nu beror til ftörfta delen af tycket hos

de förnämare, af arbets-gagnet hos hushållare

och fattige, få vårkade det gagn Häften, fom
Slagtkreatur kunde göra, ej til defs dyrhet,

förrån den ftunden inföll, at hans enda vär-

de beftode qvar i köttet och åteligheten 5 då

Häften får göra nytta fom ftörfta vSlagtkreatur,

defs 20 pund kött och mera, defs ifter til

lampor och fmörjning, jämte öfrige tilhörig-

heter nyttjas, lå bör den ej räknas til få rin-

ga pris, fom hitintils, då den endaft fått haf-

va qvar hud-vårdet. Når en dyrköpt Haft

7X.B.N:oi5. P af
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af ålder eller olyckor blifver obrukbar, få

kan defs ågare genom flagtning förekomma
en (otal förluft, finna något fkadeftånd, och

vårdera det til penningar 5 at ogilla et fådant

vårkeligt varde och billigt pris, vore lika o-

förnutigt, fom at påftå, det Kor borde åfven

urkaftas för vargarne, på det den fattige ny-

begynnaren kunde för mindre penning köpa

iig Kor. År det icke ftörre ordfak, at be-

fordra den agarens val, fom redan ftadgats

vid arbete och bruk, famt underhjelpa defs

fårluft, då Håften af ålder eller håndelfe Ikul-

Je afgå, ån at med bortkaftande af den ftora

Guds gåfva , fom i Häftens kött-förråd fin-

nes, hälla dem i et obilligt lågt pris, för kö-

pares lättare åtkomft (kull. Tydejigt och

begripeligt bör vara, at hvad den fattiga gå f-

ve för Häften, vore grundat i defs vårkeliga

mera gagn och värde, at den fattigas fkade

förebyggdes vid oförmodade olyckor, då man
genom ilagtning kunde förekomma ftörtning,

famt at den fattiga med vinft återfinge (in id-

kade utgift , lie förlag erfatt, då Häften tjent

ut, men kunde ftagtas och til fullkomlig nyt-

ta användas. Om ingen erfåttning finnes i

olyckan , -få förlorade den fattige fit alt , el-

ler fit betydeligafte ju fattigare han vore; men
i defs ftålie, blefve den fattiga ej få illa ut-

armad , når olyckan kunde förekommas och

defs Haft (lagtas, då dåraf finges en tunna

kött, med mera jämte hud-vårde 1 5 hviiket li-

fta
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fta endaft hittils varit behållningen, och för

hvilken ändock fordrats utgift och koftnad.

Det år juft de fattiga och Allmogen, fom al-

dramåft vinna vid ckt, at Häftar antagas til

/lagt och göras mera nyttiga ån förr. Det
år ganlka fant och bevift, at ftörfta antalet af

Häftar i Riket tilhör Bonde - Ståndet och til

jordbruket anvåndas, ty på 74,764 Mantal,

fom Bönder åbo med defs klyfningar , kan

aldrig mindre råknas , men vift finnes långe

mera , ån 4 Häftar på Mantalet, fom utgör

3oo,odo Bondhåftar 5 däremot på 6849 Man-
tal Såterie fåfom hopfatte kan aldrig rinnas

mera, men vål mindre ån 6 på Mantalet,

fåledes i Herr/kapers ågo vift icke mera ån

40,000 Håftar, til hvilket famme antal, eller

40,000, finnes Torpare-Håftar , eller en Haft

på hvarje Torp 5 fåledes g Bonde-Håftar för

hvarje en Herregårds Haft. För den fattiga

år Håften defs förnåmfta egendom, för Herr-

Ikaper år den bland det minfta 5 (*) hvad då

P 2 af

(*) Månne detta år orfaken til den klena upmuntran f
fom mängden af båttre Folk eller Herrflcaper gif-

vit med gärning åt Håft-fiagtj ehuru mycket fom
ilöfades med berömmelfer i ordom för den faken ,

få uteblef det artgelågnafte , fom var antagandet af
Allmänheten, nyttan för de behöfvande, i brift af
tilråckeliga efterdÖmen. Då de enfaldige, de rtn-

ge ej fågo vårkflållighet af alla uplyite, af alla

Orternes betydeligafte Mån, få kunde de ej ledas

från gamla fördomen ; om någon kommit til tvif-

lan, roåfte den återföras til fordna vanorne; juft
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af denne afvel kan förbättras och vinnas , få

år det Bonden, Torparen och den fattige,

fom njuter ftörfta förmånerne. Det år och
blir en belydelig vinft för alla , fom aga Hä-
ftar , at fe dem ökade til varde och nyttig-

het, men för den fattiga, hvars hela egen»

dom Hållen ar, vore det ju betydeligaft , at

fe (in förmögenhet fördubblad, olyckorne fö-

rebygde, fikadorne erfatte
,

ju fattigare, ju

an-

dåraf, at de mäfta exempel- g ifvare behöllo famma
vanor. Förut bortkaftades Häften utan all eftertän-

ka , men fedan frågan yppades, ehuru med ja be-

ivarad, men med nej vårkftåld , få fyntes liktom ec

ftadgat bellut, at defto vifTare förkafta den. De ri-

kare fålde och bytte bort fina gamla Kåilar, de fat-

tigs och Allmogen hafva årligt dödat och kaftat

bort fina, och det under fådan tid, då flere års

mifsvåxt och arbetande hopens fvåit förfvagat Ri-
ket, och tarfvat Stånders fammankomft. Kan det

vara kånflolöshet i en tid, fom vifat många prof

af bevekelfer och hjelpfamhet ? År det briit af ef-

tertänka i en tid, fom vill kalla fig uplyft ? Allmo-
gens beikedelighet, at i ovanligheter ej våga något

tiltag* utan föregående Autorité och de ftörres all-

männa efterdömen, har dock varit flackad med defs

envifa dumhet, at råkna Häftkött orent och hånligtj

det år dårföre oförftåndig blygfel, briit i til tag och

klok driftighet, fom hindrat den allmänna vårkftål-

lighet, fom behöfdes at uplyfa och gagna de låga,

at föregå ringa Menigheten med råd och dåd: Det
år blott et litet antal perfoner, fom vifat fig ni-

tiflct behjertande, at i detta ämne emotftå allmänna

villfarelfen , at våika allmänna hjelpen; men at de

behöft den Allfeendes medvetande och eget rent upfåt

til trött, år ganika vifi.
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angelägnare år räddningen: Genom det för-

domen aflågges, gifves dem likfom til fkånks

det ftörfta Slagtkreatur; i den rikas Höferier

märkes det ej, men i den fattigas JilJa bo

gifver det lifråddning i hungersnod; nödig

hjelp altid. Således komma Håftars okade

pris, om de blifva dyrare, Allmogen i fyn-

nerhet til vinft, gagn och behåll. Blefve icke

penningarne qvar i Landet? Spardes icke

Femhundrade Tufende Pund Kötts hämtning

utifrån? fom i en tid, då få många Kött-

tunnor från Curland och annorftådes ingalun-

da båttre hämtas, viflerligen borde värka up-

märkfamiiet, få långe icke al! enfkilt hushålls-

håg och allmän nit för Landets hjelp år för-

kålnad. — Nåftan intet Land i Werlden be-

höfver få angelågit Häftar fom Sverige \ tun-

gafte Transport-vara Järnet, båtleders obruk-

barhet i tilfrusna och med branta fall fullfat-

te floder , Orternas afftånd i et vidftråkt Ri-

ke, långa vågar efter nödvändigheter, bran-

fle-behof för 7 å g månaders Vinter, men
måft den korta tid til Åkerns korande , for-

drar viflerligen ftörfta mängd af de fnabbafte,

de ftarkafte Djnr, fom Häftar åro. Når tra-

des , fnedning och fånings - muften få häftigt

torkar ut, under den tid långfta dagar och
kortafte nätter gör jordens utdunftning ftar-

kaft, få blifver fomlige år mycken Åker o-

rörd, och fållan få tilbörligen brukad, fom
vår Nordifka hårda och magra jord behöf-

P 3 ver 5
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ver; följden blifver tåta mifsvåxter, fom kan«

Ike ti! en flor del kunde förekommas, om
Häftar, hvarmed tiden mera vinnes, anno
mera brukades. Åkermannen, fom förr ej

vågat hafva många Häftar, af farhågan at kun-

na mifta hela defs varde, /kulle vift föda up
flere , och hålft nyttja dem , då olyckan ej

blefve få betydelig , utan famma erfåttning

finnes, fom med tröga Oxen, at genom /lagt-

ning förekomma ftörtning, at begagna fig af

de föråldrade til mat# — En invändning gö-

jes emot Håft-flagt, fom /kulle det vara en

urfkilning ifrån andra Europeiike Nationer

och et bevis på Sveriges armod , at nyttja

hvad i rikare Länder bortkaftas j Förft måfte

man ihågkomma, at det mågtigafte och vid-

ftråktafte Kejfaredöme i Werlden,China, (a) nyt-

tjar alla flags Djur til Mennifkors föda och
lifnåring, at detta folkflag år det rikafte, kJo-

kafte i verld/lig måtto, och flörft til (it Men-
ni/ko-anta!

,
juft för det at Menniikorna ökas

i famma mån,* fom tilgångarne tji föda an-

skaffas. Störfta delen af det mågtiga Ryffland

nyttjar Häftar til /lagt, utan at nåmna fiere

folk/lag i At med bortkaflning och flöferi vil-

ja dölja Sveriges fattigdom, år vift höjden af

dumhet och galen/kap. I andra Riken år nog-

Jamt bekant, at Sverige kampar under ftrån-

gafte

(a) Detta prsedicaÉ torde ej hålla ftreck vid nogaie

undertökning. Ked.
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gafte luftftreck med hårdafte jord, minfta

fruktbarhet, ringafte folk-nummer, fördubbla-

de behof, fattig Allmoge j kanike Svenfkar

kanna mindre lin egen belkaffenhet ån Utlän-

ningar. Det år ej igenom ufelr /kryt, fom

Svenfkars värde bör fattas i tvifvelsmål, utan

med nit för Fäderneslandet , kårlek för

Konung, mod, redlighet, förnuftig och tarf-

velig hushållning, böra Sven/kar behålla den

öfvervigt, fom defs klokhet och dygd altid

vunnit på Södra Länders vekliga öfverflöd;

och då vi i utvårtes dageligen fynbara mål

ej bundits af andra Nationers plågfed , må
den ej käfta kedjor på ofs i lifnåringens och

födans angelägenheter.— Allmogens viilfarel-

fe i en betydelig omftåndighet til, tarfvar åfveo

rätfelfe. Som en lämning af Judifka Surde-

gen och Cathollke vidlkeppelfen (**) år ännu

qvar en olycklig inbillning, at hudens afta-

P 4 gan-

(**) De förfta Catholfke Lärare, ehuru i affigc at för-
döma Afguda-Oitren, hvartil Häftar fom ådlafte Djur
förut blifvic ahvånde, nytfjade den fkadeliga utvåg,
at göra alt Håftkötcs bruk och vidrörande förakte-
ligr, famt dårå hjuda flcona maten; Huru flor af-

våg detta varit ifrån Guds Otd , fynes af de uttryck

Paulus dårom haft r Timoth. 4. Cap. 1. 2. 3.4. f.
vers: Han kallar detta med flere Catholfka Bihang

,

för affulligbet ifrån trona, djefla-Idrdom , bedrd-
geliga andar , Jhrymteri, lögn, brdndt Ucken i

.fantveteU alt låmpelige ord för den hilkel ig a oför-
rätt, ja djefla lårdom, at belagda ofkyldi^e med-
Chriftnc, nyttigc Medborgare, med ytterfta h$n ock
förakt, för det de lyda Guds Bud, råkna ingen ting
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gande vore fkamlig. I vårt folk-fattiga Fä-

dernesland finnes en mångd Menni/kor, hvars

antal med Huftrur och Barn ej år liten, ty

nåftan hvar eller hvaran föka aga et bushåll

dåraf, hvilka knapt få kalla (ig Landets Barn,
ätminftone ej aga förila rättigheten, fom år

hedern, hvilka erfara det fiörfta lidande och

Menniflkors (lörfta oförrätter for en Menni-
fkorna gagnande gärning: den flackare, fom
befat/ar fig med at efter döden vidröra de

fnyggafte Kreatur, och at lämna det allmän-

na en vårkelig förmån i anfkafTande af Hu-
dar och Skinn, den får dårföre betalning

med at lefva i forakt och uteflutning af he-

derliga famqvåm; faft fyflan år nödvändig
och mindre ohyggelig ån flagta Bo/kap och

Svin, få anfes den med affky, och namnet

rlåbufe raknäs fom en hifklighet; FaMn det-

ta namn icke beteknar någon vårkelig lait,

någon fkadelighet, utan tvärtom utmårker den

nyttiga Menni(l\odel , hvilken for en nödvän-»

dighets fylla til Samfundefs gagn måfte lida,

få oförnuftiga, få obilliga
5

få hårda omdö-
men. Då Skriften i Matthei 5 : 20. utfåtter

for vränga ord emot (in Broder, de.ftrånga-

fie domar, hvad förtjäna då de, fom beläg-

ga med utmärkt hånlighet en nyttig arbetare
,

en

orent, uran gagna Samfundet» ViltfareUen har rake

öfver Reformationen intil vara tider, oaktadt Guds

Ord blifvit lämnat i hyarS mans hand, och dageli-

gen ikulle predikan
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en ofkyldig Chriftendoms- Broder, blott för

det gagn den går ? Bland Allmogen anfes ej

med värre forakt en lagbrytare emot Konun-
gens bud, en menedare i Bränvins-mål, en

Skogsfjuf j Skall laft och oikuld få förblan-

das? Dén brottfljge fkonas ifrån föraktet,

men den nyttiga Medborgaren lida för en väl-

gärning, ofkyldigt ftrafTas med af/ky 5 om nå-

got år angeläget, få år vift, at med billig

värdering af en Medborgares nyttighet åter-

gifva den en heder, fom borde vara flitens

och tiltagets lön, då däremot nesliga /kam-

men vårkeligen tilhör' olydnaden emot Guds
Bud och Rikets Lag, famt ilikna dumheten
at oförrätta fin o/kyldiga Med-Chriften. Hvad
värkelig nytta för Staten, at ifrån vanhederli-

ga omdömen, ifrån lidande, ifrån förtvifian

återkalla til billigt anfeende deffa hittils för-

tryckte, och därmed lifva-hos dem den kär-

lek för Fädernesland och den håg til dygd,
fom årkännande af ofkuld och återftällande af

heder värkar i Mennifko-bröft. Om de, fom.
Jyckan och fkyldigheten lämnat, at föregå

ringalle Menigheten, ville utrota fördomen,
med mildhet och agtning handtera deffa Med-
menniikor, fom (å länge lidit, få undgingo
deffe perfoner all vidare /kam 5 deras tjenft

kunde fortfara at gagna, om Häftflagter här-

efter fom* hittils fingo förrättas af dem , fom
därvid bäft åro vanej Om de fingo antagas til

Orternes ordenteiige Slagtare, då Häftar ffco-

P 5 la
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]a tagas til nytta, få torde det blifva båft ut-

iåttat$ då vore tiltaget underbjelpt, då hade

andre ej mera befvår, ån emottaga och an-

vånda kottet, och då blefve på en gång, en

lör Landet nyttig och i Guds Ord grundad

fak vårkftåld på låttafte vis , famt många li-

dande Menni/kor åter/tålde til den heder

,

fom olkulden förtjenar, och billigheten for-

drar af hvar man, och då vunne både de,

fom gjorde rått, fom de det erforo, famt

allmänna tankefåtfet förbåttrades.

Den fåmfta invändning , fom emot Håft-

flagt blifvit gjord, år, at i fråga blifvit ftåldt,

om en Nations fördom vore nyttig at håfva,

och at flere grånfor då kunde öfvertrådas:

Ja Gud gifve! at för evigt kunde båtvas alla

de fördomar, hvilka ftrida emot Guds klara

uppenbarade Ord, emot Ofverhetens Bud,
emot Allmänhetens vål, emot enlkild nytta,

emot de klokas råd, emot de välmentas ef-

terdömen, emot funda förnuftet 5 och at alla

dylika ifcadeliga grånfor kunde undanrödjas.

I fådane fall år vift Medborgares pligtatkuf-

va fördom, uplyfa fanningen, famt ej lata

hindra (ig af olyckeliga vanor, inbillad fkam-
Jighet, ufel högfärd, hånlig dumhet och Guds
Gåfvors förakt*

Em*
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Embets-RcJation af Prov. Med. i Lovifa 9

Affor Ekmark.

Farfoter hafva detta året hår i Lånet icke

varit många. Den i Linkofki By i Lapptråfk

Förfamling mot ilutet af aret 1786 upkom-
ne, och i fednafte Ars - Relation omfkrefne

fmittofarnma Febern continuerade dår , utan

at fprida fig vidare, få mycket jag vet, til

andra Byar, och blefvo i början af detta å-

ret på Herr Lectorens och Kyrkoherdens A-

lopai riquififion 2:ne fårfkilte gånger Medica-

menter dit förfånde. Rödfot vifade fig i E«
lim* Förfamling i medlet af Julii månad, då

ftraxt, vid underråttelfen dårom, Botemedel

med be/krifning på fåttet til deras nyttjande

och underråttelfe om diseten cm m. härvid,

dit förfåndes, och fedan åter i början af A-
ugufti månad mera Medicamenter blifvit til

Orten affkickade, hördes vidare intet dåraf;

men i början af December kom den mot all

förmodan äter up i Umiljocki By och famma
Elimae Socken, fom år på Ryfka Grån f fen be»

lagen, ganika häftigt, och dödade flere per-

foner ; men fedan Medicamenter dit blifvit

affånde, ftadnade den fnart af. I Auguftioch

September månader upkom på flere (Ullen

en fvår hetfig Feber, fom hos många var

med tydeliga tecken til röta, dock icke hos

alla y dock blef för Publici rakning jngenftå-

öqs ifrån håremot råd ocb Medicamenter be-

går-
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gårte f<5rrån ifrån St. Michels F6rfamling , dit

på Herr Probften Forsii anmälan hos Landshöf-

dinge-Embetet, Medicamenter i September

månad for(la gången afikickades, och i med-
let af December refte jag

, på Herr Lands-

liöfdingens förordnande, i anledning af vida-

re underråttelfe dårom , at fjukdomen ånna

fortfor och fpridde (ig vidare ikring, dit til

Förfamiingen, med mera Medicamenter för-

ledd, då jag fant tilftåndet fådant, fom jag

vid bemkomften hade åran til KongL Colle-

gium Medicum inberåtta, och fogade de då

åfven upgifne anflalter til denna fmittofamma

ijukdoms hämmande 5 men livad fvårigheter

härvid mör#, i anfeende til denna Allmo-

gen!? lefnads-fått i deras Porten och andra

omftåndigheter, har jag få val tilförene, fom
i Relation om denne fjukdom , haft åran til

Kongl. Collegium Medicum inberåtta. Den-
na farfot har federmera til årets ilut fortfa-

rit, och iårer ånnu ej hafva uphört $ få vida

jag nyligen blef underrättad, det Medicamen-
ferna voro åtgångna 5 hvarföre ock mera af-

fåndes* Detta långfamma fjukdoraens fortfa-

rande hårrörer fornåmligeft från Allmogens

tröghet och värkeliga fvårighet at efterkom-

ma de gifne råd och underrårtelfer, ty både

jag och många andra hafva flere gånger fedr,

at når det fkedt, har ock fjukdomen låtteli-

gen blifvit afhulpen. Huru VeneriCka fmittan

hår år gångbar bland Allmogen, fes af För-

tek»
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tekningen öfver dem, fom på Publici Rak-

ning fatt Medicamenterj och i brift på Cur-

hus, år oundvikeligit, at längre tid och me-
ra Medicamenter härvid måfte htgå, ån det

/kulie fke, om jag hade tilfälle, at dageligen

tilfe de fjaka, fom nu på egen Land, ofta

Jångt nog borta, måfte undergå curen*

Enligit vederbörande Requifitioner åro pa

detta året 8 döda kroppar af mig öpnade och

befiktigade, fårat Atefter dåröfver til Dpmfto-

larne affånde.

En mig åkommen fvår fjukdom ,*fom hin-

drat mig tils nu at /luta denna Embetets be-

råttelfe, fom för mer ån 3 veckor fedan blef

börjad , tillika med et hår i Orten hela Vin-

tren fortfarande ganlka fjukligt tilftånd, af

både rötaktige Catharral- och Flufs- Febrar

hafva hindrat mig tils dato, at förråtta Vifi-

tationer på Apotheken hår i Lånet. På båda

gjordes förledit år i Martii månad Vifitatio-

ner , hvaröfver Protocollerna blefvo til KgL
Collegium Medicum infånde$ och ikali jag

nu, få fnart det (ig göra låter, famma för-

rättning företaga.

I anfeende til vårkelig brift på Barnmor-

fkor, har jag i projeét, at alla hårikring på
3 å 4 mil belågne Sätesgårdars innehafvare

fkola åtaga fig, at för närvarande och tilkoro-

mande tid , fåfom en beftåndig afgift af E-
gendomen, årligen til en Barnmorfkas aflö-

nande betala få mycket, at en Examinerad

och
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och Edfvurén kan blifva antagen och lönad»

Om och når jag får denna faken afgjord, /kall

jag icke underlåta, at hårorn til Kgi. Coll.

Medicum med beråttelfe inkomma.
Utom några Herrfkaps-Barn, lom blifvit

med Koppor jyckeligen ympade, har jag icke

bland Allmogen något i den vågen kunnat

uträtta.

Låkare-Nyhcter.

Orfaken til Prof. Ferbers (kilsmåfTa från

Petersburg var, at han ftraxt efter fin ankomft

begårte 4 månaders Permi/fion at refa utom-

lands med bibehållande af (it hederliga Arf-

vode (en omftåndighet, fom i Academifka
Lagarne år förbuden) 5 och fom han vid åter*

komften, på förnyad anhållan dårom, bero-

pande fig på Prof. Lexels exempel, fonn

dock långe tjånt och refte i Academiens å-

render, feck afflag, begärde och århöil han

genaft affked.

Doftor Reineggs (om hvilken fe B. f.

p. 95.) år blefven Secreter vid Kejferl. Col-

legium Medicum i Petersburg , efter fin hem-
komft från Prins Heraclws i Georgien, dit

han i vigtiga årender var affåndj han var

långe klådd i Afiatifk fmak och med et långt

/kagg. Han åger flora kunfkaper i den gam-
la Literaturen, och har en nåftan enväldig

myndighet i Medicinika årender J med de

från



# ) o ( # 239

från Lif-Medicus Zimmerman öfverfdnde Pro-

vincial-Medici, år han icke fullkomligen nöjd,

ty månge fvara icke til ändamålet. (Allg.

Lff. Zeit. 1788) N. 31.)

Stads - Phyficus i Norrköping AfTéfforen

Do^or Christian Daniel Wilcke aflcd d.

26 Febr. 1788 af Convulfiviik andtåppa, myc-

ket häftigt, 46 år gammal; han hade ftude-

rat i Upfala; var Son af framledne Faftorn

vid Tyfka Förfamlingen i Stockholm Doftor

Wilcke.
Med. Praclices Profefforen vid K. Acade-

mien i Upfala Doktor Jonas Sidrcn har pä
begåran undfått Nådigt Af/ked , och efter ho-

nom år den II Febr. befordrad Med. Pro-

fefforn Doclor Joh. Gust. Acrel. S. D. år

Medicinae - Adjunfteo Dotfor Pehr Afzelius

hugnad med Afleffors Namn och Värdighet,

lika med Afleflorerne uti K. Coil. Med.
Uti 8« B. p. 339 år införd en beråttelfe

om den Franika Natural - Hiflorici Dombeyjs

Öde. Sedermera har man från Madrid fådt

följande fåkra uplysning: Hr. Dombev hade

befallning vid fin afrefa til Södra America,

at famla et exemplar af alla dar fundna Na-
turalier för Konungens af Spanien rakning,

hvilka borde aflåmnas i Cadix. En fädan

Samling öfverlåranade Hr. Dombey til de med«
följande Span/ke Naturfor/kare i America^
men fom den bordt aflåmnas i Cadix , låt

man honom vid återkomfien veta, at han ej

med
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rned den i Jmerica lämnade Samlingen full-

gjordt fin/kyidighet$ denne fråga blef dock i go-

do afgjord emellan Spanflka oeh Franka Hof-

ven, få at Hr. Dombfy feck refa til Frank-

rike med ftörfta delen af fina medförde Na-
turalier, och år ej återkommen til Spanien.

Han har aflåmnat dem til KongL Franfka Na-
tural-Cabinettet i Paris, utom Orterne, dem
han fjelf vil examinera och befkrifva. Men
lom han ej kunnat i fubfcription få tilråcke-

ligt underilöd til deras utgifvande af Tryc-
ket, har han flyttat til Franche-Comté dar han

lefver i ro och ftijihet. Hela hans Ort-Sam-

ling år fedan kommen til Herr Heritier i

Paris, fom nu utgifvit dem fedan 1786 un-

der följande titel: Stirpes Nova, aut minus.

cognita , defcriptionibus iUufirata^ in folio,

par Mr. PHeritier, Confeiller.

Detta år en ovåldig fanning, fom intygas

af Hertigl. Veimarfke Legations-Rådet F. J.

Bertuch, til hvilken Brefvet årftåldt. (Allg.

Lit. Zeit, 1788- N. 41*
För 1788 har K* Chirurg. Acad, i Paris

upgifvit följande fråga: Huru böra de lnflru-

rnenter in/kränkas, fom dro uptdnkte i affigt

at utdraga främmande kroppar utur far , en-

kannerligen de fom dro jkjutne ; hvilka dro

til dndamålet oumgdngelige , efter olika han-

delfer , famt efter hvilka Theoretifka och Pra»

flifka Rcglor böra de användas t ( Denna Frå-

ga har Gen. Direfteuren m. m. af Acrejl re-

dan 1767 befvarat. T. L. O.)
För
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För 1789 frågas: Efter hvilka Reglorbi*

ra allehanda /lags får dageligenfårbindas
, p

i

fdrjkilu kroppsdelar , och huru bör man, til

det ändamålet , med inftgt och fkickelighct nyt*

tja de ddrtil brukelige Inflrumenter ?

Regements-Fåltfldren vid Arméens Flotta

J. Engström år den 3 April 1788 * Nåder
hugnad med Affeffors Namn och Heder.

Provincial-Medicus i Wefterbotten Doflor

Johan Grysselius dog i Torneå d. 7 April

i defs 5o:de år.

Grefve de Buffon , den namnkunnige Na*
turforlkaren, dog i Paris den 16 April, ef-

ter en afmattande fjukdom, 8* år gammaL
Adjunkten vid Artis Obft. Profeflionen Do-

äor O. J. Ekman år den 22 April i Nåder
utnåmd til Régements-Fålt/kår vid Södra Skån-
Jfka Cavailerie-Regementet.

Vid Arméens fammandragande i Majioch
Junii månader åro följande Medicinfke Befor-»

dringar /kedde och Commiflioner meddelte:
TilfSrflaFdlt.Medicus, Affeflbren i KgF.<

Collegio Med. Doäor Ernst Salomon.
T/7 Regements - Fdltjkdr vid Kongh Lif~

Gardet, Affeflbren och Med. Adj. D:r Pehr
Afzelius, efter Profeflbr Hagström, fom be-

gårt Nådigt Affked.

Til Hof-Medicus 9 Doåor Joh. G. Hau-
man, efter Kongl. Hof-Medicus D:r C. Fr.
Hoffberg, fom åfvenledes begärt Affked.

Til Medicus vid Arméens i Stockholm
/X.B.N:oi6. Q in.
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inrättade Sjukhus , Affefforen i K. Coll. Med*
Ö:r Carl Ribben.

Til Expeditions-Medici vid Galer-Flottan

,

LeÄorn D:r Hornstedt och Doäor Roth.
Til Falt- och Stabs-Chirurgus vid Armé*

©n, Öfver-Dired. Doä. Damel Tfiéi»

Uti Upfala Promoverades den xj Jijlled*

ne Junii af Med. Th. & Pr. Profes-

foren Doåfor Joh. Gvst. Äckel föl-

jande Med. Licentiater til Doäores Me*
dicincet

Joh. Daniel Rung, Kongf, Maj:ts Lif»

Chirurgus.

Joh. Dan. Lundmark, Prov. Medicus i

Philipftads Diftritf.

Herm. Rud. Hast, Provinciaf-Medicus i

Wafa Lån.

Joh. Eric Gevalin, Pra&icus i Stockholm.

Olof Jacob Ekman, Reg. Fåitlkår vid

Södra Skåningarne.

Joh. Fredr. Sacklcn, Reg. Fåltikär vid

Söderm. Infanterie.

Christoffer Carlander, Fattig-Medicus

i Stockholm, nu flådd på en refa (il Öeo
St. Barthelemy.

Alb. Julius Segerstedt, Ph. Mag. och
Brunte



Bru^-iVitendent vid Ragnilds Kalla, vid S&
derk' p.n >>.

Joh. Gust. Hallman, Kgt. Hof-Medfcos.

Joh» t A h K/tus, gör nu tjenft pä KoogL
Örlogs F o t 'u

Andjks Magmj* Wadsberg.
C HRISTlAfti AlMELtfUS.

David Luivdakl, Fattig Medicusi FtockK
FhRDKic Wilh. Radloff. Tilfamrnant

I{ ftyck . n.

i anledning af denne Högtidlighet hat

Profcftor Äckel, utj det förelöpande Program»
nnet t

gifvit en artig hiftorifk Föitekning pi

alla i Upfala hitintils promoverade DoäurtS

Med i tHa,
Vi lire dlrataf, at den föda Svenffif,

fom blifvit för M-d. Licentiatui i Upfola för*

Jclarad och tom '697 urgaf pro gr a<iu en Di*

fputation Dr Paffoie "Hypoclondricca var e»
Wiftg^the och phitolophis-Magiiter MagnU3
Dettekberg, m f n fom dock, obekant af hvad

orfak, ej blef för Doftor förklarad, utan fe-

dan antagit PråtteEmbete och blifvit Leäot
tid Skara Gy r.nafiom. {a)

D-t var fåJedes fal. Arch. Rosenstein för-

behållit at uphfya denna Hflan vid Upfala A-

caden ie , hvanntil de fl ifte Svenlke Låfeaf*

blefvo utomlands promoverade*

Q 2 Ur*

(a) Kanlke D t*ekberg var felf plågad af HypQC&QÄS

far och &ökce feut«a iAtra eidmcs foioti
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Under dels fram!. Profeflbrerne Roberg,

RoSENSTEIN, VON LlNNé OCh SAM. AURIVIL-

tius, dels de ånnu lefVande ProfefiVerne M-
J>KEN, MtJRRAY, THtfNBERG Och ÄCKEL åfO

til denna tid uti Upfala promoverade, enligt

denne Lifta, 154 Doäorer, hvaribland 6 va»

rit utlänningar, (b)

Man bör vid denna förtekning icke dölj*

följande nödige, erhindringar:

1:0 Saknas i Förtekningen Kg!. Colfegii

Medici ånnu lefvande Praeies, Archiafern och

Ridd. af Kongl. Nordftjerne - Orden Dotfor

Abraham B>eck, hvilken år 1740, under då

varande Profefiorn Lif-Medicus Rosen, blef i

Upfala Promotus Doktor.

2:0 Åro fieres Namn orått upgifne, (a*

fom t. e. det borde ftå : Barthold Rud#
Hast, Johan Bergstral, Gottfrid Dubois^

Jonas Halenius och Henric Sparschuch.

3:0 Hade för Hiftoria Litteraria Medica
varit önfkeligt om de redan afledne dels va-

rit utmärkte, dels en kort Biographie vid dem
bifogad.

Man (kulle ock i famma affeende ftn/ka

at

(ft) Nemligen : Georg Tycho Holm från Köpenhamn
& l 7S7* J0H * ^'BRisT. Dan» Schreber från Weis-

frnfela i Thiiringen 1765. Christianus Lado från

Wiborg I76f. Johan Tonnjng från Nonige och

Johan Hornborg från Wiboig år 1774 och 1775 *

g ocn J00» Roxhsua&c fria Ncwcaiile t Engeland, h
W7h _
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ät en Förrekning kunde framdeles gifvas på
dem, fom väl blifvit examinerade i Facultate

Medica , men får hvarjehanda hinder aldrig

promoverade. Jag påminner mig i haft, bland

delta Tal, en Tracht, en Falk, och fle*

re torde kin/ke gifvas.

Detta vare dock fagt utan all critifk an*

da 5 det anmårkes blott fom Pia Defideria.

Jag vil val, hvad de afledne angår, (öka til

at fmåningom korteligen återkalla deras väl-

förtjänte minne, men det öfriga (er jag mig
icke kunna åftadkomma.

J. L. Odhelius,

Kgl. Vet Acad. Nya Handlingar ^ Tom.
IX. j j:Jia Qyart.

Pag« 23. Om €t Salt utur KSrshdrs-faft ,

af P, J. Hielm. Utaf Körsbårs-faft med Soc-

ker och några Blåruilin inkokad, filad och
förvarad på Bouteiller, har efter et eller an-

mat års förlopp et Salt funnits an&jutit på
bottnen och vid bråddarne.

Detta Salt år igenom 10 fårfkilre förfök

utrönt beftå af Kalk-jord och en fyra ,
jom t

vifta mål liknar Talg-fyra , i andra Myr-fyra
och Mjölk-fyra , men i vijfe dr jkiljaktigt från
dem alla, famt kan dåriöre raifstånkas atva»

ra en egen Syra.

Q s A-
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A bevifer ock af detta Salt ej hSrfta*iu

»ar hvsrk^n från Ruinen eller Sockret

P. 4r. Pulex jentträns L. belknfv n af

O* Swaktz- I>nna btfynmrliga Loj.pa, fom
endaft fTnn.s innom Tropikerne , år ailrig

fö»ut tiiråckeligen befkdfvenj men jåmtc en
omft nddig Syftematiik kunik>p far man bår

på I aOellen fe henne hade i naturlig ftoikk

och fedd genom Microf ;op*

Laud. hqui Ju rn år Ukrafte medlet at dfl«

da henne, fedan hä'et dar hon inkiupit bhfc»

vit öpmt.
P. 49. Triglä rubicunde , en okänd och

Befynnerhg Fi/k fran Anboina , af Cl. Fju

Hornstfdt. Denn? lilla Vtfk liknar AmpbU
beme dåruti at han h v ark en har fjåll, eller

linea laterali.s, och har en naken bud famt

två andhål; men fom han tillika har öpne
GU, Radier i Membrana branchicftega och
Di&ti vid bröftfenome, bör han råknas til

Fl/kar ne.

P. *r. Btjkrtfnln% pa trenne Ft/kar, af

Bengt Anders EuPHRAséN De åro af A-
poief L. Deo förfte en Trichiurus caud«fu$,

tagen på krok vid Capuf bonae Spei, fom
knapt duger åta j den andra en Stromattut Ar*
ge*(etts och den tredje en Ström. Chwe*fis 9

langade i Chinciilke Skargården och åtas bo*

gårl^t.

P. 62. Om Blommor* blickande, af L.

Cwu Håqg&^m, Hift.Nat*Leftor jatrengnSs.

lan»
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I anledning af hvad om blickande på Ca*
lendula offic. finnes i Acad. Handl. 1762 och
4:de Qvart. anfört, har A. fedan han genom
flitig tilfyn förvillat Idg dårom, åfven funnit

farorna egenfkap hos följande Blommor, och
at denne bJixt år ftarkare i den ordning de
anföras: Calendula Offic. Tropeeolum Majus;
Lilium bulbiferum , Tagetes , famt någon gång

hos Solblomman , Helianthus Annuus
%
då den

år af brandgul fårg.

A. har icke kunnat finna at detta Ikea

kommer af några InfeÄer, utan giflar at dét

torde vara ele&ri/kt, och kanfke af det kring-

kaftade frö-mjölet fom rörde blom-bladen.

Utdrag af Embets - Relation frän Provin*

cial-Medicus på Gottland Doélor Jo-

han Hborth.

Den årliga Beråttelfe til Högloflige KgL
Collegium, fom min Embets-lkyldighet åläg-

ger mig at inlämna, har för 1786 uteblifvit,

dels dåraf at jag vid början af fiftledne år

intet var tilftådes, dels ock emedan ingen

ting fårdeles hår å orten pafferatj endaft at

några lindriga Flufs- och Bröft-Febrar vifat

fig, och at ftörre delen af våra gamla Sup-

beftar , tvifvelsutan i brift på Brånvinets all-

männare tilgång, lätt lifvet til. Under fift

Q 4 «r-
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förflutne år 1787 > har ock, Gudi Iof! in

tet många folködande fjukdomar yppat fig

härftädes. Den farliga Rötfeber-fmittan, fom

hos ofs med de anftalter fom hitintils bruke-

lige åro, näppeligen lårer kunna få aldeles

utilåckas, at den ju icke någorfiades döljer

fig, och lik en fordold eld ftådfe moHar un-

der aflsan, tils den af tilfållige ordfaker i häf-

tigare Jaga utbryter, och med vidare utfpri-

dande och dödande vacker vederbörlig up-

mårkfamhet. På tvånne flällen har Stads-Chi-

rurgus H66g under min bortovaro , och på
det tredje jag, efter ditkomften, varit anbe-

falte at bidraga til" denna fjukans botande,

och at anftalta emot defs vidare utvidgande.

På det fifta hållet, eller uti Lefvede Paftorat,

liar den några år gått Gårdarne emellan,

men därunder icke förordfakat få många döds-

fall, fom nu på några veckors tid i tvånne

frnårre Hushåll därftädes, hvareft åtta fullväx-

te Perfoner dåraf omkommit.
Ännu vifar Menigheten ringa förtroende

för duglige råd och läkedomar, men därjäm-

te mycken vårdslöshet och otjenlig handte-

ling vid de fjukas /kötfel och diaet, få väl i

denna fom andra fjukdomar, oaktat alla de

föreskrifter, fom til underrättelfe därom, tid

efter annan utkommit. Vid tilfällen at jag

tält med Bönder om Välborne Herr Archia-

ter ooh Praefidis tydeliga undervisning i våra

Ailmanachor om Rötfebrars ftötaode, och där.

vid
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vid förmant dem til efterlefnad, hafva de (va-

rat (ig intet kunna förflå (ig därpå, eller det

vårkftllla, ty det innehåller Latin 5 få enfal-

dige kunna de flålla (ig, når de vilja dölja

(in håglöshet. Som oftaft har jag varnat Fol-

ket, at icke få djerft och onödigt vis befö-

ka*fina fjuka vänner och Hägringar, och at

man vid fådant umgänge ingen ting vinner

til (in hälfa, utan får räkna det för en lycka,

fom intet händer en ibland många, at icke

därefter fjelf fallna i fanorna fjukdom och rå-

ka i lifsfara. Stundom har jag hört någon
af Pråfter/kapet föra famma talan för Allmo-

gen , dock få at deras tiltalande förefallit mig
nog lamt och kall(innigt i en få vigtig fak;

hvaraf den ock föga god värkan vifat 5 ty va*

ga intet de, tiltalade i Präftens närvaro, bjåb-

ba emot, få åro de få mycket driftigare at

baktala (in Sjålaförjare, fom den där intet har

nog förtröftan til Gud och hans Förfyn 5 lika

fom Gud vore ikyldig, at altid rådda ofs u*

tur de lifsfaror och olyckor, fom vi egenfin*

nigt ftörta ofs uti. Det år ofelbart at viffa

fedvanor, illa fattade begrep om våra (kyl-

digheter emot Nåftan och de flåfta Religions-

förrättningar, förmedelft Folkets fammanfkock*
ningy aldramåft bidraga til farliga fjukdomars
kringfpridande. Sådana moder och (kadeliga

fedvanor efterlefvas och iakttagas med all väl-

vilja och på det ifrigafte, faftån vårt och vå-

ra anhörigas hälfa, lif och timmeliga välfärd

Q 5 där*
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därvid ögon/kenligen vågas och af mänga för-

loras 5 ty hvem vil fyoas vara få obelefvadj

omänlkelig och äreförgäten, fom de fäga, at

han icke, all fara oaktat, /kall beföka fina

fjuka vänner, bevifta deras Communiceran-
de, fvepning, jordfäftande, Begrafnings«mål*

tid, Bouptekning, m. m. våga då alt fom vå-

gas kan. Kyrko-Lagen påbjuder, at vidup-
komne Farfoter i Soknen bör allmänna Natt-

vardsgångar pålyfas, fom ock /ker den ena

Söndagen efter den andra 5 men juft under

denna heliga Aåen får mången fin tilräckeli-

ga del affmittan, hälft i Blodfoten, Påft och
Fläckfeber, ty de inficierade, fom ännu in-

tet förlorat alla krafter, tränga Hg oförfynt in

ibland hopen ; och de åro viflerligen intet go-

da, at få nåra och få länge viftas vid. Kun-
de man noga utgalra alla befmittade Perfo-

ner och afhålla dem från deffa allmänna fam-

qvåm , få vore väl ingen fara 5 men detta tor-

de fvårare kunna värkftällas, emedan de ute-

flängde (kulle högeligen förtreta fig däröfver,

och fåledes ingen fjelfvil ligt angifva dg eller

uteblifvaj ty at Mennilkorna intet altid göra

fcvarandra til viljes, i det fom godt är, fin-,

ner man dageligen 5 men därpå at de åro myc-
ket elaka vil jag anföra exempel: När Blod-

foten för några år fedan var gängfe, förman-

te ea belkedelig Präftman fina Åhörare, at

de under viftandet vid et allmänt Fi/keläger,

igtet fkulle ro i båtlag eller oförväget umgås
med
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med de Socknars Folk, fom mentes vara in-

ficierade $ de åtlydde hans välmenta råd, men
fingo hålla fil godo a? näg»e fåaktige lymlar,

Cii af hamna* och göra dem förtret, gingo at

låmna fina frodig* och ftinkan t marken midt

otför lieraf K i/ke- Boddörrar. Emedan nu alla

födana oaiter och el *ka fördomar åro hos Me-
nigheten djupt inrota le, få år högft angelå-

git, at hos dem ifrån ipåda barndomen in-

prägla riktigare b»grep om fjakdomars natur

och ordfaker
,

jåmte en billig räddhåga för

de fmifande; och tillika undervifa dem, hu-

ru <\öt år var ftnrfta Religions ~ (kyldighet at

altil vårda vårt hf och håtfa; ty når de för-

lorats åro vi ofkickelige at fa Igöra våra öfri-

ga piigter och Jkyldjgherer, emot Gud, ofs

Ijelfve och vår Nålb, den vi böra ålfka fom
of;, fjelfva, men icke mer. Om våra Pra-

fler hade Sportlar i vifTa Mantals-penningar,

fom ökas t lamma mohn fom deras Sockne-

mån i antal tiifaga, lä förmodar jag dem nog
kunna fnna på utvågar, til ar, fa vål genom
et mera n'ti/kt moraliferande för fina Åhö-
rare i detta åmne , fom genom ?n<lra goda
anftalter, hindra fmittofamma fjuK dungars an-

förande och utfpridning i dr dem anförtrod-

de Socknar; och hvaiigcnom de på et ut-

märkt fått kunde vila lig bidrag! »il allo-dm
vålmåga , medelli arbetande Folkhopens lif-

tåddning och förökelle; »v ofelbart år egen»

cvtian deo äaiLaib duf-fjäd*i i vaialkyldig-

toe*



2?2 # > O ( %
heters vårkftållande. Detta år få mit våimen*

ta får/lag , nogfamt öfvertygad , at om hvar

och en fom kunde, ville göra fin flit och
fulla /kyldighet, få ikulle fmittofamma fjuk.

domar lättare kunna uteftangas, ån de nu kun*

na botas , åtminftone få långe fom aideles

fpecifica Läkemedel faknas. Frö-åmnet til de
måfta och nåftan alla fmittor på Mennifkor,
finnas bevifligen icke annorftådes ån hos Men*
nifkan och de ting fom Menni/kor handteratj

Parten har långe kunnat uteftångas ifrån Eu-

ropeiska Lånder och på några ftåilen Kop*
porne, hvarfére icke då alla andra Infeftio»

Der, förmedelft en ftrång Politie, och hvars

och ens bemödande? Fiere lårde Mån hafva

fådant redan påyrkat , och för/lager til värk-

Hållande dåraf torde nog kunna uprånkas, om
eJjeft fjeliva faken vunne allmänt bifall. I-

medlertid torde Politien hårtil kunna bidraga

lika få mycket fom Låkarekonflen 5 medgifves

dock at c\et går b3ft når båda rätteligen för-

enas. Nu /kall nåftan alt ankomma på våra

Låkare , fom åro tilfatfe uti nog vidlyftiga Di-

firiåer. KongL CoNegium täckes, utom an-

sat, af våra medföljande Rakningar inbåm-

ta, at jag och Fåltfkåren på trenne befvårli-

ga refor, fedan nödvåndige omkoftningar blif*

vit afdragne, näppeligen förtjent ofs tilfam-

mans vårdet af en Kalf. Vår lilla beftåndi-

ga inkomft , fom vi med Lazarets- och Fat-

tig-Praäiquen 00g få göra ikål före, fvarar

knap*
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knapt emot et magert Capellanfe, utan hopp

för ofs om befordran til något fom egaler r

emot et indrågtigt Paftorat, elfer annan lika

god Syfta. Hvad /kall då beveka ofs til at

enfamme vara få nitilka, i fynnerhet når Fol-

ket fjelfva vifa motvilja och ringa förtroen-

de? Exempel dårpå vil jag anföra: En vid

pafs 60 år gammal Änka , af ftark kropps-

be/kaffenhet , välmående och god Hushåller»

Ika, låg i feber med någon yrfelj jag bad

hennes Sonhuftru göra anftalt om Sill at låg*

ga under den fjukas fötter , ro. m. och låta

hos mig i Pråftgården afhåmta Spanlk Fluga

och Medicamenter; men intetdera blef vårk-

flålt. Sonen kom hem och pratade :
w A

!

" hva går då meir? Möer å gammal nuck te

," döy, om vår Erre völle tana$ Ha draget

99 liks tel te di andre Bannen , å jag Ika gå
99 einfam heime bi garden å arbude. " Hon
dödde ohulpen, juft efter deras åftundan, fom

nårmaft borde ömma och vårda henne. Mer
ån många iådane håndelfer förefalla. Ingen

må tanka at når Doflorn kommer i Socknen,

det han blir öfverhopad af anlitande Fatjenter^

nej 3 han far göra lig den mödan utfråga dé

fjukas viftande, beföka dem uti deras oftåda»

de och ofnygga hyddor, och fom Apoftelen

Paulus fager: truga, hota och förmana, i tid

och i otid, glad om han ändock något godt

kan uträtta. Däremot når en Paftor ftundom

vid en farfot, kan med nog ringare befvår,

ge*
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genom Likftolar förtjena et antal Bofkap ocli

dårjåmte en fumma Penningar, hvad kan då

hindra honom, eller åtminftone hans kåra Fiu,

ifrån at fågna ii* åt en fa lått atkomft, an-

nat ån upriktig M-noi/kokaritk, och en rått*

(karlens ChriAtndom, men, ty vårr! dtffe har-

lige dygder torde foknas nog ofta, åfvenho*

Pråfter , få vål torn hos ofs andra fyndiga Men*
nifkor. Kongu CoHeglam täckes intet ogun-

ftigt uptaga , at jas» öppenhjärtigt yttrar mi-

na tankar i detta ämne 5 En mang-arig erfa*

renhet har 6Jvertygat mig , Kt de hittils ta^ne

mått och ft:g til tmiftofamma fjukdomars af*

böjande icke åro tilrukhge. Ingen nedfjuk*

nad Patient år geoom något påbud eller (kram*

fel ålagd, at nägodtå les lata aomåia tig oro

bjelp» Smitrolam?» a iukdomar, til ftflrre de-

len hetfiga, fordra måfta och båfla hjelpen i

fin början, och ftuodom en laggran tilfyn un*

der hela fjuktid-n. Om finna införas på et

kringflutit Land, fådaot fom Gcrlaii år, få

borde ju de ankomne Patienter, gen. '3 tagas

noga vara på, dt med all vatUuiiiet Ikötas

och botas. Men hvem angifver dem, och

hvar finnas anftalter til dens curerande. Det
bar i min tid hårtlades tildragit lig 30 å 40
dödsfall, innom åte; , un Socknar fom vm*
ligt vis 5 å 6 l k, på lika lång tid plågar

jordfåftas, och f lin de famma ej mer ån

några mil ifrån Staden varit belågne, lur

det gått få tyft til
s

at jag ej tån ån efretat

tått
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fått veta fådana håndelfer. Nu åro vål de

ringare Krono-Betjente vederbörligen anbe-

falte, fådana Farfoter angifva. Men de fö-

rebara fin okunnoghet och våga lig aldrig

dårtil. Underftundom finna (ig vål Herrar

Paftorer nödfakade at fullgöra fin /kyldighet,

medelfl gångbare fjukdomars anmälande bos

Landshöfdinge-Embetet; inkomma dock ofta

med beråtteifen ej förr ån faran i deras Di-

ftritfer måft år förbi 5 då /kall Medicamenter
utfåndas, men til hvem? Ibland behagar nå*

gon af Prålterfkapet dem emottaga och ut-

dela, få godt han kan och tycker ; händer ock
at de blifva liggande obrukade. Refer en Me-
dicus ut på några dagar, at likfom truga ut

fina goda råd och Medicamenter på Bönder-

ne , få år det alt hvad fom hårvid plågar gö-

ras; men därmed år faken intet hulpen. Mån-
ga nedfjukna efter Doäorns bortrefa, fom me-
rendels blifva ohulpne. Huru otilråckelige åro

icke många våra hittils bekanta botemedel emot
defTa fjukdomar? Huru vidrige åro icke Me-
dicamenter til fmaken och huru noggrant år

icke deras nyttjande ? Genom ovarfamme fjuk-

befök och fjukas kringfåndande, fprider det-

ta onda fig til andra Orter, at dår börja (am-

ma Tragedie; och detta flker ej fållan. Hvad
vore då ön/keligare ån at inga Farfoter vore

til? År det möjeligt at få dem bort, fä bör

vål ingen möda därvid (paras. År diet et bo-

num Publicum at arbetande Folkmängden I

et
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et Land fparas och förökes, hvarom ingen

ma tvifla, når Poiitiens och allmänna hus-

hållningens bidragande råttas därefter , få bör

ju på alt uptånkeligt vis Menige Mans lif och
bålfa vårdas* Och år det Allmänna Medici-

nal-anftalters ypperfta föremål, at förekomma
och min/ka Mortaliteten ibland Mennifkor ,

få tyckes mig at deffa af mig vidrörde äm-
nen , kunna af vederbörande aldrig nog til

förbättring granfkas och ventileras. Nyligen

har jag låfit den berättelfen , at Medici på de

fift förrlutne Tolf år inregiftrerat uti (ina Sy-

ftemer och Sjukdoms-längder Femtio Sju nya

och hittils obekante Sjukdomar} Orafåifan-
ning år, hvad vore då hugneligare, ån at,

genom de gamla och långe kånde Sjukors af-

fkaffande, få fe det genom nymodiga bråck-

ligheter dageligen tiltagande onda i någor

måtto blifva minikat? ty annars vore at be-

frukta , det våra Land/kaper i tidernas längd

torde blifva folködne och obebodde 5 och e-

huruvål et fådant ödesmål intet lårer inträffa

i våra dagar, få åro vi ju förbundne at åf-

ven förebygga våra Efterkommandes obeftånd.

Sedan jag nu påflått nödvändigheten af fmit-

tofamma Far foters uteftångande ochåfvenfökt

vila möjeligheten , den jag tror at ingen lårer

kunna beftrida eller aldelesneka, få utber jag

mig Kongl. Collegii tolamod och höggunfti-

ga tilftådjelfe, at få anföra något mera om
saedel och utvägar til detta högft nyttiga an-

da*
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damåls erhållande; då vågar jag ån en gång
vånda mina tankar til Herrar Prefierne , och
förmodar i dem finna de Perfoner, fom i

denna faken borde kunna /kaffa den båfta hjelp

och handräckning. De utgöra ftörfta Åmbets-
manna Flocken och åro tåmmeligen löntej

De åro Allmogen nårmaft, och allaftådes kring-

Ipridde i mindre Diftrifler. De kunna, un-

der Religionens Ikygd, båft Hyra Folkets vil-

ja och inbillning , til at öfvergifva gamla /ka-

deliga fedvanor och antaga det fom gagneli-

gare år. De harVa ock båfta lågenheten at

denna faken utarbeta 5 ty de kunna, framför

någon annan, få tilbringa (in tid in otio Jit-

cerario. (Hålft om deras Löner blefvopåct
beqåmare, och för detta Ståndet mera an-

flåndigt fått, genom vederbörande Krono-Be«
tjente utiagne och dem tilftåldej fåatdeflup-

po, fom det nu mången gång iker, at emot
fin vilja och inclinarion, vara vidlöftige jord-

brukare , och likfom fina Socknebarns Afrads-

Skrifvare och Upbördsmån.) Men på det at

deffe Herrar må vara flricklige at gagna det

Allmänna, få fynes nödigt, at deras nu va-

rande ftuderingar borde något omändras, fä

at deras ftuderings-tid förmonligare användes

på infigt i Praäilka Veten/kaper, hvartil Na-
tur-låran och Sjukdomars kännedom åfven bö-
ra räknas. Om federmera deras Löner och
Sportel-inkomfter, efter hvad förut nåmt ér 9

blifva få omväxlade, at mera förmon kunde
lX.B,N:oi7. R råk-



råknas på Folkets bibehållande , ån på dera$

undergång , få fkulle de fnart få både luft och

förmåga at undervifa fina Åhörare om fmit-

tofamma Sjukdomars belkaffenhet, utöfva hvad
Läkare vid handen gifva

,
jämte hvad de fjelf-

ve dåruti förrtå, om de få behaga, hvar ock
icke, då vara villigare at föka andra fom det

båttre göra kunna* De torde ock då, båttre

ån någon annan, kunna uptånka, och genom
fin myndighet hos Allmogen , i vårket flålla

medel och utvägar til alla Smittors afvårjan-

de. Kunde fedan, genom förbättrade Skol-
inrättningar, Allmogens Barn vinna redigare

kundfkap i den Chrifteliga Sedolåran , och

därjämte få låra något i andra för dem nö-

dige Vetenikaper, få år otvifvelaktigt , at fe-

dan deras bjerta dymedelft blifvit förbåttradt

och deras förftånd upiyft, få blifver allmo-

gen båttre at regera , och villigare at lyda

alt det fom anftaltas kunde til hans timmeli-

ga välmåga , hvaribland hålfans bibehållande

och lifstidens förlängande åro de måft bety-

dande ämnen. Efter all min förmodan lårer

det lyckas, at få gemene mans tånkefått, ef-

ter nu nåmde upgift, reformerad och förbät-

trad; och då kan man med lika viflhet hop-

pas, det Stadsboars och mindre kunnige Sfånds-

perfoners omdömen och Manerer kunna där-

efter regleras. Om hår i Riket gjordes bör-

jan med mine före/lagne och andra anftarter,

fom vidare kunna uptånkas, til fmitiofamma

Sjuk-
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Sjukdomars uteftängande, få tviflas icke på
det en allmännare tanke -upvåckelfe i detta

ämnet /kulle åftadkommas, få at åfven utlånd-

/ke Magter vågade därmed göra förfök. Vi
kunde fåledes hoppas, at en gång få utefluta

dem utur Dödliftorne, fom af fmittofammt

Sjukdomar aflidit. Deffe mine Fantafier och
Speculationer, fom jag i all ödmjuk förtro-

lighet för Kongl. Collegium framlägger, tor-

de åtminftone kunna tjena til Ideers upvåc-

kande hos andra, fom deffa ämnen med me«
ra ftyrka mågta utföra»

Årligen hafva flere Befiktningar på döda
kroppar förefallit, dem jag antingen enfam
eller i följe med någon at Fålf/kärerna hår-

flädes förrättat; men i brift af goda och ti!-

räckeliga Inftrumenter , har med Difleqverin-

gen fällan vidare fortfarits, ån fom til uplys-

ning för Domftolen varit högft nödigt. Vid
fådana tilfåilen har jag utur Batallions Fält-

kiftan* fåfom den endafte tilgången, blifvit

nödfakad läna , i fynnerhet Sågar , men fom
varit oanfenlige och förflitna Vårktyg. Det
tyckes vara en bägatelle at fjelf hålla (ig få*

dane Saker , men för mig har det juft intet

få varit 5 torde hånda at någon fom efter mig
kommer , intet heller har få godt för at få

;

denna min tanka är därföre, at hos Kongl.

Collegium göra en ödmjuk förfrågan , om icke

det kunde gå an at få en hederfamt gjord

Låda med Tådane Inftrumenter för Medicinal-

R 2 Fon«
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Fondens bekoftnad förfärdigad, hvilken kun-
de adrefferas til Landshöfdinge-Åmbetets up-

figt, at fåfom Inventarie-perfedlar vid Provin-
cial-Medici Sy/lan forvaras och brukas. U-
tom det at man då kunde få håg at gå läng-

re med Anatomi/ke underfökningarne, ti] fin

egen, och torde hånda någon gång til all-

mån nytta och uplysning , få fer ået ock få

anfenligit ut, och går Impreffion hos All-

mänheten, få val om Perfonens varde fom
handterar dem, fom det ock kan injaga fkråm-

fel och fafa för de blanka Gevären hos lått*

rörde ålkådare, at de intet våga få låttfinnigt

afhånda fig fjeifva Jifvet, fom nu ty vårr! alt

för ofta fker. Koftnaden kan intet blifva få

betydelig, och om intet Medicinal - Fonden
hårdare tilgripes i andra Provincier, än fom
hittils på Gothland /kedt, få bör han fådan
utgift kunna tåla. Detta hemftålles dock til

Kongl. ColJegii Höggunftiga ompröfvande

,

huruvida det kan låta fig göra, och hvad ut-

vägar man då bör taga.

Utdrag af Embets- Relation frän Pr. Me*
dkui i Tavajtehus

9 D:r Wallenius.

I Urdiala Socken ypades uti April och
Maji månader en Feber af röraktig art och
fc maligne, at efter den befkrifning jag från

or*
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orten erhöll
,

genaft på andra dygnet yrfel

och fansiöshet men en fullkomlig Lethargie

eller fömnfjuka tilftötte. Genom behörigt och
tidigt nyttjande af de utfånde medlen, räd-

dades likväl de flåfte ; och bör jag ej förgå-

ta at härvid med utmärkt beröm ihågkomma
ej mindre Fru Affefforfkan Furuhjelm ån Hr.

Ingenieuren Grundström, bägge boende i

nyfsnåmde Socken, för det de få väl med
råd och före/krifter , fom egen omkoftnad til

den upkomne och omkring (ig gripande Far-

fotens dampande utmärkt bidrogo, och hvar-

igenom jag helt och hållit undgeck , at dår-

före belafta Medicinal-Fonden med någon ut-

gift* — De före/krefne Läkemedlen voro hår

i allmänhet de famme, fom vidden nyfs be»

ikrefne Febren uti Tammela. Kalla omfla-

ger och tvättningar med Oxycrat, Granris med
ättika fuktadt på golfvet och i fången emel-

lan fångklåderne itrödt famt i linnekläde in-

knutit och omkring hufvudet bundit, bidrog

med fina upfrifkande, balfamilka ooh rötan

emotftående ångor mårkeligen til luftens räns-

ning och de fjukes låttning 5 åfvenfom qviftar

af tråd med nyfs fprukne löf eller knoppar

uti vatten i rummet ftålde, til enahanda än-

damål voro kraftigt medvårkande.

I medlet af Junii månad blef jag igenom
vederbörande Pråfterflkapet underrättad om en

i Sahalax och den nåft därintil liggande Kuh-
malax Socknar upkommen Feber

3
fom enligt

R 3 de
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de Rapporten åtföljande upgifter om defs art,

hos en del börjades med obftruclion, hos an-

dre med diarrhoé, men hos alla med vårk

i nedra delen af kroppen, färdens i fötterne,

och därefter rysningar med omväxlande het-

ta, qval under bröftet, hufvudvårk och yrfel,

famt i öfrigt i flere delar nogfamt förrådde

(in rötaktiga be&afifenhet. I Kuhmalax dogo
dåraf 3 perfoner innan Medicamenterne an-

kommo, fom utom Kräk- och Laxer-medei

beflodp af Cremor Tartari, Mixtura diatrion,

acidum vitrioli och Peft-Åttikan; men feder-

mera var denne Feber hos ingen dödlig, hvar-

til på utmärkt fått bidrog, at Allmogen i den-

ne Socken med mera benägenhet och villig-

het ån på de flefte andre ftällen emottogo de

Läkemedel dem af Pråfter/kapet tildelades.

I Sahalax var ock dårföre Farfoten af con-

traire orfak mera härjande 5 dock blefvo åfven

dårftådes flere räddade igenom de dit för K,

Collegii räkning affånde Läkemedel af famraa

(lag, ej mindre ån genom dem fom af en-

(kilte och Ståndsperfoner blefvo utdelte.

Efter ankommen Rapport ifrån Kyrkoher-

den FoNTENiusJ^Janackala och Högväiloft,

Landshöfdinge-Åmbetets mig gifne Ordres ut-

refte jag i flutet af September månad til Sau-

vola och Wåhickålå Byar dårfammaftädes , i

affigt at underföka och håfva en där upkam-
men Farfot , uti hviiken för min ankomft en

redan aflidit» Sjukdomen befants vara en Fe*

bril
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bris Amphimerina, och begyntes exacerbatio-

nerne hvarje förmiddag kl. 9. Den börjades

med rysningar, fom ikåftals omväxlade med
hetta och fvett , vårk i hufvudet och hela

kroppen, våmjelfe och kråkningar, famtmer
och mindre ftark obftruflion , hvilken hos en

del hvarken för Lavementer eller invårtes af-

förande medel ville gifva vika. Yrfel ilog

hos de flefte redan til på andra dygnet, hos

andre fednare, och varade då garna en vec-

kas tid eller dåröfver. Tungan var oren och

fvart med Tor/kblommor. De fjukc kånde

väl benägenhet til fömn, men kunde* ej fåf-

va, utan lågo i en ftåndig dvala med yrfel.

Vårk i lemmarne och ftark törd voro under

hela fjukdomen vanlige fymptomer. Omkring
7:de dygnet tilftötte hos allaftark döfhet, och

på io:de ftark näsblod. Pulfen var under lop-

pet af fjukdomen merendels klen. Efter de

förfta 14 dagarne begynte Patienterne fmå-

ningom repa (ig 5 men fjukdomen drog lik-

val gärna ut inpå 4:de veckan. Efteråt voro

de mycket mafjta, men återvunno efterhand

krafterne och hörfeln , åfven fom fynen hos

dem fmåningom tiltog, hos hvilka den un-

der fjukdomen blifvit oredig. Kopporne, fom

i deffe Byar varit gångfe redan före den nu

befkrefne Farfotens början, blefvo nu fvårare

och dödade flere Barn, få mycket mer, fom
de därhos voro fammanflytände, och Allmo-

gen år aldeles obenägen at för deras /kull in-

R 4 taga
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taga något Läkemedel. Hos en del voro båg.

ge defle fjukdomar hvarannan följaktige. —
Mot denne Farfot nyttjades med önfkelig vår-

kan i början, dar omftåndigheterne det få

medgåfvo, Kfåk- och därefter Laxer-medel,

hvaruppå Cremor Tartari och Tartarus Anti-

monialis i refratfa dofi , ej mindre ån Mixtu-

ra diatrion och defsemelian Acetum prophy-

lafticum commune blefvo brukade. Afnåm-
de Acetum prophylaéticum liar jag ock få vål

nu fom vid andra tilfållen rönt mårkeiig nyt-

ta, hålft Allmogen, fedan fjukdomen redan

utbruftit , merendels år obenägen til Medica-

menters bruk, men däremot håldre, få förut

fom fedan, nyttjar meranåmde Ättika, fom
genom fin ftarka och aromati/ka fmak, til

någon del lik det få kallade Hjärnes Tefta-

mente oeh andra Krydd- Brånviner , biifver

Iiönom mera behagelig, och genom hvars fli-

tiga nyttjande fjukdomens utbrott ej fållan i

tid qvåfves och förebygges.

Kopporne, hvilka fåfom nyfs nåmdes i

Janackala Socken voro gångbare och bort-

ryckte flere Barn få vål ibland Allmogen fom
Ståndsperfoner, famt genom en refande uti

November månad ockfå bragtes hit til Sta-

den, behöllo afven hår fin dödande egenlkap;

och jag nödgades ofta med harm fe de kraf-

tigafte medel emot dem blifva fruktlöfa, fe-

dan Koppblemmorne växelvis ftundom på en

o:h famma dag 3 ä 4 gånger flagit ut och

in»
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in. Hos en ung Herre, fom tillika hade ondf,

flogo de redan ut på det andra dygnet 5 på
det tredje vifade fig uppå vånftra låret röda

och blåa flackar, fom ledan förenades til en

enda vid och mörk Sugillation , och efter det

Kopporne på famrca dygn gåtttilbaka, arled

han i början af det fjerde, då intet tecken

eller fpår mera fyntes til Kopp-utflaget. An-
dre Barn gingo tvärtom rått lindrigt igenom
fjukdomen; och flere blefvo igenom en god
diaet, tjenlige praefervativer och afhållande i-

från umgänge med mifstånkte hus, aldeles

förvarade för fmitta» , famt torde til ftörfta

delen nåfta Vår blifva fjelf/krefne fujetter til

ympning, håift (mittan ånnu beftåndigt fortfar.

Den Venerifka fmittan år hår fåfom an-

norftådes beklageiigen alt för allmän. Lånets

hår inrättade Lazarett har af fådane fjuke år-

ligen bärgat få många fom möjligt varit; men
år likväl icke nog rikt på tilgångar för at

kunna emottaga et tilråckligt antal. Likväl

hafva de Veneriflca åfven hår altid i (in mon
utgjordt den drygafte delen, och ftego det

förflutna året til et antal af 23#,
ibland hela

fjuk-nummern , fom var {1. År 1786 blef-

vo 34 och år 17g? 25 fl. Venerilke Patien*

ter uti Lazarettet vårdade, eller (enär de i-

från det ena året til det andra qvarliggande

undantagas) tilfammans under deffa 3 åren 75
flycken 5 hvarutom jag uti min en/kilda Pra-

äique åfven fköft et tåmmeligt antal. Opium
R 5 har
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har jag en gång brukat, men utan all annan
nytta ån någon iiten lindring i början.

En Man i medelåldren af ftark , fyllig

och fetlagd complexion , men för öfrigt af

lvag hålfa, och i hvars /lågt utom Föråldrar-

ne flere varit plågade af hjertklappning och
t/ångbröftenhet, hvaraf han åfven fjelf vid å-

bragte förkylningar eller flnnesrörelfer under

tiden varit befvårad, blef af en genom en

natt upkommen ekisvåda förorfakad akeration

anfatt af nåmde plågor. Orolig dåröfver, feck

han några dagar därefter af någon det rådet,

at på bröftet applicera en Spanfo Fluga, men
ined den påföljd at både palpitation och fvå-

righeten at andas ån mera tiltog, med ftark

feber, yra, brånad i Lungorne och fullkom-

lig Peripneumonie 5 hvilka anftöter ej utan

3:ne repeterade åderlåtningar och invårtes ky-

lande medel famt utvårtes emollierande fomen-
tationer öfver bröftet, och fenaps-degar på vå-

dorna applicerade , kunde öfvervinnas.

Et ungt Fruntimmer hade i Martio den
olyckan at igenom oförfigtigt handterande af

krut nåra elden och defs antändning blifva i

anfigtet och på hånderne gan/ka illa brand
och /kadad, hvarunder bon af krutets explo-

fion (hvilken var få ftark, at et i rummet
varande igenfrufit fönfter dåraf öpnades) ka-

ftades til en annan fida af rummet och fviriN

nade. Febern modererades med åderlåtning

och temperantia, och fömnen, tom af åen

fvåra
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fvåra varken var aldeles hindrad, befordra-

des med Paregorica. Suppuration blef , ehu-

ru icke djup, likväl vidftråckt och ymnig,
men ftyrdes och hölts inom fina /krankor ef-

ter Mangolds råd i defs Opusfcula Medico-
Phyfica p. 146, genom China-barkens tilhjelp

med pådrupen Tintfura Martis, och det med
ypperlig förmon. Genom föriigtig och vak-

fam Ikötfel blefvo ock fåren läkte utan årr 5

men efteråt infann fig et envift ut/lag på hån-
derne, (om efter Brunns-Cur, Antimoniafia

och Viola Tricolor näppeligen och ej förr ån
efter flere månaders förlopp ville gifva vika.

Nyttan af Sal Acidum Boracis uti Febri-

liflc yrfla har jag en gång med båfta framgång
fådt erfara hos en Patient, til bvilken jag uti

en Febris acuta ej blef kallad förrån på 7:de

dygnet. Utom åderlåtning var ingen ting förut

nyttjadt* Genom nåmde medel och 2:ne Ve-
ficatorier uphörde genaft yrflan.

Mot Kfkhofta har jag utaf Tintfura Can-
tharidum, gifven med Emulfio Quasfiae i ftål-

let för China , efter Herr AffefTor Bloms fått,

(Se Veckolkr. för Läk, och Naturf. 4 B. p.

93.) rönt mycken förmon, jämte det Infufum

Ledi tillika blifvit druckit. Nåmde Infufum
har dock efter vanligheten hos de flefte ve-

lat flamma af-föringen per alvum, fom dår-

före med Laxermedel måfte underftödas, Sam-
ma Infufum har ock uti HerpetiiKa och Le-

preufa utflager vifat mycken nytta in- ochut-

vår«
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vårtes brukadt, fårdeles då Antimomalia och
Decotfum Ulmi tillika interne blifvit nyttja-

de. Utpräflade faften af Fumaria och Viola
Tricolor i pulver hafva ock i dylika fall för

mig vål reiifierat.

Svarta Starren med fullkomlig blindhet,

blef igenom Hank och Arnica inom kort tid

lyckeligen botad. Efteråt gjorde Herr Gen.

Diretfeuren och Riddaren af Acrels Sviritus

ephtkalmicus vifum roborans til fynens ftärkan-

de utmärkt gagn.

Hos en Fru hår i Staden hade efter en

•huru icke långvarig flufs uti det ena ögat,

fynen å famma öga fmåningom aftagit och

Hornhinnan fluteligen blifvit aldeles fördunk-

lad. St, Yves Balfamus ophtaimicus ruber,

hvarom fé Thedens Neue Bemerkungen i:r

Theil p. 192 feq. kunde i anfeende til ögats

ftarka rodnad och blodkårilens updrifning,

famt för den fveda dåraf förprfakades, icke

tålas 5 men genom kylande Ögonvatten med
Sal Saturni och defsemellan genom flitigt bruk

af Oleum Nucis Juglandis (Se Veck. för Låk.

X B. p. 232 feq.) ej mindre |n repeterade La-

xermedel, Sinapifmer och Velicatorier blef fy-

nen til Patientens Hora glädje fullkomligen å-

terftåld 5 hvarefter denfamma genom nyllhårn-

de Herr Gen. Direfl. af Acrels Spiritus oph-

ihalmicus än ytterligare ftårktes.

Nyttan af kallt vattent bruk utvärtes vid

Hufvudflsador på Schmu#kers litt och af Mo-
NE«
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netas Salfva emot fåra Bröftvårtor, lar jag

likaledes haft tilfålle at med flere förlök be-

ftyrka.

Befiktfiingar hafva förefallit 3:ne flycken.

Vid den ena hade fåret träffat och af/kurit

betydelige blodkåril i underlifvet, fårdeles va-

fa mefaraica inferiora, hvaraf bukhålan fant*

upfyld med blod och /kådan förklarades för

abfolute lethalis. Den andra fkedde i anled-

ning af et tilfogat får på fotbladet, fom en-

daft per accidens genom vanlkötfel och för-

fummelfe flutades med en dödelig Gangraene.

Den tredje angeck en föregifven lam- och

mållöshet hos en brottflinge, och igenkän-

des utan fvårighet för efterapad.

I Uu/kylå By af Tammela Socken fågs i

September månad en Flicka om 3 årsålder,

hos hvilken en befynnerlig van/kaplighet uti

händer och fötter tildrog min upmårkfamhet.

Efter fin ålder var hon flor nog, och utom
det hon ftåndigt plågats af ondt i magen, af

god hålfa. Mafkar hade aldrig vifat fig. Hsf-

vudet var icke ftort, ej eller magen; och

hennes conformation var för öfrigt aldeles u-

tan fel 5 åfvenfom hennes öfrige Syfkon varit

fullkoromeligen fri/ka och utan lyte. Koppor-

na hade hon lyckeligen genomgått och var

årrfru Vid föd/len hade hon inga fingrar,

dock hade nedantil vid föreningen emellan

Ofta metacarpi och Phalanges tecken varit fy n-

lige til tilåmnade interftitia digitorum, efter

hvil-
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hvilka de ock federmera igenom -fkårning blif-

vit åtflulde; men på fötterne hade alt förblif-

vit i oförändrat fkick. På vånftra handen var

ringfingret iängft, utan fpår til förening emel-

lan phalanx 2:da och 3:tia$ framti] hade det-

ta finger ingen nagej, utan var i defs ftålle

förfedt med en rund trubbig anda, och dar

nedanföre et {malt Collum. Därnåft följde i

florlek lilifingret af naturlig /kapnad med na-

gel och tydeliga marken efter phalanges.

Långfingret var föga kortare och mycket tjockt

med tecken til de 2:ne förfta phalangum för-

ening
5
famt blef nedanföre detta mårke tjoc-

kare, men affmalnade åter mot andan, Hu-

tande fig uti en hård hornaktig fpers. Pek-

fingret räckte ej längre ån til föreningen e-

mellan l:a och 2:da phalanx digiti medii,

hade inga fynlige marken efter phalanges och

Hutade fig i en fpets. Tummen var nåftan

Ingen $ til utfeendet tjock och oformlig med
en rund hornaktighet eller callus, icke juft i

åodan utan mera på öfre fidan. På högra

handen var ringfingret det långfta af alla 105
hvareffer följde tummen och lilifingret, alla

naturliga med naglar och tydelige fpår efter

phalangum förening» Pekfingret var til utfe-

ende aldeles likt långfingret på den vånftra

handen» Långfingret fattades här nåftan helt

och hållit, och fyntes endaft i defs ilålle en

kort utftående knöl. På den vånftra foten

var lilla tån naturlig ochftörfij hvarefter följ-

ds
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de i långd den 4*.de och medlerfla, nedantil

åt/kilde ti! hälften, midrpå hopvuxne, och
dår åfvanf6re åter år/kilde med et Jitet hål

af en ftorre knappnåls vidd. På den med-
Jerfta tån fyntes et Collum, dylikt fom uppå
Ringfingret af vänftra handen. Hallux och
Digitus 2:dus voro åfven fins emellan förent*

med fpår af tilåmnad interfticej för öfrigt

mycket ojåmna up- och nedbögda. På den
högra foten var nåft Hallux digitus 2:dus långft,

därefter medius, få minimus och kortaf^rtus*

alla från hvarandra åtfkilde. Bland dem ut-

gjorde ftortån endaft en oformlig köttklump

utan fpets. Digitus 2:du$. var ofvantil vid

metatarfusfmalaft, midtuppå utvidgad och gan-

fka tiock, men frammantil åter helt fmal,

och var denna deis fråmfta del nedböjd åt

fotfålanj bagge defle utan alt tecken til nag-

lar eller phalangum förening. Digitus Me-
dius ganlka lik 2:dus, men defs pars media

ånnu tjockare och kullrigare 5 pars antica up-

åt bögd med ordentlig nagel, men utan mär-

ken efter phalanges. Lilla tån var af natur-

lig beffcaffenhet och utfeende, och den 4:de

åfven i det mäfta naturlig, men mot andan

fpetfad och utan nagel. På inre fidan af hö-

gra handen fyntes emellan os metacarpi di-

giti minimi och os unciforme en krokig ut-

växt, aldeles liknande en Tuppfpåre, likafom

inpåfTad i et hålj och har denne utväxt för-

ut varit ftörre och mjuk, men federmera be-

gynt
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gynt torka och hårdna, famt fantas nu til con-

fiftancen hornlik. Åfven marktes på den an-

dra tån af vånftra foten en dylik excrefcence,

rått upftående och gan/ka hård.

Utdrag af Embets - Relation frän Prov.
*

Medicus Doåor H/adstrom uti Ekejjo

Di/iriä.

Uti Tofteryd och Wårnamo Paftorater i

Ösbo Hårad hade en fvår Rötfeber (ig i Fe-

bruarii månad å nyo yppat och tiltog få hä-

ftigt, at jag af Konungens Refpeäive Befall-

ningshafvande undfeck ordres, mig å defla

ftålien fkyndefammaft infinna, hvilka ordres

|ag tilförene haft åran til Höglofl. Kgl. Coi-

legium infånda.

Intet år förbilöper med mindre en fådart

eller annan Epidemi/k Sjukdom (ig uti defla

Socknar yppar. Hela denna trakten år myc-
ket mofsaktig, inflångd af tåta Skogar och

fåledes, då luften ej år fri, tror jag mig fin-

na ordfåken, hvarföre hår, mer ån annorftå-

des , elaka Febrar upkomma. Allmogens o-

fnygga lefnads-fått, trånga och infpårrade bo-

ningsrum och mindre varfamhet i umgånge
med fmittade ftålien, kringfprider fedanfjuk-

domen nog häftigt. Genom flere obfervatio-

ner, har jag funnit, at både Rödfot och an-

dra
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dra'fmittofamma Sjukdomar altid företaga fin

början uti Skogsbygden och fprida fig ledan

til Slättländer» Den Feber (om i deffa Pa-

(torater yppat (ig, förhölt (ig på famma fått

fom året tiKörene. Somliga fjuknade gan/ka

häftigt med alfernative rysningar och hetta,

Rheumatiike värkar i hela kroppen, hufvud-

vårk ,
yrfel , äckel och upkaftning. Andre

perfoner gingo flere dagar hångfjuke, och defle

blefvo merendels långe fångliggande. Jag må-
fte upriktigt tillta, at jag i denna Farfot, få

val fom i alla öfrige, gått mera empirice til-

våga ån vanligt år $ jag har fåledes icke gjordt

mig mycket hufvudbry, at följa vidlöftiga no-

fologier, får at carafterifera Sjukdomar, utan

jag bar enfaldigt haft förnåmfta affeendet up-

på Symptomernes curerande och med mina

medel fölgdt Naturen i defs fpår. Jag har

noga obferverat juvantia et nocentia famt cri-

fes hos fårikilte perfoner och rattat medlet

efter de måft hårikande Symptomer. Så våi

vid detta, fom många andra tilfåilen, har jag

fått erfara, at det år icke många Böckers

Jäsning allenaft , fom fordras til en lyckelig

Therapie , utan en noggran upmårkfamhet

på alla Sjukdomens tilfålligheter och preci-

fion vid Läkemedlens utväljande. För fådane

perfoner, hvilka i början af den omnåmda
Febern, hade mycken ömhet i kroppen, nyt-

tjade jag pulvis Ipecac* Thebaic. med til-

råckeligit vehiculum af infuf. flor. Sambuci,
/X.B.N:oi8. S och
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och fant ofta med mycken fågnad, at Sjuk-

domen endaft för detta medel håfdes. Hos
andra, dår benägenhet var til upfcaftning med
oren tunga, förordnades Jpecac. eller Tartar.

Antimon. Digeftiver af Mixtura Salina Ph.

Paup. författ med Tärt* antimon. gjorde i fyn*

nerhet mycken nytta. Kinkinan förenad med
Acida Mineralia, gjorde ofta båfta värkan,

fedan prima? viae blifvit förut val renade 5 dock
vifade fig tilfållen, vid hvilka hon icke alle-

naft var frugtlös, utan åfven fkadelig , oan-

fedt tungan var ren , Febern i fullkomlig re-

miiTion och Signa co&ionis tydeligen vifat

fig. Detta, få val fom mycket mera dageli-.

gen vid Sjukfången förekommande, bevifar

nödvindighen af Läkarens beftåndiga närvaro,

och blifver fåledes en ilutfats, at i en Farfot

många kunnat hjelpas, om man hade tilrålle

at ofta dem tilfe; men omöjeligheten lägger

ofta hinder för de vifafte, de förfigtigafte

mennifkelige anilalter. Det förhåller (ig vår*

keligen få, at Medicamentet oftare kan blif-

va ftadeligt ån nyttigt , då det utan åt/kilnad

i Läkarens frånvaro gifves, och jag bör få-

ledes medgifva vigtigheten af en del , hvad

en Pråftman från Landet i et Bref fig yttrat:

Se Vecko-Skriften for Läkare och Naturforjk,

Band. Vill. p. 297, famt fkulle för min del

garna önfka, at fe et fåkert fått upgifvit, hvar-

igenom fådane felaktigheter och mifstag kun-

de ur vågen rödjas 5 men det år en oneke-

Hg
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lig fanning, at det år lättare, i tal och fkrif-

ter upgifva förilager, ån at vårkftålla. Då en

Farfot (ig yppar , måfte Provincial- Medicus

pä be/krifaing utfånda Medicamenter. Hvad
befkrifningarne angå , åro de ofta ofullftåndi-

ge, otydelige. ibland åfven få enfaldigt fam-

manraffade , at man fnarare borde föreftålla

(ig dem vara fkrifne af en rå Klockare, ån

af en uplyftoch ftuderad Perfonj hvarigenom

händer, at Läkaren ofta mifstager fig i Dia-

gnoli och följakteligen förordnas ibland fåda-

ne Medel , hvilka ej åro öfverensftåmmande

med Sjukdomens Natur. Om åfven, det jag

medgifver ofta hånda , be/krifningarne åro

fuilftåndige och tydelige, huru år det likväl

möjeligt at frånvarande få noga kunna deter-

ininera dofes Medicamentorum och deras får-

fkilte bruk i anfeende til olika kroppar, oli-

ka Symptomer, olika Sjukdomens Stadier, at

ju möjeligen m-ifstag kunna hånda? Bör det

val med billighet tilfkrifvas Läkaren, om få-

dant alt händer, då han icke får gå från bok-

ftafven i Författningarne, och då defla omö-
jeligen kunna förekomma följderne af men-
nifkelige infattningars otilråcklighet? At fåle-

des Pråfierlkapet hädanefter bör bafva kund-

Jkap i Medicinen, vittnar om Kongl. Maj:rs

Höga och Nådiga Omtanka för den arbetan-

de hopen, ty härigenom vinnes et dubbelt

ändamål : förft at befkrifningarne blifva mera

uplyfande och pålitelige , fedan , at tillåmp-

S 2 nin-
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ningen af Läkemedlen blifver mera fåker och

då hvar^redelig Präftman nitål&ar får fine en-

faldige Åhörare, lärer, fom jag hopas, ingen

famvets-öm Läkare undvika tilfållet, at full-

göra fine /kyldigheter , at på alt fått bidraga

til folkmängdens confervation* Jag har (kålig

anledning at förmoda, det Sven/ka Låkate

genom en få nyttig påbörjad inrättning, fin-

na (ig i längden mycket lättade til de befvår-

Jigheter , fom nu ofta för deras vakfamhefc

Jägga hinder i vägen, och det vore ön/keli-

git, .-at genom kund/kap i Läkarekonften å

Präflerfkapets fida, en beftändig brefväxling

emellan dem och Provincial - Medici kund©
vinnas, hvarigenom flere okände Sjukdomar,

hvilka nu bortrycka i fynnerhet Barn, /kulle

komma at kännas och hämmas. Då jag uti

en min Embets- Relation til Höglorl. KongL
Collegium, yttrat mig, detPråfter, Klockare,

af/kedade Ryttare , Käringar <5ec. falla Medici

i Embetet, har det vifferiigen icke fkedt af

förakt för någon den minfta Medlem af et

få hederligt Stånd; men jag har til denna dag

anfedt Präfterikapets infigt i Läkare-veten/ka-

pen få inskränkt, få opålitelig, då grunden

endaft blifvit bygd pä fal. Aiteflor Darelii

Socken -Apothek, at jag ofta nog förundrat

mig, huru en eller annan likväl kunnat, då

tilgång på Läkare funnits , utgifva fig för vär-

kelig Läkare. Man måfte ex profeffo från

Ungdomen Jägga grunden til en Veten/kap,

9Cll
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och jag för min del /kulle flå mig rått Jlåtf,

om man placerade mig uti en Prådikftol.

Om tiden hädanefter användes rått af Theo-
logia? Studiofi, lärer man längre fram icke

få Ikä! , at förlikna dem med klåpare och fu-»

(lizre Gifve Gud den dag klarnade, då
Medicinal - Förordningar kunna til hela fin

vidd vårkftållas, då lårer en Efferverld vål-

figna den Konungs Minne, hvilken förft bör-

jat lägga grunden til dede och flera de vifa-

fle Inrättningar!

i

Uti JVfedicina Forenfi har endaft en Ca-
fus förekommit, angående en Karl, fom i

2:ne år varit gift, och hviikens Huftru begärt

/kilgsmåffa i anfeende til hans Impotentia.

Vid underfö&ningen funnos båda Tefticlarne

fchirreufe*

Svåra Förlofsningar, utom en enda, hafva

icke förekommit. På 2:ne Herrfkaps-Barn har

jag ympat Kopporne med lyckelig framgång.

Venerifka Smittan behöfver jag knappad
nämna, emedan Kongl. Collegium tilfylleft

har lig bekant, i hvad ömkansvårdt tilftånd

fnart iagt hela Riket år. Jag önlkar endaft,

at de alfvarfammafte mått och fteg kunna ta-

gas 5 ty då Branden intagit helt får, görapal»

liativer ingen nytta.

S 3 Com*
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Commentatio de Uteri mox pq/I partum

Naturalem refeéfione tion Jethali. Gott.

1787 Autlu K A. Wrismerg ; 4 Ark
in 4:to.

En oforftändig Barnmor/ka ville hos en

ung Förftföderfka uttaga Efterbörden , men
förfor få våldfamt at Lifmodern drogs ut ge-

nom Vagina , hvarpå hon aflkar henne med
en Knif. En gan/ka häftig blodftörtning på-

följde, fom endaft genom fvimningar afiiad-

nade. Två hela dygn blef hon fedan utan

hjelp, då kallades enChirurg, fom igenfann

den af Barnmor/kan nedgråfne frånfkiijde u-

terus , vifte den åt Hr. Wk. och begårte hans

råd. Man brukte omflag och Acidum VkrioIi$

tredje dagen gingo ännu ftolgången och uri-

nen emot hennes vilja 5 vid underfökning fants

hålet efter Uterus en tum öppet, hvarigenom
ändtarmen kändes med ganfka hopfallit uq-

clerlifj pullen febrililk; brotten ilappe och
aldeles tome. Man förordnade ftillhet, en i

kalt vatten doppad fvamp i Vagina, invårtes

Acida Mineralia. Hon båttrades fmåningom,
och efter 3 månader kom hon gåendes til

Läkaren. Efter 4 år kånde hon ingenting an-

nat efter denna fvåra hindelfe, ån något fom

föll ned i Vagina då hon hade trög fiolgång

eller lyfte tungt, famt en tomhet i underlif-

vet då hon låg rått på rygg. Broften vifna-

de fmåningom; hon feck ingen månadsrening,

dock



# ) o ( # 279

dock geck vid trög ftolgång något blod och

ibland en mjölkagtig flera ur Vagina, vid coi-

tus hade hön mindre nöje ån förut. Nu var

öpningen
<J

linier ftor och i femte året alde-

Jes förfvunnen.

A. frågar i anledning af denne högft märk-

värdige håndelfe, om icke en kråftaktig U-
terus /kulle kunna bortfkåras, hälft denne icke

år fynnerjigen blodfull?

Kongl. Medicin/ka Societeten i Paris fö-

reftålte den 7 Martii 1756 emot 600 Livrés

belöning
3
följande Fråga : Hvilka om/Idndig*

heter bidraga mdft til Schrophlers utbrytande,

och hvilka Medel , antingen diatetijka eller Id-

kande j äro kraftigaft at det förhindra , m. m.

Hvilken belöning blifvit tildömd Herr D:r

Baumes i Nifmes och Accesfit til Hr. Pujot i

Caftres. Med beröm namnes hvad Hr. D:r

Kortum i Dortmund och Veftphalen infåndt

om (i na märkvärdiga forfök öfver det fcro-

phulöfa Giftets ympande, hvilket aldeles icke

velat ila an.

Om infpärrade Bråk, deras färjkilta or-

faker och Läkemedel , afj, J. Beskov.

Föga gifves någon Sjukdom, vid hvilken

få olika och i (ig fjelf ftridiga medel recom-
menderas, fora vid infpärrade Bråk. Laxa-

S 4 lio-
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tioner och Opiater, Linolja, emollierands

och retande Lavementer, Linimenter, varma

och emollierande famt kalla och adftringeran-

de omflag , ljumma Bad, m. m. blifva öm-
fom af Pratficus gphöjde och laftade. Det
tyckes dårföre val vara mödan vårdf, at vid

en få farlig* ech ofta förekommande Sjukdom
närmare granlka orlaken ti! deffä olikheter i

Cur-methoden.

Herr Lif-Medicus Richter har uti defs

Bok : Van den Bruchen. på et ganfka (ydeligt

och lärorikt fått afhandlat de olika orfaker ril

fnfnårningen famt de dårpå lig grundande o-

Jika Cur-methoder. Det torde mig da/före

tillåtas af det fom i fynnerhet angår infnar-

ningen, defs fårlkilte arter, orfaker och iåk-

nings-fart få göra et koit utdrag. Alt hvad

Hr. Richteii fager år få intereffenr, vid fjuk-

langen få applicabelt, at hvar och en Pra*

clicus iåtteligen iårer finna nyttan dåraf vid

utöfningen.

Det gifves trenne får/kilte ätter af infnår*

de Bråck, fom åro få fkilde från hvarandra,

at hvart Håg fordrar fit fårfkilra låknings-fårf,

Oftridigt år at man hittils gjordt för liten up-

mårkfamhet på denne Ikilnaden; och håruti

får man igen orfaken, hvarföre famma medel

ömfom gjordt (kåda, ömfom gagnat; affon>

Iige blifvit uphöjde, af andre förkaftade. In-

fnuningen kan fåledes vara: i:o af injlam-

rnaturijk vcb beijtg art
>
$Uer 2:o en långjam-

mur*
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rnare af famlade excrementtr i Bräcker, eller

3:0 af krampaktig natur*

Den Jängfamma infnårningen , fom har

famling af excrementer i Bråcket til grund ,'

finnes måft vid gamla och- (lorä Bråck. Nar
en fådan infnårning exifterar, kan Bråcket

icke föras tilbakars, det fvaller, blifver hårdt

och tungt , den fjuke år obftruerad. Sedan
börjar Bråcket at värka, Pulfen blifver feber-

aktig, men Febern år icke få häftig, under-

Jifvet icke få fpåndt och ömt, fom vid an-

dre infnårningar, och alla vanliga vSymptomer

infinna lig endaft fmåningom , men ej med
den vanliga häftigheten. Faran år vid detta

/lag mindre trångande, och ofta kan efter nå-

gra veckors förlopp operationen ånnu vårk-

Rålfäs/ Dst år oftridigt at efter hand af-

ven inflammation infinner fig > men hon år

då ingen Hufvud-Symptome, utan en följd

af tryckningen fom de famlade excrementerne

förorfaka på tarmarne.

Den andra arten af infnårning år den in-

flammatoriika, ty inflammation, feber och
vårk vifa fig hår genaft, fom de förnåmfta

Symptomer. Sedan upfvållerunderiifvet, men
blifver icke hårdt och tungt, utan kånnes me-
ra fpåndt och elaftifkt. Sjukdomen kommer
gemenligen häftigt, Symptomerne tiltaga med
häftighet , faran år mycket nårmare ån vid

4on fértgåead?. Denna infnårsings-art år

s s t*
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gemenligen vid fmå och nya Bråck, och år

den farligaile.

Den tredje arten af infnårning år den

krampaktiga. De fiefte Symptomer fom led-

laga denna , få val fom defsorfaker, åro fpas-

modiike. Af inflammation och famlade ex-,

crementer vifer (ig här i början föga, men
längre fram infinnar (ig åfven inflammation.

Vid denna infnårnings-art märkes ofta ty-

deliga remiffioner och exacerbationer* Var-

ken gifver tidtals efter, Pulfen blifver Jång-

iammare, andedrågten ledigare, kråkningarne

och hickan lindras, famt fpånningarne i un-

derlivet minfkas. Denna lindringen kan rac-

ka en flund, och alla Symptomer vifa fig å

nyo med fördubblad ftyrka. Det år under

denna hvilan Låkarena kan göra måfta nyttan

och använda de kraftigafte medel.

Ganfka troligt år ar delTa remiffioner nå-

ftan altid utmärka en infnårning af krampak-

tig art. Vid Spasmodi/ka krämpor i allmän-

het plåga fådane ombyten icke vara ovanlige.

Men vid en infnårning af excrementer eller

inflammation dar den värkande orfaken oup-

hörligen fortfar, kan et fådant ombyte i Symp-
tomerne icke gärna äga rum. De vid denna

infnårnings-art gemenligen ftraxt i början be*

fvårande Symptomer bevifa defs krampaktiga

natur defsutom tilråckligt: fåfom en kort och

kall andedrågt, underlifvet år rr.ycket fpåndt

och updrifvit, men ej fårdeJes vårkfulit, an-

figte



# ) o ( # 283

fiste ocli extremiteterne bleke och kalle, ån-

geft, oro, kråkningar, hicka, flen och hop-

dragen puls.

Om alla infnårings-arter kan likväl lågas

at de fom oftaft kunna vara blandade , och

at en Läkare i fynnerhet härvid bör fåfta (in

opmårkfamhef. Det händer dårfore ofta at

medel mot inflammation böra förenas med
antifpasmodica.

1 allmänhet år anmärknings - vårdt at et

gammalt och ftort Bråck ej blifver Cajått in-

carcererat fom et litet och nyare , ej heller

år faran, då det vårkeligen händer, få trån-

gande vid den förra fom vid den fenare for-

ten. I förra fallet år Annuius Abdominalis

mindre elaftifk, mera /lapp; i fenare håndel-

fen har han mycken fpånftighet. Händer det

at et Bråck, då det förft vifar fig,. genaft

blifver infpårrat, år faran aldraftörft.

Vid alla infpårrade Bråck år infnårning,

och följden år altid inflammation. Läkaren

bör fåledes vid Curen fatta (It ognamårke på
tvånne omftåndigheter ; förft på fjelfva infnår-

ningen, och fedan på hennes följder: inflam-

mationen. Antingen om möjeligt år föres

Bråcket tilbakars och håfves därigenom an-

nuli tryckning på tarmarne eller nätet, eller

ock minkar man den infnårade kraften ige-

nom Läkemedel, och om det icke låter gö-

ra fig, igenom operationen. Af ytterfta vigt

år at använda de medel man finner tjenlige

med
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med alfvare och utan tidfpillan, ty alt dröjs-

mål år farligt, och af naturens åtgärd har

man i denna fjukdom ganfka litet at förvän-

ta. Ju tidigare man fåledes använder fkick-

lige och kraftige medel, ju mera har man
orfak at förvänta en lycklig utgång.

Så fnart Bråck blifver infpårrat, bör man
genaft föka reponera detfamma; denna ope-

ration kallas Taxis. Vid alla arter afinfnår-

ning bör det förft och fråmft förfökas. För

at lätta repofitjonen , bör den fjuka förft kä-

fta ilt vatten. (Åderlåtning och et Lavement
torde åfven bidraga hårtil). Sedan lägger man
honom på ryggen få at Bråcket år den måft

uphöjde del sf kroppen, hufvudet och brö-

ftet lagges åfven något uph ögt, men veka

ryggen kommer at ligga lågft. Igenom detta

läge biifva Buk-mufclarne mera flappe, och

fannoJikt Annulus Abelominalis åfven relache.

rad. Man förbjuder den fjuke at hålla an-

dan eller at (krika, famt alt egit bemödande,

ty ju mera han förhåller fig paflive , defg

mindre åro Buk-mufclarne fpåndej man vän-

der honom litet åt vånftra fidan, i fall Bråc-

ket år på det högra, och tvärtom. Låren

och knäna böjes, få at han drager hålarne åt

tig. Lyckas repofitionen icke i detta läge,

år nödigt at förföka et annat mindre beqvåmf,

men ofta af ftor nytta. En ftadig karl ftål-

ler fig vid (ångfötterne, bockar fig något och

lägger den fjukas ben på fina axlar, få at

* et
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et knäveck kommer at hvila på hvardera a-

xeln , men fötterne hänga utföre ryggen 5 fe-

dan refer han lig långfamt up, och lyfter få-

Jedes den fjukas kropp, at endaft defs bröft

och liufvud komma at hvila på fången, famt

val underftödes med kuddar. Befinner lig nu

den fjuke i förftnåmde eller fenare läge, om-
fattar Läkaren Bråcket med handen, få at

bottnen ligger i flata handen, men fingrarna

på fidorne , Jyfter up Bråcket och trycker

med flata handen emot Annulusj år Bråcket

något ftort, omfattas det med bagge hånderne.

Tryckningen bör i fynnerhet lampas emot
det hörnet af Annulns fom vetter åt höften.

Dock år at roårka at man icke bör infkrånka

tryckningen inom en enda direflien, i fall

den ej lyckas i förfta taget , ty då bör den

förfökas i alla möjeliga direktioner. Högft nö-

digt är at tryckningen ej år våldfam och fkåf-

tals, ty därigenom /kulle ändamålet vift icke

vinnas, utan varken och plågorne tvärtom ö-

kas. Tryckningen bör fke lindrig i början,

den bör froåningom ökas, och långe fortfåt-

taS' Dårföre bör ock Läkaren taga en fådan

flållning vid den fjukas lida , at han åtmjn-

ftone kan uthärda en timme med (it förfök.

Nyttigt år ock igenom hvarjehanda rörelfer

och tryckningar med fingren åt ömfe fidor,

föka jämka något af tarmen , eller åtminfto-

ne några vader och excrementer igenom An-

DUiof
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nulus tilbakars, hvilket mycket lättar fjelfva

repolitionen.

Fölgden af detta bemödande år at Bråc-

ket antingen går tilbakars, och då år affigten

vunnen, eller man marker efter någon tid at

det blifvit mindre, och då bör forföket fort-

fåttas 5 eller ock år Bråcket oförändrat 3 i den
håndelfen tager man fin tilflyckt til andra me-
del, och upfkjuter något med Taxis för at

låmna den fjuka någon hvila. Emedlertidfår

Bfåcket icke hånga nedåt, utan underftödjes

få at det ligger något högt up.

Ehuru mycket Taxis år at recommende-
ra-, gifves dock handelfer hvarvid den ej kart

vårkftållas , famt til och med göra fkada.

Knappaft behöfs nämnas at den förbjuder fig

fjeif få fnart minfta mifsfanka år om kallbrand.

Är Bråcket fä ftafkt inflammerat at det min-
fta. vidrörande förorfakar fvår vårk, år icke

mera at tanka på någon Taxis, ty då år fna-

rare tiden til operation inne, och den bör

då ej längre upfkjutas. Blifver et gammalt
Bråck , fom långre tid hångt ned i Scroto

och ej kunnat föras tilbakars, infpårradt, år

åfven förgåfves at forföka Taxis 5 et fådant

Bråck år faftvåxt och kan fåledes icke repo-

neras.

Åderlåtning år et af de kraftigare medel

vid infnårningar , den förekommer eller åt-

minftone minikar inflammation och Gangraen.

Och fom vid alla infpårrade Bråck förr eller

fe-
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fenare år inflammation och flufeligen Gan-
graen, följer dåraf nt detta medej vid alla in-

fnårnings-arterår tjenligt , men i fynnerhetvid

den inflammatorifka. Har år öet et hufvud-

medel och bör fke ömnigt, men låmpat ef-

ter den fjukas kropps ftållning. Pulfen bör

man icke råtta fig efter, den år gemeniigen

klen, men höjer fig, efter åderlåtningen.

Bland de vårkfammare medel vid infnår-

da Bråck, raknäs åfven Lavementer och La-

xativer. Defla fenare åro fom många flere

af fomlige uphöjde, af andra förkaftade. O-
ftridigt år at de i vifta håndelfer göra fkada,

i andra däremot flört gagn. Det kommer
fåiedes dårpå an at närmare utftaka deffa hån-

delfer. Vjd inflammatorifke infnårningar kun-

na Laxativer ej göra gagn, utan fnarare /kå-

da de. Ty förft år hår icke garna någon be-

tydelig famling af excrementer, ej heller kan

Laxativet hinna göra någon värkan, det blif-

ver ej få fnart intagit förr ån det krakes up

igen. Magen år få kånfloöm at det o/kyldi-

gafte fom drickes förorfakar upkaftning. Vid
ingen af de tvånne andra infnårnings - arter

år tarm-canaln få fenfible och lider en få

ftark irritation fom vid denne. Laxativet /kul-

le fåledes endaft öka den förut nog ftarke

motus antiperifalticus. Däremot nyttjas La-

xativer med förmon
f

i den Jångfammare in-

fnårningen fom i fynnerhet har famlade ex-

crementer til orfak$ hår åro kråkningarne

lin-
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lindrigare, Laxativet kan fåledes lättare be-
hållas. Värk och inflammation, åro , åtmin-

ftone i början, icke få betydelige 5 man ha?
fåledes ej at befara för mycken fetelfe af

detta medel: dock bör man afhålla fig från

ftarka purgantia. Det Jåmpeligafte medel år

Engei/kt Salt til en unce uplöft i nio unce
vatten , hvaraf ingifves en matfked hvar fjer-

dedels timme 5 hårtil kände ock blandas nå-

got Linolja. Fördrager magen det icke, kan
en gran Opium tilfättas.

Lavementer åro af Hor nytta vid alla in-

fnårningar, men Tobaks - Kliftir i fynnerhet

vid den fom hårrör af famlade excrementer

Skulle man vid de andre infnårnings-arter fin-

na fig föranlåfen at nyttja Tobaks-KJiftir, bor-

de den fjuke ftraxt efter deras application fat-

tas i ljumt bad, och därpå Taxis förfökas»

Hvaremot vid den af famlade excrementer,

omflag af iskalt vatten på fjelfva Bråcket få-

kert gör mera nyft3 ån ljumt Bad.

I affeende på de utvårtes medel fom med
förmon kunna nyttjas , åro PracTici måfl fkiij-

aktige. Somlige recommendera varma och
emollierande Omilag och Salvor , andre där-

emot kalla och adftringerande, til och med
fnö och is. Förr bruktes nåftan altid emol-

Jierande medel 5 för närvarande förkaftas de

nåftan allmänt. Applicerade pä fjelfva Bråc-

ket, fkada de altid , i fynnerhet när Bråcket

år häftigt inflammerat. De öka då tilloppet af

våt-
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våt/kor och befordra G.mgraen. Vid. famlade

excrementer i Bråcket fknda emollientia åf-

venledes. Indicationen år hår at" reta och

ftyrka tarmarne, hvarigenom de fattas i ftånd

at med mera ftyrka agera på de famlade ex-

crementer. Emollierande medel våika tvärt-

om 5 de göra tarmarne mera flappe och för-

min/ka deras Hafticité, men vidga ut' väder

och foeces , famt g6ra fåledes repofttionen

fvårare.

Det år i fynnerhet vid den krampaktiga

infnårningen emollientia vifa båfta nyttan, mea
de böra låggas öfvér underlifvet och annulus,

ej på Bråcket 5 ty krampen. har fannolikt Cit

fäte i Buk-mu/klarne och Annulus, men icke

i Bråcket. Åfven vid de andre infnårnings-

arter kunna emollierande Omflag, lagde öf-

ver underlifvet, göra nytta. Båft tjenar til

fådant omflag en Gröt af Flores Chamoil. Fa«

rina lini och Oleum Chamomilte.

Ju mera man i nyare tider förkaftat émol-

lierande medel , ju mera har man recommen-
derat kalla och adftringerande. Det år i fynner-

het vid infnårningen af famlade excrementer man
kan vånta något af iskalt vatten applicerat med
en mångdubbel Serviette på fjelfva Bråcket,

fom ömfas få fort den förlorar kylan. Åf-

ven vid den inflammatoriika infnårningen kan

håraf något väntas. Men vid den krampak-

tiga åro kalla Omflag rninft tjenlige; ljumma
Bad åro hår mycket mera at lita uppå. Med
IX.B.N1019. T för-



fcrmon ingnides iinimentum volatile på un-

derlifvet innan Gröten lågges öfver. Emol-
Jierande Lavementer bidraga ock mycket at

lindra Spasmer. Linolja har af ftora Läkare

blifvit recommenderad; hon år i fynnerhet

nyttig vid infnårningen af famlade excremen-

ter , lamt i den krampaktiga 5 ökar Linoljan

kråkningarne, år båft at blanda henoe med
Citron-faft.

Ipecacuanha til en half gran pro dofi liar

åfven vifat mycken nytta fom et Antifpasmo-

dicum vid den krampaktiga infnårningen. Gör
dtn ej fyileft, nyttjas fjelfva Opium med
ftörih förmon. Det år fåiedes vid den kramp-
aktiga infnårningen i fynnerhet, Opium med
mycket fkål recommenderas. Men vid alla

infnårde Bråck, dar många krampaktiga fymp-

fomer vifa fig, kan Opium med fördel nyt-

tjas, fedan åderlåtning , Lavement m. m. gått

förut. Det år naturligt at man under Lake-

medlens bruk förnyar förföken med repofi-

tionen. Hjelpa alla deffa medel icke, år o-

perationen det enda öfrige medel, och den

bor ej för långe uplkjutas. At fatta ut råtta

tidepunclen dårtil, år emedlertid ganfka fvårt;

alt kommer an på Symptomernas häftighet,

lamt infnårningens orfak och natur.

Pm*
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Protocoll, hållit under Apolhcks - Vifita-

tionen uti Piteå Stad, den 27 Dec.

I787i af iindertebiad Provincial- Me*
dicus :

Anjlalte* Prof och Förfok med några Me*
dicamenter;

I:o Magnefia Alba. Som den ofta dilateras

med Creta Alba praeparata för vinft
3

få

togs några knifsuddar af Magnefia Alba och

ilogos uti Spir. Vitrioii 2 dr. utan at Gips

föll på botten, fom vifäde at ingen Krita

håruti var närvarande.

2:o Lixivium Saponarium , fom år ert Soltf-

tio Alkali fixi vegetabilis Cauftici , var val

conferverad
5
fom flafkan vid hvarje Con-«

fumtion åfer påfyldes , at ingen decompo»
nering måtte n\e-

3:0 Liquor Cornu Cervi Succinatus öfverflö-

dade ej af Alkali och ägde lukt afSucci-

num , fom marquerade det riktiga pra>

parations-fåttet.

4:0 Ket mes MineraJe var pålitelig, fom den
helt och hållit uplöftes i Lut.

5:0 Som Hydrargyrus Purijicatus ej elicierag

af Cinnabaris med dupla portio Liroaturaes

Martis , få torde den vara mindre ren.

6:0 Aqua Calcis vifade ingen Cremor, fom
förvarings-kårilet altid holts fylf , ehuru hår

ej var tilgång til Florentiner-glas.

T 2 7:tf
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7:0 alkali vegetabile Acetatum förfökfes med

Reaftions-papper, fom vifade at Alkali rå-

der , hvilkef i anfeende til dels Ikåtpa år

olagligt, hälft för Barn, och hvarom på-

mintrs ändring.

3:0 Alcali Arnmoniacum Succinatum , eller rät-

tare Spiritus Alkali Volafilis Succinatus för*

varades val tåpt, på det luften ej måtte

decomponera Alkali Volatile.

9:0 Alkali Arnmoniacum var fullkomligen fa-

tureradt och fåledes ej flyktigt, fom det

gaf ingen lukt ifrån fig.

lc:o Mtcr Vitriol avtus hade vål odör fua-

vis et penetrans, flöt på vatten; men an-

tände ej Krutet, var fåledes nog fvag el-

lea diluerad.

11:0 Acetum Lithargyri var nyligen tillagad,

fom omkting bräddarna på fla/kan ej mark-

tes något hvitt pulver, ej heller någon hin-

na ofvanpå.

j 2x0' Lin imentum Saponaceum
}
fom år en So-

Jutio Saponis Camphorata, var klar och u-

tan nederflag 5 fåledes nyligen tilredd och

upriktig.

13:0 Mercurius dulcis fvartnade uti en folu-

tion af Alkali purumj åfven i Aqua Cal-

cis$ utan at någon gulhet marktes , hvilket

gaf nöjaktigt prof af den metalii/ka Mer-
curius.

14:0 Tartarus Antlmonialis var tillagad

efter Ed. i:ma Pharm. Suec. fom jåmnare

ocb
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•ch lika ftarkt. På det preparatet måtte va-

ra exa&e fafueradt och ej decomponera (ig,

var mera pulvis Algarotti tagit emot före-

/kriften; nemligen den proportion: loo:de»

Jar pulvis Algarotti emot 103 delar Cremor
Tartari,

15:0 Mcrcurius Corrofivier Albus var nog
fvag , fom den ej rådnade i Kalkvatten.

De öfrige Medicinalier , få val Simplicia,

fom Compofita, enligt Pharmacopoes Suecicae

& Pauperum före/krift, voro val ock uprik-

tigt tillagade famt i tilråckeligit förråd,- på lått

förra årets Protocoll utvifar, hvarföre jag,

för at undvika vidlyftighet, dem fåledes läm-

nar at anföra och omftåndeJigen fpecificera.

Datum ut fupra.

På Ämbetets vägnar*

D. E. NJEzéw.

Mujeum Naturalium Grillianwn S6der~

forfienje, inftitutum anno 178^ et

in Catalogo redaélum anno 1788 a Pe-

tro Gustavo Lindroth, Med. Doä.
et Chir. Primär. Legion. Up/and. HoU
mice apud A. $. Nordstrom 17887
21 fidor in 4:0.

År en Förtekning på de Naturalier Herr

Regements -Tålt/kåren Doäor Lindkoth för

T 3 Herr
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H. Bruks-Patron Adolph Ulkic Grill famman-
iatt och i ordning bragt uppå. Söderfors Bruk.

Denne Gatalog år egenteligen meddelad
för at underråtta andre Samlare, få inom fom
utom Riket, om hvad i detta Cabinett åges

eller felas.

Herr Auctor har foljdt LjNNes Syftema

Naturae 12 Edit, utom pä ganfka få Hållen

dar nyare Auftorer uppä upgifne och érfcånde

grunder ikilt (ig därifrån, då fådant ocklä i

Noterne har linnes anfört. Detta galler om
de Latinfke namnen. De Sven/ke äro dels

efter Fauna Svecica , dels efter Folkets be-

nämnande* på de (tallen Djuren finnas, dels

af Au&or fjelf vågade. Hvarföre /kall å&t

ockfå felas ofs namn i vårt Språk på de

Kreatur vi uti vårt Land aga ? DefTa namn åro

en del inrättade efter andre Nationers , alla.

grundade pä någon fynnerlig egen/kap hos

Djuret 5 fåfom til ex. Läng -fl]er t -Uggla},

hvilket namn få tydeligen ^araclerilerar den-

na ifrån alla defs '/lagringar , fom alla bafva

korta ftjertar, Kam - Gydungc (Anas fpeftabi-

tis) med ffere.

Franfyjke namnen åro efter Buffon och

de Engelfkc efter Pennant på Djuren
5 på

Foglarne efter Latham. Man har fåledes hår

afven en Nomeqclator
, på 4 Språk, uppå

deffe Pjur.

De upfloppade och conferverade fyrfota

E>jyreps antal var 45 , ibland hvilke voro den

Ma«
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Majeftåtelige Älgen och höghornade f Jjorfen

och flere fom Icoftat nog möda och Mechaniflka

konftgrep at få uti få naturlige ftåijningar up«

ftoppade.

Foglarne voro 235, och om defla kan

detta Arbete i fynnerhet med nytta låfas..} ty

här anföres de Audorer fom uptagit de Fog-

Jar fom efter LiNivés tid blifvit uptåkte , el-

ler fom med fkäl andråt de namn han gif-

vit 5 hår utfåftes de ftållen hvareft de i Sve-

rige finnas, fom ingen förut i detta Land up-

tåckt; hår befkrifves korteligen et par förut

aldeles okande, och hår åro åfven OroAvcs

Avium mer enligit med naturen få ändrade,

at 1:0 komma Accipitres , hvartil genus Pfit-

facus föres 5 2:0 Pica $ V-o Pafferes ; 4:0 GaU
lince^ fom börjar med Columbåe genus 5 5:0

Gralla och 6:0 Anferes,

På Snåckorne åro endaft de Latinfke nam-
nen införde, och går deras antal til 567 får~

fkilte fpecies , utom varieteter och mångé hos

Linn6 okande.

Väderleken och gängbare Sjukdomar i

Stockholm mänaderne April
}
Maji och

Junius 1788-

April.

I. Morg. 3 gr. v. WSW.,2, roulit, Bar.

T 4 2 5>



296 # ) o ( #
25,19.. Midd. 7 gr. v, (frö-moln, Barom.
25,21. afton. Norr/ken.

2. Morg. Th, o, mulit, Bar. 25,25. Midd.

5 gr. v. rågnade.

3. Morg. I gr. v. dimma, B. 25,07. Midd.

5 |, gr. v. mulit, B. 25,05.

4. Morg. Th. o, ONO. fnögade, B. 24,79.
Midd. 5 gr. v. SS O. Bar. 24,71.

5. Morg. 4 i gr. k. NN O. 2, gaifnö, mu-
lit, Bar. 24, 94. Midd, 1 gr. k. mulit,

B. 2<',II. aft, gaifnö.

6. Morg. 2 \ gr. k. NW. gaifnö, Barom.

25,32, Midd» I gr. k. NNW. 2, mulit,

B. 25,40. alt. Norr/ken.

7, Morg, 2§ gr. k* klart, B. 25,40. Midd.

5 gr. v. mulit, W. Bar. 25,42.
' g. Morg. Th. o, half-mulit, Barom. 25,45.

Midd. 5 gr, v. klart, W. Bar, 25,50. aft.

Norrlfcen,

9. Morg, 2| gr. v. klart, B. 25,74. Midd.

6 gr. v. flrömoln, W. Bar. 25,85» afton.

Norrfken.

JO, Morg. 4J gr. v. balf-mulit, Bar. 25,83.
Midd. 9 gr. v. flrömoln, W. Bar. 25,82.

Riddarefjården gick up.

21* Morg. 3 gr, v. flrömoln, Barom. 25,79.
Midd, 9 gr. v. klart, Bar. 25,76.

12. Morg. 1 gr, v, klart, frofl, Bar. 2S,7f*
Midd. 10 gr, v. klart, Bar. 25,78.

I3.Mo'g. 4 gr. v. flrömoln, B. 25,78. Midd.

II gr. v. Hart, Bar. 25,75.
14-
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I4.Morg. 3 gr. v. Si half-mulit, Bar. 25,55.
Midd. 4 § gr. v. SS O. B, 25,45. dugg-
rågn /koftals.

15. Morg 2 gr. v. S. mulit, B rom. 25,14.
Midd. 8 gr« v* SSW. ftröm. B. 25,12.

j6. Morg. 1 gr. v. dimma, fnoftafk, B. 2^,08-

Midd. 3 gr. v. D NO* våt inö /kåftals,

Bar. 25,18-

17. Morg.
r

j h. o, fmåfno, N. Barom. 25,3 r.

Midd. 3 gr. v. NNW. 3, ftrömoln Bar.

25,36.

18. Morg. 2 gr. k. klart, W. Barom. 25,40.
Midd. 7 gr. v. ftrömoln, Barom. 25,37.
V. aft. frågade.

J9. Morg. 1 gr. v. dimma, Barorm 25,22.
Midd. 4 gr. v. NNW. 2, ftrömoln, B.

25,34-

20. Morg. 1 I gr. v. klart, froft, B. 25,56.
Midd. 10 gr. v. NW. 2, klart, Barom.

25,62.

21. Morg. 2 gr. v. klart, B. 25,66. Midd.
ir gr. v. klart, W. Bar. 25,66.

22. Morg. 2 gr. v. ftrömoln^ Barom. 25,55.
Midd. 8 I gr. v. S. O. ftrömoln, Barom.

.25,5r.

23 Morg. 3| gr. v. SO. 3, rhulif, B. 25,30.
Midd. 4 gr. v. SS O. fnöfelandat rågn in-

på natten , Bar. 25,27.
24. Morg. 3 gr. v. SSO. mulit, Bar. 25, T7*

Midd. 6J gr. v. SSW* rågn ikoftals in*

på natten.

T 5 25-
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25. Morg. 2 gr. v. SSW. rågnade, Barom.

24,95. Midd. 9 I gr. v . SW. 4, mulit,

Barom. 24,89- J^ rl Jofsnade på Clara

Fjärden.

26* Morg. 3 l gr. v., klart, W. 3, B. 24,96.
JVfidd. 9 gr* v. SW. 3, ftrömoln, att.

renade» Bar* 25,03..

27. Morg. 2 gr. v. rågnade, Barom* 25,01.

Midd. 7 1 gr. v. NNW. 3, ftröm. Bar.

25,22. aft* Norrfken. *

28 Morg. 3 gr- v. SW, half-mulit , Barom.

25,46* Midd. 10 1- gr. v. klart , WSW*
Bar* 2<)M-

29. Morg. 6| gr* v. klart, WSW.B.2S,66.
Midd. 13 gr. v. klart, W. a fr. Norr/ken,

Bar. 25,72.

30* Morg. 6J gr. v* klart, W. Bar* 25,80.

Midd. 15 gr. v* klart, W. Bar* 25,86.

Maj i.

I* Morg. 6 gr. v. klart, Bar. 25,82. MidoX

15 gr. v. SW* klart, Bar. 25,76.

2. Morg. 6f gr. v. N. 2, mulit, B. 25,73-

Midd. 7 gr. v. NO. mulit, Bar. 25,80.
aff. Norriken.

3. Morg, 2 gr. v. klart, NW. Bar. 25,76.

Midd* 7 g r, v* NW* mulit, haglade, B.

25,8o*

4. Morg. Th. o, NW. 3, klart, B. 25,95.

Midd,
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Midd. 4 gr. v. NN W. 2, klart, Barom.

2 5,94-

5. Morg. 1^ gr. v. klart, Barom. 25,77*
Midd. 10 gr. v. ftrömoln, NW. Barom.

25,70.

6. Morg. 61 gr. v. klart, B. 25,60. Midd*

14. gr. v. mulit, V. Bar. 25,^4*

7. Mor g. 7 gr. v. N. mulit, Bar. 25,43»
Midd. 9 1 gr. v mulit, Bar. 25,52*

$ Morg. 3 gr. v. -mulit, SO, Bar. 25,48-
Midd. 6j gr. v. SS O* B. 25,41* e* m.

fnöglopp.

9. Morg. 6J gr, v* mulit, WSW. Barom*

25,30. Midd. 9 gr. v. harr-mulit, NNW*
duggrågn e. m. B* 25,40*

10. Morg. 5| gr. v. mulit, rågn. B* 25,36.
Midd* 12 ~ gr. v. SSO. mulit B. 25,27.
alt. rågnade.

1 1. Morg. 6 gr. v. mulit, W. Barom* 25,23*
Midd. 7 gr. v. mulit, W. Bar. 25,32. e.

m. fmårågn.

12- Morg. 2 gr* v. mulit , B* 25,33. Midd.

3 \ gr. v. N. mulit, Bar. 25,74, efterm.

duggrågn.

13. Morg. 3 gr. v. klart, Bar. 25,94. Midd.

8j gr. v. klart, O, Bar. 25,90.

14. Morg* 5 gr. v. klart, B. 25,95* Midd.

15 £ gr. v. klart, Bar. 25,98*

15. Morg. 11 gr. v* klart, B. 25,95. Midd*
21 gr. v. klart, Bar. 2^,97*

j6. Morg. 14 gr. v. N. klarr, Barom. 25,88*

Midd,
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Midd. 17 grad. v. N. a, klart, Barom.

I7.Morg. 9 gr. v. klart, Bar. 25,96. Midd.

13 gr. v. klart
9
Bar. 25,98*

18» Morg. 10 gr. v. klart. B. 25,33. Midd.

19 gr. v. klart, W. Bar. 25,71.

19. Morg, 11 gr. v. klart, NNW. Barom.

25,46, Midd. 11 \ gr. v. NNW. | Bar.

25,57-

20. Morg. 4 gr. v. NNW. klart, B. 25,66.

Midd. 12 \ gr. v* klart, W. 2, Barom.

25,56 (a).

21. Morg. 7^ gr. v. klart, NNW. Barom.

25,51. Midd. 11 gr. v. ftröm. NN W. 2.

Bar. 25,60.

£2. Morg. 7 gr. v. half-mulit, SSW. 2, R.

25,69. Midd. 12 § gr. v. mulit, Barom.

25,50, e. m. rångnftånkte.

23. Morg. 11 § gr. v. ftröm. W. Bar. 25,32.

Midd. 16 gr. v. ftrömoln, W. 3, Bar.

25,34-

24. Morg. 10 \ gr. v. klart, W. 3, Barom.

25,36 Midd. 12 gr. v. S W. mulit, Bar.

25 ?
2g. rågoade Ikoftals f. o. e. ra.

25.

(a) Målaren började ftiga från d. 1 April; defs låg-

fta vatten i Söder Slufs år 10 fot, medel-höjden

12 fot och vanlig vårflod 14 fot; år 1780 fteg

vattnet til den 28 Maji, anda til 17 fot och 3
tum» I år ileg det från 10 fot pch 3 tum til dea

20 Maji 1 då höjden var if fot och 6 tum.
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25. Morg. 9| gr. v. rågn, B. 25,44. Midd.
16 gr. v

#
Bar. 25,46. W. e. m. rågnade

fkoffais.

26« Morg. 9 gr. v. ftrömoln, N. Bar. 25,71.
MMd. is I gr. v. klart, Bar. 25,74.

27. Morg. II gr v. mulit, S. Ba<*om. 25,65.
Midd, 17 g gr. v. klart, B. 25,54.

18. Morg. 8 gr. v. hade rågnat, ftrömoln,

Bar. 25,46 Midd. 13 \ gr. v. SO. Bar.

25,37. e. ro. åflca med rågn.

29. Morg. 10 gr. v. mulit, B. 25,13- Midd.

10 3 gr. v. mulit, B. 25,25.

30. Morg. 9 gr. v. mulit, Bar. 25,28. Midd.

14 1 gr. v. SSW. half-mulir, B. 25,29.

31. Morg. 10 § gr. v. klart, SV Bar. 25,23.

Midd. 14 £ gr. v. half-mulit, W. 2. B.

25,25.

Juni i.

i. Morg. 12 gr. v. klart, SW. Bar. 25,33-
Midd. 18 gr. v. ftrömoln , S. B. 25,30.

2. Morg. 11 gr. v. mulit, rågn, B. 25,25.
Midd. 5 § gr. v. rågn til e. m. N. Bar.

25,39-

3. Morg. 9 gr. v. klart, Bar. 25,64. Midd.

14 gr* v. half-klart, W. Bar. 25,65.

4. Morg. 11 gr# v. klart, B. 25,51. Midd.
T 7i gr- v. ftrömoln, Bar.- 25,43.

5* Morg. 11 § gr. v rågnade, Bar. 25,34.

Midd. 16 gr. v. rågn /koftals hela dagen.

6.
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6. Morg. 12 gr. v. klarnade, Barom. 25,34,

Midd. 16 gr. v. flrömoln, S VV. Barom.
25,37-

7. Morg. 13 gr. v. ftrömoin , SW. 2. Bar*

25,34- Midd. 19 gr. v. ftröm. WSW.
Bar. 25,38-

8. Morg. 11 gr. v. klart, W. Bar. 25,54.
Midd. 14 f gr. v. haglade, SO. Barom.
25,67. e. m. ragnfkåf.

9 Morg. 9 gr. v. half-mulit, NN O. Bar.

25,90* Midd. 15 gr. v. ftrom. B. 25^92.

lo. Morg. 12 gr. v. klart, B. 25,87« Midd.
l6|~gr. v. SW. klart, Bar. 25,31. eff.

m. frnårågn,

II. Morg. 12 § gr. v. klart, NNW. Barom,

25,80. Midc\ 18 gr. v. ftrom. N. Bar.

25,79-

12* Morg. 10 gr. v. klart, N. Bar. 25,80.
Midd. 16 gr. v. klart, O. B, 25,8!-

13. Morg. 12 gr. v. klart, Bar. 25,79. Midd.
24 g>. v. klart, W. Bar. 25,76.

14. Morg. 15 gr. v, klart, B. 25,84. Midd.

24 gr- v. klart, W. B. 25,7g.

15. Morg. 15 gr. v. klart, Bar. 25,73. Midd.
21 § gr. v. klart, Bar. 2J,73.

16. Morg. 14 \ gr. v. klart, Barom. 25,74.
Midd. 24 gr. v. klart, Barom. 25,75 , til

natten dimma.
17. Morg. 19 gr. v. half-mulit, Bar. 25,65?.

Midd. 24 i gr.. v. klart, O. Bar. 25,72.

18- Morg. 17 gr. v. Sol-rok, klarnade, Bar.

25>
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25,76* Midd. 18 gr. v. klart, SO. Bar.

19. Morg. 17 gr. v. klart, B. 25,80. Midd.

20 gr* v. O. klart, Bar, 25,79-

20. Morg. 17 gr. v. Sol-rök, B.arorm 25,70.

Midd. 21 gr. v. baifmulit, NW. 2, Bar.

25,66.

21. Morg. 19 gr. v. halfmulit, Barl 25,66.

Midd, 27-i gr. v. klart, NW. B. 25,61.

afton. Sol-rök.

22. Morg. 20 1 gr- v. klart, Barom. 25,50.

Midd. 27 gr. v. O. ftrömoln Bar. 25,42.

afr. Sol -rök.

23. Morg. 2J » grad. v. ftrömoln , Sol-rök.

Midd. 26 gr^ v. mulit, SW. Bar. 25,31*

e. m. ftark A/ka med ftorm, ishagel och

ilagrågn.

24. Morg. 16 1 gr. v. ftrömoln, dimma, Bar.

25,34. Midd. 21 gr. v. O.ftrömoln, Bar.

2543.

25. Morg. 11 gr. v. mulit, N. Bar. 25,48-
Midd. 16 gr. v. N* Bar. 25,52. duggrågn

e. m. och til afton.

ÄÖ.Morg. 13 § gr. v< N. duggrågn, B. 25,42.
Midd. 22 gr* v. O. ftrömoln, Sol-rök,

Bar. 25,38-

27- Morg* 18 l gr. v. O. ftrömoln, B. 25,30.
Midd. 22 gr. v. ftrömoln , \y. B. 25,33.

28. Morg. 19 § gr. v. ftrömoln, Bar. 25,43.
Midd. 22 gr. v. ftrömoln, B. 25,47. e.

'

m. fmå-rågn.

29.



304 # ) o ( *
29. Mofg. 20 \ gr. v* klart, Barom. 25,47.

Midd. 22 gr. v. O. 2, ftrömoln, Barom,

25,40. afron. rågn inpå natten.

30. Morg. 15 gr. v. N. 3 , rågnade, Barom.

25,io< Midd. 14 gr. v. mulit, B. 25,26.

NNW. 2.

Sjakdomarne hafva beftådt i mer eller

mindre Halsrluffer , Catharral och Interrnitten-

te Febrar
5

något Koppor famt hår och dar

Kikhofh 5 dock i allmänhet mera frifkt ån

fjukligu
f.

*

Utdrag af Hr. Doäor O. Svjrtz Bref

ifrån London, af den 22 Maji 1787?
til Ht. Archiater Bmck.

I anfeende til Semina Rieini, far jag den

åran låmna foljaode underråttelfe: Deffa Frön

finnas aldeles icke hår i Engeland , hvarken

växande, ej eller bitfåndas de frän de ftållen,

hvareft de åro indigena, ty någon utdrågt af

tiden (kulle fnart ("kamma dem, ty de hår/k-

na låttehgeo, hålft de ofverrlöda på Olja*

Oljan hitkommer praeparerad , antingen ut-

pråffad eller kokad, från Weftindien, hvar-

eft man brukar följande method til defs år«

nående

:

•

Capfula afplåckas då de hunnit at mog-
na



na och efteråt foltorkas. Då de utfpricka

och Fröna utan fvärjghet af Negrerne utplåc-

kas och hopfamlas til en fådan myckenhet

fom erfordras : de ftötas ledan i en Mortare

narran til et pulvis groffus och bundne i en

Linne-Såck eller Påfe, låggas i en vid Gryta

med en tilråckelig quantitet vatten
,

(åtta kan-

nor vatten til en dito af frön) och kokas til

Oljan kommer i ytan , hvilken forgfålligt af-

/kummas och filas. Många koka Fröna utan

at binda dem i Påfe. Någon varfamhet mä-
fte brukas vid kokningen om ej Oljan /kall

få en mera vidrig fmak ån den naturligen å-

ger. Nägre hafva åfven en /lags Pråfs , för

at få Oljan kallpråflad, och många preparera

den in U(u Medico för den andre. Man har

fagt mig at den kallpråflade hedknar fnaraft.

I allmänhet brukas den för Lampolja , fom
är excellent, hålft den gifver klart fken och

ftinker aldel.es intet. Af en kanna Frön fås

gemenligen et haifftop Olja. Pnfet år i Weft-
Indien 3 Riksdaler kannan , eller åfven min-

dre, då defs varde har (tigit i Europa til 3
a 400 proC.

Man har nyligen upfunnit hårftådes en

Chymi/k blandning för at åftadkomma en köld,

fom gör at fjeifva Qvickfilfret fiyfer, och en

mycket ftarkare an dårtil erforderlig köld, an-

da* til 84 grader under o på Farenhbts Ther-
mometer. Denne blandning beftår dåruti, at

concentrerad Acid. Nitri flås på Sal GJau-

IX. B. N:o 20. U ter.
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ber hvartil blandas vatten med Sal Amon. Et

Memoire rörande denne uptåckt , uplåftes li-

fta Se/Tion in the Royal Society.

M:r Kirwan, fom år Ledamot af Kongl.

>venfke Academien och fördelaktigt kand fom

Chemift och Laborator, har nyligen publice-

radt en Pamphlet an Phlogiflon, detta få myc-

ket omtviitade Åmne. Det år förnåmligafl

Lavoilier fom varit Ämnet för Authors Refu-

tations ideen Det år kåndt at Lavoisier fup-

ponerar Phlogifton endaft en Chima?re.

En Doclor Smith har recommenderat bru-

ket af gungning i Confamption och Lungfot

:

Han har' inventeradt för detta ändamål en

Machioe. Man fager at den har vifaf mår-

kelig nytta i nåftan defperata omftåndigheter.

Braket af Qva*fia har åter blifvit uptagit.

En Diffeftation från Edinburgh föll mig ny-

ligen i hånd*r , de mortefubmerforum 5 hvar-

uti Author tyckes omftindeligen hafva pröf-

vat och bevifar Caufa Morbi & Mortis vara

förluften af Aer Purus , lamt britten af defs

erfåttande , hålft detta åmne indrages til en

vifs mångd tillika med Luftfyra i Lungan ge-

nom refpiration , hvarigenom bloden får et

annat lynne , och Circuiationen befrämjas.

Author bevifar ?t orfaken til förluften af lif-

vet i detta fall år hvarken qvåfning eller in-

fupif vatten i Lungome.
I Materia Medica hafva vi lårdf kanna at

Gummi Benz>o'e få« från et nytt Species af

Siy-
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Styrax från Sumatra. Det kommer in i nå-

fla Vol. af Philof. Hand}.

JJlet långe iila kånde Genus af CaneUa
Alba blifver åfven fnart publiceradf.

Myriflica Mofchata år omfirier fullkomli-

gen kåndt* Det hörer til Dioecia polyand.

eller råtrare Monadelpb. Jag har et Species

dåraf från Weft-Indien.

CaryophyUus Aromaticus år en Eugenia
,

och icke egit Genus
Hufeligen tager jag mig fribeten at nämna

en ny upiåckt af den Störfte Aftronomen
Werlden ånnu frambragt , jag menar Herr
Herschel. Hans Planet år långefedan kand.

At han uptåkt Satellites til deniamma, torde

åfven vara bekant. Den filta uptakren år af

$:ne Vulcaner i Månan ! Hans Sylter uptåkte

en redan 2 år fedan. Hfrschel fjelf ville

ej tro fina egna ögon , men rnäfte nu tillta

vårkeligheten dåraf , fedan han fedt 2:ne an-

dre. Han har obferverat dem före och un-

der eruption, lamt funnit enligt Calcularion
i

at cratern af en år mera ån 3 Engelfka mi-

Jar i vidden. Det år juli nu uplåfl i Söde-
teten. Flere hafva federmera obferverat Vul-

canerne med vanlige goda Acroamati&e Glas,

U 2 Br-
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Mufeiim Carljomanuni) Fqfc. ll:s. Hoh

mice 1787.

Innehåller lika många Foglar fom den

forfta Fafc. Börjas med N;o 26 och Hutas

med N:o 50.

De flåfte hår aftéknade åro utlånd/kej

lika val ritade, graverade och colorerade,

fom de uti den forfta Fafcicelen$ fåledes li-

ka hedrande får den frikoftige Herre, fom
genom denna Boks utgifvande tjenar allaNa-

tural-Hiftoriens idkare och ålfkare.

Walet af Foglar och deras bs/krifning år

oc]$: vårkeligen med mera urfkilning gjordt,

ån i forfta Häftet- Det enda man kan til-

lägga vid de Foglar lom i denna finnes, år

at Anat Franata N:o 38 vårkeligen år ho-

nan til Anas Marila, och at honan til Anas
fpedabilis åfven hafver en knöl eller kamb
på näbben, men mycket mindre ån hanens,

hvaremot den fom hår flår afteknad N:o 40
år honan til Anas MoUifftma.

I anledning af Herr Profeffbr Sparrmans
Anmärkningar uti 8:de Bandet af denna Jour-

nal pag. 303 , måfte man dock vid detta til-

fålle , fanningen til Oyrka, anföra följande på-

minntriferj hvarmed man velat upfkjuta tils

man vore förfåk?ad om Herr Srarrmans å-

terkorr.ft från fin långa, man hoppas i anfe-

ende til månge dolde hemligheters uppenba-

rande, ej fruktlöfe Reia, hålft forfta Kecen-

fioa
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fion af Herr Sparrmans Mu[. Carljon. Tom.
g p. 19, få val fom denna, har jämte We-
tenfkapens, Herr ProfefTorens uplyfande til

föremål»

Jag tanker ej befvara de platta uttryck

H:r S. nyttjat öfveralt uti fina anmärkningar, i

fynnerhet p. 309, dar Han tror infallen gran-

ogd, dammigt glasögon, grumlig fyn, vid et

dåligt talgljus , ra. m. vara ganlka qvicke.

Jag vil ej föka likna H:r Sparrman —
i ftöd däraf erkänner jag ockfå upriktigt mitt

fel, at jag nog häftigt genomfedt Fafc. l:s

af Mufeum Carlfonianum och fåledes ej i min
Recenfion kunnat anföra — alla de fel Au-
tor däruti begåttj men jag vil föka bättra

detta*

I lina Anmärkningar fager Hrr S. at be-

gripa fordrar begrep, men at det äfven be-

höfs för at fkrifva, lärer H:r S. glömt dä

haiJ ville blifva Author.

En Sven/k Recenfent behöfver ej lära af

tn utländflc , då man åger den Bok man vil

recenferaj all hänvisning til Gottingfke Tid-
ningar blifver fåledes onödig. Då H:r Spärra-

man i fina Anmärkningar äfven ifrar mot den
Tyfka Recenfenten, för det han ej fedt H:r

Akrels namn på ifrde Taflan, bör man bil-

ligt ännu mer förundra fig öfver H.t S. fom
fedt det, och dock ej lärt fig ftafva det lätt,

fom fes öfveralt i H:r S. Anmärkningar.

Det har ock förargat H;r S. at man ej i

U 3 Re-
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Recenfion nåmt at Hrr Linnerhjelm afritat

Foglärnej det lårer val likväl flå i en Recen-

sents egit godtycke , hvad han behagar ut-

Jkfifva eller intet, och jag tror H:r Linner-
hjelm förJäter at jag ej nåmt honom , då han

af H:r S. Företal förut år kand for Foglarnas

afritare. Det år en fynnerlig förtjenft hos

H:r L. at ej allenaft träffa fårgorne naturligt,

utan åfven kunna fatta , ockfå de mindre lyck-

ligt upftoppade Foglar, uti en aldeles natur-

lig ftälning.

Det rycktet fom H:r S. fager varit utfpri dt,

at Hans Loxia Flamengo til fårgen i bur för-

ändrats, har jag aldrig hört, men val et an-

nat rygte , at den hvita vingen på hans F*-

lica Leucoryx tilhört en Snöripa , och endaft

på fkåmt och nöje varit med nålar faftfatt,

en tid innan den kom i Carlsonske Samlin-

gen 5 hvilket, om det vore fant, jag aldrig

kan tro undfallit en få dugelig Natural-Hifto-

ricus fom H:r S.

Om Loxia Flamengo varit af lika fårg i

bur ifrån början til iTut, ja om han ock ljus-

röd krupit utur agget
,
gör dQt honom dock

ej til et diftincl Species , ty man kan, födas

fjuk eller på annat fatt varierande från förål-

drarne 5 få långe H:r S. ej vifar at månge
Foglar af den forten gjfvas , at de paras,

lågga agg och kläcka ungar ' af famma får^

pch ufieende, få förlåter han mig at jag tvif-

jaj nå dem vara annat ån varietetert

Me*
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Men jag mafte förfoga mig ifrån .H;r S.

Anmärkningar til fjelfva Fafc. Irs af Mujeum
Carlfon. och den N:o i tekrrade Lanius Po-

mtranus»

H:r S. har uti Titeln låfvat at detfa Vårk
endaft /kal innehålla Novas avts\ men fom
denna Fogel förut finnes afrirad hos H:r Buf-

fon uti Plancb. Enlurninées N:o 9 Fig. 2,
lamt befkrifven uti Hans FM. Naf. des Oi-

feaux T. II. pag. 7g under namnet Pie Grie-

ehe Rouffe, åfven uii Bkisson's Ornitholog*

T. H. p. 1475 lä tyckes vår NafuraJ-Hifto-

ricus hår anringen få vidkännas någon okun-

nighet, eller en oförlåteljghet at ej efterfe

hvad andre förut Ikrifvit och afteknaf.

N:o 2 Corvus Clericus. Hrr S. har dock ej

gittat, i fine Anmärkningar, utfåtta hvareft

denna rara Fogel finnes
5 på något ftålle, an-

tingen i Sverige eller utrikes, wåttv vål ån-

dock flere dåraf kunna träffas. Hrr Srarr-

mans befluifning på denna Fogel år, då man
utcfluter den bvita fläcken, totus niger , ro-

firo ad bafin cinereo- I Sveriges Södre Pro-

vincer fer man hela ikockar af et /lags Fog-

lar fom* kallas Rokor (Corvus frugilegus),

fom Linn,£i Faun. Svec. befkrilver: Äter
,

jronie cinerafcenie] fåledes nog lik Hrr Sparr-

mans Clericus. Ibland deffa Råkor har ej

alienaft jag utan månge andra fedt åtfkillige

med hvita flackar på flere ftållen af kropjen,

hufvud och vingarne. Denna rara Clericus

U 4 lå-
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Jårer val dock ej kunna räknas bland defTe

fom endaft af någon håndelfe blifvit få tek-

nade. Man borde åtminilone då ej gifva

den et fårikilt namn och dymedelft onödigt

multiplicera entia.

At Anas di/par och Parus Scebyenfis åro

lår/kilte Species , medgifves nu. Det måtte

vara en innerlig förnöjelfe at få hafva rått i

något, för den fom ofta blifver öfvertygad

om midtag. Recenfenten har ockfå endaft

fatt i fråga om ej defla kunde vara variete-

<er, den ena af vår vanlige Anka, den an-

dre af Parus caerul. Han år nu genom H:rr

Pallas och Pennant öfvertygad.

Om Linn6 gifvit namnet Impar åt et

Species Anas (at följa Profeffor Sparrmans
ord) få blifver dét dock för H:r S. ingen ur-

Jågt til namnet difpar, bagge voro felaktige.

Det vore likväl rått artigt at veta hvareft

von Linn6 nårot denna Anas impar, ty uti

Syllema Nar» XII Ed, tinnes den icke, ej

eller uti den tilökning dårtil, fom uti Man.
tiffa 2:a plantarum år införd. H:r S« måtte

val dock ej hafva updigtat en ofanning på fin

flore Låromåftare.

N:o 9 Colymbus Parotis år ritad hos Buf«

fon Planch. Enlura»'g3i, ochjuptages af

Lathaim Suppl. Lond. 1787 pag. 260 endaft

fom en varietet. Åfven fom H:r Latham
J* cit* p« 259, gör Ful ica Leucoryx , om defs

hvita vinge ock år naturlig, famt N:o 13 Fu-

lica
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Jica /Etiops , endaft til varieteter under Fu-

Jica Atra*

Hvilket, fåfom fagt af vår tids flörfta Or-
nitholog, torde få landa H;r S, til råttelfe.

Månne H:r S* gifvit Recenfenten rått an-

gående Tetrao Canus och FringiUa Candida
y

efter han undfluppit H:r Profeflorns Annwrk-
ningar dåröfver. Viffa faker (om man har

fvårt at något fvara uppå, år det gout at med
ftillatigande förbigå»

H:r S. tager ganfka il'a at man vågat få-

ga at man kunde låtteligen tro EmberinaMeU
byenfis vara en kring hufvud och hals grånad

Gröning. Jåmfor man hela 6fre delen af Fo-
gelen , ifrån nacken til det ytterita af ftjer-

ten, finner man låtteligen at den ej år fårde-

les olik en Gröning, (Emberiza Citrindla)

på hvilken inge andre delar åro fårdelesgro-

ne, ån juft de, fom man hår kan tro förän-

drat lig til blyfårg.

Detta år nog fagt om H:r Prof. Sparr-
mans Anmärkningar, fom ej hedra en Man
af hvilken man bor vånta både lårdom och
anftåndighet. Om H:r Sparrman (kulle fram-

klåcka flere dylikeforter, knapt värdige ohöf-

fade Schole- Pojkar, (kal det enda fvar man
honom vil gifva, blifva at lika med dem ttratfas.

U 5 Det
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Det år fedan år 17T4, fom Medicinfke

Facultererne äro ålagde , at til RongU Colle-

gium Medicum upfånda de vid Academien i

Medicin Studerandes Academilka prof* Så-

dant har både jag och Herr Profeflor Rosen-

blad efterkommit, och under adrefle til KgL
Collegium Medicum med Poften affåndt Di-

fputationerne.

Af de hår blefne Do&ores, dels genom
Solenne Promotions-Afler, dels med Kongl*

Majrts Allernådigfte Refolufion och Illuftriffi-

morum Cancellariorurn godtrTnnande, åro föl-

jande til Docrores Medicinae creerade:

Ar 176S d. 26Junii vid Academiens Ju.

bel-Feft.

1. Herr Herman Schutzer.

2. Herr Petrus Strandman.
3. Herr Carl Gustaf Sandmarck.
4. Herr Carl Gustaf Laurin.

5. Herr Andreas Eilert Barfoth.

6. Herr Samuel Feuk.

7. Herr Georg Henric ELeyer.

8. Herr Rilian Muhrbeck.
9. Herr Gustaf Jonas Hjertzeel,

Der vid detta tilfålle utgifna Programme
följer hårhos.

År 1771*
Kongl. Lif-Medici Herr Johan Jacob Le-

jonmarks Diplome var af d. 11 Febr, 1771.

År 1774.
Kongl. Hof-Medici Herr Johan Chryso-

stom
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stom: Martinau's Dosors Diplome var af

den 9 April 1774.
Licentiaten Herr Christian Palms Do-

ftors Diplome var af den 11 Dec. 1774.

Är 1775,
Licentiaten Herr Lars Chkistian Tiimg-

stadius fått Doclors Diplome, enligit Håg-
vederbörlig Refolution af den io Jun. 1775.

År 1773.
Den 19 Junii 1773 blefvo följande Li-

centiater til Medlcinae-Doftorer promoverade :

1* Herr Johannes Kraak.
2. Herr Boas Johansson.

3, Herr Daniel Henric Söderberg.

4» Herr Casper Trendelenburg.

5, Herr Joachim ('ronholm.

6. Herr Petrus Dr&s Petersson.

Det Programme, fom vid detta tilfålle

blifvit utgilvit, följer därhos.

År 1780.
Den 6 Maji blefvo följande Licentiater

tn
1

Medicinas-Doclorer promoverade.

1. Herr Johan Henric Engelhart.
2. Herr Carl Clemens Flodin.

3. Herr Andreas Christophersson*
'Programmet följer hårhos.

Efter denna tiden har ingen SoIenneMe-
dicinfk Fro nofion blifvit hållen , emedan Me-
dicinae Licentiaterne undfått IlluftrJiTimi Can-

celhrii riiftånd, at emot fördubblad afgiff fil

Bi.
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Bibliotheques Caffan, frånvarande utbekomma
fina Doftors-Diplomer*

År 1783-

Licentiaten Herr Johan Hartmans Dö-
äors-Diplome var af den 20 Dec. 1783»

År 1784.

Licentiaten Herr Johan Lorentz West-
bergs Dotfors - Diplome var af den 7 Fe-

bruarii 1784»

Närvarande Medicince - Studiofi for Wär-Ter-

minen är I7g8 dro :

1. Herr Anders Johan Ståhl, Phiiof.

Candidat.

2. Herr Johah Carl WALDENSTRÖm

,

Phiiof. Candidat.

,3. Herr Carl Lilljewalch.

4* Herr Niclas Herlin.

<f.
Herr Peter Olof StÅhl.

6» Herr N. Sjöborg.

7. Herr Anders Brenner Sommelius.

8. Herr Lars Sante Petersson*

g t Herr Lorentz Munter Philipsson.

Frånvarande dro:

il Herr Chistian Ekenstedt, Mediciaae

Licentiat.

2. Herr Johan Pet* Ostman, Medicin*

Licentiat.

3«
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3. Herr J0NA9 Henric Gisten, Philof,

Candidaf.

4. Herr Magnus Wejlander , Philof.

Candidat*

5. Herr P. Fries, Med* Licentiat*

6* Herr Carl Arvid Faxe, Philof* Cand*

7* Herr A. Brandenburg, PhiJof» Cand*

8» Herr L* Christophersson, Medicin»

Stodiofus»

Doflors-Diplomerne för Medicinae-Licen-

tiaterne Eric Acharius och Åkerman hafva

Jånge legat färdige, men åro ånnu ej af dem
afhämtade, eller utlöfte*

Fårtekning på de Difputationer
, fom nu med»

följa:

i* De Certo in Medicina acquirendo*

2« De Podagra,

3* De inflammatione Venofa»

4» De Audacia et Timiditate Medica*
Under Herr Profeflor Rosenblads Pratfidiura*

<f. Om Viftriol-Syrans egen/kaper4

6* Om Viftriol-tilvårknirigen*

Under Herr Prof. och Kongl, Lif-Medici
Wollins Pr*fidium.

7* De Afpera Arteria Avium*

S* De criteriis et remediis cancri adhuc
dubiis»

9, De Fatis Anatomes in Svecia P. i«
Und«rt Herr Prof. Barfoths Prsefidium» «

W/4
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Följande Ändringar dro hår vid Academien

Jkedde

:

*

1:0 Herr ProfefTor Rosenblad har af K gl.

Maj:t undfått Nådig tjenftfnhef,

2:o Herr Dotlor Lilian Stob^us år blif-

ven Ar tis Obitefriciaé Piofeffbr* Frågan om
Accouchements-Hus år redan våckt, menåo-
damålet ånnu icke vunnits

3:0 Profe&oren Herr Do&or Barfoth år

blefven Anatomis Profeffor* .

'„

4:0 Facultetens Ledamöter beftridde de

til Medicins Praftices Profesfionen hörande

delar, under Herr Profefibr Rosenblads tjenft-

frihct*

5:0 Licentiaten Florman år blifven befor-

drad ti! Anatomis Profetior, hvilken tillika

undeivifer Ungdomen Privafim ia Arte Ve-

térinaria. Lund den 12 Junii 1788*

CHRISTIAN WOLLIN,

Utdtag af FSrjle Fält-Medici H:r Affes-

for Salomons Bref til KgL Collegiutn

Medicum, uplåjl d. 4 Aug. 1788.

Dä alt hvad fom rörer Rikets MedicinaJ-

Wårk bör komma til KongL Collegii Medici

kännedom , få får jag nu och framdeles öd-

roju-
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mjukeli.gen gifva vid handen, hvad i denna
vågen år under »nin tilfyn, vid Kgi. Maj:ts i

Finland famnaandragne Armée. Regementer-

nas transporterande öfver Sjön, har gått gan-

ika lyckligt; ingen olycka har timat , och ej

heller några betydeliga fjukdomar yppat fig

,

farieles hos de indelte Soldater, hvilka foga

haft någre fjuke, men de vårfvade Corpfer

hafva haft flere. En blid väderlek, årstiden

och en tilråckelig provifion af goda Matvaror

hafva mycket bidragit atgdra denna refa mun-
ter och behagelig , ehuru den var något lång-

fam genom brift på Lotfar til de 2 a 300
Transport-Fartyg fom pafferade denna vag*

Den 23 Junii embarquerade de ftåfteochan-

komrr.o hit emellan den lo och 1^ Juli!* .

Vid ankoroften blef Högqvarteret i Staden,

och Regementerne Camperade rundt omkring»

I början fköttes* de fjuke vid hvar fit Rege-

mente 5 men då Regementerne efter hand af-

marcherat, hafva de alla lämnat fjuke efter

fig, til hvilkas fkötande det en fjerdedels mil

utanför Staden belåtne Tegelbruk , kallat

Sornås , blef inredt til Sjukhus, fom jåmte

vanlig Oeconomilk betjening, anförtroddes

Stads Phylicus hår i Staden Doft. Hesselius
,

at därvid vara Fålt-Medicus» För det närva-

rande åro nu dar på ftåSlet 150 fjuka. Men
då H. K. H. Hertig CARL återkom med Ör-
logs-Flottan ifrån Sjödrabbningen med Rys-

farna, blef åfven i haft nödigt, at uti ftora

Cas-
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CafTerne-Hufet på Sveaborg inrätta Sjukhus,

lör at emottaga de blefferade, fom dit trans-

porterades, til et antal af omkring 200, hvar-

vid forft Landt-Armeens , och efter defs af-

marche , Flottans Chirurgi affifterat de dar til

ftörre delen fvårt bleflerade,. Den <5frige

Läkare-ornforgen vid detta Sjukbus updrogs

Provincial - Medicus Doftor WÅnmaim fom
Fålt-Medicus. De på de åröfrade Prifer få-

rade Ryffar, omkring ioo
3

vårdas af deras

medhafvande Chirurgu

Utdrag af Prov. Mediet AJJeJJbr Sjefperts

Rapport, upläjl d. 7 Aug. J?88-

Uti flere Socknar af detta Lån, hafver

en Boikaps-fjukdom (ig yppat, hvaraf få våi

Bo/kaps-kreaturen, fom Håftar och Svin, u-

fan at å dem förut förmårkes någon tydelig

åkomma hafteligen ftörta, i fynnerhet har den

gjordt fkada uti en liten Socken af i<? Hem-
man, vid namn Holmeftad, ehvarefl inom

kort tid 2$ Bofkaps-kreatur, 3 Håftar och nå-

gra Svin ftörtadt; men fom folket dåånnuej

kånde denna imittans betydlighet, få aftogo

de huden af fomlige kreatur och infaltade

köttet, fom federmera genom Konungens Be-

fallningshafvandes Publication år blifvit för-

buds och det infaltade köttet nedgrafvir, famt

fler*
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flere varnings- och förvarnings-anftalrer vid-

tagne. Som flere Perfoner, fom varit behjel-

pelige vid (ådane ftörtade Kreaturs öpnande

eller af flående , tagir (kåda antingen til jif

eller lemmar , få har jag på Konungens
Befallningshafvartdes anmodan , ehvareft detta

håndt, varit til Forfshems och Holmaftads Sock-

nar at därom underföka, och befunnit! at

,

utom 2 a 3 Perfoner, hafva alla de öfrige,

fom utgöra ungefärligen 14 Perfoner , hvilka

biträdt viddefjuke kreaturens af-flående, va*

rit med fårnader å (ina fingrar eller håndef

angrepne: då, efter det döda kreaturets öp*

nande, de 3 a 4 och ibland 8 dagars förbi*

gående förnimma fom en liten blemma eller

bålde af en arts ftorlek , hvarunder genaft

fåtter (ig materia med någon inflammation i-

kring , fom federmera mer och mer utvidgar

fig, och fåtter ofvanpå en ivart ruga ellet

(kårpa, och då den aftages, förhåller Ikadan

(ig fom et djupt kring fig frätande får $ detta

Iker utan fårdtles vårk och feber, hvarföre

de ock alle, utom tvånne fom åro fånglig-

gande, på hvilka inflammation i hela handen
och en del af armen tilflagir, gå uppe, och

i denna för Landtmannert angelägne bnrg-

nin^stiden göra fine arbeten. Tvånne Bond*
huftrur åro blefne döde, af hvilka en af dem
vid kreaturets öpnande, ftånkt en blod-drop-»

pa på kindbenet under ögat, hvarpå genaft

upflogs en fådan förut nåmd liten böld, hvil-

1X.B.N-.02I, X ken
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ken hon oförfigteligen kramade , fom tiltog

med inflammation åt armen och brottet, och

den andra afled mad döden få dagar efter

fedan hon åtit af det Jlagtade fjuka kreatu-

rurets kokta kött 5 men en utfattig Huitru,

fom vid famma tiifålle feck det ilagtade krea-

turets ben eller låggar och dåraf fortärt, blef

utan ftada. De med får å händer och fin-

gren behäftade Perfoner , har jag endaft til-

ftyfkt, at flitigt tvätta fåren
e
med urin och

förbinda dem med Olja och Ättika, famt lör

inflammation och fvullnaden flitigt ,bada med
Kalkvatten

,
jämte tjenlig diaet och drickande

af fyrliga drycker. Jag har vid underök-
ningen ej kunnat utforika mer ån en enda
Man, fom fager fig ej hafva vidrört något

fjukt kreatur, och fkolat fått någon fmitta ge-

nom förut fmittade Perfoner , och det däri-

genom, at han legat hos fin fjuka Huftru , fom
genom förutnämde åkomma i anfigtet blef

dåd; denna Mannen hade et litet får i pan-

nan och et något ftörre i nacken, fom fyn-

tes vara utan betydenhet* Detta har jag i

dag vid min hemkomft från ofvanförmälte un-

derökning funnit min ödmjuka fkyldighet va-

ra j at genalt Kongl. Collegium vcrdfammeli-

gen inberätta , i fall KongL Collegium täckte*

härom foga någon annan höggunftig anltalt el-

ler förordnande ån fom nu lkedt år. (a)
— —i ii - 1 ni nn i i i m
(a) Marfan dylik Boikaps-fjuka geck i Finland 1774»
hvmom i Vet. Acad. Handlingar omftåndeligare un-
derråtteife år införd, -

Ut-
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Utdrag af Ptov, Medici AJfeJfor Björn-
lunds Embets-Beråttelfe.

Uti April månad begaf jag mig, efter a rl-

kommen Högvålloflige Landshöfdinge-Åmbe-

tets fkrifvelie, til Kyro och Ikalis Socknar
i

14 a x6 mil härifrån , til biträde och råds

meddelande, för en fmittofam Feber (Typbus
Cafceralis) tom yppat (ig i b\ gge defie Sock-

nar* Efter ankomiten dit förnam jag, at nåm-

de Feber dåriiules upkommit igenom fmittä

äf fjuke Fnngar, fom i Jaridarii månad blif-

vit ifrån Åbo Slott förde til Kyrk-Socken och

Hårads-Tinget dårftådes, då Lånsmannens hus,

hos hvilken de förft uppehållit lig , under väntan

på Tinget, blifvit imittadt, fåforrt ock Låns-

mannen fjelf ock dårpä infjukriat; åfven ha-

de under deras viftande å Tings-gården , folk

ifrån Ikalis Socken, fom har gemenfamt Ting
och Tingftålle med Kyro^ efter ådragen fmit-

ta igenom umgänge med deffe och fjukdom
j

hemfört famma til Ikalis, hvarigenom fjuk-

domen fått tilfålle at utbradä (ig i Ikalis
,

hvareft, fåfom ock i Kyro, redan någre af-

lidit. Förut hade delTe förilade emellan Lands-

minnerne, til Kyro Socken, utbfedt fmitta i

vågen, och förft i Låridsmårinernes huSj å dé

ftållen, de framfarit, fåfom i Loimioki, Hvif-

tis och Mauhjerfvi Socknar, hvaraf en Läns-

man dödt, dä federmera fjukdömen mer och

mer, och fnart i deffe Socknar, fig utfpridt.

X 2 Derih*
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Denne fjukdom har fedan gådt hela året ige-

nom, och med många Mennilkors dödande,
dock öfver Sommaren varit något uphörande
eller fagtat fig. Utom det flere fjuke få i

Kyro fom Ikalis blifvit befökte, hafva Medi-
camenter i deffe Socknar blifvit qvarlåmnade,
jåmte (kriftelig Inftru&ion om bruket lamt för-

hållandet därunder, och råd för de fri/ke, at

medeift praefervativer och annan aktfamhet,

föka at undgå fmittan* Uti Kyro hade Gul-

fot, åfven fåfom Kappor, ehuru ej fvåra, på
fomliga ftåilen fårfports* Til Hvittis Socken,
med defs Capeller Vambuto och Cavatza

,

famt Karku Socken, aflåmnades Medicamen-
tet i denne månad, för nåmde Typhus Car-
ceralis, fom dårftådes inkommit, då fjukdo-

men i Karku, fåfom nyfs börjad, fnart där-

på afftadnade»

Rötfeber hade uti Hvittis Socken och e*

par Byar dårftådes
,
yppat fig vid flutet af för-

ledne år$ dock marktes ej fårdeles defs til-

lagande, förr ån efter nåmde Fångars förfel

igenom Socknen, då den i häftighet tilvåxte

och utbredde (ig* I Loimioki, hvareft ej dy-

lik fjukdom var förut, hade nåmde Typhus
af famma anledning (ig yppat, och förft med
Lånsmannens famt defs hushålls inijuknande,

hvarefter fjukdomen fådt framfart inom Sock*
nen* Så uti Loimioki fom Vambule Capeli

uti Hvittis Socken, hade til fjukdomen, hos

fomlige tilftagit Trifrnus, maxili« ftyfbet i

kiU
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käften, med en Cynanche Tonfillaris, och

fom hos några åtfölgde til döden , men an-

nars Jåtteligen gaf (ig, igenom brukelige badd-

ningar af Humla med Svagdricka kokt, el-

Jer andra varma väta omflag* Annars var

denne Cynanche åfven befintelig hos åt/kilJige,

utan nåmde Feber, och fom fporadice före-

kom, fåfom en flufs-fvulnad eller vanlig Cy-
nanche Tonfillar* eller Angin* extern* Uti

Loimioki hade varit 60 fjuke och 12 dödt;

uti Hvittis Moder- Kyrka 70 fjuke och 10
dödt* Denne fjukdom har öfver Sommaren
och hålft Midfommarstiden, mycket afftadnaf,

få hår fom annorftådes, dock om Häfte»

börjat at tilraga och fedan fortfarit i mer och
mindre grad, och hvarföre Medicamenter en
och annan gäng blifvit tilfånde. Medicamen-
ter få för de fjukes behof i allmänhet, fom
för de fattige hafva under varelfen blifvit af-

låmnade; dock hafva i Loimioki inga fatrige

begärt Medicamenter för fjukdomen, at Me-
dicinal-Fonden fålunda kommit at graveras

härmed. Utom afgifven underråttelfe om Fe-
berns ikötfel famt praefervativ-curen för de fri-

fke, hvarpå få mycket ankommer, til fmittans

motande, tilråddes, i brift af vanlig Ättika,

Myr-Åttika til bruk, at blanda ibland dric-

ken, efter undervisning om defs tilredning,

och fom af några få efterföljdes.

Råpporne hade nu inkommit i Björne-

fcorgs Stad, fom varit på et och annat ftålle-

X 3 om*
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pmkring Biörneborg befmfelige

?
dock ej ut-

bredde. Defle Kappor voro i början lindri*

ge, men omfider tal-rike och något famman*
flytande, dock ej af vårfta ilaget. Defts ha-

de ingen fart at utbreda (ig denna gången,

Man gingo i några hus på en trakt i Staden,

hvarefter de uphörde och drogo (ig ifrån he*

Ja Orten. Et och annat Barn dodde håraf.

En med Elf-Carleby fjukan behäftad , boende

några mil härifrån , in åt Landet , förekom

,

(om mente fig haft fjukan i trenne år. Knö-

lar ville (ig pä hånderne och något på armar*

ne famt i anfigtet. Benen voro nog glånfan-

cle och heshet var därhos. Han underviftes

pm Infqf. Led ?
nyttjande, och at^ om tilftån-

det framdeles underråttelfe Jåmna, fom ej

(kedr, At en Maniacus hos hvilken Manien
yarat fedan början af året, men hvilken nå-

gon melancholie Höften förut föregått, gäfvos

fplia Belladonnae pulveriferade i liten dofi

,

och til et par gran morgon och afton, med
Mjölk dåruppå, hvarigenom manien fnart af-

fladnade och har fedan ej återkommit. Föru{

gåfvos Piller af MalT. Pilube colocyntid, Com-
polit. Ph, Sv, jämte hanks fattande i nacken,

Kallt vattens bruk å hufyudet, (om hiifvit af-

rakat, morgon och afton, jämte fotvattens

om aftonen, efter Hrr General- Direfreurens

af Acrels råd, för de Maniaci, fom man
§rnar anmäla, til intagande i Hofpitalet, få-

[grn, mecj ^enr}e af(j§t var, pm ingen förbåt-
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tring fölgt, och hvarom tviflades, efter man
af Fadrens oredighet viffa tider, befruktade

hos honom någon difpofition dårtil. Uti bör-

jan af året var han rafande, at han måfte en

tid bindas, fom fedan förbyttes i en (lilla och
jåmn galen/kap. At Belladonna hade nog del

i curen, fynes dåraf, ar ingen förbättring för-

ut marktes, och fom fnart därefter värkadesj

och nyttjades fedan hela Sommaren öfver,

fedan Belladonna ej fyntes mer behöfvas,

hvars bruk var allenafl: på et par veckor, lin-

drigare Curer, fåfom ftarkt Campher-Pulver

,

Muzels Cur, jämte deftillerad Vinättika, til-

lika med hankens fortfatte bruk, famt kalt

vattens å hufvudet, och har han alt fedan va-

rit redig och vid fine finnen, fåfom förut.

Kappor ympades i början af Junii månad
hos 5 ft. et Herrflsaps Barn, ifrån 8 år, (il

emot 4 månader. Ympningen fkedde å ar-

men efter en liten Spanhk Fluga, ej florre

ån at den kunde inrymma trådarne under
den updrrne blåfan. Såren utbredde fig nå-

got, dock voro ej mycket inflammerade , och

fom minfkades igenom kallt vattens bruk nå-

gra gånger. Kåpporne voro något tal-rike.

Det ena Barnet hade 360 Kappor, de an-

dra 220, det tredje 182, det fjerde 100 och
det minfta 60 Kappor. Det minfta, fom låg

vid brödet, hade mindre Feber och lättare

på alt fått, ehuru blott 14 veckor gammalt.

Kåpporne voro ftora och välartade, famt fup-

X 4 pu*
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purerade val hos defle Barn , fom gingo Kap*
porne vål igenom, utan något men därvid.

Til defle gåfvos berednings-medel förut, uti

3:ne omgånger, Modren, fom gaf fit Barn
fjelf di, hade jag ympat med Kappor, vid

defs jo års ålder, för if år fedan. Den 16
åpnades Lill-Raume Brunn, hvarvid fig infun-

no: för fluflar 3, rheumatifme en, fenedrag

en, ogonfjuka en, Cardialgie, Hypochondriaf*

och fvag mage 7, Hyfterie 3, menfes parcae

eller knapp rening en, Taenia <f,
Lumbrici 2,

fkörbjugg 2 , Herpes en, fumma 27 perfoner,

hvilka blefvo igenom Brunnen förbåttrade och
någre aldeles hulpne. En fom uti några år

nyttjadt utländika Mineral-vatten
,
jämte nog

Medicamenter defsufom, utan förbättring, för

Hyfterie, hade häraf färdeles hjelp, at hon fe-

dan befunnit fig tämmeligen väl.

En Piga uti Skårkanten boende , förekorn

med Elf-CarJeby fjukan behäftad, hos hvih

ken fuonos knölar öfver hela anfigfet, på hän-

derne, armarne och benen, jårs.e hetfighet

och förftoppning i nåfan, at hon ftändigt må-

fte hålla munnen öppen. Knölarne hade för

2 år fedan börjat at vifa fig. För denne fju-

ka gafs henne råd, med Infufi ledi nyttjande,

m. m., hvarefter hon fedan ej låtit höra af

fig* En berättade fig igenom bruk af Infuf*

Ledi på 6 veckors tid, hafva iluppit tal-rike

Jleformar öfver hela kroppen utfpridde, hvar-

f§rs blodrenande Decocler och Tifaner, La«

xati-
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xativer m* ro. förgäfves blifvit nyttjad?. Brun-

nen en gång nyttjad, hade på några veckor

därifrån befriat, men ej långe. Vid flutet a£

månaden uphörde Brunns-Curea vid Lill-Rau-

mo Brunn.

Rödfot och bilieuft durchlopp voro i Au-
gufti månad gångbare i Loimioki Socken,
efter Paftcris beråttelfe dårftådes , hvarfore

IVledicamenter ordinerades, jåmte be/krifning

om bruket. En och annan å Landet Hade

for Rödfot, ar Allmogen nyttjat Infufum Le-

di, efter mitt råd, hvarigenom la refven fom
dyfenterien .blifvit Hillade, utan biträde af nå-

got annat medel därjämte. Den förr nämde
Typh. Carceral, eller fmittofamma Febern,

hade under Sommarmånaderne mycket afftad-

nat, dock var den i Kyro och Ikalis Sock-

nar , famt Cauvatza Capell i Hvittis Socken
något gångfe.

En fom forledit år tog Rad. Filicis med
Bolus, utan värkan, f6r Binnickema/k, åfven

nyttjade Semin. Sabadill. til en Scrupel, utan

värkan , men med mera plågor håraf
,

gafs

denna månad åter Rad. Filicis med Bolus,

dock efter någon beredning förut
, på et par

dagar, med Semin. fabadillae i liten dofi tag«

ne, och i 4 gran i fender, 2:ne gånger den
förfta och 3:ne den andra dagen , fom han

vål tålde och bvaraf värkan blef efter laxerin*

jen med Bolus, af tvånne hela maJkars af-

gång, den ena af 9 alnar, deo andra 2 och

X 5 e«
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en half aln , hvaraf fes at forberedning med
något Anthelminticum, fåfom rned detta, i-

bland fåkrare afdrifver mafken, ån med defs

underlåtande. Samma Man (lapp härigenom
en fvindel , fom han af malkens reteller, en

lång tid kant då och då.

Uti Björneborgs Stad med defs Kyrko-
gåll på Landet af 10 Byar beitående, åro år

1787 födde 134 Barn och 90 Perfoner döde.

Hela Sommaren igenom var kall och rågn-

aktig, fåfom ock froiler Sommartiden inföllo,

hvaraf fvag årsväxt blef, med knapp afkaft-

ning, utom det en del Såd ej bief väl mo-
gen. Sådes-prifet, fom i flere år varit högt

förut, har i Vinter ftigit och emot Våren hö-

gre ån ds förra åren, utom det Spannemål
emot Våren varit fvår at få. Af fattigt folk

hafva många tilgripit onaturlig föda af bark

och ftamp, åfven en del fökt målk och dränk

at få tilblanda i bakningenj fåfom ock mån-
ge faknat bröd i hufet hela långa tiden bortföre.

Åmkts^Berättelfe af Ptov. Med. i Uleä-

borg D:r Christ. Herm. Carger.

Uti de tvånne fift förflutne åren har en

FWsfeber, jbland med, ibland utan ut/lag

pch flackar, varit gangfe kring detta Uleå-

feprgs Lån, få i Ståderne fom Socknar, dels

Spo«
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Sporadice, dels ofta nog Epidemice; dåden
angripit en, har gemenligen hela hushållet

efter annan tilfjuknat, och få vidare, hålft

på fådane ftållen , hvareft tilfyn och rätt fköt-

fel blifvit uraktlåten. Flere gånger har den-

na Feber varit componerad med andra kräm-

por och Jjukdomar, rÖtartad och malign, men
likväl bibehållit altid ftatus Catharalis. Såle-

des, enar exacerbation , den ena dagen ut-

märkte utflags-fymptomerne, infann lig å an-

dra dagen , Angina
,

pleurifie och andra in-

flammatorifka tiifållen 5 å andra fldan åter flac-

kar, Maligne, Diarrhoer , Colique, Nerv-
fjukdomar och finnes-förvirring , m. ro, ^

Oaktadt utfeendet af de fjukas tjlftånd

,

varit nog tvifvelaktigt, och fjukdomen til ti-

den avancerat öfver 14 , ja til och med 21
ä 23 dygn , har man icke defto mindre er-

farit, det utgången blifvit lyckligare. I få

måtto h3r dödligheten i denna Farfor varit

ganfka dragelig, och faftmera af dem fom
dödt-, med fåkerhet får tilfkrifva vanlkötfel,

ån fjukdomens vårkeliga dödeliga natur.

Obfervations on the Scurvy
y m. m. by

Thomas Trötter > 107 p. gr. 8:0.

Lond. 1786.

A* har fom Skepps-Chirurg långe gjord*

tjenft på Flottan. Han anfer icke med D,
Mtti»



Miuman och Brown, at Skörbjugg upkom*
mer genom flapphet i de fafta delar och at

Opium med Brånvin voro de båfta medel
däremot, utan troligaft af blodens uplosning

genom brift på vegetabilifk föda. — Et o-

fel bart förebådande tecken til en fnart utbri-

ftande Skörbjugg, år et ftort begår efter fri-

fka gröna Trågårds-faker, fom yttrar fig åf-

ven genom drömmar. Matluften förgår icke,

utan dö de ofta med maten i mun. — Bland

Neger -Slafvarne, fom föras från Guinea til

Jamaica, har han om bord tydeligen fedt at

fjukdomen fmittar. — Får/ka fura Frukter åro

de kraftigafte medel — China har icke vi-

lat fynnerlig kraft — mogen Frukt år min-
dre kraftig ån fur omogen — Surkål och
Malt-Decoå vifa icke den nytta i at förekom»

ma fjukdomen, fåfom man föregifvit, icke

heller Aer Fixus — men at minfka falta köt-

tet och FJåfket, låta man/kapet förtåra Gur-

kor i Ättika inlagde, Lök, Rofvor, m. m.
alt med Ättika förvarat, famt inlagde omog-
ne Vin - och Krus-bår, och gifva fåfom Pounch
en blandning af Brånvin, Ättika och fött, el-

ler med Cremor Tartari , eller ånnu båttre

med fri/k pråflfad Citron-faft, förvarad i Bou»
Ceiller med öfvergjuten Bomolja, har vifat bå-

da fö varings - kraften. (Gott. Anz. 1787?
N;o 159.)

För
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För 13 år fedan tildrog fig följande be*

fyonerliga håndelfe i nya Weft-Jerfej en Pro-

vince af Norra America. Emanuel Cox en
Svenfk infödd American öfver 50 år, hade

åtagit (ig et ftycke arbete i et aflågfet Ceder-

kärr bort i villmarken* En morgon föll han
vid utgåendet ur kojan i en dvala, och fåg

utan minfta fansning i fem veckor, då han.

upvaknade lika fåfom ur en djup fömn, och

befant fig lika frifk och fund fom förut. Af
flera omftåndigheter år tyrieJigit, at han ej

roifsråknat tiden. Hans egen öfvertygeife om
fakens vårkeiighet dömer jag dåraf, at han

berättade mig den fåfom et famvets-mål, famf,

med tårar betygade at denna Guds alfvarliga

kallelfe /kulle våcka honom utur en lång fynda»

dvala. Dylika exempel , ehuru få, åro anför-

de af flora Auctorer, i fynnerhet menar jag

atVANSwiETEN berättar det en Officerare låg

uti 6 månader utan rörelfe , och ofta utan

något mårkeligit ande-drag. Philadelphia d.

25 Junii 1786.

Nils Collin.

SvenJk Paftor i Norra America,

R«
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Recenfion (*).

Nova Genera Species Plantarum , Seu

Prodromus defcriptionum Vegetabilium ,

maximam partem incognitorum
,

qvce ,

y«6 Itinere in Indiam Occidentalem,

Annis 178} -87, digeffit Olof Swartz,

M> D. Pä Herr Swederi Forlag.

Stockholm, Upfala och Åbo, 17881
in 8:0 152 Jidor 9 utom Regifter och

Företal.

Af Företalet Jnhfetas, at Herr Författa-

ren icke långe ledan återkommit ti! Fäder-

neslandet, efter en fem-årig Refa, den han,

på egen kofinad, företagit ock lyckligen, til

lin egen heder och Vetenfkapens flora för-

del, fullbordat. Herr S. tog förft kofan til

blorra America , och gick därifrån til de
Wdjlindijka Öarne , dar han följt en Plumiek,

en Sloane
5

en Bröwne, en Jaquin på fpå*

ren, och, efter få förtjente Månners /körd,

hembragt en efterhåmtnirtg, fom vida öfver-

ftiger Botanifters förmodan och vacker deras

agtoing» Herr Swartz meddelar, i fin Pr0-

dromus, nåra et tufende Arter, hvilka til ftör-

fta delen varit aldeles okande* De få Spe-

cies, fom finnas hår oeh där fpridde med
tillagde Synonyma, håfva val för honom va-

rit upgifne , men åro dock nu förft antingen

(*) Infånd af S, Ö--N.
fulU
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fullkomligt befkrifne eller förde fil fina råtta

SJågtert , och böra iå mycket mera anfes för

Nykomlingar , fom de icke förr varit inför-

Jifvade i Linneijka Syflemet , åtminflone icke

på deras behöriga platfer. ' Hvad möda

,

gran^ning och koftnad et fådant arbete for-

drat, faller hvar och en kännare låft i ögat,

H:r S. har ockfå icke [parat något, fom kun-

nat bidraga
e

til hans vackra och berömvärda
ändamål* Oarnes inre bergaktige och nåftan

otilgångelige trakter hafva blifvit noga under-

fökte af vår ifrige Landsman, fom, ftyrd af

Linneilke Valfpråket; Tantus Antor Florum
y

icke låtit lig af/kråcka af något hinder. Un-
der hela Söder-Hafs-Refan til/kyndade lyckan

Herrar Forster knapt 400 Species okande
Växter, ehuru de Öar, fom då beföktes, vo-

ro af ingen Botanicus underfökte. H:r S.

har då iå mycket ftörre fkål at fågna lig öf-

ver den framgång han haft i en Skärgård,

dar få många Ortfamlare fkördat i förväg.

Efter återkomften til Europa befokte Hrr
S. Engeland, hvareft han hade den ön/keli-

gafte lägenhet at jämföra fina uptäkter med
H:r Banks dyrbara Samlingar. Han nyttjade

ock däriiädes et vigtigt tilfälle , at med de
från Sverige öfverkomne Linneiske Ört-Jkat-

UT) fom äro grunden för Syflemet, vidare

jämföra fit förvårfvade förråd. Därigenom åro

alla tvifvel och inkall om de Nye Arternefi

veikeiighet, takraft afhulpne.

Ehuru
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Ehuru H:r Svartzés Prodromus år et för

alla Botanifter aldeles oumbärligt Bihang vid

det fift utkomne Syftema Vegetabiiium , tror

dock Recenfenten iig göra Låfaren en beha-

gelig tjenft i det han meddelar någon när-

mare underråttelfe om H:r Författarens Plan

och de tilikort han gifvit lin Vetenfkap.

Han har af egna Anmärkningar blifvit ityrkt

om nödvändigheten at med Nyare Botanifter

bringa Monoecifterna , Dioedfterna och Poly*

gamifierna , famt en del af Gy nattdrifterna

under andra Claffer, efter Ståndarne '-, men
tror (Ig dock äga (kål at bibehålla de egen-

telige Orchideee, med några nårilågtade, un-

der Gynandricn. Uti de iofvade Obfervatio-

nes Botanicse, hoppas man vidare uplysning,

af hvad grund H:r Författaren icke til alla

delar biträder denna nya Botani/ka Revo-
lution, v

-

Hvad Genera beträffar, få har H:r Svartz
dels borttagit några af von Linnc redan be-

ftämde Slägten , och fört deras arter fil an-

dra kände Genera 5 få åro til exempel , Ran*
dia och Muffanda Spinoja-förde til Gardenia ;

CyriUa til Itea, Tinus til Clethra , o* f. v. —
Dels utftakat 61 nya Genera med fina känne-

tecken , af hvilka fuller någre varit upgifne^

faft ofullkomligt beftämde; men endaft Thoui*

nia
9
före honom ^ haft rum i Syftemek Så-

ledes hafva följande Claffer blifvit förökade. —
Monandria med Brocimum och LaciJItma, af

hvilka
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hvilka den förra val hörer til fordna Dioecia

och åt beilågtad med Trophis , åfven fom den

fednare med Myrica , men dock bagge, en-

ligt H:r Författarens Plan, höra til Enmdn-
ningarne — Diandria har fått Lithophila och

Thounia, af hvilka den fednare år, uti Prof.

von LiNNés, Sonens, Supplement, nåmd ef-

ter et annat Species> me»n nu blifvit nårma e

utftakad — Triandria har bekommit bekråf-

telfe på H:rr Aublets och Loeflings Xiphi*

dium, fom borde föras til Jxia, om ej defs

frukt fådant förböd; Scleria, et af H:r Prof.

Bekgius, i KgK Vet. Acad. Handl. 1765 ,

upnåmndt flågte, fom, för briftande Caratfe*

rer , blifvit fördt ån til Carex, ån til Schoe*

nus , men nu, af månge uptåkte arter, be-

ftåmmes; Leerjla , fom går nåra Oryz,a och

Ziz,ania, och hvartil Phalaris Oryz*oides L.

för defs Gluma CoroUina, föres, jåmte et

Species Monandra och et Hexandra , fom
,

ftamina oaktadt , behålla Sllgtets kännetecken ;

Cfc/or/r, hvartil någre arter af Agroflis och

Andropogon föras. Grälet år en Polygamift

och flågtar til Apluda 5 famt Picramnia en

Dioccift ; — I Tetrandrien förekomma följan-

de nye Slågten : Ernodta , Hcjfmannia och

Coccofipfilum , fom alla gå nåra Ixorn och
Petejia l VaUenin^ Labatia , Boehmeria, en
Monoecift, Jaquins Schefferin^ en Dioecift til

hvilken Urtica Cylindrica L« föres 5 Cran&ia
9

en Monoecift och Arzytbamnia uptagso af

JX.B.N:o22. ~Y Brownä



338 # ) o ( #
Browne , i flågt med PhyUanthus* — Pentan-

dria år tilökt med Bumelia^ fom innefattar

de flåfta Aublets Achrates famt Achras Sali-

cifolia Linn. $ Ardifia ; Solandra , af H:r S.

fuilftandigt beftåmd i Kgl. Vet. Acad* Handl.

hviiken, ehuru af fomlige förd til Datura^
dock med fin Ordo Naturalis, frukt och ftåll-

ning behåller et egit flågte 5 Cephaelis , fkild

från Pjychotria med et fynnerligt fvepej Sa-

hicca, iå kallad af Aublet; Jaquins Ruyfhia,

ill hviiken Aublets Souroubea hörer 5 For-
steks Dicondra Rcchefortia och Microtea

,

nårflågtad med Chenopodium — Hexandria har

erhållit Hepetis , fom ej kan föras hvarken

til Bromelia eller Tillandfia; Thrinax e\ af

de alfmånnafte Palmer i Watt-Indien, Hed-

mgia , fom
, på On St* Domingo, gifver den

berömde Beaume de Cochon} Brownes obe-

ftåmde Hypelate och VaUntinia
9

et fynnerligt

flågte med Capfula Baccata — Decandria

har Petaloma, ej olikt Myrtus* Dit hörer

Aublets Mouriri— leofandria får Calyptran-

thes , fom beflår af von LiNNes Myrtus Zu-

Tjygium och Chytraculia, jåmte et nytt Spe-

cies — Polyandria tilok.es med Aublets Pos-

fira och Apeiba, hviiken biifvit orått förblan-

dad med Sloanea ; Marila; Eroteum] Leg-

notis , Lightfootia, Hedyofmum, en Monascifr,

Acidoton, fkildt från Adelia; famt Jaquins

Homalium — Didynamia har bekommit Tö-

nacium, fordom af Brown tvifveiaktigt fördt

til
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til Crefcentia; Tamonea af Aublet, hvartil

Verbera Curajfavica L« föres — MonadeU
phien har fatt Gymnantbes^ Myriflica , fom
nu finnes, böra f6ras til Ocdo Diaeciftarum,

hvilket icke af M< Aromatka kan enfamt flu-

ta<? ; dit hörer ock Aublets Virola Sebifera}

Ochroma ; Alclornea, diaecift, Achanna, fom
förr het Hebifeus Malvavifus , men år A\ild

frän det flågtet, och Myrodia, hvartil Au-
blets Quararibta hörer — Diadelphia • har

Bkownes och Jaquins Amerimnon, til hvilket

Afpalcahus Ebenus föres 5 Teramnus eller Do*
lichus uncinavus L> , Hylofanthes , fkildt med
Jång rörlik Cilyx, hvarpå Petala corollse Pa-

pilionaceae faftas — Syngenefta har fått Lave*

nia, eller Forsters Adenoflema; namnet år

behållit efter Solander , fom förft befkrifvit

detta ilågte ; dit föras Coiula Verbefina och

Verbefina Lavenia) Trixis, dit Aublets BaiU
leria hörer 5 Tetranthus och Rolandra af Rott-

boell — Gynandrien förökes med Malaxis

och Cranichis, fom har flere arter, hvilka ej

kunna föras under något, af Orchidea , kåndt

RägtQ — famt omfider Cryptogamia, hvilken

Clafs endaft fått et nytt ilågte Marattia, fom

til ftållnfng liknar Polypodium , men har en

får/kild frö-redning, icke olik den af Onoclea.

Hvad vidare de Nye Arter angår, få åro

de federmera i fin ordning upråknade , med
TriviaUNamn, differentia Specirlca, Locus och

Duration. De ftiga til et antal af 932, utom

Y 1 en
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en anfe,nlig myckenhet, fom redan finnes

uti Syftema Vegetabiliurm Defte åro tryckte

med Curfiv Stil och utmärkte från de förft-

nåmde. Någre flågten hafva fått en fårdeies

ftark tilökning, fåfom Piper af 17, Pfycotria

af 23, Myrtus af 16, Mdafioma af 36, E-

pidendrum af 49, Hypnurn af 27, Jungermqn-
nia af 28 , Lichen af 18 arter, o» f. v. Of-

ver alt råder én LiisiNélsK praxiflon i uttryck,

en granlkning och noggranbet, fom tnåfte

förnöja en ågta Kännare 5 med et ord, alt

hvad man kao vånta af en Botanift, fom med
behörig flit och redig kännedom fåkt be-

kant/kap med Wåft-Indiens FJora i defs hem-
bygd.

Hrr Författaren lofvar fnart utgifva defs

ofrige Botanijke Ohfervationer , fom blifvit

famlade under defs Refaj fulJftåndige Defcrip-

tiones Generum et Specierum, med de nöd-

vändigare tekningar uplyfte, famt ået
y forn

hörer til Ufus Oeconomicus, Medicus, rru

rm hvarmed Hrr Författaren ån vidare gör

Veten/kapens ål/kare en angenäm tjenft. De
prof Recenfenten redan fedt uti K* Vet. Acad.

'HandL af H:r Författarens fått at be(krifva,

förfåkra honom ^ at detta /kall blifva et Clas-

iilkt Arbete i fit ilag. Hrr S. /kördar redan

hedren af (In möda och koftnadj han har re«

dan vunnit det målet , fom upeldar ågta Na-
turforikare , nemligen tilfrids-ftållelfen at up-

lyja och gagna* Hvad man kallar lycka och
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Belöning år en tilfållighet, den Förtjenftjn i

flillhet afbidar.

Kongl Vet. Acad. Nya Handlingar, Må-

nadcrne April, Maji och jfunius 1788.

Pag. 93. Sätt at med fårdel Jkilja Tenn

och Qyickfilfver ifrån kvarannan uiur gam-
mal Spegel-foliering

, fä at bägge deffe Metal-

ler hvar for fig blifva helt rena ; af G. V#

Engestköm. Sedan A, omtalat at Qvicktiif

ver vanligen genom diftilleiing drifves från

Tennet, men hvaraf detta dock behåller en

del, til agarens (kåda, förklarar han at kol-

ftybbe, fom hindrar bagge vid fmåltningen

löpa ihop och bevarar Tennet från förbrän-

ning, år förmånligt, hSlft val calcinerat, ét

/kålpund til 8 af foliering. Sattet och för-

figtighets-lagarne därvid böra låfas i fit om-
ftåndeliga förhållande. Man får gemenligen

3 /kålpund Qvickfilfver och 4 til 4* /kålp.

Tenn. Några befparings-fått be/krifvas vida-

re i 5« IO » TU Hut förekommer en tydelig

befkrifning på Jet erhållne Qvicklilfrets re-

nande,

Pag. no. Heta KdUorne pä Jamaica,

bejkrifna af Olof Svartz. De finnas på fo-

dra andan af Ön. Uptåktes 1695, och fun-

nos kraftige i Vénerilk fjukdom och en ilagt

(vår Colik (Dry belly ach) blefvo de vårda-

Y 3 de,
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de, och en liten Stad, Bath kallad, bygelés

tått invid, åro 4 til antalet, utlöpa från (ma-

la fpringor på bergs-fidorne* Vatnet år klart,

har en ftark fvafvel - lukt och Hepati/k

fmak, iom efter några timar förgår och vatt-

net blifver utan all fmak når det kallnar. Het-

tan år från 127- 124- 114- 1 12 gr. på Fahr.
Therm. Vattnets halt fynes vara Calx fa-

lita, Acidum falis och Gips med en löft vid-

hängande ofverflodig Aér Hepaticus, Det
har gjordt mycken nytta mot obftr. vifcerum,

Lamhet, Vattenfot, Nerv-fjukdomar, Lues
Venerea m. m. Under drickningen drifver

ftarkt vader, gor ibland yrfsl , upkaftning och

ökar utdunflningen. Man dricker ej mycket

i fen der.

Pag. iiff.- Rån och Anmärkningar om
Järn-Malmens proberande pä våta vägen , af
Johan Gadolin. Biodlut, fom få fåkert up-

tåcker alla Jårn-uplosningar, gjord pa Berg-

mans fått af Alkali v eg. i vatten uplöft och

digererad med en tilråckelig mångd Berliner-

blå, h3r Bergman nyttjat at utröna Jårnfolu-

tionens proportion och funnit, at prascipitatet

var i det nårmafte 6 gånger" få mycket fom
det uplöita Jårnet. Detta var ganfka fikert

om Järn var uplöft i fyra, utan blandning af

andra Metaller. Wiegleb, fom calcinerat

den nedflagne Berlinerblån och funnit at hälf-

ten vid pafs drogs af Magneten , flutar dår-

af at Blodluts •föriföket gifver hopp om mer

Jårn,



# ) o ( * 343

Jårn, anda til hälften; i hvilken tanka We-
strumb inftåmmer.

A. har fåledes företagit (ig at granfka hvad

värkan Jårn i olika tilftånd uplöft kunde ge-

nom Biodiut vila j och fann då förft at Berg-

mans proportion hade fin goda grund 5 och

når han vidare eftergjorde Wieglebs rön,

fann han at orfaken låg i mer eller mindre cal-

cineringaf Berlinerblå, hvilken, enligt Schee-

les Analyfis beftår af Jårn förenat med Al-

kali Volatile och Kol-åmne; iom A. genom
noggranna rön omftåndeligen fåtter i ljufa*

fte dag.

Pag. 137*
* Anmärkningar vid Svevjka

Växternas kännedom ; andra Stycket , af A-
dam Afzelius. {a) A. kommer nu med för-

tekning på de Våxter fom LiNiuéiFJora Sve-

cica val infört , men federmera i Sylt. Na*.

antingen ej omnåmndt , eller ock fåfom för-

ändringar infatt under andra, t. e Plantago

N:o 132» Dubia, Salix Deprejfu , m. fl. i fyn-

nerhet Cryptogamtfter, hvarvid förekomma
lådane uplysningar, fom böra låra unga och

på uptåkter nygirige Botanici hvad infigt och
varfamhet det fordras , at utan fara för ef-

terkommandes råttelie angifva nya Genera
och Species.
' ' - i—————»»»—————

—

(q) Se föregående pag. 103.

Y 4 FSr-
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Fortekning pä födde och dSde i Stock*

holm 1787*

Födde
9

Goffar - - - 122?.
- - Flickor - 1239.

S:ma 2464.

Af deffe *voro:

Åcktai Goffar - - - 937.
- - Flickor - -

,

- 938-
Odckta, Goffar « 288*
» - Flickor - - *- 301.

S:ma 2464.

Dåde, Mankön - 1607*
- - Qvinkön - 1688-

&ma 329?.

Af åem voro:

Barn til oth med 10 år - - l^J?«

Ungdom t. o, m, 30 år - - 349.
Från }o t. o. m, 50 år <• *- 584-

Frän ^or.o.m. 70 år - - $90,

Från 70 i, o m. 90 år - - 246,.

Ofver 90 år * u,
Blaoddemofver 100 år 2.

S:.ma 3295.

De måft dödande Sjukdomar voro;

Slag och Brådåd i - 822,
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Röt- och Flåckfeb*ar - - 127-

Lungfot och Hetfiqve - - <jor.

Vattufot - 176.

Barnsbörd ... 42.

Parns Convulfioner - - 43-

Kikhofta - 37-

Koppor ... - 414.

Drunknade - 38-

Ålderdom - - -• 1^2.

En har dödt af' bröd, fom på kol och

afka var balfgråddnt ocfrvarmt fortärt, gjor-

de en dödande Coliqve.

Detta år åro 269 mindre födde och 62
mindre döde an 1736, och iåledes propor-

tionen något förandrad, hvilket kan betyda

mindre fjuklighet, fom ock inftåmmer med
de hvar månad til Kongl. Collegiam Medi-

cum inkommande Rapporter från Stockholms

Fattig-Medici.

Joh. L. Odhelius.

Vidtag af F/itfla FSH-Medici AJptfbr Sa-

lomons Bref til Kgl. Collegiam Me-
clicam, dot. Lovija d. 6 Sept. ljSS.

- - - I Sjukhufet N:o 1 åro omkring 200 fju-

ke, och Sjukhufet N:o 2, 170 å igo ftyc-

ken — hår komma ånnu två fådane at in-

redas — Envife Diarrhoer hafva vift (ig he-

Y 5 Ja
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la Augufti månad och tillika Dyfentertc, fora

mer och mer tyckes oka fig. Skorbjugg år

därjämte det ailmånnafte onda, måft ifrån

Skargårds-Flottan, men OGkfå mycket bland

Laadt-Sotdaterne , fora redan började under

deras viftande på Gallérerne. Broft-fjukdo-

niar och Flufsfebrar, utan elaka fymptomer,

hafva hittils vankat. De flåfte fom do åro

gammalt och klent folk , fom i fjukhufen in-

komma med klen puls och åro utmattade af

fåitlefnaden.

Rapport for Julii och Augujii månader

1788 Sfver fjukvärden hos de fattiga 9

fom af Stadfens , Jacobi oeh jfohannis

jämt Hedvig Eleonora Forjamlingar

njuta jria Meäicamenter och tiljyn»

Brita Hesselberg^ Diarrhoea et Pasfio

Hyfterica ,
jrijk,

Brita Lundgren, Peripnieumonia et An-

gina ferofa
, Jjuk 5 Abortiva , fick efteråt Pe-

ripneumonie och envis Halsflufs.

Anna Maria Finnberg, Phthifis Pulmo-

nal. , dåd.

Anna Lisa Zetterberg, Scabies
, frifk.

Anders Sernblad, Haemopthoicus
,
fri/k.

Har haft flere Periodifke anftötar af blodfpott-

ning och envis hofta.

Sara
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Sara Lyman, Pasfio Hyflerica,/w/&.

Anna Stina Hesselgren, Pasfio Hyfte»

rica
,
fri/k.

Anna Stina Aspström , Dolor Rheuma*
ticus

,
fri/k,

Laurentius Folin, Dolor Rheumar., /r//&«

Johanna Pehrsdotter, Tusfis Cathara-

lis, fri/k*

Lisa Lundgren, MelancholiaMeticulofa,

j]uk\ af tårande invärtes forg.

Johan Peter Tranström, Tusfis Con-
vulfiva, fri/k,

Enkan Gorre, Scorbutus c.Ulceribus gin*

givarum , dåd; hade Ikörbjuggs-plågor , och

blef nog förbättrad, men dog häftigt af flag

iracunda et fpirituofis dedita.

Maja Lisa Nordquist, Diarrhoea, frijk.

Peter Nyberg, Lues Venerea, fjuk> har

flora Veneri/ka far , fom til ftorre delen åro

läkte 5 fick åfven Rödfot.

Defs Hufiru, Oedema Pedum c.Tusfi Ca-

tharrali,/r//&5 var ock plågad af Moderpas-
flon.

Maria Hultman, Afcites et Diarrhoea,

fjuk; hade haft vattufot et hälft år och fick

tillika diarrhoe.

Helena Gran, Diarrhoea , frijk.

Daniel Cornelius, Oedema Pedum, fri/k.

AnnaStina Hallongren, Anafarca, frijk$

har tillika haft envis diarrhoe.

Greta
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Greta Malmgren , Febris Remitr. An-

tumna!M /r//£.

Helena Söderberg, Febris Irrtermitr. Ter-
tiana

5
/r//£, har haft Tertian i fieje måna-

der och tillika kråkt up mafkar.

Defs fpada Barn
>

Tusfis Catharrhalis,

frijk 5 plågades tillika af magfyra.

Maria Sarin, Tertiana Dupplex, frijk.

Defs Son Johan Eric, Dyfenteria Chro-
nica, frijk > hade haft Rödfoten i 5 veckor,

Greta Gullberg, Phthifis c. Diarrhoea,

frijk 5 blef få vrida reftituerad , fom möjeligt var.

Enkefru Erwallia, Obftrudio Alvi Seni-

Us y frijk.

Johan Törngren, Febris Catharrhalis ,

frijk.

Defs Huftru, Colica Hyfterica
, frijk.

Jungfru Mellin, Cancer Apertus, dåd 5 ha.

de en oboteiig repullulerad kråft/kada i brö-

het: hade blifvit opererad på Kongl. Laza-

rettet.

Brita Stina Söderberg , PJeuritis Ma-
ligna, dåd, hade legat i ro dygn utan all

Ikotfel i häftig Pfeurefie af updrifven Rofen
genom oförligtigt låkte Ros-får: hade ock
Jånge haft en mattande dimhoé.

Brita Lindgren, Dyffenteria
,
frijk 5 ha-

de haft Rödfoten i 14 dagar.

'

Stina Lovisa Lund, Diarrhoea c. Oede-
mate pcdum pertinaci, fjuk , hade haft i flc-

re veckor en envis diarrhoe famt Oedema-
teus
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teus fvulnad i lår och ben af Menfes defi-

cientes.

(tketa Lisa Björkman, Diarrhoea Chro-

nica
,
fri/k. c

Brita Österlund, Anafarca et Dyffente-

ria, jjnk; var timmeligen reftituerad, men
fick r^cidive.

Anna Zetterling, Afcites Dyflenteria

junftus, Jjukj var i ix dagar bättre, men har

fått nytt anfall, i fynnerhet af Rödfoten.

Greta Trenkner, Lepra c. Diarrhoea CTro-

nica , dåd 5 hade ofver åref haft Lepreufa knö-

lar och utflög famt Diarrhoea Chronica i et

hälft år: dog dagen efter jag blef kallad.

Catharina Dryslin, Dolor Ifchiadicus,

fjuft$ har paratyfis i ena låret och benet;

drack brunn i år utan förbättring.

Catharina Aspström, Ulcera Antiqua

Venerea, fjuk 3 år nog förbättrad.

Anna Bengtsdotter, Dyflenteria, jrijk\

hade haft i 3 veckor Rödfot.

Defs tvånneBarn, Dyflenteria, frijke ; ha-

de varit fjuka i 14 dagar, når jag rådfrå-

gades.

Betjänten Lange, Febris Catharrhalis,/n/£,

Defs Huftru , Synochus Benignior, fri/k 5

har en gång fått nytt feber-anfall, fedan hon

var reftituerad.

Christina Quist, Phthifis c. Aftmate

Humido,/r//Ä5 är få vida reftituerad, fora

fte kan.

Ut-
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UtRicA Norell, Dyffenteria c. Febri,

fjuk$ hade i 14 dagar haft Rödfoten.

Lisa Pettersdotter
3
Febris Remitf. An-

tumnal.
5
/r//£.

Jonas Oman , Tefticulus et Cancri Vene-

ri, fiuky år förbättrad.

Defs Huftru, Lues Venerea, fri/k', år til-

fri/knad*

Stina Danielsdotter, Dyffenteria c. Fe-

bri, frijk.

Greta Sahlberg , Synochus Pleuritide

jun<5lus, y}«^ 5 hade varit fjuk åfver 10 dygn.

Catharina Molenia, Pleuritis c. Diarr-

hoea
,
frijk 5 hade fåttfvår pleurefie efter barns-

börden
3

farrtt haft i 10 dygn Diarrhoea.

Brita Stina Thunrergs åldfta Barn

,

Vermes , frtjk.

Det minfta , Såburra Acida Ventrkuli ,/*">/£.

Maja Lisa Hybenett , Phthifis et Aftma

Humidum c. Oedemate Pedum, fjuk\ har

haft obftruåio menfium i 3:ne år famt anftöt

af Vattufot et hälft år.

Helena Pehrsdotter, Afcifes c. Diar-

rhoea
, fjuk 3 hade öfver åre t plågats af Vat-

tufot.

Catharina Lovisa Falk, Saburra acida

Ventriculi, frijk.

Maja Lisa Widman, Phthifis c. Aflmafe

Humido et Dyffenteria, fjuk j Rödfoten bar

flagii til under fjukdomen.

Åsbergs Son , Diarrhoea et Paralyfis Ex»
tremitt.
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tremitt. Inferior.
,
fjuk ; a Diftorfione Verte-

brarum dorfi: har tillika Catharrha) hofla.

Olof Svensson, Synochus, fjuk} fördes

på Kongl. Lazarettet.

Petronella Lindfors, Phthifis, fjuk.

Anna Lisa Skants, Febris Intermitf.

Tertiana, fjuk; hade irufit i 3 veckor, men
år tåmmehgen reftituerad.

Anna Maja Berggren, Dyfenteria
, fjuk;

hade haft Rödfoten öfver 8 dagar.

Defs JDotter Ulrica, Crufta Laclea et

Vermes, fjuk*

Maja Lisa Hedström, Dolor Arthriticus

et Diarrhoea, fjuk; år åfven plågad af Hy-
fierie.

Ulrica Falk, OedemaPedum, fjuk) har

fvagt bröft med hofta.

Johan Eric Fahlman, Haemopthoicus c.

Dyffenteria, fjuk; hade i flere månader haft

fväre anftötar af blodfpottning , fick tillika

R6dfoten.

Greta Frimodig, Synochus Pufris, fjuk;

hade legat i 12 dygn fjuk innan hon fokte

hjälp.

Soldaten Til/ei Barn, Tusfis ConvuHiva

et DyfTenteria, fjuk; hade haft Kikhoftan 6f-

ver 3 veckor och Rödfot i 14 dagar*

Hedvig Appelquist, Synochus Putris, fjuk;

hade varit fjuk i Rötfebern, når jag blef kal-

lad,
c
i 14 dagar.

Östergrens 3:ne Barn, Febris Intermit-

teni
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tens Irregularis, fjuka} hade haft alla 3 Ålt-

froffan i 3 veckor.

Wagnmakaren Malmborg, Hemicrania

Chronica, fjuk 5 har plågats af en fvår huf-

vud- och öron-värk i 3:ne månader, af up*

drifven Gick t.

"Anna Stina Sjöberg , Dolor Atbricus,

fjuk.

Defs Dotter Anna Stina, Scabies, fjuk\

började ej medicinera förr ån i September

månad.
In allés åro:

Fri/ke - - - - 38*

Sjuka - 33.

Döde .... ^.

S:ma 76.

Stockholm d. 4 Sept. 1788*

David Lunddahl.

Anmärkning.
Curfiva ftilen utmärker PatienterneS be*

fkaffenhet vid månadens flut*

Wddtr-
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Wåderlek och . gängbare fjukdomar i Stock*

hoJm, manademe Julius > Aug. och Sep*

tember 1788»

Julius*

1. Morg* 11 grad. v* dimma, rågh, Bafottl*

25,30. Midd. 14 J gr. v* mulit.

2. Morg. 15 grad. v» mulit, W. 2* Barom.

25,44* Midd, 19 § gr» v. ftröm. WNW.
Bar. 25,53-

3* Morg. K gr. V. ftrömoln, Barom. 25,58*

Midd. 18 I gr» v* rågn , Bar. 25,60*

4* Motg. 16 \ gr. v. ftröm. Barom* 25,60*

Midd* 23 gr. v. ftrom. Bar. 25,62*

5. Morg» fg gr. v* klart, Bar. 25,55. Midd»

21 I gr* v* ftröm. Bar. 25,52*

6. Morg. 19 grad. v* klart, Barom* 25,48»

Midd* 20 5 gr* v* SO. ftrömoln, Barom*

7» Morg. 17 gr. V* ftrom» fmårågn, Barom*

25,40. Midd. 18 § gr. v* N» mulit»

8. Morg. 16 gr* v* ltröm* W* Bar* 25,3^
Midd. 22 gr. v. ftröm. W*

9» Morg* 17 gr. v* ftröm* W* Bar. 2?,4t*

Midd. 22 J gr. v. Bar. 25,46. e» m.lkåk
tals

#
rågn.

lo* Morg* 17 § gr. v. klart, Barom. 25,^*
Midd» 22 J gr. v* ftröm. W. Bar* 25,58»

il. Morg» 20 § gr* v. klart, Barom» 25,64*

Midd. 24 gr. v. klart, WSW. Barom.

25,69. e» m. ftröm» rågnftånkfe*

IX.B.N:o23. Z 12«
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i2*Morg. 22 gr. v. klart, Barom. 25,72.

Midd. 24 gr. v. ftrömoln.

1 3. Morg. 22 gr. v. måft klart, Bar. 25,71.
Midd. 26 gr. v. S. ftrömoln.

I4»Morg, 23 \ gr. v. S. klart, Bar. 25,70.
Midd* 26 I gr. v. S. klart, Bar. 25,69.

1 5. Morg. 23 gr. v. klart, Bar. 25,65. Midd.

29 gr. v. S* ftröm. Bar. 25,66.

16. Morg. 22 grad. v. klart, ioJrök, Barom.
1 25,65. Midd. 28 gr. v. & ftrörcu

17. Morg. 23 \ gr. v. klart, Barom. 25,62.

Midd. 30 gr.- v. SSW. ftröm.

18. Morg. 23 \ grad. v. ftröm. S. Bar. 25,58.
Midd. 28 grad. v. SSW. Barom* 25,59?
e. m. å/ka med flagrågn.

'

19. Morg. 17 \ gr. v. klart, W. Bar. 25,64.
Midd. 23 grad. v. ftröm. W* 2. Barom.

25,68-

20. Morg. t8 ä gr - v. klart, W. Bar. 25,73.
Midd. 24 gr. v. klart, S.

21. Morg. 18 gr. v. mulit, rågn, SSO. Bar.

25.59. Midd. 23 gr. v. ftröm. WSW.
Bar. 25,56.

22. Morg. 16 gr. v- SW. 2, mulit, Barom*

25,56. Midd. 21 grad. v* ftröm. W. Bar.

25.60. e. m. rågnade.

23. Morg. 19 gr. v. klart, Bar. 25,68* Midd*

23 \ gr. v. ftröm. WSW. 2. Bar. 25,70.

24. Morg. 18 gr. v. mulit, WSW. 2. Bar.

25,67. Midd. 23 £ grad. v. ftröm. SW.
Bar. 25,65*

*5<
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£5. Morg. 2o grad. v. haif-mulit, fmå-rågn^

Bar. 25,40. O SO» (a) Midd. 2i gr. V*

half-mulit, OS04 Bar. 2f,Jty
26. Morg. 16 gr* v. mulit, W. Bar. 25,43*

Midd* 20 gr. v. ftröm. SW. 2.

27. Morg* J5i gr. v; klart, S W. B. 25,46;
Midd. 21 gr. v. ftröm. WSW. Baronu
25,51. e. rp< fmårågh;

28. Morg. 15 gr. v. klart , B* 25,56. Midd;

19 gn v. ftröm. W. Bar. 25,58*

29. Morg» 15 gr. v. ftröm. Bar. 25,71. Midd^
21 gr* v* ftröm. Bar. 25,74.

30. Morg. 14| gr. v. klart, Barom,- 25,77*.*

Midd. 22 gr. v* ftföm. ONO. B. 25,76.
31. Morg. 13 I gr* v. hälf-mulit, Bar, 25,70.

Midd. 21 gr. v.- half-mslit
3 Bar* 25j68*

Auguftusi

i. Morg. 16 § gr* v. klart, W. Bar. 25,49=;

Midd. 22 gr. v. half-klart, W. B* 25,37.?

e. m. N N W. orcan med rågn. .

Ii. Morg. 11 gr. v. klart, NW. ii Barom.

25,42. Midd. 16 gr. v. ftröm. NW, 34

Bar 4 25,68. fti rn. rågnfkåf.

3. Morg. 11 gr. v. klart, NN W.- B* 25*60*
Midd. 16 gr* v. NW. Bar,- 25,-68. c. i»j

rågnfkåf.

4.- Morg. 14 gr* v.- half-mulit, Bar. £5*57*
Z 2 Midd*

(a) Nu i dag var Målare- vatcnet fallit inalles i

fot 6 tom och blir fåledeå h*danefc«r tanlig hå&**
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Midd. 16. gr. v. ftrömoln, NW. Barom.

25,46. e. m* fmått rågn (käftals.

5. Morg. 10 gr. v. rågnade , Barom. 25,35.
Midd. 15 grad. v* N. 3. Baroro. 25,32.

e. m. och inpå natten rågn.

6. Morg. 13 gr. v. N. 3» ^gn, Bar. 25,2g»
Midd. 13 gr* v. rågn hela dagen, Bar.

25,38* N. 3.

7* Morg. 11 gr. v. mulit, N. Bar. 25,49*
Midd. 12 gr. v. N. 2. mulit, B. 25,55-

g, Morg. 8 g r « v. mulit, Bar. 25,56. Midd.

18 gr. v. klart, B3r. 25,58- natten rågn.

9* Morg, 13 gr* v. ftröm. Bar. 25,56. Midd.

18 gr. v. mulit, rågnftånkte f. o* e. ra.

Bar. 25,59.
10. Morg. 11 gr* v. klart, Barom. 25,63»

Midd. 17 gr. v. ftröm. Bar* 25,64.

II* Morg. 11 gr. v. klart, B* 25,64. Midd.

20 gr. v. ftröm. NNW.
12. Morg. 14 gr. v. fcjart, Bar. 25,60. Midd.

23 gr. v. ftröm. W*
13. Morg. 15 gr. v. klart, SW. Bar. 25,56.

Mkid. 21 \ gr. v. klart, SSW. 2. B. 25,54-

14. Morg. 18 I gr* v. half-mulit, S. Barom*

25,31. Midd. 17 gr. v. muHt, S* rågts

/kåftals hela dagen, Bar. 25,22.

15. Morg. 17 \ grad. v. rågnade från natten,

Bar, 24,90- SS O* Mkid. 17 gr, v. mu-
lit, SS O. 3. Bar. 24,85* e. m. rågnade.

16. Morg. 15 gr. v. ftrömoln, Barom 25,05.

SW. Midd. 19 grad. v. Barom. 25,13.

SSW*
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S§W. 2. eftermidd. fmått rågn , aftonen

norrfken*

17. Morg. 14 gr. v* klart, SW. Bar. 25,25.
Midd* 13 gr* v* SW. rågnftånkte, Bar*

2<?,3o.

l8»Morg, 15 gr. v. klart, Bar. 25,30. Midd.
20 gr* v. Arom. Bar* 25,30*

19. Morg. 12 grad. v* mulit, Barom. 25,32.

NW. Midd. 15 J gr. v. ftröm. WNW.
Bar. 25,38»

20. Morg. 14 gr. v. klart, Bar. 25,42. Midd.

20 gr. v. ftröm. VV. Bar. 25,46.
21. Morg. 15 gr. v. mulit, hade råg nat kl. 3.

Bar. 25,51* Middagen 19 § gr* v. ftröm.

Bar. 25,60.

22. Morg. 14 1 gr. v. dimma, Barom. 25,67.
Midd* 21 gr. v. ftröm. Bar. 25,67*

23. Morg* 14! gr. v. klart, Barom. 25,62.

Midd. ig gr. v. SO. e. rru rågn, Bar.

2^,66.

24. Morg. 15 grad. v. mulit, Barom. 25,62.

Midd. 21 § gr. v. ftröm,

25. Morg. 14 | gr. v. dimma, Barom. 25,60.
Midd. 20 gr. v. ftröm. SO. Bar. 25,58*

26- Morg. 16 gr. v. rågnade, Barom. 25,47.
Midd. ig gr. v. mulit, e. m. rågnfkåf*

27«Morg. 13 J grad. v. dimma, Bar. 25,44.
Midd. 16 \ gr, v. ftröm. Bar. 25,45.

28» Morg. 15 gr. v* natten rågnade, mulit,

Bar. 25,39. Midd. 19 gr. v. ftrömoin, S*

Bar. 25,43. aft, Norrfken,

Z 3 29.
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»

29. Morg. 13 § gr. v. flröm. Barora. 25,44,

Midd. 19 grad. v. ftråm. W. eftermidd.

rngnfkåf.

go.Morg. 12 gr. v. ftromoln, Barom. 25,32*

Midd. 17 gr* v. mulit, W. e. m. rågn«?

vader.

3l*Mprg* 15$ gr. v. mulit, Barom. 25,30*
Midd. 19 gr. v. mulit, Bar. 25,33.

September,

1. Morg. 14 gr. v?
dimma, Barom. 25,39i

Midd. ig I gr. v. (X ftrom. Bar. 25,42*

2. Morg. H gr. v* dimma, Barom. 2J,33*
Midd. 19 gr. v. mulit, Bar. 25,26. •

3. Morg. it. gr. v. ftromoln, hade rågnat,

Bar. 25,19. Midd* 16 gr. v. NW. 2. mu-
lir, Bar. 25,35. aff, norrfken.

4. Morg. 12 gr. v. klart. Bar. 25,57. Midd,

I§ gr. Vo mulit, Bar. 25,61. W.
*f.

Morg* 15 grad. v. ftromoln, Bar. 25,72.

Midd, 19 gr. v. mulit, Barom. 25,77*

6. Morg, 14. gr- v. dimma, Barom. 25,81?
• Midd. 20 i gr. v. ftröm. Bar, 25,88?

7. Morg. 15 § gr, v, mulit, SSW. Barom,

25,91. Midd. 2Q gr, v. St ftromoln, Bar,

2 5,86?

g» Morg, 15 I gr. v. half-mulit, rå^nftånkte,

Bar. 2^,59 T
Midd, 19 gr. v. ftröm, W,

Bar, 25,57. afr? norrfken.

9* Morg, 14 gr, v. GNO. mulit, B. 25,63*

45 gr
t

v. mulit. O, Bar* 25,64*

JO,
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lo. Morg. 14 grad. v. mulit, S. Bar. 25,69*
Midd, 20 gr. v. mulit, SW« B. 25,64.

II.Morg. 16 gr. v. mulit, S W. Bar. 25,51.
Midd. 20 gr* v. ftrömoln, SW» 2, Bar.

254S-
12. Morg. 11 gr. v. klart, W. Bar. 25,60»

Midd. 16 gr, v. klart, W. Bar. 25,74.

13* Morg. 12 gr. v. klart, W. Bar. 25,72.
Midd. 13 gr. v. ftröm. W. Bar. 25,74.

14. Morg. 11 gr. v. dimma, Barom. 25,62.
Midd. 13$ gr/v. klart, S, Bar. 25,54.

15. Morg. 14 gr. v. mulit, W. rågnade med
åfka i 2 timar, Bar. 25,31. Midd, 12 \
gr. v. mulit, rågn/kåf, Bar. 25,45.

16. Morg. 6 I gr. v. klart, NN W. Barom.

25,63. Midd. 14 grad, v. ftröm, NNW,
Bar, 25,68»

17. Morg. 6 gr. v. ftröm. Bar. 25,80. Midd,

12 I gr. v. ftröm. N. Bar, 25,89.

18. Morg. 4| gr. v. klart, N. Bar. 25,96.
Midd. 11 grad, v. klart, N. £ aftonen

norrfken.

19. Morg, -\ gr. v. klart, froft, Bar. 25,85.
Midd. 12 gr, v. klart, Bar. 25,76.

20. Morg. 8 gr» v. half-mulit, Barom. 25,52»
Midd. 13 I gr. v. ftröm. SO. B. 25,56.

21* Morg. 11 gr, v. ftrömoln, Bar. 25,70.
Midd- 13 gr, v. ftröm, SO, 2. Bar. 25,77.

22, Morg. 10 gr. v. klart, Bar, a5,73« Midd*

14 gr. v. mulit, SO. Bar. 25,70.

23» Morg, 13
-J

gr. v. rågn orn natten och

Z 4 för*
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fårmidd, SS O, Bar. 25,50, Midd. 16 gr,

v. muJir,

24, Morg. 12 § gr, v, ftröm, rågn om natten,

SW B. 25,41. Midd. 16 gr, v. ftröm,

8SW. Bar. 25,48» aftonen norr/ken,

£5.Morg. 12 gr, v, mulit, SSO, B. 25,56»
Midd. 17 gr. Vt half-muiit, SO, aftonen

nonfken,

g6. Morg, 13 grad. v. mulit, Barom. 25,56,
Midd. 15I gr. v. duggrågn, Bar. 25,7fi
v*?, aftonen norriken.

27#Morg. 12 gr, v, mulit, SS O, B, 25,74,
Midd, 15 gr, v. mulit, SS O.

28* Morg* J2 grad. v, rågn {kåffals, SSO«
Bar, 25,67. Micid. 13 gr. v, rågnade eU
termiddagen,

29. Morg, 12 gr, v. mulit, B. 25,56. Midd«

15 gr. v, ftröm, SS O. Bar, 25,52.

30. Morg. J2 grad. v. mulit, SS O. Barom,

25,37. Midd. 15 gr, v. SSO. 2. Barom,

25,33. aftonen rågn.

Sjukdomarne hafva alla varit fporadi/ke,

Intermittenfe Febrar, Catharral - Febrar och

Hofta famt Rådfot hos åldte. Hos Barn har

man roårkt til Kikhofta och Diarrhoe, Men,

I ^]|månhet: mera frifkt ån fjukt.

«s

w.
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LSkare-Nyheter.

Prov. Medicus på Åland Doftor Joachim

Cronholm dog d. 28 Ju!" 1788 i defs38:de

år. Hade ftuderat i Lund och på ?:de året

innehaft detta Ämbete , fom med honom
började*

Öfver den vid Medicin(k*a Faculteten i

Paris af defs Decanus H:r A. Petit gjorde

inrättning af 2 nya Profesfioner, en for Ana-

tomien med 2000 Liv. Lön och en förCm%
rurgien med 1500 Liv» Lön, hvilka Ikola

hålla lina förelåsningar på Franfyfka, utur min-

net och utan at låfa ur papperet, har Facul*

teten låtit flå en Skådepenning med Petits

Bild och följande pålkrift: Lefiiones Publicce

GaUico idiomati de Anatomia et Chirurgia , in

Scholis Medicorum Parifienfium Inftituta et Ii»

beralitate CL Af. A. Petit, M.D.CCLXXXV1I,
hvaraf at exemplar i Guld blifvit til H:r Pe-

tit och af Silfver til de öfrige Ledamöterne
gifvit* På H:r Petits anmälan, fom affade

lig utnämnandet , har Faculteten valdt ti!

Anat. Profeffor H:r Leclerc och til Chirurg,

Profeffor H:r Desmarets.

Uti Kongl. Franfka Veten/kaps Academiens
fammankomft den 24. Maji 1788 kungjorde

H:r Bertholet en ganlka märkvärdig -ny up-

tåkt* Man har hitinrils uti Guld endaft märkt

en knallande och iönderfläende egenfkapj

rrjen H;r Bertholet har funnit detfamma uti

Z 5 %&m
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ånnu högre grad i Silfver. Han pr*cipirerar
Silfver

, fom i Acido Nitri år uplöft, med
Kalkvatten och låter kalken ftå i fria luften

i 3 dagar, förtunnad honom med Alkali Vo-
latile Caufticum , och det då upkommande
torra pulver är et Argemum fulminans. Det
år ftarkare ån* Avrum fulminans och Krut

,

hos hvilka fordras eld eller åtmioftone'vårme

til kraftens utvecklande, men Argentum ful-

minans exploderar blott genom kalla krop-

pars vidrörande. Nar det år färdigt, kan man
knapt utan fara få det ur kårilet, dar det ge-

nom fifta utdunftningen fådt (in förfärliga kraft j

Ht Bertholet rörde med en glas-ftift några

på papper liggande gran och de fönder/logo

honom med häftighet. Et -enda gran förmåd-

de fönderfmåttra et glas och dnfva fkårfvor-

ne genom flerdubbelt papper. En droppe

vatten fom högt ifrån dröps på Pulvret, för.

orfakade defs knall. Paris d. 10 Junii 1788-
(Alg. Litt, Zeit, 162.)

Licentiaten Christ. Ekenstedt år vald

til Stads-Phyftcus i Norrköping.

F. D. Proféffbren vid Tbeatrum Anat. i

Stockholm Doåor Roland Martin död den

10 Sept. 63 år gammal. Han var den för-

fte fom vid denne nyttige Inrättning blef med
ordentelig lön antagen, och har fåledes den

hedern, at hafva grundlagt denna Informa-

tions-gren i Hufvudftaden. Var af et eldigt

pch qvickt fnille, hade Ikt för at undervifa

och
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och uppehöll fig aldrig med onyttige fTnhe*

ter, (om trötta och hindra en Jargirig Ung-
dom, utan .öfverfåg Vetenfkapens hela falt

med ur/kilning och nödig tillämpning, har

ock därigenom danat våra flåfte nu varande

fnålle Anatomici och Chirurger. I -Ikriffåttet

var han icke få lyckelig och tydelig*

Vår berömde Scheeles famtelige Chemi*
(ke Afhaadlingar åro i år på Latin i Leipfig

utgifne, och innehåller Vol. i. g;o pag* 284
defs afhandling om Luft och Eld , med Berg-

mans, Kirvans. och Prietsleys tankar $ hvar-

på följer defs fenare /krifter ölver Luft , Eld

och Vatten, om Lifsluften, om Medel [alters

fånderdelande genom Kalk och Järn, om Mag-
neftum, Spath och Brunften med Bergmans
anmärkningar vid det fenare.

Kejferlige Medicinlk - Chirurgi/ka Aca-

demien i Wien har nu utgifvit irfta Ban-

det af fina Handlingar på 364 fid. 4:to utom
Företalet, Man finner där hvarjehanda nyt-

tiga Afhandlingar, fåfom t. e. om Ipecacuan-

nas krampftillande kraft emot hafvandes och

Barnaföder/kors convulfioner, af D:r Plenk,

fom han påftår fig flere gånger erfarit. —
Om et kraftigt liniment mot ScropKler, be-

gående af Oxgalla , Olja och Koks-falt , af

D:r Streit, —• hvarjåmte flere egenteliga

Chirurgifka ämnen förekomma, men nåftan

ingen flags operation, tvärt emot Fran/ke Chi-

furgers fina k, — I Företalet yttras en orim-
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Jig fåfänga uti at uphöja Chirurgien på Me-
dicinens bekoftnad , anda til at göra a!Ja Pa-

triarcherne får Syndafloden til Chirurger ; —
Nafveiftrångens affkårande räknas fäfom den
förfta oumgångelige Chirurgifke operation for

Menni/kan. Man må om denna långe fedan

bland förnuftige Läkare aflagde onyttiga rang-

flrid fåga: Faciem avertas qvasfo, ne vanita-

tern videas.

Hiftoria Tumoris et hamorrhagia alveo*

laris chronica
,
feliciter fanata Sfc\ år et Pro-

gram ufgifvit i Wiirtzburg vid et folent til-

fålie af Anatomi/ka Theatretis invigning den

9 Julii 1788 5 af Profeffor C C* Siebold.
3? Et Fruntimmer 37 år gammalt, Moder för

(re Barn, hade i några- år haft en fvullnad

fom iyntes på vånftra kindbenet, med en ha>

rnorrhagie utur den andra tanden baktil
3

af

nedre käften, (ka (tals med häftighet. En
Chirurg tog ut både denne och alla nåftgrån-

fande tänder, hvilka alla befunnos oikadde,

blodflödet fortfor, anda til fvimningar genom
myckenheten fom dåraf ibland förlorades , i

Sept. 1786 blef hon af Prof. Siebold til bot

'emottagen, fom vid underfökning fant en

benvåxtpå nedre käften, fom genom application

af et glödande järn och perforationer fmå-

ningora exfolieradesj därigenom vants väl en

tydelig min/kning i kindbenets fvuinad, men
blodflöden vifade fig likafullt. Vid ytterliga-

re gan/ka noga fkedd undeifökpjng med fing-

ret,
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fet, markfes ånteligen .orfaken til blodflödet,

uti en vårkelig Anevrifma uti en liten arter.

Tryck på art. max. exf. ftillade genaft blo-

den, fom vid defs aftagande åter vifade (Ig,

få at denna pulsåder måfte underbindas
3<
hvar-

igenom haemorrhagien afftadnade, exfolierin-

gen fortfor och frifkt tandkött fkylde fnart

den blottade käften. — Denna fållfynta hån-

delfe anföres til uplysning vid dylika tilfåiieo*

(Gött. Anz. 1788 N:o 153.)

Utdrag af Bref til ProfeJJbr Bekgius,

En liten Goffe ffe 3:dje året vart fjuk i

förra veckan. Som rodfot gick i orten och
Goffen klagade at han hade loppor i magen,
fom beto honom, få trodde jag det vara rod-

fot, hålft hans barnpiga lade at hon fedt blod-

rås i pottan når han varit til ftols. Jag flyd-

de til min gamla fouveraine Cur,för rodfot,

Svafvel, och gaf GofTen uti åpple-mos en bra

dofis. Innan några timar körde det ut nå-

gra hvita tunna ma/kar, fådana jag förr icke

fedt. Jag fökte i HerrRosENSTEiNs Bok om
barn-fjukdomar, och fick mifftanka det voro
leder af Binnikemask. En /kickades in i

vatten til en kännare, fom fade få var och
af det vårfta ffaget med långa leder fom ha-

de fugrör på fidan å hvar led; et Mos /kic-

kades
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kades tillika at bruka dårföre, fom brukades
i 3 dygn , utan at någon mafk dåraf utkocrié

Jag föll då pa det rådet at kl, 6 om mor-
gonen gifva Gofferi en dofis Svafvel, kl 4 jo
det andra och kl. 4 det tredje.

Detta körde den dagen ut 3f leder af

mafkar, roåft enkla, men et par fom beftod

af två leder och en fom beftod af tre leder;

GofTen geck fjuk til fångs, och innan*dager

hade han fram en malk mot två alaar lång; och

for» han ån hångdefaft, låt jag på en pinne linda

up honom, då mycket kom ut, fmalare oCh

fmalare, men ånteligen tröt; fom andan icke

hade någon pigg, fom ftår i Rosensteins Bok
,

gaf jag Goffen ftraxt Svafvel igen, fom in-

nan kl 8 om morgoneritkörde ut 4 tum än-

nu, helt fmalt, men piggen fyntes icke hel-

ler dar, faft känfke den var kommen, faft

kan icke fants, ty det var med möda man
fant de 4 fifta tum, ty han var då få ifmaU

Sedan gaf jag Goffen en hel dag Svaf«

vel, men intet mera kom, få at fpetfen få-*

kerligen var ute.

Nu år GofTen flink och rafk fom en gjers*

Det /kall vara mig kart om detta fynd kan

gagna och roa.

Sån*
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Sammandrag af Sjuk-förjlagerne
, fom

inkommit från de i Landiorterne inråu

tade LazaretteiLp och vifar en fumma af

1054 jjuke, fom dåruti varit intagne

och vårdade fSrledne år 1787, nem-

ligen

:

iof.

49-

46»

57.

79;
90.

3U
3.

62.

55-
60.

58-

45-
38-

38»
31.

51-

99.
53-

Södertelge Lazarett M

Nyköping m

Linköping -

Jönköping -

Wexio 1*

Calmar m

Chriftianftad m

Wennersborg m

Borås m

Örebro .

Wefterås • ^ -

Upfala m

Gefle - , - m

Fahlun m

Umeå m

Wafa m

Tavaftehus <* m

Åbo •

Wisby -

Af defle åro frilke utgångna

Förbåttrade •

Qfeotelige befundn»

S:ma 1054.

7i8-

93-

62.

D5de
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Döde - 4*,
Qvariiggande - - 140 ,

&ma 1054.

Med Veneri/k fjukdom häftade 46g*

Abhandlung uber die Venerifche krankheit
_>

Wtf ChRISTOPH. GtRTjlNER) M. D.
Correjp* der K* Societ. der Wijfenfclu

zu Gott. m. KupJ. Göttingen 1788 > 459
S. gn 8-'o.

A. påftår, emot Hensler (Se denna Vecko<*

/krift B. 4. p. 264.) at Siphilis år vårkeligen up-

kommen i America 5 at den til mot /lutet af

.1492 var okånd i Europa, och at d*4 Martti

1493 var den märkvärdiga dag , denne o*

hyglige fjukdom blef införd i Europa. A-
tror at denne fjukdom opkommit i America

genom Qvinnornas konftgrep at reta fina o-

ikåggade fvaga Månner til våfluft, mordica-

tione qvorundam animaJium venenoforum. —
Gemenfamt drickskåril tror A. icke fortplan-

ta fjukdomen. — Vid dröppel år det endaft

ilem fom flyter, och hos Manfolk år lacuna

Morgagni råtta ftållet fom blifver af giftet an-

gripit, mox poft eje&ionen feminis ; genortt

jnfprutningar botas den båfi 5 uplosning af

Alkali Caufticum (Lap. Cauft. Chir.) fårikt be-

reds
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redt Kalkvatten, och dårnåfl blymedel med
Opium, åro i denne ordning kraftigaft och

(åkiait. Sjukdomen år ej botad förrån alt

brånnapde vid urineringen och all plåga vid

refningen år förbi. — Til at bota gamla hård-

heter i teftiklarne rådes ti! at genom bougier

upreta en Droppe!. — Vid envis Ifchurie år

kalt fotbad få kraftigt, at urinen merendels

börjar flyta når föttren fattas i kalla vattnet —
åfvenledes at öpna blåfan på £ lurakts fått

genom puncrion — Veneritke får kunna me-
rendels botas genom iocale medel, t. e. fo-

Jution af Merc. corr. albus uti Spir. Lavend.
comp. och virid. aeris uti Allo ammon. aqvo-

fum, hvnrefter, då de fuppurera, Kaikvatten

utgör läkningen. Dock år folution af Lap.

Cauft. med charpie, 5 a 6 gånger om dagen
pålagt, det kraftigare. — A. vil ickeatphi-

mofis fkal opereras. — Mot växter recom-

menderas pulver af Sabina. — Bubones böra

få fort möjligt år fördelas, -hvartil Linimen-

tum volatile är förträffligt; man bör altid läm-

na til Naturer» at öpna dem når de fuppure-

rat. — Venerifka giftet fkal ej dröja 6fver6
til 8 veckor i kroppen innan det röjer (ig. —

•

Mercuren', fom Wipman redan 1498 anvåndr,

botar ej IpecirTce. — Af 300, fom hvar 3:dje

månad genom Saiivation botas i Bicetre i Paris,

har A. vid noga granlkning icke funnit en

enda vårkel igen botad.— Pilulae j£thiop. Edin.

åro* mycket kraftigare an Plummers Piller 5

iX.fc.N.024. A fa-
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fublimafcet invårtes nyttjar han endaft mot Ve-

neriikt utflag. — Hermbstedts Mcthod at

bereda Mercurius dulcis fkal vara båttrre ån

SchEELES. — -Järn och den Americanfke Fyr-

fotan, Lezard Igvans , torde kunna uptåcka>

om Venerifkt gift år i kroppen. — Af Ve-
getabilier beråmmes Dulcamara, Mezereum
och gröna Valnots-lkal , fåfom kraftige emot
Siphilis. Aflragdlus exfcapus L. anföres få-

fom et påliteligit medel utur Bref från D:r

Chrichton i Edinburg, fom långe viftats i

Wien 5 det år gan/ka urjn-drifvande. — Af

Djurriket berömmes Alkali Volatile och La-

certa. — Barn fkola blifva fmittade af Mo-
dren vid ilfta perioden af fårlofsningen.

Denna Bok, fom innefattar en famling af

alt hvad denna fjukdom rorer, i famma fmak

fom Astruc, förtjånar all upmårkfarnhet hos

unga Läkare. (Gott. Anz. I788« N:o 159.)

KongL Vetenfkaps-Academiens Nya Hand-

lingar 1788) månadsrne Julius > Ang.

och September.

Pag. 1 72. Anmärkningar vid Sven/ka

Växternas kännedom
5
fortjättning; af Adam

Afzelius.

Hår förekommer en noga urfkilnad på

Conferva diaphana, Polymorphaochrupeflris,
fom
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fom af de ftörfte Botanici hittils blifvit myc-

ket fammanblandade; dårnäft om Agaricus
pratorum

,
purpurafcens och verrucofus. Slu-

teligen råttas några fel i lifta Edition af Flora

Syecica.

Pag. igo. Om Tarmens Jtjuni brifining

genom utväxtes våld, och däraf kaftigt pä»
följande dåd. Af Carl M. Blom. .

En Tullbetjånt bief af en (kråma Haft fä

illa (lagen öfver magen kl. 2 e« m. at han ef-

ter Tvära utftåndne plågor af kråkriingar,

fvimning, bukens -urfpånning 4 m. ro. mot af-

tonen andra dagen afled. Vjd öpnandet fants,

utom cadaverös flank
>

Jejunum bruflen på
fnedden en aln hån defs början öchvidpafä

en tvär fingers bredd*

Pag. I84. TiMggning af O. af AcRel*

Author berättar at han oftare fedt magens
i

ån tarmarnes briftning, och anförer dårpå nå*

gra märkvärdiga håndelfef*

Pag. 186. Om Kopparens formäga at

fälla Tenn utur defs uplåsning i Vinftens-Sy*

ra) af Joh. Gadolin.

Vanligen fålles Mefal ur fin uplösning, af

en annan Metal
t

fom har mera benägenhet

til famma lösnings-medel , få at Tenn ge*

menligen fäller Kopparen ; hår åter har A.

genom hvarjehanda förfök funnit et ftridigt

förhållande, hvars orfaker han föker närmare

utreda.
' A 2 Pag.
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Pag. 194. Tillagning, af Baron P. N.

von Gedda.

Föregående Rön har gifvit anledning at

utröna det hvitkokninghos hvarjehanda Handt-

vå^care, dår Koppar och Tenn på en gång
angripas af famma lyra, åfven kan genom
Aiun och Kokfalt erhållas.

Pag. 198» Medufa Ungviculata och A"
ciinia pufilla uptäckte och befkrefne af Olof
SVVARTZ.

DefTe bagge blötmafkar har A. funnit i

Oceanen vid Tina refor til Weft*Indien. Den
förfte år ej florre ån en liten Mu/kat, haren
brokig yta och år rått vacker, luktar lefvan-

de frånt fom glödgat Jårn , förr» förfvann med
defs lif. Den fenare år ej ftörre ån en ftor

Årt och fynes i vattnet fom en liten hvit ljus

ftjema, eller flytande Spindel 5 defs rörelfe

var nåftan otpårkelig, utom vid mynningen,

fom något hopdrages. Luktade fom Spongia.

Befkrifning och Afritning bifogas.

Pag. 203. Befkrifning pä et nytt Genus
bland Infetlerne , horande til Coleoptera L.

/lf Nils Sam. Svederus.

Auftor kallar detta Genus Carapterus, be-

/krifver defs Charatfer genericus och fpecificus.

Pag. 20v Tordmulens , Alcce Torda L.
,

hmhällning^ jämte några Anmärkningar of-

ver Alkjlägtet i allmänhet. Af S. Odmann.
LiNisié kände endaft 5 Species, men Pen.
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nant har befkrifvit 6 Arter ti!. Fabricius

ånnu en*

A. utftakar de allmanne och enlkilte ur-

fkilnings-tecken. De bebo Nordilke Jsbaf-

ven , men icke åt Södra Polen. Lägger et

enda agg, och om det förftöres, fornyas varp-

ningen anda til
<f

gånger; agget år mycket

ftort, nåftan fom et Gåsågg; öde berg och

klippor utväljas af fomlige arter, andra gråf-

va gropar i jorden. Ungarne ligga tilfammans

på hafsklipporne tils mödrarne mot aftonen

hemkomma och mata hvar fin unge. Under
Vintren hålla de fig i öpna Hafvet; lefva af

fifk. De duga at åta, hafva en rik fjäder,

fom år mjuk och fpånftig. Skinnet brukas ti!

kläder af Grönländare m. fl% Tordmulen år

den enda Art fom beföker Ofterfjön, åfvan-

om Gottland. Han flyger fort, år ilfk och

bits hårdt. Ju mera man vid deras bårg bul-

tar, ju flitigare flyger han fram och åter,

få at man kan &juta få mycket man vil, faft-

ån de fläfta fria fig genom fnabb flygt och

hårdt ikin.

Pag. 219. SJdgtet Pigmafk, Tubipora,

btjkrifvit af Adolph MoDéER.
LiNNé kånde blott et enda flag och råk-

sade det til Phytozeae; men A. efter omftån-

deligen anförd granfkning , beikrifver 1:0

Tubipora Mufica. 2:0 Tub.Jlellata* 3:0 Tub.
penis-y hvilka ibland andra Arter förut varit

blandade.

A % Pag.
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Pag. 239. Bejkrifning på hvit Ryfk Skum*

Tvål, af Michael Holmberg**.

Luten gores af 100 delar Afka , utan urval,

och 30 delar Kalk , hvartil nyttjas Fårtalg iamt

orent SaU efter ialtad Fifa.

Befchreibung der halten Ajphaltifchen

Schvefel-Qyellen zu grosfen Nenndorff7

1788 4:0 32 S. Rintehu

Profeffor Schröter berättar åe förfök han
därmed gjordt på Bergmans, Struve och

Westrumbs fått , hvarigenom det blifvit ut-

rönt at det håller Aer Fixus och Hepaticus,

och i 8 /kålpund 63 gr. Selenit, 27 gr. Bit-

terfalt, 23 gr. ra Kalkjord, 12 gr. Giauber-»

Salt, 9 gr. Saltfyra mattad med Bitterjord,

7 gr. Kokfalt, 4 gr, rå Bitterjord, lika myc^

ket Kifeljord och 3 gr. Jordhartz, utaf hvil*

ket alt han förklarar defs kraft 3 hvarjåmte be«

(Krifves negden däromkring, af Paftor Seipel,

Scimhmg verjchiedener in der Chirutgijch*

Ptatfijcher Lehrfchule gemachten beo*

bachtungen, von R. Steideie, Chin
D. Wien 1788 gr. 8:0 $ Bogen.

Förfta Afdelnihgen handlar om ert genom
gtyåjtes brui* af Laudarjum licjvidum Syd* bo-

tad
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tad kråft/kada. Eo 76 årig Fru hade haft

mycken plåga af en öppen kråft/kada i hö-

gra brottet $ til at lindra hennes fvåra vårk,

blandades några droppar håraf uti det vanli-

ga förbandet af China-Decoft med Myrrha-

Eflens. Som detta oförmodeligen lyckades, fl-

ikades proportionen, och inom 10 veckor läk-

tes fåret, genom förbindning med 3 lod (rarlc

China - Decoft, Effens af Myrrha och Laud.

Jiqv. hvardera 2 qvintin. — 3:dje Afdelnin-

gen bekräftar kalt Vattens och Is flora nytta

invårtes mot hårdnackad förftoppning. (Gött.

Anz. 1788 N:o 174.)

Philofopkical Transaflion, VoL 77 for

the Tear 1787, p. 1. 4:0 232 p.

Herr Thompson upgifver (in erfarenhet

om Aér Purus , den han erhållit med vatten

och årikillige djuri/ka delar, fåfo*): Si|ke,

Ull, Eiderdun och Menni/ko-hår, åfven fom,

ur Blad, och Bomull, fvart Poppel och Lin,

få val i Solfken fom i et af flere brinnande

Facklor återkaftat /ken, ehuru i mindre myc-
kenhet, vid en hetta af 50, men aldrig i ilar-

kare ån 96, och aldrig vid den allena 5 hvar-

igenom bos honom tvifvel upkommit om den

Joft fom från ytan af fri/ka Blad, under vat-

ten i Solfl&en upftiger, i Bladens ådror ber e-

A 4 d«*
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des och utvecklas 5 når Aer Purus blef fynlig,

blef vattnet 'grumligt och feck någon fårg,

Merendels grön, och tror A. (ig med Micro-

fcop aliid dåruti hafva fedt fmåDjurj i mor-"

kret vifte fig , afven med Silke, ganfka få

lufrblåfor; -Får-Ull gaf med lika omftandighe-

ter, endaft | Luft emot Silke; Bomull mer,

Lin långfamrhare och mindre 5 Har-Uligaf mer
ån Uil, Mennifko-hår mindre 5 Eiderdun nå-

ftanfå mycket fom Silke; 30 gr. rådt Silke

gaf på 8 ,^ a gar 5 mec^ ombytt frifkt vatten,

inemot 34 cubic tum Aer purus. Alla c\?ih

kroppar fynas fåledes icke få mycket gifva

denna luften från (ig fjelfva, fom icke fnara-

re loffa den utur vattnet 5 Periico-blad , forA

på 3:dje dagen gaf ringa luft, på 4:de inga

luftblåfor, vifte dem pä ^:te och 6:te dagen

ömnigare. Godheten af den erhällne Aer

puri*s har han utftakat efter Hr. Ingenhouss

mönfter. (Ibidem N:o 175.)

Embets-Beratielfe.

Förledne årets Höft var ganfka fnVkt

,

livarken Rådfot eller Rötfeber hördes w?af.

Kikhoftan fcegynte förft uti Oftober at vi*

fa lig och utbredde fig fedan alt vidare och

har årmu ej aldeles uphördt. Febren var ej

lika hos alia Barn, lik-fom hoftans häftighet

var olik» Merendels höit febren typus ter-

tianae
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tianae duplicis; men hos andre kunde ej trur-

kas, at den ena dagen var fvårare ån den*

andra* Hvad Curen angår torde jag i öd-

mjukhet få upgifva hvad jag därvid kunnat art*

märka, ftnietjca under hvad form fom hålflL

hafva gjorclt god värkan. Fothergill's Pul-

ver var ej förmånligare- ån andra kräkmedel.

Vin. Antimoniat. var i det gffeéhde godt tor

foåda Barn , at bJott fordrades några droppar

,

fom med Mjölk lått kunde blandas 5 men ha-

de den olågenheten, at fedan man några gån-

ger nyttjat det, blef,dofis ovifs, ja få ovifs,

at ofta mångdubbel' fats ej förmådde göra

kråkni ng*

LETTsom's roethode förfökte jag hos flere

Barn, och tyckte mig finna, at febern ej al-

Jenaft dampades , utan at hoftan afven blef

mindre våldlam, och lämnade längre tid e-

mellan paroxysmerna; men at den inom få

kort tid, fom föregifves, kunde håfva fjuk-

doraen, fant jag ej, tvärtom varade hoftan

hela tiden bortåt, faft ej med den våldfamhet,

at man därvid borde fåfta någon upmårkfam-

het. Det år mycket troligt, at den retligher

nerverna få af detta mifcsma , långe varar fe-

dan orfaken upbördt. Intet bevifar båttre

fjukdomens nära flågtfkap med Spasmodifka

åkommor, ån hvad åldre Barn berättade, at

vid pafs i a 2 minuter för paroxysmen, kän-

de de et fogande i mag-gropen, enkånilafå

obehagslig, at tårarna ftod dem i ögonen,

A 5
éårpÄ



378 * ) o ( #
dårpå följde et ögnablicks lugn, då intet ondt
kåndes, hvarpå, efter en håftig infpiration,

hoftan med all våldfamhet utbröt,

Kopporne gingo långe fporadice ute på
Landet, och kommo vid Jultiden in tii E-
flulstuna och vifte fig. aldraförft på K^ogarne,

til et bevis at de al Allmogen infördes. De
voro efter vanligheten i början lindrige och
gingo blott hår och dar; men efter Midfom-
mar blefvo de mycket gångfe, elaka och dö-

dande. Mycket bidragande til deras förvår-

ring år otvifvelaktigt den inrotade fördomen,

at genom mycken varma i tiltåpte rum vilja

befordra ut/laget. Man må qvåfvas vid in-

trådet i fådane rum, upfylde med en olider-

Jig ftank af fuppurerande Koppor. Forgåf-

ves föker man genom fkål hämtade både ur

förnuft och erfarenhet, förebygga fådane irr-

' meningar. Medici hafva öfverflödigt bevift

nyttan af fvalka, frifk luft och kylande regime

vid utflaget af Koppor 5 men ho hör deras

predikan ?

Vid flutet af November blefvo Rhéuma-
Hfmer, Snufva och Flufsfebrar nog allmänna.

Flusfebrar fortforo ånnu uti December och

blefvo hos en och annan betydelige. Således

begynte den helt lindrigt hos en Fr. Y. men
inom några dagar vifte fig Petechiae och ftål-

ningen blef brydfam 5 hos en annan geck den

éfver til Lenta nervofa &c.
Mot

i
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Mot flutet af Jnnuarii månad yppade dg

bland Smederna hår i Friftaden en Pleuritis

biliofa , fom tålde föga åderlåtning, förr ån

pulfen få fjönk, at ingen V. Seftion vidare

kun ie aga rum 5 anfigtet var ifrån början gul-

blekt och tungan oren» Laxer-medel , lolven-

tia val Simulerade med Antirnonialia och Ve-
(icatorier på ftygnet, gjorde båfta gagnet. Jag
vet ingen fom dog af denna fjukdom, ehuru

många ej hade tilfålle at få Läkare- tilfyn

;

men uti Mars blef denna Pleurefie få högft

dödande, at inom en vecka 10 Likbårostil

grafven. De fjuke uthärdade knapt 8 dagar,

Jifskrafterne föllo från början och anfigtet feck

en dödelig blek fårg, munnen var inuti ofver-

dragen med en tjock, i början hvit och fe-

dan brun hinna, uphoftningen fiadnade fnart

utaf med fårlande i bröftet, och patienten dog
fuftocatorio modo. Dem man kunde fauve-

ra, hulpos med flora och repeterade Vefica-

tioner på bröftet, Kermes i brfiftmedlen tif-

råckligt, famt falia digeftiva med en god dö-

ds Tartarus Atrtimort* •

Snuf-Febern (Influenza) begynte i April

och blef i Maji få allmän, at få Mennifkor

undfluppo den. Febern var en Ephemera,
tåmmelig häftig, men gaf fig fnart och läm-

nade en ftågra dagars mer eller mindre ftark

bröftvårk. Sådan var den lindrigafte arten.

Hos andre kom den med Rheumatifk vårk,

tom flyttade tig ia hit ån dit^ kaftamde Hg

gitt.
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Jluteligen åt tarmarne och gjorde dar mycken
oreda» Hos andre var den förenad med vår-

kelig pleurefie, och många af Allmogen do-

go pä det fåttet. Hos andre iriftålte (ig vid

denna tiden remitterande Febrar, de fjuke gin-

go länge innan de återvunno krafter och hål-

ta , famt fingo merendels bulningar vid öro-

nen. Metaftati/ka Phreneder och Apoplexier

Voro denna tiden ej ovanlige.

Sedan denna Snuf-Febren ungefärligen vid

Midfommarstiden uphörde , har utom de nåm-

de Barn-fjukdomar, varit tåmmeligen frifkt,

åfven Höften, få at hvarken Rödfot eller an-

dra Landtmannen plågande fjukdomar hörts utaf.

Eskilstuna d. 14 November 1788.

Pehr Gustaf Tengmalm.

Embets-Berättelfe for är 1788 af Doäor
Eric Rtdbmck^ Provincial-Medicus i

Wadjlena Lån.

Gånghare Sjukdomar*

1:0 För et år fedan, eller Höften 1787,
blef både hår i Staden och på Landet, i fyn-

nerhet omkring Scheninge famt Egeby och

Rinna Socknar, den vanliga Febris Rheuma-

tica AcuU, non raro maligni & putridi ge-

nii.
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nii, cum dolore arruum, Cephalalgia & Pleu-

ritide, mycket gångbar. Det fag ut, fom
den varit fmitfofam; ty de, fom nåra umgin-

gos med* och /kötte de fjuka, inföilo inart i

famma fjukdotru

Befynnerligaft var, at den icke uphörde
under en få fkarp Vinter, fom det var forie»

dit år, då Thermometern vilade anda til 30
graders köld viffa dagar, utan fortfor anda til

Våren, då den blef ännu mera rotaktig. Nu
i Sommar och anda til mot Höften har fam-

ma fjukdom måft gralTerat uti Wåhlnås och

Weta famt Wiby Socknar.
' 2:0* Rödfoten har förft omkring Schen-

ninge Stad och fedan i Weta och Wiby
Socknar, alt ifrån Olofsmåflo-tiden intil Sep-

tember månads Hut, Epidemice graderat, få

at innan botemedel föktes, från 6 til 9 Lik

i Schenninge Stad på en Söndag blefvo be-

grafne$ men få fnart jag fick dårom kund-

Ikap, låt jag dem bruka, efter förut gången

afföring, brun Sirap med Vax och litet Aci-

dum V^rioli blandad, efter den upp,ift, fom
finnes i Vecko-Skriften för Läkare och Na*
turfor/kare, hvilken gjorde önfl<ad värkan,

och år i denna fjukdom et förtråfleligit medel,

3:0. Uti den förut omnåmde Rötfeber

voro 2:ne Cafus i fynnerhet märkvärdiga.

a). Pigan Maja uti Ingwaldstorp i Rök
Socken -fjuknade den 30 Decembtr, då en
blemma ilogs up på det ena kindbenet, hvil-

ken
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ken fvartnade , hvarunder åfven det andra kind-

benet fvi>!n€de. Unider fvår värk, fkickades

bud til mig, den 2 Januarii, då jag, utom
invårtes Antiphlogiftica , rådde at göra en gröt

af Kinkina, Arnica och Blyvatten, hvaraf Spha-

celus feparerade fig; men til all olycka, var

kallbrand redan gången öfverhela kindbenet,

hvaraf alt köttet föll bort, få at kindbenet

och bagge kåftarne biefvo helt nakna på den
fidan; ja, fjelfva Perioftium var borta, anda

från hakan til ögat. Hon dog på 7:de dyg-

net. En fådan Cafus har< håndt for få år fe-

dan med en Huftru, i Rålfftens Socken, hvil-

ket jag då åfven hade åran til Kongl. Col-

Jegium inberåtta.

b) Et ungt Fruntimmer hår i Staden

feck under denna fjukdom kallbrands-fläckar,

få at vånftra örfnibben blef aldeles fvart, en

fvart flack fatte fig i vånftra tunggrepet och

en ftörre ån en hand på veka ryggen 5 de

tvånne förfta följde bort med huden, efter

flitiga badningar med varm Vinättika och

compreffe af Blyvatten, fom pålades öfver

nätterna 5 men den fom var på ryggen, ehu-

iu den började i kanterna feparera tig ifrån

det frifka, blef dock ej förr ån nu i Höft til

fullo likt, efter en fkårning, fom härvarande

Stads-Chirurgus Kryger förrättade*

Sidft får jag åfven anmäla , huru fåforri

Bonden Nils Svensson i Åsby och Kumla

Socken, fedan han i flere år haft öppet får

på
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på det ena benet, förleden Vinter föll in i

en ftark feber, under hvilken benet låktes;

och ehuru Comminiftern H:rMagifter Krafft
,

fom var hans Granne, fökte med Spanfk-Flu-

ga at återbringa fåret til rlytning, var det

dock förgåfvesj utan Patienten fick omfider

Ivar vårk i det ena ögat , h vilket helt oför-

modat föll aldeles ut, få at caviteten blef tom.

Efter hand vaxte likfom fvallkött i hålet, Ibm
gaf en få grufvelig ^tank ifrån fig , at det

var ganfka fvårt för dem , fom /kötte den fjtf-

ka, til at nalkas fången. Jag har ånnu icke

hört om han ånnu bJifvit död, ehuru detta

hände för Kyndelsmåflan.

4:0» Venerifka fmittan har nu mycket
utbredt fig, fårdeJes uti Krigsbergs Socken,
famt åfven Egeby, Rinna och Åby$ Nyligen
har jag ock biifvit varfe at Klockrike Socken
icke heller år fri. Det år lå mycket fvårare

för mig at aldeles kunna utrota detta härjande
onda, fom jag ingenftådes får hyfa fådane u-
ilingar i Staden, icke heller har Kongl. Col-
legium behagat underrårta mig, om tilftånd

kan erhållas af Kongl. Krigs-Collegium, at få

nyttja den lilla Abygnaden af tråd, fom varit

Pråftegård til Krigsrna*s-Hufet (ä), Jjl fjukhus,

hålft detta vore til långt ftörre nytta och all-

männare gagn, ån at dar hyfa en affke^ad
Brånnerie-lnfpetfor, fom fjelf förvårfvadt fig

både Frålfe- och Skatte-Egendom, dar han
kunde bo. Jag

(«) Dårora år långefedan af Coll. Med. Bref afgångit.
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Jag har val låtit de fjuke få Medicamen-

ter hem med hg 5 men dels drager det dä

Jångre ut på tiden, innan de biifva frifkej

emedan de hvarken hålla den diaet fom' er-

fordras, eller rätteligen nyttja medlen efter

före/krift, dels hånderock, fom nu i armed
Åboen Andeks Christopherssons Kulhu Sti-

na , från Hagebyhöga Socken och Gisletorp,

hvilken, ehuru i högfta grad inflcierad och

plågad af vårk och mynken fårnad , hvarken

af mig eller hennes Man ftod at öfvertala
,

til at mer ån en å två gånger taga in det

ringafte, hvarföre jag långt for detta fkrifvit

til Högvålborne Herr Baron och Landshof-

dingen &c. Strömfeldt, med anhållan, det

denna Huöru
3

fom redan inficierat flere i

hufet, måtte biifva intagen och botad i Lin-

köpings" Stads Sjukhus.

Emot denna fjukdom har jag måfradelen

gifvit den af Herr Doftor Hagström upgif-

ne Spiritus Mercurialis ,* fåfom beqvåmligaft at

i liten qvantitet fora med fig på Landet, famt

Ungventum Mercuriale, fom tillika blifvit nyt-

tjad hvar tredje afton , och morgonen däref-

ter et afförande medel 5 likaledes har jag uti

Arthritida Venerea, dflore ofteocopo, famt

dår elaka fårnader varit, funnit flor nytta af

Opium j men den Italienlka methoden af fraår-

ja med Salfva af MercuriusCorrofivus^Albus,

blandad med Axungvia, under fötterna, har

ej velat göra tilfylleft*

5;o.
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5:0. Kopporne hafva nu i
o
Höft börjat

blifva nog allmanna , bålft i Orberga och

Roxiåfa Pafbrater, och fom jag förfport, nu

å(ven i Klockrike och fiere Socknar 5 forrno-

deligen kringfpridde af ovarfamhet vid kopp-

ympningar, fom Fåltfkårs-GefåHenGÖLHE lån-»

ge haft för händer i Schenninge' Stad. Den-

ne Circumforaneus prafticerar nu Medicinen

hår i Orten på egen hand, utan at fortera

under någon annan, och utan at hafva nå-

gon Syfla: jag vet ej med hvad rättighet,

eller huru vida fådant år ofverensftåmmande

med Medicinal-Ordningarne.

Jag ympade Koppor f6rleden Sommar pä
många Barn, men därefter utbreddes ingen

fmitta.

6:0. ' Kikhoftån vifade (ig. midt i Som-
maren allenaft på få (tallen, 2:ne mig vet-

terligen hade henne hår i Staden. Jag bru« :

kade däremot fmå Émetica hvarannan dag>

och däremellan Rhabarber med litet Mercu-

rius Dulcis , och fom ienande , Thé af Spe-cV

.

peftor. hvaribland blandades Conium, druckit"

med Honung, famt Syruptis Seilliticus* Hår»

af blefvo de ganlka fnart fri/ke.

IX.B.N-.oZ*). B b Utdrag
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Utdrag af Bref från Prov Medicus D:r
Nmzeen til Ajfejforen D:r Ribben ,

Umeå den 14 Junii 1788.

Hos T. fåfom Direflor vid det Publique

Koppympnings-Hufet uti Stockholm , får jag

ödmjukaft anhålla om pålitelig och fri/k Ymp-
tråd af goda Koppor tagen, til en ympnings
anftållande, uppå Stadens och Allmogens be-

gäran, uti Piteå Förfamling* Vid detta til—

fålle, * utom den (kyldighetens afbårdande,

at någon gång upvakta med min ringa (krif-

velfe, torde T. ej ogunftigt uptaga, om jag

korteligen omtalar Fata infitionis Variolarum

in Weftrobothnia : Framl. Doftor Hj^rne,
fom måft viftades i Pitheå och Skellefteå

,

anftåJte veterligen i fin tid ingen Koppymp-
ning. Provindal -Medicus Doctor Lyman,
fom endaft några få uti Umeå ympat och måft

Barn af defs Bekante , dem han kunnat 6f-

vertala, har val trodt at med Koppympnin-

gen intet kunde företagas , forrån Lazarett i

Lånet blef inråttadu Nu har altfedan Ofto-

ber månad 1785 Lasarettet och Hofpitalet blif-

vit i ftånd fatt, utan at en enda blifvit ym-
pad ; men det år ej Inrättningens feU Så val

uti Umeå Stad, fom i flera Socknar norr åt,

har framh Provincial-Medicus Dotfor Gryse-

lius anftålt ympning* Han gjorde ftor inci-

fion med pålagt Spanlk - Fiuge Plåfter, och

denna methode anfågs nog plågfam. För-

mo-
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modeligen har han åndrat denfamma och rat-

tat lig efter fenare tids decouverter ; rr.en det-

ta oaktadt van Koppympningen ingen fram-

gång, fom åtflullige af de ympade vid gras-

ferande Kopp -Epidemier fingo råtta Koppor

til anfenlig myckenhet, med åtföljande fvåra

olagenheter och ej fållan med lifvets forluft.

Antingen har då ymp-materien varit otjånlig,

eller ock har han trodt fig for val, då han

anfedt det vara nog, at ej återfå Kopporna,

enar ympftåjlet varit inflammerat och blott

vifat tecken til utflagne Koppor. De flårle af

defs Kopp - Patienter rlngo allenaft några få

Kappor, men ovift af hvad utfeende och e-

genlkap. Under bemålte Doktors tid har

afledne Lands-Fålt/kåren Littorin åfven ym-

pat Koppor på et ån fynbart Chirurgifkt fatt.

Han nyttjade vål förenåmde methode 5 men
med anfenligt både djupa och långa incifio-

ner, och nödgades, åfven fom Do&or Grys-

selius, förnya defamma flera gångor, ofta

utan värkan. Hårigenom blef ympningen an-

fe dd för grufvelig, fom den var mycket plåg-

fam och få ofta Jlog felt. Det kunde ej an-

nat, ån blifva fvårt för mig vid ankomften

til Lånet, at föka öfvertala någon at låta ym-
pa Koppor på defs Barn* Juft då jag för nå-

gra är fedan var i begrep, uppå H. Herr

Landshöfdingen von Stenhagens tilftyrkan,

at anftålla ympning, och ifrån Kongl. Colle-

giura Medicurn undfått tråd och rufvor, up-

B b 2 kom
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kom en Kopp-farfot uti Umeå Förfamling,

fom var af elak art och nog dödande, hvil-

ket afholl mig at då ympa, på det inocula-

tion ej måtte få fkulden til de bedröfiiga föig-

der, fom fmittan redan orfakade* I början

af år 1783 5 under mitt viftande i Luleå Lapp-
mark och Gellivari Paftorat, for at curera en

hop VeneriPrta Patienter af Allmogen , angre-

pos 9 Perfoner af Koppor, och hade min
tilfyn och hjelp ej varit å fiållet, hade hela

Lapp- Allmogen, fom til Krono - Upbördens
godtgorande och til Tinget voro nedkomne,
blifvit medtagen , hvilket igenom fogade an-

ftalter af-Jelptes och faran afböjdes.

Under denna tiden har ingen kopp-fmit-

ta, åtminftone i mitt Diftrift, (ig vifat 5 men
in medio Martii detta år vifade lig Koppor-
na hos et Barn, fom gjordtfållfkap med defs

Föråldrar uppå en refa til Helfingland , dår

det blifvit fmittadt. Jag blef anmodad at

fköta detfamma, och fom jag fann utflaget

af god art , refoiverade jag mig at hos be-

kanta våcka fråga om ympning. Mera af

fortroende til mig ån til ympningen, blef

beilutat at håruti ingå. För at fvara emot

detta förtroende och at förviffa dem om nyt-

tan
3
ympades förft 2:ne mina Barn, ået ena

om 4 och det andra om 3 år, fom i riktig

ordning, efter behörig praparation, ganflca

Jyckeligen och val gingo dem igenom- Kop-

pornas antal vardt 30 å 40, alla diftinåe och

utan
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utan fvåra fymptomer. Mitt yngfta Barn
,

öiver året, ympades ej, fom det varat klen

conftitufion j men blef inärt fmittadt af de

andra, gick val igenom, ehuru Ropporne vo-

ro ioo:de-fals , dock ej confiuente. Seder-

mera fkedde inciiion på flere, fom iig an-

målre, enligt följande Förtekning: Borgmå-

ftaren Noktman et Barn , Extra Ordin. Landt-

måtaren Bergner et, CommifTions Lnndt-

måtaren Strinnholm två , Rrono-Infpecloren

Thalin två, Rådmannen Nerpin tre, Råd-
mannen och Kallarmåftaren Trotz , fyra 5

Brånmåiiaren Holst, två j Skomakaren Wall,
en, och mina Barn, två, Summa: 18 Per-

Joner. Vid ympningen följde jag hålft Stafs-

Rådet Baron Dimsdales methode, då tilgång

var til fårflu Ropp-vahr. Ibland upblottes det

fom var äldre och tilhårdnat. För fåkerhe-

ten fku!l fkedde inciiiqn på bagge armarne,

litet nedom Mufculus Deltoides» Jag varie-

rade ock med ymptråds inläggande i fåret,

fom qvarhölts med circulair-binda; men ehu-

ru ringa incifion fkedde och ganfka litet vahr

infördes, blef jag ej duperad, utan inflam-

mation upkom kring fåret emelJan 9:de och

ir.te dygaet. Febern var hos fomlige nog
häftig, hos andra mindre mårkeJig. Åldern

hos Barnen var ifrån 6 veckor til '6 år. Nå-
gre voro förut och under ympningen plåga-

de af Scabies humida; men Mngo dock ej

mera Roppor. Et Barn, fom hade ingen

B b 3 mat-
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matluft, var blekt och pufligt, förmodeligen

af öfverflödande fyra i magen och ofta haft

convulfioner , hvarföre det ympades igenom
ingnidning, fick, af de Praeparations- Pulver

Herr Dodorn och Aflefforen föreflagit uti

Dimsdales Handlingar rörande Koppympnin-
gen, appetit, blef munter til finnes och gick

väl igenom. At fotbad, innan utflaget, bi-

dragit til Koppornas minfkning i anfigte
,

bröft och hånder, år ingen tvifvel. Jag fann

en mårkelig /kilnad hårutinnan , med 2:ne

Barn, fom af förfummelfe och vårdslöshet

underlåto mitt välmenta råd. De fingo otå-

lige Koppor i anfigtet, då likvål andra, fom
nyttjade fotbad, fingo Koppor mera åt de

undre extremifeterna. Barnen gingo måft up-

pe under hela fjukdomen, och då Kopporna
började torkas, fingo de gå ute i fria luften

midtpå dagen. Mofcus och Flåder-Thé pro-

moverade mårkeligen utflaget , enar det gick

trögt, och något Kinkina gafs ibland for at

böja Kopporna och bringa dem til mognad*

Sedermera användes Laxantia, tils fjukdomen

var öfverftånden.

Jag har varit nödfakad befvåra T* om
Ymptråds erhållande, fom den jag hår tog

är förkommen eller förlagd.

Vid tilfålle torde T. gunftigaft upgifva

Charaåer genuinus på åkta Koppor, deras

råtta och conftante förhållande i alla Stadier

Jämt fkiljaktighet ifrån Vatten - Koppor &c,
på
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på det de fenare ej må galla för åkfa. (Se

Vecko/kr. för Läkare lifta Bandet pag* 49.

Månne råtta' Koppor altid lämna årr efter fig ?

Philofop/iical Tranaäions - - - - Vol. 77.

p. 2. London 1787- 248 p*

- - Herr W. Blane gifver underråttelfe om
Borax j han kommer från Landet Jurnulate i

Tibeti/ka Bergen emot Indoftan, en trång,

ofruktbar och af Snöberg innefluten Dal
;
dår

Borax utvittrar vid ftranden af en varm Sjo,

fom år 6 Engel/ka mil i omkrets 5 Jos. Ro-

vato, en Cathol/k Mifiionair, gifver dårom
ytterligare uplysning: i en omkrets af g mil

i Landfkapet Mar me , 2<> mil ifrån Lada,

Hufvudftaden i Tibet, våfter ut, dår åfven

många Salt-Grufvor finnas, famlas han i vatt-

net 5 åfven finnes han 10 dagsrefor därifrån i

Dalen Tapré och på et Aålle fom kallas Cio-

ga. — Herr Dryander be/krifver det åckta

Benzoé-Trådet från Sumatra och vifer at det

ej år et Species af Lqurus, utan af Storax

,

famt gifver ritning dårpå. — Herr Maxv.
Gartshore befkrifver en trovärdig håndelfe

om en Fru, 21 år, fom i <f:te månaden af

fin andra barnsbörd, inom 50 minuter födde

5 Barn, af hvilka dock endaft 2 lefde 5 3

veckor därefter var hon få friik, at hon geck

B b 4 til
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til fots 2 mil. Hennes Man hade redan 3
år varit fjuklig och var nu heftifk. Af 100,000
förlofsningar kommer i England knspt en fö-

re med 4 Barn på en gång. — Herr Olof
Svartz befkrifver en ny Ort af Tentrandrien
och forfta ordningen, fom han kallar Chlo~

ranthus*

Be/krifning pä Halmflads Mineral-Brunn

>

af Pt ovincial - Medicus Doéhr J. L.

Westbbrg,

Brunnen ligger en fjerdedels mil öfter om
Halmftad i en fandbacke, omgifven på ena

fidan af en A och på de ofriga af vackra

Ångar och LSftråd. Vattnet kommer utur

backen med tåmmelig ftark ftråie , få at pä
mindre ån en half minut flere glas kunna i-

tappas* Detta vatten har varit nyttjadt i fle-

re år, och åger for (in vårkfamhet, hår å

Orten ftort förtroende* Min Företrädare, fa-

lig Herr AfTefTor Montin, antog fig denna

Brunnens vård, och anftaltade om et vackert

Brunns-Hus upbyggande, på arledne Fru Falt-

roaHkaikinnan Wkangels bekåftnad. Brunnen

befåktes i flere år af de hår i Provincen va-

rande Inbyggare, ofta med mycken forman 5

men fom Brunsgafterna ej bidrogo til denna

inrättnings vidmagthåliande
3

och Herr Afifes-

for
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for Montin för fin tiltagande ålder Iedfnade

vid denna fort prafliqöe, få förföll efter hand

Brunshufet, och i famma mån aftog antalet

af Brunsgåfteme. De förfta 2:ne åren af mitt

viftande hår å Orten, hade jag ej heller åtagit

mig någnn befattning vid Brunnen, ehuru i<;

a 20 perloner årjigen drucko.

Herr Baron och Landshöfdingen Wran-
gel i Chriflianftad

, på hvars Ägor denna

Brunnen år belägen, anfåg, i följe af det

förtroende, fom Brunnen hade förvårfvat (ig

hos Allmänheten, för en fak af vigt, at ej

låta den förfalla til et intet 5 låt dårföre för-

ledne år opbygga et ftort och vackert Bruns-

hus, famt inrättade en ftor och beqvåm kör-

väg från Staden til Brunnen. I år har Herr

Baron och Landshöfdingen företagit lig byg-

naden af et mindre Brunshus för fattigt folk,

famt låter dårjåmte upbygga et artigt Badhus.

Förleden Sommar då jag föreftod Bruns-

drickningen, voro 51 Perfoner, fom nyttjade

vattnet, af högre och lågre Stånd*

Innan jag upgifver vattnets analys, torde

jag i ödmjukhet hos Kgh Collegium i kort-

het få anföra för hvilka fjufcdomar jag redan

funnit vattnet kraftigt.

1 Gikt, En Fru, fom i början af förled-

ne år blef anfallen af en häftig Gikt-feber,

vardf, oaktadt flere tjenliga medels bruk,

contrad i högra knået, fingrarne på vånftra

handen, kunde ej heller på något lått åter-

B b 5 håm-
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hämta de genom Sjukdomen förlorade kraf-

terna, nyttjade Brunn förleden Sommar med
den lyckliga värkan, at hon fullkomligt åter-

fick hålfan, med fullt bruk af de krumpna
lederna. Vattnet hade hos henne ien fyn-

nerhga värkan , at hon under drickningen af

de 3 forfta glafen kom i dåfvenhet j men då hon
hade druckit 5 til 6 glas, biet hon kall och
frufen famt plågades af benägenhet til up-

kaftning. Jag låt henne dårföre ej ftiga öf-

ver portion af 3:ne glas om morgonen.

En Huftru, fom i flere år plågats af en

odrågelig vårk i hufvudet, jämte beftåndige

fusningar för öronen, och hvars kropp var

få kånilo-öm, at hon aldrig vågade (ig i fria

luften, utan på de varmafte Sommar-dagar,
och for at bevara (ig för köldens åtgärd,

ftåndigt hade hufvudet betåckt med flere

möffor och klutar , nyttjade Brunnen förledne

år, och har för (it onda kåndt betydelig lin-

dring, famt utan defs hålfas /kåda bortlagt

alla defTa vanftållande bandager. Hon badar

för närvarande hufvudet med kalt vatten och

nyttjar då och då Elixir Sacrum til at hålla

lifvet öppet.

Uti Rheumatifrner* Flere hafva för deffa

plågor med utmärkt nytta druckit vattnet.

Jag har funnit,' at för denna fjukdom , vatt-

net i liten qvantitet druckit, varit vårkfam-

mare, ån då man om morgonen tagit til (ig

3 halfftop , til en kanna.

1 Skör-
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1 Skårbjugs •ut/lag har jag funnit vattnet

vara kraftigt, dar de båfta antifcorbutica ej

gjordt tilfylleft.

1 flere nerveufa åkommor , fåfom i fvindel,

krampaktigbeter i under lifvet, hypochondre,

fvag mage , m. m.

Jag har hår på Orten 3:ne hederliga Frun-

timmer, fom varit plågade med Hyfterilk Co-
Jique. De hafva brukat åtfkilligt för denna

plågfamma fjukdom , men icke defs mindre

haft tåta attaquer af denfamma. Detta Frun-

timmer drucko alla 3 förledne år Brunnen,

och hafva på fnart et år hvarken varit få hä-

ftigt eller ofta anfatte af denna fjukdom.

Jag /kulle ånnu kunna anföra flera fjuk-

domar, i hvilka jag trodt mig fe detta vat-

tens lyckliga egen/kap, fom i ften, och oe-

demateufa benfvulnaderj men emedan jag ej

åger tilförlitelig öfvertygelfe dårom , få vågar

jag ej heller i detta fjukdomar upgifva vatt-

nets värkan fom fåker.

Vattnet år klart fom Cryftal, af en beha-

gelig jernhaltig fmak, åger mycken kyla då

det nyfs år uptappadt i glas , få at Thermo-
metern då håller fig 7 grader ofver frysnings-

punften. Då vattnet nyfs år uptappadt, och

omfqvalpas, upkommeraf detenHepatifk lukt.

Rådnar något med Lacmus-Tinftur, men
förändrar ej fårgen på papper måladt med den-

na folution,

Aci-
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Acidum Vitrioli tenue updrifver en mängd

fmå blåfor i vattnet, men åitadkomrner in-

gen precipitation.

Aqva calcis decomponeras i tåpt glas.

Tinftura Gallarum, ger blåaktig färg,

fom efter hand något dragés i mörk. Blod-

lut gitv.er åfven något tiikånna halt af jårn.

Sal Saturni ger ingen fällning i vattnet.

Silfver-Solution gaf infet praecipitat«

Upiöft jårn-vitriol fåldes ej.

Uplöft Alun grumlade ej heller vattnet.

Mercurius nitratus undergick ingen fäll-

ning.

Calx Sålita precipiterades ej.

Merc. corrofivus albus ej heller»

Et ftop vatten inkokades til hälften, men
gaf ej något precipitat. Det återfående

inkoktes å nyo til hälften utan at fålla något

til bottnen. Det qvarblefna vattnet förföktes

med följande reagentia.

. Tinftura gallarum gaf ej vattnet blåack-

tig eller mörk fårg.

Solutio Lunae gjorde ingen förändring.

Solution af Potafka icke heller,

Ytterligare förfök anftåldes med vattnet.

12 Unce vatten utduniiades til defs 2:ne

återftodo, hvilka ftåides i en kall Kallare.

2:ne dagar därefter uptogs vattnet, då på

botten, famt fidorna af glafet , lågo fmå cry-

ftaller af prismatifltf utfeende, fom på tungan

röjde
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rfijde nägon bafl<-aktig fmak, famt tJmmeli-

gen lått löftes i varmt vatten.

Af de anförda förfök, tyckes rätteligen

Hutas at detta vattnet år fritt från inbland-

ning af några främmande /kadeliga åmnen,
at det byfer fri luftfyra

3
ehuru i ringa grad,

at vattnet år martialilkt och at jernets men-
frruum år lufHyra, och at foga anledning år

at tro det hyla jern-vitril, at det faltet fom
lag på botten af gJafet

?
var mirabile, at

hvarken kalk eller magnelia bundne med luft-

fyra ,
{ AcidCiiT, Salis, eller vitrioli

5
finnes i

vattnet, icke heller kokfält, Alcäli Aeratutn

eller Hepar Suiphuris, ikönjes af de upgifne

förfåken.

La käre -Nyhet er. ^t*

Vid K. Lazärettet år H:r Fred. Froberger
i Julii månad år 1788 antagen til Under-
Chirurgus.

Fattig Medicus D:r C. C Caklander , fom
gjordt en refa til Oen St. Barthelemi i Weft-

Indien och vid h^mrefan var olycklig at blif-

va af Ryfke Capare jåmte Skeppet fången

,

år i 0<5tober utnåmd til Adjund vid Publike

Barnbörds. Hufet.

Efter honom bar Collegium til Fatfig-

Medicus vid Våftra delen af Norrmalm, an-

tagit
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tagit Medicinae-Doft. Hrr Joh. Fåhr^us, fom
gjordt Skepps -Låkare-tjenft under 1 788 å f s

Sjö-Campagne famt biviftat Slaget vid Hög-
land.

Provincial - Medicus i Wefter - Norrland

Doftor Eric Magnu9 Lindecrantz dog i

Sundsvall af Apoplexie den 2 November, 64
år gammal. Han hade ftuderat i Upfala och
Greifsvald5 under Pomerflca Kriget var han

från 1757 til 1762 andra Fålt-Medicus$ ef-

ter den tiden Vice Provincial-Medicus i Lif-

gedinget af Södermanland, och for 4 år fe-

dan befordad til Wefter-Norrland.

Fcfr-
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Förteckning på livad Jom år infört uti

Nionde Bandet af Läkaren och Natur-

jorfkaren:

Kongl. Vet. Acad. Nya Handlingar VoU

8 , 2:dra Qvart. - - Pag. i.

De Phthiii PulmonaliHaereditaria, rec. -
f#

Obferv. on tbe Typhus &c. rec* - 7.

Underråttelfe om Veneri/ka Smittans bot

på Landsbygden, rec* 9.

Väderlek och gångbara Sjukdomar uti

Stockholm, Januarius Februariusoch Mar-

tius 1787 - - - - IO.

Utdrag af et Bref från Edinburg - 18»

Embets-Beiåttelfe af D:r Tengmalm - 19.

Beråtteife om Pigan Sigrid Gummesdqt-
ters fjukdom - 29#

Väderlek och gångb. Sjukdomar i Stock-

holm, Julius, Auguftus och Septem-

ber 1787 33-

Prof gjorde med en Kalla i Umeå - 41.

Difeafes of Seamen, rec* - - 48.

Opii nytta i vide Febrar, rec. - 50»

Reia til Mont Blanc af Saussure, rec. -
55;,

Dödande Hals-fjuka i Skåne 1786 - 5?.

Bref til Archiatern B^eck. från Comm.
Fqrsslin

-
" ,•

t - 60.

K. Vet. Acad. Nya HandK 3 Qvart. - 64.

Bref från Sam. Odmann - - 69.

Dito från Prov. Med. D:r Ungb om den

farliga Hals-fjukan •
*• - 72.

Brtf
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Bref om farlige Arcana - - 74,

Låkare-Nyheter - - - 7g,

Väderlek och gångbare Sjukdomar Och
Nov« och Dec. I7g7 - gl.

Prov. Med» D:r N^ézeeims Beråftelfe - $g4

Thodens Beråttelfe om Koppympning - 93,
Der Magnerifl, rcc. ... 99.
Bref til G. D af Acrel om Kodyngas

nytta iou
Kgl. Vet. Acad, Nya Handlingar 1787,

4:de Qvarfalet - 103.
Beråttelfe om de fjuke på Kongl. Laza-

rettet 1787 - 106.

Prof på vidfkepelige medels fortroende • 108.

Prov. Med. Doch Lundmarks Embets-
Beråttelfe ... - 109*

Dito af AffefTor Hultman - - 112.

Dito af Doåor Westjberg - - 11^.

Sått at utrota Gräshoppor, Spanjk rec* - 120*

Emb. Beråttelfe af D:r Flodin - I26#

Dito af Letlor Colliander - - 129*

Bref, jåmte recenflon af 2:ne i Upfala

hållne Difputationer - - 132.

Väderlek och gångbare Sjukdomar Jan.

Febr* och Martius 1788 - - 164*
Låkare-Nyheter

e
- - - - 171.

Bref från Sam Odmann - - 177.
Om Barnfångs^Hufet Pro Patria - 179»
Emb. Beråttelfe af D:r Lodin - Igo*

Dito af D:r Joh. Lvman - - I8;U

Dito af Affeflor Blom - - - 286.

Dito
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Difo af Hof*Medicus Leven - I92*

Dito af Leftoren Afleffor Salberö - 2o2*

Dito af P. M. D:r Hast - - 214,
Recenfion af Buffqns Hiftoires des Oi-

feaux • - - * * 2t?#

Reflexioper om Håftkötts ätande * 22o.

EmbetsBerått. af A (Teflor Ekmark * 23<J.

Läkare* Nyheter - - * 2$$*
Med. Do&ors Promotion i Upfala * 242*
KongU Vet. Acad. Nya HandJ. Vol. IX,

l:fta Qvart. * - - 24$.
Emb. Beråttelfe af Prov. Med. Doåor

JoH. Hjort • 24.7»

Dito dito af Do&or WallEnII/$ - 260*

Dito dito af Dotfor Wadström • 272*
Recenfion om Urmoderns utfkårning * 278.
Om inJpårrade Bråck af Beskow • 279*
ApotheUs*vi(itation i Pitheå - * 291*
Recenfion om GriliIskA Mufaeum * 293*
Väderlek och gångbare Sjukdomar A*

pri!, Maji och Junius • - 29^*
Bref til Arch. B^ck från Dtr Svartz - 304.
Mufaeum Carlfonianum*. Tom. IL recen»

ferad -
.

* - * - 3 03.

Med* Dosors Promotionerne i Lund fe-

dan 1763 - • - 3i4*
Falt • Medici Afleflbr Salomons Bref til

Collegium - * • 313*
Embets- Beråttelfe af Pr. Med* Afleflbr

Siefvert - • - • 320.

Dito dito af Afleflor Björniund - 323»

C c Dito
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Dito dito af Do#or Carger - 330*
Rec. af Trotters Afh. om Skårbjugg - 331.
Beråttelfe om en 5 veckors fömn - 333.
Recenfion af Doåor Swartz Novze Spe-

cies Planf. - 334»
Kongl. Vet. Acad. Nya Handl. T. IX.

2:dra Qvart. ... 341,

Födde och döde i Stockholm 1787 - 344.
Affeffbr Salomons Bref til Coll* Med* - 345.
Fattig-Med. D:r Lundals Emb. Berått. - 346*

Väderlek och gångbare Sjukdomar Ju-
lius, Aug. och Sept. 1788 - 3?3»

Låkare-Nyheter - 361.

Svafvels nytta mot mafkar - • 365*
Sjuke i Province-Lazaretterne 1787 - 367.
Recenfion af Girtanes Afh. om Veneri-

fke Sjukdomar ... 368.
Kongl. Vet, Acad. Nya Handl. Jul. Aug*

och Sept, 1788 - - - 370*
Recenfion om en Svafvel-Kålla - 374.
Dito af Chirurgi/ka Academiens Handl.

i Wien • 374.
Dito af Phil. Tranfatf. Vol. 77 p. 1 - 37.54

Embets-Beråttelfe af D:r Tengmalm - 376.
Dito af Prov, Med. D:r Rydb/eck - 3go.

Bref til AflefTor Ribben från D:r N/E-

zeen, om Koppympning - - 386.
Rec. af Philof. Tranfad. Vol* 77 p. 2 - 391»
Befkrifning på Halmftads Mineral-Bruno,

af Dodor Westbekg - - 392.
Läkare-Nyheter - 397*

Rt-
BRITJSH
MUSEUM



Reglfter
Ofver

Nionde 'Bandet.

A.

Acad. K. Chirurgifoa i Paris, defs Prisfråga,

172, 174, 240.

ACREL (JOH. G.) 146, 242.
ACREL (OLOF Af), 64, 371-
Aer purus, defs tilredn. 375*
AFZELIUS (ADAM) 103, 343, 370.
— — PEHR, befordr. 241.

Anevrisma Verum, 6.

Angina Gangraenofa befor. <f<>-72»

Apothejks-vifitation i Piteå, 291.

Arfenicalfoe Droppars fara, 74.

Afcites, fått at ftilia torft, 204*
B.

Barnfangs-Hufet pro Patria, fårlöfte 1 787?
179* c

Bartheiemi, On, befor. 5.

Belladonna, defs värkan i Peft, 174.

Bergsmanna Societet, upråttad, 79.

BIERKÄNDER (CLAS), 68-

BESKOW (Chirurg), 279»
Blodfpottning , defs bot , 77*

BJÖRNLUND (BENGT) Afleflbr, 323.

BJodftörtning ur en tand, 364.

) ( 2 BLOM



Regijfer*

BLOM (Afleffor), 136, 371.
Blåfan bulnad, 24, 2?.

Blötma/kar, 2 nya be/kr* 372.
Borax, anm. dårom, 391*
Bolkaps-tjuka 1786, 66, 320.— — Smittar Mennifkor, 321*
Bråck, infpårrade, deras ifcotfej, 279,
Brun färg af bladlöfs, 68*
Blåkråkans feder , 105.
Brånfårs bot, 101.

BUFFON (Grefve) död, 241.
BJECK (ABR,) 60 , 3Q4.

C. *

Campher utdrifver Mygg, 68.
CARGER (Q, C.) Prov. Med. 330.
CARLANDER (C. C) M, D. beford. 397,
Cholera gångfe, J17, 189.
Chorea Su Viti, igl.
Cinchona anguftjf, 2,

COLUANDÉR (J. G.) * , 129,
COLLIN (NILS) Sv. Paftor j America, 333,
CRONHOLM (JOACH.) Med. Doöor och

Prov, Medicus, dåd, 36jU
CULLENS Syftem, i&

D*

DALGREN (J. AO befordrad, 172,
Digitalis purpur^ fcraft j Vstftenfot, m*

DOM*



Utgifter.

DOMBEY (Hiftoricus Nat.) defs öde nplyft,

239-
Dragfjukan gångfe, m, 131.

Dödlighet i Sjukhus, 49.

Edinburgs Medicinfka befk. 18-

EKENSTEDT (CHRIST.) Med. Lic. be
fordrad, 362.

EKMAN (O. J.) befordrad, 241.

EKMARK (Affeflbr) 235*

ENGELHARDT (D. JOH. H.) bef. 172.

ENGSTÖM (GUST. v.) Bergs -Råd, 341,

ENGSTRÖM (J.) Regements-Fåltlkår, be*

fordad , 241.

ERICSSON (ADOLPH) 78-

Efkilstuna Hålfo-Brunn, 28-'

EUPHRASEEN (B. A.) 246.

F.

FAHLBERG (SAM.) <>.

Fatta, långfam, 29.

Feber, fmiftoiam , 323.

FERBER (Profeflor), 238-

Fjällens höjd öfver Hafvet, 67.

FLORMAN (A. H.) 66.

FLODIN (C. CL.) 126.

FORSSLIN (Commin.) 60.

FRÖBERGER (FREDR.) befordrad, 397.

) ( 3 FÄH-



RegiJIer.

FÅHR^US (JOH.) Medicin* -Dotfor, be-

fordrad, 398.

G.

GADOLIN (JOH.) Profeflbr, 342, 371.

GEDDA (v.) Baron, 372*
Gikt botad med bad, 27*— — Orfak dårtil, 146.

Gift-Trådet Buhon Upas, hvad ået år, 17X.

GRYSSELIUS (JOH.) ProvinciaU Medicus,
död, 241.

Gräshoppors utrotande, 120.

Gungnings nytta, 19, 306.

H.

HAGGREEN (L. CHR.) 246.
HAARTMAN (D. JOH.) Profeff. och Ridd,

död,
o
i72.

HAGSTROM (JOH. OTTO) 384.
HALLMAN (J. G.) befordrad, 241.
HAST (H. R,) 214.

HEIDENSTAM (ERNST v.) 78-
HELLENIUS (C. N.) 10?.

Hermaphrodit be(kr, 4.

Heta Källor på Jamaica, 341.
HJORTH (JOH.) 247-

HJELM (P. J.) 3 , 24?.
HORNSTEDT (CL. FREDR.) 10?, 242,

246.

HULT-

<



Regiflcr*

HULTMAN (D.) Afleffor, n 2*

Håftars ätande, 220.

j.

Jejuni briftning, 371,
Inflamabel lufts värkan, 69.
Influenza, Snuf-feber, gängfe, 379,
Infeä, nytt be/kr. 372.

Inuftjoners nytta gran/kad, 133.
Ipecacb. är et krampftillande medel, 363.
Järnmalms prof på våta vägen, 342.

K.

Kikbofta gångfe, 89? "5, 267, 376, 385?
386.

Knalliilfver, ny uptåkt, 361.
Kodyngas nytta, 101.

Koppars fålnings-kraft , 371*
Koppor, gängfe, 17, 41 , 88-

— — Anm. 185, 264, 325, 378, 395-
Koppympning, 98, 118, 215, 327, 385-
Kråftklimp botad, 60, 375.
Köld artificie], 305.

Lamhet, defs bot, 203.
Laaaretterne i Orterne, fjuke där 1785 och

1786, 78- År 1787, 367.

)(4



Regifltr.

Lasarettet i Borås, t 2g.— — I Götheborg, 176.— — I Köpenhamn , 173.— — I Stockholm, fjuke dår 1787, 106.— — I Stralfund, 173.— — I Wexiö, 132.

Lepra, 326, 328-

LEVEN (Hof-Med. 192.

Lifmodren kan ftraxt efter förlofsning bort-

fkåras, 278»

LINDECRANZ (E. M.)Fålt-Medicus, död,

398-
LINDROTH (P. G.) M. D. 293.

LINDVALL (JOHO 33-

LINNEISKE Samlingarne i England, 335.
LODIN (J. G.) I80.

LUNDAHL (DAV.) M. D. 3^
LUNDMARK (DAN.) Medicina-Doflor o.ch

Prov. Med. 109.

Lungfot, Afhandiing dårom, f. Bot, 19,
3o6. -

LYMAN (JOH.) 183-

M.

Magnetifmen blottftåld, 99.

MARTIN (ROLAND) Med. D. Anat. och

Cbir. Prof. död , 362.

Maikmedels råtta bruk, 329.

Mar.



Regijltr*

Matftrupens fer, 3*

Mineral-Brunn i Umeå, 41 5 i Raurao, 328 5

i Halmftad, 392.

Mjölökor, orfak til Dragfjukan, 112.

MODEER (ADOLPH), 373-
Mont blanc i Sveitz be/kr. 51.

MURRAY (AD.) 133-

Mufeum Carlfonianum, rec. 308.

Mygg at fördrifva, 68»

Måsfling be(kr. 20.

MÖLLER (E. P.) I.

N.

N^ZEN (DAN. ER.) 41, 89, 293, 386.

O.
é

ODHELIUS (J. L.) 9, 10, 73, 78, 214,
24S, 345.

Oleum Ricini, anm. 304.
Opii värkan i Rötfebrar, 50; i Kräftan, 374.
Orm (ny) 105.

Omt&ett, 67.

P.

PALMEER (IS. NILS), död, 80*
Peften, bot däremot, 174.

) ( 5 PE«



Regijler.

PET1T (A*) Franfk Medicus, defs Dona-
tion, 361»

Pigmafk be/kr. 373.
Pleuritis biliofa gångfe, 379.
Promotion (Medicin/k, i Upfala), 242*
Promoverade Dotforer i Lund, 314,
Puerperal-Feber , 183»

Pulex penetrans, bot, 246.

R.

Racbitis, bot, 204.

REINEGGS (Dodor) 238*
Remitterande Febrar, gångfe, 89.

RIBBEN (CARL) Atfeflor, 386.
Rofen , bot , 202.

ROTH (Dotfor) bef. 242.

RUNG (DAN.) 78-

RYDBjECK (ERIC), 38o*

Rödfot be/kr. 22, 111, 38I*

Rotfebers bot, 7, 21, 50, 109, 126, 129,

192, 215, 235, 260, 272, 324, 378,
330.

S.

SALOMON (ERNST) bef. 241, 318, 345-
SALBERG (JOH.) Affeflbr, 202,

Salt af Körsbärssaft, 245^
Salt



Regifar*

SAUR (CARL), 60.

Scrophler, bot, 172, 363»

SIDREEN (JONAS) Profeffor, 239*
SIEFVERT, Affeffor och Pr. Med. 320.
Siphilis, hufvudmedel, 9, 10, 110, 113,

128, 130, 196, 205, 265, 368, 383-
Sjöfolks fjukdomar, 48»

Skum-Tvål, Ry/k, be/kr. 374.
Skörbjugg, medel däremot, 331.
Sköldpaddor befkr. 64.
Småltglas, nytt flag, 3.

Snuf-feber, Influenza, gångfe, 379.
Societet (K. Med. i Paris) Prisfrågor, 175 ,

279.— — I.Edinb. J76.
Solandra, et nytt Orteflågte, 104.

SPARRMAN (AND.) 178, 313-
Spegel-foliering , at frånfkilja Tennet ock

Qvickf. 341.

Stenkols-mjölk, gagnelig, 76*

Svafvels kraft mot mafkar
, 365.— — Kalla be/kr. 374.

Svalors feder , 178.
SVARTZ (OLOF), 2, 104, 246, 304,234*

341 , 372.
SVEDERUS (NILS), <,, 6?, loj , 372.
Sömn i 5 veckor, be/kr. 333*

T.

TENGMALM(P. G.) 19, 330.
THEEL (Öfver-Dir.) bef. 242.

THUN-



Regifteu

THUNBERG (C. P.) 2, 64, 17U
Tordmulen be/kr. 372*
Trangrums, underfökt, i.

Trigla rubicunda, en okånd Fifk, 246.

Trolillåndors ftråckflygt, 1 77.

TÖRNSTEN CJOH.) 67-

U.

Umeå Hålfo-Brunn, 41*
UNGE (P.) 72.

V.

VADSTRÖM (Doaor och Pr* Med.) 272.

VALLENIUS (Doaor och Prov. Med.) 260.

Vanikaplighet, 269.
Vattnet i Carlscrona, 66.

VESTBERG (J. L.) 115,392.
Vidfkepeligt medel, 103*

VILCKE (D. DAN. CHR.) död, 239.
Viola Tricolor, defs kraft, 27.

VOLLIN (CHRIST.) K. Lif-Med, 318.

VÅHLIN (A. M.) 3.

Väderlek och gångbara (jukdomar i Stockh«

10, 33, 81- 164, 295.

Ö. j

Ödlor , okande , befkr. 2. Deras kraft mot
Siphilis år ofåker 172.

ÖDMANN (S.) 67» 69, 120, 177 , 217,
372.

. l-.MUSt.UM
j
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