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Afhandling om Svuljler, Jom under tiden

förekomma omkring Handlofven och i

flata Handen 7 hvilka väl til yttre uU
jeendet åro nog lika? men til inre lytt**

net och egenfkaper> frän hvarannan

finnas vida fkiljaktige ; (*) af Olof
jfAcreLj Med. D:r, Gen. Dit\, Prof.

och Riddare af Kongl. Waja - Orden.

Håtfvänfkad och benäget inlämnad af
Prov. Med. Herr Affejforen Carl M.
Blom.

De Svulfler, Tom plåga intaga Handlofven
och om hvilka jag hår egenteiigen årnar

tala , åro af 2:ne fårfkildte Hag 5 det ena

hårrörande af en kråftaktig röta (Carcinomath

X.B.N:oi. A Caries)

(*) Originalet til denna Afhandling år vål redan för-

ut på Latin tryckt och infördt uti Commentacionefi

Societatis Reg. Scientiar. Goettingenfis per annum
MDCCLXXIX, Vol. II. pag. n^feq., under titul:

Hijloria lumarutn rariorum circa Carpum et in
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Carks) uti de underliggande benen, hvilken

förvandlar (ig och öfvergår til vårkelige kråft-

fvampar: och det andra , fom likväl medfö-
rer mycket mindre fara och mera fållan fö-

rekommer , en art Aiheroma (Hylfe- eller

Gröt Svulft), hvilken i fynnerhet uppöfer utur

Handlofs-benens fammanfogningar och deras

Jedband; bagge aro med hvarannan, til ut-

vårtes utfeende och £ föifta ögonka&et, få li-

ka , at jag icke med fåkerhet kunnat ikildt

dem åt förr, ån jag med knifven fått afiöfa

de betäckningar, aponeurofer, fenor och hy I-

for, fom hvardera /laget egenfeligen tilhördt

•ch innom hviika de förut vant undangömde*

Både Kråft-fvampar och Hylfe-fvulfter i

gemen, kunna våi, fom hvar man vet, före-

te (ig på nåftan alla kropfens delar, utan fkil-

nad , och har jag åfven fjeif fedt gan/ka mån-
ga dåraf angripa åt/killige af dem, dock iå,

at de underliggande benen altid varit i be-

håll

Vola Manus obvenientium , qui 9 fimillimi licet fa-
cie 9 qua indolan 1amen p1 fanandi modum , pror-

fus difcrepant; Aurhore Olavo Acrel. Men, fom
defle Commmenfaciones åro både dyra at köpa, och

téllfynte famt fvåre at, tillåns, bekomma; få för-

tjänar denfamma få mycket mera, at blifva på mo-
dersmålet allrnån, fom hittils ganlka få både Medici

och Chirurgi, åtmin/tone i Landsorterne, torde fin-

nas, fom om defl*e fållfynte SvuMers beikaffenhet

ånnu åga, eller kunna förikaffa fig
e
någon fullitån-

d?g,0Gih tilfojLittlig kunikap» OfwrJättaren*
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håll famt vid alla tilfållen fri/ka och utan å-

komma. Däremot hafva de Svulfter, fom hår

/kola be/krifvas och hvilka tagit fit fäfte om-
kring handlofven, altid haft i följe med fig

carierade ben, hvilka funnits blöte och up-

löfte famt i mer eller mindre mon, af til-

kommen röra , förftörde.

At defle Svulfter likväl böra raknäs i-

bland de fålifyntare kroppfens felaktigheter,

/lutar jag få mycket mera däraf, fom dels,

under et förlopp af 40 år, på hvilket jag ut-

öfvat Chirurgien til alla defs delar, mig al«

lenaft 3:ne, i det nårmafte fins emellan lika,

håndelfer dåraf förefallit, dels ock, at andre

Obfervatores pradici, ej heller kunnat lämna

därpå något betydeligare förråd. På famma
fatt år det ock befkarfat med det andra Svulft-

Haget bland dem , fom jag kallat Atheroma
och hvilket upväller antingen omkring eller

utur fjelfva handlof- benens fammanfogning.

Jag har under förenämde tid , allenaft haft

tilfälle at anföra et enda märkvärdigt exem-
pel därpå uti mina Chirurgijke Hdndelfer

y

2:dra Edition, pag. 473 feq. 5 och vid det an-

dra har jag nu förft, fiftledit år, fått lägga

handen, om hvilket jag i det efterföljande

/kall tala. Således, om man allenaft jämförer

defle 2:ne, under min en/kilte pratfik, före-

fallne Cafus med den ende, fom Herr Gooch
uti Ca/er and pratiical Remarks in Surgny

,

Vol. 2, pag. 381, faft nog korrt och ofull-

A 2 ftån- *
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ftändigt, anfördtj få faknar man nåfian för

öfrigt hos alle aodre Authorer, all ytterligare

uplysning dårom.

Vid afhandlandet af deffe nye eller åt-

minftone hitrils mindre kände, fjukdomar,
vill jag gå i den ordning, at jag förft anfo-.

rer några erhindringar vid de Krdj\-/vampar,
fom bår fkola förklaras 5 bifogandes til dem
3:ne fårfkildte Cafus, fom vidare utreda the-

orien dårom: och fedan vid befkrifningen

om Atheromata, tillägga den lifta och nyli-

gafte håndelfen dåraf, fom mig förekommit
och hviiken jag icke allenaft haft tilfålle at

noga anmärka, utan ock lyckligen afhjeipa

och fullkomiigen curera; — Lämnandes för

öfrigt til den benägne Låfarens ytterligare

efterfinnande at finna, huru mycket bagge
deffe fvulft-flag åro med hvarannan inveckla-

de och lika, men däremot, huru ganfka vi-

da de, få väl i anfeende til utgång, fom bo r-

nings-fått, böra anfes vara från hvarandra af-

vikande och Ikilde.

Vid benämnandet af deffe Svulfter hafva

följande namn blifvit brukade, alt efter fom
hvar och en af dem tyckts äga, med någon
förut känd och befkrifven fjukdom, mer el-

ler mindre likhet, fåfom Tumör fpongiofus,

vel Fungus cancrofus (*)$ Tumör oflivorus,

BeU
V .

-
IM I I

...._

(ä) Petit Maladies des Os, Tom .2 pag. fo7 » /wareft

oifaken til aldeles dylika Svulfter utgifves för en
Vermoulure des Os, och hvaraf aaföres 2:ue Jiåa-
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Belglc} Beeneter (&)$ Spina ventofa(c)$ Pa>
dartbrocace (d) och någre fådane flere.

Stallet, fom deffa Svulfter intaga, år i

fynnerhet antingen ofvanpå eller under hand-

lofven och huden, fom öfverklåder dem, af

naturlig fårg, ofkadd och hel; men för 6f-

rigt variera de mycket fins emellan, få i an-

teende til ftorlek och figur, fom ock i anfe-

ende til hvad de innehålla, famt hårdhet och

vårkj hvilken åtföljer dem. Deras upkomft
och urfprung har altid funnits vara antingen

omkring fjelfva ledgången, fom år emellan

nederfta åndarne af förarms-benen och öfre

ordningen af Offa Carpi , eller ock på de
fiftnåmde allena, i hvilken håndelfe defle ock
tillika vifat lig, vid alla tilfållen , fkadade och

angripne af röta. Med ftråckfenorne , fom
dels röra handen, dels fingrarne, hafva de

A 3 ftån-

delfer, ibland hvilka den ena förekommit pä planta

pedis och, med den jag träffat, haft ganika myc-
ken likhet. Men hurudan utgången dåraf blifvit %
år helt och hållit förtegat.

(&) Ruyscm, in Obfervai. Anaiom-Chirurgic , pag.

74 Obf. LXXXI , har upgifvit både beikrifningas

och figurer på a:ne Svulfter af detta flag; dock til

lkada], lika fom den förra ur akt låtit at omtala ut-

gången.

CO J» J« Plenk, in Nov. Syflem. Tumorutn, p. i87.

(rf) Casp. Trendelf.nburgs Dijfertat. de Pxdarthro-
cace y under Herr Prof. Rosenblads Prfcfidio , tör-

fvarad i Lund 1777, i hvilken förekomma ganika

vackra och låsvårdige ämnen, fom denia faken full*

komligen uplyfa.



6 # ) o ( #
ftåndigt fynts betåckfe, alt efter fom ftåller,

dar de futit , varit antingen öfver eller un-

dar handlofven; och har jag aldrig blifvit

varfe, at deffe hvarken gått igenom dem,
eller funnits i deras fubftance invåfne. Där-

emot bar jag iakttagit, at blodådrornas flut-

åndar, befynnerligen vid roten af fvulften,

vill (ig icke mycket utvidgade, få va! fom
ock, at puls-ådrorne, både radialis och cu-

bitalis, varit, af fvulftens låge vid nedra de-

len af flata handen, få drifne ur fit ftålle och

åt fidorne, at de icke varit mig til hinder

vid fvulftens bort/kårande, (å at jag aldrig

vid et fådant tilfåile med knifven fårat dem.

Pet bör fålunda hår vara fatt utom alt tvif-

velsmål , at deffe fvulfter icke få fin föda ge-

nom någon af de förenåmde pulsåders-flam-

mar, utan antingen af Arteriae interoffeae min-

dre grenar, eller ock af Arcus palmaris»

Utom kånfel af någon ökad tyngd, un-

der handens rårelfe , och en obehaglig ftel-

het i fingrarnej medföra de icke några andra

fårdeles ölägenheter. De aga ock det ge-

iwenfamt med alla dolda kräftskador , at de

i början tiltaga långfamt och utan värk, men
federmera, efter flere års förlopp, utväxa hä-

ftigt til en befvarande ftorJek och vidd. At
huden öfver dem fynes hel och behåller, un-

der hela defs fortgång, fin råtta fårg, har

jag tilförene påmint. Det har jag likväl mårkr,

at den, af vidhäftad fmuts i de öpnare fvett-

hå-
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hålen, under tiden fedt ut, forn åen blifvit

krutflånkr. För påtryckandet af fingern kan-

nas de olifea hårde, få at då de, på ena ftål-

Jet, förekomma fom en fpånd mufkel, kun-

na de, på et annat, finnas fullkomligen brofk-

eller ben-aktige. Råtta orfaken til denne o-

likhet har jag tydeligen iakttagit b6ra igenfö-

kas uti fjelfva ben-faften; ty når denne up-

Jyftes från bottnen af benens caries, dar den
förut fått famlas och tjockna, öfvergår den
fedan til åtfkillige bengyttringar och ftycken

,

aldeles af lika egenfkaper och fådane, (om
jag ofta gånger blifvit varfe vid en vanlig

Spina ventofa, å andre kroppfens delar. Det
bör jag dock hår tilkånna gifva, at , ehuru

noga jag underfökt, har jag likväl aldrig uti

deffe fvulfter påträffat någre concretiones cal-

culofae (e). För öfrigt hålla de (ig alla något

mera varma , an de dem nårmaft omkring
liggande delar, hvilket val egenteligen torde

komma dåraf, at blodens omlopp i dem år

trögare, men våt/kornas ditflytning , medelft

hvarjehanda betäckningar ökad, hviika de o-

Jycklige, forn dåraf åro anfatte, dageligen fö-

ka använda, för at få mycket båttre kunna
undandölja dem för andras åfyn.

Orfaken til deffa Svulfter år egenteligen

tt å handlofven lidit våld , och bör det fä

mycket mer för den råtta och endafte dårtii

A 4 an-

» -
i . . —

CO Om fådane talar lilcrål Plenk 1. c. pag. 163,
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anfes, fom alla fjuka dels enhälligt bekänna,
det antingen någon häftig fkakaing (commo-
tio), flråckntng eller qvåsning (contgfio) , dårå

föregått, eller ock at, oaktadt hvarken led-

vridning eller annan /kåda, tilkommit, det

onda likväl därifrån fattat defto djupare råt-

ter, ju mindre man befarat någon elak på-

följd dåraf och ju mer man förfummat , at

den i början förebygga.

Hår vil jag dock i förbigående något

nämna om de Flenhus(Ganglia), fom under

tiden förekomma vid lederne, på det at fkil-

naden , fom år emellan deras och deffe fvul-

fters urfprung, få mycket lättare må kunna

utftakas och igenkännas. Om deffe vet man,
at, når någon få våldfam ftöt inträffar på en

Jed, hviJken i fynnerhet år af fpådare fam-

xnanfåitning , och fådan, fom t. ex, handlof-

vens beffnnes, at fjelfva ligamenterne och

capfeln, fom omgifver den, dymedelft öfver

fcöfvan utvidgas , få lider hela ledgången där-

igenom betydeligen och blifver anfenligera

förfvagad. De våtfkor, fom från den ftun-

den ditflyta, och i fynnerhet den flipprige

©ch limaktige (glutinofus) , fom tjänar til rö-

relfens underlättande, upfylla då och utfpån-

na den fvaga och eftergifvande capfeln , famt

uplyfta den ofta til en genomfkinlig fvulft,

hvilken på famma fått fom en Bråck - fack

,

fy nes utftindad af en klar och flemmig våt-

fka. Däremot är det helt annorlunda be/kaf-

fat
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fat med de Svulfters uprinnelfe , om hvilka hår

talas. Den kommer icke egenteligen af, el-

ler utur ledgången, fom det fker med Flen-

hus, utan den upvåller faft mer från och på
fjelfva handlofs-benen, hvilket ån vidare (kall

af det nu följande blifva omftåndeligare up-

lyft och förklarat.

Som handlofs-benen åro med hvarannan

genom få korta och fafta fené-band famman-
fogade, at de af ingen utvårtes flöt, fkak-

ning eller qvåsning, fom hålft, kunna från

hvarandra rubbas eller /kiljas: ja icke en gång

tillåta utlop för de våtfkor, fom, genom en

ftarkare retning (ftimulus) dem i öfverflöd

tilföras , få följer dåraf, at defle våt/kor da,

nåt fådant händer , måfte i fjelfva benens

fvampaktiga våfende (fubftantia fpongiofa) nöd-

vändigt qvarfradna och uppehållas. Af den-

na famling i deras mellanrum (cellulis), up-

kommer nu inflammation och röta , ehuru

fvuHlen , för den motiiggande hårda ben-ytan

,

Icke i början kan uplyftas och blifva för ö-

gat fynbar. Rötan åter, fom i deras mårg-

aktiga våfende alftrats, och af alle djurilke

förftörelfer, fom vi kånne, år den måft frä-

tande, i fynnerhet om den tillika fållat (ig

til en förut fjuklig kropfens conftitution, ft-

kar fedan det onda få, at det til /lut förby-

tes och öfvergår i en vårkelig kråfta , bvil-

ken genom ingen konft ftår at utrotas eller

afflyra*. Man får ock defsutom fe, at, fe-

A f dan
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dan deffa fvulfter blifvit öpnade, benen, fom
dem underligga, ofta träffas hvita til fårgen,

fom en kalk , fköre och ibland åfven med
köttrådar invåfde, hvilket alt hårrörer af nå-

rings-faftens oordenteliga affkiljande och qvar-

ftadnande, få val uti deras mjukare, fom fa-

ftare delar, då nemligen rören (vafa) , hvil-

ka dem bordt genomlöpa, biifvit förut af rö-

ta förflörde.

Af det, fom fåledes hår åfvanföre an-

fördt år, kan man; utan at jag dårom ytter-

ligare behöfver påminna, låtteligen finna, at

den fvulnad, fom utvårtes förekommer, icke

år annat ån en riktig kråft-fvamp , hvilken

uppöfer af röta i handlofs-benen.

Om nu de Anmärkningar , til hvilka

min egen pratfik gifvit anledning
,

jämföras

med dem, fom jag efter Herrar Petit och
Ruysch förut citerat och, hvilka ehuru nog
mörka, likväl gifva anledning at Huta til o-

lycklig utgång i denne fjukdom$ få kan man
ån vidare infe, huru gan(ka Jiten och knapt

ingen den hjelp år, fom man dårutinnan

af Chirurgien har at vänta , befynnerligen om
det onda fått blifva gammalt och fatta defto

långvarigare rötter. Man måfte fnarare tilftå
,

at lifvet för fådane ullingar göres mera dråg-

ligit och förlånges, om deffe fvulfler lämnas
helt och hållit til fig fjelfve, ån om de, ge-

nom någon konftens åtgärd, vidröras. leka

heller har erfarenheten beftyrkt, at den hjelp

år
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år pålifeligare , fom hämtas af handens aflö-

fande åfvanföre det (kadade Hållet 5 ty grund-

ämnet lil det onda bereder (ig åfven genom
den qvarlåranade och affågade ftumpen ny ut-

gång, och den fjuke ftår vidare i lika fara,

hviSket alt gifver tilkånna, at famfelige krop-

fens våf/kor åro dåraf angripne, och at in-

gen räddning, utan deras fullkomliga renan-

de, någonfin flår at förmoda (f")«

Som altfå defTa fvulfter, under bemö-
dandet at bota dem , emotftå alla de ypper-

fta medels vårkfamhet, fora vi hiftils kanna 5

få har jag velat föreflå en annan och til det

ondas befkafTenhet nårmare lämpad Cur-m«-

thode, hämtad af den fifta Cafus, fom jag

nedanföre /kali anföra, och hvilken i fynner-

het går därpå ut, at, få vidt dg göra låter,

genaft bringa yttre fåret til läkning , utan at

hafva affeende på at caries, fom medföljer , blif-

ver förut och tillika fullkomligen afhjelpt och

håfven*

At et fådant botnings - fatt likväl måffe

medföra mycket befvår, lårer nog hvar och

en tydeligen kunna infe. Jag har emedler-

tid uti de 3 efterföljande Cafus velat vifa den

väg jag vidtagit til defs utförande, och, då

jag

(/) För Herr Profeffor Mederer i Freiburg, har det

dock en enda gång lyckats, at, fedan alla an-

dre medel blifvit fruktlöft förfökte, medelft delens

affågaode, frålfa lifvet på en fjuk, hvilken dragits

med en Kråftfvamp rid Handlofven.
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jag den redeliga och upriktigt /kall upgifva

,

år det enda jag mig hos Låfaren vil fåror-

da, at, om han vid få fvår och omträngan-

de händelfe, antingen kan påfinna någon för-

delaktigare, eller ock denne, i hvad mon
fom hälft, förbättra, han en fådan då fjelf

benågit täcktes uttänka och i värket ftälla.

Cafus i Fig. i. En Präfthuftru af 22
ars ålder, förekom, fom bar en fvullnad,

Hor fom et fullkomligt Apple, men til om-
leretfen lik en Rödlök, rund och åfvanpå

platt, vid högra handlofven. Huden öfver

den var af naturlig färg och de fläfte af de

6frige kännemärken defamma, fom jag åf-

vanföre anfördt. Hon hade nu dragits med
den inpå 4:de året, och, fom hon fjelf be-

rättade, fått den efter vänflra knytnäfvens lin-

drigare bultande emot högra handlofven, då

hon en gång fkulle kamma och pudra fina

hår. Svulnaden hade ifrån den ftunden be»

gynf. vifa fig med någon befvårande och för-

ut aldeles ovan känfla i fjelfva leden, dock

få fmåningom, at den inom de 3 förfta på-

följande åren , allenaft tilvåxte til en blyku-

las ftorlek, men federmera och ifrån den ti-

den , tiltog häftigt nog til 3 tums längd och

bredd på 2 § tums höjd; och var denne den
förfte fjukdoms-händeife, fom mig af dylik

be/katTenhet förekommit.

Efter hållen rådplägning med Kongl. Ar-

ehiatern och förfte Lif-Chirurgus Schutzer-

crantz
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crantz kommo vi ftraxt famfalt öfverens, at

det enda räddnings-medel, fom för den fju-

ka var at vidtaga , borde beftå uti fvulftens

bort/kärande och fullkomliga arlöfande från

defs botten och fidor. Hår år likväl at mär-

ka, at denne fvuift icke var rörlig i och för

fig fjelf, utan, om den (kulle uplyftas eller

Ikufvas, måfte det fke tillika med alla når-

maft intil liggande ftråckfenor, aponeurofef

och ligamenter , och at defsutom tendineg

motorii för tummen och Jillfingret voro drif-

ne åt fidorne, men däremot de öfrigeaf ex-

tenfores communes undangömde under yttre

fvulftens membranöfa betäckningar. För öf-

rigt kändes den på några ftållen åfvanpå,

dels mjuk och fyntes af underliggande och
famlad Jympha nåftan genomikinlig, dels ha-

de den, å andre, antagit en hårdhet, fom
liknade kött eller bro/k. Det var vål fålunda

icke utan, at ju alla defle tecken rögde en
åkomma af ganlfca elak be/ka r?enhet , få väl

fom ock gåfvo tydelig anledning, at mifs-

tånka den för en därunder förborgad kräfta,

»tom det, at fvulftens ut/kalande och exftir-

perande ur defs botten, där den tagit rötter,

fyntes nog fvår, at utföra och fullborda > men
få ville jag likväl, både för at tiifylleft göra

den fjuka, hvilken fådant högeligen åftunda-

de, fom åfven för at erfara utgången af det

ringa hopp, jag därom redan gjorde mig,
icke lämna någon ting oförfökt, fom kon-

tra
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ften i detta fall kunde tillåta at uptånka ock
vårkftälla.

Förden/kull, fedan det vanliga kropp-

fens beredande föregått, företog pg fvulftens

aflöfande på det fättet, at yttre betäckningar-

ne förft med knifven öpnadespå fnedden och
därefter fårets kanter genaft bort/kuros. Här-

på loffades tendines från nårmafte ceilulofa,

hvarmed de voro förenade, få väl åfvan, fom
vid fidorne, på det at hela fvulft- klimpen
måtte i det närmafte blifva Jös och från dem
ledig , och få mycket lättare kunna fattas emellan

tummen och de öfrige fmgrarne. När fådant

nu fkedt, utfkalades den vidare ända til bott-

nen mot andra och yttre fidan; och borttogs

fåledes helt ox:h hållen , utan någon tillika

förordfakad blödning , åtminftone betydelig

blods förluft. (g) Vid exftirpationen vifade

(ig, i öfrigt, inga därefter qvarblefne rötter,

utan fyntes det tvärtom få, fom man nu, af

helt andre fkäl kunde hoppas, at den blott

varit en båttre artad Scirrhe och curen fåledes

vidare, utan all påföljande fara, /kulle aflöpa.

Såret

Q) Når Svulften, efter utitelningen, undertöktes,

befants den vara af åtikillig fammanfårtning och i

fynnerhet fådan, at den, å fomlige Hållen fyntes

fullkomligen beftå af körtlar, å andre af fibrer ,

och åter å andre af fiem och brofk, ja, til och
med hår och dar, inblandade ben. Defsutom hade

ock någre feröfa famlingar, hvilka , innan exftir-

pationen ikedde s förekommo fåfom* genomJkinlige

,

iafagic defs yttre och öfre del.
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Såret förbandts med torrt Charpie och

compreffer fuktade med Oxycrat, på vanligt

fått* Inpå 3:dje dygnet kändes ånnu icke

minfta vårlc dåruti, utan all ting (hickade fig

vål 5 men då började det häftigt fukta Rg och

utlipra et tunt grönaktigt vatten, få at både

compreffer och förband , flere gånger dage-

ligen, dåraf genomftöptes 5 bvarförutan feber

tilftötte, med värk och krafternas anfenliga

förminfkande.

Når federmera, på 7:de dygnet, det

förft inlagde Charpietutur fårets botten /kulle

uttagas, var det öfveralt blekt til fårgen o<;h

gaf icke minfta tecken til hvarken inflamma-

tion eller bulning. Det förbants dårföre nu
med nytt linne-lkaf, fuktadt med lika delar

af Tintfura Succini och Myrrhae, och invär-

tes gafs Kinkina-pulver, til 3 å 4. Drachmer
clageligen, dock åftadkom alt detta ingen zin-

nan ändring dåri, ån at allenaft cellulofa vid

fårets kanter Jämnade nog vahr ifrån fig ^ —
Det öfriga förblef i fit förra och nyfs om-
talte /kick.

Sedan 3 veckor härifrån förlidit, hade
Jikvål tjfdines, fom nu emedlertid mjuk-
nadt och blifvit med bleka köttkorn tack-

te, intagit fit förra rum 3 men däremot up-

Jköt utur fårets botten et blekt och gf gbn-
dulöft faft något hårdare våfende, vårt-ilikt

kött, (papillala caro) fåfom början til en ny
upvåliande kråftfvamp, i fynnerhet vid öfre

«>tk



i6 # ) o ( #
och iore fidorne af fårgropen , famt på de

ftållen där läkemedlen hade fritt kunnat nå-

kas defs omkrets. At bortfräta denne , ftröd-

des därlöre uti denfamma dageligen et pul-

ver af lika portioner Sabinac-blad, Antimo-
nium crudum och Socker, hviiket ock med-
förde den påföljd , at den fnart nog fyntes

minfkas och dymedelft fullkomligen kunna

förftöras.

På detta fåttet hade nu 12 veckor från

carens början lupit til anda, innan fårets om-
krets blott litet begynte min/kas och tendi-

nes blifva /kylde med et tunt årr. All den
minikning det likväl under denna tiden fick,

hänt dock icke til mer ån |:dels Riksdalers

vidd, utan höll ftållet Qg 9
där nya fvampen

framfkutit, beftåndigt orent, få val fom ock
botten, på fåret, gulaktig och vid en färg,

fom liknade hårfkt Flåft. Dagligt bruk af

lika delar Mercurius corro/ivus ruber, pulvis

folior. Sabinae och Sacchari , rånfade det val

tåmmdigen och för/kaffade en både god och

ymnig vahr^flytning dåri 5 men likafullt mäfle

jag icke utan bekymmer erfara, at^n grön

flack fmutfade både linnet och comr^eflferne,

vid hvarje förband, fom däromkring dageli-

gen anlades.

Innom 22:dra veckan aftog det likväl

ytterligare til en Ducats vidd; men nu be-

gynte den fjuka tillika klaga fig, at må gan-

fjsa illa. En tårande Feber, fom tilöötte,

före*
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förenad, fom Vanligt plågar hånda^ med mat*

leda och utmårglirtg famt krafternas dageligä

aftagande^ utan något mårkeligit fel pä jn-

hanmåfen, förebådade ois det) olyckliga ut-

gång, fom vi ofs redan dåraf från början

förefpådt*

Vid famma tid återferte hon til (in hem*
Vifls-ort Göthebcrgj men efter några veckofö

förlopp förvärrades det onda ånnu mera, Jtå aC

icke alienaö handlofven anfenligen upfvåljde,

utan ock fåret bröt up, våifkädes ymnigt

och framfköt å alla Hållen en myckenhel

fvallköfr,

De Läkare ; fom ftti vårdade henne^

rådde fördenskull til hela handens aflöfande

,

fåfom det enda för henwe öfriga räddnings-

medel: och hvartil jag ock, rådfrågad dåroril

genom £>ref, åfven fjelf få mycket Villigare

lamtyckte, fom man icke, genom alla dårtil

förut brukade lindrigare utvägar, kunnat vin-

na ändamålet- Det gick likväl icke långt ttt
9

efter amputafionens fullbordan
3

förr ån åfef

nya fvampar, af aldeleslika befkafjfenhet, forn

de Jörre, fyntes upvålla af de afiågade och
qvarbfefne benen, hvilka defsutöm gafVö i*

från fig en ymnig och til fårgerl grönaktig

våtfka, fom ganfka betydeligen medtog fifs*

krafteme. Når defTa omfider blifvit helt öch
hållit uttömde och alt åst öfriga; tfpräknadö

onda kommit til högfta grad, lamt défi fju*

ka uthärdat beftåndiga plågof > afled hoö le*

X.fl.Nwfc B der*
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dermera, på 8:de veckan, efter den (Ht, för-

rättade operationen.

Cafus 2 , Fig. IL En Landtmåtare från

Finland, 40 år gamma!, ankom til Stockholm

1748, för at föka hjelp mot en fvulnad, fom
intog undra fidan af högra handiofven. Svul-

ftens längd var 6, bredden 4 och höjden 3
Geometrifta tum. Af [pänning, fyntes hu-

den öfver denfammma något mörkare til får-

gen, ån på de andre kroppsdelarne, få väl

fom åfven någre blod - ådror åfvanpå utftin-

dade. Tendines funnos likaledes, på fam-

ma fatt fom i förra händelfen, delsdrifneåt

fidorne, dels ingömde uti fvulftens öfremem-
branöfe del. Der. fatt väl nog faft vid bot-

ten 5 men åt fidorne kändes den få ledig, at

de pulferande artererne, radialis och cubitalis,

nogfamt gåfvo tilkånna, det de icke ägde

någon gemenfkap med denfamma, utan at

den , likfom i föregående Cafu , hade häm-
tat fin tilväxt antingen af de utvidgade min-

dre grenar af Arteria interoflea, eller ock af

någon afkomling af den upftigande Arcus

palmaris. I öfrigt, ehuru fvulften var rörlig,

tillåt den dock icke vid fidorne någon ikuf-

ning hvarken up- eller ned-åt.

Enligt den fjukes beråttelfe hade denne

fvulft upkommit efter en viidning å hand-

iofven, under en ftjålpning, fom han en tid

förut gjordt, utur en Häda. Han aktade i

början ingen ting därom, och åfven få län-

ge*
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ge, til defs Hållet begynts värka öctl fvallä

famt fvulften mer och mer tiltåga; men då

grep han til hvarjehanda Omflag, af förde-

lande Kryddor och Rågmjöl, åfven OljOf|

hvaribland ockfå var Skålfpåcks - Olja \ och

brukade dem länge 5 dock röntes ingen an*

nan värkan dåraf , ån at, juft genom det de

i otid användes , fvulften defto mef dageli-

gen tiltog och häftigare utvidgade fig»

Herrar Kongl* Archiatern och Lif«Chf«

rurgus ScHimEKcRANtz famt Dire&euren vid

Chirurgifkä Societefen Ramström, togos til

råds öfver fvulftens beikaffenhet, och, fedäfl

de noga underfökt och befedt denfamm©

,

ftåmde de med mig gemenfämt öfverens, åÉ

man, i anfeende til defs natur, icke kund$
låfva den fjuke någon god och fåkef utgång

på curen* Denne åter $ intagen och upeldad

af det hopp han hade, at blifva friik, ville

håldre föriöka defs exftirpation med åfventyf

och fara, fåfom enda medlet til räddning^

ån återrefa til fin hemort, utars den tilfylleft*

görelfe at hafva vidtagit, hvad ytterfla nöden
honom, i få belkaffad hånddfe, ålade*

Efter foregången beredning medelfl 2fttä

åderlåtningar , repeterade atTöringar öCh ky*

lande lefnads*fått, bort/kar jög fvulfleri, alde-

les genom lika åtgärd, fom i förra håndelfenf
dock med långt ftörfe befvår, emedan ftål*

let här var trängre, och läget, där den be-
farit fig, mycket djupare* Föriigtigt vis ha*

B 2 . de
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de vi dock tillika ofs emellan beflutif at af-

fåga handen, om, antingen någon häftig blöd-

ning under utfldrningen /kulle upkomma, el-

Jer ock ftark ben-röta låta formårka (ig 5 men
ingendera delen af deffa elaka omftåndighe-

ter företedde fig.

Genom det, at tendines af mufculus fle-

xor Pollicis blifvit tvingade utur fit naturliga

]åge, hade ock i öfrigt håndt, at fTngrarne

ganfka mycket kroknat och voro helt och

hållit inbogde i handen. Det var ock hår

egenteligen, fom lvulften hade fått iit råtta

fafte, få, at han, fri och ledig, icke hängde

tilhopi med någon annan del, ån Cellulofa

communis, och ej heller hyfte fårfkild (lam

(peduncu us) eller ågde gemenfkap med nå-

gon annan fvulnad af dyJik beikarlenhet. Icke

heller fyntes nedre åndarne af Radius och

Ulna, fedan fvulften blifvit ut/kuren, vid få-

rets botten, blottade; hvarföre all anledning

var at tro, det åfven Pronator quadratus be-

fants ofkadd , ehuru den ftinkandeånga, fom

fårekom utur handlofs-benen, och upfteg få

vål genom mu/kelens kropp, fom vid defs fi-

dor, otvifvelaktigt gaf tilkånna, at den mer
ån mycket bidragit til fjelfva fvulftens urfprung

och danande (/a)»

Lika

(/j) Vigren på den utlkurne Svulften, var 1 \ mark.

Den befants utan all flags egen hylfa och. kändes

utanpå ojämnt hård. Inuti liknade den ruten Lef-
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Lika förband och lika omflag, fom uti

förra håndelfen användes-, lades åfven öfver

detta får: och ehuru den fjuke uthärdade

mycken fmärta under operationen, befant han

(ig dock, efter defs fullbordande, lika fom

jag, fornöjd och glad, at den lyckligen af-

Jupit. Det gick likväl icke mer ån 2 tim-

mar förbi förr, ån jag å nyo häftigt blef

kallad til honom och måfte med beftörtning

finna honom vara obefkrifligen matt famt öf-

verhöljd med en kall fvett, få at pulfen knapt

kändes 5 dock var han ännu vid rediga fin-

nen. Når förbandet då påfågs, vifade fig

för mig, icke utan mycken oro, at d^t var

öfver alt upftöpt af et ymnigt blodvatteo, få-

fom fåkert förebåd til en dold kräfta, och,

fom vanligt plågar hända, obehagelig utgång

på curen. At dårföre vederqvecka denne

gan/ka fvage patient, gjorde jag mig på ftun-

den högft angelägen om, at ej mindre för

honom använda fådane invårtes medel, fom
til ändamålet kunde vara tjänlige, ån at anlåg-

B 3 ga

ver, ipåckad, dels med fcirrhöfe hårdheter, dels

med brolie, dels, och i defs underfta del, med fm å

ben. Man kan fålunda af alt detta Huta, atdylike

Svulfter fnarare alftras , tilvåxa och få fin näring af

underliggande Mmde broflcer, ligamenter , led-

capfler och ben , ån af egne och egentelige blod-

rör ; emedan jag aldrig blifvit varfe , at deife nå-

gonfin ingått uti, eller varit förenade med deras

maiTa.
'*
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ga öfver fåret nytt och rent Carpie-förband,

pä det, at det fä mycket häftigare måtte ut*

torkas, Jag vant väl ock härigenom någor-

lunda ändamålet af min* förefats , men i d^t

fenare ville den mig icke efter ön/kan lyc-

kas 5 ty efter få timmar vifade fig åter en.

Jjka blodaktig flytning dårutur, och den va-

rade ock federmera continuerligen uti fulla

därpå följande 14. dagar. Denna myckna
flytning oaktadt, gaf dock fjejfva fåret jfrån

(ig et vahr, fom dag från dag begynte re-

kommendera ftg af båttre och båttre utfeende!

Hår är likväl at märka, at i detta får

icke var, fåfom i det förra, någon fvampak»

tig upfkjutande fvulnad, j botten, för han-

den 5 men icke defto mindre låt jag för-

binda det dageligen med famma baifami-

&a Tinelur, gjuten på linne -fkaf, fom
där omtalas, Når på detta fåttet utgått g
veckor , fyntes det både fyldt och ganfka

mycket minfkadt, få at fnar läkning tycktes

föreftå; men ju närmare vi trodde ofs kom*
ma til detta /lut , defto mer begynte hand-

Jpfven, tillika med åndarne af flora och lilla

armpipan, dageligen uphöja (ig och fvållat

At na forgfåliigt afvånda dor\ fara, fom här-

igenom å nyo hotade, vidtog jag väj et yrn*

nigt invårtes bruk af Kinkina-pulver, och låt

lägga ufvårteg öfver carpus de kraftigafte för*

delande pmflag | men ehuru flitigt de bruka.

d§*
5
var dQCk all värkan däraf fåfäng) ty

Pä
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på I4:de veckan efter den förra fvulftens ut-

/kårning och oaktadt at fåret nu til ftårre de-

len var läkt , hade en ny å handfofven lika-

fullt tilkommit, fom utväxt til en förfärlig

ftorJek och vidd.

Den fjukes fvåra öde och den inftun-

dande Vintren pålkyndade darföre nu defs

återrefa til fine Anhöriga. Han for hemj
men efter någon tids förlopp hade jag fe-

dermera den bedröfveliga tidning från honom,
at, fedan både handen och nedre delen af

under-armen updrifvits til en otrolig höjd,

och han, til at ån vidare förföka (in rädd-

ning, låtit affåga den, har icke defs mindre

en ny ben-fvamp flraxt utfkjutit från den
qvarlåmnade ftumpen och hår, lika fom i

förra fallet, ånteligen gjordt ilut på defs u-

fliga lif.

Cafus 3 , Fig. 3. Ibland de många och
nåftan alla /lags händeJfer , fom ifrån den ti-

den, under min 30-åriga Chirurgilka Praelik,

til öfverflöd inträffat, föreföll federmera in*

gen af dylik belfcaffenhet förr, ån 1778? då
en Bondhuflru från Löfftads Bruk i RoUagen
infant fig, fom begårte hjälp uti Kongh La-

zarettet i Stockholm och blef där emotfagen

den 10 September famma år. Hon bar en

rund fvulft på vånftra handlofven, fom var

5 Geometri/ka tum i bredden och fatt faft

vid handen på en flarn, eller ftjelk, (pedun-

eulus) hvars omkrets var 3 tum. Til utfeen-

B 4 det
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det liknade denne fvulft en platt Rofva och
hade tagit fjt fåfte öfver förfta Phalanx til

fcjmmeq och förfta benet af Metacarpus,

få val (om ock på fjelfve Ofta Carpu Hu*
den hade f\t fn/ka utfeende och var fvulften

i pfrigt någorlunda rörlig, dock få, at den
tillika icke otydeligen tycktes åga genvnfkap
med de underliggande benen, Under den-?

(amma, få val fom ock vid fidorne dåraf,

voro ftråckfenorne af extenfores polliois och
pekfingret fria och ledige, famt kunde lått

fkiljas från hvarandra genom kånilan.

Orfaken til denne fvutft hade varit et

flag af en hammare, hvilket Huftrun fått pä
det fattet, at då hennes Man en gång fkulle

fko en Haft, hvars fot hon uppehöll, /log

han mifte om fömmet och träffade j ftållet

Jiandlofyen,

Jag mindes ganfka väl och hade icke

kunnat glömma, hvad fvåra påföljder de 2:ne

föregående håndelfer, af detta flag, förfat^

både mig och de fjuke uti: och dårföre ville

jag icke heller förtig# dem för denna Pa*

fieqt, fom nu gjorde (ig hopp om, at blifva,

curerad, Hon däremot , långt ifrån at hår^

igenom affkråckas, åftundade entrågit at för*

föka alt, faft det ock fkedde med lifvetsåf*

yentyrande och fara.

Som likväl denne fvulft icke hade min-»

fta. fammanhang med fenorne och defsutom

var $ftad yjd handiofypn medelft en fmai

hals 3
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fials 5 förden/kull beflöt jag, få väl af egit

godtfinnande, fom på andre förfarne Ukares

råd, at i denne håndelfe håldre välja afknyt-

ning, ån fvulftens utfkårande med knifven,

och det af få mycket mera /kål , fom den-

ne fenare utväg til hjelp mig icke, vid de

förut förefallna tilfålligheter , efter ön/kan

lyckats,

Når vederbörlig förberedning blifvit til

anda bragt, företog fig Herr Doftor Sch ultz,
med mm tilbjelp och under Kongl, Lif-Me-

dici Herr Doclor Hedenbergs lamt Stads*

Falt/kårens Stutzeks öfvervaro, fvulftens ex*

flirpation, på följande fått : Integumenta com-
munia genomlkuros förft rundt omkring och
vid fvulftens hals, och fedan det var gjordr,

åtknöts den ftarkt på det ftåJJet dar incifio-

nen fkedt, med et faft och pålifeiigt Linne-

fnöre. Därefter befågs fvulften dageligen och
fogades tillika anftalt, at få fort fom ftjålken

härigenom aftynade och fmalnade , fnaran

omkring denfamma åtcirogs ånnu närmare.

Under det detta förenades , kände väl den
fjuka , uti de 3:ne påföljande dagarne , icke

mer ån lindrig värk omkring handiofven;

men ju närmare åtknytningen nalkades fvul-

ftens inre del, defto häftigare blef den och
plågade i fynnerbet inuti handen 5 men, un-

der tiiknytningen utanpå, kändes den någor-

lunda drägelig. På 7:de dygnet, då ofs nu
efter 6n(kan lyckats , at fe fvuiften blodlös

B s och
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och förvifnad, måfte vi likväl, icke utan be-

ft^rtning erfara, at hela Metacarpus, få väl

fom nåftan alla fingrarne , undantagandes en

liten del af tummen och Jillfingret, fyntes hop-

fallne och Hake, famt tunna huden öfver dem
icke allenaft uplyftad i blåfor , utan ock alla

kringliggande delar, anda intii benen, defs-

utom ock tillika angripne af kallbrand. —

-

Hvad jag fålunda från förfta (lunden befarat

och åfven i början underrättat denfjukaom,
flög altfå här olyckligt vis in, neml. at den-

ne mifstånkfamme fvulft /kulle kunna bringa

henne i ytterfta lifsfara.

I denna åfventyrliga belägenhet före/kref

jag henne ftraxt \ unce Kinkina-Pulver dage-

Jigen och låt därjämte lägga öfver de fphace-

lerade Aållen en lika qvantitet af famma Pul-

ver, blandadt med litet Campher. Hon ha-

de hvarken för eller efter kallbrandens bör-

jan någon färdeles feber, men däremot drogs

hon med en pinfam och nåftan ftåndig värk

i handen. De bortdödde delarne afikilde (ig

Jikväl federmera fmåningom, få at manfiyc-

kevis kunde uttaga förft Phalanges, därefter

alla Offa metacarpi och åndteiigen fråmfte ra-

den af handlofs-benen.

På io:de veckan härefter var likväl få-

ret vid handiofven få godt fom läkt , dock

de öfriga Offa carpi emedlertid och under ti-

dens förlöp , carierade. Den oedematöfe fvul-

nad, fom åfven långe hållit fig i nåftan hela

för-



# ) o ( # 27

förarmen, var ock tillika, medelft fordelan-

de krydders bruk , fullkomligen håfven. Hon
hade ock, utom någon qvarlefva af en jåmt

aggande värk i bandleden, för öfrigt fa re-

pat (ig och kommit til krafter, at bon både

kunde gå utom hus och åfven förråtta åt/kil-

Jige fyllor med fri/ka handen 5 men, juit når

vi trodde henne vara, fom måft, utan tärde-

\es betydelig fara, fiogo vi en gång, under

det bon /kulle bjuda til, at med den ofårdi-

ga handen göra någon röreife , oförmodeJi-

gen höra et ovanligt knarrande uti fjelfva le-

den, fom nogfamt Öfvertygade ofs, at emel-

lan den öfra raden af Offä carpi och nedre

åndarne af förarms benen, åfven en torr ca-

ries (vermoulure) fig infunnit och nu var för

handen. Vi togo då ut tvånne af handlof-

vens ben , nemf. Os trapezoides och Mag-
num, hvilka hittils blifvit qvarlåmnade i få-

ret, och vi fingo fe dem hvitaktige til får-

gen, fköre och iikfom med tilhjelp af nå-

gon mineralifk fyra, förbytte til en vårkelig

kalk.

At detta fenare /lags caries jcke varit

med från början af det onda, utan tilkom-

mit mot Hotet af curen, kan få mycket få*

krare Hutas dåraf, fom rörelfen i leden var

gtan alt knarkande anda intil defs fåret be-

gynte lakas, kanferne draga fig närmare til-

famman famt deffe hindra och tiltåppa ufgån*

geo för den frätande ången. Jag har dock.



28 # ) o
. ( #

på (it ftålle, förgätit at nämna, at afven uti

denne, likfom i förfta händelfen, en ben-
fvamp upfköt ur fåret, ftraxt efter de bort-

dödde delarne voro af/kilde och det begynte

fuppurera, hvilket nogfamt gaf tilkänna, at

det därunder förborgade onda icke var af

båfta befkaffenhet. Den tvingades och bort-

frättes likväl ftraxt med famma Pulver af An-

timonium crudum, Socker och Sabina?- blad,

fom jag förut med få utmärkt nytra brukat,

hvarförutao fårets kanter tillika ömfom för-

bundos med Rinkina- Pulver, upblandadt med
Campher, och ömfom med Solutio Cauftici

Lunaris.

Genom et fådant vårt bemödande hun-

no vi väl få långt, at fåret fick båttre utfe-

ende och fyntes vilja lakas 5 men däremot e-

motftod den frätande fkärpa , fom hade up-

kommit i fjelfva benens fubftance och dar

förftörde dem, all uptänkelig hjelp. Det var

fördenfkull ingen annan utväg öfrig, än om-
fider hemför Jofva den ljuka från Lazarettet,

och det fkedde efter et fyra månaders vi-

ftande däri, famt, vid en tid, då läkningen

af fåret var få godt fom til ftörre delen full-

bordad.

Af defTe" här föregående ömftändeligen

befkrifne händelfer fkulle jag nu tro vara, i

det närmafte, utredt, huru man både kan i-

genkänna och döma om dylike fvulfter, hvil-

ka med långt mera fkäl torde kunna kallas

ben-
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benfvampar, fom ock, hvad utvåg man bör

taga tii deras botande, famt, hvad vid ut-

gången af dem antingen år at hoppas eller

befara* Jag infer val, at ånnu flere ion for-

dras, innan både deras egenteliga lynne och

Tatta botnings-fått, kan utletas och beftåm-

mas, få väl fom ock, at til deras afhjelpande

åtfkillige utvägar kunna af andre påfinnas,

men, hvad jag allenaft ön/kar, år, at Obfer-

vatores praftici, fom framdeles kunde kom-
ma at handhafva dem, och därvid erfara lyck-

ligare följder, ån jag, ville, til efterverldens

och menlklighetens nytta* och heder, icke

förtiga råtta utgången dåraf, utan noga an-

tekna alt, til och med hvad vidrigt därvid

möter, famt ej heller förr, ån efter en vifs

tids förlopp och innan curen blifvit fullkom-

ligen ftadgad, dårutinnan ikryta af någon full-

komlig feger.

Det andra SvulfVflaget , fom nu hår /kall

blifva be/krifvit, år et Atheroma vid hand-

Jofven, hvilket vål til utvårtes utfeende år

ganlka likt det förra, men både til egen/ka«

per och utgång helt och hållit dårifrån afvi-

ker. Det förekommer aldrig, få mycket jag

fedt, ofvan eller utanpå handlofven, utan al-

tid under leden och i fjelfva flata handen.

Huden, fom beklåder det, år vål, af en dår-

under innefluten våt/ka, anfenligen utftindad

och fpåndj men behåller därjämte fin natur-

liga fårg. För öfrigt har det med alla an-

dre
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dre få kallade Tiylfe-fvulfter haft det gemen»
famma förhållande, at det funnits omgifvit

med en egen Capfel , fom varit af tåmmelig

tjock och fart fammanfåttning.

Denna Cyftis eller Capld alftras förfl af

föregången förftråckning på något ftålle af

bandiofs-benens iigamenturn Capfulare muci-

laginofum och (t3dgas fedan vidare å alla fl-

dor, genom en ftåndig tilfats och påtryck-

ning (expletio et preffio) af nårmafte cellu-

lofa. Danad, på fådant fått, ökas åen ån

ytterligare genom et Hågs utvidgande, få, at

den icke allenaft tiltager på höjden, utan

ock nedifrån och åtfidorne: hvaraf följer, at

då den härigenom hunnit til en vifs Irorlek^

eller rymd, (moles) intränger den fig i alla

mellanrum och gömmor
,

(latebras) fom icke

aga nog fafthet at ftå henne emot, och få*

dane, fom vi vete finnas emellan rnulklarne,

ftråckfenor och aponeurofer i flata handen. —

*

Man bör ock märka, atdetilfkott, fom deffe

Jvuifter härigenom få , åfven communicera fins

emellan: hvadan ock, om t. ex. det onda

börjats bredevid fjelfva handlofs-leden , kan

man få fe den dåraf upkommande fvulften

under tiden ftråcka fig, ofvan junfturen^ til

nåftan et qvarters bredd och vifa fig öfvef

mufklen pronator qvadratus famt långs åt fi-

dorne på tendines mufeuli fublimis et pro-

fundi, FJexoris pollicis longi och radialis in*

terni; men nedom denfamma^ under Jigamen*

rurrt
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tum annulare Carpi och Apoheurofis palma-

ris, ja, anda til bafes af Phalanges digfto-

rum: och vid fidorne dåraf, icke fållan emel-

lan mufculus adduftor pollicis och metaoar-

picus digiti minimi. Det år ockfå med det-

ta, lika fom med ået förra, fvulft. /laget, at

det icke medförer någon fårdeles vårk, åt-

minftone fådan, fom år häftig och olidelig;

men icke defto mindre förorfakar det dock
mycken vedermöda, under handens och fin.

grämas rörelfe. Det har och det åfven lika

med det förra, at, då det allmänt vifar (ig

med ojämna bep-fvampar, ut/kjuter detta i

flere grenar, fom, i fynnerhet vid deras flut-

åndar kännas för påtryckningen emotftående

och hårde.

•Från andre arter af hylfe-fvulfter fkiijer

detta Atheroma iig fåledes dårutinnan, at,

fom jag nyfs nåmndt, det fördelar fig i fle-

re grenar, eller klimpar, likfom beftod det

af lika många får/kilde och med hvarandra

fammanhångande gångar och hölfor. Denna
ftruclur förekommer icke i de öfrige, fom
bära namn håraf. Det år ock, i anfeende
til det ämne ået innehåller, olika med de
Flenhus, fom fäfta fig vid ledernej ty i deffe

får man fe våt/kan, fom tjänar til ledens rö-

relfe, och annars vanligt kallas Synoviä, åt-

fkillig, och ej altid af lika och enahanda
tjocklek, utan ibland fom en ägghvita , ibland

fom Gelée eller Lim af Körsbårs-Kåda 5 men
al-
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aldrig nagonfin af tätare eller ftadigare fam*
manfåttning. Däremot har jag uti de fvuU

fter, fom jag , for den inneflutne maffans faft*

bet och hkhet /kull med utfvålde Gryn, kal-

lat Atheromata, icke allenaft altid och förut

blifvit varfe hårdheter, fom i det nårmafta

iiknadt förvållade Sagu-Gryn, utan ock nu
nyligen funnit fådane,*fom til utvårtes utfeen-

de fedt ur, iom halfkokte Mays-Korn, (/) el-

ler Kant-Årter.

Vid efterfrågan om orfaken och tiltagarf*

ået af detta fvultter, har jag af de fjuka fått

det fvar, at den altid beftärt i något före*

gångit vald å handlofven , fteml. antingen uti

en contufion, eller ock ftark commotion, och
at de därefter yppade fvuffter ganfka långfamt"

filvåxt famt icke hunnit til fin höjd förr, ån

inemot hela lo årens förlopp, inom hvilket

de icke heller medfördt någon fårdéles olä-

genhet förr, ån de begynt upfyllä hela flatäf

handen och undre fidan af handlofven, famt

då göra fä val uti dettas, fom rmgr3rnes ra*

relfe nog betydeligit hinder. Jag- var val i

början , och innan jag rätteligen lärde känna

dem, uti prognofi, något ofaker om deras ut*

gång, antingen den kunde blifva god eller

ond, ehuruväl jag af erfarenheten vifte, at

andre arter däraf icke voro af brydfam be*

/kaffenhet; men federmera har jag lårdt ocb
ak

(0 Zea Majs Linn*
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aldrig tvekat vid, at lofva den fjuka hjelp

dårföre, i fynnerhet om de /köttes efter den
method, fom i mine Chirurgijka Hdndelfcr k)

upgifves och iwilken ån mer ftadfåfter tig ge-

nom nu efterföljande Cafas , fom bief på al-

deles lika fått behandlad.

Et ogift Fruntimmer , af förnam hårkomfl

och 20 års ålder, begårte, 1778 3
hjelp för

en fvulft j iom f3tt på inre fidan af högra

handlofven
,

(F/g. IV) fvulften innehöll 2 tum
i bredden, ofvanför ligamentum annulareCar-

pi, hvarifrån den fedan, efter anftåJd under-

sökning, vidare bräckte lig, medelft en fmai

hals, under nåmde ligament, och, i flata han-

den, hade formerat en annan fpånd och
rund upphöjning, fom anfenligen updrifvit

den dar öfver belägna Aponeurofis palmaris.

Fingrarne voro mycket inböjde , kunde icke

frivilligt uträtas, utan fyntes krokige och lik-

fom omfatta fvulften. Huden, hvarmed den
beklåddes, var våj ånnu oförändrad och fri/k;

men tjockare ån vanligt, och ful I fatt med öp-

na och mycket vida porer. Innom hela fvul-

frens omkrets kändes hvarken någon motbju-

dande hårdhet, eller flufluation, om man al-

lenaft undantager et enda blötare ftålle, vid

bads af andra fingerbens-raden och öfver mar-
go af mufculus adduåor, hvilket likväl gaf

mig anledning nt tro, det åmnet, fom dår-

X.Ö.N:o3. C un-

(*) Edit. 2 pag. 437. feq.
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under innehölls, var, likfom förut blifvit om-
talt, af oröt-lik confiftance.

En befvårande tyngd i hela armen , få

val fom ock Integuraentorum anfenligautfpån-

ning af den därunder i ymnighet uppehåll-

ne materien, hvilka tillika betogo den fjuka

alt bruk af handen, hade icke allenaft en

lång tid bortåt förorfakat henne de fvårafte

ölägenheter, utan ock voro de, fom nu för-

anlåto henne, at påkalla Chirurgi/k hjelp.

På tilfrågan , om uphofvet och orfaken

til denne fvulft, berättades mig, at den fju-

ka, for g år tilbakas , blifvit öfver hö-

gra handlofven illa biten af en fin Slågting,

vid hvars fjukfång hon fkulle biträda och hvil-

ken nu var råkad i et häftigt raieri , farnt at

på olyckshåndelfen flraxt följdt en fvår värk
,

fom varat någon tid och intil defs förenåm-

de fvulft blef, utvårtes, alt mer och mer

fynbar.

Håraf hade vål_ fåledes redan långe kun-

nat befaras, ået, af en få befltaffaci Menni-

fka, fom åfven dog under famma fortfaran-

de tilftånd, något Rabidifkt gift, tillika med
bettet infmygt fig i fåret, fom i framtiden

fkulle utbryta och författa den fjuka i alde-

Jes lika omftåndighet; men en lyckligare ut-

gång vifade likväl omfider, at fvulften endaft

tilkommit genom den qvåsning eller kläm-

ning, (contufio) fom tånderne gjordt öfver

handlofs-benen, få val fom öfver deras tilhö-

rige ligamenter och Capfler. Jag
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Jag var emedlertid ånnu icke få öfvertygad

om det ondas urfprung och be/kafifenhet , at

jag , åtminftone i bårjan af curen, något om
de/s utgång ville , eller kunde , förutfåga ; men
hvad, forn upmuntrade mig at föka alt, var

få vål den fjuka fjelf, fom des förnäma Får-

åldrar, hvilka förklarade lig nåjde, åfven

med all vidrig^håndelfe dåraf , under öfver-

tygelfe, at högfta nöden nu fordrade Chirur-

gi/k handläggning därvid, och at, utom den,

intet hopp til räddning vidare återftod, at

förmoda.

Sedan jag dårföre kallat Afteflbren uti

Kongl* Collegio Medico Herr Doftor af Da-
relli, Directeuren vid Chirurgifka Societeten

Doft. Theel, M. D. Schultz och Stads-

Fålt/kåren Stutzek m. rl. til råd, gjorde jag,

uti deras öfvervaro, början til curen i Mar-
tii månad året 1778. Jag blef nemligen var-

fe , at en updrifven knöl, (tor fom en Art,

af fvulften , befant fig emellan bafes af 3:dje

Phalangerne til melan- och ring-fingret, och

dårföre be/löt jag ftraxt, at förft åpna den,

på det at dåraf måtte fynas , hvad ilags äm-
ne fvulften innehöll , famt at, om en gröt-

tjock och, fom jag förmodade, förvålde Sa-

gugryn-lik mafla utflöt dårutur, jag då kun-

de göra mig hopp om, at, icke allenaft råd-

da, utan ock fuilkomligen bota den fjuka.

Når nu, efter et få fattadt beflut, fpetfen af

biftourien inftacks i förenimde knöl och

,

C 2 un-
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under integumenterne, hunnit til 5 liniers

djup , framkom ftraxt , vid fidorne dar-

af, en gråaktig gyttring , fom var Ikinande

och klar, famt både til ftorlek och form ha-

tte utfeende af halfkokte Mays-Korn, eller

Kant-Arter (vid. Fig. V.). Denna gyttring,

ehuru i anfenlig myckenhet famlad och up-

pehållen innom fvulfien, blef dock icke ut-

flapt på en gång, utan tiltåpte jag, fedan en

de! dåraf bliivit evacuerad, opningen med
en fvamp. Dåreffer gjordes andra incifionen

uti ofre delen af fvuliren, nåra intil och bre-

devid tendines af fiexores digitorum: och dar-

utur utrann åfven en dylik och ymnig maffa

granoia, fom förenåmdt år. Genom denna

infördes fedan en fonde, under ligamenfum

annulare Carpi, inåt flata handen, för at dels

underf(5ka fvulftens hålighet, dels finna nå-

gon gång emellan de nu tvånne gjorde fåren 5

men fibrerne af Aponeurofis palmaris hindra-

de det fenare och togo hår aideles emot. Jag
blef altfå nödfakad, at genornikåra den på
tlere Hållen : och Jkedde dårföre 3:dje opnin-

gen midt uti handen, utmed bakre delen af

nyfsnåmde Aponeuros. Den 4:de anftåldes

vid margo fuperior af mufculus adduftor pol-

licis och den 5:te ånteligen på det förr om-
talte ftållet , under bafis af andre Phalanx

til tummen 5 hvarvid all framkommande ma-
teria var lika be/kafTad, fom forefagdt år,

neml. beftående af lika flora korn, fom voro

nåftan genomflunlige. Ge«
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Genom defTe ^ gånger får/kildt förrätta-

de öpningar tråddes nu Linne-bankar, på det

fåttet, at hvarje hank infördes genom den

enas och nttogs genom den andras hål. Men,
fom den öpningen, hvilken, til fvulftens be-

flsafTenhets utrönande, förfta gången gjordes,

befants til detta ändamål altför trång, thy

vidgades den å nyo med biftourien, hvarvid

Jikvål hånde, at Arcus palmaris af våda ge-

nom/kars, hvilken gaf mycken blod 5 men ej

af betydeiigare påföljd, ån at, fed3n hanken
blifvit på (it råtta ftålle genomdragen, blöd-

ningen lått {tillades genom dåröfver anlagd

blodftilJande fvamp och compreflion.

Medelft förberörde genomtrådde hankar

retades nu hela fvuiftens Cyftis ftraxt från bör-

jan til flark inflammation, hviiket hår var få

mycket angelägnare, fom, enligt hvad jag

förut omförmålt, flere håligheter befunno (ig

vid bottnen af fvulften och, i fynnerhet, un-

der Aponeurofis palmaris famt uti mufclarnes

mellanrum. För öfrigt lades ComprefTer bå-

de öfver armen och handen, hvilka fuktades

med Oxycrat: och hela fjuka delen omveck-
iades med et mjukt Ylle-klåde.

Uti 3 månader förbundos fvulfi-öpningar-

ne, på vanligt fått, dels med Ylle, delsmed
Linne-hankar, dock iå at de ibland infördes

torra , ibland och ofta åter beftrukne med
Rofen-Honing, hvari var inblandad Mercurius

Corrofivus ruber.

C 3 Nar
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Når likväl fuppurationen på detta fåttet

biifvit underhållen och fortfatt intil I4:de

veckan, få borttogos de, under förmodan at

nu vara öfverflÖdige; men, fedan fådant (kedt,

marktes icke defto mindre , a* den hårda

hinnan, fom utgjorde fvulft-hylfan, ån vidare

fordrade bulning, famtat, om det onda fkul-

Je lämnas i det (kick det nu var och läk-

ningen ankomma på tiden , flere fiftel-får in»

taga och upfylla hela flata handen. Förlitan-

de mig dårföre på flerfalldig årfarenhet, låt

jag fördenfkull tilreda en blandning af Spirit.

Salis marini Acidus, utfpådd med vatten, och

infprutade den då och då uti de fiflulofe fi-

nuofiteterne, emedan jag förut haft prof på,
at den gjordt god värkan til at förftöra den
callus, hvarmed de inuti beklädas. Af detta

medels bruk, fåfom fkarpt och frätande, up-

kom väl å nyo i handen tåmmeligen ftark

värk och hela armen fvålde tillika anfenligen

upj men, fedan et om/lag af mica Panis,

Crocus och Acefum Lithargyri biifvit lagdt

dåröfver, gaf icke allenaft fådant med fig,

utan vahr, (pus) fom förut i fåren icke fynts

fårdeles til, begynte ock ymnigt flyta utur

alla defs öpningar. Tre veckor därefter och

fedan fvulnaden i handen til det måfta var

öfvervunnen, inträddes åter hanken, hvilken

hvar tredje dag beftrökos med Caufticum fa-

Jinum, uplöft i vatten. Defle blefvo qvarfit*

tände til inemot i8:de veckan från curens

bör-
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början, då de får andra gängen fogosbortj

och jag fick ock då fe, at da finuofiteter,

fom förut varit uti mufclarnes mellanrum,

icke allenaft blifvit fyllde med faft kött, u-

tan ock fifteln, fom upkommit emellan med-

lerfta öpningen i handen och fjeifva handlof-

ven, var aldeles uttorkad, ehuru famma öp-

ning ånnu befants nog vid och lämnade fri

genomgång för fonden, hvarmed jag under-

fökte* Däremot gaf den nedre håligheten,

(finus) hvars ftålle var mellan fiftnämde öp-

ning och den, fom förft gjordes öfver Arcus

vaforum palmaris, bredevidbafes Phalangum,

ånnu beftåndigt tunn våt/ka ifrån (ig, oaktadt

den åfven dageligen, under hela förbind-

nings-tiden , flutit i ymnighet och flundom

varit blandad med vahr, ftundom med fjeif-

va Synovia.

Som fålunda til det ondas botande alla

hittils brukade fuppurations utvägar ändock

icke gjordt nog tilfylleftj få trodde jag mig

fnarare vinna ändamålet, om en lindrig tryck-

ning vidtogs öfver den håligheten, fom be-

fant (ig under Aponeurofis palmaris, på det,

at fårets kanter måtte därigenom närmare och

närmare kunna bringas tilfamman. Jag anla-

de därföre öfver OflTa Metacarpi förft Linne-

fkaf, fedan ComprefTer och lift bindlar, och
medelft dem tvingade jag får-kanterne , med
få god påföljd tilhopa, at flytningen darutur

redan famma dag fyntes betydeligen minfka,

C 4 famt
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lamt på 2o:de veckan, räknad från curerts

början , hafva aldeles afftadnat och uteblifvit.

¥ör ofrjgt och fedan fvullnaden var aldeles

fördelad, återfick den fjuka fullkomlig rörel-

fe , både uti fTngrarne och handen.

Jag har långe och noga öfvervågat, hu-

rudan beskaffenheten och urfprunget måtte va-

ra til deffe fvulfter , fom i fynnerhet taga (it

fåfte vid handlofuen och, fom för den inne-

hållne korniga, eller Art-lika
3

maffan, få

gan(ka vida fkilja (Ig från alla andre ätter af

fit flågte.

Om jag då antingen fåfter min upmårk-

lamhet på deras mildare våfende, hvilket år

utan all flags åtföljande (kärpa, eller har af-

feende på deras genomskinliga forme, hvil-

ken liknar et tåmeligen hvitt och klart Ge-
Jée, eller betraktar fjelfva kornens confiftance,

fom år blötare ån Cryftall-våtikan i ögat $ få

har jag intet betänkande vid at fåga> det de

alftras och åro afkornlingar af den lympha,

fom antingen någon körtel i fjelfva junduren

tilredt och affilar, eller ock fom utfipprat ge-

nom någon, medelft våkttam håndelfe, bru-

ften fibra tendinea. Det kan ock vara lika

mycket, om en fådan fvulft hårftammar från

fjelfva Ledgångs-Capfeln , eller från de liga-

menter, fom tilhopa-binda handlofs-benen,

eller ock från bruftne fibrer på Aponeurofis

palmaris; ty, når hvilken fom håift af deffa

delar antingen våldfamt tryckes, fönderflites

eller
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eller qvåfes; få måfle nödvändigt omförmålte

lympha eller våtflka utur Ledgångs-Capfeln ut-

flyta. Denna utvidgade våt/ka , fom dels i

brift på omlopp, dels ock i fynnerhet, aftil-

kommen och ökad varma tjocknar, öfvergåf

dårpå fmåningom til åtfkillige hårdhets-gra-

der, få at den åfven förvandlar fig i benak-

tige Concretioner, hvilka iluteligen Anchylo-

fera leden och lågga fådane hinder i vågen

för rörelfen, fom federmera fvårligen ftå at

öfvervinna.

Skulle ock en trängre öpning lämna den-

na lymphatifka våtfka endaft dropptals ifrån

fig, den må då antingen komma från fjelfva

ledgångs-Capfeln, eller ifrån en bruften fibra

tendinea, eller ock ur någon fönderfliten Du-
&us excretorius, fom afleder Synovia til hand-

Jofs-leden; få år ock lått, at förftå, huru

deffe fmåningom affkilde droppar biifva, ef-

ter hand , tjockare och omfider få utfeende

af Kant-Årter, eller Mays-Korn; ty, når de
kommit til en vifs ftorlek eller tyngd-grad,

fkilja de fig ifrån hvarannan och formera egna

kroppar, hvilka, om de med andre fphaerifka våt-

fkor jämföras, åro af den egenfkap, at de,
fmåningom ökte til fin tyngd

,
genom den

continuerliga och fuccefiiva pådriften af en utfi-

prande våt/ka, bereda fig ftörrerumoch, få-

fom altid befmtelise uti de flåfte finus och
/krymflor, (latebrae) intaga i lynnerhet mufk-
lames mellan-öpningar, (intercapedines) hvar-

C 5 eft
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eft hvarken ben eller faftare kött, kan hin-

dra deras ytterligare tilvåxt. Defsutom har

detta fårfkilte hylfe fvulft/lags kännemärken

,

hvilka beftå uti den dårinnom uppehållne ma-
teriens befynnerliga figur och Capfelns gre-

niga fordelning, hvarigenom det Ikiljes från

alle andre Cyfti/ke Tumeurer, öfvertygat mig,

at hvarje droppa af den tjocknade våtlkan be-

kommer, under det den tilhårdnar, fin egen

tunna hinna, innom hvilken den blifver lik-

fom inne/luten och fåledes friad från den för-

ftöring, fom annars, under en fortfarande

och okad tilflytning af ny lympha famt på-

tryckning dåraf, å alla fidor, ikulie honom
våldfamligen öfverkomma.

I öfrigt behålla fvulftens utgreningar be-

ftåndigt och på alla (Milen , den gemen/kap

fins emellan, fom de från förfta början fått,

och vinna fin fafthet, likfom andre Tumöres
Cyftici, i fynnerhet til nya ut Ikotts formeran-

de, af den allmänna Cellulofa.

Förklaring ofver Figureme.

Ftg. I. Vifar den fvampaktige och Rödlöks-

formige Svulft, öfver bandlofven på

en Qvinna, hvars befkaffenhet anfö-

res uti i:fta håndelfen.

Ftg. II. En dylik Svulft, mycket ftårre ån den

förre, under handJeden på en 40 årig

Man, omtalad utP2:dra håndelfen.

Ftg.
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Fig« III. Åfven en nåftan lika befkafifad Svamp-

Svulft, lik en platt Rofva , vid inre

fidan af handlofven på en Bondhuftru,

bvars belkrifning år intagen under 3:dje

håndelfen.

Fig.IF. Et befynnyligit Athcroma, delt i fie-

re fmårre knölar och fäftadt dels un-

der bandleden , dels i flata handen
med greniga utfkott , om hvilket hand-

las i 4:de håndelfen , och hvaraf

Nio i. 2. 3. 4. 5. utmärka de (tallen

på hvilka Incifionerne gjordes och ge-

nom hvilka Hankarne blefvo inträdde.

Fig, V. Utfeendet af de mångformige och

kantige Korn (Gråna polymorpha)

,

fom funnos innom iiftnåmde Svulfts

bylfor och hvaraf de flåfte futo klas-

tals famt utgjorde i vigten ungefär $

Unce.

Arbor Toxicaria Macaffarienjis. Prcefide

D. D. C. P. Thunberg, pro Grada
DoBoris edidit Christ. Mjmelmvs.
Upf. d. 21 Maji J788. Recenfwn af

Til vidare uplysning om ået fafeliga

Giftet Bohon Repas, hvarom en ganlka noj-

fam, men något öfverdrifven beråttelfe \ derv-

na
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na Skrift (ö) finnes införd, hoppas man
följande tillåggning /kola behaga dem, i hvil-

kas händer åfvannåmde Academifka Afhand-

ling til åfventyrs icke fallif. — Trådetår Sy-

flemafice okåndt, men tros vara når/lågtadt

med CcJIrus , hvilkens faft Hortentotterne for-

ftårka med Ormgift och lilreda få en hi/ke-

lig tilblandning. Namnet Bohon Repas tros

vara et oriktigt uttal. Rättare Boa-Upas, ty

Boa betyder Tråd och Upas Gift. Så kalla

ock Hollåndarne Trädet Gifiboom. Rum-
phius beikrifver tvånnne Arter , et Hann- och

et Hon-Tråd; men man kan ej förlita fig

därpå. Trädet våxer på Java, Sumatra, Bor-

neo, Baleja, Macaffar; ål/kar torra och för-

brända platfer. Står gemeniigen enfamt och

kännes dåraf på långt håll. Saften år [vart-

brun och liknar Beck. Den hämtas med
Bambu- Rår, fom tilfpetfas och indrifvas i

barken , då faften på 3 å 4 dagar drager fig

i öpningen och fyller rörets förfta led. Ju

närmare roten , dello öarkare gift. Saften

knådas til kulor eller flänger, ofta innom
tio«dubbelt Linne omflag, emedan kraften

utdunftar och egenlkapen af Giftet annars in-

nom nfigra år aldeles uphör. Af Trädets

ånga ilelna lernmarne, få framt man ej år

omfvept af en myckenhet kläder. Om nå-

gon nalkas Trädet med bart hufvud, få af-

falia

(a) Bände c y fid. a 10.
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falla håren. Foglar nedfalla döde af quiftar-

ne. Då Rumphius höll et ror, fom var up-

fyldt af denna kåda, få kånde han ftraxt en

kitling t handen. På et ftenkaft våxer ingen

annan Ort. Hon -Trädets Gift år fvagare.

Sår af pilar, fom med Han - Trädets Gift

åro frnorde, förorfaka en darrning, fpafmer,

ångflan och om | timma lifvets föriuft. Kröp-
pen höljes af fläckar och hvitögat gulnar. Pi-

lar förlora innom få månader denna egen/kap,

om ds ej väl betäckas. Rumphius berättar,

at Giftet få värkar 3 når det immediate blan-

das med blodet , men at Invånarne på Ma-
caffar nyttja det fåfom Läkemedel invärtes.

Det pröfvas med faften af Amomum Zerum*
bet, i få måtto, at Giftet flås uti et käril,

upfyldt af nämde faft, fom då kommer uti

gäsning, at kärilets botten ftundom blottas.

Rön fkola intyga, at ej en gång den fårade

lemmens fkyndfamma af/kårning frälfar. At
Källor /kola därmed kunna förgiftas, år ofå-

kert. Man vet ej vift om Giftet år en Gum-
mi, fom löfes i vatten. Men at det uplö-

fes i Arrack, år bekant. Rumphius förfå-

krar, at detta Gift med fördel nyttjas fåfom

Plåfter på giftiga Djurs bett 5 at det med fruk-

ten af Mufa Paradifiaca biandadt invårtes vår-

kar fåfom blodrenande emot Skabb 5 at Djur,
fom med giftiga pilar dödas, åtas utan fara,

hvilket Recenfenten håller troligt, ehuru han
vågar draga nyttan af defs bruk på öpna /kå-

dor
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dor i tvifvel. Hollåndarne, fom, vid fina

ftrider emot Javanerne , ofta ledo af deffas

giftiga kaft-fpjut och pilar, nyttjade til Ikygd
et /lags Harne/k af Låder elier Linne, och
gjorde tig en art för/kantsnirig af beckad Se-

gelduk med (kottgluggar. Ibland de Motgif-

ter, dem erfarenheten uptåckt , åro i:o Saf-

ten af Crini Afiatici Lökar, iom tuggas, på-

läggas och värka upkaftning. 2:0 Melopepo
,

fom åtes at ftilla hettan , och åfven lågges

på låret. 3:0 tugggad eller ftött bark af/7/-

cus Racemofa. 4:0 trådarne af Varingce An~
gnjlifolicc Rot. » <j;o Alhi Sajangs bark. 6:0

Roten och ftånglarne af Momordica Chararz*

tia* Roten af Cajo Radja. 8:0 men i fyn-

nerhet faften af Pule eller Rite. 9:0 hålles

Roten af Ophioriz,a Mungos för fårdeles kraf-

tig. Giftets virkningar fåges återkomma hvart

år. — De öfrige beråttelfer hållas för öfver-

drifne 5 fäfom, at på hela 12 mil intet an-

nat Tråd växer, m. m* Man träffar både

på Java och i Africa fådane af naturen öde-

trakter, utan närvaro af detta Tråd. På Java
händer ock, at af Berg inneflutne dålder hy-

fa få ofunda dimmor , at en Menni/ka lått

förlorar håifan, då den /kåmda luften, utan

inblandade ångor af Boa Upas, inandas (a),

Be-

^a) Herr Sonnerat omtalar i defs Refa til Cbina , et

Gift, Tanquin* fom flcal vara det håftigafle Våxt-

Riket frambringar. Skada at han ej närmare up«
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Be råt t elfe.

Ofverfte-Lieufenanten och Riddaren Gref-

ve Baltzar Horn, 54 år gammal, var

af en ftark kröps -conftitution, mycket fet

och hade under hela Expedition god hål-

fa , utom några fmå anftöter af fnufva
,

fom i början af Expedition plågade hela

Befattningen.

Den 17 JM" 1788 kl. J <? é. m. intog

han, fom Commenderande på Skeppet Vafa,

Rn plats på Skantfen (0), hvareft han, efter

en timmas förlopp, fick en fvår bleffure uti

högra låret af en 12 Lifspunds Kula från

Ryika fidan , under det at Vafa uthärdade en
häftig eld från Ry/ka Chef-Skeppet och defs

bägge Secundanter.

Kulan råkade vårt Skepp på Bagbords-

(b) fidan, midtför en Spunning (c), »åra in-

tit

upgifver defs urfprung och vårknings-fårt. Han be-
rättar endaft, at det fås på Madagafcar; at Önsgi-
rige Höfdingar, når de förlorat någon Anhörig,
anklag3 vifta rika PofTeflion äter för at hafva medelft

trolldom åftadfcommic fådant» Deiie dömas då, at

til fit urikuldande taga Tanqvin, i den vantro, ac

dm de åro oikyldige, ftall Giftet icke ikada. Men
de omkomma i alla fall, anfes för brottflige, och
Höfdingen tilågnar fig deras Egendom fåfom en
Pl'gt.

(fl) SkanU eller By itu år Akter ut på Skeppet h. e,

Ifvanpå Cajut-taket.

(b) Vånftra fidan.

(c) Spurming, et ftycke tråd, fom man infogadt, af
vid pafs 3 qvartcrs långd och i alns tjocklek.
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tji fråmfta Skants- Canon. Nåmde Spunning
ötflogs af kulan, fördes förft åt Commendeu-
ren vid Canon, fom, fedan han förioradt de
flefte Coft. ver. och högra Lungan , dog på
ftället. Dårpå gick det åt Grefven, gat ho-

nom en ohyggelig bleffure i Fåret och, flute-

ligen kom touren til Capifain Fust, fom
mifte en del af Condyl. Ext. Off. Fem. dex-

tri och hade tillika en Fra&ur på lårbenet.

Så ftor var förödelfen af denna, en af

de minfta fiendtelige kulor, fom famlades på
Däcket. Men, nu til Grefvens bleffure.

Ungefärligen en tvår hand åfvan Condyl.

Ext. af högra lårbenet hade det contunde-

rande inftrumentet något fuperficieJt börjat

/kådan, men midtpå låret blef den djupare

och högre up ånnu mera. (At Spunningen
kommit i en iligande direktion nedifrån up-

åt och något bakifrån framåt, kunde fanno-

likt Hutas få val af {lumpens, fom af kläder-

nas updrifning och omvända ilälining eller

Hängning åt Regio Pubis ochåt vänftra fidan).

Kedjan och taflan på defs Guld-Ur vo-

ro kroflade , hvilket bevifar at ikadan var

högt up, och at fåledes fölgderna af denna

bleffure varit farliga.

Det år lika vanligt, fom nödigt vid be-

råttelfer om olyckshändeifer, at beikrifva par-

tierna fom lidit eller bUfvit förftörde. Denna
befkrifning kunde biifva vidlöftig genom Mulk-

lars, Arterers och Nervers upraknande5 men
for
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för at undvika vidlöftighet
,

gör jag dea

med få ord kart och åndå fullkomlig om jag

fager at hela Låret var förftördt.

Dock, för at vifa fvårigheten af denna

bleflurs lakande, bor jag nämna at Os Fe-

moris var alt ifrån defs nedre tredjedel, he*

la vågen upåt fönderfplittradr. Fyra fingers

bred hud och några mufculeufa fibrer voro

de enda , fom på inre fidan nåra Scrotum

höllo delen fammanhångande med Truncus.

Defte adhaer. voro dock ej ftörre ån at arn-

putation på detta ovanligt flora Lår kunnat med
en ordinaire Biftourie förråttas,

Trådftycket hade gjordt Vulnus för flört

och bredt, för at ej vid förfta påfeende med
blotta ögonen finna defs förödelfe 5 icke defs

mindre fonderades /kådan upåt och med fin*

gren uptåcktes få val Articulations förftöring,

fom ock en mångd ben/kårfvor och trafor,

fom voro upåt d refne.

Huden öfver Crifta Itej och Symphyf.
Pubis var blå , förmodeligen af contufion»

(Urets fönderbråkande anfer jag ej fom en
effeft af Spunningeos våldfambet, utan fom
en följd af contufion $ och huru underligt och
med hvad ftyrka deffa contufioner agera på
kroppen, dårpå fåg jag 3*neCafus, £om hår

ikulle blifva för vidlöftige at anföra).

Som Chirurg (kulle jag förbinda Gref-

venj — men på hvad fått? - - . - Hvad
fkilnad jag hår fant emellan St ordenteligt

X.B.N-.0 4. D La-
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Lazarett och denna fort praclique. Hvad man
hår nådgas fela mot Reglor och Methoder!
Och hvad man år lycklig då man kan råtta

fig efter omftåndigbeterna! Min apareille låg

ej ftådad på et bråde och inga hjälpare fun-

nos. CKarpie, Bindor, ComprefTer, Lappar
och en Flaika med Aqv. Stypt. lågo huller

om buller i min fkjorta (det var hett d. 17
Julii) och mitt omilagsvatten hade jag under

vågen fqvalpat ur.

Det år vanligt vid Ékott-får at ingen be-

tydelig Hxmorrhagie vifar iig 5 detta hände

åfven hår och det forefåll mig i bårjan un-

derligt at fe få flor fårådelfe utan fårblåd-

ningj men jag fant nog raifon hårtil , då jag

betraktade det llarfviga fårets be/kafTenhet.

At göra underbindning var omåjligt; ty

jag hade kanfke fått fåka Lumina Vaforum i

Abdomen, åtminftone i Ingven. Jag fepare-

rade dårfore de ftoifta Slamporne, tog ut en

hop benfplittror med all möjelig varfamhet,

for at ej ftöra Grefvens tranquillehumeur och

for at ej genom hårdt handterande våcka plå-

gor, hvarofver han ånnu ej klagadt. Lofa

katt- och klådes-flarfvor rubbade jag ej tils

vidare , utan började förbinda på följande fått:

Under låret och ryggen lades et mång-

dubbelt Lakan. EmeJlan detta Lakan och

låret en dubbel Comprefs , få ftor at den

gick inemot 2 hvarf omkring låret, denna klip-

Us i form af en månghofdad binda.

Se-
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Sedan jag applicerat deffe på undre If-

dan, började jag borttaga Heferogenea af löft

kött och Ihrfvor (upifrnn nedåt) och alleftå-

des hvareft jag fant blod framkomma (fom
dock var litet) , applicerades Tampons af

Charpie med Aqv. vStypt. Gradatim. Hela få-

ret fyldes med Charpie , betåcktes med en
tunnare Comprefs, och fift lades den i form
af månghufdad binda, nedifrån upåt. Exter-

ne brukades dubbla Compreffer indränkta i

R. vSp. Vin. Gäll. Acet. Vin. Aqv. font. ana.

lib. i §• Sacchar. alb. unc. 4. Sp. Vitfriol.

unc. 5.

Circulair-Bindan fant jag otjänlig , eme*
dan den ej utan fvårighet och genom Lårets

Jyftande, til plåga för Patienten, kunde an-

låggas.

Det hör ej til ämnet jag hår talar om

,

men det torde dock tillåtas mig nämna et

och annat, fom vifar den contenance och
finnes-ftyrka , hvarmed Grefven uthärdade fi-

na plågor. Herr Capitainen och Riddaren
Lagerstråle har ej vägrat Jämna uplysningar

i det, hvad jag vid detta tilfället fjelf ob-
ferverade.

I allmänhet gjorde jag den obfervation,

at alla, fom bltfvit illa bleflerade, voro mot
förmodan tyfte. Man hörde dem då ocb då
jämra iig; men merendels voro de fom i en
dvala, hade ingen redighet och kunde ej

feefkrifva (ina plågor, fom förmodeligen
,

per

D 2 con-
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confenfum från den totala fkadan, måfle va-

rit allmänna för hela kroppen.

En fådan dvala och oredighet måtte u-

tan tvifvel bårröra af Nervemas contunde-

rande och dilacererande på ftållet dår /kådan

inträffar.

De fiones-förmögenheter , fom felade hos

de måfta olyckliga, ågde Grefven i högre

grad ån man /kulle kunna föreftålla fig. Han
hade all möjelig omtanka , åfven tycktes hans

courage ej lidit, ty han fant det ofta odrå-

geligt at ligga i fången och " Ej fä vara

med.

Kl. § a | til 6 e. m. ropar man i luc-

kan at jag (kulle up på Dåck$ men tilråcke-

ligen occuperad i Qväslafven,(d) låntejagej

öronen åt denna rött. En annan ropar mig

up til Grefven , fom vore bleflerad - - Låt

honom baras hit, var mitt fvar5 men tredje

och fjärde budet nödgade mig företaga en

promenade, fom jag juft ej tyckte om. Jag
kom up och fant då de tre olyckliga ånnu
liggande på Däcket, då Grefven fade: Hjälp

mig om ni kan.

Det var kan/ke af intereffe för egen få-

kerhef
,

jag bad honom låta transportera 1ig

i Qvåslafven och tilböd honom min Hytta 5

(Kammare) men han refuferade , fågande:

&eJ 9 Jai vM IfH* i Min Sängkammare och

hop»

ii i i»n II

(<0 Fåltikårens och Pråftens ftå.Ue under A&ion.
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hoppas at en annan Kula jnart Jkal decidera

mitt öde. Han bars i Cajutan, hvareft jag

ftadnade qvar. — Rånflan af den godhet hvar-

med Grefven under hela Expedition bemötte

mig, gjorde kanfke at han hos mig markte

någon rörelfe vid åfynen af hans oboteliga

bleflure. — Han fåg på mig ochfade: " Vifa

om ni kan något, men ni får ej fatta af det."

(En expreffion, fom han genaft fålde, dä
jag låt bara honom från hyttan, han ville ej

Jåta amputera fig). Han vande hårpå bort

anfigtet til defs jag anlagt åfvannåmde för-

band, hvarunder han vifte mycken tolighet,

ehuru jag kanfke var mindre lått på handen,

ån jag önfkadt vara åeU

Under förbindningen fade han: "Jag
vet /kådan kan ej hjälpas, och dr nöjdat""
men i detfamma: "Menar nijag kan bli karl

mera} kan jag bruka kryckor ?" och vidare:

"Vet ni denna olyckan rår mig ej , ty jag

har varit olycklig den ftund jag gjorde mitt

Jkyldighet." I detfamma frågar han: "Hvar
dr Lagerstråle? En Capitain RudbÅck af

Calmare Regemente föker up honom 5 La-
gerstråle kommmer och får Ordres af Gref-

ven, fom flöt med denna tillåggning: "Jag
ånjkar at du aldrig får fe Gud , om du flry-

ker Flagg på Vafa\" Lieutenanten Lager-
stråle gick då och tog Grefvens plats på
Hyttan,

D 3' Se-
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Sedan jag nu efter båfta öfvertygelfe gjordt

hvad jag bordt och kunde göra, var jag glad

at få gå ned; men icke en gång pretexten

at (kota de andra olyckliga
3

var i ftånc] at

difpenfera mig. Det var något jedfamt at

vara en ledig åfkådare af förödelfens Spe-

jade och höra dådens hvinande fåndebud;

men Grefvens fårråd af Citroner gaf mig den

occupation at laga til Limonade, ty han bör-

jade dricka ofta och mycket.

Miferis eft folatium habere focios - -

och fedan jag en (lund varit en otiofus fpe-

frator och nu fåg båttre Karlar ån jag (vare

Officerare) vara expooerade, började jag ock

repa mod och tiden var drågeligare.

Grefven frågade ofta: "Huru går det

innom bords!" och ånrru oftare ropade han:

^Goffar! Går ert häjia^ ladda bra och rikta

til gagns." Och då något ikott lättades nåra

Cajutan: "Det var et bra jkvtW
Af hvad jag anfördt, kan man /luta at

Grefve Horn ej var fe£. - - Nog om detta

- - Jag har redan varit vidlöftigare ån jag

förefatt mig 5 men jag utber mig blott den

ynneft, at, med ute/lutande affmåfaker, en-

daft vinna rum i Vekofkriften för det, fom
bevifar at Grefve Baitzar Horn ej bli/vit

vav/kStt $ en förebrådfe, fom man velat gö-

ra dc^n eller dem, fom fkolat /kota en Ca»
jjitain von Horn , Chef på någon af Fre-

öatterne. hvilken efter en bleflure i Tarfus,

dödt
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cfååt på tredje dygnet i Sveaborg. Detta år

en håndelfe, fom jag ej känner. Och jag

/kulle anfe mig lycklig om min förbindnings-

methode och min öfriga fkötfel for Herr Gref-

ve Horn, vinner bifall af dem, fom åga

kund/kap och ur/kilning, at döma om en iå

fvår håndelfe och defs fviter.

För öfrlgt år jag fjelf få mycket mera
nögd med mitt förhållande , fom det famma
afton kl. | 12 af Herr Grefvens Svåger, Herr

Expeditions- Medicus Gersdorff och Expe*

ditions-Chirurgus Fust , tit alla delar appro-

berades.

Den enda fråga man kunde göra mig,

vore denna': Hvarföre /kedde ej amputation?

Jag vet ej hvad man vunnit därmed,
om ej det, at man blifvit af med et (tycke,

fom iricommoderade Patienten och våckte fa-

fa hos de kringflående. .Detta hade varit en

vårkelig vinitj men jag fvarar på frågan:

Grefven ville ej låta amputera fig. Han för-

bjöd åfven Doclor Gersdorff detta — och
hvarföre icke göra en Uiling til viljes, då

defs motfågelfe ej opponerar fig mot et båttre

ändamåls vinnande.

Hvad hade han vunnit med feparation i

fjelfva Articulation ? '-— Ingen ting. Jag hår.

D 4 vi-
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vifar hår de mindre förfarne til Hr Schmuc-
kbr (<r)-

Har man affeende på diaeten och födan

om bord 5 få torde man lått finna, at detta

lefnads-fätt ej fynnerligen praeparerar kroppen

at utftå fuppuration efter en fådan operation.

(At et Vulnus Jåker långt förr på en nykom-
men Båtsman, ån på den, (om långe åtit

falt kött, Flåfk och Arter 5 dårpå har jag fedt

prof).

Jag tror mig fåledes felat lika få litet

dåruti, at jag ej amputerade Grefve Horn,
fom dårufi, at jag iakttog en Methodus An-
tiphlogiftica Rigurofisfima til inemot flutet af

tredje dygnet eller den 19 Julii, då Gref-

ven under nog fvåra plågor dog om bord på
Vafa. Stockholm den 15 Februarii 1789*

Johan Fåhr^us.

Ammrliningar vid Wafers Dag-Bok y

utgifven af Sam. Odmann -j tryckt i

XJpjala 1788 (fl).

Sid. i<f. Prickly pear år Caftus Ficus

Jndica; hvilket namn någon gång C Opuntia

och
-^—— — -

1

.
, ,

,

(O Vermifchte Chir, Schrift. erft. Band. Unterfu-

chung iiber die Abnehm. der Gleder, pag. 46, lin*

7 och pag. 48, lin. 2?»
(a) Deffe Anmärkningar åro mig benågit meddelade

af Herr Do&or Olof Syartz» I fall et rum för
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och Tuna kunna få, för frukten /kull, fom
betyder Taggigt Päron* På St. Euftache tjä-

nar C. Tuna fåiom Munimenta urbium. —
C. Ficus Jndica kallas af Franfoferne Ra-
quettc, Nopal. och upfökes garna för Fruk-

tens /kull, då den år mogen. Knapt kanna-

got vara mera låflsande ån defs lifröda faft.

På Jamaica har man förfåkt at göra Gardes-

gårdar af Ca&us peruvianus , fom ofta upfkju-

ter til 6 a 7 alnar i bögden.

Pag. 23 feq. Indianerncs Pawamers*
Hela denna håndelfe påminner mig en gan-

ika mårkvårdig beråttelfe af Capir. Cakvek,
i defs American Travels, fom utkommo 4
å 5 år fedan i England. Carvbr har förlo-

rat als intet i förtroende af fina Landsman*
Man anfer honom trygt för en Kelator of
fafls. Hos en af de långt in i Norra Ame-
rica belågue Indianfke Nationer, fåg han en

aldeles dylik håndelfe. En fpådom, til pric-

D <> ka
* -

—

dem ikulle finnas ledigt uti Läkaren , fä anfer jag

det för en fårdeles fågnad, dels emedan de uplyfa

flere af Wafer anförde Våxter , dem jag ej kun*
nat utreda ; dels emedan de beftyrka "Wafers rg-

vårdighet, afven i de mål, vid hviika jag fjelf va-
rit tvehogfe; dels emedan de, å de få Milen, dår
jag råttas, gifva mig tiifålle at åberopa de Idlloc

jag fölgt i de tillagde Noter; dels emedan de in-

nefatta åtflcilligt nytt och låsvårdt , anmärkt af et

ögonvitne. Jag räknar för en plige mot mine Lå-
fare at upgifva dem. Det år vid detta ilags Crici—

quer, fom fanningen vinner, utan at en Författa»
res heder fåras, Sam» Ödmann*
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ka upfyld, tilförene affagd genom viffa hån-
ryckte och för ögonbJecket til utfeende epi-

lepti/ke Andelige, af hvilka deras folfc for-

drade fina Oracle-fvar.

Pag. 33. MangU-Yråd. Från grenar

och lutande flammar nedkomma nya rötter,

fom fålla i Leran, (ty de våxa altid nåra

Hafs-ftranden) och blifva likfom nya flammar,
hvilket i fynnerhet åftadkommer ogenomtrång-
ljgheten af moraferne.

Pag. 36. Bombax Goffypinum har jag ej

fedt våxa. Den finnes endafl på Terra fir-

ma. Men Frukten, fom jag fedt i England,

år nog olik med Generis. Bombax Pentan-

drum ochCesba våxa åfven ofanteligen höga

och flora , men eftergifva d«t förftnåmde.

Trådfortema åro alla lika Jöfe. Ullen, fom
fåftes vid frön i de qvarters-låga Capfulae,

kunde blifva förtråffeligen nyttig. Men år

forbuden tii införfel i England. Hvarföre vet

jag icke. Man har fagt mig, at Hattar dar*

af blifvit gjorde, aldeles få gode fom afCa-

ftor. Man brukar den^ intet i Veft-Indien (b)*

A/inu båttre och nårmaft til bomuln komman-
de, år Fruclus Ochroma Lagopi, (Prodrom.

pag. 98«) fom aldeles liknar Bombacis, men
fios diverjisfimus*

v Pag;

(#) Oldendorp fager dock, at den brukas til ftoppfrng.

Han nämner ock Trädet bland de öfrige Veft~In-

diens produ&er.
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Pag. 40. Frukten af Mufa Paradifiaca

åtes merendels omogen, i ftållet för bröd,

Ytre fkalet afrifpas och den trekantiga, från

2 tum til mer ån qvarters- långa Frukten,

Jågges i alkmörjan; då den, genom den lin-

driga vårmen, likfom bakas, och blir ej

olik Bröd, då den år varm* Mera fållan ko-

kas den , om icke med någon ilemmig fop-

pa af Hibifcus efculentus* Stundom fönder-

ftötes den til en Gröt. En enda Racemus
kan hålla 50 til 70 fårfltilte. En Neger gör

fin måltid på 3 å 4 fådane och vatten. Torr
föda nog , men han kan ej vara den föru-

tan. Mogen år Frukten god, i fynnerhet

ftekt. Men intet förtjånar Pifang alt det be-

röm man gifvit den, hvilket ock förmodeligen

förft kommit från någon hungrig och utfvul-

ten Sjöman. Mufa Saptentum (Bananer) åro

mågtige och hafva en fiark fmak, fom ftöter

åt Fikon, hvarföre Franfoferne kalla den ån

Bananes, ån Figues. Åtes endaft mogen.
Frukten af .Mamea Americana år rått god,

fom Confiture, inlagd eller kokad med Såc-

ker. Den får då fullkomlig fmak af Apri*

cofer. Hvarföre Franfolc rne gifva den namn
af Abricot fauvage. Slöa ne måfte varit hung*

rig, då han fant dennas Frukt låkraft bland

alla , jag kom ej fort dårmed, om den ick»

var inlagd.

Pag. 41. Båttre år Achras Mamma/a,
•ch ännu förmer Sapotillen* Alla deffa Trå-

deo
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den utlaka en hvit, kårf och båflc gummeufe
våtlka, då de fåras, åfven Frukterne omog-
ne. Jag vet ej om man bör hålla det for

någon grad af putrefaflion , då SapotiUen mjuk-

nar och blifver åtelig (c). Det år nog un-

derligt, at han aldrig gör det fittande på Trä-
det (d). Fullkomligt mogen, mjuknar Fruk-

ten få timmar, fedan den tagits af Trädet,
i annat fall åtgår hela veckan eller mera. Vå-
ra Bergarnotter hafva famma natur , hvilka

,

då de begynna at putrifTera, mittå den fmak
de tilforene ågt , ån/könt de mjuknat efter af-

famlandet.

Pag. 42. Bromelia Ananas (Pinapte

TaJlaple) finnas af många /lag: Queen aple
,

Sugar Pin aple, &c* Frukten år ibland klot-

rund, ibland Pyramidalis, från 2 til 10 (kål-

pund tung, Mängden gor den mindre vår-

derad. Mången middag har jag lefvat på
den, med et ftycke bröd, och vatten (på
Franfyfka maneret, i brift af båttre tilgang*

Det år CaBus ficus Indica , fom åtes , men
icke Opuntia (e)$ då Frukten år mogen af-

falla taggarne. Men man måfte noga vid åt-

ningen akta fig får den lilla taggiga platta

_____ Kro"

(c) Så ikrifver Sloane.

(d) Så föriåkrar dock Jaquin fjce,

(f) Flere Refande beftyrka at Catfus Opuntia åtes.

Se frami. Herr B* C» Bergii Tal om Läckerheter,

fid. 191. Nuchiif fom omtalas i Hift. Gen, des

Voy. Tom. 48, pag 4 233, fynes mig ock ?ara 0-
puntia. Du Tertrb 131.
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Krona, fom ligger juft i centrum vid öfre ån-

dan (Prope hafin Styli). Denne år få hård

fom glas och tros förftöra inålfvorne , om den

nedfvåljes.

Den Popefhead fom namnes, år förmo-

deligen icke C. Melocaflus L. , fnarare någon

ny. Af Melocaflus har jag^fedt millioner på
de bara klipporne ute på Oarne emellan Ja-

maica och St. Domingo. Taggarne åro fål-

lan tums långa. Jag tviflar mycket om alle

af Linnee anförde varieteter, få åro i fjelf-

va vårket.

Pag. 43. Mancenillen år fåkert illagö-

rande, men rycktet ökar fågner. Negrerne
hafva emedlertid få utödt Trädet, på Jamai-

ca , at det föga finnes. Frukten , fom år en

Drupa Carnoja, fer val ut, men jag vet ej

om den luktar (/). Jag har kåndt Negrer,

fom ätit den utan at erfara mer ån bränning

i halfen. Saften af Trådetår fråtande, hvar-

före Tråden ej nedhuggas får/ke, utan af-

brånnas vid roten, hvarigenom grenarne och
bladen förtorka. En Kråfta finnes gemenli-

gen dar Manchehitten våxer , fora fått namn
dåraf och iefver måft af Frukten. Den år

icke Diogenes, utan fnarare en Macrou-
rus (g).

Pag.
———1 ii m 1 —— 11 m ——11 h

(/) Så förfåkrar Oi.dendorp, p. 221.

(g) Den af mig nåmde Kråftan kallas Soldier Crdbe ,

hvarmed Diogenes vanligt utmårkes. I Engelflca

Transa&ionerne omtalas fåfom högft fynncrligc, at
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Pag. 44. Den flora Mahoen år troligaft

min Hibifcus elatus , eller ookfå H. Pepul-

neus L. Den mindre, fom finnes altid vid bac-

kar och floder, år H. Titiaceus*

Pag. 4<j. De fmå Calabaftr åro af CW-
femtia cucurbitina*

Pag. 47. Silkes-Grdfet år fåkerligen /£•

£<3V£ Americana eller någon Tucca. Bagge

deflas blad aga en tradig fubftance. Jag har

fedt trådar af den förra, ehuru icke hos Sko-

makare, fom begagna (ig af Europeilke beck-

fömmen. Hvad fpetfsrne beträffa , torde hän-

da de tagas af den utvecklade och utbredde

barken af Daphne lagetto (Prodrom. p. 63).

Ej långe fedan var den åfven brukad i En-

geland.

Pag. 49. Vinters bark år Vintern Aro»
matica, och ej Camlla Alba^ tilförene Vinte-

rana kallad. Den förre finnes icj<e förrån på
andra fidan om 20 fydl. Lat. graden. Den
fednare år allmän på de flörre Antillerne,

(vild Cinnamom) lamt brukas fom et Carmi-

nativum af Negrerne i ftållet för andre Spe-

cerier, til hopa med Fruftus Capfici (fc).

Pag.

en Soldat åtit et helt duflin Manchenill-Åplen och

åndå kunnat råddas.

(f?) Däri har jag fölgt Oldendorp och du Tertre,
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Pag. ^o. Pepparen år Species Capfici,

merendels varieteter af C. Annuum. Fogel-

Pepparen år Capficum Baccaturn,

Pag. <JI. Cigarer åro från 3 til 6 turn

lång. De Peruvianfke fmårft, fom Fruntim-

ren bruka. De, fom komma från Havannah,
fmaka båft. De Franfke från Martinique &c.
åro qvarters-iårige , ljufe, men icke få gode.

De åro i allmänhet behageligare ån To-
bakspipan , ån/könt man applicerar Tobaken
genaft innom låpparne. Rökningen dåraf år

et vanligt tidsfördrif efter måltider och ledi-

ge itunder. För beqvåmlighetens /kull röker

man fållan mer ån hälften*

Pag. 57. Cancer Diogenes finnes måft

i aflågfe berg, ojåmne fulle med ftenar och
klyftor* Man finner den altid inkrupen i en
fnåcka (Hclix citrina elle rnågon annan Con-
cha terreftris). Kommer man offrvarande på
dem, rulla de utför klipporn.e fom fmåften.

De ftörfte åro ej öfver 1 i tum* Man ko-
kar eller fteker både Kråfta och Hufet hon
bor uti, famt vid bordet utdrager henne, då
endaft den /kalfria ftjerten ites. Deras olja

kanna åfven Negrerne fåfom fördelande (/).

Pfg.

(/) Men åfven denna Kraft-art går årligen til Hafs,
at lågga Agg, ömfa Skal och lkölja fig. Oldendorp
pag. 133. du Tertre belkrifver detta ganika lif-

ligt, och har fedt Kråftornc flåfs om Snåckfleal*»»

pa«- 339.
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Pag» 57- Cancer nericola* Dåräf fin-

nes 2:ne varieteter: White & Black Crabbs.

De fednare praefereras fåfom fetare och man
lager fnyggare. De förre uppehålla fig på
flåtterne och nåra Nybyggena, famt påftås lef-

va på orenlighet, åfven as, m. m. De fvar-

te trifvas i (ynnerhet uti bergstrakter, dar de

ftundom roa (ig at vandra up för husväggar.

ne på taket och in i rummen. Man har til

och med gjordt dem domeftique. Deffe dju-

ren voro Jamaicas naturliga Inföda, jagade

af Spanjorer och Hundar, at (öka friftad uti

de vid Våftra Udden befintelige klippor och

Grottor, dar man funnit i fednare åren defle

olyckligas lämningar.

Pag. 57. AlJigator år ingen annan ån

J-acerta Crocodilus (£). Lacetta Igvana L.

finnes i de fterilafte klippor vid Hafvet uti

Weft-Indien, fom på On Navaza, the Cay-

niannas, Cap. Tiburon på St. Domingo
3
&c.

Den år ofta alnslång , och fnart fagt

ået fuJafte Djur jag fedt. Defs ftora ögon,

ofanteliga mångtandade gap och utfpårra-

de kamm på ryggen
,

gör den rysvård.

Hon tyckes vara for ftor at ligga i Tråden.

(0 Den fångas med et /lag öfver nacken,

man
-

1 . — —1 1 i. ...

(k) A t jag yttrat mig fa obeftåmdt, horrör af Dam-
piers upgifne Jkilnad emellan Crodilen och Aliiga-

tor. Hift. Gen. dev, Voy. T. 48. p, 330 f. Jag
har funnit fluljaktigheten högft betydelig,

(0 Så fager du Tertre p, 310,
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man vrider fötterne på ryggen fårat knytet

klona at hon ej bortkrålar. Köttet är krit-

hvitt och fmakar nåftan likt Kyckling. Hun-
gern gifver oft3 fördomen affked.

Pag. 60. Capit. de PAGés namnes» Jag

lårde kanna denna vidfarne Mannen på St. Do-
mingo, dår han fatt (ig ned omfider, efter (in

fifta refa 1781 til Spitsbergen , famt efter hem-

kommen blifvit Riddare och Correfpondent

de L'Acad. Francoife. Jag måtte honom fårft

på Landsvågen. Hans yta låfvade ingen ting.

En gammal Franfk Regements-Råck utgjorde

defs klädnad med St. Ludvigs-Orden på br6-

ftet. Equipaget var en dålig Chaife med en

förefpänd Mulåfna , fom M:r le Chevallier

ledde vid betflet. Jag hade en gång tilfålle

at tala med honom. Hans många irrgångar,

kanfke öden, hade gjordt honom underlig.

Han fyates diftrait och talade litet. De o-

hyffade Creolerne ville intet gifva honom är-

ran för defs refe-bedrifter* Underligt nog

med den Menni/kan: få vida fom han fär-

dats, har det Jikvål Jkedt utan en enda ftyf-

vers depenfe, ty han har aldrig haft något.

Hans okonftlade fkriffätt tyckes bekräfta hans

Intyg (»2).

X.B.N.of. E Pag,

(ni) Vift år, at Capitain de Pages för en hög&
behagelig Panna , fom dårjåmte röjer mycken
Philofophiflc kännedom af vårt flågte. Hans Re-
fa omkring Jorden år et halfc undervårk , med fa

ringa medel. Man kan dock icke beila honom med
någon orikcighec»
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Pag. 63. Lysfluga. Månne intet fnara-

re Elmer noclilucus {n) ? Denne finnes få vål

i Carolina , Florida, Honduras Bayen, fom
på Anfillerne. De fynas måft i April ocb
Maji ePer rågntiden. De göra åzt brillanta-

fte /"kådefpel om de kohl- mörka afrnarne.

Med en enda, for» fälttagen, hålles i han-

den, kan man fånga fiere. Defs /ken år få

Jifligt, at med en^ fom föres öfver Boken,
kan den finafte ftil låfas. Med åf/killige fam-

Jade uti et glas, har jag midtpå natten fkrif-

vir Bref. Span/ka Sjöman bruka dem i ftål-

Jet för ljus vid CompafTen. Don Antonio
d 5Ulloa berättar , at Peruvian/ke Damerne
fammanbinda dem med trådar til krantfar,

fom fåftas på hufvudet under deras afton-

promenader. De Lysflugor åter , fom likna

eldgmftor i mörkret, åro Lampyrides (L- Ig*

nita , lucida^ pbofphorea , L. och flere nye).

Engelsmannen kalla dem Blinkers. Jag fråU

ftes en gång at rida utföre en brådftupa ge*

nom deras meiiankommande ljus.

Pag. 64. De fridfamme Bien hörde jag

omtalas, men fåg dem olyckligen aldrig. De
/kola vara fmä och runde. Deras kupor åro

fammanfatte af någon jord-art* Honingen

tunn fom vatten. Veft - Indi/ka Bien flinga

mindre ån vare och kunna /kattas, utan at

hamnas (0).

Pag

(w) Trolikt och båttre.

(o) DebdkrifVas i Phil, Träns. Tom. 15, p. 10, 30.
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Pag. 64. Albinos finnes åfven flundom
bland Negrerne. Jag kånde en Skräddare på
St. Domingo, fom var fådan, tålde intet

dagsljufet, utan fydde om natten. Han ha-

de likväl ovanligt godt förftånd.

Pag. 76. Mares in thecam conkam^
rntmbri capacem, &c. Någre nykomne A-
frican/ke Negrer bruka åfven denne raethod.

Naturen har mågta val förfedt dem. De ål-

Ika garna vara impuberes. Femina raka fig

och ftjåla til den andan ej fållan Rakknifvar,

då de finna tilfålle (p).

Pag. 84* Chica Copat påminna mig O-
taheiternes och Friendhy Islandsboernes Ka-'

va. De bruka famroa /lags gåft: fpotten,

ihop med den tuggade Piper inebrians.

Pag. log. Coccos-Nötterne innan kår-

norna i dem formerats, åro fylde med et

klart vatten til i| qvarters mångd, vålfma-

kande, låfkande och oaktadt hettan, ganlka

kalt. Man gör varfamfc et litet hål vid öfra

andan, då vid förfta öpningen, vattnet lik-

fom hopatrångdt, utfprutar. Somlige få ref

dåraf , hvarföre litet Rum tilllås* Sedan vatt-

net utdruckits, uttages det vatten-klara Ge-
leet, (början til Nöten) med en Ikedj det-

ta år fött. Alt fom Nöten mognar, min/kas

vattnet, blifver mjölkfårgadt , mågtigt och

E 2 om-

ty) De kanna fåledes icke Levantens ^anliga depila*

torium: Rusma 3 du GmeijNj Russel och flere be-
ftrifva,
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©mfider finnes intet mera öfrigf. Man anfer

intet vattnet hålfofamt då det hvitnar och
tjocknar. Nucleus åtes af Negrerne ochåro
födande, något kårfvare ån Mandel, och har

fråift otaliga i hungersnöd.

Pag. ni, I anfeende til Camelus Pa-
cos har varit flor confudon. de BuFFONhar
bortblandat den med Camelus Vicogna^ från

hvifka den fkiljes genom längden ,
'

tjockle-

ken, längre mule och fårnre Ull, famt fin-

nes endaft i Peru och Vicogna i Chili. Ab*
bé Molina gör denna diftinclion , och påftår

Djuret vara pofitivt fkildt. På famma fått har

Camelus Glama L. blifvit förvillad med et

nytt Species. Camelus Huanacus, (Molina)
/kild med ingen tophus på ryggen och har

endaft peclus curvum, då däremot Glama har

en tophus pecloraiis liqvorem luteum oleofom
fecernens. Utom deffe 4 finnes ånnu Came-
lus Amucanus i Chili, fom år åfven diftinfl,

och fåledes åro 3 flere ån dem vår Linnce
kånde (g).

Be

(c/) von LiNNeEs tanka var föimodeligen den , atCa-
meius Glama var det tåmda Djuret, och Gvanaco:
den i vildhet ftadda varieteten. Vårkeligen nog
troligt, emedan tophus på Glama kunde anfes för

en följd af fiafveriet. de Buffon anfer til och med
Kamelens tyggknöl för onaturlig, och har dån" fått

både motfågelfer och medh2*, Åfvenfå fynes mö-
"jeligt, at de af Molina upgifne ftilje-tecfcfn eniel»
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Berättelfe om de Hus-Curer och vidfkep-

lige Sympathier
, fom anderfkrefven

träffat och blifvit varfe hos gemene

man vid Frantzila Capell af Sijkajoki

Socken i Uhleåborgs Län i OflcrboU

tetiy fedan J775 til närvarande tid

1788.

Utaf Veckoskriften för Läkare och Natur'

forfearCy fom jag hafttilfålle at genomvandra,
medelft Apothekarens Joh. Julins i Uhleåborg
gunftiga meddelande, har funnit med nöje,

fåfom ållkare af Natural-Hiftorie och Medi-
cin , at Kongl. Collegium Medicum, under

defs högft uplyfta upfigt och gran/kning, lå-

tit åfven Pråfters upfatte Skrifter i dylika äm-

nen uptagas ibland Läkares och Naturforlkares

undersökningar. (Jpmuntrad håraf, har jag

fördriftadt mig , at upfåtta följande Bond-Cu-
rer på min Ort, hvilka , ehuru de åro ofta

hi/kliga , kunna dock gifva anledning til nå-

gra förfök af vältänkande Praclici, elier åt-

minftone varna den enfaldigare hopen, at ej

E 3 bl ind-

ian Pacos och Vicogna kunpa beftå, och likafulW:

den förre vara en tamd och den fednare en i frihet

ftadd variecef. Den fom följer Fårets varieteter i-

från Capra Ammon* genom alla defs .ikapnader i

Europa, Afia och Africa, får fe långt ftöne^ för-

ändringar. Man har omfider på Oftindifka Öame
mifskåflcit Fåren för Vindhundar och kallar dem.

vårkeligen: Cbiens Marrom.
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blindvis bruka onaturliga ting. Vi vefa dock
af erfarenheten, at få kallade kloka Gubbar
och Käringar upråckt mycket nyttigt, då det

kommit i forfarna Läkares händer* På dör-

ren af Apollos Tempel, fkulle ju de fjuka,

då de blifvit helbregda , upfåtta beråttelfen

om Botemedlen; hvaraf få val ^Esculapius,

fom Hippocrates och de åldre Läkare gjorde

mycket bruk.

For ftörre redighet vil jag följa Syftema

Naturae i mina upgifter.

Af Mennijkan taga de Vid/keppelige hår-

ftådes de onaturligafte remeder. Varm blod

af en halshuggen anfe de f6r et fouVeraint

medel mot epilepfie , druckit fom det är.

Mon icke alteration hår värkar? Sjelfva de

dödas ben på Kyrkogårdar ofredas , och jag

vet icke hvartil de användas , om icke at för-

gifta folk och bo/kap, da de få dem inpra-

äicerade genom mat eller i dryck.

Af Björn anfes gallan för et hufvud-Me-

dicament mot hypochondre och hyfterie ; men
jag har fedt Folk dåraf blifvit melancholifka.

Björn-ifter brukas i fenedrag.

Af Kattan tages blod af örat mot fal-

Jandefot*

Hermelins blod varmt föregifves åfven

bota famma fjuka.

Hund- och Rdf-ifter /kiradt, ingnides

•ned varm hand , för torrvårk och i fenedrag.

Skäl-
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Skälfpäck och Trän fmorjes utanpå i an-

ginaj defs Oeponomi/ka nytta, at fördrifva

en fvart ma/k, (hör til aptera, et fullkomligt

infefl, fom förftör Kål, Spenat, Rödbettor,

m. m.) fmord på flickor och nedfåttes hår

och dar på fångarne. Skålfpåck kaftad hår

och där i Skogarne, tros förjaga Björnen,

hålft om Korna dårmed fmörjes, fördrifver

Broms, Mygg, Bo/kaps-löfs, ingnidit i vag-

gar, /kråmcr til en tid Vågglöfs.

Med Skålfpåck utdrages Korn-agn och

andra fplitter ifrån hullet - - - -

Mullvad -Ikinn bindes på Rheumati/ke
vårkftållen och bölder.

Fldder-Mofs blod gnidit på en Lia eller

Skåra, /kall möda Tiftd utur Åkrar. Si cre-

de re fas.

Hare-pärlor
,

gammalt remedium mot
hjertfprång.

Bdfver-fett af fvantfen mot colique och
i fvåra förlofsningar , åfvenfå caftoreum , i

Bondens vanliga krydda, det kåra Brånvinet.

Mojs-lort 4 ä 5 i colique, får/kt Möfs-
flun på Bölder och Rheumatifka vårkar.

Svin-galla på förkylda lemmar med Bran-

vin; /kall ock fördrifva Vågglöfs. Svin-ifter,

med Tall - kåda fmålt
, på får/ka Sår och

Bölder.

får-pärlor med mjölk eller Grådda til-

lika med rafpad Ahl-bark kokad, på brånfår.

E 4 Af
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Af Foglar.

HSnstrdck med Brånvin eller Terpen-
tin på förkylda lemmar.

SvaJ-bon til om/lag
, på vanligt fått.

Af Korpen mycket vidskepligt.

Af Amphibier.

Om Ormen fårr anfågs för JEfculapii in-

figne och för et Ornament på Mercurii ftaf,

få anfes våra Finfka Tjetäjat (vifa Gubbar,

Angekokker Groenland) coluber för et pa-

nacée, fom ock för Pandora Låda, hvadan

alt ondt hårkommer. Utom deras Troll-

Runor öfver ormbett , fmörjes ftållet med
Orm-lett, eller /köljes med kalt vatten, el-

ler bindes öfver Vide (Salicis) bark, tuggadf.

med falt och furt bröd. Ormhufvud båres på
kroppen, fom et amuletum. Ormkött gifves

in, åt Folk och Få, vid häftiga fjukdoms an-

fall. Ormfkinn bindes öfver magen i Coii-

que, Barnvårkar, m. m.

Grodan rlåkt, lågges på Ormbett och

peft-fkott af furia infernalis , fom hår år

mycket gångfe.

Af Fijkar

Abbor^Mort, Eraxen- ochGddd-fettle*

nar bölder, carbunklar och emphyfemata.

Oljan af Lake-Lefver brukas fåfom van-

ligt i pforophtalmie och at förtåra hinnan - -

Med Lax-galla ingifvit i Aqva vitaeflip*

pa några Tcema. Lax-fallaka bruka ock fom-

lige dricka.

Med
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Med Ål-fett \ Brånvin curereras fyllhun-

dar och Brända får, .

Af lnfcBcr.

Scarahai pilularii elytra ingifna , tjåna

mot obftruftion. Med dels larv metas Braxerw

Gräshoppans gröna faft utur mun ftry-

kes på får/ka får.

Med Myrftackar botas värkande lemman
Af Myror i Diftiller - Panna veta de tilreda

Aqva magnanimitatis.

Loppor fördrifvas med får/ka Ahl-löf,

hvari de faftna, åfven i Brån-nåflor.

Spindlar fys i klut och bindes på halfen

mot tertian.

Af Majkar.

Onda betet (gordius) tros fuga (ig in i

hullet alt til benet och genom inelfvorne

famt förordfaka rötfår , fura ben , m. m. Ut-

drages genom pålagd fårlk Oft.

Af Ört-Riket.

Valeriana officinalis , defs decoft i ögon-

fjukor, åfven kand af Ziguenerj Roten pul-

veriferad mot convulfioner och epilepfie 5 Blom-
man til extraft åfvanpå.

Grodblad (plantago major) på allehan-

da Sår.

Menyanthes trifolia , i O! fom Humbla
mot Arthritis och rheumati/k värk , druckit et

ftop om dagen, åfven mot hypochondre och

(körbjugg.

E 5 Brak»
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Brakveds-bark in infufo purgans, och i

iftero.

Svarta Vinbärs blad och ftjelkar i De-
coft, drickes mot Peft-fkott af furia infer*

nalis.

Chenopodium (Bonus Henricus) Röts på
inflammatorier.

Angelica-rot i Branvin emot diarrhoe,

peft-/kott och fom et vanligt praefervative.

Pimpinella Saxtfraga, Eåckrot, i Bran-

vin, mag- och bröft-flårkande. Roten tug-

gas åfven.

Alfine media (Vatten narf) på fvulfter hu«

me&ans och på Brånfär.

Hvitlnk et a/månt Bond-medicament mot
coliqve, holla, maskar, byfterie* - - - -

LilliecovaUie - Blommor i Fran/kt Vin

eller Bränvin nervinum motcovulfioner , mot
flagoch contufioner in- och utvårtes, anody-

num och palhative cur.

Rumex crifpus 5 (Svinfyra) roten kokad

mot tandvärk och Decocten at tvätta fura ben.

Blåbär mot Rödfot. Lingon i Gröt el-

Jer vatten mot hetta i febrar. Tranbär fpråt-

tade i ögon efter Koppor, förtaga inflamma-

tion och tära hinnan.

Kallar -Halsbär (Daphne mez,ercuYn) år

åter et allmänt, faft högft åfventyrjigt Bond-

rVfedicament; ehuru jag för min del vift, ät

Vargar och Råfvar dåraf kan dödas , taga de in

til 27 bår, mot flitningar och Colique* Uti

Ryfs-
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Ryfs-fmörja knåda de båren med Smör, Tjä-

ra, karfvad Tobak Och Hvitl6k, famt fmör-

ja därmed fmå Barn om robenen, armar, bröft

och nafvel.

Folygonum hydropiper (Jungfru - Tvål)
gnides i (adel-brott 3 /kall fördrifva Loppor.

Ledum paluftre i Deco& och om/lag, år

åfven hår kand af Allmogen fåfom et reme-

diurn mot Siphilis. Mongen har, af egen

drift , nyttjat Get-porffer både in- och utvår-

tes, jårr.te HåggbarKs Kar-bad, och blifvit

någorlunda hulpne i !ue venerea$ faft gift-

materien, i brift af mercurialia och laxantia,

blifvit qvar i blod-maffan och åter utbruftit

efter någon tid. Diaeten har ock ej blifvit

iakttagen. Dock hafva fåren förfvunnit.

Med Lythrum falicaria (Fenn. Kuifman*
tuoho) botas fvulfter.

Prunus padus (Hdgg-barleti) brukas åf-

ven hår i form af ftarkt kar-bad och fåfom

jnfufum mot Siphilis, hvarmed några palliative

cureras til en tid.

Ronbdr åtas ftekte, fedan de blifvit fråft-

bitna , mot vattenfot och ftenpaffion.

Med blommorne af Spiraa ulmaria in

infufo utdrifves kläda 5 blandas ock i klåd-

fmörjor.

Med Nymphaa lutea Rot dödas Sirfor

och Torakor.

Ranunculus flammula repens & acris ve-

ta de bruka fom et Span/kt Flugu blåfedrag

i torr»
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i torrvårk. Linnaa borealis , lom et om-
flag i arm- och ben-vårk, åfven på ormbett.

Med Thlafpi Burfa pajloris från fönder-

fiotte et /kedblad, utdrifva de vermes inte»

ftinorum*

Frufna eller ock ftekte Rofvor lågga de

på frufna lemmar.

Med hvit och rid Väpling botas Bubo-
nes mammarum.

Mjolk-Tiflelns blad lindrar inflammation,

fåttes på oedemata.

Artemifia vulgärts brukas i bad och om-
flag i Barnfångar.

Achiliea mittcfolium. Bladen fönderftöt-

te låggas på får/ka får fåfom får-lakande.

Blommorne i mjölk kokade mot blodhoftning.

Björk -knoppar blandas i Rys-fmörjor.

Björklakan drickes mot mafk.

Af Ahl-knopp fönderftött, kokad i vat-

ten, föda iomlige ma/k och ilippa Taenia.

Brdnndfle-rötter kokas i Mjölk mot Jung-

fot och gickt.

Talljlrunt med Ledum paluftre i Decotf,

drickes hår ofta mot Franfofer. TaR-fafva
åtes nog och barken nyttjas fom oftaft til bråd.

Vide-låf \\\ om/lag i Vatfufot och De-
coften invårtes lindrar fvuUnader* Barken
mot Orm-bett,

Med Humla botas fvulfter och fvuJnader

af ftötar.

Med
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Med Afpbark kokad i vatten, fördrifva

fomlige mafk.

Enbär och Entrddsfpån veta SiphiJitici

ät betjäna fig af, til Decotf. Enerotter i

01 kokade i dyfenterie.

Polypodium Vulgäre
5
(Stenf&a) rfitrerne

i ftållet for Lakritz i Decofter, drifva maftk,

fåfom filix mas.

Lycopodium clavaium i Decoft mot Ri-

fen, men emetim$ åfvenfå brukas Mujci c»

recli mot hyfterie - - -

Sphagnurn palujlre (Rödmoffa) iåfom fval-

kande på fvulfter.

Lichen Iflandicus i afftädnade menftruis

fåfom Thée eller Velling, et fåkert Låkeme.
del, äfven i Lungfot och at utdrifva ma/kar.

Med Piper indicus (Fenn. TurkinpipparO
fårdrifva de ock maflkar och curera fig mot
flitningar och mjeltfjuka.

Ingefära, Peppar, Bomolja, Terpentin

och Camphert , åro för ofrigit alla de Medel
de veta efterfråga, och kan/ke någon gång
Dyfvels-trdck

, Qvickfilfver , Skedvatten - - -

hvilka de ock bruka ofta på et högft fkad-

ligt fått. Månne icke dårfåre vår Fin/ka All-

moge borde få på fit Språk en underrätt elfe

om Sjukdomar och bättre Läkedomar? Jag
för min del anfer det ibland Patriotijka pia

defideria, och ön/kade få fe, af en habil Me-
tlicus eller Apothekare , en Pharmacopoea 17-

Uäborgitnfts utgifvas, med utfatta Dojes och

ufus
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itfus Medicaminum , hvartil jag fökt öfvertala

Herr Apothecaren JrjUN.

F6r at kunna tjäna mina Landsmän, Fin-

narne, bar jag i Manufcript på Vafa Bok-
tryckerie en Fin/k Materia Medica i Alpha-

betifk ordning och en Läkare-Bok ; åfven har

jag i Manufcript på Finfka om Bojkaps-Jju-

kor , fom jag önfkade blefve befordrad til

Allmänhetens kunfkap genom trycket, hvar-

til jag ej fjelf åger förmögenhet, fom fattig

Bond-Pråft vid et Capeli.

Aj Sten-Riket

Nyttja mina Åhörare Saltpetter oluttradt

eller moderlag, at curefa huggfår; taga åf-

ven in i deras få kallade revåfin (moderpaflion j.

Alun eller ock Blåften^ eller Kopparrök

t>ruka de i munfkålla och för fåra läppar,

men bränna dem "ofta få, at de* få likma/k

i läppen.

Svafvel bruka de i fmörjor, taga ock

in dåraf.

Af Qyickfilfver göra de et förvand t bruk,

at taga den in, orafmetad, näftan i alla fju-

kor mot mafkar , franfos, benbrått, moder-

paffion, ref - - - •

Qvi poteft mederi fimplicibus, dolofe

& fruftra qvaerit compofita. Frantzila deo I

Augufti I78S*
Christfrid Ganander.

Sacell. loci & Philof. Magifter.

B*
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Beråttelfe til HSgl. Kongl Collegium

Medicwn, om et van/kapat Flickebarn

med en kropp, 2 hujvud, 3 armar,

4 händer och 3 jöttcr.

Uti Elfsborgs Lån, Veden Hårad, Bre-

dare? Paftorar och Sandhults Socken, 2 mil

från Staden Borås, uti et Nybygge, Näver-

hult kalladt, b!ef, dårftådes Torpare-Huftrun

Catharina Persdotter d. 22 April kl. II for-

middagen, förlöft med et lefvande Flickebarn,

hvilket iefde i 3:ne dagar och dog d. 25 kl.

6 om morgonen, blef döpt och fick namn
af Maria, hade följande fkapnad: Längden
var 17 tum.

e
2:ne yål/kapade Hufvuden, hvar-

dera med Ögon, Oron, Nåfa och Mun 5 2:ne

fårfldldte Halfar 5 Fig. i. Brofter mycket
bredt; Armar, Mage, Lår och Ben våj pro-

portionerade. På Ryggen vid forfta Rygg-
knotan var en Arm til utväxt (Fig. 2.) un-

gefår 5 tum Jång
, på denfamma voro 2:ne

vid handleden fammanvuxne Händer, något

mindre ån de andre, med naglar på Fingrar*

ne. Neder på Ryggen vid förfta Låndkno-
tan var en Fot, 5 tum lång, något platt och
vanffcapad, utan någon Fotled, hade endaft

4 Tår, Naglarne på den andra var fom en
ldo. En tum vid pafs från denna Fot var

en Köttvåxt 1 § tum Jång och fmai fom et

Lillfinger. § tum öfver Anus ån en mindre
våxt liknande en Nafvelftrång, fom tycktes

vara
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vara afklipt, hvilket dock Föråldrarne nekade
til. Genitalia nog flora.

Modren berättade tillika, at då hon ga£

dia åt Barnets ena mun, jolrade och pep det

jårat med den andra och tvärtom , de fom-
nade och vaknade lika , dogo äfven på en
gång, hade ordenteliga öpningar på båda
vi fen.

En månad trodde Modren fig kommit
för bittida.

Hade ej haft mycken fvårighet vid för-

lofsningen, fom ej heller fkolat påftådt mera

ån en half timma 5 det blef födt med fötter-

ne före, utan vändning eller någons tilhjålp.

Modren blef får ofrigt betjänt vid detta til-

fälle af en Bondhuftru.

Under (it hafvande tilftånd fade hon fig

ej blifvit fkråmd eller vifte någon orfak, fom
kunnat förorfakat detta Barnets vanlkapnad.

Den befynnerliga omftändigheten har for

3:ne år fedan händt, at en Ko, på famma
ftälle, fick en Kalf, fom hade 2:ne hufvuden,

hvilket mig berättades få vål af Torparen
fjelf, defs Huftru och flere Bönder i granika-

pet, hvilka denfamma fedt.

At få öpna detta Barn begårtes , för at

blifva underrättad om defs invärtes tilftånd,

livilket dock Föråldrarne enträgit och på det

högfta nekade, livarföre därmed måfte afftås.

Carl Clemens Flodin.
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Hydröps Ovarii (a).

Én Fru, 27 år gammal, af et muntert

finnelag och tåmmeligen fetlagd, begynte år

1786 i Maji månad beklaga lig öfver någon

magvårk, liknande fugningar hos en fattande,

fom dock var få lindrig, at hon aldrig tyck-

te ckt löna mödan at nyttja några Boteme-
del. Kärt därefter begynte magen at höja lig

,

föm dock anfågs fnarare för en tillagande

fetma, ån någon fjukdom. I Septemb. må*
nad gjorde hon et fvårt fall nedför en trap*

pa, hvarvid den vånfira fidan blei med lådan

våldfamhet böjd, at hon dåraf hade fleje da*

gar obehageliga känningar* I början af Ofl*

fick hon lindrig rödfot , fom om några da*

gar geck öfver. Dårpå yppade fig i flutet

af famma månad, en morgonftund, en den
håftigafte vårk vid Crifta oiTisilii, föm fprid*

de fig åt alla kanter rundt omkring. Innan

aftonen lindrades val plågorne, men åter*

köromo med lika häftighet innom några da*

gar. På detta fått förhöll varken lig vift i

2ö månader, med 1, 2 3 > J
a underftundöm

8 dagars drågeliga mellanlfcåf. Rånflan af

varken var ganhka föränderlig: ån var den fom
e* ftygn, ån var den flitande, ja underftun-

X.B.N:o6* F dom

(a) Upiatt af Stads-Phydcus i Gefle Do&or Säntesson,

och fria honom genom Prof. AcRel i Upfala, fom
åfven hirrådr Patienten fom Läkare* infånd fil Qe*
neial-Due£tcurcn och Riddaren af Acrel.
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dom få lik barnvårkar, at den fjuka fjelf

mifsfånkte et foetus extra uterinus; en möje-

lighet fom hon hade inhämtat af Kongl. Ve-
ienfkaps-Academiens Handlingar, hvari om-
förmåles en dylik håndelfe. Vjd famma tid

begynfe magen at blifva hård litet ofvanföre

naflen, famt tiltaoa i vidden och det til en

grad , at den innom 3 veckor var \ aln ftur-

re i omkretfen ån förut. Emellan, men i

iynnerhet under Paroxyfmerna infunno (Ig åt-

/killiga hyfterifka fymptomer, fom borboryg-

mi, ruåus et flafus, (hvilka voro et fåkert

tecken til Paroxyfrnens nåra foreftående Hut)

åckel,' krattningar, rysningar, gåfpningar,

nysningar, hjertklappning och dåningar, m.

ID. Utomdefs befvårades hon ofta af fmå

får i munnen, hvilka fnart läktes af fig fjeif-

va,# och var det befynnerligt at den fjuka al-

tid tyckte fig må båttre då de vilade fig. Al-

drig förmårktes fvullnaden i magen vara rör-

lig, fom föregifves altid hända i åggfiock*

vattentoten. Emedlertid nyttjades åf/killigtj

men ingenting lindrade plågorna mera ån

Jjnmma kar-bad, åderlåtningar och cliftirer.

Af alt detta trodde man i början at fjukdo-

irten var en vårkebg tympanites; men denna

milstanke vek fnart för en mera grundad,

nämligen den, at vänftra åggftocken var på
något fått (kadad 5 men hvari felet egenteli-

gen beftod, om det var en icirrhus , hydrops

ovarii &c.
9
det var ej få lått at utröna. I den-

na
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na tanke fiyrktes man af följande (kål: i:o

at opiata och antifpasmodica, långt ifrån at

lindra, ökte tvärtom varken. 2:0 at den fvå-

rafte varken hade praecift (it fåte på det ftål-

Jet dår ligamenta uteri lata fåfla (ig vid Os
ilii, och dår ligamenta uteri rotunda iprida

(ig i vecket. 3:0 at pulfus, alvus, urina et

menftrua, voro naturlige och ordenteliga.

4:0 at inga tecken til vattufot företedde fig.

5:0 at plågorna altid voro håftigaft då renin-

gen inftundade, och åndteligen för det 6:t«

fick man anledning til denna tanke af de fö-

regående fjukdomar» Någre år förut hade

hon haft en långvarig blodgång efter en fauffe

couche, dårpå en ifchurie ganflka envis och
periodifk, fom åter lämnade rummet åt en

fluor albus , hvilken ännu fortfor. Denna
tanka fick en ny grad af ljus, då man i 18
månader begynte märka någon flu&uation.

Nu mera anfägs pzracenthefis för det enda
hvilket återftod til lindring af den fjukas plå-

gor. Den (kedde ock af Herr Profefibr A-
crel i Upfala, fom både når och frånvaran-

de hade bitrådt den fjuka med fina mogna
råd. Inemot 1 § kanna tjockt och grumligt

blodvatten utrann då , faft med mycken fvå-

righet. Håraf feck den fjuka en mårkelig

lindring, fom dock ej varade längre ån i 5
veckor, då man åter nödgades (krida til o-

perationen. Ifrån den ftunden hade hon al-

drig någon häftig värk* Men däremot afto-

F 2 go
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go krafferne anfenligtj en tårande feber in*

fant (ig med diarrhce och en fafelig oro e-

mot aftnarne; Menihua, fom hittils hade vi-

lat lig ordenteligen vid hvarje period , uphör-

de federmera för alltid. Händerna blefvo

öfverdragne af fjållaktiga reformar, fom ej

Jitet ökade plågorna. Nu trodde man at

hennes förlofsning annalkades, icke defs min-

dre hämtade hon (ig få fmåningom , at nå-

gra månader gingo tammeligen drågeligt för-

bi. Hårtil bidrogo opiater måft, hvilka , ehu-

ru de altid förut gjorde plågorna fvårare, blef-

vo nu mera efter andra tappningen få nöd-

vändiga, at hon hvar afton måfte intaga dem,

om hon annars (kulle få någon lifa för oron

och någon fömn om nätterna. Emedlertid,

fedan hon ej tillåt operationens förnyande,

tiltog magens ftorlek ganfka mycket; i lam-

rna mån aftogo krafterna och matluften. De
nedre extremiteter begynte åfven nu at blifva

cedemafeufa , hvilket tilförene aldrig förmårk-

tes. Åndteligen infunno fig tåta kråkningar

och en fömnfjuka, fom /luteligen ändade tig

i et dödande /lag, fedan den fjukas elände

varat i 2 i år.2

Obduflio.

l:o, Längden emellan bröftbenet och

naflen 3 qvarter och I tum, magens vidd

var 2 1 aln. Tre tum ofvan naflen kändes

en
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en hård rand, (om delte magen lika fom i

tvånne delar, den nedra och öfra, bagge långt

mjukare an den omtalte randen. Naften ha«

de för öfrigt få mycket fånkt fig, at han (va-

rade jåmt emot limbus otfis pubis.

2:0, Litet eller intet fett fants vid buk-

muftlarne, och var peritoneum tunnare ån

vanligt.

3:0, Vid öpningen företedde fig 2:ne

blåfor, den öfra två tredjedelar om intet tre

fjerdedelar ftörre ån den nedra. Den fed-

nare upfylde hela bäckenet, var endaft faft-

växt vid Os pubis förmedeift en fin tela cel*

Julofa, och (teg åfven til ungefärligen 3 tum

öfver defs limbus* Den öfra upfylde hela

den öfriga buk-caviteten ända under diaphrag-

ma, få at blott någon del af inteftina tenuia

fyntes i vänftra fidan vid Mjälten, och var

med et tvär hands bredt band fäftat vid Lef-

rens yttre kant och vid diaphragma. Sjelfva

hinnan, fom utgjorde blåforna var til tjock-

leken lika med den peritoneum vanligt har,

och til defs yttre utfeende likafom mufculeu-

fe. Til vänfter vid inre ytan af öfra blås-

binnan voro faftvåxta åtfkilliga ftycken af brofk

och ben, ftörre och mindre, ifrån iandkorns

ftorlek til några tums i längden. Ingen lik-

het, om icke gifsnings-vis, kan jag doc»: fin-

na emellan deffe och de, fom åro hos fo-

der, ehuru jag förvarar et, fom är ftort och

åtminftone til någon del offcadaf. Hår och

F 3 där
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dar vifade fig flere flags tumöres cyftici,

e
få-

fom farcomata , atberomata, m. m. Ofra

blåfan var faftvåxt blott vid peritoneum, fom
betåckes af mufculi abdominales.

4:0, Bägge blåforna voro fulla och ut-

(panda af en gråaktig purulent matiere, lik-

nande Chocolade kokad i mjölk och utgö-

rande 5 kannor, och fårenade med en tjock,

bård och fpånftig tela cellulofa , fom kunde
lått /kiljas ät, undantagandes vid vånftra fi-

dan, där de hängde tilfammans förmedelft

en canal, fom utgjorde communicationen dem
emellan, och var til vidden 1 \ tum och til

längden ungefärligen §, Membranen, fom
utgjorde denna canal , var til tjockleken lika

med blåfornas. Håraf fynes at det var juft

denna blåfornas förening, fom utgjorde den

i förfla momentet omnåmde hårda rand.

5;o, Vid högra fidan midt emot före-

ningen emellan bagge blåforna, var en min-
dre blåfa, til ftorlek, utfeende och figur Jik^

nande vefica fellea, hvilken var fåftad vid pe-

ritoneum förmedelil en lång och röd ftjelk,

och var til hälften fyld med en tunn lympha.

På ena fidan fyntes en hvitmen ogenomskin-

lig flack, fom et ftörre fiMjåli,

Högra ovarium fri/kt, men något ftort;

däremot felades helt och hållit det vånftra.

! dels ftåile upkom dår den nedra blåfan, i

form
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form af en tarm af ungefärligen i tums vidd

och 3 tums längd, hvilken vidgade fig i den
proportion fom Figuren utvifar.

7:0
3
Uterus var ej ftörre ån den plågar

vara hos dem, fom ej födt barn, för ofrigt

gan/ka hård och brofklik.

8:0, Til vånfter fyntes på mufculus pfoa9

et ftort Krdftfär , vift 3 tum långt och I

bredt: befynnerligit at den ofverliggande ne-

dra blåfan var litet eller intet anfrått.

9:0, Af omentum funros få eller inga

öfverlefvor.

Figuren 3 utvifar blåfornas utfeende och

förening.

I anledning af alt detta torde mig tillå-

tas få göra följande tillagg:

5tte månaden ifrån fjukdomens början

proponerades af någon Operatio Casfarea, i

den affi$}t at uptåcka hufvudfelet och åfven

undanrödja det 5 jag hoppas at vinna tilgift

om jag något närmare graqfkar den faken;

Operationen afllogs af följande /kål:

X:o, At Operatio Caefarea hos Barnafö-

derfkor (det enda tilfålle då den vanligen an-

vändes) år altid högft vådelig faftån fubjeäet

år fri/kt i alla andra affeenden och faftån U-
terus drager lig ihop och därigenom fjelf he-

lår fåret y huru mycket vådeligare hår, då Pa-

tienten redan varit få illa fjuk i 5 månader,

F 4 och
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och då man med vifshet fåg at något vi«

fium organicum ägde rum in ima pelvi?

2:o , At man ej med fåkerhet vifte livar-*

jjti fjelfva fjukdomen beftod. Öm det t. e.

varit en fcirrus ovarii, huru kunde den bort-

fkalas genom en fådan aperation? Om det

varit en hydrops ovarii, huru kunde defs

återkomft förebyggas, om ån operationen gådt

aldrig få lyckligt? I bagge fall hade Patien-

tens lif varit i ytterfta fara och om opera-

tionen lyckats, likfom för intet otftådt de

fafeligafle plågor 5 och. hvilken Läkare i hela

Verlden hade. velat på en /lump foretaga Hg
en operation få fåkunnig i fin början, få o*

vifs i (in utgång och få grym under vårkftål-

landet ?

^:o, Om man å» hade kåndt at fjukdo*

men hårrörde af en faetus extrauterinus,

få hade åst helt vift varit för fent at företa-

ga operationen i <J:te månaden , ha Ml foffret

då hade varit redan öfver et år, fom /kön-

jes af magens tilvåxt, fom började i Maji

månad, hvadan år ganfta troligt at fodret dä

redan åtminftone til någon del var uplöft

;

men fåkert år det, at redan i förfta och följ-

akteHgen åfven i ^:te månaden, bagge blå-

forna och följakteligen en tam Arte medica

quam Chirurgica incurafrilis hydrops ovarii, vo-

ro tilkomne, tom med vifshet kan flqtas af
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magens häftiga tilvåxt och af den hårda ran-

den, fom utgjordes af blåfornas förening,

och fora förmårktes åfven uti förfta må-

naden.

Sjuklighetens förhållande vid KongL Ör-

logs-Flottan i Carlscrona, J789.

Ifrån den 20 Martii til den 13 Maji hafva va-

rit ijuke , af ,

Volontair-Regementet - - -• 10^0.
Nya Volontair-Regementet * - 124.

Kongl. Maj:ts Regemente * •> 103?.
Sprengportfka Regementet * «• * 707.
Coopvardie dito . * , - 39g,
Indelnings dito • xm.
Roterings-Båtsmån - • • - 85!9 #

Förhyrde Matrofer - • • ' • 399.
Skepps-Gäflar -, * 7g.

Gratiaiifter och Arreftanter - * log.

S:ma 13,531.

Döde fedan Flottans hemkomft i Novem-
ber månad • - - - «. 910,

Arvid Faxe.

Hårunder åro ej Under-Officers, Vårfs-

Handtvårkare famt Timmerman begripne,

fom gjordt omkring 200 fjuke om dagen.

F 5 Sam-
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Sammandrag af Väderleken jSr OBober y

November och December J788, jäm-

te gångbara Jjukdomar i Stockholm.

I Oclober var Thermometern Ö (Ver frys-

punkten anda til den 17, famt den 6 och 7
var han II och 12 gr. dårofver i morgon-
ftunden 5 middagen åter anda til 14 gr. —
Efter den 17 började nattfrofler, doch ej hö-

gre ån til <; gr. under, d. 20. — Vinden var

hufvudfakeligen V. med dragning mer eller

mindre i N. — Forfta Snå d. ig, urväder

d. 2<J. Barometern högft d. 10— 25,88; ^gll

d. 24 — 24,865 Norr/ken d. 31.

I November var Thermometern åter öf-

ver fryspunkten anda til den 14 och den 5

hela 7^ gr. — Sedan merendels under anda

til 1 1 gr. d. 16. — Vinden hufvudfakeligen

V. forfta hälften med Sydlig och fedan Nord-

lig dragning. — Sno och urväder d. 15 och

17. — Clara Fjärden var tilfrufen d. 17.

—

Norr/ken d. 4 Nov med S. V* ftorm och d.

22. — Barometern hågft d.25— 26,205 lågft

d. 14 — 24,93.

I December var Thermometern Mnåigt
under fryspunåen , d. 29 var han 22 gr. och

de flåfte dagar öfver 12. — Vinden hufvud-

fabeligen N. med dragning måft i V. och

några dagar i O. fnögade 12 dagar mer

och mindre, de öftfge mulit, d. 15 fymes
2
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2 Vader- Solar, Norr/ken d. 22 och 25. —
Barometern högft d. i, 26,03; lägft d. 24,

24,67..
Sjukdomarne voro : Halsfluffer , hofta och

andra anftöter af en tidig (trång Vinter, men
inga Epidemier. #

I allmänhet var året 1788 mer ån van-

ligen frifkt både i Hufvudftaden och Provin-

cerne, enligt Herrar Prov. Medicorum til

Kongl. Coliegium Medicum infånde Erabets-

Beråttelfer.

Våren började 1788 d. 7 April. Som*

maren d. 3 Junii$ Höften d* 16 Sepf. Vin»

trcn d. ig Nov. Störfta kölden var den 3

Martii 23 gr4 Störfta vårmen den 17 Julii,

30 grader.

Sedan 1753 finnes af Våderleks-Journa-

lerne ingen få ftrång och fortfarande köld

hafva varit i Stockholm, fom detta år infal-

lit i December månad.

Väderlek och gängbate Jjukdomar i Stoc-

holm mänaderne Januarius , Febr. och

Martius 1789*

I Januarii månad var Therm. fiörfta de-

len under frys-pun&en , anda til 2^. gr. den
12. Dock voro fiere dagar åfven Ofver, få-

fom d. 19, 23. 2 § gr. 25, 26 och 27. —
Vi**
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Vinden ombytlig, mycket N. i V* dårnåft V.
i S. minft O* Barom. högft d. 6, 26,29,
flere dagar öfver 26,00, lågft d. 19, 24,56$
fnögade i 9 dagar, rågn i 3, Norrjken åen

U, 13 , 19-

I Fehruarius: Thermometern under frys-

punkten måft hela månaden och d. 3 lågft 12 gr,

men d. 15 och 16 öfver, anda til 3 gr. —
Vinden de förda 6 dagar O. med N. dragn

ning, fedan kaftning från V. til S. efter den

23 åter O. med dragning måft til S. — Ba*

rometern högft d. I, 25,82. — Lågft d. 20,

24,615 fnögade i 19 dagar, Norrjken d. 16

,

17 28-

I Martiusi Thermometern under fryspun-

#en aila dagar, minft 3 gr. d 4 25 , måft 21
gr, d. 8- — Vinden O. med N. dragning

til 16, fedan N. til d. 23, därefter dragning

i O, til d. 26 och fedan i V. — Barometern

högft d. 7, 25,865 tégft d. 19, 25,33, lö-
gade 16 dagar, Norrjken den 2, 3, 4, 7,
17, 27,

Sjukdomarne hafva måft varit Intermk-»

tenfe Febrar och hos många Remitterande,

fom ibland vift fig maligne5 dårnåft Angina,

Tuflis Catharralis och något PJeuritiSj följ-

der af en ovanligt jåmn och ftrång Vinter,

utan minfta tå, hvarigenom fattigt Folk och

de
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f?e fom nödgats vara ute, mycket lidit.

Scarlatina har ock vift fig fporadice med fi-

na vanliga följder: hudens affjållning och

vattenartade fvulnader, når afföring blifvit för-

fummad.

Vharmacopceia Collegii Regalis Medicotum

Londinenfis , 4:0 1
London J788. Re-

cenjion ntur Lond. Crit. rem. MarU
17889 af Doäor O. Sviartz*

Femtio år åro förflutne fedan (ifla Up-
lagan af Jen Londonfte Pharmacopceen bief

utgifven. Under denne tiden hafva Pharma-

copoer i Wirtemberg, Brunsvik, Stockholm,

Köpenhamn och Edinburgh blifvit förnyade.

Coll. Lond. har oaktadt detta låtit långe be-

ro vid den gamla Editionen af (in Pharma-

macopée, fom innehåll många goda och pröf-

vade före/krifter 5 och faftån någre orimlige

och öfverflödige dar funnos, var dock anta-

let ftörre af mycket vackra Compolitioner,

3n i någon Pharmacopée af den tiden. Col-

legii värdighet har altid blifvit iakttagen i de-

ras utgifna Arbeten. Deras före/krifter åro

korta, precifa och fuilkomligen klara för min-

dre kunnige, men de akta fig för fmåfaker,

efter det icke år et Cheraiftt Vårk. De ut-

lämna
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Jåmna Cosmetica &c. fom ofta upfylla åtfkiU

Jiga högt värderade utlåndfka Pharmacopéer
och de vågra at biftå Kocken el'er Socker-

bagaren.

Foretalet år ganfka prydligt, famt för-

klarar pödvåndigheten af namnens förändring,

orfakerne til antagandet af arbitraira termer

i anfeende til Aikalia, och Collegii upföran-

de i andre mål. En Catalogue på Materia

Med. följer dårpå, och Collegium har nu

fölgt exemplet af nåftan hvarje utlåndögPhar-

macopée, at tilfåtta Linnjei Generifka och
Trivial-namn på de vegetabilier och Djur,

lom til nytta åro a*n"ånde4 St/la Editionen

hade endaft Casp. Bauhins namn, emedan
LiNNé var ånnu okånd. Från förra Cata-

Jogen hafva de uteilutit Acacia $ Agaricus

;

Sem. Ammeos & Amomi 5 rad. Arifioloch.

long. & ten» fol. Artemifut 6c Atriplicis

;

Bdellium; Bitumen jud$ Bolus Armen 5 Lig»

num Buxl; fol. Calamintb. OcuU Cancror.

Carpo-Balfam ; Cafumunar^ Cepa$ Chamce»

citys} Chamcepitys 5 Cojlus ; Diä. Cret. Elati~

ne\ Fuligo; GladioU luteus.Gum.Elemiy He-

der, terrefir. Hypocift. Hyfopus; Juncus 0-

dorat; Succus Kerm. Lamium alb* Bez,oär

;

Lichen Cinereus terreflr* Malabathr) Mar-
garita; Marum vulg. Matricaria] Meun\
Sem. Napi 5 Närd» Celt. & Indy Nepeta 5 0/?o-

Balfamus; Ova\ Paonia; Paralyjis', Petrof.

Macedon ; PimpineU. Piper a\b* Polium $ Pix

Arida\
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Arida; Stinci\ Scffeli ; Stachasl Thereb.

argentor. Thlafp, Thymus Citratus> Flor. Ti'

Ha $ Trichomanes ; Vipera*— UvapaJJa: Ace-

tum Hart. &c. finn|« under termen af Vitis;

och hvar och en Metal-Kalk eller Salt finner

man igen under titeln af den Metallen.

Ibland tillaggen åro : Acetofa 5 Acidum
Vitriolicum (a) Aconitum, Arnica\ Avma\
Balfam. Canadenfe 5 Bardana ; Cicuta ; Cyna-

ra folia; Colchicum; Columba ; Digitalis;

Gentjla^ Ginfeng; Gratiola; HeOeboraJIrum;

Jfiyocolla; Juglans 5 Kino; Mex,ereum; Pa«

reira brava) Piper-Jndicum
; Qyaffia; Quer-

cus$ Ribes nigr. & Rubr. Ricinus ; Santo-

nicum 5 Seneka , Sima-Ruba ; Siurn ; Spigelia ;

Staphifagria ; Taraxacum 5 Tuffilago 5 Liva Ur"

fi; Zincum.

Af de enklare prseparaticnerne, åro de
fåljakteligen utelämnade hvareft artiklarne ej

finnas i Mat. Med. Scilla ufta , Rhabarb. u-

fta , Myriftica ufta , Styrax colat. åro utftruk-

ne. Styrax år renad på annat fått och en

formel tillagd at rena Gum. Ammoniac.
Conferv. Cochlearia , Mentha, Ruta , La-

vandula. Malva & Rorifmarin, åro borttag-

ne. Conferva fcillae & Ari tillagde, Condkae

åro aldeles borta. Succus Infpisf. Rib. rubr.

Citr. föl. Cicut. tillagde. Af extratf. åro E-
nulcz camp. Aloes & Ligo. Gvajaci uteilutne

och
m< « ' 1 ii — i, 1

w 1
1 + 1 1 i,

(fl) Den år ju förut incagen under namn af Oleum
Vittioli. Red»
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och i deras ftåJJe Ext. flor Chamom. Extf,

Refinof. Cafcar. & Kinkinas
?

Extr. Aqvof*

Sennas införde. Extr. ca harticum år förbät-

trad genom tillagg af Sem. Cardamom. vid

Jjlutet af infpiffation, ganlka litet och i fub-

ftance. Det år nu kailadt Extraft. Colocyn*

thid. Compofitum.

*Liftan på Olea exprefT. år ökad med OU
RicinL 01. Effcntial. med OK anim. Dippel*

Spir. Thereb. rectificerad genom defs deftiila-

tion ifrån Vatten: 01. retijic. Ambra & 01.

Aromat. af Liqv. Anod* Hoff. under namn
af OU Vini. Man har utlämnat mycket; få-

ledes finnas ej mera 01. rhodii , abjinth, Ma*
joran, Ruta, Sabina•, Flor» Chomorn., Aneth.

Cumini, Buxi Copaiva.

Dar finnas månge förändringar på SaU
terne; Acid. Vitr. år infördt och defs ftyrka

beftåmd genom defs gråvit, fpecifica. Från

denna Syra åro Acidm Nitr. , Salis öc Aceii

formerade och deras ftyrka på lika fatt ut-

märkt. Acidum Aceti år en egen Ättika di*

flillerad från Koppar. De andre Acida åro

Sal & O!. Ambre, flor. Benzoes, fom ännu

år preparerad genom fubl i mation. Af Alka-

lia finnas Alk. preparat. Nitrum och Sal Am*
moniac. $ en Solution af Alk. Caujlic. <&

Mit. kallas Aqv. Kali och Aqva Kali purt

en fol. Alkal. Caujl. (Kali purum) och Celx

cum Kali puro, en faturerad folut. af Alk*

Cauft. mtd Kalk* Spiriu Sal. Ammoniac. är

Aqvå
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4qva Ammonnia; det med Calxviva: Aqva
Amm. purs. Spir. C C. kallas Liqv. Vo~

lat. C. C
Neutral-Salternc åro Kali Vitriolatum\

(Sal. polycreftr.) Natron Vitriolat\,*(Nitr. cu-

bic) Natr. purific. 5 Ka// acetat. (Sal. diure-

tic) 5 /fy?;d Amman, acetat. (Spir* mlndcr'ert) >

Kali tartariz,at. (Tärt. Solub.)$ Natron Tar*
tarn.at (Sal Rupellenf. 5 Alum. Purif. & l/-

yfora. Salterne åro be/krefne med ftörfta nog*
granhet och nätthet.

. Magnefia fynes nu för förfla gången i

en Engel/k Pharmacopée. Defs praeparation

famtcalcinations-fåttet åro riktigt be/krefne. Af
«fo*/i>W-praeparationer åro Flores fulphuris loti^

Kali fulphuratum (Hepar fuJph.), Oleum &
Petroleum julphuratum (Balfamum fulpli.) och
Sulphur prcecipitatum

,
praeparerat af Hepaf

fulphuris.

Af MetaJli/ke praeparat. finnas Antimo*
nium calcinatum, Crocus Antimon. år förbät-

trad genom tilfats af litet Sal Comm. efter

deflagration. Antimonium Muriaium prepa-
rerat af lika delar Crocus Antim. och Acid.

Vitriol. Sal Comm. tillågges ledan, hvarige-

nom en dubbel attraktion upkommer. På det

fått fynes Caujlicum Antimoniale få en tilfats

af Aér purus och liknar i detta fall det cor*

rofiva fubhmatet. — Pulvis Antimonialis , fom
fynes årnat i ftåller för James Powder. Det
öfverenslcommer tåmmeligen därmed ^ undan-
X.£.N:o7. G ta-
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lagandeg at Han (James) från/kiljde det å*

ierftående Phlogifton genom kokning i {mål

t

Salpeter, då Coll. fårordnar detfamma böra

(ke med hetta endaft. Detta Pulver förfär-

digas fålunda: R. Antirnonii in pulv. craff.

trit» Corn. C. raf. ana Libr. 2. Mifce et

injicc olltf ferrece latce ad rubedinem calefattcB

8f affidue agita donec Colore cinereo fuerint»

Materiam refrigeratam in pulverem tere &
crucibulo loricato immitte, Crucibulum aliud

inverfurn
3

cui parvum fit in jundo foramen ,

luio conjunge. Jgnem fubminiftra ,
qvem ad

rubedinem fenfim auge , & ita auflum ferva

per Horas 2. Denique materiam frigefaflam

in pulv. fubtiliff. tere.

Sulphur Antim. pracipitat. år nåftan det-

famma fom Kermes mineral» och förordnas

at praepareras på annat fått ån tilförene. An-
timonium tartarifatum bör göras af Crocus

Ant. med öfverflkott af Cryft. Tartari och fe-

dan cryftalliferas. Antimpnium Vitrijicatum

(Vitr. Antimon.) följer federmera.

Caufiicum Lunare kallas nu Argentum
nitratum, och göres med en fiörre propor-

tion Acid. Nitri.

Flores Martiales prepareras af Limatara

ferri, och kallas ferrum Ammoniacale.

Rubigo ferri förordnas at [ke med vat-

ttn i ftållet för Ättika vid rättning.

Ferrum Tartarifatum göres genom bland-

ning af Jårn-fUfpäo , med tvånne gånger mera

Cryft.
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CryJI. tärtart til en tjock grötj fom expo-

neras för luften en vecka, och fedan torkas

och pulveriferas.

Sal Martis kallas ferrum Viiriotatum.

Af Mercurialia förekomma Hydrargyrus

purificatus genom deftillation med tillagg af

Jårn-filfpån i retorten.

Uydrarg acetatus år Pulvte cintreus Ph»

Ed. fällan mera calcinerad , uplöft i Acidum
Aceti och cryftalliferad. Detta år troligen

Keysers Medicine.

Hydr. cum creta beflår af 3 uns Mercu-
rius tnt* med 5 uns Kalk, och åmad at in»

taga ftållet af en gammal praeparation Merc*

Alkalifatus*

Hydrargyrus Mufiatut eller gamla cor*

rofiva fublimatet praepareras fålunda: R* Hy*

drarg. purif. Acid. VitrioU ana Libr. 2. Sal

muriat. ftcut. Libr* 3 § Mifce Hydrarg» c*

Acido in Vafe P"itr. & coque, frigcfa&um mi*

fcc in Vafe vitrco cum fåle muriat. tum in

Cucurh.Vitr. fublima Calorefenfim autlo. Ddn*
materia fublirnata a fcoriis feparetur.

Calomelas (Mercur. dulc.) följer > och
Scheeles Calomel (Hydr» muriatus mitis) åf

tillagd.

Hydrarg» nitrai, ruber (Merc.corrof. rub>)

år preparerad genom tiilågg af en liten del

Acid, Salis til NitrL
Calx Hydr. Muriati år Merc> Pracip*

élbuu

Q 2 JEtiops
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Mihiops mineral* flår ånnu til fkam får

Chemie och Medecine qvar under namn af

Hydr* cum fulphure,

Cinnabarisfaclit. (Hydr.fulphurat. ruber)

har en mindre del af Svafvel , och följakteli-

gen torde ej blifva aldeles obrukbar.

Uti Hydr* Vilriolata {Merc. emet.flavus)

finnas 'Mercur och Syran i Jika proportion.

Saccharum Saturni kallas Ceruffa Aceta»

ta, och i flåilet för Goulards praeparation år

en blandning af Libr. 2 och 4 uns Lithargyr.

til. en kanna af Acét. diflillar.

Zincum cakinatum praefereras för flores.

Hvit Vitriol renas genom tillagg af litet

jicid. Vitr. /om åter uplöfer Saltet och fedan

cryflalliferas.

Af Aqvce diJliJJata finnas Aqva deftillafa

fimpl. j Anethi; Cinnamomij Fcenicul. fem. 5

rrenth. fat. & piperir. 5 Pimenti$ Pulegii &
Rote.

Jbland Spiritus diftillati fTnnas: Alcohol;
Spir. aeth. Vitriol.; Comp. 5 Spir. aeth. Nitrof.

Spir. Arnmoniae (Sal. Ammoniaci)$ Spir. Am-
moniak faetidus 5 Spir. anifi compofitus$ Spir.

Carvi \ Cinnamomij Juniperi compofita 5 La-

vandulaej Menth. piper; Menth. fativ.; Nu-
cisMoichat$ Pimentif Pulegii 5 RapbaniCom-
pof. & Rorifmarini.

Decofl C. C. har en ftörre proportion af

Gumm. Arab. ån Dccocl alb. för hvilket den-

na fubftitueras. Decoft. Corf. peruvian, Hef-

iebori

,
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Jebor*, Ulmi, Hordei, pro fomento & e-

nemafe.

Decoft. Pcftorale kallas nu Decofl. Hord.

eompolitum.

Mucilagines åro: Amyli, Gummi Arab.

och fem. Cydonior. Infuf Amarum kallas

Infuf. Gentian. compofit.

Infuf Senna kallas Inf. Scnn. Tatari*

fatum.
Tinfl. rofar* kallas Inf. rofae.

Acetum Scilliticum har en tolftedel af

Brånvin.

Vinum Aloés år den gamla Tin&ura facra.

Vin* Antimon* göres med Vitr. Antim.

Vin- Antimon. Tartarifatum år en fo!u-

tion dåraf i vatten med fyra gånger få myc-
ket Vin.

Vinum ferri göres med hvitt Spanflkt

Vin i ftållet for Renlkt och utan Aroma.

Vin* Jpecacuanhce göres med famma Vin,

utan Flaved. cort, Aurant.

Vin. Rhabarb. hindras från gåsning med
Jitet Spir. Vin.

Tinflura Aloés år fötmad med litet La-
krits, fom åfven något förtager fmaken af

Aloe.

Tina. aff<t fettid. BaJJ. Tolutan & Pe~
ruv. göres med Spir. reclif. Vini.

TinBura Bennoés compofita år den gam-
la Balf. Travmaticum.

G 3 Tina
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Tin&ura Cinnam Compof. år den fordna

37#A Aromatica*

Tina» Cardomom* Compof år den gamla
Tinft Stomachica,

De nyaTinflurerneåro: Cafcarillae, Co*
Jumbae, Cort. Aurant., Peruv. compof. (Hu-»

xham.), Galbani & fcillae.

De ändrade namnen åro; TinB.Catechu;

(Japon*) — Ferri muriati; (Tina, mart. in

vSpir. Salis) —- Gentiana Compofua\ (Ama-
ra) *** Gvajaci (Gvajacina volafilis) 3 •*>* H*/*

/*&or/ N/gr/ (Melampodii) 5 — Lavand* Com*
poj* (Spir. Lavand. Cornp.); — Opii (Tin#,

Thebajc,); —Opii Camphorata (Elix, pa*

reg) l -*• Sabina Compof, (Elix. Myrrhae

Compof,) 5 — Rhaharbari Compofua, Men
T/>?# Antimonii. — Cor*. peruv. volat.

—

Fuliginis. »** Flor* MartiaU — Saturnina* —

*

Veratri, -+* Styptica. -~ £0//. Gvajac* *^
E//x. ^/rr- /e/U & Dw/c. finna? ej i denna

Uplaga.

7«/e/\ f Camphora år Atf/#f. Camphora*»

ta dår Camphem förut år rifven med litet

Spir* Vin*

Julep. t Creta år Mixt. Cretacea.

i Mixt* Mofchata år Mofchus fufpende*

rad genom Gumm, Arabjc

Liavor Anod* Uoffm. förekommer under

rsamn af Spir. JEth, Fitrioh Compof* och år

f*mman fatt af et halfftop (qvart.) Spir. Dulc«

Virriol, til 3 dracbm. OU Vinu
Spir*
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Spir» Ammonia Compofitus kallades för-

ut Spir. Volaf. Aromat. och Spir. Amman,
fuccinatur. (Eau de luce.)

De ende Syruperne åroiAlthea; Caryoph.

Ruhr.; Cort. Aurant. ; Croci^ Succ. Limon.;

Papav. Alb. & Errat 5 Rofa$ Spina Cervina

;

Tolutanus; Viola 6c Zingiberis*

Af Mellia Medicata åro Mel Rofa &
SciUa j Oxymel JEruginis med en f:te-del en-

daft af den qvantité ALrugo, fom den ågde

då den kallades Mel ALgyptiacum* Oxymel
Colchicum år ny.

Pulvis Aloetkus kallades förut P. Hierai

Picra*

Pulv. Aloeu c. ferro år i flållet för Pilf.

Ecphraclic*.

Pulv. Aromat. flår i flället för Spee. A-
romatica.

Pulv. Ipecacuanh. compofif. för Dovers
Pulver.

Pulv. t fcammon. Compof. år ftarkare 5

och Pulv. fenn* Compof» har mindre Aroma-
tica. (Men Pulv» e Ceruffa, eChel. Cancror*

Compof» Contrajerv. Compof, åro ånnu qvar

at fkåmma ut Vårket).

Pulv. Opiatus år Opium förenat med
bråndt Hjorthorn i proportion af 1 gran til 10.

Pulv. e fcammon. c. calom. år en för-

bättring af det gamla Pulv. Bafilicus.

Ibland Trochifei åro T. e Magncjia för

förda gången tillagde.

G 4 PiU.
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PiU. ex Aloe åro gjorde af Aloes extr,

gent, & fyr. Zingib.

PiU. ex Aloe cl Myrrhce åro de gamla

Pill. Rufi,

PiU» c Gummi åro Pill. Gummof. och

PiU. ex Hydrargyro åro Pill. Mtrcuriales*

Elefluaria åro få : é Cajfia ,
Joammonio

,

jenna (eleft. lenitiv.)

Confeäio Opiata (Philonium Londinenfe).

Cow/, Aromatica (Conf, Cardiaca).

Ibland Aqva Medicata ftår : Aqva Mum.
Compof. for Aq. Aium. Bateana.

Aqva Cupri Ammoniati for Aqva Sa-

phirina.

Aqva Liihargyr. Acetati Compof. år en

diluf, folutio af det förra med Spir. Vin.

xeSijiQ.

Aqv. Zinci Vitriolata år gjordt med
Spir. Camphoratus i ftiilet för Campb. i fub-

ftance, Alla infuf. och Decofl. i Olja åro

förkaftade.

Af Emplaftra år EmpL Cantharidis för-

båtfradf genom tillagg af Adeps fuilie i ftål-

Jet för Ättika,

Emph Cera år det förra Attrahens, och

EmpL Ladani det fordna ftomachicum.

Empl. Lithargyri fubftifueras för Empl.

Co;nmune, fom t. e. Empl. Litharg. cum
Gummi) cum Hydrarg. faponis; Tkuris cum
Reftna- De 2;ne fifta åro de fordna Empl.

Ro«
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Roborans & Comm. Adhasfivum. Empl. pic.

• Burgund. år det gamla Empl. Cephalicum.

Ungventum Adipis fuilla år det gamla

Ungv. fimplex U. Calcis Hydrargyri Alba var

fordom U. é Merc* praecipitato.

Ungv. ad Veficator. år nu gjord af en

Decocfr. Cantharid. med Empl. Cerae.

Ungv. Cerae år det fordna Ung. album.

Ungv. Ceruffa acetat, fordom Saturninum,

faftån med mindre qvantité Vax.

Ungv» EUmi år mjukare med Olja.

Ungv. Hydrarg. fortius år gjordt med
lika delar Adeps & fevum utan Balf. Sulphuris.

U. Hydr* Mitius år nåftan lika ftarkt

fom Ung. Caerul. Mitius, hålft det innehåller

en del af den ftarkare Salfvan til 2 delar Ifter.

U. Hydrarg. Nitrat. fordom kallat C/-

trinum.

Ungvent* refina fiava (U. Bafilicum) för-

lorar fin Thereb. Comm. med fördel.

Ungv.fperm. ceti , förut Liniment. album,

Linim. Ammonia år ftarkare ån L. Vo-
• latile och dar år et ftarkare under namn af

Fortius.

Liniment. Camphoratum år en nyttig Com-
pofition. Den bar 2 unce Campber, 6 af

Aqva Ammonia och 16 af Spir. fimpl. Lavand.

Ceratum Album , Citrinum & Epuloticum

kännes under namn af C. Sperm. Ceti, Re-

fina J!ava & Lap* Calaminaris.

G 5 Ca.
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Cataplasma Cumini har dubbel propor-

tion af Kummin-frö.

Cataplasma Sinapios beftår af lika delar

af Senaps-Mjöl och Mica Panis med Ättika.

Crltique Sfver Pharm. LondinenJ. (Utur

Critical Rew. Apr. 1788.)

Så vål fom Coll. citerat Sonnerats Re-
fa, då de gifvit Botani/kt namn åt Cardamo"
mum minus , ånfkönt icke ånnu vål Chara«*

ftiferad, få kunde de åfven hafva hånvift til

Rumpfius eller Ives vid Articlen af Columba.

Colleg. har i defs ftålle varit ganfka var-

famt, at ej utfåtta Botanilka namnen på Ca-

fcariUa , Gutta gamba , Ipecacuanha
, fangvis

Draconis & Therebinthina. En ovan Låfare

kunde tro at de voro nåftan lika okande fom
Kino, Gumm* Ammonia özfagapenum. Men
knapt åro några Genera båttre utftakade ån

Croton, Gambogia , Pfycotria, Pterocarpus,

Piflacia eller Pinus.

Kino upteknas fåfom en Rejtna då det

i defs Synonymon kallas en Gummi. Man
finner at en Tin&. dåraf i Spir. Vin* red.

blifver ej mjölkaktig om vatten tilflås, och

måtte fåledes mera vara en Gummi ån nå-

got annat,

GaU
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Galhanum kallas af Coll. en Gummi jfo-

fina 5 men man finner at Spir. Vin. reft. up-

Jöfer alt, undantagande orenligheterne, då i

defs ftålle den Spir, Vin, fom Coll, brukat,

Jämnat ftort Refiduum.

I Mat, Med. tyckes Hyofcyamus bör fådl

et rum.

Ibland praeparar. fimplicia år et ftort fel,

neml. i praep. af Kalk, Den innehåller ofta

Flintor och Acid. Salis. Som medlet ofta

brukas för fmå Barn , borde den l<tvigcras

pcb endaft de lånare delarne behållas.

Ibland Conferverne borde den af Men*
tha ej varit utelämnad, I defs ftålle kunde
val Succus infpjfT- Sambuci varit borta.

Två /lags Extraft. Cort, peruv* år et)

fruktlös öfverflödighet,

Salterne årp i god ordning, men de å-

ro briftande genom utlämnandet af /icidum

Tartari.

Termen af Pota/ka eller Soda kunde,
torde hånda, med mera ikål nyttjas vid AU
halta fixa\ och i ftållet för Aqva kunde fna-

rare en folution af något Salt blifvit kallad

Lixivium, at därigenom undvika villervalla,

och blifvit därjämte mera Chemi/kt.

Antimon* Calcinatum borde hafva varit

borta $ det år et onyttigt medel.

Crocut Antimon. år en ofåker praepara-

tion, och duger ej at dåraf göras Tärt* E-
metiaus. M göra den af pulvis Algarath. år

få*
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fakert båttre fått ån något bittiJs kåndt, och
feda-n man nu vet at Butyr. Antim. kan gö-

ras genom deftillat. , af Aoid. Salis från Man-
ganefe uti en recipient, hvaruti tilförene man
Jagt Aniimon. Crudum, få förenas en anfen-

Jig vifshet med godt köp.

Vinum Antimon* år et ofåkert och ovift

medel, bålft ftyrkan af hvita Vinet år ej al-

tid denfamma. Af Solut. Tärt. Antimon. i

Vin, kan icke heller fågas mycket til beröm:
af 10 uns åro två vatten. Om vattnet til/lås

hett, blifver Mixturen fur genaft; om kalt,

deponeras altid något. Det år fåledes fnara-

re en extemporaire före/krift.

Ferrum Tartariz,atum år en praeparat.

altför Mechanilk och grof at admitteras i en

Pharmacop.

Ferrum muriatum borde hafva ftådt i-

bland Jarn-prapparat.

Af Metallerne åro utelämnade 2 mårke-

lige faker: Cuprum Ammoniacale och Plum~
mers Piller.

Et Precipitate genom AlkaU Volatilc
,

felas.

Af Aqvae deftillat* år mer ån nog.

Decotferne åro för många, hålft flere

böra extempore före/krifvas.

Infufum fennöt Limoniat fear , fom bor-

de finnas åfven fom Infuf. Aloes cum Aqv*
Calcis.

Ibland
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Ibland Tintfurerne fattas Tintl. ?uliginis\

flere andre må hafva blifvit i defs ftåile ute-

lämnade! i

Men denne Claffen år uran-ftor gransk-

ning upfatt, då man finner Liqv. anod HorT.

nåra Lac. Ammoniac. och Spir. Ammon. Com-

pof. ihop med Kalk, Jullep. och Mandel-

Mjölk.

Syrupernc åro för många.

Läkare-Nyheter.

Kongl. Med. Societeten i Paris har, e-

mot 600 Livr. belöning af Konungen, til be-

fvarande upgifvit följande Fråga: Hvilka dro

oldgcnheterne och hvilka kunnafh manerne va-

ra af purgerande medel och bl ottftdIlande for
fria luften under jdrjkildte tid'ehvarf af Kopp-
ympning , och huru vida kan man använda
denna erfarenheten på Naturlige Koppor ? Åf-

venledes en belöning af 300 Livr. för följan-

de Fråga: Hvilka goda eller Jkadeliga påfölj-

der har man af en längre, ärfarenhet funnit

af fdrfkilte Jlags Ho, til föda eller botemedel

får Kreatur^ Svaren böra vara infåmie före

den 1 December 1789 til H:r Vicq d'Azyr.
Prof. och Le&oren vid Gymnafium uti

Götheborg, Doft. Joh. Henr. Engelhardt,
år
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år d. 7 Dec. 1788 förordnad ti! Medicine
Prafr. Profeffor vid Kongl. Acad. i Lund.

Prof. Paul Mascagm uti Siena bar år

1787 dårftådes utgifvit Itt pragtiga Vårk s

Vaforum Lymphcttcorum corporis huma*
ni hifloria et ichnographia^ in folio. Hans
hufvudfats år at de hårftamma af Buk- och
Bröfthinnorne , Tarmarnes inre hud och Ana-
logice frårs Epidermis oeh Håren 5 hvilka al-

Ja ej annat åro ån en fin våfnad af Lympha-
ti/ke rörens ytterfta urfprung. Man torde^

om denne Theorie år grundad, fåledes myc-
ket /kickligare böra kalla dem efter gammalt:

Vafa Abforbentia.

Konungens och Drottningens af Frank-

rike Archiater Hrr de Lassone, affomoade i

Dec. 1788 och i hans ftålle år H:r le Mon-
NIER utnåmd.

Konungens af Preuflen Geh. Råd och

Lif-Medicus D:r Chk. And. Cothenius dog
i Berlin d. 5 Januarii 1789 ' defs gl år.

Archiatern och f. d. Medicins-Profeflb-

ren vid Kongl. Acad. i Greifsvald D:r And.
Westphal dog dårftådes af ilag d. 16 Dec,

17885 i &* 7o:de år.

Aflefforen och Reg. Fåltfkåren vid Kgf,

Stackelbergske Regementet H.t Berndt Hin-

kic Muller, afled i Heifingfors d. 23 Febr.

1 789 5
i defs 73 ålders år.

Til Cadix åro från Peru återkomne Hi-

ftorici Naturales H:rr Rios , Dubon och Gal-
Y£S
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ves med en flor Samling: 70 växande Örter

och teknirigar af 2000 måft okande Plantor*

En Engel/k Chirorg Bell recommenderar

vid Krdftfår at ofta tvätta eller bada dem i

vatten , och har dårtil upfunnit en fårfkiid

Machin.

AiTefloren och Prov. Medicus i Kymme-
negårds Lån D:r C. Ekmark, död i Lovifa

den 11 Martii.

Med. Dotforerne Pehr Ulric Berg och
Fred. Vilh. Radloff åro d. 31 Martii be-

fordrade til Provincial-Medici , den förre uti

Sundsvall och den fenare på Åland.

Emot Hydrophobie och galna Hundars
bett har man nyligen i England upgifvit föl-

jande, fålom et ofvikeligt medel: Man flöter

frifk Hvitlök och rifver /året långe därmed
få fort man kan 5 fedan {kötes Karbor-rot fårlk,

(Rad. Bardanae) faften blandas med Köks-
Salt, hvaraf göres en tjock Salva och iågges

på y härmed fortfares minft i g dagar och
6mfas dageligen frifkt. — Åfven har man
Gått hvit eller få kallad Spanlk Lök och Vip-

ruta i Vin - Ättika och därmed flere gånger
om dagen tvättat fåret, famt låter Patienten

åta rå Spanlk Lök få långe och mycket, til

defs han faller i en djup fömn; hvilka bäg-

ge medel, om de genaft brukas, aldrig /ko*

Ja hafva Jlagit felt.

Apothekaren i Nora Stad H:r Pehr Chri-
stiansson död d. 4 Maji i defs 32 år.

Kongl.
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Kongl. Franfyfka Vetenskaps-Academien

i Paris hade för år 1788 upgifvit följande

Fråga: Hvilka dro teknen til en Stenkols-

Grufva och de enfkilte Landets omfldndigheter

där en fådan dr at förmodat Ibiand inkomne
Svar utmärker fig N:o 2 med devife: Vous

vervez, fleurir &c. och N:o } med devife:

Jgnis ubique latei 5 men fom bagge gå for

mycket in i hvarderas Hemorts färikildta be-

/kaiifenhet , hviJken redan voro af tryckta

Skrifter kände, men Academien önfkar få

denna Fråga få fuilftåndigt befvarad, fom mö-
jeligt år, med affeende få vål på hela Frank-

rike, fom nåftgrånfande Länder, få har Aca-

demien for år 1791 fördubblat belönings-pri-

fet mot-befvarande af följande Fråga: Hvil-

hen dr naturen och bendgenheten i viffa fub~

ftancer , de där icke aUenaft tjdna til bekläd*

ning åf et Stenkols-läger , utan ock utgöra de

bcrgftrdekor
, fom träffas emellan deffe lager;

deffe fubftancer böra utmärkas få tydeligen,

at de kunna vija alla dem på fparen , fom fö'
ka efter detta brdnjle. Man bor ock bejkrif-

va kolgångarnes afbrott ; bergarternes befkaf-

fenhet fom afflzära dem ; deras mängartade krök-

ningar och fänkningar ; medetord^ aUautvärtes

kännetecken
, fom kunna yppa Stenkolens ndrva-

relje. Academien önfkar därjämte ritning och

plan bifogade til all möjelig uplysnings århållan-

de. Belöningen blifver 3000 Livrés. Svaren e-

mQttagas allenaft til d. 1 Febr. 1791 och belönin-

gen utdelas af Academ. vid Påfktiden famma år.



# ) o ( # 113

Forlofte pä Publique Barnsbårds - tiujet

Sr 1788. *

Under fiftledit år 1788? åro ifrån be-

målte års början til defs Jlut på det allmänna

Barnsbörds - Hufet emottagne 41g hafvande

Qvinnor , fom därftädes blifvit förlöfte och
vårdade 5 af deffe hafva likväl 390 blifvit på
Inrättningens bekoftnad förplågade , men 28
mot en billig afgift i fårfkildte rum efter e»

gen åftundan inrymde.

Vidare åro af defk, 415 Perfoner lef-

vande och frifka utgångne, och endaft 3:ne

med döden afledne af medförd fjuklighetj

fom med förlofsningen föga gemenfkap ågt.

TviJIinge-Förlofsningar hafva varit 7 ft.j

och tilfammans åro 42S Barn födde, af hvil-

ka 235 hafva varit Gofle- och 190 Flicke-

Barn. Af defte Barn hafva 23 varit dödföd-

de, men åter andra 23 innom Hufet döde

innan deras Mödrar hunnit frifka utgå* Stock-

holm den 31 Januarii 1789»

J* Alm.

Utdrag af Pr. Med. HulTMANs Embcts*

Relation JSr 1788*

Kopvorna hafva varit aldrämåft i fvång,
och at de förorfakat de måfte dödsfallen fom
X.£*N:o8« H hår
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hår fkedf. De tycktes vara mycket lindriga

och välartade, då de i Junii manad aldraförfl

hitkommo; men under Höft- och Vinter-må-

naderna blefvo de mårkeligen vårre och fvå-

rare, icke fållan förenade med Flåckfebers

utilag och andra farliga Symptomer, hvarun-

der de fläckars Barnen måfte grufveligen pi-

nas och omiider lifvet omkeligen tilfåtta. Mår-

keligit var, at en gammal fattig Anka, öfver

80 år, fick vid farmna tid Kopporna, h vilka

blefvo ganfka tal-rika, i fynnerhet uti ar.fig-

tet, och tycktes juft icke heller vara af hä-

fta flagetj men hon gick åndå lyckligen dem
igenom.

Straxt efter Farfoteh var kommen hit

til Staden, började jag med Koppympning

på få många Barn jag vardt anlitad om at

ympa, utan någon annan beredning, ån alle-

naft et och annat Laxatif j och hade därmed

det nöje få fårfara, det alla de, hvilka ti!

antalet voro 15 ftycken, och från g dagars

til 10 a 11 års ålder , fingo aldrabåfta fort

Koppor, oaktadt Sommarhettan de dagarne

var nog ftark och nåftan odrågelig. Fem af

deffa Barnen, hvilka voro Syfkon, ympade
jag par månader förut med torr Kopp-matiere

eller Ymptråd, men det (log få ut at intet-

dera af dem fick det ringafte tecken til Kop-
por. Denna håndelfe afhålt mig ledan nå-

gon tid från vidare befattning med Kopp-
ympning; men då Kopporne, fom åfvanföre

fagt
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/agt är> kommo hit til Staden , väcktes åter-

igen min hug för ympningen, under hoppat

den fåkert /kulle lyckas , då jag fjelf hade

tilfålle taga Matieren och den applicera an-

tingen torr eller fluide. Jag valde då deN
ta fednare ympnings-fått, efter jag ingen gång

förut förfökt detfamma. Det lyckades ock

få val, at icke allenaft de fem Syfkonen
3

U-*

tan ock de öfrjge lo Barnen biefvo med
Koppor fmittade, hvilka til art och befkaffett*

het voro fädane, fom omförmålt år. Denna
ympnings-methode med färfk och flytande

Kopp-matiere, finner jag nu aga företräde

framför all annan, och /kall jag heller icke
f

tå ofta det paffar fig, hädanefter underlåta at

denfamma utöfva, ty förft och främftärden,

marker jag , fäkraft til at meddela Kopp-fmit-

tan, få framt den någonfin meddelas kan,

och för det andra är den Jämpeligaft, då

många Barn på en gång /kola ympas; ertte*

dan den går gan/ka fort och fnält för fig»

Andra Farfoter hafva förnämligaft beflådt

i Rötfebrar , Rådfot och Kikhofla»

Summarijk Raport til Hogloflige Kongl.

Collegium Medicum, om Jönköpings

Lazaretts Förvaltning ätet 1 788 > foni
det forfla af den nya Regleringen^ fom
jag gjordt, och Jom hädanefter jkall

H z föl*
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följas eller , ännu mera förbättras , for

at tillika vinna det ändamålet, at ut-

rota den Venerijka Smittan ; af And.
M. IVählin, Ajfejfor och Provincial-

Medicus, m. m.

Håradems i Lånet hafva haft Patienter i La-

zarettet, frie:

Tveta Härad med Jönköpings Stad - 6.

Wifta Hårad med Grenna Stad - - 3.

Norra Wedbo Hårad - - -2.
Södra Wedbo med Ekefjö Stad - - 2.

Oftra Hårad - - - - - 1.

Wåftra Hårad - - - - • 4.

Osbo Hårad - - - - - 8*

Wefsbo Hårad - - - -3.
S:ma 29.

Legde Patienter från Håraderne i Lånet

Tveta Hårad med Jönköpings Stad - ig

Wifta Hårad med Grenna Stad - g
Norra Wedbo Hårad - - - 16

Södra Wedbo med Ekefjö Stad - 1

Öftra Hårad ----- j

Wåftra Hårad - - - - 9
Osbo Hårad ----- 1

Wefsbo Hårad - ' - - - 5

S:ma 59
Qvarblefne åro $ Patienter fedan förra året.

Hå-
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Häraderna i Lånet hafva betalt frivilligt fam-

manfkott, fem blifver beftåndigt, och up-

båres af Pråfter/kapet

:

R:d. fk. r.

Tveta Hårad med Jön-
köpings Stad 50: 8 2.

Wifta Hårad med
Grenna Stad 23 : 5

Moo Hårad - 4 = 38
Norra Wedbo Hårad 42: 9 2»

Södra Wedbo med
„ Ekfjö Stad - - - 26: 12 II.

Oftra Hårad - 4V- 44 2.

Wåftra Hårad • 52: 32 7a
Osbo Hårad - 23: 47 3.

Wefsbo Hårad 5?: 4 8-

S:ma 32g: 24 11.

R:d. fk, f.

Influtit i Lazarettets

CafTa af legda Sängar - 163: 24.

Ordinarie bevillningen

af Lånet til Laza-

rettet, fom upbåres

af Krono-Betjånt. 3?2: 30. IO.

Inftutne Intereffe-

pengar af et litet

Capital - • ' - Jo: 32 2.

Befordrings-afgiffer

och Colleft-medel 10:

S:ma 536: 39.

La-
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Lazarettets utgifter 1788»

R:d. ft. r.

Båda Låkames Löner, af

likaftorlek, tilfammans 166; 32«

Syflomannens Lön famma
år - - - - 33- 16.

Tre Tjånftefolks Löner,
Stådjor och Krono-Ut-

Ikylder, tiirammans - 72: 23 i 6.

Lazarettets egen koftnad

för Medicamenter he!a

året • • - - 6^: 17: 2«

Patienternas underhålls

koftnad hela året - 279: 34: 6.

Inköpte Ved och Ljus - 46: II: 3,

Inköpte Sängkläder och

Mobil ier - * - 45: 5.:

Linne til Bandager och

färrtglte fmå reqvifita * 12: 27" 3.

Reparationer 9; 30;

Sotare-lön, Skrif,materia*

ler och fmå Förlkotter - 5: 10:

S:ma 736: 14: 8«

Saldo til nåda år • 129 R:d, 4 (k. 3
.

r«

Ehuru möjeligt vis andre år kan tilflyta nå-

got mera och göra mer behållning, eme-
• dan nu inga Plikt-pengar hitfallit eller en-

ftildte Gåfvor.

Af
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Af de fjuke, fom innevarit på detta året

1783, voro:

Med Veneri/k fjulcdom behäftade • 67»

Med diverfe andra paflioner - - 26.

S:ma 93-

Af defle blefvo :

1

Fullkomligen til hålfan h'.'pne • - 74-

I tåmmelig mohr; lindrade m 6.

Aldeles obotelige utgådt - m
A-

Död på Lazarettet - m 1.

Qvarliggande på nåfta år •
8.

Tvänne Cajus , infånde af Prov. Medlem
i Tavaftehus 9 D:r Wallkniös^ jämte

defs Embets Bet ättelfe for 1788-

Den for/fa angår en Tunnor cyfticus af

Duf-åggs florlek på yånftra handen, litet af-

vanför handlofven. Patienten fruktade for ex-

ftirpatjon , och hade forgåfves nyttjat ej min-

dre Lixivium Alcalinum och folia Hyofcyami,

ån Råt-lfter utvårtes , och under bruket af

fiftnåmde, åfven Conium interne (efter Apo-
thekaren Långhjelms upgift i Ldkaren och

Naturforjkaren %:de B. /?. Ig ocbfölj*) y
fom

defsutom ockfå enfamt nyttjades. Af Pleimcks

Materia Chirurgica , Tyjka Öfverfdttn.p* 1 51

och följ. fåg jag, at Whytt med Oleum
H 4 Can>
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Camphoratum fördelat en dylik fvulft, flor

(om en knytnäfve , då den dårmed"2;ne gån-

ger om dagen frotterades. Jag förefkref nu

min Patient lamma medel, och markte, fom
befynnerligt var, de förfta fyra månaderne,
ingen den ringafte förändring 5 men efter den

tidens förlopp blef fvulften dageligen mindre,

och förfvann fluteligen hel och hällen , alde-

]es i Jikftåilighet med Herr Whytts obfer-

vation. Flere förfök /kola utvifa, om det

altid händer på fyrarna, lått.

Den andra håndelfen ar ej heller ny,

men torde Jikvål hår kunna vinna el rum.

En medelålders Man, fyllig och välmående,

fkulle taga fig en fup, men råkade i ftället

for Brånvin Hå Skedvatten uti glafet. Sma-
ken röjde likväl fnart for honom defs mifs-

tag och hindrade honom at förtära alt; |:de-

lar blefvo åtrninftone qvare. Icke defs min-

dre fick han fnart en brännande fveda i ma-
gen, med fvår ångflan och vämjelfe. Genom
drickande af ljumt vatten med Olja bragtes

han til kräkning, fom continuerade uti ftere

reprifer, och emellanåt fick han Jkedblad-tals

af en uplösning utaf Alkali vegetabile Aera-

lum , den jag anfåg för tjänligare än Abfor-

bentia, Til dryck nyttjades Thée af Lin-

frö och Radices Althea?. Den följande da-

gen var han frifls och har fedan ej kandr. til

nå«*
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något ondt, vidare ån at E^idermis har och

dar i fvalget afgeck,

Utdrag af Prov. Mediet i Chriflianftad

Doäor Sauers Embcts-Bcrätttlfe för

år 1788*

Kopporna graflerade få val i /lutet af år

1787) lo™ ock i början af förra året 5 de

voro godartade och hos de flafta af diftintfa

(laget, fordrade fördenfkull endaft laxerande

och diluerande medel famt lindriga Cam-
phorata, Flere af Ortens Herrfkaper låt nu

ympa Kopporna på fina Barn. Inoculationen

afiopp efter ön&an och möf*e inga betydelN

ga omfiåndigheter, om jag ej må nåmna en

ihångfen Ögon-flufs, fom träffade ena B...,
fardeles på det ena ögat, och var af Cornea
tranfparens til en ringadel obfeurerad, ögat

var .oånie! igen fenfibelt för ljus och dager,

hvarföre. Patienten viftades uti mindre ljuft

lum, dock detta afhjeiptes genom BlodigJar,

de dar applicerades kring Ögat och dårefter

badades flitigt med iskalt vatten, hvilken me-*

thod at curera dylik e och flera Hag af opl>

thalmier ej nog kan vårderas. Med frifkt

Kopp-vahr af flytande matier har jag icke

ympat, utan Måie med tråd, fom nyligen

varit frnittadj hudens öpnande har ikedt ftun^

H 5 dorn
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dom med Lancette och ftundom genom litet

Veficatorium, fom updragit epidermis den dar

upkhpts, men i fednare tiden, har lika inci-

fiones praefererats af ordfak, at ymp-fåret til

/luts ej varit få envift vid läkningen och o-

perarionen går fortare 5 jag vågar icke påftå,

at Kopporne blifva ömnogare och utflags-

febren kommer tidigare, då Spanfk Fluga

valdts i frallet för incifion , men af et antal

om några ^o, fom jag ympat Roppor, har

det ftörre tiden få håndt.

Dyfenterie; denna fjukdom grafferar ge-

menligen alla år i Skåne, den har ock icke

uteblifvit förra året, och inkomma dels från

Krono-Betjåningen , dels från Venerandus Cle-

rus Rapporter, om fjukdomens yppande an-

da til och med uti November månad. De
Orter , hvareft Rådfoten egenteligen varit

gångbar, voro: Onsby , Loshultö, Ifvatofta,

Hiårås , Vånga och Oneftads Socknar. Me-
dicamenter och Förefkrifter hafva aitid fkyn-

defammeligen affåndts, fedan jag förut, om
fjukdomens åtföljande fymptomer underrät-

tats. Uti privat praclique, har jag i denna

fjukdoms botande , rönt en fkyndfam hjelp

af Rhabarbarina blandade med Ipecacuanha,

på fått Herr D:r Ranoe uti Atla Reg. So- . ,

ciet. Medicae Hauniem. pag. 33 &c. upgifvir,

hvilket föranlåtit mig före/krifva denna mix-

tion til Allmogen och det åfvenvål med lika

god framgång, denna methode, har utom nyt-

tan
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fan en förmän fil, fom år at Padenrerne

befvåras med mindre intagningar , hålftcuren

abfolveras gemenligen med 2 ä 3 dofes. Den-

na fjukkoms lyckliga utgång har jag förmårkt

mycket beror på ådrens öpnande hos Pletho-

rifka Conftitutioner, hos hvilka då pulftn va-

rit plenus & durus jag icke underlåtit venae-

fetfio. Flere klena och fenfibla fubjecl, fom

blifvit angripne af Rödfot fårleden Sommar,
hvilka jag ej vågat gifva förenåmde pulvis

emetico Laxans, hafva med mycken Succés

tagit et Decotfum Tamarindorurn til fldftes

med Infufam rhei fimplex och fluteligen Co-

Jumbo-roten. Då Dyfenterie varit envis och

evacuantia föregått, har gifvifs Decoftum Le-

d| med fårdeles efteft, tormina och evacua-

tionerne förmin/kas, men Allmogen, fom gar-

na fnart ledfnar vid Medicamenfers brukan-

de, finna (ig båttre vid en dofis Theriac eller

Diafcordium enar få omtrånges. Vid Medi-
camenters förefkrifvande , har jag nu fom
förut, brukt all fparfamhet och åfven genom
Herrar Kyrkoherdarna få Jagat , at de för-

mögnare betalt fine undfångne medel och

inga andra ån utfattiga erhållit Medicamen-
ter för publique rakning.

Febris bilioja & Catharrhalis , hafva val

icke epidemice grafferat bland Allmogen, men
defto mera hafva de fports hos båttre Folk;
då febren var bilieufe , marquerade den fig

med bitter och elak fmak
7
åckel, fcråkningar,

preo
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oren (unga , derangement i underlifvet med
åtföljande feber, (om i början var continua,

men lämnade fnart tydelig remiflion, fedan

prirr.ae vise purgerats och Mixtura Salina ta-

gits, eller i defs M\\e Sal Herbar. fixurn

med Succus citri fub aåu, hvilket togs tempo-
re remiflionis, men om eftermiddagarne el-

Jer under exacerbation gafs nitrofa med Cry-

ftal, Tartari och diluerande drycker, febren

et/lera efter lo a 12 dagar, då Columbo-ro-
ton fnart återvalde matluften. Cathar. fe-

bren har mera märkts fedan Vinfren börjat $

den medförde hofta , rheumati/ka ftygn , an-

gina mer och mindre ftark, hufvudvårk famt

ömhet i hela kroppen, febren remitterar från

början och exacerberar mot aftnarne, famt

förmin/kades mot morgonftunden genom up-

komrnen fvettning 5 några flngo rheumati/k

värk uti någon led och andra Rofen i benet

5

Cur-methoden, fom fiagit an, var ftundom

en måttelig åderlåtning, annars allmanneligen

uti förfta ftadio en öotis inf. rhei med til-

läts af Alkali Vegetab. Tärt. Tranfpirationen

undérhjelj)tes med Mixt. Diatrion och för

fifrigt gafs Temperantia med behörige dilu-

entiaj de dar fingo fixerad rheumatifk värk

eller Rofen, togo en god The/ked Robfam-
buci til ffciftes med Nitrofa; en förnam Da-
me, fom fluteiigen befvårades med en fvår

vårk neder mot ankelen på vånftra benet,

hjelptes genom blodiglars applicerande på af-
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fe#eradeftål!et och utvårtes bruk af Liniment.

Saponancis; invårtes förefkrefs etlnfufum dul-

camarae, Saffafras et fl. Sambuci.

Lues Ventrea har på flere ftållen uti

detta Lån iörfportsj fådane fjuka hafva efter

föregången vilitation, på Lzarettet genaft til

curens undergående mottagits och hår i för-

ra året 14 fådane Patienter» curerats. Metho-
den, fom brukas, år efter fulländad pra:pa-

ration , den vanliga få kallade ftricaden, och
åtgår minft 2:ne månader, om den fkall blif-

va radicale.

Uti Accouchements-vägen har jag förra året

ålitats af en Bondhuftru |- mil från Staden

uti Wannebergs By 5 hon var förftföder/ka

och hade våndats uti flere dygn 5 vid fonde-

ringen fants Foftrets hufvud på fidan ned-

pråffat
,

partus abfolverades genom forceps

med bibehållande af både Modrens och Fo-
ftrets Jif.

Befigtningar pä döda kroppar hafva i för-

ra året 2:ne förrättats; den ena på Husman-
nen Nils Trulsson uti Faftorp, hvilken ge-

nom mycket Brånvins-fupande häftigt dödt af

Apoplexie; ingen hända åvårkan eller ingif-

vit förgift kunde uptåckas, uti hjernan fants

alla blodrören mycket updrifne och uti Ven-
triculis Cerebri någon utådring af blodblan-

dat vatten. Den andra var Drängen Pehr
Andersson uti Gårdlöfa By af Smedftröm
Socken, fom på vägen funnits död; vid be.

Gg*.
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figtningen befants Os Occipitis fönderlcråffat

lårdeles mot en3 fidan, hvarifrån gick på
två (Milen genom Os bregmatis och et ftycke

i panne-benet et brått$ vid Cranii affkiljande

var en hop utådrad blod därunder, bdynner-

ligen innanföre nackbenet, hvaraf benftycken

indrifvit uti hinnans fubftancej denna föada

förklarades for abfoiut lethale, och kunde på
banemannen ej (ås reda, håift mordet natte-

tid föröfvats.

Sluteligen får jag åran anföra några af

fårdeles Cafus, fom förekommit uti min pri-

vate praftjque.

En Herre några <fo år gammal, hade

för längre tid tijbakars häftigt pruftat, hvar-

efter han kånde en ringa värk i öfra delen

af hypochondrio dexfro, häremot brukades

några medel, fom ordfakade bättring , men han

befvårades icke defto mindre fkäftals hår-

af 5 nu efter en tid af 8 å io år påkom en

ftark feber med hofta, hvarunder en rufen

och elak fmak förmår ktes, hvilken fnart be-

ledfagades med copieufe expecftoration af en

brunaktig och ftinkande matier, fom flere

dagar continuerade, men efter handen förmin-

ikades få i qvantitet fom i elaka lukten och

fick expetforation et mera gulaktigt utfeendej

Patienten, fom hårunder mycket aftynade

,

fruktade för utgången, men emot förmodan

öfvervandts få denna fjukdom fom kännin-

gen uti hypochondrio 5 de remeder , fom bru-

kades
5
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kades, voro: Seltzervatten, Serum laftis Cla-

rif. med Honung, Piller af Cerefolio och ilu-

teligen China. — Denna Cafus, jämförd med
den obfervation Stalpakt van der Wifl up-

teknat och van Swieten uti defs Commenf.

3 Tom. pag. no anfört, tyckes föranleda,

at Sedes morbi varit in gibba parte hepatis,

och matieren efter handen få oförmårkt ba-

nat (ig vågen til Lungan, genom partiernas

fammanväxande.

Cancer uteri. En förnam Dame fick
,

vid några och 40 års ålder , en hårdhet uti

mamma finiftra, hvaremot långe nyttjades Pil.

e Conio från Wien och utvårtes på ftålJet et

(tycke wSvin-flunn, hårdheten fördeltes och

Patienten mådde val mot 9 år , vid denna

tiden påkom fkåftals en haemorrhagia uteri,

fom motades med Acida Mineralia, Opiater

och China , hvilket doch var palliatift , hälft

hsmorrhagien återkom efter några veckors för-

lopp, efter handen klaga.ies öfver en tyngd

uti regione pubis, åtföljd af en värk, fom
drog iig åt Jånderne, fedan detta råckt i fle-

re år väcktes et ecoulement af en tun och

fkarp matier utur genitaliaj Patienten fick et

Cache&ifkt utfeende och en oedemateufe

fvulft i fötter och ben , fluteligen tilkom en

irregulier accefle-feber med ganifca fvår värk

Circa regionem pubis 5 urinen tycktes gå o»

behindrad och fvettningar inföllo vid feber-

paroxyfmernes Hutande, varken lade Gg och

febren
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febren fynfes uphöra, men efter några dagarö

förbättring
,
påkom morgonftunden någon plå-

gofam känning på förra ftållet, hvarpå Patien-

ten efter några timmars förlopp afled. Mig
vardt tillåtit öpna Liket, fom företogs uti

fleres närvaro och hvarvid förmårktes, i:mo

en hop gulaktigt vahr utgjutit uti underlifvet

eller regione Hypogaftrica. 2:do en mjuk
fvuift på Veftca» urinarice yttra fuperfTcies, fora

var logerad på födan mot högra Os if ei 5 den-

na fvuift, fom var fyld med var, (pus) hade

öpnats och var en gangramerad flack , ftora

fom et två-fkilSings {tycke kring operturen,

hvarutur varet framkommit, fom förft blef

fynligt; vid närmare påtryckning, utflöt en

fådan mängd matier , at 2me djupa Caffe-

koppar kunnat upfyllas, och 3:0 Uterus , fom
fyntes upfylla hela Bäckenet, feparerades från

fina ane&erade partier, den vägde 4 /kålpund

och befants vid upfkårningen i fin fubftance

sanfka härd och inuti öfver alt ulcererad. —

•

D
Som jag påminte mig, at denna afledne i

IHstiden, för ungefärligen en tid af 10 a 11

år varit befvårad med Caiculis Cyfticis

,

efterfågs Lefren, Gallblåfan och defs gångar,,

men befurtnos uti narurligt ftånd utan tecken

til dylika fienar, hvaraf oförgripeligen fynes,

at denna fjukdom kan öfvervinnas. Hvad
fom då brukades och af Herr Profeffor Ro-

senblad ordinerades, voro på intervallerna

af fväraColiquen: Pilute Saponseceae, Decoel.

rad,



fad. (Sraminis, mot Sommaren Succi recen-

tes herharum, Serum Latfis clarif., motion

och fluteligen Spa-vatten.

Paffio iliaca. En Herre något öfver 6ö
år, fom långe varit valetudinarius och dragits

med Hypochondrie, fick anftöt af denna

fjukdom 5 i början kunde Obftrutfionen med
clyftirer håfvas, men blef i långdeo mera

betydande, Colique, obftruftion, vomitus,

Vånda uti underlifvet med feber*, kunde hålla

vid uti flere dagar, oaktadt Venxfeftioj

Clyftir ftimulerande och emollierahde, och

flere ljumma kar-bad nyttjades, interne rör-

föktes med opiater at ftilla upkaftningarnej

för Laxermedlens qvarhåliande, fom voro:

Infufum Sennae , Lay;r-Salt, Oleum Ricini \

&c. men alt förgåfves , man nödgades för-

denfku!! feponera alla Medicamenter och fe-.

dan et dygn förlidit, erhöiits öpning, hvaref-

ter fymptomerne förfvunno, på detta fått fö-

reböll fjukdomen fig många gånger, och u*

teblef den ftundom en, och fiundom två må-
nader, endaft laxer-medel ej tenterades, om
jag ej undantager Lac. Ammoniacum ph. Sv»

fom blef Patienten tilftyrkt af Herr Profes-

for Rosenblad och flere månader befriade

honom från denna fvåra fjukdom, under

hvilken tid en ftark och ihångfen fpottning

fcller falivation inföll, fom ej fårade munnen,
men utmärglade Patienten, at han omfider^

efter undfången ny attaque af fin fvåra fjuk-

X. £,N:o9. I
* dom
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dom och fedan Abdomen upfvålt, afled. jag

var vid fenafte anfallet ej tilftådes, men kom
dit några timmar efteråt, då jag anmodades,

enligit den dödas i lifstiden gifne befallning,

at Öpna Liket, för at efterfe hvad orfak fom
gifvit anledning til den långvariga fjukdomen.

Abdomen öpnades, hvarvid utröntes l:mo, at

Inteft. Colon var få utvidgad, at den likfom

intog ftårre delen af Caviteten. 2:do, var

defs Situs Naturalis i få måtto andrad, at

den neder mot pel v is formerade en flor bugf.

3:o, efter tarmens underfökning uti hela defs

marche befants vid /lutandet en fcirrheus fvulft

af et Höns-aggs ftorlek , den dar likfom in-

nefattade tarmen på detta ftålle och gjorde

paflagen få trång, at minfta finger ef kunde
framträngas, åfvanföre Schirrhi början fyntes en

gangrenerad flack, fom var hård och ågde

en omkrets vid pafs fom et g-fkillings-ftycke.

4:0, fedan Colon feparerats från alla åtta-

chementer och ligatur anlagts vid defs bör-

jan, få val fom under hårdheten, affkarsden

och uthämtades 5 vid tarmens öpnande, fåg

man den vara up^yld med ftinkande och fkar-

pa excrementer, Jom utgjorde måft et hälft

åmbare, hvilket föreföll mig nog befynner-

ligt, då ja? hade mig bekant, at Herren fle-

re veckor för fin död ej njutit någon folid

{od?.. <J:to, vid magens efterfeende, var dtn

mycket tunn och flor famt hyfte in fundo en

liten Schirrus. 6:to, Mjälten var öfvermåttan

Jiten ,
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reic mårkeligt,

Jifen , men öfveralt hård; för öfrigt var uti

underlifvets Vi(cera intet någo't praeternatu-

Kongl. Vet. Acad. Nya Handl. månader-

ne Ofiober, Nov. och Dec. J^88>

Pag. 241. Slägtet Pipmafk, Tubipora
,

fortjdttning, (Se B. 9 p 373) hår förekomma
N:o 4 Tubip. fafcicularis , N:o

<J
Tub. Ser-

pens , N:o 7 Tub. Catenularia med 3 varie-

tetef. A. anförer vid hvardera allehanda An-
märkningar til deras vidare kännedom, lom
icke tåla at göras utdrag af.

Pag. 2 BO. FårfSk rned Molybdana och

med Reduclion af defs jord$ af J. P. Hjelm.

Med den af framledne Herr Scheeleup-
fundne gula Jorden eller Syran af MaJybdae-

na, fom för Svafvel var friad, har A. på
Scheeles och fal. Bergmans begäran anftåldt

reduftions-förfök, och vårkeligen århållits en

Regulus, hvarom Bergman talar i fina Värk,

af
t

en ljusgrå i blått fallande fårg och metal-

lifk glans 5 men fom det /kedt genom tilfats

af andra Metaller och FlufJer, famt A. icke

funnit at flere utlänningar, fom arbetat i det-

ta ämne, hunnit längre ån han, har han fö-

I 2 refatt
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refatt (ig at egenteligen utreda den enklaftd

reducTrions-vågen.

Dels enfam, dels blandad med* Jårn-fTJ-

fpån, dels genom råftning på fkerflar, dar

bögfta förluften var 25 procent, gjordes«Mo-

lybdaena ren från alt Svafvel och defs Syra>

ledan lades den i Digel, fmord med Linol-

ja
y
blandad med Kolftybbe* och betåckt med

en Koppar-flufva , tiifmetades och afblåfles i

åiTian en half time: Kopparen feck en tilåk-

ning af 84 Procen t. Med Tackjärns filfpån

utan tilfats af ftybbe, blef tilökningen 7 pro*

cent, hvarom A. i Järnets Hijioria §. 173
vidloftigare handlat.

Med Tenn lika fernmanirnålt, blef ök-

ningen 14 procent. — På Guld hade denna

Metailifke jord ingen vårkan, men Silfret tyck-

tes hafva tagit til (ig någon fmitta dåraf.

Når Molybden-jorden med åfverlagd ftyb-

be på hård enfamt fkuile reduceras, kunde,
i hvad eldgrad fem hålft intet fammaniupit
korn erhållas, ehuru fmå metalli&a kuior ge-

riom -Microfcop uptåcktes.

A. omtalar fedan fit fått at fkilja henne
från Svafvel genom Linoljas afbrånning dar-

öfver i glödgad Digel 5 då förluften fållan öf«

verftiger 30 procent 5 fedan namnes huru het-

tan, i en åflia eller* Dragugn fcan förökas öf-

ver vanlig högfta grad genom Brunften , fom
innehåller få mycken ©klsJufr. Defla bagge

om-



# > o ( # 133

omftändigheters värkan på MoJybden-kaikens

reduftion, låfvar A. framdeles omtala.

Pag. 292. Ytterligare Rån omHvithoh
ning, af Johan Gadolin.

I anledning af Baron Geddas Tillågg-

ningar vid Authors i 3:dje Qvartalet införde

Afhandling, har han företagit (ig ytterligare

förfök i ämnet, med fådane Metaller, på

hvilka Vindens-fyran icke förmår vårka —
då han fant at Guld med Tenn-folium och

uplöft Cremor Tartari kokt en time, fants

öfverdragit med en jåmn metalJiflk Tenn-hin-

na j hvarigenom bevifes at denne Syras kraft

at angripa Koppar, ej år orfaken til defs

förtenning. — A. har vidare funnit at hvit-

kokning ej kan Jke med tilfatt Järn , men
Järnet hvitnade om litet VitrioMyra flögs til

lolution af Cremor Tartari 5 åfvenlå med A-

cidum Nitri — procederades på famma fått

i en Alun-folution, utan Cremor Tartari, fä

blef Kopparen häftigt förtentj åfvenfå /kedde

med Järn.

A. har vidare ornftåndeligen underfökt

huruvida en Vinftens-fyras folution fom inne-

håller Koppar, och fom til hvitkokning ej

vil lyckas, år aldeles odugelig til hvitkokning,

och om den kunde hjelpas i fall Kopparen

fluljdes därifrån? och funnit denne fenare

meningen tydeligen bekräftad.

Pag. 302. Qvaffia excelfa, ny Växt

frän Vejl-Indicn
7
bejkrifven af O, Swartz.

I 3 Detta
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Detta Tråd finnes på Jamaica och an»

dra Antiller 5 år et ibland de högre i bergs-

trakten. (A. tror at åst Tråd, fom under

namn af Qvaflia Amara i Handl. 1786 pag.

250 af Herr Fahlberg namnes, år fnarare det-

ta, ån det förr kände /laget).

Sedan följer defs Bofanifca befkrifning,

och på Tabellen förefiålles en mindre gren

af Trädet, med blad och blommor, i na-

turlig ftorlek.

Pag. 307. Befkrifningar af 2:ne fdr-

jkilta växter hörande til Ortfldgtct Turraa
L, af Carl N. Hellenius.

Defle åro T. virens och T. pubefeens $

den förre icke tilråckligen , och den fenare

icke belkrifven, fåfom funnen på Oen Hai-

nam nedom China, af AiTift. Fagraeus och

/kånkt til Åbo Acad, Cabinet af Bot, Demon-
ftratorn D:r Dahl,

Pag, 312* Sorex Fodiens (Vatten Nåb-
Hiufen), funnen i Sverige, af Sam. Odmann.

Detta lilla Djur, fom förut endaft år fun-

nen utomlands i fött vatten, år af A. funnen

\ Saltfjön; det fimmar under vatten, fom Pen-

kant ej varit vifs omj åter Grundmårglor,

(Cancer Pulex).

KQ»gl
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KongL Vet Acad. Nya Handlingar , ^a-

nuarius , Februarius och Martins 1789*

Pag. 22. Om det inflytande, fom vär-

mens åijkillige grader (Temperament) rfgd p4
förenings-krafurne (aftiniteter) 1 Chemien, af

Herr pe Morveai/.

I anledning af fal. Prof. Bergmans ut-

lagor at en häftigare grad af vårme år en

utvårtes ordlak, fom mer eller mindre uphäf-

ver , famt underftundom aldeles/<fr^«^r^r de

fanra inbördes drag-krafteme, hvarpti A. ej

tror ilg böra inftåmma, emedan han funnit

oiika grad af vårme fordras til fårfldlte krop-

pars förening, bar han i denna Afhandling

fökt göra denna grundfats , for kroppars up-

lösning och fammanfåttning begripelig. Han
anförer fåfom bevis åtfirillige kroppars antänd-

ning vid mycket olika vårme.' Hela Afhand-

lingen fordrar eo årfaren Chemifts upmårk-

famhet.

Pag. 39. Botanifka anmärkningar åf-

ver några Svenjka Växter
, famt en hittils 0-

btjkrifvcn inländjk Ört, Sjpergula Subuläta,

af O. Swartz.

De åro hämtade under en refa förledn©

Sommar genom Jämtland til Norr/ke Fjällen.

GaUium trifdum har han funnit växa på fug-

ftiga och fanka ftållen i Medelpad och Jämt*

Jand, blir fåledes en recrut för Flora Sveci-

I 4 ca. ~
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ca. — Spergula Subulata^ på hvilken åfven

figur år bifogad, belkrifves omftåndeiigen$

hon år funnen vid Alingsås, i Bohuslån, på
Torreko Q i Skåne och en Varietet på fan-

diga (tallen i Halland.

Pag. 40. Om Sldgtet 'Trumpet-majk
,

Triton , af Adolph Modeek.

Denna Mafk år af A. funnen under bot-

ten af et Skepp, fom kölhalades i Wefter-

Hafvet, qcb år inbyggare af hvad L. kallar

hepus
, på Sven/ka Halsmuffla. Han befkrif-

yes nu förfta gången och afritas, famt år in

natura förvarad i Kgl. Academiens Natural-

Pabineto

Pag, 76. Berätt elfe om Vdgglofs
, fund*.

ne i Skogar, af Sam. Odmann.

I Stockholms Skåren på ftörre och min-

dre Öar hafva funnits inuti ihoiiga Alar, flor

myckenhet Vågglöfs bo ihop med Vefperti-

liones , defle nederft och Vågglåffen öfverft |

men mot Jul då et fådant Tråd nedfåides,

var bagge flags inqvarteriog förfvunnen. Hrr

v. Carlsson har funnit Vågglöfs på en murk?
nad Griodftolpe, långt ifrån hus»

M/Ui
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M^Rtini Lange M. D. Recenfio reme-

diorum prcecipuorum Tianfylvanicis do-

mejlicorum. Offenhach 17889 pag.

54; 8:0s

Når Bonden behöfver purgera åter han
Sallad af blad och blommor på Viola Mar-
tis. — Svett drifves med dukar, fom dop-
pas i varmt falt vatten och ilas om hela krop-

pen \ åfven badas mot Gickt med fördel uti

lalta vattnet, fom finnes i öfvergifna Saltgruf-

vor. —- Rågblommor brukas emot Fråfsfe-

brår fåfom et fåkert medel. — Varm Haft-

mjölk drucken alla mornar, hjelper vift e-

mot Afcarides lumbricoideh — Vattufat bo-
far gemene man med Björn-galla, fom han
dageligen anda til i \ qvintin intager. —
Sublimatets kraft har gemene man fig dår be-

kant öfver 20 år. (Allgem, Lit. Z. 1789 ?

N;o 94),

Utdrag af Prov. Mediet D:r Unges Jm«
bets-BerättelJe för, år J7S8.

Koppor hafva på många ftållen och i

fynnerhet uti Landskrona förleden Vår varit

3>ångfe och bortryckt många Barn, hvarföre

jag ock vid Pingeft-tiden ympade två Baro-

ner och en Fröken Gyllenkrok famt en Fr5«

I 5 ken
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ken Mökner, hviika fingo lindriga Koppor
och voro nåftan dageligen ute i fria luften.

Den ena Fröken på femtonde året har från

vaggan varit få fvag, at ingen velat åtaga

(ig nåmde förrättning. Hon bereddes med
god, dock ej mattande diet, China-bark och

andra bittra faker, tillika med lindriga Laxer-

medel. Feber infant fig vanlig tid med
åckel och flor matthet, fom ofvervinnes me-
delft lindriga kräkmedel och fri luft 5 men
ryckningar, ej olika dem Sydenham befluif-

vit under namn af Chorea Sandi Viti, fom
under Utflags-Febren förmärktes nåftan öfver

alt och aldramåft i fingrarna , hviika voro i

beftåndigt arbete , min/kades kanfke af Mo-
fchus och gingo aldeles bort, då Kopporne
flagit ut. En Bondflicka ympades vid fana*

ma tilfålle, men förgåfves.

Dito af Provhicial-Med. D:r Hjlenius.

Den 11 Febr. 173g fick jag ordres at

refa til Tierps Socken, hvarifrån raport in-

kommit, at en fvår hetfig fjukdom grafTerade

ibland Allmogen, i fynnerhet uti 3:ne flora

Byar, nemligen Yttre, Yfre och Gryttiom,

uti hviika en Båtsmans-Commendering , hvar-

ibland månge fjuke Båtsman voro , kort för

denna fjukdorns yppande , varit inqvarterad.

Vid
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Vid ditkomften refte jag flraxt omkring

til de anvifte ftallen och befökte alla dår va-

rande fjnke , då jag befant fjukdomen vara

en ganfka fvår hetfig Feber med något iblan-

dat röraktigt. De måfte gingo 2 å 3 dagar

förut något hångfjuke, innan Febren aldeles

bröt ut, hvarvid fomlige hade några kratt-

ningar, fomlige aldeles inga. Alle klagade

öfver ftark vårk i alla lemmar , i fynnerhet

hufvudet. De måfte yrade och voro få be-

nägne til obftru&ion , at nåftan ingen gång

naturlig 6pning fick? under hela fjukdomen.

Någre fades dock haft Diarrhé, åfven kråk-

ningar, under fortgången af fjukdomen. Tun-
gan fants mer och mindre oren. Ingen lin-

dring eller tecken til bättring gafs, forrån 3

veckor voro förlidne, och då marktes ej hel-

ler någon evident crifis föregå.

De flåfte fjuke jag fåg hade nu redan

legat på 3:dje veckan och dåröfver, och tyck-

tes nu med dem likna ilg til någon bättring,

faft juft icke få aldeles at bygga på hos en

eller annan. Någre, fom kortare tid legat
9

voro ånnu mycket ufle.

Dito af Provincial-Med. Doélor Lodin.

I början af året fjuknade många af Gul-

fot, (Iclerus) men mig vetterligt dog ingen

fom
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fom betjante fig af Läkares rad. En eller

annan, fom hade mer fortroende til fufkare
5

fingo likväl pligta med lifvet

Jag hade, ibland andre, en förnam Her-

re til Patient , hvars inquietude ingaf honom
det oråd at låna öronen åt en qvackfalvare,

fom jåfvade curera honom innom tre dagar.

Löftet var få öfvermårtan välljudande, at det

ej med fcalfinnighet kunde emottagasj men
> til all lycka bellöt likväl Patienten at höra

mit yttrande , huru vida det kunde vara nå-

gon rifque eller ej at förföka det utlåfvade

fpecifica medlet. Mitt fvar blef naturligt vis,

at jag hvarken kunde af- eller til-råda et me-
del fom jag aldeles icke kånde , öfverlåmna-

de fåledes i hans egit behag at välja det för-

nuftigare och fåkraÖe.» Jag låt honom emed-
Jertid förflå, at om curen under min hand ej

kunde afgöras innom tre dagar, trodde jag

Jikvål at den blefve fåkrare för hans framtid.

Patienten, nöjd med detta raifonnement, til-

låt mig fullföljandet af den påbörjade cur-

jnethoden, fom fnart återfiålde honom til full-

komlig hålfa. Snart lämnades-afven tilfålle

åt Qvackfalvaren, at på et annat ftålle vifa

fina MedicamentervS värkan, hvilka få flogo

ut, at Patienten, under de våidfammafte ki åk-

ningar, dog på tredje dagen, oeh blef haa

i få måtto radicalt curerad.

Det år för/kråckeligt at fulkerier i La-

karc-yetenfkapen aldrig kunna förekomma».

Jag
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jag undrar ej på at den enfaldiga Allmogen
Jåter förblinda fig af Charlataners (kryt j men
at fådant vårkeligen hånder ibland uplyft folk,

år oförlåteligt, och få länge Qvackfalvare nju-

ta båttre folks protefrion , Jårer man hafva

fvårt vid at utrota dem.
Håndelfevis råkade jag» hår i Linköping

få fe en Gulfots-cur, fom var köpt ifrån en

Gumma i Småland; den beftod af nio fårfka

Rötter, tre Bifquits och några alnar gul Tråd,
Tre Rötter Ikulie kokas i föt Mjölk och ut-

drickas om aftonen når den fjuka gick til

fångs, hårpå åts en Bifquit, och fortfors få-

Junda tre qvåiiar å rad* Med gula Tråden
/kulle Kroppen matas långs och tvårs. Som
Läkare kunde jag ej förvånta någon värkan

af gul Tråd och Bifquit, följakteligen borde

den finnas i Rötterne, och jag blef charme-

rad at igenkänna Roten af Chelidonium Ma-
jus, hvilken Boerhave berömmer i Gulfot,

och torde vara förmonlig i anfeende til defs

vis fubemetica. I hodierna praxi tror jag den
ej mycket brukas 5 men torde likväl förtjäna

at vid tiifålle förfökas.

Höften var eljefl ovanligt hålfofam anda
til flutet af December månad, då Inflamma*
tions-Febrar blefvo mycket gångbare. Dzn
ftarka Vinter* fom få häftigt inföll, alftrade

deffe fjukdornar. Redan den 16 November
var kölden hår lo°5 men i December, den

13 om morgonen 19% aftonen 31% d. J4.:de
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28-J-* och den I7:de fteg den i fria luften art*

da til 30
En lindrig Chorea hos en 14-årig Fröken

har åter förekommit i min praäicjue. Som
Cafus var aldeies enahanda med den jag ha-

de åran nåmna för år I787j få handterade

jag fjukdomen på lika fått, men ej aldeies

med lika förmon. Patienten år val åndteli-

gen curerad och fri från ryckningar 5 men
ånnu vifar fig ftundom någon oftadighet vid

gåendet. Denna lilla olågenhet torde val fmå-

ningom forfvinna , då tribufum lunare framde-

les infaller.

Et ogift chlorotifkt Fruntimmer vid nå-

gra och 20 års ålder, fom i flera år varit

befvårad af hsmopthyfi, hvifken gan/ka häf-

tigt påkommit, fä fnart minfta finnes-oro til-

ftött, började i flutet af Augufti månad , efter

ftarka blod-evacuationer, befvåras af fvullnad

i ben och fötter.

Innom fjorton dagar ökades fvuJInaden

til en fullkomlig Anafarca. Hår var fåfängt

at förföka den berömde fvett-curen, håjft jag

V3r förfåkrad at krakning och blod-hoftning

/kulle inflålla fig fnarare ån fvettning. jag

förefkref henne et Julapium diureticum af

Succ. Armoraciae et uns, Alk. Amm. Acetat. <;

uns, T. Aromat. 6 qvint., Qxym. Scillit. 2 uns,

håraf fick hon taga en mat/ked fyra gånger

om dagen 5 men kråkningar infunno fig fnart,

©ch en myckenhet fraggad blod uphoftades,

hvaf*
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Jjvarfåre jag blef nödfakad lämna Mixturen

på några dagar, och i ftället nyttja Opium,
Extraftum Hyofchyami och Acida mineralia.

Så fnart haemopthyfis uphörde, började jag

åter med Mixturen, med den förändring lik-

väl, at Oxym. Sciliif. utelämnades och Syru-

pus Citri e fucco i defs ftålle tilfattes* Opi-

um med Extr. Hyofchyami gafs hvar afton,

emedan Patienten plågades af mycken inqie-

tude och kunde ej fofva. Med detta medel

blef hon innom tvånne månader aldeles re-

tablerad til hålfan, hvarefter jag fedan för-

ordnad» en flark Decoft af Trifol. Aquatic.

hvilken hon med den förmån nyttjat, at var-

ken i kroppen, fom troligen hårrört af Scor-

feut, nåftan aldeies uphörf.

Dito af KgL Höf-Medicus D:r Leeven.

Innan Danfke Troupperne aftågat och

vid famma tid, då det ikedde, eller i bör-

jan af November månad, upkom en febris

continua remittens, fom kunde kallas biliolb

& putridogaftrica. Den började ofta fom en
rhume , men vifade efter några dagars förlopp

fin råtta natur. I början af epidemien tyck-

tes materia morbifica vara mera mobile, ba-

nade lig fjelf vågen genom häftigt diarrhée,

hvil-
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hvilken fymptome i fynnerhet marktes träffa

Barn och gamla Perfoner; men i December
månad och då kölden blef ftrång, var fjuk-

doms ämnet trögare och fvårare at bortföra,

faftån kanfke mindre fkarptj fom denne fe-

ber var både catharrali/k och rötaktig, iå år

icke eller underligt om den fammanfattes af

gan/ka mångfaldiga fymptomer. Således in-

funno fig frysning, hetta , elak fmak, oren

och blöt tunga och förlorad matluft, ftark

och olidelig hufvudvårk, fnufva, rinnande ö-

gon och ftelhet i halfen, fvårighet at fvålja,

örftygn, hofta, häll , tryckning och ftygn på
bröfiet, äckel, våmjelfe och tåta ehuru frukt-

]6fa kråkningar, knip och ftindhet i under-

lifvet, diarrhée eller obftruflion, ångflan och
otålighet, flummeraktighet eller orolig fömn
och upvakning med förfkråckelfe , ibland lin-

drig yrfel, pulfen häftig och merendels full,

men fållan hård, måtteiig torft, undantagan-

de vifia dagar 5 hos en del röda fläckar, fom
höllo fig ute 6 ä 7 dagar, upkaftning af fegt

flem, törft och döfhet$ hos dem fom voro

fvåraft angripne, fatte urinen allenaft dé för-

fta dagarne fediment, och vid flutet af fjuk-

domen, då den blef ,ganfka tjock och ftin-

kände, famt med fveda och fvåriglret at flåp-

paj däremellan var den rödgul, klar och al-

tid utan fediment j bos deffa var dock hu-

den altid torr och ingen fvettning utom den,

lom yppades vid fjukdomens början 5 hörilen

var
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var en tid af fjukdomen emot vanligheten

förökad , men blef fedan och inemot flutet

anfenligen förroinlkad; målet undergick hos

någre mårkelig förändring. Sjukdomens van-

liga tid var 3 veckor, och i lindriga håndel-

fer 14 dagar 5 den långfta var 4 veckor. Ibland,

faftån febern uphördt, fortfor iikvSl hoftan,

fom hos en del var blöt och hos en annan

helt torr. Francliipane och Mjölk-vasflor vo-

ro i fynnerhet förmonlige uti den torra ho-

Jtan. Nyfs be fk refne febres mixta» tycktes un-

derflundom fordra läkemedlens förändrande,

i anfeende til fymptomernes olikhet 5 men e-

metica, laxantia och fyrliga vegetabililka faf-

ter blefvo förnåmligaft nyttjade, utom i få-

dane fall, då iterk diarrhée med liten och

klen puls tilftötte, hvaremot China och Vi-

triols-fyra i et par dagar nyttjades, famt där-

emellan Rhabarber-infuiion. I allmänhet var

Chinan hår mera fkadelig ån gagnande, åt*

minftone få långe febren continuerade. Sjuk-

domen var litet dödande, få vida ingen för-

vänd cur användes.

Rapport til Kongl Collegium Wledicum

af Regements-Fåltjkären Herr Johan
Gestmck.

Kongl. Jemtlands Dragone -Regemente
upbröt uti nåra complette och fri/kt tilftånd

X. B. N:o Iö. K från
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från Landet den 10 Junii fiftledit år. LTn-

der marcben til Stockholm, fom uptog un-

gefår 5 veckor, var en brånnande hetta,

hvarföre dam och mull -rök förföljde tfs,

åfven dä vi genom nätternas fvaika ibland

iökte undvika den förra. Då man/kapet of-

ta helt varma och rykande framkommo til

hviloftVdlen och nattläger, blef oaktadt Che-

fens ittrerade förbud, ändock i löndom, tör-

ften på en gång fiillad med kalt vatten $ åf-

ven fom då de med upknåpt våft hvilade på
blotta marken , kunde ej annat ån farliga för-

kylningar fnart (kulle blifva uppenbara» U-
tom andre ordfaker, hånde nu dåraf at mån-
ga fjuknade, antalet var fållan under ^o De
fördes vaifarnt på Långkårror och Vagnar,

de fvagafte rangerades fråmft, al!a hviloftun-

der bkfvo forgfåiligt använde fri de fjukas

behöriga fkotfel med Medicamenter och Re-

gime. Febrarna voro våkiiamma , måft Sy-

nochus Phlogiflica och Pleuritis vera , dock

ilitan complkation af röta och malignifé. Ef-

ter tilrackelige åderlåtningar, ibland Laxån-

tia antiphlogiftica och nitrofa, ftundom Eme-
tico-Laxantia, men altid ymnogt nyttjande a£

diluerande drycker med Acidum VegetabiU

(ftundom Loco Cretn. Tärt. Succus Rumicis

Acetofaj) och flft något Diapfiorercum inföll

god och fullkomlig crifis, ehuru den ej altid

*
til tid och fått var möjelig på refan at ob-

fervera, men reconvalefcencen geck tåmmeli-

geo
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gen fort* Epifpaftica, Anodina och Expe-

dorantia kunde ock ofta. behöfvas, men jag

tyckte mig fmna at den lindriga fkakningen^

ehuru piågfam för pleu ritici , antingen afböj-

de
?
lindrade ell-sr uphjelpfe de tilfållen, hvar*

emot iiftnåmde medel vid fina tilfållert nyt-

tjas. Dårnåft var det allmånnaite onaa en

håltig och envis Diarrhé, hos fomliga Dyftrt-

terie, fom hkvål ej var Epidemifk. Rheum
fvecicum, Ledum paluftre , Tofrentilla och
Trifolium aquaticum med och utan Gum* A*

rab. gjorde ofta tilfylleft, eljeft ipecacuanha

i refracla dofi. Vid fvårare tilfållen räddade
Flores Sulplwris och Vitrum Antim. Cerar*

många , och dar fiftnåmde för annor fvaghet

ej kunde nyttjas, var Opiater en god tilfiykf*

Ingen dög under deffe 60 mils tågande, med
en pleuriucus, fom för Chronilk fjukdom
tillika, qvarlåmjpdes vid Sundsvall til veder-

borandes V3fd$ nar federmera äftidit. Någon
betydande utvårtes ikada hade denne Legion

(ig ej ådragit , åfven fom Venefiika fjukart

var ätminftone hittiis bland detta tolk, lika-

fom banlyft.

Nu voro de på fine ftatiorter tjen(tg6«

rande i och omkring Hufvudftaden, Febrar

och Diafrhéer togö til, blefvd ju längre, ja

mer elak-artade, och hVaröm en Kongl. Col-

legii Ledamot *, Herr Affefforen m* m. Doft*

Ribeeiv, fom under fin värd hade ratt mån*
ga, Jårer långe fedan behagat yttra» —• Då

K 2 Cir-



148 # ) o ( #
circa <<J0 Man af detfa Regemente upryck-

te d. 2 Otfober, a t genom march-forcé be-

gifva (ig til Götheborg, föreföll under refan

ingen fårdelts fjuklighet, men mot (lutet, då
en Trumflagare faftnade med vånftra foten

uti et kårr-bjul , /kedde en fraftura compli-

cata OfTis peronei å defs nedra exiremiref.

Efter inrättning, förband och accidentiers af-

böjande, fördes han få beqvåmt fom fke kun-

de, och tmottogs fedan på Sahlgrenika Sjuk-

hufet. Kärt dårpå blefvo 2:ne Soldater llkuf-

fade utföre en bog bro, då den fråmfte ka-

llades mot hörnftenen och feck en fratfura

transverfa & fimp). OfTis femoris.

Ehuru Manfkapet hade hår under 6 vec-

kors rid både rymlige och goda quarter, vo-

ro Febrar, Catharral krämpor , Rheumatifmer
och Diarrhéer nog allmänna. Når åter up-

broftet fkedde- därifrån, qvaidämnades de fva-

gafte (med förfta Falt - Medici m. m. Herr
Doclor Dubbs bifall) på Armeens nya La-
zarett.

Men då til Kongl. Collegii kännedom
torde kr.mrrta , den myckna man-fpilJnn fom
redan exifterat och ån vidare år at befara,

få långe defle, Norr/ka Fjåll-fotens infödingar,

Jigga hår vid Hafvets kutter Marftrand och
Warberg , har jag funnit min pligt vara at

hårmedelft aller-ödmjukaft inberåtta det bety-

deligafle rörande förloppet på detta ftålie.

Sedan omtrent hälften af denna Troupp d.

19
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19 No v. upbrutit från Götheborg och för-

lades i Garnizon hår uti Marftrand, har af

Manfkapet fållan varit under 20 ä 2f mäfl:

feber-fjuka , och få fortfor det til Marfil må*
nåds början. Hittils hade blott 3:ne afiidir

,

ty febrarna voro hos de rlåfte af mindre elak

beskaffenhet, crifis Ikedde mera fullkomligt,

och krafterna erhölios i den proportion fom
tjänlig närande föda kunde anfkaffas. Där-
emot begynte från denna tiden de fjukas an-

tal at fmåningom ökas$ i början af April var

antalet 45 , i flutet 75 och medio Maji öfver

ioo, da fåledes hvarannan Karl var fjuk och
några efter fjukdomen matte. Nu hade fkör-

bjugg mera uppenbart vifat (ig, hos en ftor

dd med följande figna, fåfom Maculae Livi-

das Crurum , LafTitudo Articulor. cum dolore,

Ulcera cruenta pedum, ejusdem generis,

praefertim gingivarum , alt med en mer och
mindre ftark Dyfpnoea Chtonica. De öfrigs

åter, åfven de ånnu tjånftgörande, hade fmå
röd- och gul-bruna flackar, Miliaris Scorbu-

tica. Måft på extremiteterna och ibland öf-

ver hela kroppen , hvilka i deras tanka ej

medförde vidare fara; men i detta tilftånd,

och jämte (in melancholilka hem-fjuka
,
(No-

ftalgia) fjuknade dageligen den ena efter den
andra, fedan de flefte, få länge de kunnat,

döljt (it tilftånd. — At någre vanlige ordfaker

til fjukdomar, färdeles fkörbjugg , härföre va-

rit, år mindre uppenbart. Utom förändring

K 3 af
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af ClJmatet, födan, vattnet och bektädningen

iv. m. (i Hemorten antages redan i Otfober

judna mödor) Har nu deffe eljeft flarkt arbe*

tände Hemmansbrukare, 6fver hela Vintren

faknat nödig rörelfe, och ånnu mer den dår-

med förknippade utdunftningen $ rutna ångor

har omgifvij dem innom^ och i anfeende til

ovanlig nuivudbonad , ledo de utom hus af

kölden, i fynoerhet på Fattningens höga val-

lar, iom ligga öpna for alla, jåmvål för O-
ceanens väld.unma vader. — Et nytt Sten-

hus* (CaflWhen) \\d Carlilens Fällning var det

allrmnn* Sjukhufétj Kvart Rum hade 12 dub-

bla Sandar (Bntzer) för 22 ijuka och 2:ne

Sjukvaktade , och voro fnart 5 låd3ne Rum
OtttråckeJigej at hafva 2:ne i en Sång, alla

fammanhångande, fom hvarken var fri på
rågooder>? fidati eller bakom hufvudet

,
gjor-

de ej allenail ftor fvårighet för bruket af e-

vacuanna, i fynnerhet Emetica , utan hindra-

de ofyeikrifveligen vid dot nödiga iakttagan*

det a^ fny igber och fnfk luft. Men fom defle

hufvud-arriklar uti få öfverfulla och utan ven-

tiler förfedde boningar, yrkades på alla mö-
jeliga fatt tidt och ofta, biefvo ock de(Te el«

jeft Endemi/ka fjukdomar hittils, icke Epi?

demice contagiofi, hålft fom de med vårfb

maligna och putrida tecken frånfluljdes för

fjg fjelfva. — Den allmånnafte febren begyn-

te längfamt med matthet, hufvudvårk, alter*

tmlve rysningar och värk uti hela kroppen,

nägpn
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någon hofta otan ftygn, våmjelfe och ftundom

diarrhée. Hos nägra afgingo på bagge (ät-

ten mafkar (Afcandes Lumbricoides) til 1 1
qvarters längd. Tungan var hvir och jlem-

mig, pulfen merendels lång och häftig 5 eftet

3 å 4 dagar rilfog febren utan all remiffion.

Nu var tungan torr, fprucken och faftlait,

pulfen hård och råt, livat t-6gt, uttilel lågt

och darrande, hicka flög til, (Undig flum-

mer, yra (a) och ftun lom rafenV Vid 8:de

pch 9;de dygnet blef tungan lenare, pulfrrt

4onu I5gre och rremulent med fobfulfuftendi-

num, Haernorrhagia Narium kom girna vid

denne tiden, var ingen gång cridlk , men
fårfafte dem i ytterda åfventyr, hälft Vire*

Vite voro förut medtagne. Urin varierade

ofta til utfeendet, och kunde hos den ena,

då alt annat var lika under hela loppet af

fjukcjomen , vara ljus och klar , hos en an^

nan jumentaeea, och ibland med ljusgratt fe-

diment från början til flut, Crifis inföll hos

några på lf:te, i4:de åfven X7zde dygnet,

genom univerfel fvett, uphoftning pch ibland

gemenfimt med en låttande diarrhée. Nå-
gra fin ?o vidftråckta Metaftatifka fvulnader

,

fom måft intogo parodis, kindbenet och hal-

fen på ena fidan
,

(b) men allmånnaft geck

K 4 «j
1

r
I m »

(ö) Sub delirio, roro de altid occuperade med hem-
ma varande Slågtingar, Huftru och Barn.

(/)) Detta var vanligen en Critis imperfe&a , ty ehure

fvulnaden bragtes i ikyndfim fuppuration. och flft»
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ej fjukdomen förr ån på 4:de veckan per de-

Jitefcentiam öfver, utan någon mårkelig cri-

fis. (c) En del åter blefvo från början an-

fallne af fvårare fyn^ptomer, fåfom : häftigt

och på en gång fårluft af krafter, mål, hår-

fel och förmågan at fvålja , hade likvål tec-

ken til kråkningar, eller ock en häftig och
involontaire diarrhée $ nåsbloden vådelig, pul-

fen ofta omårkelig eller ock ganfka klen, tåt

hicka och åndteligen lethargie med hela krop-

pens beftåndiga darrande, fållan petecbias,

men ftundom ftörre gangrxneufa flackar, famt

Xpåndt och upbläft underlif kart före döden

,

fom fkedde på <><te, 6:te och io:de dygnet.

Hos några började fjukdomen med djup me-
lancholie och räddhåga för all ting, hos en

pnnan liknade anfallen maniaci, jämte fkåmt-

fulla utlåtelfer, löje och fkratt. (d) Nåft fö-

regående mer och mindre farlige och com-
plicerade Rötfeber, (Synochus Maligna, Scor-

butico-putrida) var intermittente febrar och
där-

«—I
l» II
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ning, fortfor åndoclc febren långe och våldfamt

efteråt.

(c) Efter fjukdomen följde långe döfhet, fusningar

och fvaghet i de flåfta functioner, famt långvarig

hofta; de fom fingo Scabies fcica , repade fig for-

tare, men i allmänhet hade alla convalefcenter mer
och mindre fkörbjugg medced^ma pedum. M*nge in-

fjuknade å nyo efter flere veckor, d3 hos några

all räddning var förgåfves.

(4) DeiTe fymptomer åtföljde åfven de Tom fingo Me«
taftaf» parotidmn.
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däribland tertiana måft gängfe. Hos många

var froflan förenad med ikörbjugg (rogfubben

Linderft.) , hos många inclinerade hon til con-

tinua, och hos andra värden Erratica. Qvo-

tidiana dåljde (ig någon gång under en art

mania, fom började om aftnarne och fortfor

3 å 4 timar. (e) Recidiver af frofforna vo-

ro åfven mycket allmänna. Dar nåft förekom

remitterande och rötaktige Flufsfebrar med
gallaktige, inflammatori/ka och rheurnatifka

tilfållen, fom exacerberade eftermiddagar och

nättema. Början fl\edde med frofla utan på*

följande fvett, fusningar för öronen, en Hic-

kande hufvudvårk vid tinningarne, pulfen

fuli och häftig, törften brinnande och hoftan

torr i Tungan oren och mångfårgad med gall-

aktiga kråkningar och envis obftruclion ; pä

2:dra , lift 3:dje dygnet var delirium inftans,

eller ock en jåmn Sopor , fom varade 7 ä g
dygn då döfhet inföll. Det c):de och i^idc

dygnet bröt Hg fjukdomen
,

per fudorem u-

niverfalem, urin. coft. & Jputa.

Indicationes curatoriae rattades efter fe*

brens fårfkilta art, fubjeäernas olika beskaf-

fenhet, och i fynnerhet fymptomernas (kilj-

aktiga förhållande 5 merendels var dock cur*

rnethoden denna: i början gafs Emeticum af

gr. 2 , Tartar. Antimon. med Scrup. Semis

K 5 ipe~

(e) Med Emetico Laxancia , China och fm2 Campho-
rater, famc Veficatoria, geck derta fnart öfyer ef-*

ter 4 å 5 paroxyfmer.
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ipecacuanha pro dofi

3 (/) fom ftundom ite-

rerades. För Venae fec"h V2r fållan någon in-

dication, om icke för plethorici dar inflam.

var llörre än Maiigniteten uti fiftnåmde her-

figa feber i början, men mera kunde Laxån»

tia behöfvas, fom då beftod af pulv. digeft.

Laxans ph. paup. eller Rheum. Svec. i dracb-

ma, Crem. Tärt. 2 dr. Tärt. Anfim. gr# i

Dåreher begyntes at i dageliga drycken (De#
coe~L Avenac. fine Santal,) inblanda för bvar-

je lonna, Crem. Tärt. 2 dr. til enhalfuns,

med Tärt. x\ntim. gr. 1 a 2, hvarmed effef

behof längre eller kortare tid fortfors, (g)
och då tilgång var på ften- eller glas-ldril

9

togs mera eller andra fyror ibland med dryc-

ken, fåfoiv. Acet. Vini och Acid. Vifrioli Te-
nue. Efter denna tiden, och i den fMndiga

Rötfebren, gafs nu Kina på förmiddagarne,

uti Froffor (h) och den remitterande då re-

pch intermiffionen var tydelig , då den togs

i fmårre dofts upblandat med förenåmde
dryck

(J) Medlen, ehuru råte goda, ville etdera (allan flS

an, blandade åter, kunde ofta 14 å 2 dofis årfor-

dras , och detta galler vid dofis Medicamentorum i

allmänhet för Jemtlånningar.

(g) De flåfle hade nya och vil förtenta Koppar-flalkor

vid fina Sängar, fom med varm dryck hvarje mor-
gon upfyldes.

(7j) Mot de åkta Froflbrna ville ej annat in Kina

med beftånd flå an: Sem, Sinapi , pulv. AntifebriJ.

Lax. R. a Rosenst. Tina. Fuliginis, Varia Ama-
ra, 01. Animal. dipp. &c. nyttjades eijeft efrer #

#ch jämte Emetica, åll lentia och antifcorturica*
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dryck, kommo de båft tilråtta därmed. Ofta

var likväl ej rådrum at fä långe utebhfva med
Kinkina, den nyttjades då antingen per fe,

eller med Serpentaria, Calamus eller Rheom
och ibland med några gran Camphora. Vi-

nofa och andra Analeptica, nyttjade! tillika

Amlom , efter tilgången. Mot villa fympto-

mer lämpades medlen vidare j föledes lindra-

des hufvudvärken efter Emetica, Omflager af

Cephalica (Granris fants icke) och kalla bad

famt pulv. fedativus eller ock Camphorst. mot

nätterna. Veficatoria, llnapifmer, flåckte Sil-

lar, pediluvia, lindrade tillika yran och var-

ken, (i) åfven fom hos några i febrens bör-

jan efter evacuantia nyttjades blott pulv. ipe-

cacuanh. thebaicus med Sambucina , eller Mixr.

Diatrion, pulv. Contrajerv^ Compof. &c. til

febrens och rheumatifka värkens mårkeliga

förkortande. Mot Diarrhcea non Critica

,

Rhabarbarina, Mucilaginofa med Tintf. The-
baicaj Alvi obftrutfioner halps med digefti-

ver, lavementer, fuppofitoria &c, och de fvå-

nre med luft-lavement. Nåsbloden dillades

fållan af annat ån Kina och Acid. Vftr. Te-
nue uti drycken 5 förfigtigt bruk af kalla om.
flager kring hufvudet och genitalia, af Aqua
Marina

,
gjorde dårnåft båfta värkan utan koft-

nad. Spasmodi/ka krämpor, fingultus, fub-

fultus tendinum &c. Jindracks af papaverina

med

(0 Hos få kunde något epifpafticum låggas på benen,

ty fjeörbjugg flög ftraxC til i hög grad.
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med och utan Camphora, Tinc~h fcetida och
Alc. Amoniac. Spirit. Vid Tumöres Meta-
flatici (k) nyttjades Emollientia och Maturan-

fia;" då det drog for långe ut med Ungv. e

Cepa och varma oljalctiga Grötar
3

applicera-

des i god tid Caufticum Salinum tillika.

Såforn Antifcorbutjca nyttjades infufum

frigid. Amoraciae cum Cerevilia, (utfpådd Por-

ter i brift af annat godt 01 och Dricka) De-
co(5t. Trifol. Aquatici, Elix. Polychr. dipp.

Calamus i pulver; frifka Citroner kunde äf-

ven ibland Srhållas; de förfkåmde nyttjades

tillika med mycken fordel til fördårfvade föt-

ters gnidoing» (/) Sedermera pä Våren fam-

lades får/k Sedum Acre , Taraxacum och

Acetofa; Cochlearia Officinalis vaxte åfven

vild
?

men i början alla til ringa quantitet,

hvarföre Sifymbrium Sophia och Cardaminum
Pra-

(&) Dragonen N:o 79 af Lif- Comp. fom dog några

dagar fedan en fadan fvulnad genom fuppuration blif-

rit tilråckeligen urtömd, befants vid obduktionen,

enligit Pringles obfervation, ac en abfcefs forme-

rat flg in cerebro. På famma Ada fom yttre fvul-

naden varit, var en liten abfcefs i främre delen

och ytan af högra Hemifphaeren ; Sinus dur» matris

voro aldeles fy a rea , och meninges Se fubftantia cor-

ticalis cerebri inflammerad öfveralt, men yid den

förutgående Phrenitis Symptomatica, voro hos den-*

ne Karl ej befynnerligen fvåra tilfållen.

(/) Enligit Kgl. Amir. Med, D:r Faxes Afhandling

om Halfans bevarande til fjös, förlokes nu Hafs-

vattnets värkan för hårda och fvulnade e^tremiteter

af Sccubutifk ordfak.
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Pratenfe då åfven medtogs. (Turion pini fants

ej på flere mils afftånd) Gingivaiia voro Ca-

larnus & Armoracia med någon fyra, eller So-

Jutio Aluminis, vel Sal. Comunis.

Scorbutici och andra matta nollos altid

i 6frigit under någon ilags rörelfe i fri/ka luf-

ten , hviiken likvål hår, i anfeende til Sill-

falteriernes vedervärdiga dunirer, ej var god

och hålfofam. De matta fmgo deisutom fto-

machica & tonica om rnornarna, och bröft-

medel om aftnarne$ åfven fom Diasta Lacrea

& VegetabiJis, (ftundom Surkål) efter tilgån-

gen togs i akt. (m)
Ifrån Warberg har altid Sjukliftan inne-

hållit några Man mera , dår lårer ock fjukdo-

men mera Epidemice grafferat$ 2:ne Com-
pagnie-Fåltfkårer hafva dårftådes långe varit

fjuka och obrukbare, hvarföre 2?ne Tylka
Chirurgi från Götheborg blefvo ditfånde, men
mortahteten forehåller (ig helt oiikaj fåledes

voro /ifra poft döde i Warberg 57 Soldater,

3 Under-Officerare och en Officer, däremot
tils dato hårftådes 20 Soldater, (hyaraf 2:ne

åldrige dogo häftigt af en Apoplexia Senum
a Langvore & defeclu Spirituum) fom å ena
flållet af famma folk med lika gage, år un*

gefär hvar 4:de Karl död, och å det andra

blott

(jri) Sedan en Utlänning inkommit med et parti Jord-
påion , (Rad. Solani tuberof,) förordnades dåraf til

den förnåmfta födan, med mårkelig förbättring för

Scorbutici*
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blott hvar I2:te. — Af de fjuka, fom fiR le-

den Höft qvar lämnades iGÖtheborg, åro defs-

utom f Man med döden afgangne.

För närvarande tyckes vål fjukligheten

h^rftådes något aftaga fedan de flåile genom-
gådi någon /lags fjukdom , men antalet af

matta år få mycket ilörre^ fom fkörbjuggen,

hvilken na ökar ftg, betager dem all kraft

at tiifrifkna. Fingo de nytrJ3 Bruns-drick-

ning, (n) och något iådant tilfålie gafs, dir

utrymme vore på gröna platfer, få vål för

hvilan i det gröna och promenaden, fom för

at få ren och fundare luft, vore förmodeli-

gen hopp at de flafta omfider kunde re-

pa (ig. Marflrand d. 10 Junii 1789-

Väderlek och gangbare jjukdoinar i Stoch
holm månademe April , Maji och ty*
nius 17'8j).

Jlpril hade ånnu kalla dagar til och med
den 9, af bvilka den 3 och 8 kölden \ mor-

gonftunden gick til lo grader. Sedan tog

vdrrne öfverhand, men /å fmåningom , at ej

förr ån den 30 och 31 morgonftunden hade

6 gr. och middagen högft 13 gr. den 29.

Barom. h&gjl den 8 > 25>S9* Ldgfl den 265

___^^ :
UPS-

00 Enligt: för det^a Fåit-Mec] cu~ , Herr Affefforeil

m, m, Doft. Zet2ei.s Tal om fjukligheten i Falt*
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25,o?« Vindm N. förft i månaden, med
dragning til W. mot flutet O. med dragsing

både åt N. och S. — Snö föll d. 2, 3, 4,
24 j 25, 27. /teg* d. 21, 2.6, 27, 20, 3o.

Norr/ken om aftonen d. j 1 , 12, 13 , 15,

17 j 1 81 19, 20. Riddarefjården is-fri d. 23.

Ma)u Värmen ökade (ig til 15 gr. i

morgonftunden d. 27 och 31 , och til 23 gr.

midd. d. 30 och 31. — Barom. hågjl d. 10.

25>9* ; '«*&/? d. 2 25,30. — ^Wt* i förfto-

ne S. med dragning åt O. federmera ftån-

digt O. med dragning åt N. och ibJand S.

Storm d. 12 ui SW. — Snå föll d. 12. —
Kågn d. 1, 4, 7, 10, 19, 20, 21.

Målaren , fom f»ån d. 11 April börjat

ftiga, var hftgft d. 22 Maji, 13 fot l\ tnm.

Junius. Farmen ökades anfenligt $ mor-
gonflanderne de flefte 16 gr. och d. 20 hela

22 gr.$ middagen 30 gr. d. 15 , 28 gr. d.

IÖ3 26 gr, d. 20. Barom. bågft d. i <J 5

25,90; lägfl d. 45 25,07. — Rägn föll

fmått d. 3, 5, 21, 22, 25, ömnigare d. 19
och 26. Solrék d. 13, 14, 15, 16-

Sjukdomarne voro: envife intermittente

Febrar , fom hos fattigt folk vanlHgtades til

Vattufot. Remitterande Febrar voro hos båt-

tre Folk lindrige, men hos ofnygge ofta för-

ändrades til Rötfebrar. Sporadice vifte fig

Halsfloffar, Hofta och Snufva; Koppor myc-
ket fparfamt.

ir m »

KongU
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Å'o/^7. Vetcnfkaps-Academiens Nya Hand-

lingar j6r 1780, srfpr//, • Afo/V och

jfunius.

Pag. io^. Fvrfok til uplyming om U-
Uaborgs Climat, af Johan Julin, Apotheka-

re darilades.

Sedan A. gjordt en kort be/krifning af

Stadens låge, 65 gr. i M. 30" polhöjd med
jordmåns och landets allmänna be/kaffen het,

livad Skog, Mineralier, m. m. angår, före-

kommer Väderleks- Journal för 12 år, från

1776 til 1787 inclufive, hvarati Tabell-vis

upråknas: 1:0, antalet af helt lugna dagar 5

2:0, huru mänga dagar hvar vind blåft i hvar-

je månad 5 3:0^ på hvarje år 5 4:0, Rågnda-

gar; 5:0, Snö och Hagel 5 6:0, klara dagar;

7:0, mulna dagar
5 §:o

5
uphåils-dagar; 9:0,

nederbörds-dagar 5 10, urväder; 11, då ålka

hörts; 12, huru ofta uphålls-dagar varit med
hvarje Hågs vind, i hvarje månad; 13, lika-

få nederbörd 3 14, uphålls-våder med hvar

vind, hvarje är; r<f, Jikafå nederbörd; 16,
urväder med hvad vind i hvar månad; 17,
likafä hvarje år; ig, ålka med hvad flags

vind i hvar månad; 19, likafå hvart år. Hår-

uppå följa uplyfande Anmärkningar i anled-

ning af föregående Tabeller.

Pag. 125. Stellaria humifufa 5 ny Svenjk

Växt , farnt Botanijke drhindringar , ttpgifne

af Olof Swartz*
Den
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ben år tråffad vid Are/kutne fjåll i Jemt*

land, famt i Finmarken. Specifica kännemär-

ket upgifves, ehuru xfrukten af britt pä fpe*

cimina ej kunnat befkrifvas; Figur gifves

därefter .

Uri följande Botanifka århindringar fö-

rekommer Ophrys paludöfa ^ hvilken A. af

anförde flul kallar: Malaxis och bifogar rit-

ning famt omftåndelig hefknfning.

Ofmunda crifpa är i lenare tider fnri*

hen vara Svenflc våxtoeb be/krifves. Pieris ht*

terophylla år et egit Jpecies , befkrifves med
ikalen dårtil $ hv3raf följer at Adianihum H<->

xagonum L. icke år annat ån famma våxt.

Pag. 131. Förfok med Molybdcena och

med redudion af de/s jord, af J* Hjälm.

Ren Molybdenjord iniades pä vanligt

fått med jårnprof uti Degel, men icke ens

med (ynglas kunde något Metalliikt uptåckas,

ej heller fatt eldgraden blef 3 och 4 gån-

gor ftarkare, ehuru den vid en ny pulverife-

ring vifade metalliik fårg 5 å nyo fmåit med
tilfatt borax, gaf ingen regulus i botten, men
på ytan (må metalli/ka korn, fom voro jern-

haltige*

A« förfökte ytterligare at med flere dig*

lar innom hvarannan, fom förmått fmålta

åtta fårlkilte jårnprofver, kunde dock ingen

ting vidare vinnas. Torkad Oxblod formad*

de ej heller något; Med Talg /kickade den
(ig båttre, hålft då någon luft trångt lig in*

X,B. Nroij. L Med
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Med ökad eldsluft af Brunften, hvilka för-

f6k ledan belknfvas, tycktes reduftionen på-

/kyndas.

Pag. 141. Underföknfng huruvida Brun'
(len kan förvandlas i Kalkjord, Af Joh*

Gadolin.

J anledning af Herr Scheeles förfök,

fom fynes vifa at Brunftens-jord kan förvand-

las i Kalkjord, bar A. förefatt fig at närma-

re gran/ka det åmnef. Han har dårföre

handterat Brunften både med och utan Soc-

ker; på förra fåttet vants ungefår fä mycket
Kalkjord, fom Herr Hielm funnit Socker i

den använde myckenheten innehåHa , men u-

tan Socker gaf Brunftenen ingen kalkjord.

Pag- 150* Kraften af Valeriana Sylve-

/tis mot väldfamma Nervsjukdomar , af E-
Bic Odhelius, M. D. Reg. Fdltjkdr vid

Skaraborgs Reg.

En 10-årig Flicka, fom fmåningom an-

greps af de båftigafte convul/ivi/ke kramp,
drag, jåmte en fvår obftru&ioo, en fjukdom

fom okunnige och vid/keplige anfågo för

onda andars värkan, botades, efter flere för-

fök, med Valeriana på det fåttet at dagelige

dofis blef et uns i pulver och decoct på et

uns , fom fmåningom ökades i pulvret til 10
a 12 dr. dageligen, och decoct på 2 uns

fil ftåndig drick. Urinen drefs ftarkt, blef

brun och fatte fediment , lifvetöpnades, mat-

luft kom och en lindrig fvett infan fig* De
Ivåra*
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fvårafi» anfall voro efter 8 dagars bruk för-

fvundne, hvarefter ännu andra $ dagar fam*

ma medel nyttjades 5 når hon dårpå lämnade

medltt en vecka började fjukdomen återkom*

ma, men fördrefs genom dels ytterligare

bruk. *

Pag. i<[6. Berdttelje om en ovanligt

läng mennijko* tunga, af Clas BierkAiuder*

Efter Kopporne, vid 3 års ålder, vax-

te tungan på en Flicka få lång at hon räc-

ker 1 * tum utom iäpparne och har 2 tums
bredd. Hennes tänder i nedra käften åro

förmodeligen härufaf /kämde, af hvilka en

växt til en oformelig ma/Ta, inemot en tum
bred

,
glafuren är borta och tändren lof-

na. Sjelfva tungan år vid roten hård på
vånftra fidan ; den utom munnen hängande

delen liknar låpparne, Frenulum fullit och

ftort* Pigan är nu 46 år, fjunger någorlud*

da 5 nämner alla bokftäfver redigt utom F*

fom hop uttalar Jikt S*

Pag» 157* Anmärkningar om Berg*

Vfven ( Strix huho L.) af O. L* CronStedTj
Major och Ridd. af K t Sv. Orden.

En uti Julii månad fångad Uf-Unge,
fom hölts i Buf på gården, feck hvar natt

af flne föräldrar unga Orrar, fom för-

nyades i 14 dagar , en gång en nyfs dödad
Tjäder-Höna, en annan gång et ftinkande

L a Larn*
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Lam. I Auguft m anad uphårde denna f6f-

åldrarnes omforg. Man fer hårutaf huru fka-

deliga rof-foglar, Ufvar och hela Uggle-flåg«

tet år.

Phyficalijch Chemijchc Befchreibung der

Mineral-qvellen zu Pirmont, von J. Fr.

Westrvmb, LeipJ. 178S)) 8:0 p. 184»

A. har uprepat å nyo alla forfok fom
med detta vatten blifvit gjorde $ jåmte en

jåmnförelfe med Meyenberger och Dri*

burger vatten, hvilket lenare har litet mera

Jårn men mindre luftfyra* TufTften i Pir-

mont kommer af de få kallade StenkäUorne
$

fom ligga mycket högre, åfvenfom SalthäUorne

mycket iågre ån Hålfo-Brunnarne. Hufvud-

Kåilan ger i hvar time 8,475 lib. vatten. Ren

luft , Luftfyra och i denne uplöft Jårn , kun-

na icke beftå i etochfamma vatn.. Ren luft,

underfökning om den vid Mineral -vatn.

Bitterjord fåjles tillika med Jårnet Jåtreligen

genom fkarp Salmiak fpiritus, men uplöfes

ock genaft genom åttikefyra$ Silfver-vi&riol

och defs uplösning i vatten utmärker fåkraft

Kokfaltfyran
5

få at man ej behöfver andra

Silfver-Qvickfilfver och Bly-uplösningar. Huf-

vud-Kållan i Pirmont innehållei på hvar libra

efter et medeltal 14 gr* luftfyra och ||-l^
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gr, J5rn$ Bad-Brunnen innehåller ii \ gr.

Luftfyra och T% gr. Jårn; gamla Bad- Brun-

nen 5 gr. Luftfyra och J£ Jårn 5 Ögon-Brun-

nen 6 2 gr. Lufrfyra och § gr. Jårn 5 Sur-

Kålfan 8 i g r * Luftfyra utan Jårn. A. har

förbättrat Abicht lått at utröna myckenheten

af faft luft i vatten. Vigtigafte orfaken til

åt/kilnaden af utilagen vid Mineral-vattens un-

derökning, ligger i fjålfva vatnet, i jord-

månen och myckenheten af de åmnen det

därifrån kan uplöfa, hvilka den ena dagen

åro ymnigare och en annan fparfammare.

Spiritus Vini löfer ock Kokfalt, ja litet Glau-

bers- och Bitter-falt, hvilket flfta afven år

funnit af Whitering.

(Gått. Anz. 1739 N. 129.)

Utdrag af Prov. Mediet i Wafa Doä.
Hasts Embets Berättelfe 1788+

Januarii Månad : omväxling af blidt

och köld vifade fig fom oftaft, fåledes had«
vi de förfta fju dagarne, likafå den 9, 10,
II, 12 och de tre lifta dagarne af denna
månad blid och lindrig vinter 3 ftörita köl-

den hade vi den 15, 16, 19 och 24, då
Th. föll til 20 a 22 gr. under O > B. var

högft den 8> neml. 26,10 och lågft d. 16,
eller 24,50.

L 3 F<-
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.Februarii Månad: Vintern varade lik*

fom vid förra månadens flut blid och lin-

drig, men råften gapfka kall, i fynnerhet d,

14, 15, 20, 21, 22 och. 29, då Th* föll

jfrän 25 a 29 gr. under O 5 B. högft d. 14
eller 26,30 och lägft d. 26 eller 24,80.

Martti Manad: Kölden varade ifrån den

förra månaden til och med den 10, hvar-

under Th. flod emellan 20 a 24 gr, under

O 5 däremot var vintern den Öfriga delen

af månaden lindrig och blid, i fynnerhet i-

från den 15 alt til defe flut* B. ftod högft

d, I eller 26,10 och lågft d. 5 eller 24,80.

April Månad var ovanligen vacker, få

mycket mera, fom Th. aldrig föll under O,
utan fteg däremot alt up til 13 § gr. öfver

O, B. högft den 30 eller 25,90, lågft den

26, 24,80. e
Den 16 fyntes Motacilla alba 5

d« J9 fköto Åarne hårikring belågne och d.

2§ vifte fig Tranor,

Maj i Månad var ifrån defs början til

pch med d. 21 nog kall med Nordliga ftor-

mar och rägn , i fynnerhet ifrån d. 8 til och

med d. 12, då ifen på Hafs-vikarne afgickj

federmera hade vi väl fom oftaft räpn, men
det med Sydlig vind och 10 a 13 graders

värme. B, högft den 13 > 26,00 och lågft d*

23, 25,10.

Junii Månad". Väderleken var omfki ite%

lig, ifrån början til och med d* 12 hade vi

rågn och blåft, men därifrån til den 29 en

Hjåmn
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jåmn och vacker väderlek, då Th. fteg i-

från 19 a 24 gr. öfver O, undantagande da-

garne 24 och 25 , då en nordlig ftorm med
rJgn och 13 a lagraders vårme härjade

våra vatt fådde Råg-Åkrar. B. högft d. 18,

2^,80, lagft d. i, 2^,20. Den I9
#
hördes

Å/kan förfta gången > den 27 ftark Åfka.

jfa//7 Manad: på de tre förfta dagarne

af denna och den (ifta af den förra måna-
den föll mycket rågn med en kall nordlig

ftorm , då Th. ej fteg högre ån til 14 gr.

öfver O. Sedermera var vål vårmen få o*

vanligen ftark och jåmn, at man hårftådes

knapt mins en dylik Sommar; Th. ftod af-

drig lågre ån vid 18 grader, utan vanligen

öfver 20 gr. Starkafte vårmen hade vi i?

från den 11 til och med den 18 , då deo
var emellan 25 a 29 grader. B. ftod oför-

ändrad hela månaden emellan 25,40 a 25,70.

Augufti Manad var nog fval och rågn-

aktig, i fynnerhet de tio förfta dygnen, då

Th. middagstiderne ej fteg högre ån til 14
grader öfver O 5' ifrån d. 11 til och med
den 17 hade vi åter 19 a 22 gr. vårme,

reften af månaden var rågnaktig och fval.

B. varierade rått obetydligt, högft den 24,
2S,7o, lagd den 16, eller 25,00. Den 23
hade vi förfta froftnatten, den 26 och 27
ftarkt norrlken.

September Månad: förra hålften af må»
nåden var vacker nog, håift Th. hök 15 a

L 4 16 gr,
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16 gr. värme, dock med rita rågn&urarj

men ifrån den i<f hade vi Höften få myc*
kef tydligare i hånderne, då Thermometern
fållan bänt til 9 a 10 gr. värme. Svåra ftor-

mar voro denna månad ej fållfynte. B. högft

$, 6, 26,00, lagft d. 2, 25,20,

Oäober Manad: de förfta ellofva dagar-»

ne voro tåmmeligen vackra, ehuru det fle-

re dagar ftormade ganfka ftarkt , dock ftod

Th. vid 9 a 12 gr. öfver O middagstiden 5

men den öfriga delen af månaden var råt*

kall, då Thermometern aldrig fteg högre ån

til 6 graders vårme. B. högft d. g, 2^,80*
lågft d. 3 eller 24,80. Förfta Snön föll d,

7, fom bortgeck, men den 13 föll mycket

fnå, hvaraf en del bJef liggande.

November Manad fingo wi hår ej råk-

na til vår Winter 5 de förfta ?2 dygnen ha-

de vi få blida , at Th. fteg middagstiderne

ifrån 3 å 6 gr. värme 5 men ifrån denna ti-

den blef ået mera vinter-likt, hålft fnön blef

iå tilråckelig, at vi d. 23 hade tåmmeligen

godt åkföre, kölden fteg dock ej högre åa

til 6 grader. Storm hade vi å. 11 och 12.

B. högft d. 25 och 30 eller 26,20, lågft d.

5 , 24,60.

December Månad: i denna månad var

en ovanlig och nåftan jåmt ftrång vinter , få

at om man undantager de förfta nio dygnen
och den 19, 20, 21 och 23, få ftod Th.
minft vid 20 graders köld, utan (611 til
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*cfo med ned til 31 gr. under O d. 29. B,

högft den 28, 26,10, lågft den 23, 24,80»

En Malign Remitterande Feber vifie fig

på flere ftållen af Lånet hårftammande få vål

ifrån Stockholm fom Hellfingfors. Den fom
vifte fig i Chriftin* Stad , var redan om Hö-
ften förut ditförd ifrån Stockholm genom nå-

gra fjuke Båtsman , denna farfot grafferade

där ifrån Juitiden år 1737 til April månads
/lut , den bemfökte nog ftrångt denna Stad,

få at en hop , i fynnerhet ålderftegne , åfven

medålders Folk (inga Barn) dogo 3 jag var

dar trenne får/kilta Refor, men fördomar
och fjelfklokhet lade nog fvåra hinder emot
rnitt bemödande , at få denna Farfot at up*

höra. Medicamenter blefvo för de fattiga

uppå Kongl. Collegji rakning förefkrefne.

Genom en durchmarche af Krono-Bårs-

ro$n upkom åfven denna maligna Feber i al-

Ja de Socknar, hvarigenom allmånna Lands-

vågen framlöper ifrån Tavaft-Skogen norrut,

fåfedes Umola Socken och i fynnerhet Cu-
rika Capell, en By af Storkyro Socken, lika

få fjuknade flere i Lillkyro Socken och med
et ord på alla ftållen , dar denna Corps ra-

ftade eller hade fit nattläger ; på defla anför-

da ftållen refte jag på Högvederbörligt för-

ordnande, utdelade i Curika Capell i fyn-^

nerhet fria Medicamenter, hvarigenom denna

farfot fnart nog uphörde.

L <j Kopp*
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Koppympning* anftåltes af mig på 66

Barn i Muitafari Socken, 48 i Malax, 73 i

Naerpes och 12 ftyck. Stånds-Perfoners Barn,

in fumr^a 199 ftycken, hvilka alla dem lyc-

kei;°en och lått igenomgingo. Af defla Barn

hade et enda och det hår i Staden conflu-

enra Koppor. Härvid får jag nämna en obfer-

vation jag ejordtt en ibland de ftorfla led-

lamheter, fom förefalla vid Koppympning,
;men hvilka lyckligt-vis endaft vjffaår vifa fig,

åro de metaihriflka apoftemer fom vanligaft

j armhålan och åfven armvecket yppa fig vid

mycket lindriga Koppor 5 defla at förekom-

rra , har jag ifrån ijukdomens förfta början

JMifagt Barnens Modrar , at noga gifva agt

i , om någon den ringafte knöl eller

fsiiffrari pa deffa ftållen märkes upkomma,
i dé 4 n?ft /kulle pålägga et PJåfter $ fölg-

dcn haraf har altid bliftit den, at deffe Kör-

tel-Svullnader förfvunnit, utan den ringafte ef*

^erflång och olågenhet; men härvid har jag

furmärkt det , at om detta procedere ej vid-

tages genaft , dä Barnen klaga öfver at up-

iyffa armen , eller da en fådan fvulnad aldra-

|örfl förfpörjes, föfföker man federmera frukt-

löft at den fördela, utan genaft må föka at

fa Jen til fuppuration.

Vu
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Utdrag af Provincial - Mcdici i Halland

Doä. J. L. IVilstzergs Embcts • Be-

rättelfe.

Jag har förledne år haft många Veneri-

Ifca Sjuke, fom Apothekarnes rakningar ut-

vifa. Af följande Medicament har jag fun-

nit den utmärkrafte nytta, få val i Ozaena Ca-

tiofa både interna och externa , fom i eo

fvår Caries OiTis Frontis. Jag har genom
detta Medicament frålfatNåfan på flere Per-

fonér, det har ånnu ingen gång flagit fel i

fin värkan, Plenck. i fin Doctrina de mor-
bis venereis, upgifver detta Medicament,
det beftår af tintfura myrrhas \ uns, Laud.

Liqu. Sydenhami, Decofl. Cort. peruviaoa 1

uns, Aquila Alb 2 fcrupel. Jag har ftundom
tillika vid en Caries Oflium Na(i med nytta

förenat Ada Foetida med Mercurius fubl. corr.

J Maji och Junius graderade hår Influ-

enza, hos en del vifade den fig i fvårighet

at fvåJja , med hefa och torrhofta , hvarvid

de fjuke tyckte Lungorna vara iika fom 6U
verait fåra

, 3 a 4 dagar fortforo deffa kräm-
por, efter hvilken tid de fjuke voro til hal-

lan fullkomligt återftålde. De fom nödvän-
digt ville nyttja Medicamenter

,
gaf jag an-

tingen något demulcerande bröftmedel, jäm-
te et Laxans Antiphlogifticum, eller något

fvettdrifvande. Hos en del vifte Rg denna
Qukdom under drågten af en Peripneumonie,

ftark
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flark Feber med hård Puls, röda Kinder,
envis hofta med djupf håll i bröftet, jåmte

blod-upkaftning, gofvo defs arttydeligen til-

kånna. En, högft två åderlåtningar anftåildes,

en De-od af Althea och liquintia, eiier en
emulfion af Mandlar, voro de enda Medel,
jåmte et och annat upmjukande Lavement,
fom nyttjades. Denna Bröftfeber Hutades ge-

menligen utan uphoftning.

Vjd /lutet af Julii månad infunno fig ef-

ter en odrågelig varma några rått kalla da-

gar, denna häftiga förändring, orfakade Pieu-

refier och peripnevmonier, aldeJes af en in-

flammatori/k art , en ftark , 2 a 3 timmars

påftående froffa , hvarefter infant hg et fixe-

rat och innom en liten krets beikrifvit håll,

tungt bröft, torr hofta, en gemenligen hög

och hård puls, brännande torr hetta i hu-

den, hvit och torr tunga, oilåckelig torft

,

röd och liten urin , voro de tecken fom röj-

de deras infiammatori/ka beskaffenhet och

/kilde ÖQtr\ ifrån en PJevritis Eiliofa och

Rhevmatica, hvilka Stoll få ypperligt be»

/krifver i defs Ratio medendi, lifta Tornen.

Jag fant härmed de fjukas lifsfara, huru af-

ventyrligt det år at £å långe ringafte tecken

til Status inflammatorius år, nyttja Spanfka

Flugor, Pulien blef igenom dem å nyo håg

och hård, hettan infant tig på nytt, torften

blef ftark. Oppreflionerne ötver bröftet åkte

flgj hvilka fymptomer ej kunde undanrödjas

utan



# ) o ( # 173

Utan förnyad ftark åderlåtning, famt en mångd
af tepida diluentia och Njtrofa., Pringle

med flere ftore Medici, fom hafva infört bra-

ket af Veficatorier i Pleurefier och Pripnev-

monier, låra ej hafva kåndt den nödvåndiga

fkillnad emellan en Pleuritis rheu;natica och

genuina, i den fenare har jag funnit ved-

cantia ej förr böra nyttjas för ån all inflam-

mation år förfvunnen , fom röjer fig af Pul-

fens fallande och aftagande i häftighet , i för-

minfkning af torften och uphörandet af brånn-

liettan, aldeles på de grunder och vid de

tilfålligheter fom Stoll anförer.

Hos en af defle Sjuke infant fig vid

fjukdomens b*örjan en varblandad diarrbaej

denne Sjuke ftod ej at hjelpa, han dog på
8:de dygnet. En annan hade från fjukdo-

mens förfta anfall , fedan froflan var öfver-

gången , en jåmt fortfarande fvett til de fifta

timmar för döden, fom infant fig på 7:de

dygnet. Den förre hoftade ouphörligt, men
fick ej annat up ån litet fkum, den fenare

uphoftade et fraggit våfende i nog ymnighet,
hvari flöto runda hårda var»k!impar.

Dito afProv. Meaiais Ajfeff. Björnlund*

En Handtvårks- Gofle af 18 år, åkom,
efter föregången ivårmodighet och grubblan-

de,
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de, en tid förut, manie , fom i 3:oe veckor

varat , innan hjelp för honom föktes. Såfom
han var mycket blodfull och plågad tillika

af hufvud-vårk, anftåldes i förftone åderlåt-

ning efter mit råd , åt hvilken infeendet öf«

ver curen var updragit, hvilken repeterades

et par gånger, jåmte Laxativ af Engelfkt Salt.

För öfrigit utgjorde bruket afPulv. folior.Bel*

ladonn» fom förefkrefs, curen hvaraf gåfvos

4 gran pro dofi med Mjölk 2 gångor om da-

gen, hvaraf han ej hade någon känning med
hetta, fvettning eller ögonens lidande eller

på annat fått. Hvarje gång Belladonna gafs

Jårtadas hufvud-vårken och tyngden i hufvu*

åeU Efter 14 dagars bruk vifte (Ig mycken
förbättring, at han fållan delirerade, utom et

par gånger , då han med bart hufvud geck

i Solen, fedan han und/luppit deras upmårk-
famhet fom höllo om honom vakt och då

laferie påkom, fom ftillades med kalt vaN*

tens gjutande på hufvudet. I förftone var

han med hårdt lif befvårad, fom ftdan ej

marktes vid Belladonnas fortfatte bruk. Ef*

ter f a 6 veckor, blefhan aldeles frifk och

har fedan varit. En Huftru hår i Staden,

fom på et hälft års tid varit befvårad af Me-
lancholie, fvåra tankar, /kram fel och darr-

tiingar i kroppen, liknande fmå convulfio-

ner, nog fömnlöshet, ringa matluft, ftark

hufvud-vårk och krampe up åt halfen, gafs

Belladonna uppå 6 a 7 veckor med fölgd,

at
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at hufvudvårken förfvunnit, fömnen med ap»

petit återkommit och Melancholien medfvår-

modigheten uphört, dock kånner hon anm
någon Hoppning i halfen, fom lårer vara af

hyfteri/k orfak. Hon tog Pulver af Bella*

donne-blad, 4 gran pro dofi, efter min före-

fkrift tvånne gånger om dagen med Mjölk,

livaraf hon ej kånde någon alteration eller

rörelfe i kroppen , men dock med hufvud-

värkens lättande och fvårmodighetens, hvar-

je gång , ftraxt den blifvit^ tagen och fom
hvarje dag förbåttrades. Åt en P<ga ifrån

Landet, fom efter föregången Mcbncholie

på några månader, omfider blifvit och några

veckor varit Maniaca
,

gafs i denna månad
famma medel och i förenåmde dofi, på 14
dagar, hvarefter borde Jämnas efterråttelfe

om tilftåndet, fom ej Ikedt. At famma om.
fider blifvit frifk har jag förnummit, emot
jlutet af året, men vet ej, om Bellacfonna

haft någon del i den dårpå följde förbåttr n-

gen. At igenom liters invårtes bruk, efter

•n Läkares råd en Ståndsperfon på en an»

nan ort förledne år /kal öfvervunnit eö fö-

regifven hårdhet i lefren , har jag hört be*

fattas, hvilken cur dock fordrat lång tid.

Igenom hemkommande fjukt Man/kap
af Referve-Manfkapet, fom på Sveaborg haft

fjånftgöring, har, uti de måfte Socknar hår-

uti Lånet, en fmittofam Feber blifvit ut«

fpridd, med Rötfebers fyratomer, men dock

bo9
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nos fomlige med någon Rödfot förenad. Den*
ne Feber har federmera aftagit och etfef

handen fagtat fig. Flere af Allmogen hal-

va dåraf blifvit döde oeh inemot hälften, få-

iom menas, af Referve-Manikapet fom ut-

gör <foo Man vid hvarje af de Finfka Re«
gementerne , hvaraf uppå Sveaborg, ftörre

delen med döden afgått , dock hafva åt/kil-*

lige under vågen til hemorten afiidit* Det
år ikada enar igenom hemförlofvat fjukt man-
ikap, fmittofamma Febrar få tilfålle at lig

utfprida ibland menigheten, til defs myckna
medtagande härigenom*

Utaf Hus-curer och dylike medel af an-

dra upgifne, anföres: för Gulfot, DeCoét af

fpåda och nyfs utfpruckne Björkiöf torkade,

hvaraf tages en nåfva, fårat et hälft lod fön*

derftött Rhabarber til et ftop vatten, fom
upfjudes allenaft och fedan det kallnat, afll*

Jat brukas en jumfru i fender morgon och

aiton, tils Gulfoten förgått, fom oftare här-

med blifvit botad, åfvenåtfkiliige andra chro-

nifka (jukdomar, enar därmed en tid fort-

farits. Scariflcation, med peduncul. axillar*

på Humle, å inre ögonlocken, brukelig hår

och dår af Allmogen uti Ophtalmie*, hvaraf

mycket blod fkall flyta. Til nyfödda Barns

uplifvande , fom fynes apparenter döde , låg*

ges en klut eller fint Linnekläde uppå Fon-

fenelien, då Barnmor/kan igenom et lindrigt

fBgande , eller lika fåfom diande uoed munnen,

anlagd
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anlagd til kluten, öfver Fontellen, häftigt up-

muntrar lifvet hos Barrret , då det ej. ån år

dödt och fom altid lyckeligen /kal aflöpa.

Uti Björneborgs Stad och Kyrkogåil
,

fom innefattar 12 Byar och fom uti Staden

hafva gemenfam Kyrka,, ehuru fårlkild Guds-

tjånft, för Finlka och Svenika Förfamlingen,

bar uppå 10 år, för hvarje år, antalet af

födäe och döde forhållit (ig fom följer

,

nemligen: 177g födde 139, döde 5051779
födde 145, döde 605 178° födde 148, dö-

de 695 178I födde 128? döde 1005 1782
födde 174,' döde 865 1783 födde 122,
döde 90; 1784 födde 14^, döde 695 I78S
födde 131, döde 197 5 1786 födde 132,
döde 70; 1787 födde 136, döde 122;

1788 födde 100, döde 139.

Håraf fes at Folk-Nummern under nåm-
de tid årligen tiltagit, igenom de föddeg

antal, måftadels öfverftigande de dödas, dock
har uti de fenaré åren förhållandet varit min-
dre fördelaktigt emellan* födde och ,döde

,

hvilket hårrört af fmittofamma fjukdomar och
til en del milTvaxt, dyr tid och fvålt ibland

den fattigare Folkhopen. Stadens Folk-Num-
mer utgör ungefår 2160 Perfoner och Lands-
Forfamlingens 1800. , Uppå fo år har folk-

hopen blifvit en gång ftörre, eller fördubblats

•mot hvad den förut befants.

X. B. N:o 12 M Utdrag
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Utdrag af Stads -Phyjici i Norrköping,
Doäor Ekenstedts infändc Beråttelfe

Ar J789.

En förnam Fru nära Staden, fom läng-

re tid legat under min fkötfel, har en ftor

och betydelig Scirrhus uteri, fom for någ-

ra år fedan upkommit af en illa handterad

Barnfång , hvareft bland annat Mjölken med
kalt vatten blef drefven från brotten. Hvad
fom foulagerat henne år injeflioner af Cicu-

ta,Lactuca Virofa och något Gummi Ammo-
niacum kokat i Morot-fpa. — Hon plågas

tillika af ftark Kramp-Colik och Convulfio-

ner, hvilka tilfållen mycket, om icke alde-

Jes, kunna leda fin orfak från denna Scirrhus

Cancroideus, fom häftat dg forft på Cervix

uteri och intager hela Superficies interiör late-

ns finiftri och Pofterior uteri — fåledes he«

la den delen af Uterus fom fvarar emot In-

teftinum retfum. Tillfällena hafva oförmodat
af en fvår men lyckelig orfak blifvit förbätt-

rade — ftickningar och värk på ftäilet up-

hört med fullkomlig fri rörelfe af vånftra benet,

fom förr var högft befvärlig och ofta omöje-
lig. — En ftark rlytniog och fuppuration har

upkommit, och jag har likväl (kål afbida en
Jyckeligare utgång ån jag mig kunnat före-

itilla , hvarföre jag det hufvudfakeligafle i

denna cafus vill gå förbi och blott nämna at

jag fitlj. M3ji marvad tillåt henne åta en myc-
k#n-
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het Fi/k-lefver, och fom ålikare håraf,

famt ägande mycken tilgång på Fuk, förtärde

hon den dageligen i tre veckors tid 5 meö
nu feck hon en grufvelig ftark dupplicerande

Froffa, fom var få ftark , at 2:ne Perfcrej:

,

under fkakningarne måfte hålla henne. —
Den begyntes den 29 Maji kl. 6 eftermid-

dagen — Efter den ftarka kölden och /k<K-

niogarne fom påftodo emot 2:ne timmar,

kom en åfven däremot (varande Feber och

hetta , fom Hutades med en ftark fvettning»

-—Når detta var väj förbi, circa motkl. 10m
natten, kom en ny Paroxyfme, åfven få häf-

tig och i famma ordning. Under hvilken

tid värken eller ftickningarne i Schirrhus och
de omkring liggande delar var få odrågelig,

at hon ej hade minfta ro längre ån hon Jåg

uti en varm emollierande gröt, fom gaf hen-

ne en oförliknelig lifa. Man afbidade Fe-

berns återkomft i 3:ne dagar, hvarefter man
trodde fig fåkerj men C):de dygnet famma
tid, kom den åter och dupplicerade på of-

vannåmde fått. — Nu ville hon jag /kulle

håfva honom 5 men fom hon mellan -tiden

mådt ovanligt båttte, undanbad jag mig til

defs tredje anfallet ,hade vifat fig. — Det
kom ock 9:de dygnet eller det 27:de från

förfta Feber- anfallet räknat, hvarefter Fe-

bern aideles uteblef, »tan at bruka China.

Ibland de fållfammafte Froflör, Jår för-

modeligen en dupplicerande nionde dags Fe-

ber kunna räknas. M 2 Ea
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En g-års gamma! Flicka feck efter en

envis och illa botad fro^ia et Utllag
3
fom i

begynneifen tycktes vara herpetifkt, hvare-

mot dock ej btef brukad någon Medicin.

Då jag for några månader fedan blef dit-

kallad, fant jag det nårmaft öfverens-ftåmma

med det hos ofs högft fållfynta , men af

Åutlorerne nåmde Lepra Graecorum eller tu-

berculofa. Huden , fom för luften var utfått

,

befans fkarp och fkrynkog, Kroppen och

hufvudet var öfveraJt betåckt med fjilI,fom

förorfakade henne ^en ftark klåda och föllo

af; fynneriigen på hånderne tjocknade deffe

fjåll och aldramåft på fingerlederne och un-

der naglarne, fom åfven på kort tid vaxte

otroligt långt utom fingrarne. Hår formera-

des förft några /krynklor och fedan lade lig

på deffe, lameller vid lameller af famma mjol-

och fjåliaktiga natur ochegenfkap , fluteligen

upkom af deffe en mera faft och åfven kån-

flolös materia eller tuberculi, måft compacte

i fingerlederne och under naglarne. Den
förfta jag ftyckevis kom at affkåra, var af en

Walnöts ftorlek och fatt på högra pekfingrets

medlerfta led. Denne fpetåMka tillkrfiver jag

mycket en difpofltio haereditaria. Hennes
Föråldrar hafva båda varit af en Cachéftifk

och Schrophuleufe kröps Conftitution. Fadren

fom var Kock , dog för en tidx fedan af

Lungfot, och har han före denna fjukdpm

varit mycket plågad af utllag och reforrnar.

Jag



Jag förflcref henne nu ^pecies til en Decoft>

fom beftod af Radix Saffaparjllae^ Stipifes

Dulcamarae och Cortex Ulmi, gaf henne Pil-

ler, fom beftodo af pulvis alterans och Ci-

cuta. Utvårtes brukade hon kalk-vatten och

Svafvel-bad; Sedan hon härmed en tid con*

tinuerat, bekom hon tillika med fine Sy/kon

en envis Kikbofta, då jag praemiffis praemit-

tendis låt henne bruka Tintfrura Cantharidru-

ti China decoft, och fluteligen i förening

med ofvannåmde medel , hvilken jag kaa
fluta bekommit henne aldrabåft, emedan fe-

dan den tiden ej något nytt upkommit eller

hunnit våxa hvareft tuberculi affailit eller blifvit

fkurne, ej eller tycks huden vara få fjållig och
/krynkog. Utgången fkall jag framdeles haf-

va åran meddela.

vSom något fållfynt, torde en tumör cyfti-

cus räknas, hvilken på en tum når innehål-

ler fem qvarters långd och en fullkomlig alns

bredd 5 denna låg jag for några år fedan uti

Köpenhamn på en 18 års Yngling. — Den
begynte våxa då han var halftannat år gam-
mal, och har fedan den tiden ftundeligen til-

tagit. TJumor begynner från Margo inferior

oms maxillae inferioris, går bort-tirProcefTue

maftoideus offiis temporum och (lutar fig med
fin öfverfta adhaefion på Pars humeralis Cla-
vicula% På den högra fidan går Tumör vid

fafs til Pars media maxille inferioris, år ad-

. hsrerad vid Alpera Arteria ©ch den förda

M 3 faml



?2 # ) O ( #
Jämt andra Cofta Vera, går vidare med fin

Adhaefion långs me.d Mafculus fterno cleido

rnartoideus. Når Karlen flå' upreft , når våx-

ten honom til midt på låren. — Denna våxt

> ifade ilg för kånilan ganfka fvampaktig och
full med knutar af åtikillig ftorlek. Han ha-

åe en^nafurlig vårme och gaf en fpecifique

och ftark ftinkande lukt ifrån (ig. Man kun-

de ock tydeligen fe defs Vafa , hvilket var

fått curieuft* Profeflor Winslow ville gjårna

opererat honom, håift Danfke Kron-Printfen

fjelf inftålt honom från Landet \ men efter

confeille emellan ofvannåmde flore Operateur

och de öfrigé berömde Chirurgi, fåfom en

Profeflor Callisen och KSlpin , beilöts, i

'leende på defs (lärka cönneclion med be-

tydeJiga Arterer och fjelfva luftröret, at läm-

na honom orörd.

Von der SchvarzgaUichten confiliutlon ,

ein gekrénte Preis-Schrift
y
ms dem

Lateinifchen , von Doåfor Fr* Xav*

Mezleji. Ulm j 788 8:vo , S*. j^g.

Atra bilis, de gamle Läkares tijflygts-

orfak, var genom deras obeftåmda och en-

del* obegripeliga beikrifning, men ånnu mer
genom
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genom nyare Läkares vårdslöshet uti pnafti-

Ike granfkningar, blefven anfedd , dels för

et intet, dels för et tåckelfe, under hvilket o-

kunnige dolde (ig, lika fom med ordet Malignt'

tet. Denna fkrift öfvertygsr ofs om farlig-

heten af denne, vårkeligen varande, fvåra

orfak til de roåfta underlige fjukdomar, de

dar af oårfarne utmärkas med nerveufe an*

jall , men hvarett, i de flåfte håndelfer, en

feg med jlem blandad beckartig galla utgör råt-

ta uphofvet til patientens plågor 5 det bevi-

fer ofta Läkarens ftörfta konft , om han låter

fådane paroxyfmer obehindrade gå, emedan
de utgöra et bemödande af Naturen at ut-

Tanfa denna fkadeliga famling uti tarmarne,

bvilken ofta ej annorlunda igenkånnes, ån vid

de fmutllgafte gran/kningar* AtrabiJis kan
ftundom likforo vara epidemi/k, når efter en
het Sommar följer en våtkylig väderlek

,

hvaraf den tjocka och ikarpa gallen ån me-
ra uphettas och bindes uti et fegt fett-flem 5

få at höften ofta lika få vål vifar en Atra-

biliari/k epidemie, fom Vintren en Catharra-

li(k, Våren en inflamatorifk och Sommaren
en gallartad. — Refc. anfer orfaken ligga i

våtlkornes tjocknande genom en fiark fvett-

ning , hvarpå följer en oväntad kylighet och
ilappande höft-fugtighet, hvartil ånnu kom-
mer mindre kropps-rörelfer, i anfeende til

den vanligen fvåra höft-vederleken. (Allg.

L. 1, 1789 N. 266).

M 4 V*
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Utdrag af Bref til framI. Pref. BergWs

ifrån Bruks-Chirwgus Hr Palander.

, Dejan år nu död, Summe Emaciata , fe-

dan hon de fifla dagarne ej förmådde nedivålja

annat ån tunna Jåfkande faker, hvaraf henn«

. då och då räcktes litet med en The-fked.
Liket öpnades och befants magen vid ut-

vårtes påkånnande hård fom en Schirrhe,

famt Jiten och få ibopadragen at,äen til he-

la fin circumferie ej var ftörre ån den Inte-

flinum Colon vanligen plågar aga* Hela defe

Jångd, bagge extremiteterne emellan, var ej

ftörre ån ungefår 4 tum.

Sedan detta, medan magen ån var in fitu,

obferverades , fants den, ioffad från Ofopha-

gus och Duodenum och öpnad långs efter

Curvatura major , rundt omkring Orificium

Siniftrum , eller det ftållet hvar föreningen

ined matilrupen fker, vara omgifven af en

fpåckagtig maffa, få inblandad och invåfd

med Tunicae Ventriculi, at de aliefamman

fyntes förvandlade utan all Organifation til

detta fteatomateufe våfende, hvaraf, då den

i fynnerhet kring den delen af Cardia , fom
fvarar mot Curvatura minor, hade mer ån en

tums tjocklek, en fådan coarflation hår up-

kom, at Tubus deglutitionis helt och hållit

boucherades, af en fonde a femme, härige-

nom införd. Denne onaturliga concretion

[om utorakring med fingren omfattad, kändes

hård



iård fom brå/k och hår fyntes hafva fin

förfta och egenteliga upkomft, fortfor fedan

at på lika be/kaffat fStt ti! et fingers tjock

fpåckig hud condenfera magens hinna til he-

la fin öfriga utftråckning , hvarföre och anda

til Pylorus, utan någon fårdeles afminfkning
,

nyfsnåmde Produåion var den famma, få val

til conliftence fom tjocklek 5 hvijket , utom
magens ofriga litenhet ånnu mera, få min-

(kade defs capacité, at den ej ikulie kunnat

l inrymma et hälft qvarter vatten. Magen var

i öfrigt få tom och rengjord, fom om den
varit tvättad.

Oefophagi flut var ieke af denne con-

crefcence intagen, utan i naturligit (kick, åf-

venfå voro de öfrige contenta abdominis i

frifkt tilftånel , utom det at inteftina befun-

nos tome och af vader utfpånde.

Detta år hvad hufvudfakeligit jag vid

kroppens opnande uptåckte, .och fyntes mig
vidare underfökning onödig, då denne upda*

gade caufa morbi et mortis i det nårmäfte

confirmerade min prognofis om conftridion

kring Cardia, hvilken ehuru förut, mifstånkt

icke kunde gifva någon anledning til hjelp,

då be/kaffenheten af det onda var en få ovanlig

concretion och en lika fållynt förtjockning alle-

flådesaf tunicarum ventriculi fammanvåfnad.(ö)

M 5 Väder

(n) Sedan i Höftas började denna Dej a at kråkas up

maten, hvilket tiltog efter hand mer och mer, få at

hon fmåningom fcck vårk i magen efter de flåfte



186 # ) o ( #
Väderlek och gångbara Sjukdomar i Stock-

holm, under Julius, Augujlus och Sep-

tember 1789.

Julii Manad : B. var hela månade» jåmn
och h6g$ lågft d. 20, 25,445 högft d. 6,
25,80. Th. lika få hög och ftadig, i mor-
gonftundern omkring 20 gr., middagen 23
a 24, men den g, 9, 21, och 30 var han

28 gr* — Sällan Rdgn och det fmått, en-

daft 7 dagar, den 31 rågnade hela dagen.

— Ajka lindrigt d. 9 och 25. — Solrök d.

8, 21, 22, 24, 29; 30.

Augufti Manad: B. jämnhög nåftan mer
ån förr, d. II, 12, 13, var han 25,87-89-
905 lågft d. 8? 25,44» — Th. något lågre i

morgonftunderne merendels under 20 gr. och
d4 17 endaft 13 5 middagen merendels om-
kring 23 a 24, men d. 3 , 29 grader.

o

—
Rdgn fmått och /koftals 10 dagar. — Ajka
lindrigt den 3, 4, 14, 15, j6. — Solrök

d. 5, 6, 13, 18, 24, 30, 31.— Norr/ken
d. 17, 20, 21, 23 , 25, 26, 28, 29.

September månad: B. något lågre ån förr,

högft den 25— 25,74 5 Jågft den 19, 29,

25)3°- — Th* i morgonftunderne omkring

15 gr. och den 22, 25 endaft 8 gr.Midda-
1 garne

matforter, fedan hon dem nedfvålgt, hvilken värk

fluteligea ej gick öfver innan hon kaitat up alt

det hon förtårt. Håraf blef hon fumme emaciata

och fluteligea dödde. P» J. B.



# ( o ( # 187

game högfi: d. 1 , 3 , 22 gr., lågft den 22,

27, II grader. — Rägn 14 dagar, måft

fmått. — Afka d. 5* — Hagel d. 12. —
Solrök d. 1, 3, 4. — Norr/ken d* 10, 12,

13, 14, 27.

Sjukdomarne voro fparfamt i Julii, me»
i Äugufti började en Catharral-Feber bli mer

alman, fom dels vifätie fig Bilieusochfedanln-

termitteraade, famt hos arbetsfolk blef qvartan

och Dyfenterie mera fållfynt, likafå Pleuritis.

På Landsbygden nåra Stockholm var Ca-
tharral-Febern ånnu envifare och almånnare4

Embets BeråtteJje af DoB. Iengmalm*
Til Kongl. Collegium får jag ej utan be-

kymmer aflåmna beråttelfeomen efter alt utfe-

ende fmittfam fjukdom, fom hår å orten begynt

utbreda fig. Febern år remittent och har myc-
ken likhet af en tertiana duplex. De fjuke an-

gripas merendels håftigt, de fvagare med fvå-

ra convulfivi/ka attaquer, de ftarkare åter, af

mindre låttrördt Nerve-Syfteme , kanna eno-
dråglig Rheumati/k vårk i hela kroppen, med
oppreffion öfver bröftet , flygn m. m. fom med
paroxysmens remiffion fagtar fig. — Följande

exacerbation , den få kallade båttre dagen, år

utan deffe plågor 5 men tredje dagen år lika

med den förda, dock få, at plågorna aftaga i

mån af fjukdomens tilltagande. Exacerbationer-

na infalla olika, hos en del förmiddagen , en
del middagstiden och hos andre om aftonen.

Urin år i början antingen mörk och rödbrun

eller



*88 & ) o ( #'

eller blek och vattenaktig och förblifveruti ået

tillftåndet, utan a t fatta något fediment, timide
dygnet, då alla tecken till crifis infinna fig, urin

(kår fig, Febern upphör, krafter och matluft

begynna återkomma rm m. Men knapt har hop*
pet om bättring uppklarnat förr ån de fjuke å-

ter begynna ma illa. Urin fom /kurit fig ^Jär-
når å nyo, år den ena ftuhden blek fom vatten,

den andra åter litet mer tingerad, och onTnå-
gon gång et fediment vifar fig , år det blott et

litet hvitt flem. Spasmodifka åkommor inftålla

fig med Feber rörelfef, ofta flere gånger om
dagen; ja få , at månge fom förut under fjuk-

dornens lopp ej haft fådana, nu få dem. Mat-
luften minfkas, och ehuru de fjuke kunna gå up-

pe, följer dem et illamående hela dagen. Med
et ord Febren har nu gådt öfver til en lénta-

nervofa, fom mattar och plågar de fjuke i fle-

re veckor , tils den fluteligen qvafi per delite-

fcentiam förfvinner. Sådant år fjukdomens van-

Jigafte forhållande, men varierar eljeft mycket
i anfeende til olika fubjefter. Alla klena, och
de fom hafva Jåttrördt nerv-fyfteme eller ock
genom ftarka evacuationer blifvit i början myc-
ket förfvagade , angripas på ofvannåmde fått

och åro nåftan visfe, at få dras med det onda
i lång tid» De ftarkare åter, gå förr igenom.

Hos en del åro Fråfs-brytningar mer conftanta,

i lynnerhet den fvårare dagens paroxyfme,fom
begynner med tydlig kyla, därpå hetta och /lu-

tar med en klibbig och illa luktande fvetf* Hos
andre åter åro remisfionerna mindre tydliga

med
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med exacerbation hvar afton. Tungan år mer
eller mindre oren, efter fubjeåets befkafTen-

het? men annars har jag hos få mårkt några

conftanta figna faburrae biiiofae. Symptomerna
åro utom de vid början befkrefneRheumatifka

plågor endaft 2:ne fom åro lika belvårlige at

båfva,fom de fjuke befvårande,i:oEn hofl3,fotn

antingen i början lindrigt infinner lig eller förft

under loppet af fjukdomen begynner, men få

envift tiltager, at den ©aktadt vanliga medel

och anodyna befvarar den fjuke lika få långe,

fom den mattande Febern varar. 2:0 DeSpas-
modi/ka åkommorna, fom ej eller låta ftilla

lig, och lika envift fortfara. Sjukdomen år ej

dödande 5 de få fom dödt,hafva antingen va-

rit gamle och utlefvade eller fådane uilingar

för hvilka lifvet varit en börda. Inga elaka ock
brydfamma fymptomer, utom de nåmde, åt-

följa, men långvarigheten uttröttar både Läka-

ren och den fjuke. Febern tyckes vårkeligen

vara fmittfamj ty i et hus dar den inkommer,
undilippa få eller ingen^ men at utröna på hvad

iått fmittan meddelas, år fvårare; ty ofta har

i hufet den börjat fjukna , fom man ej -kunnat

mifstånka för något omgånge med nedfmittade

perfoner. Den år ock Tå vida olik andra här-

jande farfoter, at den lika få mycket och nå-

ftan mer angriper de förnämare, ån den fåmre

hopen, i fynnerhet Fruntimren. Efter denna

korta och ofuilftåndiga be/krifning å fjukdo-

men , famt innan jag vågar utbedja mig Kongl.

Collegii mogna råd, huru jag vid dels /kötfel

bör
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b5r förhålla mig, torde vara nödigt, at up-

gifva de medel jag anvåndt och den Cur-me-

thod jag fölgt. Ernetica har jag ftraxt i början

nyttjat dar andra omftåndigheter ej förbjudit

dem , och tyckt dem vara förmånliga» Lenia

Luxantia hafva dårnåft blifvit använde , ftimu-

lerade med Tärt. Antim. dar emetica ej haft

rum. Salta Media, fom digeftiver, acuerade

med Tärt. Antimonialis. Veficatoria famt Si-

napismer efter omftåndigheterna , de hafva

tyckts borttaga Rheumatifka varken och ftillat

våldfamheten af Spasmodifka åkommorna. An*
tispasmodica hafva efter anledning blifvit an-

vände. Defse medel hafva under förfta ftadi-

um af fjukdomen blifvit använde, kanfke med
någon nytta ; men vid det andra har ånnu intet

velat Hå in. Jag trodde , at når Febern gaf fig,

tungan blef ren , urin Ikar fig , krafter och mat-

Juft begynte återkomma, råtta tiden vara at

med fördel nyttja Kina, men långt ifrån, at

därmed någonting vinna, har den hittils ej

gjordt minfta, at afhålia eller uteftånga, mindre

dampa den Fievre lente, fom fölgt. Kinan

har jag nyttjat, antingen enfam eller med Rad.

Contrajervae , eiler i blandning med oågot falt

och Rhabarbér, förfökt den både i flor och li-

ten dofis, lika fruktloft. Antispasmodica nå-

ftan af alla flag, fom Mofchus, Caftoreum Sa-

iis fuccini, Opium m. m. ja til och med Va-

leriana ; men intet har kunnat håfva Spasmo-

dilka krämporna* Vinofa och födande mat fi-

ka Feber-hettan, osh uträtta ej något. Broft-

medel



# ) o ( * 191

wed<l vare fig flemagtiga och feta., eller ftimu-

Jerande ex praeparatis antimon. Scilla och Gum.
Amon. eller Anodyna, hafva ej uträttat det

minfta emot den envifa hoftan. Diaphoretica har

jag minft förfökt, fedan jagen gång utan all

vårkan nyttjade Spiritus Mindereri, och vid et

annat tilfalle Senap på Engelfka vifet.

Elkilstuna den 2^ Mars 1790.

Ant. Laur de ^usficu Genera Plant fec.

ordines naturales dijpofita\ juxta me*

thodwn in Horto Regio Parifienfi exara-

taniy anno 1374» Patis 1789 8:0p. 498*

A* bygger denna fin indelning på ftåll-

ningen af Stamina och Corolia, famt antalet

af Petala, 2:0) på närvaro eller faknad af

Calyx och Corolia, dennes fkapnad och ftål-

ning i hånfeende til Calyx och Frövågen ?

famt på närvaro eller faknad af Perifperma

uti Frön. 3:0) På /kapnaden af Calyx, an-

talet, förhållandet och förbindelfen affröftoc-

ken, Stamina m. m. uti fröhufet, på bla lens

och blommornesftållning* I anledning af desfe

grundfatfer upftåljer han if Clasfer. 1:0) A*
cotyledones. 2:0) Monocotyledones, ftami*

nibus hypogynis. 3:0) Monoc. ftam. perigy-

nis. 4:0) Monoc. ftam. epigynis. 5:0) Di-

cotyledones, apetalae ftam. epigynis. (3:0)

Dicot. apetalat , ftam. perigynis. 7:0) Di-
cort* apet. ftam. hypogynis. 8:0) Dicot. mo-
nopetala?, corolia hyqogyna. 9:0) Dicot.

monopet. cor. perigyna. 10:0) Dicot. mo«
aop
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nop. cor. epigyna , antheris connatis, f. flori-

bus compofitis. u:0) Dicot. rnon. cor. epig.

antheris diftin<5ris. I2:o) Dicot» polypetalaV,

ftaminibus.epigynis. 13:0) Dicot. polyper, itatrn

hypogynist 14:0) Dicot. polyp. (tam. peri-

gynis» 15:0) Dicot. apetala?, ftam, idiogynis*

— Sluteligen en hop växter, incerta fedis.

Håribland förekomma gan/ka många nya

växter, be&rifna efter Commersons och Dom-
beis infånde Herbarier,

(Denna, i många affeenden märkvärdi-

ga bok , iårer bland Svenlka Botanici förtjä-

na få mycket mera affeende^fom den vi I be-

ftrida Sexual-Syftemet Cit företräde, men ic-

ke har naturligare at Hålla däremot ån en in-

rättning, där 5:te Clasfen endaft har et ge-

nus och den I2:te endaft 2, en omftåndig-

het, fom icke fynes ta|a med fynnerlig hög

röft om defs naturlighet 5 ofelbart bör detta

med alfvare granfkas.

Gött. Anz. 1789 N:o 206.

Tratte EUrnentaire de Chimie
,
prefente dans

un ordre nouveau et d^apres les decouver-

tes mödernes, avec Jig. par Mr* Lavoisiek.

Paris 8:0 1789* T.LJl p. 322—6<f3-

Icke allenaft för at blifva kännare af det

nya Chemiika fpråket och A. vigtiga uptåk-

ter fårat grundfatfer, utan ock för den no-

ga kännedom man här får om Skednings-kon-

ftenmed defs nödiga värktyg, hvilka på

13
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13 # Tabeller åro aftecknade, blir denna bok
ganlka angenäm for den vettgirige. Namnet
Caloriqve pasfar på alla gångbara meningar

om värme och eld. — Man vet ej med vifs-

het om Ljufet år en modification af Calori-

qve eller tvärtom. — Förfök om gåsning,

hvarom en utförlig afhandling fnart förekom-

mer i Fr. Vet. Ac. Handlingar.—-Ättika be«

ftär af itåndelig luft med kål-ämne förbunden

och genom aér purus bragt i åttike-form»

— Utförhgen om medelfalternes bildtoing, uti

Tabeller.— Campherjyra (kal vara en bland-

ning af Socker och Åpelfyra. — Noga före-

/krifter at utröna kropparnes fpecifica tyngd
— hvartii föreilås decimal bråk fåfom beqväm-
lipare och lättare — Huru luftarter /kola må-
tas och väga?. — vid Salters uplösning /ker

ingen, men vid metallers uplösning i fyror Åker

en decompoiition. — Huru luftarter vid de-

ftilationer fkola fångas. — På luteringens art

och noggranhet beror ofta den lyckliga ut-

gången vid förfök. —
Gött. Anz. 1739 N:o 2oCv

Memoirs Jur les Hopitaux de Paris, par

Mr Tenotiy Ptof. Roy. etc. avcc Fig*

Paris Jj88 4:0.

En gan/ka märkvärdig ikrift, utgifven i

anledning af det fattade beflutet at ombyg*
X.£. N;oio. N

v S*
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ga ået ftora Hofpitalet: Hotel-Diew, fom hår-

bergerar allahanda /lags nödlidande, emel-

lan I800 til 5000 på en gång (anledningen

år förut B. 8 P* 287 * denna Skrift anförd.)

Paris har in allés 48 Hofpitaler, nemli*

gen.

l:o Hofpitaler endaft /Sr fjuke a) för

Månner 6 ft. b) för Qvinnor 4 ft. c) för

bagge Könen tilfammans 6 ft» d) för får-

fkilte /lags fjukdomar 5 ft.

2:0) Hofpitaler där både frijke och fju»

ke antagas 6 ft.

3:0) Hofpitaler endaft for frijke : a) Barn-

hus lift. b) Fattighus 2 ft. c) Spisnings-

hus. 2 ft. d) Enkehus 3 ft. e) Arbetshus

för Barn 2 ft*

I alla desfa hus fkötas öfver hufvud fju-

ke 6236. Frifke i4,io<). Barn 15,000.

Denna afhandling upgifver de mångfal-

diga, dels brifter, dels oordningar , dels 0-

nödiga koftnader fom vidlåda desfe barm-

hertighets vårk, och fom oumgångeligen kråf-

va en förnuftig råttelfe om ändamålen /kola

kunna vinnas och den flora dödligheten

minfkas.

Antalet på de i Hittebarnshufet uptagne

nyfödde barn ger anledning til hvarjehanda

betånkliga omdömen : År 1720 fteg deras

årliga tal til 1441.— 1730 til 2401. —1740
til 3150. — 1750 til 3785-— 1760 til 5031^
— 1767 til 6007* — 1772 til 7676» Se-

dan
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dan har antalet åter mårkeligen aftagit 5 ifrån

1773 til J779 inlämnades emellan 7 och

6000. — Ifrån 1780 til 1786 emellan

6000 och 5500. — Månne denna minfkning

hårrör af förbåttrade feder, eller fruktans-

vårdt af deras ånnu djupare fördårf?

Til at gifva et häftigt begrep om den

ofÖrfvarliga beskaffenheten, hvad fjukfångar-

ne m. m. i Hotel-Dieu angår, må följande

nämnas: dår åro 25 fjuk-falar, 12 för Mån
och 13 för Qvinnor, i 12 låggas Feberfjuke,

i 4 Chirurgifke fjuke , i 4 hafvande, i 2 gal-

ne, i 3 koppfjuke och i 1 de tilfrifknade.

Uti Manfolks-falarne finnas 222 fångar för i

perfon och 378hvari fiere lågges på en gång}

i Qvins falarne åro 264 enkla och 355 fler-

Jågrige fångar, in allés 1219 fingarj de ftå

oordentligen om hvarannan , hafva Halm-
madråsfer, Fjåderbålfter (til tåcke) dubbla

lakan och omhångj nattftolarne renas hvar

dag på det fåttet at de flås tilfammans i et

ftort karl , ini fjelfva fålen. Til eldning bru-

kas eldfat; de ftörfteSalarne, 60 til 6^ fam-

nar långa, kunna aldrig upvårmas, och i

Sommarhettan kan man knapt andas för ftankj

i fomlige Salar beftås för trångfeJn endaft$

och i de ftörfte icke öfver 6 § cubic famn
luft på perfon 5 i några ligga koppfju-

ke och tilfrilknade midtibland andre fjuke.

Skabbige tas val ej emot dåreft de icke til-

lika hafva annan fjukdom , men ur/kiljas då

N 2 al.
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aldrig får/kilt, få at i hela fjukhufet hår/kår

en förikråckelig fkabbfmitta. Rötfebrar låg-

gas iikafå bvarom annan med a)!a fjuke. Chi-

rurgilke och biesferade ligga ofta 4 a 5 i en

fång. Operationer /ke i fjelfva fjukrummet.

Aldrig en enda trepanerad har gådt med Jif-

vet ut. Barnfångs-Qvinnor Jigga 4 a ^ i en

fång. Dödligheten förhåller iig fom 1 til

4 I — Koftnaden för hvar fjuk öfver huf-

vud ftiger til 320 Livrés.

Anmärkning.

Hvilken hifkelig målning på det elände

fom upkommer dar, för månge fjuke famlas

på et ItåiJe? dar trångfel, bnft på renlighet,

frifk luft och fjukdomarnes från/kiljande läg-

ga oöfvervinnerliga hinder emot den båfta

Jåkedorn ? huru mycket båttre år icke de fju-

k^s öde i Srockholms Lazaret? (Se mit Tal
dårom 1776 och K. Direclionens Reglemen-

te. Tryckt i Stockholm 178SO

Joh. L. Odhkuus.

Utdrag af AfleJJbrerne C. Ribbbns och

Sven Hedins ingifne berättelje om den

i Carhcrona gångbare Epidemi är 1789*

Svenfka Flottan var i et fynnerligen frifkt

tilfiånd ända til något efter Sjöbataillen den

17
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17 Julii 1788- Bland de Ryfke fångarne från

der tagne Skeppet, började fnart en fvår

gäll* feber vifa fig, och ftraxt därefter bland

Svenfka befattningen 5 men fjuk-antalet var d.

20 Nov* då Flottan gick från Sveaborg dock
ej mer ån 500 man, lonA torde härrördt dår-

af, bland annat, at Flottan haft god föda och

fri/kt vatten; vid ankomften til Carlscrona åk-

tes antalet med 200 man, och kort därefter,

under den ftarka kölden, få mycket, at gamla

fjukhufen ej räckte til, utan hop-packades de

ljuke i qvarteren i Staden, fom tydeligen bidrog

til fjukdomens förvårring och kringfpridande.

Sjukdomen fom förut varit lindrig och \ktt,

blef nu få dödande, at af 1300 man dogo 70
til 80 hvarje vecka. Emot våren fyntes fjuk*

domen minfka (Ig och uphörde få våi i Sta-

den fom Landsorterne dit den fpridt (ig;

men då vid isiofsningen en hop illa klådt

förhyrt folk och Båtsman ankommo, ökades

fjuk-antalet fnart åter til 2000, ehuru min-
dre än förut dogo och tilfrifkningen gick lät-

tare 5 hela Maji och Junii månader 1789 vo"

ro af 15 å 16,000 man knapt 2000 på fjuk-

hufen.

Under Flottans påföljande kryfsning bör-

jade febren åter öka (ig, få at flere Skepp,
efter 10 dygns viftande i fjön fånde til 100
fjuke i land, utan fynbar fltilnad Skeppen e-

mellan, intil defs Flottan i 4 dygn hade klart

Skepp emot Fienden , då de fjuke mera hop*

N 3 pac-
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packades, utan tilräcklig väderväxling eller

noöjelig betjäning och fkötfel, då ock luftens

värme fteg ända til 27 grader, åktes fjukdo-
men ideligen från 2<yOO fmåningom til 5000
vid Flottans återkomft efter 3 veckors kryfs-

ning*

Brift på tilråckliga fjukhus och Läkare»
tilfyn gjorde honom nu fvårare och mera dö-
dande ån han varit, hälft de tilfrilknade icke

förr, än fent på höften kunde /kiljas från de
fyåra fjuke.

Prof gjorde med de frän Kongb Maj:t

til K. Collegii Mediet under/ökning i

nåder remitterade,fequejlrerade Medica-

meriter , frän Apothekaren Bräsch i

tarherona.

Sedan Kongl. Collegium behagat til mig re-

mittera förfeglade prof af de från Carlscrona

infände mifstånkta Medicamenter, teknade

med fine nummer, och inneflutne i et med
Kongl. Collegii Sigill befegladt couvert, få

tilkallade jag Herr Apothekaren Bräschs Full-

mäktig , Herr Hofrätts-Fifcalen J. G. Norlin,
och i hans öfvetvaro öpnade couvertet, ut-

tog gång efter antian 2:ne eller 3:ne af desfa

prof, hvarefter jag hvarje gång lät Herr Fi-

iGale*
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fcalen befegla famma couvert med (it Sigill

til nåfta gång, dä prof borde uttagas. I hans

närvaro tilfatte jag altid de gjorde infufioner.

Jag tror mig fåkraft fvara emot K. Collegii

förtroende, och på genafte våg göra redo

för mina, vid desfa Droguers utrönande, gö-

romål , då jag anteknar förhållandet af de

experimenter jag* anftålt, medelft affkrift af

min Journal, den jag, för vigtighetens (kull

vid be/krifningarne, författat på Latin 5 och

för mera redighet följer jag ock prof-num-
merna i löpande ordning , ehuru jag pele-

méle anftålt desfe prof.

§. 1. N:o i. Kinkina*

1790. Den 30 Januariiy Pulvis pallide

brunneus, tenuiufculus, fapore Kinkinae, odo-

re debili Kinkinae. Hujus pulveris Drachma
ana infundebatur cum aquae bull. unciis qua-

tuor.

Den 1 Februar ii Injufum tenue, fublim-

pidum, odore & fapore debili Kinkinae. So-

lutionis Vitftrioli Martis guttae triginta hujus

infufi drachmis tribus inftillatae, infufum vix

iufufcarunt, cum alcali cauftico rubescebat

hoc infufum.

Den 2 Febr» Infufum c. Viftr. Mart. prae-

cipitatum: fedimento cinereo, fupernatante

iiquore pellucido. Infufum c. alcali cauftico

paulo faturatius rubrum. Infufum c folut. Lu-

nae, immutatum.

N 4 §• 2.
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§. 2. N:o 2 Kinkina*

Den 6 FebruariUFulvis pallide brunne*

os, mediocriter tepuis, odore cafcarillae debi-

Jj, fapore Kinkinae, Hujus Pulveris drachma
una, aqbae bullientis unciis qvatuor infufa, ad

huc cafida mixtura odorem Kinkinae exhibuif.

Den 8 Febr* hifufum tenuisfimum, fa-

pore debili Kinkinae , cum Viclr. Martis irrw

mutatum; cum alcaii cauftico pariter immuta-

tum.

Den ii Febr* Infufum cum Vitlr. Mar-

dis, praecipitarum : fedimento fufco- cinereo
3

fupernatante iicjvore limpidiufculo, fub brun-

neo« c. alcaii cauft. fufco -brunneum, pel-*

Jucidum.

$ 3. Mo 3 Kinkina..

Den 2 Febr. Fulvis brunneus, fubtillu.

fculus, fubinodorus, fapore ficciufculo, Kinki-

nae» Hujus drachma femis cum aquae bullientis

unciis binis infundebatur.

Den 4 Febr, Infufum fubopa le feens in*

fiar feri laetis tenuisiimi & dilutisfimi, fub-

limpidiufeulura, fapore Kinkina?, addita iolu-

tione Viclr. Martis proportione fupra di<5ra §. 1

,

infufeatum fuit 5 cum alc. cauft rubrum evaftr*

Den 6 Febr* Infufum c. Vit~tr. Martis

praecipitatum: fedimento nigricante-, fuperna-

tante liqvore nigro-fufeo, fubopaco, c* alca*

Ii cauft» rubrum. pellucidunu

$. 4*
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§. 4. N:o 4 Rheum.

Hic pulvis e Rheo Siftefife erat, bona?

nota?.

§, <j. N:o 5. Senna.

Folia haec Sennae genuina erant, non fe-

Jec"ra, flipitibus mixta.

§. 6. N:o 6. Emplajlrum.

Emplaftrum meliloti non vituperandurn.

§. 7. N:o 7. Kinkind.

Den 16 F*£r. Pulvis pallide brunneus

,

grosfiufcuius odore nullo , fapore Kinkina»

debili. Hujus fcrupuli duo, infundebantur

aqnae bullientis unciis tribus* Infufum calidum

odore Kinkinas.

Den J8 Febr. Infufum tenue , limpidum,

pellucidum, odore Kinkinae, fapore Kinkinae

debili, hujus drachmas tres cum folut. Viftri-;,

oli Martis guttis triginta immutatae fuerunt, fed

fubopacae , cum alcali cauft. rubrum.

Den ig Febr. Infufum c. Viclrioli Mar- ••
..

tis, praecipitatum : fedimento cinereo, fuper

natante iiqvore, peJJucido aqueq-(ublutefcente,

jnftar infufi Theae dilutisfimi t\ alc. cauft.

rubicundum, pellucidum,

§. 8. Nio 8. Kinkina.

D. 28 ?anuar. Pulvis paliide brunneus, gros-

fiufcuius, odore kinkinae debili. Infufum para-

tum proportione confveta §. !•

Den 30 Januarii Infufum rubicundum

,

fublimpidum, odore Kinkinae debili, fapore

N 5 Kin*
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Kinkin* debili, addito Viftriolo Martis pro-

portione confveta , vix infufcatum, fere im-

mutatum. c* a)c. cauft. debilius rubicundum,

fubpellucidum. „

Den i Febr. Infufum c* Viftriolo Mar-

tis, praecipitatum, fedimento fufoo- cinereo,

fupernatante liqvore limpidiufculo , vix infu-

fcato , fubpellucido5 cum alcali cauft. ru-

brum, pellucidum.

§.9. N:o 9. Kinkina*

Den 16 Febr. Pulvit pallidiufcule brun-

neus, fubtenuiufculus, odore vix ullo, fa-

pore kinkins. Hujus drachmae duo cum aqua

builienti infufae, calide kinkinam fpirarunf.

Den 18 Febr. Infufum limpidum pel-

lucidum lutefcens , odore kinkina, fapore

debili kinkinae. Hoc infufum c. Viétriolo

Martis, proportione confveta, fufcum evafitj

c. alc. cauft. rubrum.
'* Den 19 Febr Infufum c. Viftr, Martis,

praecipitatum: fedimento fufco, fupernatante

Jiqvore pellucido, fub infufcato-rubicundo 3 c.

alcali cauft. pellucido, obfcure rubro.

§. I O. N:o 10. Kinkina.

Den 4 Febr. Pulvis fubgrosfiufculus,

pallide brunneus, odore vix ullo, fapore kin-

kinae. Hujus drachma una c. aquae bull. unc.

quatuor infufa.

Den 6 Febr. Infufum fubopalefcens

,

ut
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ut ferum iaåis aqua dilutisfimum , brunneum,

odore kinkinae, fapore kinkinae debili. Ex-

perimentum inftitutum fuit c. Viftr. Martis

éc c alc. cauft. proportione confveta.

Den 8 f&t* Infufum c. Vidr. Martis,

praecipitatum: fedimento fufco-cinereo, fuper

natante liqvore limpidiufculo, fubbruooeo.

§. II. N:o» II Kinkina. (Weidenhielra)

Den 4 Febr» Pulvis fubtiJis, pallido-

brunneus, odore Cafcarillae, fapore kinkinae.

Hujus drachma una aquae unciis qvatuor infufa.

Den 6 Febr* lnfujum opalefcens fatu-

latius fero latfis fimile fuit, quam N:o 10,
fapore kinkinae, odore kinkinae debili.

Den 8 Febr. Infufum c. Viår. Martis

nigro fufcum, opacum, fedimento parvo ni-

gncante 5 c. alcali cauft. pellucidum, faturate

rubrum.

§. 12. Nio 12. Kinkina»

Den 2 Febr» Pulvis fubtiliufculus, pal-

lide brunneus, odore Cafcarillae, fapore kin-

kinae acuto. Infufum paratum fuit ut antea §. i.

Den 4 Febr» Infufum tenuisfimum lim-

pidum, pellucidum, fere ut cerevifia tenuis

diluta, odore nuilo, fapore debilisfimo kin-

kinae. Experimentum inftitutum fuit ex ad-

dito Vitfr. Martis & cum alc. cauft, propor-

tione confveta.

Den
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Den 6 Ff&r. Jnfufum c. Vicrr. Martis

,

praecipifafum $ fedimentq nigricante, fuper na-

tante Jiqvore fublimpido, pauluium infufcato.

§. 13. Nio 13. Kinkina.

Den 16 Febr. Pulvis rubro-brunneus,

fubtiliufcuius, odore nullo , fapore kjnkins.

Hujus Scrupl. duo & gr. duodecim infun-

debantur aquas builientis unciis iribusj calide

kinkinam fpirarunt.

Den JÉJgj Febr. Infufum opalefcens, in-

ftar feri ladis diluti, fublimpidum, odore kin-

kinae, fzpore kinkihae. Ex addito Vjcrrioli

Martis proportione confveta (§»l) leviter in-

fufcatum 5 6c ex alcaii cauft. rubefa&um.

Den 19 Febr. Infuf. c. Vitfr. Marfis,

nigro-fufcum j opacum, praecipitatum: fedi-

meoto parco nigro-fufco«cinereo$ c. alc. cauft.

obfcure rubrum , fubopacum.

§. 14. N:o 14 Emplaflrum.

Emplaftrum fuit mercuriale, colore fub

brunneo, atomis bydrargyri micanfibus fparfis.

Obf. I et val och upriktigt tilredt mer-

curial-pläfter bor inga atomi hydrargyri [ynas>

det bör ock til fårgen vara långt mera blå-

aktigt. Således fynes fom i CarJscrona piå-

firet ej varit nog mercure , och at det def&-

Dtom var ilurfvigt tilredt*

§• 15. N:o 15 Emplajlrurn.

Vid underfökningen befans detta piåfter

vara
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vara Emplaftrum e cantharide med en tyde-

lig inblandning af pulveriferade cantharides.

§ l6» Nio 16. a) Kinkina, (Mjélnare-

Dfången).

Den 2 Febr* Pulvis fubtiliufculus, pal-

lidiufculus, cum fruftnlis parvis corticis kin-

kinae imnrtyxtis odore cafcarillae, fapore amaro

kinkinae. Super carbones ignitos misfus odo-

rem cafcarillae fparfit. Ex addita aqua bulli-

enti infufum, proportione pulveris fcr* uno et

aquae uncia una c. fem paratum, quod cali-

dum, odore cafcarillam manifeftavir.

Den 4 Febr* Infufum tenuisfimum , !im-

pidum, pelluoidum, ut cereviiia tenuis diJuta,

odore Cafcarillae , fapore amaro, cum Vi#r.

Martis vix reagens, cum alc. cauft. rubefcens.

Den 6 Febr* idem infufum ex addito

Vi<ftr. Martis proportione confveta, praecipi-

tatum, fedimento fufeo-cinereo , fupernatante

Jiqvore limpido, fed fubpurpurafcentej c«

alc. cauft, rubefcens.

§. 17. N:o 16 /3) Kinkina*

Den 6 Febr. Pulvis pallido- brunnens,

fnbtiliufculus, odore cafcarillas, fapore kinki-

nae amaro. Infufum ex hoc pulvere propor*

tione confveta paratum, cafcarillam fpiravit.

Den 8 Febr. Infufum ut ferum laclis di-

lutum, odore calcarillce, fapore kinkinx araa*
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ro, cum Viflriolo Martis proportione cön-

fveta infufcatum.

Den 1 1 Febr, Infufum c. Viflriolo Martis

fufco-nigrum , opacum , fubaequale absque no-

tabili praecipitatione , cum alc, cauit. pelluci-

dum , rubrum.

§. 18. Wfl 17 Kinkina.

Den 26 Januarii Pulvis grosfiiufculus,

odore & fapore kinkinae, infufum parabatur

proportione confveta ( §. 1.) tepidum inftar

feri leftis diluti opalefcens»

Den 28 Jnnuar. Infufumrukfcens, peJ-

lucidum, fubopalefcens, fapore kinkins ama-
riufcnlo, cum ViftrioJo Martis proportione

confveta
,
paululum infufcatum.

Den 30 Januar. Infufum c. Viéir. Mar-
tis praecipitatum : fedimento copiofo , cine-

reo, fupernatante liqvore limpido ; cum alc»

cauft. pellucidum , rubrum.

§. 19. Experimentum cum mifcela Kinkina
et Cafcarilia.

Den 16 Febr. Sumfi anatkas partes pul-

veris cort. Cafcarillaedt cort. kinkinae feieéte,

quas feorfim pulveratas commifcui, me-
thodo & proportione confveta, infufum ex

boc mifcela paratum curavi, quod fublimpi-

diufculum deprehendi, leviter opalefcens ut

ferum laclis dilutisfimum, fapore kinkinae a-

mariufculo* Hujus infufi Drachm. tres Vi#r.

Mart. gtt. 30 leviter infufcaruntj cum alc*

cauftico rubicundum.

Den
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Den 18 Febr. Infufum cura Viflr. Mar-
tis

,
praecipitatum : fedimento jinfufcato, fuper-

natante liqvore limpido, pellucido, rubicundo

;

c. alcalicauft. limpidum, pellucidum, rubrum.

§. 20. Experimentum cum Cafcarilla pura*

Den 19 Febr. Pulveris Cort. Cafcarillae

drachma una aquae unc. quatvor infufa, In»

fujurn dedit limpidum ut cerevifia tenuis di-

luta , fapore amaro , fubaromafico.

Den 21 Febr. Infufum c addifo Viflr.

Martis, praecipitafum : fedimenfo cinereo, fu-

per natante liqvore fubaqueo-limpido.

§. 21. Experitnentum cum cortke Fagi recente.

Cura Reg. Collegii Medici corticem re-

centern Fagi e Srnolandia habui, fe corticeni

virgultorum tenerum, N:o 1. corticem ramu-

rum, N:o 23 & corticem trunci, N:o 3.

Den 39 Febr* Pulvis cort. virgult. N:o
I. pallide cinereus , odore vix ullo, fapora

fubamaricante. Hujus drachm. una cum
aquae unciis quatuor infundebantur. Fulvis

cort. Ramorum N:o 2, fimilis praecedenti,

fed paulo plus cinereus 5 infufum paratum ut

in N:o 1.

Pulvis cort. Trunci N:o 3 fimilis praece-

denti, fed adhuc plus cinereus; infufum
paratum ut in Nroi* Haec infufa calida odo-
re erant peculiari Fagi , fed infufum virgul-

torum calidum odorem fubpifcinum fpiravit.

Omnia adhuc calida infufo kinkin* fimilia

fue-
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fuerunt, opalefcentia ut ferum iaclis dilufum

,

praecipue virguijorum , fed trunci corticis in-

fufum paulo plus lutefcens.

Den 20 Febr. Infufum N:o 3 limpi-

dum, pellucidum, lutefcens inftar cerevifce,

dilufisfimae, odore debili, fopore peculiari fab

amaricante, ex addito Vjftr. Mart.Jproportio-

ne confveta, fufcum. iniuf. N;o 2 iimile

praecedenti, pallidius tamen, ex Vi&r. Mart.
fufcum. Infuf. N:o 1 fimile praecedenti, adhuc
pallidius, ex Viclr. Mart. fufcum.

D^rc 21 Fffek Infufa N:o i & 3 cum
Viclr. Mart. praecipitata : fedimento nigra-fu-

fco, (upernatar.te liqvore purpureo , fubpei-

Jucido , lirnpidiufculo; infuf. N:o 2 pariter

praecipitatum : fed fedimento paroo, nigro-

tufcöj fupernatante liqvore nigro fufco , opa-

co, exacle ut bonas kinkirue. Cum alcali

cauftico omnia rubra evaferunt.

§. 22. Experimentum cum cort. Fagi recente

et cort* Kinkina jekcta.

Den 19 Febr. Corticis Virgult: Fagi &
kinlrins feleéh aa. gr* quindecim in aqvae

bullient. unciis binis infudi & N:o 1

notavi. Pariter aliud infufum e cort. ra-

morum 6c kinkina feiefta, eadem proportio-

ne & do(i, N:o 2.

Den 21 Febr. Infufum N:o I. lutefceris

erat, inftar feri laflis cum aqua dilutisfimi
,

pellucidum, odore & fapore kinkinae. Infu-

fum
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fum N:o 2 fimile praecedenti. a Vi&f. Mar-

tis infufcata.

D*rc 22 F*6r. N:o f , Infuf.c. Viflriolo

Martis praecipitatum:fedimento nigro-fulco, fu«

pernatanre liqvore purpurafcente, pellucido,

N:o 2 Ir«fuf. c. Viclriolo Martis
,

praecipifa-

tum, fcdimento nigro-fuico, fupernatanfe liquo-

re priori iimile Ex alc. cauft. rubra &
pellucida.

§. 23 Experimentum cum cortice Kinfona fe-

lefio in pharmacopolio Holmevji.

Den 26 Januarii* Pulveris Kinkinae Drach-

ma una, aqux bullientisunciis qvatvor infufa,

infufum dedit quod calidum limpidiufculum

era t*

Den 28 Januarii. Hoc Infufum nune

refrigeratum opalefcens erat, inftar feri ia<5Hs

tenuis, fapore Kinkinae amaro. Huic infu-

fo addebatur Viflr* Martis proportione con-

fveta (§. i) Fufcum evafif..

Den 30 Januarii» parcius praecipifatum

:

fedimento nigro, fuper-natante Jiquore nfgro-

fufco, opaco, cum alcali caufiico faturate ru«

brum
,

pellucidum.

5. 24 Experimentum cum cortice Peruviana
vilt) in Officina pharmacevtica Hol-

menfi reperto.

Den 19 Febr. Cortex fruflis graciliaribus

corticé*m Kinkinae feledam adfpeäu refere-

XB.N:o 14. O batj
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bar; fed fratfura fcabra, minime refinofa, ve-

rum pallida, a?qvali. Pulvis hujus corticis

pallide brunneus, fapore debili Kinkinae. In-

fufum pro more folito inde paravi. *

Den 21 Febr* Infujum rubro-lufefcens

fere ut Cerevifia tenuis, odore & fapore

Kinkinas debili , cum Vi<5trio!. Martis pro»

portione confveta (§. i) infufcatum , opa-

cum$ c. alc. cauft. rubrum.

Den 22 Febr* Infufum c. Viftriol.

Martis, praecipitatum , fedimento fufco- cine-

reo- nigricante, fupernatante Jiqvore dilute

purpurafcente, pellucido, c. alc. cauft. fatu-

rate, rubro, pellucido.

§.25 Kermes Minerale*

Pulvis fubtiliffimus, hepatico-brunneus

,

lapore falfo.

Anmärkning:

För at med vifshet kunna utröna verke-

liga be/kafTenheten af Carlscrona Kermes N:o
l|, låt jag tilreda Kermes minerale efter Sven-

/ka pharmacopéen. Man tog antimonii cru-

di § libr., fom koktes i lixivio ex alcali Jig-

norum. Härefter ficks ganfka litet Kermes,
endaft et par Icrupler, hvilket var obfcure

Kermelino colore N:o 2. Därefter togs fam-

roa Antimonium och koktes i en cauftic al-

cali/k lut, då man efter 3:ne praecjpitationer

fick
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ftck et Kermes minerale i (tor qvanfité , neml*

t *- uns, colore coccineo fiue luteo-rubicundo

N:o 3. Jag fann nådigt at förfkafTa mig et

hemma gjordt Kermes pä bagge vågarne til—

redd, nernl. med alcali aerato och med al-

cali cauftico. Då jag nu jåmnförde deflfe

3:ne (orter Kermes N:o t , 2 och 3 , få be-

funnos de alla olika fil färgen , hvaraf jag

flöt at man af fårgen ingalunda med ful! pré-

cifion kunde dömma fil godheten af Kermes,
efter en ftarkare eller [vagare tilfats af ful-

phur, genaft alrererar fårgen* Dårföre for-

fökte jag alla 3:ne /lagen på eld. N:o 3,
lagd på et glödande eldkål rykte ftarkt, med
fvafvel-Jukt och i et mörkt Rum brann med
en liten blå låga. Nro 2 rykte, men utan

mårkelig låga. N:o 1 rykte mindre, å(ven

for» N:o 2 , med någon fvafvel-lukr* Hår-

af följer at Nro 3 var aldrarnåft fvafvelaktigt

hvilket man ock a priori borde vånta , efter

Alcali Caufticum ftarkare löfer Svafvel ån

Alcali Aeratum. Jag låt fedan digerera alla

3:ne Hagen Kermes i en caullic alcaliflk lut^

neml. Drach. 2 af hvarje i Drach. 3 lut. Ef-

ter et par dygns (randande, fedan digeftio-

nen var förråttad, filtrerades lixivium , dåden
måfta Kermes befans olöft, ehuru den nu
förlorat fårgen. Håraf /löt jag calcinerade

regulinfka delar utgöra ckt måila i Kermes
minerale och at afgången uti vigten beftått

i den (ulphuriflka tilfats deffe regulinlke de*

lar hafva i Kermes, fom ungefärligen [varar

O 2 emot
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emot i fulphur emot regulus. Men för at

r.u med viflhet få veta om i N:o i detta o-

löiliga terreftre verkeligen var calcinerad An-
timonii regulus, få lades detta Pulver på
eldkol för blås-rör med tilfats af Borax, då

det började ryka , hvarunder en del gick til

fmå regulinlka Korn och en del drog lig in

i kolet och förflög fedan genom rök. Så-

ledes var N:o i vårkelig Kermes minerale,

men flurfvigt beredd, icke tilråckeiigen af-

tvåttad efter han fmakade faltaktig , hvartil

kommer at han ej hade fin vederbörliga til-

fats af fulphuri/k inblandning.

Defle åro nu de förfök jag på Kongl.

Collegii anmodan med all granlagenhet an-

ftålt. Herr Hof- Apothekaren Collin på A-
pothequet Engelen har benågit varit mig be«»

hjelpelig och fournerat mig med nödige re-

quiiita til förfökens anftållande.

Anmärkningar och Jlutfatfer*

Då man jåmnförer förföken, fom pä
Carlscrona-Kinan blifvit anftålde ( § i , 2

,

7, 8 5 9 5 io, 12, 16, 18) med den veri-

tabla Kinans prof ( §. 23), fTnner man
få flor fkilnad , at man med all fåkerhet kan

utgifva den flåfta, af den från Carlscrona

upfånda Kinan, för at aldeles vara förfal/kad.

Utom det at de flåfte af deflfe upfånde prof

åro groft pulveriferade, få beflpnes nogfamt

af
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af fmaken at de åro falfka. Och då jag med
reagentia utröner de infufioner fom d5raf

blifvit gjorde och jåmnförer dem med infu-

iionen af den Stockholm/ka upriktiga Kina-

Barken (§. 23), få förfvinner alt tvifvelsmåi

om de forras falfkhet. Men at precifement

utiåtta graden af förfalskningen, år nåftan o-

möjeligit med full precifion at göra 5 det fy-

nes dock fom profven i §. §. I , 7 , 12,

16 , 18 hyfte Kina i liten tilfats. Åfvenfå

faller det fig fvårt at med all precifion utfåt-

ta med hvilka främmande Barkar Kinan blif-

vit förfal/kad. Jag tror mig dock icke fela,

då jag avancerar at profven i §. §. 1, 7,

$, 12, 16, 18) åro tagne af Kina förfal-

ikad med Cafcarille (cfr, §. 10 & 20) 3 men
at de i §. 9 , 10, åro tilfatte med Bokbark

(cfr. §.21 & 22). Förföken i §. §. 3, II,

17 utvifa god Kinkina, ehuru et par af dem
något litet åro fmittade af Cafcarille, hvil-

ket torde hårröra af deras låge i paquetet,

i granfkapet af dem fom med mycken Ca-

fcarille blifvit förfal/kade. Hvad Carlscrona-

Kinans grofva pulverifering vidkommer, Jom
i de flåfte prof förekommer, få håller jag

ej före at Kinan dårförebör förkaftas, om
bon annars vore upriktig , ty jag tror aldeles

at magen åfven få val extraherar kraften af

en gröfre pulveriferad Kina, fom förfarenhe-

ten vifar at varmt vatten påflagit , förmår

det göra til en god del. Men om Apothe-

O 3 käre»
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karen taxerar et Ikålpund groft pulverjferad

Kina til ii Plåtar eller 66 Daler K:mt, få

år det aldeles orimmeligt, då man öfveralt

köper den Engel/ka Kinan för 9 plåtar, hvii-

ken dock år bringad til finafte doft. Om
man nu bårfil lägger förfallkningen genom de

främmande Barkars tillåggning , hvarrnedeift

Kinan blifvit utblandad, få år bedrägeriet

,

få mycket ögonfkenligare, om prifet utfåttes

til ij Plåtar på (kålpundet,

At jag §. 24 med experimenter exciterat

den på et Apothek i Stockholm befundna

flata och dåliga Kinan, har (kedt för at vifa

det en, efter utieende någorlunda god Ki-

na-Bark , vårketigen kan befinnas vara odu-
gelig. Sådan Kina-Bark kan utfökas något

hvarftådes dar flora Kina-förråder åro. Man
har fagt mig at Drogvifterne i Hamburg och
flereftådes, /kola aga förråd af fådan utfökt

Kina-Bark, den de fåija til et lågt pris emot
den goda Barken. Man fer håraf hvad magt
påligger at Apothekare vid fina införikrifnin-

gar noga akta (ig för denna /låta Kinabark

;

åfvenfom huru nödigt det blir at Apotheka-

ren vid Kina-barkens pulveriferande , med
forgfållighet utföker de fåmre Bark-ftycken,

och dem använder (il Kina-extra<fh Men om
någon Apothekare fkulle finnas få oredelig,

at hao en fådan (vag Kina florer til Pulver,

Ja kunde et fådant Kina-Pulfver ingalunda

jåmnföras med den goda Kinan, hvarken

til pris eller godhet. WicJ
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Wid Rhabarhern (§. 4) och Sennetsbla*

den (§. 5), famt Mel\lot-pläftret (§. 6) har

jag ingen påminnelfe åtgöra, fom rörer för-

falikning. At Stipites Sennae aga aldeles fam-

ma kraft och värkan, fom Folia Sennas, har

jag i min Materia Medica tydeligen vifat.

Hårtil kommer at Kgl. Collegium i fin phar-

macopé förkaftat at frånfkiJja Stipites, efter

de åro af famma godhet med Bladen och ef-

ter Stipitum frånfkilgning fkulie öka prifet

på folia» Om nu få år at Apothekaren uti

lin rakning fordrat för deiTe folia Sennas fam-

ma betalning, fom för rånfade folia Sennae,

få år det obilligt.

Mercurial-plåftret (§ 14) fynes af min
i nåmde §. gjorda befkrifning och anmärk-

ning, vara för fvagt af Mercure och illa be-

redt. Detta fel röjer juft ej något upfåteli-

git bedrågerie, det kan i en bråflu lått hän-

da at man ffurfvar. Men i Apothekarens

rakning bår detta fåmre PJåfter ej lika taxe-

ras med det goda och upriktiga.

Spanjka Fluge-pläflret (§. i<{ ) har på
fjelfva Sjuk-hufet, dar profvet blifvit tagit,

kunnat vid defs brukande och åter inläggan-

de i envelopet , låtteligen af förfeende blif-

vit lagt i orått convolut, få at detta fel ej

bör fkrifvas på Apothekarens räkning.

Af den anmärkning jag §• 25 vid Ker*

mes minerale gjordt, fynes huru Svafvel-åm-

net verkar på färgens ändring, dä Kermes
O 4 dU
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digereras, inblandad i en cauftic alkalifk fo-

lution, få förgår fårgen fedan fvaflet genom
alcali caufticum blifvit uplöft. Som nu effec-

ten af Kermes minerale til en del hårrörer

af SvafveJ- inblandningen fom qvarbåller nå-

gon regu!ini(k kraft af Antimonium, hvilken

i pura calx Antimonii har förfvunnit , och

fom det beredniogs-fåttet Jom /ker med en

cauftic alcali/k lut tillika ger mera Kermes,
ån ået fora /ker med alcali aeratum , få fy-

nes fom detta vid en ny editioa af pharma-

copéen borde iakttagas.

P, J. Bergius.

Utdrag af P. Mediet DoéJ.
e
Seger/fedts

Embets- Relation , daterad Örebro d. 5
Febr. 179°*

Pråftmannen N. N. 30 år gammal blef

den 1 Febr. om aftonen på et fjuk-befök

fmittad. Han kånde lig ftraxt illa mående,
var dock uppe til aftonen följande dagen,

då han kl. 8 hemkom ifrån en dylik Em*
bets-förråttning ganfka matt och fvag. Han
lade (ig då ftraxt til fångs, men anfölls kort

därefter af en continuerlig hofta, åtföljd af

kråkningar, hvilken vid min ankomft kl. 10
om aftonen ännu plågade honom med ytter-

fta häftighet. Som ande-drågten härigenom

hin.
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hindrades, kunde den fjuke knapt få mycket

tala, at han fick låga mig det han kånde en

odrågelig vårk i bröftet och öfver hela ab-

domen, dock markte jag at han under detta

plågor hade ånnu fullkomlig fansning. War-
ma Servietter applicerades ftraxt på magen,
ock et lavement tilreddes, hoftan fortfor dock

på famma fått, ibland åtfölgd af convulfivi-

Jka ryckningar i armarne anda til kl. ii, då

den helt häftigt på en gång uphörde, men
et häftigt delirium infan hg i ftållet. Pulfen

fom förut ej kunde kannas, i anfeende til

hindret i refpiration, befans nu aldeles na-

turlig, tungan var hvit men ej mycket oren.

Lavementet applicerades nu, och fedan det

gjort vårkan, gafs emeticum af TartarusAn-
timonialis. Den fjuke tålde af detta Medi-

cament innemot 3 gran, innan det gjorde

vårkan , men fedan hao fått några dugtige

kråkningar, uphörde yrfeln aldeles och den

fjuke klagade i ftållet öfver en odrågelig huf-

vurivårk. — Följande dagen eller den 3 om
morgonen var hufvudvårken åfven rått fvår,

tungan tjock med båfk fmak i munnen, hvar-

före gafs Cremor Tartari och Antimonialia

i refraft dofi. Eftermiddagen tvättades huf-

vudet, halfen och bröftet med kalt vatten och

litet Åtticka upblandadt, hvaruti en bit vSai-

miac uplöftes. Håraf lindrades hufvud-vårken

anienligt och den fjuke fof fiere timmar nat-

ten dårpå, famt hade åfven några fvettbad.

O 5 Den
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Den <?:te var ånnu hufvud-vårken rått fvår,

hvarföre Biodiglar applicerades på tinningar-

ne mot aftonen med önfkelig verkan och fom
den bå/ka fmaken ånnu continuerade

,
gofvos

digeftiver, merendels af Crem. Tärt. med
Tärt. Antim., få at lifvet hölls jåmt öppet.

Acidum Viftrioli och Vinofa nyttjades dar-

jåmte på förmiddagarna, bvilka jag ofta i

denna fjukdom måfte nyttja tillika med di-

geftiver, emedan krafterne ftraxt medtogos
och Feberns decurfus var kort 3 men faburra

in primis viis ändock fordrade lindrig afför-

ning. På ^:te dygnet bröts febren med
fvettning och Urin, fom i denna fjukdom ge-

menligen var rödbrun, fatte gult fediment.

Litet China gafs iluteligen och var den /ju-

ke innom 9 a 10 dygn från fjukdomens bör-

jan i ftånd at återtaga fina vanliga förrätt-

ningar.

2. Mamfell N. N. några och 2oår gam-
mal, af klen kropps conftitution och låtrrårt

nerv-fyftem, var flere dagar hång-fjuk, och
måfte vid flutet af Januarii månad intaga fån-

gen. Pulfen var hos henne åfven naturlig

,

men tungans hvithet med båflt fmak och en

alt för fvår hufvudvårk utmårkte likafullt en

alfvarfam Feber. Hon nyttjade Kräkmedel
och Digeftiver i början, men fymptornerne

tiltogo icke defs mindre och infan fig åfven

framåt 7:de a g:åe dygnet delirium om aft-

uarne. Hörfeln förfvagades och en flor matt*

het



# ) o ( # 219
* /

het med to^por fenfuum åtföljde ftatus^febris.

Ljufet började fnart at incommodera Ögonen
och ftraxt därefter håll den fjuke ögortioc;.

ken jåmt tilflutne. Hindrad af fjuk-be.fök på

Landet, hade jag nu ej tilfälle at på några

dagar (e den ljuke
5
men då jag vid min å-

terkomft ville betrakta ögonen och til den

andan åt/kilde ögonlocken, klagade åen la-

ke, at hon icke kunde fe något objeci, mer»

at likvåj ljufet var får henne mycket plåg-

famt. Pupilla befans åfven få dilaterad, 3t

Iris nåftan aldeles förfvunnit, men eljeft mark-

tes hvarken rodnad eller någon annan fynbar

åkomma. På längre håll kunde likväl den
fjuke fkönja , då något i Rummet rörde (ig,

få framt det var val mörkt hos henne. En
Mixtura Camphorata nyttjades deffa dagarne,

famt Vin och Acidum Viår. , hufvudet tvät-

tades med kalt vatten och lifvet höSts öppet

med Lavementer. — Blodiglar applicerades

på tinningarne, fom väl lindrade hufvud-vär-

ken, men icke forbåtrade fynen 5 Veiicantia

i nacken, Epifpaitica på tinningarne, m. m.
gjorde ej heller något däremot. Kring fjuk-

domens 2o:de dygn bruktes China med Ser-

pentaria och på 4:de veckan tycktes den
fjuke börja at mer och mer förbättras. Feb-

ren öfvervans fluteligen aldeles, matluft och
krafter återkommo fmåningom, men hvad
fynen beträffade var förbättringen alt för rin-

ga 5 pupilla tycktes väl hafva något dragit *•

hop
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hop fig och den fjuke kunde genom långa

Tuber af fvårtat papper åt/kilja perfoner
,

fora voro på längre afftänd ifrån henne, men
defle förbättringar voro alt för ringa och af-

ven icke beftändige, få at jag blef omtänkt

om en fpeciel cur för detta fymptomet och

fem jag fedt at Arnica vid dylika tilfällen
x med utmårkt förmån varit nyttjad, tänkte jag

at därmed nu göra förfök. Men nyfs innan

jag därmed tänkte göra början, öfverföll den

fjuke nattetid en häftig frofla, hvarpå en li-

ka ftark Feber fölgde, efter hvilken den fju-

ke föll in uti en ftark fvettning, famt däref-

ter få afmattades, at hon nåftan öfver hela

kroppen kallnade och de närvarande fågo in-

tet tecken til lif. Wärmen och fansningen

återkommo dock , och den fjuke återftäldes

ifrån detta tiiftånd emot allas förmodan , få

at om morgonen därpå, när jag befökte

lienne, klagade hon öfver intet annat, än en

alt för flor matthet. Men hvad härvid var

befynnerligaft, är at fynen nu åfven var nä-

ftan aldeies återftåld, få at pupillen var hop-

dragen och innom et par dagar hela denna

olägenhet iörfvannen. Patienten förbåttrades

ledan dageligen och feck ingen vidare feber-

känning, utan återvann innom kort tid både

hälfa och krafter.

At denna feber börjades med hofta oeh

upkaftning, var en fpeciel omftändighet uti

den förfta Caius. En ovanlig matthet och

. fvår



fvår hufvud-vårk var eljeft rlefs vanliga bör-

jan. Eonericum i förfta början gifvit var me-
rendels ganfka förmånligt och verkade ofta

en fnar reftitution. Lindrige Digeftiver in-

dicerades altid, men ftarkare Laxantia voro

ej gagnelige , emedan proftratio virium få

(närt in(an (ig. Ofta måfte Vinofa och Aci-

dum Vitfrioli ges på 3:dje
,
ja ftundom andra

dygnet, i anfeende til Febrens korta decur-

fus och maligna fymptomer. Ibland var dock
febren långfammare och liknade då en Len-

ta Nervofa > fom i den fenare af anförde

cafus. China med Serpentaria, Camphert
med Ättika, blefvo då fub ftatu febris nytt-

jade utom Win, hålft rödt, famt Acidum
Viftrioli. KalJ3 badningar på förr befkref-

ne fått nyttjade, mio/kade altid och håfde i-

bland aldeles hufvud-vårken och delirium,

famt tycktes ilårka och muntra de fjuke.

Jag brukade dårvid ingen annan förfigtighet

ån at de ej anftåldes då huden var dåfven
,

famt at det kalla vattnet med all fkyndfarn-

het aftorkades. Af den fenare cafus beftyr-

kes det åfven, at på famma gång en Patient

kan ha både anhaeftefia och hyperhaeftefia

,

eller at olika delar af Nerv-fyftemet på oli-

ka fått af ftimulus febrilis kunna angripas.

Svåra förloflningar hafva förefallit 2:ne,

til hvilka jag af Barnmor/korne blifvit kallad.

Foftren voro i båda håndelferne döde och

enclaverade i nedre beckenet, f« at förlofs-

nin-
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Ringen made (ke med crochetfe, fedan huf-

vudet förut var ftyckadt* Mödrame blefvo

vi :) 1 i f- Kåmpfs Vifceral Clyftirer bar jag

ofta förefkrifvit och funnit dem förtråfTelige

i alla fiukdomar, fom hårr(5ra af infarctus i

underlifvet och huru många Chroniflka fjuk-

domar årkånna icke denna orfak ? Emot
Chronifk obftructio alvi vet jag intet annat

påhteligit medel. Men aldrig har jag fedc

dem göra någon värkan innan de nyttjats åf>

minftone 4 veckor , och har jag ändock al-

tid låtit de fjuke continuera med dem 14
dagar tii, •

Väderleken i Upfala, obferveradär 1789
af Prov. Med. D.Jonas Hälenws.

Januarii: måft ftåndig köld, utom emel-

Jan den 18 och 26 då den var lindrigare
,

åfven med något tö$ rlere mulna ån kJara

dagar 5 fnö föll ofta mer och mindre med
4 a 5 yrväder $ nåftan ftåndig blåft med måft

Nordlig och Weftlig vind.

Februarii: ftåndig och jåmn köld, utom

394 blida dagar; måft mdit, utom 5 a

6 kiara dagar | Ofta och mycken Snö med
några ftarka yrväder. Rågnade den 14 och

jg. Ofta Biåft med ombytlig vind i alla

våderftreck.

Mars:
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Mars; Har k köld utan någon rått blid

dag ; mera mulet ån klart 5 emellan den 9
och 16 och emellan d. 22 och 30 fnögade

dageligen mer och mindre, åfven med yr-

väder ; Vinden N. och O. Nog blad*

April: kall väderlek til den 11 , fedar*

blidare, dock med flere Natt-frofter; lika

många klara fom mulna dagar; den 4 föll

Snö med yrväder ; d. 9 åfven litet Snö, men
d. 24--- 27 mycket Snö och Rågn; utom-
defs föll 2 å 3 gångor litet Rågn; Vinden
mycket variabel ; ej ofta blåft.

Maji : mera kallt och kulet ån varmt,

den 22 var froft och litet fnö om natten;

klart och mulet om hvaran , dock något me-
ra kiart 5 Rågn föll flere gånger litet i fen-

der, utom den 17, 20, 21 då det rågnade

mycket; de rådande Vindarne
o
voro S. W. N,

mycken blåft; d. 6 hördes Afka.

Junii: måft klar och varm våderjek, i

fynnerhet emellan d. 12 och 23 nog varmt;

d. 7,9, 28, 29 voro något kulne; Råga
föll val 6 å 7 gångor, men mycket litet i-

fender; vinden måft S, utom några dagar

W; ofta blåft; d. 19 ftark Åfta.

Julii : måft klart och ftåndigt mycket
varmt; den 15, 25, 31, föll vackert och
något ömnigt rågn; åfven ufomdefs några

flere dock obetydliga Rågn/kurar; Vinden
ftåndig S; ej mycken blåft; Aflkan hördesli-

tet d. 9 och 25.

Augufti

:
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Augufti : måft klart och ftåndigt varmt,

Rågn föll ofta, i fynnerhet den 15 och 18
mycket och häftigt; ftark Afka gick d. 3,

6, 15 5 lindrigare d. 12 s 14 och 16, då det

blixtrade ftarkt om aftonen, utan at något

dunder hördes; Vinden N.S och 3 ä 4 da-

v gar Ö; ej ofta blåft.

September : måft mulet , få rått klara

och V3rma dagar, dock utan all froft; Rågn
föll ofta, i fynntrhet d. 9 och 17, mycket

och ftarkt; Afoan hårdes d 2 och 12; rå-

dande Vindarne voro S och N, åfven litet

Ö; ofta blåft.

Oclober: måft ftåndigt mulet , något ku-

len väderlek , dock ingen froft mera an d.

23, 27 och 315 den 4, <f, 7 fåll nog rågn,

men utomdefs ganfka litet; d. 31 föll litet

Snö; vinden S.W och N; ofta blåft.

November: måft ftåndigt mulit, knapt

någon hel klar dag, något kall och kulen vä-

derlek, dock ej någon egentelig köld förr

ån efter den 20, då den fedan ej heller var

ftark ; til d. 20 rågnade måft dageligen mer
och mindre, i fynnerhet d. 7, g, 13, 16;
d. 22, 23 Sky-vader med Snö-ilar; måfta

vinden S och N, ofta blåft, ibland ganfka

håftig.

December: måft ftåndigt mulit ochblidt

utom några få litet kallare dagar med nå-

gon natt-froft, fom dock ftraxt tinade up

;

litet fnö, måft våt, föll 4 a 5 gångor, fom
dock



dock häftigt gick bort igenom tö och ragné

Winden Wåftlig och Sydlig med mycken
och ftormig Blåft* Hela året ioga Farfoter.

Wåderlek och gängbara Sjukdomar i Stock-

holm, Månaderna Oélober 7 November
ock December 1789.

Oäohert var B* fiåndigt emellan 2<?,2I

och 26,13, högft den 2<J, ?ågft den 6*Th. var

middagarne 15 gr. til d. J3,fedan mindre, hålft

mot Månadens Hut, fmåningom til 7 gr. He-
la Månaden ingen nattfroft. Winden förft*

hålften S. med öftan dragning, midt i Må-
naden O. med N. dragning, mot flutet åter

5, med fvångning åt W» Rägn den 3, 4, <?,

6, Ii I4> l6> I7> *9, 3o. Norr/ken den 13 %

23, &h
November var B. föga ombytlig, lågft

den 16, 25,015 högft den 21, 2<>,83« War*
men aftog , få at Th. om mornarne ingea

gång geck til mer ån 7 gr. O* och mot Må*
nådens flut under anda til 8 gr» Den 24 för»

fla natt-froft d* 1 med 2 gr. k.—Middagen
altid tfver anda til den 21 och hogft d. 6,

7, neml* io gr. D. 23, 24 var det 5 gr. k,

och den 29 3 gr. — Rägn d. 2, 3, 4> 5 f

6, 7 5 8, II, 16, 18, I9« — Snåjlafk d. 20,

22, 27, 3o. Förfta Is på fjön d. 24. Win*

X.fi.N:oi^ P dm
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den måft S. Måft dragning åt O. och W. til

d. 19 då han geck til O. med N. dragning

och mot flutet af Månaden N. med dragning

ömfom åt O. men måft W. — Norrjken d.

9, 11, 14, 17, 21, 23, 25, 26, 27.
'

December: varierade B. något mera, från

24,62, den 23 til 25,75, den 9, Wdrmen
bibehöll fig långre ån vanligen, få atTJb*meren»

dels var några gr* O. om mornarne, anda til 7 gr.

d. 25,26. och endaft d. 1. 8 gr. U. om mor-
gonen, famt 6 gr. vid middagen, och d. 3, 13,

19. då han flod vid O.— Winden merendels S.

atom någon dragning , måft i W. famt d. 10
fkarpt vader.

—

Rdgn d. 4, 6,7, 17, 19, 20,

21, 22, 24, 28* Snåjlajk d. 2, 9, II, I?,

17, 26, 27, 30. Ring kring Manen d* 26,
29, 3o,3l- Norr/ken d. 16, 21, 23,26,27.

Ingen Epidemie, utan fparfamt Inter-

mittente och Catharrale Febrar, Pleurefie,

Nesfel- och Skarlakans Feber.

Bruket och nyttan af Sven/ka Ötten Ar*

nicaMontana,m.m.afSv. Hedin, AJJes-

Jor i K. C. M. m. m. Stockholm hos

And. Zetterberg J789 8:0 16 p.

A. har på K.Utr.Commisfionsbefalning

gjordt fig berömlig möda, at få val af andras

fora egen årfarenhet famla det. fora vid na

här.
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bårjande farfoter i Armeén och Flottan ge-

Bora et förnuftigt och almännare nytjande af

denne kraftige ört, kan til det Allmännas

gagn, och befparing i koftnaden uträttas,

hvilket förtjänar alla rättfinnigas alfvarliga up«

mårkfamhet.

Pharmacopoea Wlilitaris> Navalis et eorarn

U/ui accomodata, qvi lmpenjis publi~

cis curantur. Ho/mice j?8<)) 28 p* l2:mo.

Denne nya uplaga är inrättad efter när*

varande behof och fåledes utvidgad för Ar-

meéns och Flottans fjukhus, famt bör tjäna

få vål Medici och Chirurgi därflådes, fom i

Landsorterna til råttelfe, enligt det bifogade

K. Brefvet af d. 9 Junii 1789-
Sjeifva innehållet är föga /kiljaktigt från

uplagan af 17765 man har tilökt några Sim-

plicia, rättat och tillagt någre Compofira,

och Collegium tror fig härigenom bafva gif-

vit en före/krift, fom både gagnar de fjuke

och befpar mycken koftnad för Kronan. De*

år ingen tvifvel at rättfinnige Läkare inftäm*

ma häruti.

Kongh Wet. Academiens Nya Handlin*

gar> Julius, Aug. och Sept. 1789*

P* 161. Utkderfåkning om myckenheten af

P 2 Elds-
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Eldsluft , fom Brunften gifver , dä den tn*

fam eller med .andra ämnen fårfatt , .bli/ver

upglådgad, af P. J. Hielm*

Igenom 40 noga befkrifne rön, har A.

funnit at god Brunften enfam år det båfta
5

fom i detta affeende kan nyttjas 5 Scheeles

Theori om Brun/renen vinner af desfe för-

fök nog ftyrka, nemligen at Brunftenen ta*

ger Phlogifton ur hettan, fom decomponeras

cch framjldpper fin andra be/Iändsdel : Elds»

luften. Likafå /ka! det troligen förhålla ilg

med Saltpetter-fyran. Dock råder A. at ic-

ke förhafta tig med denna eller andre Syfte»

mati/ke begreps antagande,

P. 179. Fortfättning af väderleks Jour»
valen m. m af Johan Julin* (fe det före-

gående p. 160).
Hår börjas med Tabellen N:o 20 fom

innehåller Summan af de dagar, pä hvilka

^Thermomeierns medelhågd varit åfver Frys»

punfien. N:o 21) Defs medelhågd under Frys»

punden. N:o 22) Dä Th. varit (i2ellerfle»

re gr. åfver. N:o 23) Dä Th. varit 1 5 el»

ler flere gr. under Thermoetern. N:o 24)
Hvar mänads ftårfta värme , åfver eUer un»

der Fryspunclen. N:o 2^) Står/la kåld åfver el»

Jer under Fryspunden. N:o 26) Thermome-
tems medelhågd i hvar manad. N:o 27) Defs
medelhågd i de 4 årstider» N:o 28) Sam*
mandrag af 12 års dageliga Ther'mometer ob»

fervationer
7
N:o 29) Anmärkningar om nä»

grå
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gre FlyttfogJars ankomft och Örters blomnings*

itd m. m.

Desfe ganfka nogräknade och flitige an-

märkningar gifva en omftåndelig kännedom
af Öfterbotfens Norra dels Climat, och tjä-

na andra Naturforfkare til et påliteligt mön-
fler ?t utröna Climater på alla ftållen.

P. r > Om den Chirurgijka Operation, fom

kalla*: Perjonttio procesjus Mammiiaris ,

och de hdndelfer, där den kan med nytta

a:?Jldllas, af A. J. Hagström.
En håndelfe anföfd af Herr Jasser i

Schmuckers Verm. Ch. Schr. 3 Bandet p.

118, och fom hår korteligeo uprepas, har

gifvit.A. anledning til et nytt förfök, fedan

han förft öfvat (ig på döda kroppar, på ett

aldeles döf drång, hvilken ock i 8 Månader
dageligen förfökt den rygtbare Magnetismens
kraft, aldeies frugtlöft; fedan ben-ut/kottet,

med en grafftickel af £ tums diameter, blif-

vit genombårat , infprutades ljumt vatten ,

hvaraf våi något geck in, men ingen ting

gick ut genom mun, nåfan, eller yttre ör«

gången. Detta repeterades flere gångor. Paf.

klagade hvar gång öfver en fafeJig vårk i

hufvudet, fprångningar för örat, och mifte

lynen, feck fuckningar , djapa andetag och
föll i vanmagt, hvilket dock innom få mi-
nuter geck öfver.

Efter 2 dagars hvila, gjordes lika in-

fprutning med Jjum decoét af Malört, med
P 3 Jika
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lika påfölgder och uean känning af båfkhetert

i patientens mun 5 hvilken ej vidare kunde
öfvertalas til nya förfök och vann ingen för-

bittring på fin hörfel.

A. bifogar flere andras förfök at bota
döfhet, fedan han giordt phyfioiogi/ke an-

märkningar öfver hörfel-vårktygen.

P. 209» Turande i fåregående ämne af

O. af Acrel, fom på årfarenhet varnar för

örats ömtålige delars opererande.

Pag. 2 lo Anatomijke Anmärkningar af

Adolph Murray : frågan om vifsheten af fö-

regående operation beror på :Om cellulae åro

tilflutne utan at öpna fig i Cavum Tympani,
fåfom Morgagni påftår, eller om de, fåforn

Haller förfåkrar,vårkeligen hafva denna våg
öppen.

A. har genom infprutat Qvicklilver i Herr
Prof. Ziervogels närvaro tydeligen funnit at

CeMulae finsemellan hafva en fri commu-
nication ; »huru Rör , Kött-trådar och mucus
torde göra något hinder hos lefvande*

Således håller A. troligt at injektioner,

på förenåmde fått gjorde, kunna trånga (ig in

i cavum tympani och kan flyta ut genom
tuba, om inga ovanliga hinder dårftådes fö-

rekomma. — At operationen torde vara rad-

ligare hos gammalt folk, dår benen åro ta-

lare. — At denna operation år mera granla-

ga ån den fom nyare Cbirurgi proponerat

genom Tuba Euflachii.

P. 221.
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P. 221 Et fålfynt flags Larver f utdrif*

ne från et ungt Fruntimmer under en Bruns*

Cur J af J. L. Odhelius.

Stads-Chirurgus i Carlftad, Herr Arvid
Flanck har öfverfåndt desfe Larver och be*

fkrifningeo på patientens fjukdorn, Larverne

åro vid granfkning fundne höra til en flags

Fluga Mufca pendula L. afritad hos Reau-
mur T. 4* Tab. 31. Fig. 9, to, ii. Lar-

ven år ganfka feglifvad och har af Stats-Secr.

Carlsson i 3 dygn hållits lefvande i ftark

Spiritus Vini; lefver för öfrigt i orenlighet

och gyttja
3
och torde up eller ner ifrån kom-

ma i menni/ko-kroppen.

Patientens diaet året före hennes infjuk-

nande beftod hufvudfakeligen i mjölk, 2gån-
gor i veckan eller den få kallade Tdtmjålken, fom
köpes från Landsbygden. Hon åt dårjåmte

mycket garna kanten på gammal Oft, famt

drack CafTé med begårlighet. Ifrån desfe fö-

dande åmnen, torde flug-åggen vara komne
ned i patientens mage och inålfvor; —- en

varning til förfigtighet, med vår fura mjölk

om Sommaren och at flitigt afhåila flugor

därifrån*

Pag* 232 Om majkar fom Jkada Kornet,

af Clas BiekkAnder: famma fluga fom i

HandU 1778 p. 240 af A. år be/krifven, har nu

lämnat desfe Ikadelige Larver, fom förtåra

Korn-ajten, innan de framkomma ur fin holk

;

P 5 en
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tr> olycka forn gemenligen fkylles på väder»

lekeri*

Pag, 234. Tvä utldndjka fjkar, hefkref*

ve af Marcus El, Block, M, D, Pratlicus

i Berlin»

De åro 1:0) Scorpana Plumieri afritad

T. VII, F. I. viftas i America,— Tecknin-
gen har A. tagit urPu/MiERS handikrifr* 2:0)

Scorpéna fiånigii , afr. T. VII. F. 2. har A#
facit af framledne Do#. König ifrån Sura f te

i Oftindjen 5 den förra har et fegt illa fma*

kände kött , men den fenare åtes med be«

gånighet, han Jefver af Kräftor och Con-
chylier.

Pag. 236. Om en Kalkon-tupp, forn ut*

legat hönsägg: af Sam. Odmann*
Håndelfen år ganfka fållfynt, har timai

på Wiks Sätesgård i Wermdö Förfamling,

då Tuppen framklåckte 28 ft« lefvande kyck-

lingar 5 han hade vifat en fynnerlig entrå-

genhet i denna hans kön icke tilhörande

ftyldigher.

Pag. 23g. Anmärkning af G. v. Carl-
son; jåcnnfö/er denna håndelfens fållfynthet

med Kalkon-tuppens , både tame och vilde,

vanlige drift at förftöra honans bo, för al

defio förr få henne ledig til ny parning.

pm
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Pa K. Seraphimer-OrdensLazaretUt i Stock*

holm hafvQ är 1789, Si3 fjuke blif*

vit vårdade
f
nämligen:

Venerifk fjukdom - • 214*

Allehanda /lags Febrar • » 50.

Ketfilke åkommor, Lungfat tm m» 19.

Watfufot * 4U^L
Sk^rbjug. l6#

Chroniike fjukdomar - • 43.
Utvå.tes Iofiamationer • • 19,

F örkylda Jeder - J3,

Åkommor, lem fordrat Chirurgi/k

operation, hvaribljnd en Gosfe på
<f;te året Jyckligen opererad för blå-

feften af Öfv. Dir. D. Thcl, famt9
opererade för hvita Starren - - 23»

Benbrott och ledvridningar * • 26.

Elaka rötfår och utflag - - 41.
Hjernans Ikakningar med eller utanfår 3.

V3>M dem åro fri/ke utgångne 3<Co.

Förbittrade eller obotlige * 33.

Döde, Mankön 38.

Qvinkön 46. - • 84-

Qvare til år 1790 - - • 4ö#—— ?I3*

Således har i år de dödas antal märke-
ligen öfverfligit proportionen och varit hva*

P S 6sff
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6:te eller 7:de, då likväl altfedan K. Laza«

rettets inrättning aldrig fler ån hvar S:de ei«

ler g:de aflidit

J. L. Odhelius.

Utdrag af Embets Beråltelje fSr ar ijSg
af P. Med D. £* Acharws, får ÖJler-

göthland och Wadftena dijlrtä.

RSdjotcn började uti Julii månad vifa fig

uti Eneby Socken, hvarom jag genom bref

från Herr Proften And. Juringius blef un-

derrättad, då jag viftades uti Horn. Några
Barn hade innom $:å}e å 4:de dygnet redan

dödt och 2:ne åldre perfoner. Så fort fom
fke kunde, anflkarTades Medicamenter och af

några och 70 fom nyttjat dem har ej en en-

da dödt. Efter tilfri/kningen hade flere fvul-

nat, men efter några veckor äfven öfvervunnit

denna olågenhet Uti Augufti och September

gäfvo Herrar Proftarne Laukbeck och Gre-

villius tilkånna, at (amma fjukdom började

blifva gångbar uti Helleftad och Hofs Socknar,

lamt at flere perfoner redan dåraf aflidit. Me-
dicamenter flockades genaft och har jag fått

höra at fjakdomeitinart afftadnat. Närma-

re underråtteJfer, dem jag begärt, hafva ejån-

ou ankommit. Jag hade tilflyrkt åderlåtning

i (örfla början af fjukdomen för plethorici,

Jpe«
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Jpecacuanha til 2?ne gånger om dygnet de

förda dagarne och fedan dageligen Rhabar-

ber i god dofis med Crem. Tartari och pulv.

Flor. Chamorn., Sluteligen infuf. Ledi. De
fom längre varit ljuke, fingo genaft af Le*

dum och fållan har då behåfts at lindra plå-

gorne med EJeft. e Scordio. Til dryck haf-

va de merendels nyttjat Infufum på flor*

Cbamom. och Sem. Lini*

Brdnnfjukan, den jag på be/krifning från

Herr vice Paftor Cnattingius fant vara en

hetfig Feber , har uti November och Decem-
ber uti Nykyrko angripit några torpare och
alla uti hufet dår den inkommit. Sjukdo-

men har varit långfam , hos flere lemnat
et envift utflag på kroppen efter fig, men ej

dödande.

En Hydroptcur, Torparen Fredr. Nih~
fort från Hagbyhöga, fom af fvullnad öfver

hela kroppen knappaft kunde röra fig och
defsutom plågades af en grufvelig vårk och
qvåfvande andetåppa, famt ftörfta fvårighet

vid urinens kaftande, fökte i början af O-
étober min bjelp, fedan han fruktlöft et hälft

år förut nyttjat åtlkilligt för fin beftåndigt

tiltagande vattufamling. Det ringa hopp jag

gjorde mig, at något med vanlige medel hos
denna usling uträtta, föranlåt mig at tillika

förföka fvettnings-methoden. Sedan jag nå-
gra dagar låtit gifva honom goda portioner

af Crem. Tartari , få at den obftruäioo biel

håf.
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båfven hvaröfver han åfven jämrade flg , låt jag

honom hvarannan afton intaga en halfdrach-

ma pulv* Ipecacuanhae theb. och dårpå dric-

ka varmt infuf. flor. Sambuci. Efter gifveri

påminnelfe, at hålla fig val varm i fångklå-

derne uträttades likväl ej mera efter 2:ne

gångers intagning ån at kroppen kåndes nå*

got dåfven.

Hvar morgon fortfor han at taga Crem.

Tartari. På för och eftermiddagen fick han

åfven dag!. 40 til 50 droppar af Tinér. Scil-

]a. Tredje gången då forberörde pulver togs

följde en få ymnig fvettning, at fångklådren

genomblöttes, hvaraf andetåppan och bukens

tjocklek tydeljgen minfkades. Som fvettnin-

gen började matta, infkrånktes den efter 14
dagars förlopp til hvar 3:dje och 4:de afton då ef-

ter fortfart medicinering på nyfsnåmnde fått och

fjukdomens beftåndiga aftagande blott någon

fvullnad i föttren vid månadens flut återftod,

livilket vid medlet af November åfven för-

fvan. Han klagade iikvål ånnu öfver matt*

het, tung andedrag* och fvag appetit. Jag

låt honom dagel. taga af Malörts Tinéturen

och förtåra et eller annat quarter ftarkt pep-

parrots dricka 5 uti December månads början

var han fjelf gåendes til mig, berättade fig

vara aldeJes frifk, famt i ftånd at arbeta nå-

0ao fom förr.

Ormftungen blef en huftru förleden Som*

mar utan at veta dåraf förr. ån hon vande

eg
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(ig om vid ét flickande fom kändes i hålen,

dä hon feck fe ormen fom lopp fin våg. E-
huru hugget /kedde på et flålle dår tjockafte

huden var och föga kåndes til det fårade ftäl*

Jer, dånade hon ftrax därpå och blef liggan-

de en god ftund innan man blef henne var-

fe. Hela defs kropp befants vid uptagnin-

gen aldeles kall och vifade ej tecken til M
förr ån efter en fjärdedels timme då den bör*

jade fvullna. Hon kom fig likväl få myc-
ket före at hon kunde gifvatilkänna fin olyc*

ka, hvarpå ftället af en Bonddräng fcarifice-

rades. Sedermera feck hon et godt quarter

Bomolja, fom fick behållas och vidare uti flere

reprifer olja blandad med faft af afklöf och

kvitt Franfkt Vin, fom ofta kaftades upp men
flutel. behölls. Svullnaden började fmånin-

gom förfvinna och på tredie dagen var hon
aldeles frifk.

Under förflutne år I789> hafva vid det

under Hans Kongl. Maj:ts nådigfte proteåion
varande, och af Samhället Pro- Patria, vårda-

de Barnfängs-Hufet Pro Patria, belågirå Norr-
malm och ftora Badftugugatan, g<; Barnafö-

der/kor blifvit emottagne, förlöfte och vår-

dade: af hvilka 60 på inrättningens bekoft*

nåd njutit, fri förplagning, ikötfel och Läke-

medel
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medel, men de öfrige 25 emot billig afgift,

okande , uti får/kilte rum med alla möjeliga

beqvåmligheter förfedde. Alla desfa förlö-

fte perfoner hafva frifke utgådt, utom en fom
af Lungfot några dagar efter förlovnin-

gen dog.

Af de framfödde 86 Barn hafva 2:ne va-

tit tvillingar, Gosfar 44, Flickor 42, dö-

födde och ofuHgångne 4, och fåledes 82
döpte, h vilka til uppfoftran och underhåll ef-

ter inrättningens tilgångar jåmvål befordrade

blifvit, utom några, för hvilka deras Förål-

drar fjelfve förforg dragit. Stockholm d. 28
Februarii 1790.

A* F. Wedbnberg.

Läkare-Nyheter.

Regements-Fåltfkåren vid H. K. H. Stor-

Amiralens Regemente Vilhelm Boxberg, död
i Carlscrona den 13 Januarii 1790 i defs

35-te år. Han var förut under-Chirug. vid K.
Laz. i Srockholm famt provincial-Chirurgus i

Stockholms Lån.

Om Orten Geojfroca inermh och défs

ma(k-drifvande kraft år en Difp. i Erlangen

utgifven 1788» — Hon laxerar ftarkt och om
bon tageg i ftörre dofts gör hon upkaftning,

och
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och yttrar därunder fin malkdrifvande egen»

/kap, oagtadt hon åfven ibland drifver Urin.

Som hon år befk ftyrker hon åfven utan

at hetta j man nyttjar henne i Infufum, ex»

träd och Syrop, men hålft barken allena,

från 6 til 10 gran, afton och morgon, un-

der en XkickJig diet, — Hon vårkar egente-

Jigen mot Afcarides och Lumbrici, men ej

mot Taenia.

Prov. Medicus D. Gotfrid Dubois af-

led den 4 Febr. 1 790 66 år gammal. Han hade
Studerat i Upfala under Linnacus och Rofen«

Blef Pr. Medicus i Stockholms Lån, tog af-

fked från fyfslan 1780, och Jefde fedan fom pra»

flicus i Stockholm $ kand får fnåil Läkare.

Förfte ' Amir* Medicus Dr. Lars Hiortz*
berg, år nyligen död i Carlscrona den Ju-
Jii 1789- Han hade ftuderat i Upfala och
dar promoverad 1754, var Expeditions Medi*
cus på Orlogsflottan 1758* och fedan befor-

drad til Amir. Medicus dårftådes.

Stads -Phyficus i Helfingborg Dr. Ma-
thias Åkerberg år d. 13 Junii befordrad til

ProvinciaNMedicus i Lovifa, och tillika under
nu varande krig til en af Fåltmedici.

För at hafva infeende öfver fjukfkötfelen

i Carlscrona åro på Kongl. utrednings-Com-
misfionens anmodan Kgl. Coll. Medici Ledamö»
ter, Afleflbrerne Dr. C. RiBBENOch S. Hedin i

Aug 4 i789afreftetil ftålletj hvarjåmte til biträ-

de vid fjukftötfelen dårftådes, hälft Ara.MedU
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cus Hiortzberg nyfs aflidit och endaft Armr*

Medicus Dr. Arvid Faxe var hemma, innan

Exp. Medicus Dr. Gersdorff med Flottan

återkom , åro följande tid efter annan ditfån-

de, neml. Aflefforen Dr. Wahlbom > Pro*

fefforen Dr. Sparrman, (hvilka dock efter

et kort viftande återreft därifrån ) , Doåot
Blad, Pr. Med. Dr. Lindvall, Med.L. Licent.

Köllner, Cand. Holmer m. fl. ditförfånde.

Ht. Rouppe har gjordt förfök at med
sether vi&riolatus reducera Mercurius corrof.

ruber. Hittils har man til redu&ion altid be*

tjånt fig af eld, men Herr Rouppe ville fe

bvad väta vågen kunde uträtta. Han lade 24
gran merc. Corr* ruber. i fmå (tycken uti et

hälft dr. sether. vitr. famt tåpte glafet välj

efter några dagar fyntes på ytan en grå hin*

na , fom genom lått /Rakning ikildes dåri*

från och föll til et grått puifver— kort efter

en dylik, utan minfta tecken til någon luft»

frånskiljande. Detta grå pulver, når det tor-

kas på papper, vifar fmå qvickfiifver-kuJor,

hvilka genom fagta ftrykning med en knif

förena flg. — Samma värkan har A. ock funi

nit på Minia fom i förjtone blir helt filfver-

hvit dåraf. (Jnt. blått der A. L. Z. 1739.
N:o 103.)

Lignum Betitla uti afkokning, fom blif

föd til fårgen har vilat kraft at dtifva urin

och fynneriigen lifat, en med Elåfeften plå-

gad, för de fvårakiånningamej hvilket til vi-

dare förfök hår meddelas Fre-
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Fredrichs Hofpital i Köpenhamn har år

J788 haft 2039 fjuke, hvaribland 1428. med
utvårtes och 611 med invårtes åkommor.
Af de förre hlefvo 1263 frifke och 175 dö-

de, farnt af de fenare $43 frifke och 42
döde* Således hafva något mindre ån favac

f):de aflidit.

I Carlscrona Sjukhus hafva på II må-
nader, från d. 1 Dec. 1788 til d. 31 Oct.

1789 var^ intagne I98?3 fjuke $ hvaraf åro

utgångne frifke 102443 förbåttrade och af-

fkedade hemgångne 1779$ döde 30605 qva-

te på Sjukhuiet 4770.
Medicus vid Galere-Efcadren i Stock-

holm Aflefloren i Kgl.Coli. Med. D:r Hen-
kic Gahn, har d. 13 April i Nåder, på defa

begäran därifrån århållit af/ked*

Uti Publike Barnbörd shufet åro år 1789
38o Barna-föderfkor intagne, af hvilka 364
njutit fri förplågning och 16 hafva årlagt en

billig betalning. Frifke utgångne Mödrar
voro 371, döde af hvarjehanda tilflötar 9»

Födde åro 205 Goffar, 1&2 Flickor, tilfam-

mans 337. Död-födde 21 och 366 åra

döpte.

Medicin* Adjuntfen vid Kg!. Acad. i

Åbo Doftor Joseph Pipping år d. 13 Nov*

1789 * Nåder förordnad at vara Anatomias

Chirurgiae och Artis Obftetr. Profeflbr Extra-

ordinarius, med Jåte och damma i Fa-

culteten.

X.B.N:oi6. Q Pro-
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Proviforen vid Wåfterviks Apothek,

Stuart, har under d. 3 Aug. 1739 undfått

Afleffbrs namn och heder, lika med Afles-

forerne i Kgl. Collegium Medicum.
Kongi. Preuflifke Ofver-Bergs-Rådet m.

ni. H. Joh* Jac. Ferber år efter en lång-

fam och fvår fjukdom med dåden sfgången

i Bern d. 17 April 1790, 47 år gammal.
Han var född i Sverige ocbCarlscrona, och

årnade forft emottaga Amiralitets Apotheket

dårftådes efter fin fader, hvartil han i Kgl.

Collegium Medicum blef examinerad 5 refte

fedan ut och blef efter anftålde refor förft

Chemiae Profeffor i Mitau, fedan Ledamot
af Kejf. Acad. i Petersburg, och fift ord. Le-

damot af Berlin/ka Academien; var får Öf-

rigt Led. af KgL Svenika Vet. Acad. af A-
cad. i Padua, m. m. — Natural-Hiftorien

och i fynnerhet Mineralogien mifter i honom
en flor kännare.

Den namnkunnige Profeflbren Doåor
William Cullen, Kgl* Stor-Brit. Archiater,

dog i Edinburg d. 5 Febr. 1790, öfver 80
år gammal. Han var upfödd i Glasgou och
ågde där et Apothek, blef dår vid Acade-
mien Med. Profeffor och kallades därefter til

Edinburg. Hans Skrifter åro : 1:0, a Me*
vnoir of Cold, produced by cvaporating fiuids,

ond of forne of the means of producing cold

infård i Effays Phyf. and Litu Vol. U< 2:0

Synovfis iSoJolozia mcthodica Ed. 1772, 2
Voh
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Vol 8- 3**o) Lefiures on the Materia Medica
Lond. 4. 4:0) Firjl Lines of the Praäic of
Phyftk 1776, 8' Femte upjagan utkom 178?
j 4 Band, och /kall hafva rantat honom
3oco P. S. 5:0) Injlitutions of Medicine

,

containing Phyfiology 8» 6:0 ) On the recove-

ry of drowned perjons* 7:0) A Treatife on
the Materia Medica, 2 Vol. 4, 1789» Han
efterlämnar endaft Döttrar, med mycket me*
delmåttig formogenhet.

ProtefTbren CiriUo i Neapel har nyli-

gen utgifvit 2 vigtige Wårk i Entomologien

och Botaniken, heml: 1:0) Entomologia Nea*
politana Specimen primum, hvaraf en del å-

ro på 4 taflor in folio afritadej hvart haft

koftar 6 Neap. Ducater, 2:o) Plantaruin

variorum Regni Neapolitan/ Fafciculus pri*

mus, koftar 2 Ducater. Bagge åro öfver-

måttan väl tryckte.

Dödligheten i Petersburg förhåller fig

de 3 fifta åren på följande fått: 1787, föd-

de 6628, döde 4180, vigde 14.16 par;

1788 födde 6204, döde 759f, vigde 1319
par. 1789 födde 6248, döde 8422, vigde

1306 par. Det år märkvärdigt, at, lika fora

år I787j a^id de föddas antal öfverftigit de

dödas, utom de bägge fifte åren 1788 °ca

1789* i
Utaf frön af Kaphanus Sinenfts L* har

man i Mayland pråflat en ganfka god Oija„

!om går nära til den båfta af Oliver och år

Q 2 gan-
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ganflca angenäm til fmaken. Raph. S. tål

den ftarkafte köld , fås i September , myc-
ket tunt , mognar följande Sommar.

Nyttan af Aftragalus Exfcapus L> fom
Herr Qvarini fatt i fråga, emot hvarjehan-

da Vener i/ke fymptomer, föker nu hans e-

leve, Hr Profedbren Carminati i Pavia, yt-

terligare utröna, och har lofvat utgifva fin

årfarenhet dårom i andra B* af Opufcula the-

rapevtica, fom fnart af trycket utkommer»
EmedJertid åro hans refultater följande:

i:o) At roten af Aftr. Exfc. icke år

mera retelig för Veneri/ke fjuke ån Guajacum,

Lobelia fyph. L., hvilkas värkan han åfven

underfökt.

2:o) At Deco& i vatten, utan all flags

tilblandning år den båfta.

3:0) At 2 a 3 dagar framgå under defe

nyttjande, innan man marker någon värkan

dåraf.

4:0) Och det endaft af 2 eller 3 Drach-

mers bruk om dagen, ehuru man åfven ger

3, 4 til 6 Drachmer och dåröfver om dagen.

5:0) Decoften drifver måft fvett, be-

fynnerligen om natten, och tillika Urin u«

tan at gåra flolgången trög.

6:0) För ftordofis i början affjukdomen

purgerar nog ftrångt, fom likväl fmåningom
af fig fjelf minfkas, då fvett och Urin börja

gå ymnigare*

7:0) Egenteligen botar han Gonorrhoea
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benigna och hjeiper til andre Venerifke

iymptomers håfvande, befynnerligennattvårk*

8:0) Hindrar icke Venerifkt ut/lag eller

flackar och befordrar bubones tii uplösniog.

9:0) Kan vål icke allena bota en inro-

tad Venerifk fjukdom, men hindrar defs til-

lagande fåkrare ån alla Antivenerifke Orter

och rötter 5 — åfven kan den brukas med
nytta i andra Sjukdomar.

Stads-Fåltfldren i Jacobfiad Lars Tho-
DejN dog dårftådes d. 23 Febr. 1 790, 42 år

gammal. Han var en ifrig Kopympare och
hade Kongl. tilftånd at utöfva den konften

på Almogens Barn, emot 32 (k. fp* i ve-

dergällning af Allmänna medel.

Prov. Medicus i Stockholms tans nor-

ra diftrift, AfTeflbren Dotfor Lars Balk år

med döden afgången i Norrtelje d. 18 Junii

1790, uti defs 64 ålders år* Han hade ftu-

derat i Upfala och blefdår promoverad 17^4*
Var federmera en fnåll Secreterare i Kongl.

Collegium Medicum alt til 1760. Efter den
tiden Prafticus, dels i Stockholm, dels på
Landsbygden til defs han 177^ blef i Nåder
förordnad til Provincial-Medicus. Hade godt
begrep och redigt omdöme in praxi Clinica.

Kongl. Preufilke Geh. Rådet, Archi-

afern, Ofver-Collegii Medici och Medico-
Chirurg'(ke Collegii Direftor, Ledamot af

Vet* Academien i Berlin , m. nu Doftor

Chbjstiah Anders Cothemuj, har fom Di-

Q 3 reftor
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re&ot af Kejferlige Academia Naturae Curio-.

forum, förordnat, at efter hans död ( fom
inträffade i defs 8i'^a ålders år d. <j Janua-

ri! 1789) Jkulle
,

jämte et anfal Böcker til

bemälte Academies Bibliothek, iooo Rdr.

aflåmnas, af hvilkas ränta, bvartannat år,

en Guld - Medaille minft om 60 Rdrs värde

IkuIIe utdelas til den, fom efter Academiens
Praefidis, Direftors och några bifogade Le-

darnöters bifall bäft befvarat en praBiJJi Me*
dicinjk fråga. Denne Medaille fkali på ena

fidan hafva Teftators Bild med defs titlar,

och på andra fidan följande Infcription: Pra-
mium VirtutiSy Salutem Mortalium Provehen*

tibus Sancitum Dis - * /Inni - •

F&r förfta gången har dårföre Acade*

mien beflutit at utgifva följande fråga: Som
ibland både åldre och nyare Medici ingen

ting mer blifvit omtalt och upgifvit fåfom

o*fak och uphof til de måfta fjukdomar än

Prima Via y
och et klart begrep om dem

fynes vara hågft angelågit, få frågas?

l:o) Hvad är egenteligen de få kallade

primae viae? och hvad förftås rätteligen med
det namnet?

2:0) Hvilka fjukdomar härflamma e-

génteligen från primae viae och ingen annor*

Sades ifrån? och äro fåledes idiopathifke?

3:0) Finnas, och hvilka åro Deutero*

pathi/ke eller fymptomatifke fjukdomar?

4:0) Hvilka åro deffe fjukdomar, hvad

pliU
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plågor, livad lopp hafva de? i en blandad

hetlig febrilifk och Chroni/k art ? huru kun-

na de åtfkiljas och CJaffificeras ?

5:0) Hvilka och hurudane åro de fjuk«

domars tecken forn hårflyta från primae viae

och deras fårfkilte befkaffenhet? til igenkän-

nande och förutfågande?

6:0) Hurudane åro defle /jukdomars

orfaker? Spomanea , ptocatarctica et forma*
les? och hvad år foni förorfakar egenteiigaft

ån det ena, ån et annat hufvudiakeligt fymp-

tom? hvarvid kortcligen b6r underfökas, an-

tingen Confenfus af primae viae med andra

inåifvor, eller blodkårilens med vafa lym«

phatica, eller fnarare nervernes utgreningar

och lidande dåruti hafva ftörfla del.

7:0 ) Hvilken Curmethod år den båfta

,

åtminftone i allmänhet? och befynnerligen i

def /laget forn måft nu får tiden herr/kar ?

och hvilka förfigtighets- medel böra i akt

tagas ?

Svaren b6ra infåndas innom d. j Sepf.

1790 til Kejf* Academiens Praefes i Erlan-

gen
,

poftfritt, med vanlig förfigtighet i un-

derdriften, famt kunna vara författade på
Franfyfka eller Tyfka, dock hålft Latin»

Academien önfkade at vidlöftighet und-

vikes och utbeder fig hålft korta, klara och

uplyfande afhandlingar, utan citationet af an-

dras ord, grundadepå egen öfvertygelfe och

årfarenhet.

Q 4 Pä
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På Tefhtors dödsdag, den $ Januarii,

flåfta år 1791, Jfkall Academien vara färdig

zt utnämna den forti gjordt fig förtjänt ti!

förenåmde praemiurru Det krönte fvaret Ikal

tryckas i Academiens Handlingar. Erlangen

A ro Q#. 1789-

, Hemric Frid. Denus.
Kejf. Academiens Praefes, Råd,
Archiater och Kejf. Comes På-

latinas, Med. Profeffor i Erlan-

feu, Ledamot af Vet» Acad» i

lontp» m» m*

Voyage de M:r le VaIllant dam Tinte-

rieur de P/ifrique 9 par le ,Cap de Bon-

ne Efperance, dans les Années 1780— 1785* i Band, i Jlor 8:0 , Pa-
ris i7$o.

Denne märkvärdiga och mjeket val

flCrefne refe-befl*rifning , förtjänar ylterfta up-
fnårkfamhef. Herr Vaillant år född och
upfödd i Surinam, öfvade fig i ungdomen
mycket med jagt och därifrån ihåt anledning

til fin öarka bojelfe at granfka Mervnifkof

och Naturen i fin enfaldigafte be/kaffenhef.

På fin refa inåt Afrikan/ka OknarnefrånCap,
medförde han egna Hjordar af Får, Getter,

Kor och Kalfvar och vandrade från en ort

til den andra lika med landets innvånare.

Ed
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En medförd Babian utranfakade ochfmakade

alla rötter och frugter, dem man utan fara

kunde iefva af 5 en Tupp, fom fatt på hans

Wagn, var medförd för at gifva tiden til-

känna, i fall Uret blifvit felaktigt* — På
detta fåttet relande och endaft i fålifkap med
landets urgamla invånare, har han kunnat

utranfaka mycket fom ingen eljeft fÖrmådfc,

— Hottentottinnornes länga Naturliga fårklä*

de, år en vårkeligbet , men ingen fjelfv/xan-

de utan med konfl tilredd be/karTenhet 5 de
låta genom vidhäftade tyngder och et idke-

iigit dragande förlänga Labia Vuivae, anda
til 9 tums långd. — Caffrerne voro denne
tiden i Krig med Cöionifterne, — Geifiqvas

och KoraqvdS) nordliga nationer under 28 gr*

S. bruka vårkeligen at bortfkåra den ena te*

ftikeln, fom Sparkman nekar 5 Gonaqvas å-

ro icke om/kurne, utan hafvaen ganlka lång

förhud 5 at fkåra af en led af finger eller tår,

brukas endaft i vifle Kraals. — StruJJar Jig-

ga fjelfve ut fina ågg och låmna dem icke

fåfom man trodt, til fölens utklåckning i fan*

den, — flere Struflar varpa i famma bo, och
aflöfa hvarandra i liggningen, och bre-

devid boet lämnas en hop ågg fom ingen

lägger Gg på, til de nyklåckte Ungarnes för*

fta föda. Den oräknelige faroling af ritnin-

gar , upftoppade Djur och Foglar, m. m.,
fom han hemfört med fig til Paris, öfver-

tråffar alt hvad man hittils af det flaget fedt

Q ? i



i fållfynthet och prågtige fårgor. — Hans
refa til de gula Hottentotterne, Huswaana
kallade , låfvar han med det förfta utgifva

5

åfvenledes en fårikilt Afrikanfk Ornitboiogie,

famt befkrifning om de af honom feclde

fyrfofade Djurens belkafTenhet och feder.

(Gött. Anz. 1790, N:o 54.)

Plantarum leones hadenus inediice^ ple*

rumqve ad plantas -in herbario Linnccano con-

jervatas delmeata: ; Auftore J. Edv* Smith
M. D. År titeln af et i London in folio ut-

gifvit Wårk , hvars andra fafciculus, hvarde-

ra med 25 i Koppar ftuckne Orter , 1790
utkommit. — Noggranhet och (könhet ut-

märka detta vårk, fom i fynnerhet gör et,

vår Sven/ka förlorade ftora, LiNisiés Åremin-
ne, och fom varit onfkeligit at från Svenik

hand och pråfs hafva kunnat få utgifva.

Die Sterblichkeit in dem Kranken- and

Waifenhaus zu Bruchfa

l

, und die oef-

fetitlichen Verpflegungs Anfiolten der Ar-

men Kianken in dem Fiitflenthum

Speyer. — Von F H- Birnstjeu
Speyer J789, 164 p. g o.

Ifrån 1776 til 1738 inclufive åro i det-

ta Hofpital 3,958 Quke af fattigt folk intag-

ne.
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ne, af dem åro Ii6 döde, fåledes mindre

ån i af 34. — Hvar fins et fjukhus fom kan

berömma lig af få ringa dödlighet? Om man
med A. för de af honom upgifne orfaker,

afdrager 29, få blir knapt 1 bland 45 och

fåledes mindre ån bland mennifkor i allmån*

het j och hur går det til? —
Några fynnerliga Audor aldeks egne an-

märkningar öfver ville fjukdommar, vil man
anföra. — Når Patienten i Inrl. Gäll - eller

Rötfebrar känner en plåga från maggropen
ner til nafien fåfom en fpånd ftrång, fom
blir värre vid vidrörande, få får han Tor/k
innom 24 timmar, — Grund-ordfaken til

Höft-froffor, nemligen Micfma paludum, bo-

far vår A* med dephlogiftiferad luft, på ået

fåttet, at han ger hvarannan timé en fcrupel

puiveriferad Antimonium crudum och ftraxt

ofvanpå låter utdrrcka 4 uns Vatten, fyrligt

gjordt med acidum falis. — Vid Rötfebrar

ger han ömnigt vegetabiii/ke fyror och låter

dårpå dricka vatten med mineral-fyror, til

at drifva våxtfyranneritarm-canalen, göra dar

förening med defs ångor och en flags Spiri*

tus Mindereri. — Alla Inrl. Febrar där rhat-

luft år qvar, håller han för Flufs-febrar och
föker befordra tranfpiration. — Når i Inrl,

Feber man kan andas med fluten, mun genom
nåfan, få lider bröftet mindre ån magen. —
Når vid hjernans Inrl. eller hufvud-flkador den
ljuke kan ligga roligt och flilla på ryggen,



la kommer han % före. — Lungornes Infl.

fom börjas med en djup iångfam fömn, Hu-

tas gemenligen med döden. — Vid Gallar-

tad Rödfot har en blandning af Myntvatten,
Emulflon af Gumi Arabicum ana 3 uns,
Spirit. xther. nitrof. 6 qvintin, fom gifves

fcvar half time 2 Mat-lkedar, altid hulpic

då Patienten dårjåmte endaft druckit Ris- el-

ler Korngryns-foppa eller Emulfion 5 hvarjåm-
te på maggropen låggas Compreffer med kall

Ättika, fom flitigt ömfas. — De fom jlmte
tung andedrågt kanna en ofta återkomman-
de rysning antingen i hela bröftet eller ock
endaii på et ftålle dåruti, eller efter ryggra-

den eller bröftbenet, utan kyla i den öfra

kroppen , åro angrepne af Vattenfot i bro-

ttet, (o). (Allg. Lit. Zeit. 1790, N:o 224).

Pratfijke Nyheter:

Uti Vattenfot har Vitr. e Cypro,från §
til 2 gr. om dagen, blandad med opium och
cinnam. gjordtgan/ka god värkan; den var en
följd af Remittent -feber och förlorade menfes.

En Bark fråt* Södra America, och An-
guftura, fom år ganfka bitter, kryddaktig

fmak med ftark vårme efteråt i mun, har

vift famma och flarkare kraft i fnterm. Fe-

brar fom Cortex peruvianus, ja ofta botat

med
r 1 1 r 11 1

-
1 i iU

Ca) Ofelbart förtjänar denne Bok mycken upmårkfam-
Jietj och önikeligit vore at Piatlici kunde nägonflil

få #£na fig af fa ringa dödlighet. Red.
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med få prifer. — ( Denna Bark år ock i

lommar förfökt i Stockholm 5 den år utanpå

grå, något tjockare ån vanlig Kina-bark, och
liar botat envifa Interm. Febrar med några

få dofes på feberfria tiden. — Man menar
det ar bark af en Brucea.)

(Medical Journ. 1789 Maji.)

Herr Lovis har förfökt vfd Sten opera*

tion at efter incifionerne vånta 3, 4 til ^
dagar innan ftenen blifvit uttagen , fom då

gått mycket lättare, utan de vanliga ftarka

retelfer i blåfan ; fedao han gör Operation

efter denna method bar han icke förlorat

någon Patient. — Camper bekråftar denna

methods ftora nytta och anför Exempel at

ftenen genom Naturens enfamme kraft vid

fuppurationen blifvit utdrifven.

Ibidem.

Philojophical Transafiions of the Royal

Society. Vol 78 for 1789+ Pyt. i.

p. 1389 4:0. London*

Utur Chemifke , Natural-Hiftorie och Lå«

kare-afdelningar märkes: Herr Pbiestxeij vi-

fer genom en följd af förfök at efter hvarje

förbränning af Aer phlogifticus med Aer pu«

ius, blir, jåmte Vatten åfven fyra qvar, hu-»

xu rene ock bagge luftarterne må hafva va-

rit; at man älven få yäl får Aer fixus når

pbj©-
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plifogiflicus tages ur Tenn, fom ur Jårn$ far

man 'gemen luft i ftållet för Aér purus , få

får man icke få mycken fyra 5 efter Metal-

kalkers redu&ion i pbiogiftic luft fans. altid

Aer fixus i det öfverblemej med Turp.min.

fom dock innehåller nog Aer purus, gaf

SvafveJ icke Acidum Vitrioli, utan Vitriolfur

luft 5
glödgat Järn, genom hvilket vatten-ån-

gor gå, infupfr vattnet i f\g. — Herr Graij

anmärkningar öfver Linneiflie ClafTenAmphi-

bier , befynneriigen om fåttet at fkilja giftige

Ormar från de ofkadelige. Ehuru han dar

och hvar rattar LiNNé, få ger han dock

bans indelning företräde for GronoviI 5 et

platt nedtryckt med fmå fjåll beklådthufvud,

bredare ån halfen, en kort fvants, aldrig

öfveritigande <;:te delen af kroppens längd,

fjåll med, fkarp rygg, finnas hos de måfte

giftige Ormar, men en öfver 5:te delen af.

kroppen varande fvans, eller fom år tvär i

andan, utmärker en ofkadlig Orm, fom ock

har 4 tader tänder i öfremun, men de gif-

tige endaft 2 inåt: de giftige tånderne åro

ytierft, fom icke altid utmärka fig genom
ftörre ftorlek eller rörlighet. — Herr An-
derssons underråttelfe om en kådaktig fjö

eller falt på On Trinidad, fom år rund,

belägen högft på et Berg : i heta års-tiden

år kådan Rytande endaft en tum djupt: på
liela negden luktar det ftarkt fvafvel, men
iQgen fpringa märkes hvanfrån det opkom-

oaerf
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roerj rundtomkring åro likväl Vulcani/ke

Cpår. —
(Gött. Anz. N:o 70, 1790.)

Abcrmal heitrag zur hentnijs und heilung

der Pejl. Von Dofior Johan Mar-
tin Minderer; Kejf. Ryfk AJfeJJbr

och Öfver - Chirurg vid Arn^en &c
Riga 1790.

En märkvärdig afhandling om Peftens

upkomft, beskaffenhet och botnings«fått uti

Ryfka Armeen under förra Turkiika Kriget.

— A. tror fig hafva funnit at Peften hos

Turkarne upkommer af famma orfak fom
Fängelfe - och Fläck-Febrar hos Européer,

neml. af inne/luten,^ftinkande och rutten

luft, grof elak diaet och bruket hos Aliatef

af Opium, jämte brift på Vin, m. m., med
få ord från Turkilke vidfkepelfen och /låta

policen. — Peften år af 3 flag: i:o) den
ApopJectifke , då menn/lkan under gående
och rörelfe död nedfaller. 2:o) den lindri-

ga med inflamatori/k eller blandniog af röt-

feber och gall-febers fymptomer. 3)Denfvå«i

rare med Phreniti/ke fymptomer, eller kraf-

ternes totale förluft och en comatiflc kropps-

befkaffenhet. — Carbunklar och Bubonec
fin*

1
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finnas icke bos alla , åro fåledes icke äet för»

fta iåkra igenkännings-tecken $ utan en, lik-

tom med krita öfverdfagen tjock och dar-

rande tunga år det allmänna kånne - teck-

net i fjukdornens förda utbrått, fedan blir tun-

gan mycket annorlunda, prognolis ligger u-

ti febrens mer eller mindre häftighet 5— an-

dra, 3:dje eller högft 4:de dagen följer då-

den i det fvårafte /laget. — Curen be-

ftår uti Emetica af Tärt. Antini. därefter ja-

Jappa, Kifla om bubones fuppurera få atkraf-

terne behöfva upråtthållas, åfven fom i Car-

bunklarj mycken drick med iålkande fyrli-

ge åmnen och dåri A er fixus finnes 5 åder-

låtning högft fållan. Det vårda /laget dö-

dar innan Bubones eller Carbunculi bry-

ta ut, och då fer kroppen blyfårgad ut, famt

fmå fvarta fläckar vifa fig , vid hvilka in-

gen utan at genaft fmittas, må röra.

(Gött. Anz. I7S^>, N:o 840

KongL Vet. Acad. Nya Handlingar, ftjla

Qvart. iy8<)>

P. 24T. FSrfok med Molyhdana och med Re*

duftion af defs Jord, (Andra fortf. ) af P»

J. Hielm. (Se den förra rec. p* 161.)

Genom blandning med Blyarts och mång-

faldiga hår beikrefne iht och handlag Herr

A.
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A. funnit alla tvifvel undanröjde at ja Mo-
lybdenkalk vårkeligen kan reduceras til Me-
tallifkt tilftåndj dock tvinas at den enfarn

och utan* filblandning kan bringas dårhån.

F.477. Sldgtet Haf bldja
9 Phyffopkora, be*

(kté af A. MooéER.
A. anförer förft Slågtets allmänna Hi*

ftoria och hvad nytta de troligen åftadkom-

ma i den ftora Hushållningen, hvarefter up-

råknas och be/krifves 4 fpecies och bland

dem Bidevinds-feglaren , Ph. Phyfalis
,

gan-

flta noga 5 han år ock på T. X* aftecknad*

P* 29^. Stylofanihes , et nytt Örtc-jldgte, be-

. ikrifvit af Olof Swartz.

Det har förut varit delt til 2*ne Gene-

ra : Hedyfarum och Trifolium , hvarifrån Ar*

nu med goda (kål detta Genus urfkiljer och
befkrifver dåraf 4 fpecies. Figurer på 3 af

dem finnas T. XL ^
P. 303. Förteckning på de Orter fom blom*

made s Nov* 1789 uti Grefbdcks Ftrfam*
Ung , af Cias Bierkander.

Vintren emellan 1789 och 1790 var få

ovanligen blid at den föregående Höften ej

annat kunde ån vifa förebud dårtil$ bevis

få vi uti denna förteckning , dår en lång li-

fta på nog ömtålige Våxter förekommer,
och bland dem flere i Landet planterade,

låforri Tobak, och fom vanligen i Sept«

eller fift i October nödgas vika för froft,

Thermometern var denna månad öfver Frys-

X. B, N;o 17. R $>un-



punden io a ir grader i 3 dagar, g gr* i

4 och endaft 3 dagar 5 gr. under.

Kongh Vet Acad. Nya Handlingar^ TV

A7. 1 Qyart. 1790.

Anmärkningar åfver .Bomullens planterande,

$ fynmrhet pä St. -Barthelemij , af Sam*

Fählbbrg.

GofTypiuro Earbadenfe planteras dårmåft,

lönar haft mödanj kråfver ej få mycket tågtr

och trifs i fandbtendad Jord , den allmånna-

fte på Öen. — Den blir från 8 til 12 fot

jhög. ä Planterad antingen i Febr. och lVfar$

eller Aug. och September — på 2 år har

man 5 (körder *~> na produceras per me-
dium 70,000 /kålp* Bomull, a 12 fkill. på
flältet.

P. 20. Botanijke Anmärkningar tim BomuBs*

Jlagen, af Olof Swartz.

De gå egenteligen ut på fåkra flkilje-

niårken emellan Ga{/ypium barbadenfe^ Lir-

1'utum och religjofuiii.

P. 26. Btjkrifmng pd Wildenowta, et fynner*

ligt och nytt GrdsJIag, afC P* Thuw*
BriiG.

D*?tta växer på Africanftca Sandhederne

IÖ Cap. ' BeJkrifninr?n vifer åt «dtt fif

til Triaadria, ibland den» fora bafva flörts
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gtumcéf. '** Trenrie fpéötes afbifdas på ta-

bellen io: ftfiata ^ •— teres — compivfia.

P. 33. Slågtet Klochmäjk (^Betoe) närmare up-

. lyft och jiadgat af Aöölph MöDéfR*

LiftNé hade fört et fpedes håralf tWMe*

dufa 9
och i 12 ed. d S. R flyttat der, til*

lika med et annat til Voivox, men Crono-
Viu$ har fårft upgiftfit detta fllgteS känne-

tecken. — Hår be/krifvas ^ fpeciés utaå

*I*entacula öcn ? fom rfcfva Tentacula.

P* 50» ForfSk ined Motybäana och med re»

duclion af defs jord; tredje fortfänningen
af P, j/HmM.

A* beituifvef f6rtt hurli tiäft Jkift Mö-
lybdaena från defs fvafvel— fedän Mof. Kal-

kens fammahfolaltnirtg med andra Merajfér-,

å) med Koppar
?
B) med Platina^ c) r«

Jårn, d) med Manganefium> e) med Guldijä

t) med Silfveh

i&ttg/. Vet Atäd. Nya Handlingar ff$Q
2 Q?*

Pé 8té ForfSk rnéd Mohhd<*m\6ch fned fe-
dudion- af defs jord) fjärde fortfd'ti ningen
af P. Jfc Hipim.

Sedan fötrei åt fen?* 1WoJ. Kalfcert förfl

fclifvit noga befkrifvit , förekommer Hr a)
dels föremdg med Niekei-Regalcir, b) rncd

R 2 Ca*
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CoboIr>regulus,c) med Antimonii-regulus, d)

med Zinkregulus, e) med Vifmutregulus,

f) med Tenn
3 g) med Arfenicregulus.

jR 97* Almånna Anmärkningar om Farmens
värkan på Kroppars Chemijka Atira&io-

ner* aj Jacob Gadolin.
Vil genom flutfatfer beledfagade med

rön beftrida Herr de Morveau, fom för en

alman fats upgifvit: at temperaturens ftigan-

de år den omedelbara, eller åtminftone den

enda orfak til kroppars antändning och til

varmens afföndring fom därmed följer.

P* 106. Bejkrijning på 2:ne Fijkar ifrån Ja*
pan af C. P. Thunberg.

Utaf de många på hemrefan förlorade

famlade Fifkar åro deffe öfverblefoe: a) O»
Jfracion hexagonus, hörer til Amphibia Nan-
tia , år giftig och bortkaftas, b) Sciana cata*

phra&a, fom kan åtas, har dock mycket

hårda fjäll. — Åro aftecknade T, III.

iP» no. Anmärkningar vid Slägtet Myxine
,

af A. J. Retzxus*

A. flyttar detta flägre från Vermes til

Fifkarne, fom med många (kål och tabell

bevifes.

P. 118» Fårteckning på några hittih obekan*

ta JnteftinaUKrdk, al Frantz von Pauia
Sch rank.

DefTe åro a) Ligula petromyzontis, b)
ITricocephaius anatis, c) Afcaris af 12 får*

Ihilte flag s d) Strongylus Vtntlli, e) Feftu*

ca*
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#*n* af 2 flag, f) Fafciola af <> Jlag, g) E-

chinorrhynchus af 4 flag^ b) Veficaria 2 flag,

i) Tanta 4 II ag.

P. 126. TiUäggningar af Ad. Modeer.
Rattar och gran/kar några af nyfsnåmde

opgifter»

P. 139* Bejkrifning pä et nytt Svenjkt Träd,

Betitla pinnata , funnit i Wermt\and% af

G. D* Lundmark, M. D. och Prov. Med.
År en planta hybrida, troligen af Rönn

och Allder — växer på fandjord vid Leffjö»

fors Bruk, och finnes dar ymnigtt Belkrifc»

ning och Figur meddelas tillika.

P. 132* Bejkrfning pd 2:ne nya Phalaner?

fom lefva uti Ajplof få/om Majkar f af

Cl. BlERKANDER*
De åro 1:0 Ph. Tinea fagitella* 2:0

Ph. Tinea Labyrinthella. — Deffe befknf-

vas och afritas, jåmte en Ichnevmon Laby*
rinthclla.

P. 136. anmärkningar vid den fifla ovanli-

gen blida Vintren^ af Cl. Bierkander.

Innom 50 år hafva varit 3 fådane Vin-

trar: — 1:0) emellan 1749 Hl 5°- 2:o)

177g _ 79, fom finnes belkrifven, p. 130
i K. Vet Acad. Hand. 1780. 3:0) 1789 —
90 , hvarom nu handlas uti omftåndelige

dag-tabeller Mänaderne Januarius, Febr*

Mart. och April.

R 3 P.
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P, T43. En hapigt födande hfl, Fehtr, lihnän*

ds Per/pxtvmvit) af And, L» Santhesso&

M* D, ,&ads Phyficus i Gefle.

Patienten var i g;de månaden hafvande,

— Eit-r faots der befynnerliga at

inagen var yi-J def$ våriftra ild * genom frått,

— D$t%j n;e) hvad A, för öftig* markte,

är pir.f n efter phyfiologUKe gryqder

granfkat o. h utlyft,

P. Jtf}. ..•?£ if/wr en bulnad, fom
jortårde \ af magen hos et Bam %

%i y,\u p, Westring, M. D, Pra#icq$ i

NO!!
Va 4 års Barn dog häftigt under en,

Eppytppnjng och efter dåden fänts på ma*
gens in dra nda en 4 tums öpnjng fråttf den*

modade dSdsorfak granfkar A, efter

p^viioiQgike grunder och härleder den Iik4

med H, D« Santh^sson, i nåtf{öregåend$

iäadcllöj Mn Vafa Abforbentia.

fotiectning pä födde och åoåc i Sioth*

holm Aren 1788 och 278>,

FHdtl År tn$ 17%9
Goikr 1499 — 1

Fiickor i-.-;^ — 1

Summa 2gs4 — £

M
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Af deflTe voro; År 1788 * 1739

Barn af åckta fång - - 2079 ~ J7Ö4

\

Oåckta - - - - - - 8M — 6<>9

Summa 2^94 — 2423

Manköa 1588 — 19^9

Qvinkön - - - - - 1732 — *9°7

Summa 3320 — 3866
Af defle voro:

Barn, I åjr och därunder 992 — 99?
— dåröfvertilochmedioår 433 — 433

Ungdom, t. o. m. - 30 3f7 — t02

Därifrån t. o. m. - 50 - 712 — 9*7
— — t. o. m - 70 - 574 — * 6?8
„ _ t. o. m. - 90 - 242 — 341

Öfver 90 år - • - - - JO —
Biand dejn i ofver xoo år ^ .

Summa 3320 -.— 38t>6

De mdjl gångbara fjukdomar voro %

Hetfige Febrar • -^ - - 227 — <>87

Infiamm. och Bröftfebrar 296 — 2TI

Mjg och Bråd5d - - - 898 — I 01 ?

1 rgfot ocb-t«rande Febrar 636 — 5~S

\ utnföt ----- 187 ~ X||

Ison.ior- 217 -r 46
] jing --..-- 37 — 37
Oiyckhhandelfer och däri-

bland- 5 ft. drunknade - 40.4drunkn<4*

Åid^doua ... - - 191 ~ 263

R 4 l^a



*6* # ) o ( #
Den flörre dödligheten år 1789, torde

til en del hårröra af den emellan i7gg och

1789 varande fynnerligen ftrånga och långa

vinter, under hvilken fattigt, liderligt och
vårdslöft Folk aldramåft lida i åkommande
fjukdomar $ Bevis därpå fynes åfven kunna

tagas från den ovanligt ftora dödligheten det-

ta år uppå K. Lazarettet i Stockholm, då?

eljeft litet öfver 50 dö om året, men anta-

let geck nu öfver 80. Störfta deieh af de fom
dar intagas åro Stadens uflafte och fattigaile

invånare, och deffe fåka merendels ickeden«

na frjftad förrån dåden, fäfom ordfpråkel

fager
? fitter pä iåpparne.

Sammandrag af Sjukforjlagerne från La«

zatetterne i Landsorterne 1789*

Södertälje * - - 8?
Nyköping .«•..«- . . 51
Linköping »-*,*. ---82
\tyexio .„*------- 102
Calmar .,.,.* 91
Jönköping * 79
Chriftianftad .*------ 30
Götheborg ---«•-«-- 242
Wenersborg -.>-»,«-.- 32
Borås .-.-*«»---- 62

S:m2 85Ö
^Transp*
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Transp. 8<>6

Örebro --.----•-- 67
Wefteråe 85
FahJun ----------70
Upfala -.---.--•-47
Gefle --- 71
Hernöfand ----26
Umeå -•-•---••-•44
Wafa ---.•-.-...39
Uleåborg ---.----».20
Tavaftehus ----.-.-. 3^
Åbo -•------.«'- g t

Wisby - - « - 58

Summa 1499
Af deffe åro:

Friffce utgångoe - 1041
Förbåttrade -•--.- 114
Obotelige fundne - • 61
Döde •-.---- 1T7
Qvarblefne den 1 Januari! 1790 - 166

Summa 1499
Således år nåra hvar I3:de blefvendödj

H i Sjukhus drågeJigit aatah Rt&

R f Vt<
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Utdrag af Koppympnings-Journalerna €f*

ver dem i fom n}ed min egen hand blif-

vit ympade, ifrån 1
76

'8 til och med

179° > efter flere jPaSs wcthoder ; af

den anledningen til Hoglqfl. Kongh
Colkgium Medicum infandt, at

x
i en

framtid y
om någon qvceflion upkom-

mer , uplyfning vinnas kan. Utom des-

je åro vid pafs %oo:de ympade, efter

mm regime, genom afl, Hért Regem.

fålifkår K^eliman , Hvilken dock jo-

fe fin dcd, icke upgaf mig fårteknin-

' gen j åjven Jom en Jior del Almogens

Hanh här icke åro anförde,

Af APi'D.JM. WÅHLIN , M. D. Jj/cs*

for och Prov. Medicus.

Koppympningen kunde aldrig \&i i Jon-

köpings Orten vinna förtroende förr ån flu*

Ut af h\ t i?68, då Direfteuren vid Hus-

kvarna \k låt mig ympa fm Son, och

Co»m vid den tiden Kopporna började alln-ua*

härja, Méfvo efter hand flere ppmuntrade,

och ytnj>r ingår fortfattes hos det båttre fol»

Jke$ rl ordning: '

Äiét 176g den 1 December ympades
. imga B itEKMFfi.,-, 6 år gammal, -Son af Di-

reäcmx-fr vid Husqvarua Krutbruk Pei:k{3. *

- iililiv frarparat'. efter Arcb. RosENSTfilNg m?«

thod.
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fliod. Methoden efter Prof. Schultzenheim, \
i incitton på vånftra Armen och torr tråd

af Smittkoppor* Utgången ganfka god och

orderitelig, med hogft 30 a 40 koppor, fö*

fekommande ingen olägenhet»

I769 d. 9 Martii, Generalen, Lands*

!h67dingen och Commendeuren Baron Clas
JLiuc Silfvsrhjelms Fru, Friherrinnan Ra-
|.amb, 20 år gammal 5 9 veckor voro nu
ledne efter^ 2?dra Barnfången. Praeparation

.{kedde knapt 14 dagar efter Rosensteinska
Methoden med incifion på vånftra Armen och

hel får/k tråd af naturliga Koppor. Utgån-
gen ganfka ordentelig, med ftora variolas åU
lerets, men tåmmeligen många, dock utan

Jynbara årr. Inga färdeles händelfer,

Dito den S& April, Lieutenant; Baron
Sebastian" von Knorrings och Fr« Kier->

stin Soops Barn, Fröken Gertrud Marga-
reta Christina v. Knorring , 9 år. Baron

Jsac von Knorrjng, på 6:te åref. Praepa-

rahon blott 14 dagar, efter Rosenst. prae-

icii|it. och voro vid (ubje&erne intet får*

s at befara, Methoden; et f]nt vefica-

s på vånfira Arrnen, hinnan bort-

togs o/h trådar af Smittkoppor ilades. Bm-
I ;s \\mt pläfter elter Schu^tzenh. Ut-

ganlHa oidentelig, med goda och f|

I
t

or j Fröken feck en bolda p| axelen.

(pFii *poade« och fnart Jäktas»

Ditt
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Dito d. 19 Maji, Kammarherrens Wå{«

borno Herr Clas Stedts, famt Wålb. Fru
Carolina Simsons Barn: Wålb. Frökep Ca-
rolina Stedt på i,8:de året 5 Wålb. Fröken
Anna Juliana Stedt på i2:te aret^ Wålb*
Herr. Carl Stedt på I<>:de året; Wålb. Hr.

Johan axel Stedt på I3:de året 5 Praepara-

tion efter Rosensteins pr#fcription 3 veckor,

alia goda $ubje#er, utom den andra i ord-

ningen fom var ftarkt anfattaf Rachitis, fora

fluteiigen med åren gjorde henne fned uti

Ryggen, axlen och höften, m. m.
Dito den 2 Sept. Broder til de före-

gående Clas Stedt på I7:de året; dito dito

Studiofus Johan Bomgren, 2$ ht; praepara-

tion ikedde lika fora med de förfta. Me-
thoden : alia ympades efter Veficatorium med
torra trådar, dels af naturlige dels af ympe-
koppor, men på Johan Axel Stedt flsedde

inciöon Utgången var ganfka ordentelig,

alla ,/ingo få och lindriga Koppor , utan min-

öa anftöt, men Studiofus Bomgren feck in-

gen känning håraf, ehuru han omympades
2 gångor til , och har fåkert haft kopporne
faft han det ej v>fte.

Difo d. 12 Oelober, Ingeniearen Nils

Magn. Lidbecks Barn, Cari Fredrich
Lidreck, emot 8 år gammal 5 Petronella
Lidbeck, 2 och \ år gammal* Dito dito

Adjunkten Mag. Samuel Svaianders Barn i

Byarum Pehä, Syaunper, 3 år gammals Jo*

mm
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han Svälander, i Sr och 5 månader gam-

ma!
j
praeparation efter Rosejvkt. meth. men

blott 8 dar- Methoden: med Veficator och

inlagd tråd af Smitt- och Ympköppor. Sub*

jeclerne voro tåmmeligen frilke, men Sva-

ianderne hade nog utflag. Utgången var

ganlka favorabel och ordenrelig , men de

Jom hade fkabb fingo mera Koppor , mer
Feber och balsplåga.

Dito d. 13 Oftober, Bruks-Infpe&oren

Gudmund Sagers Barn på Gåtarp Daniel

Säger
, på 7:de året gammal ; Stina Eii-

sabeth Säger
, 4 år gamma! 5 dito dito Frål-

le-Jnfpecloren Joh. Cederbergs Dotter på
Målna, i Byarum Socken Ulrica Eleonora

Cederberg, 5 § år gamma! 5 dito dito fatti-

ge Goffen Johan Grahn , 12 år gammals
praeparation efter Rosenst. method blott g
dagar. Methoden: med Veficatorium och

koppetråd. Utgången ganfka god och or-

dentelig på defle 4, och fingo goda Kop.
por, faft Gåflen Grahn nog många, och

på fina ftållen hopflytande. Stina Lisa Sa-

ser fick hjertfprång innan de utilogo.

1770 d. 7 Maji , A,dvocat - Fifcalen A*

iex. Per. Moraths Son i J6nk. Carl Gv~
iTAV Morath på i5:de året gammal. Prae-

paration efter Rosenst. i 3 veckors tid, fe-

dan Dimsdales method 14 dagar. Metho-

den: hade nu intet annat råd , ån med Vefi-

•ator. och tråd, men låt följa Dimsdals fva-

ta
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Ja regime, Subje&et var nog hårdhullat öcfi

Jujette för mafk* Utgången blef ganfkä of*

dentelig, men fick nog och ftarkt utflag och
tåmmeligen fuppurations-feber.

Dito den IK Maji, AflfeiT. och ProV.

Meåici Doä, WåhlinS egne Döttrar Fre«
prica Gustava Wåhlin, rnåft 4 årgammalj
Helena 'Sophia Wåhlin, på 3:dje året gam*
mal. Praeparafion fkedde 3 veckor efter

Rosensiv Methoden: den yngfte ympades på
Dimsdals fått med materie utur Kopp-
lår ender febern , den ålfta efter Veficator

på våoftra armen med ilagd får/k tråd, fmit*

rad uti Kopp * får. Ämnena voro gorfäj

faft den åidfta nog nerv-klen och Sujette för

ma/k. Utgången blef ganlka god med lin-

drigt, tit/lag 5 rueri dagen efter ympningeH
fick å<en åidila en grufvelig Feber oah dar*

på Vatter) »koppor öfver hela' kroppen} dö
förtorkade och hon fick ftark Koppfeb^r pa
g:de dygnet efter ympningerté Den yngfti

hade mindre feber, mindre koppor*

Dlfö den i7 rvfaji Vice Praeddenf. och
Riddaren KlingsPorrs Son Fredbich Phi-

fciP KlinGsporr, på Ibtde åfeté £rafpara»

tion efter DiMsöÅts fått, 14 dagar* Me*
thoden efter DimsdAls med materia al

iflopna koppor, fiyng på vånftra Armért*

ngen ganfkä Ordentefjg| lått feber, få

Koppor*

Dito
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Dito den 19 Maji, Handelsman Ernst.
Herm. Dittmers Barn i Jönkåp. PaulHim-
Drich Dittmer, 3| år gammal) Johan
Joachim Dittmer, på 2:dra året gammal*
Paparation efter Dimsdals method. Sub-

jektet: det åldfla var gao/ka klent, nerveu-

h plågor, ma/kar. Methoden: eftef Dims-
DAts med flyng på vånfträ armen * af

mogna Koppor. Utgången : på den åld-

fla gick aldrig fåret up, utan läktes, lik-

väl feck han på' 9:de dygnet koppfeber och
måttelige koppor, fom ordenteligen förhöllo

fig öfver hela kroppeö* _ Den yngftes får

fuppurerade och vidgade fig, men bléf al-

drig hvärken feber eller k^ppof utaf
i bvar-

före, fom de ej ville ympa om honom, han

g år därefter fick ftarka Smitt koppor.

Dito d. 2.7 Maji, Hof- Rätts -Affcfforen

Sam. Gust. Quickféldts Barn 5
Fredrica

QuicKFELDTj 6 år gammal; Eric Gustav
Quickfeldt

, 4 år gammal. Dito dito, Ca-
pitaine Carl Jacob Gotherhjelms Dotter,

Catharina Margaretha Götherhjelm, j2
år gammal. Praeparation efter Rösenstéins
merhod % veckor ; fubjeclerne tycktes fldli*.

gen fri/ka* Methoden med Veficatorium och
tråd af fmittkoppor. Utgången med alla 3
ganika ordentelig, lagom Feber, måtteligit

Utflag, utan minfta ol;igen,het.

Dito den 19 Martii , HåradskÄfdingen

Haqn. G» Falks Döttrar, AGNETa Char-
10T«
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iotta Falk, på g:de året gammal 5 Hedyiö
Falk, 6 år gammal. Dito dito Rådman-
nen Lorents Ekerströms Son Johan Fre-

prich Ekerström, 4 år gammal. Dito dito

Vice Haradshofdingen Engströms Dotter,

Adriana Catharina Engström 3 på <J:te å-

ret gammal. Praeparation efter Dimsdals

method 2 a 3 veckor j fubjeåerne alla fri-

fka. Methoden efter Dimsdale med fårlk

matier på vånftra armen. Utgången gan/ka

ordentelig , måtteiig Feber och utilag utaa

någon håndeife.

Dito d. 19 Maji, Baron, Generalen,

Landshöfdingen och Commendeuren Efiié

Silfverhjelms 2 Döttrar , Hedvig Sophia

SlLVERHjELM , på i3:de året gammal 5 LO-

VISA SlLFVERHJELM , litet på 2:dra året.

Pféeparafion efter DlMSDALS method 2 vec-

kor, Subjeclerne tycktes bra, utom känning

af Ma/k. Methoden efter DlMSDAL med
får/kt vahr på vånftra armen. Utgången;

på den åldfta gick ympfåret bort och ympa-
des å nyo n:te dygnet med famma me-
thod, feckdå i fin ordning Kopporne, med
bjertfprång innan de utflogo, men måtteligit

ut/lag. Den yngftes ympe-får fuppurerade

jåmt och föråldrarne villeej omympa henr.é^

tyckte henne hafva Feber, och trodde det ej

(kulle blifva mer. Men når kopporne på
Syftren torkade, fick L. Smitt-koppor fvåra

•cb
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Och confuientes , at hon med plats kunde
fraifas, fom dock lyckeligen /kéPdde*

Dito d. 12 Maji. Hof- Ratts -Afleflbren

Adam von ScHeles Barn, L. v. S., 5 år

gammal, G. v. S* på Jrdje året gammal^
Praeparation efter Dimsdal 2 veckor 5 ämne-
na voro tåmmeligen goda» Methoden med
incifion och tråd* Utgången ganfoa lått och
ordentelig.

Dito d. 28 Maji. Handelsman Joh. Ni*
Clas Kuöelbergs Barn Ft L. K. 4 år gam-
mal

, J. H. K. på 6:te året gammal. Dit<$

den 2g ejusd. E. K. på 3-*dje året, H. K*
I § år gammal. Praeparation lika fom de
förra. Ämnena voro icke fårdeles, D0g
bleka, magra, falla med Hem och fyr# i

magen. Methoden med Veficat. och tråd

på de två (ifta , men efter Dimsdals method
med de 2 förfta. Utgången t de 2 åJdfta

fingo i (in ordenteliga tid feber och lindriga

Koppor 5 men befynnerligit på de 2 yngfta

ät fåren inflammerade Och vidgade fig och
juft på 21 dygnet från ympningen J åktes u*

fan iardeles feber eller något ut/lag} de tros

hafva haft Kopporné, tiden vifar deta

Dito den 31 Maji Hof-Råtts-Secrefera-

ren Nas Ekermans Barn M. J- E., 4 år

och 6 veckor gammal , C. H. E. 3 år pä
en vecka når, C. M. £ |:dels år och 3
veckor. Praéparatiori: de 2 åldfta Dimsdate
method, för den yngfta tog Frun fom gaf

X.B*N:qjs> fl dia



*74 # ) O ( #
dia Rofens Piller, g dagar. Methoden: den
yngfta med Lancette-ftyng och flytande ma-
tiere, GofTarne med får/k tråd efter Vefica-

torium. Subjeclerne voro tåmmeligen frifka.

Utgången : Carl fick mycken feber och ym-
nige Koppor, dottren ej få fvår feber men
tåta Koppor, men Nils Jångt fparfammare.

Alt gick val 09b ordenteligen. Obf. En Pi-

ga hos dtffe Barn ympades ock med lika

god framgång.

Dito d. 13 Junii, Cornetten A. Ceder-
cronas Dotter från Nefvelfjö, C. M. E. C.

på 4--de året gammal. . Praeparation nåftan

ingen men hållit god diset. Methoden efter

Velicator. med tråd på vånflra armen > fu-

bje^tet tåmmeligen fri/kt, men fujette för

mafkar, både förut Ikållat v hela bröftet,

hvarefter flora årr. Utgången: Kopporne
kommo ganfka ordenteligt och blefvo få,

men en fvår hofta plågade anda igenom och
fortfor efteråt.

Dito d. 18 Junii, Fabriqueuren Rud-
becks Barn från Alingsås A. R. R. 3 år och

3 månader gammal, den 19 S. M. R. fnart

3 år gammal. Praeparation- var gan/ka rin-

ga, god diaet och några Laxantia. Methoden:
den yngfta efter Veficator: den åldfta med
incifion och tråd. Subjeftet: det åldfta var

• alt för klerft, heåi/kt och fvagt, det yngfta

Barnet fri/kt. Utgången: den yngftas får

förgick och måfte ympas å nyo d. 27, fick

Kop-
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Koppor gan/ka få, men et annat biåsaktigt

ntflag däremellan, fom gjorde henne orolig,

måft altid feber, åndteligen gingo de råtta

Kopporne til mognad, torkade och hon blef

frifk. Den åidfta feck få koppor, men mat-

tades, och hade fom förut en klen både

ftyrka och fårg.

Dito d. 24 Junii, Kammarherren Baron

Jsac Knorrings Barn ifrån Wåftergöthland

E. A. M. v. K* 5 år gammal, A. v. K. på
4: de året- Praeparation ganlka kort efter

Rofcnfteins method. Methoden med tråd

efter Veiicatorium på vånftra armen. Utgån-

gen: fåfom Subjeéterne voro ra/ka, gick cu-

ren ganfka vål och ordenteiigt, utan elak

anftfit med måtteliga och ej få få Koppor.

Dito d. 17 Julii, Hof- Ratts- Afleflbren

Er. Georg Höijers Barn C. S. H, 12 år

gammal, C. S. H. 5 år, A. M* H. 4. år.

Praeparation efter Dimsdals method 10 dygn.

Methoden med trå efter Veficator> på van-

dra Armen. Utgången: på den förfta ym-
pades 3 gångor utan det riiinfta tecken til

fmitta, de andra 2 rTngo fjukdomen ganlka

ordenteiigt med goda och få Koppor, utan

någon olågenhet.

Nu faknas 1771 års Journaler fåfom
omkomne uti eldsvådan.

1772 d. 23 Junii, Lands-Kammer era-

ren Fribergs Barn C. C. F. emot 5 år, A.

M. F4 på 6:te årets (lut. Praeparation efter

S 2 Dims*
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Dimsdnls metbod. Methoden t Veficafor.

och tråd på vånftra armen. Subjefterné vo-

to rafka och fri/ka. Utgången: fullkomligt

ordenteJig med få och goda Koppor»

Dito d. 26 Junii, Handelsmannen Lars
Lindqvists Dotter A. M. L. 2| år. Prae-

paration fom de föregående. Methoden: åf-

ven denfamma. Utgången : val god , men
patienten fick mycket tåfa variobe difcretas

at de måft voro contiguae, dock fmå och
irrade icke.

Den 2{ September, Bergs-Fogden Gu-
staf Falks Barn påÅfa A. G. \Q,\ år gam-
mal 5 M. D. fnart 10 år$ S. E. 8 \ år$ C*
fnart 7 år 5 M. fnart <> år. A. A. l|:dels

år. Praeparation på Dimsdah fått et par vec-

kor. Methoden: Veficatorium och tråd på
vånftra Armen 5 fubjecterne voro frifka och

rafka. Utgången gan/fca ordentelig 5 alla

goda och måtteligit antal koppor.

Dito * - Kyrkoherden Falks i San-

feryd 2:ne Söner S. och H* J. fom på lika

fått ympades och lika lyckeligen aflöpte ,

faft de fingo mera Koppor, men den Jour-

nalen har förkommit i eldsvådan.

Den 13 Ocf. Secund :
Cofporalen vid

Smålands Cavallerie Sven Åhmans Son C
på 3:dje året, ympades famma tid på lika

fått «ch med lika god utgång*

Dif©
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Dito d. 12 Nov* Tuli-Infpecloren i

J5nk. Nicolaus Hyphoffs lilla Dotter J.

C 7 år. Praeparat. Method och Utgång på

lika fördelaktigt fått fom den föregående.

1775 d. 21 Maji Handelsman Olof
Ströms Son i Jönk. G. T. på 3:dje året

gammal, tillika en fattig Gofle Merkel i

famma Hus. Praeparation efter Dimsdales,

men kort. Methoden med Veficator. och

tråd. Utgången ganlka ordentelig och god,

men Goffen M. fick mera Koppor och hölls

icke få val i diaeten»

Dito den 29 och 30 Maji, ympades i

Ösbo Hårad, Håradshöfdingen Wetterbergs
Dotter i Mofelle , Probften David Ståhls i

Wernamo 2 Döttrar och 1 Son, Lieutenant

Hagendohns Dotter, Krono-Befallningsman

Nils Gum,£lh Son och Dotter. Men Jour-

nalerne åro i eldsvådan förkomna, likväl

århindrar jag mig, at alla ympades med trå

och fingo ordenteiige och låtta Koppor , u-

tom Fröken Hagendohn, fom två gångor

ympades, men faft ympfåret flöt och liten

feber kom på 7:de dygnet, fyntes ingen kop-

pa på Kroppen.

Dito d. 3 Julii, Öfverften och Ridda-

ren Baron Fredrich Silfverhjelms vid Me-
devi Son B* J. S. 9 år gammal, tiden lum-

S 3 nade
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nade icke rådrum til praeparation ty fmittan

var på ofs.

Dito den f Julii , Apothekaren vid Me-
devi Joh. Ad. Beckerstedts 2tne Döttrar

M. U. B. 9 år gammal 5 H- C. B. 7 år.

Dito d. lo JuJii , Comediae-Direfteuren

Seijerlings 2 Barn, C. F. S. på 3:dje året;

C. S. på 5:te året. Alla defle fingo föga

Praeparation , utom et eller 2 Saliri. Laxer-

medel och ympades med trå , famt ilog våi

an, utom C. S. fom 2 gångor ympades u-

tan tecken til fmitta, men Journalerne åro

upbrundne med alla de andra Medevi Hand-
lingar»

1774 Lieutenanten vid Elfsborgs Rege-
mente Carl Fredrich von Freses Döttrar

G. S. v. F. på u:te året 5 J. C. v. F. på
g:de året, Praeparation efter Rofenjl. me-
thod 3 veckor, Method : med fluga och trå.

Utgången: gan/ka god, med få koppor,

men ftora,

177? d. 3 Febr. Lagmannen Joh. On-
vecreuts Dotter M. H. O. på 3:dje året,

Praeparation efter Dimsdals method 14 da-

gar. Subje&et gan/ka fri/kt. Methoden
med incifion och trå. Utgången: ympades
tredje gången innan det /log an, och fick

då gan/ka få koppor, men fékerheten ftad-

f3ft?s dåråf , at hon til flutet fmittade (in

Barnflicka, fom fick fvåra och fammanflytan-

de Koppor,

Nu
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Nu faknas Journalerne alt til 1779.

1779 den 23 Martii, Afteflorens och

Prov» Med Doft. WAhlins Barn, A. C W.
half 4-.de år gammal; C F. W. 2| it l U.

C« W. I år och några veckor. Praepara-

tion efter Dimidals praefcript 3 veckor, fri-

/ka fabjeéter, Methoden efter Dimsdäh Ut-

gåogen ganfka iyckelig med lagom Koppor.

Dito d. 25 Martii, Vice Håradshöfdin-

gen, nu Affefforen och Lands -Secreterarens

Jac. Hindr. Grapengjesers Barn L. J. 10

ål gammal 5 C. C. 9 ar,- U- C. på 7:de å-

retj B. S. på <pte året} A. H. på4:de året;

G. F. på 3:dje året.

Dito 3 April Lovisa Hinbrica Grapen-
gjeser, 18 veckor. Praeparat. de åldre ef-

ter Rofcnfl. de mindre efter Dimsdals , den

yngfta genom Amman, Method: de 6 äldre

med Veficator och tråd; den yngfta med
flytande matier och ftyng utur de an-

dras får. Utgången oförliknelig Iyckelig med
lindriga och jämna Koppor, faft L. J. fora

hade utflag fick mått.

Dito den 27 Martii, Poft-Infpeftoren

Hindr. Schermans Barn i Jönköping G. F.

S. g år 5 Z. S. på örte året. Dito dito Råd-
ömannen Lorents Eckerströms Son C. G.

6§ år. Praeparation efter Dimsdals fått.

Methoden med Veficator och tråd. Utgån-
gen : fullkomligen god, men åldfta S. foro

hade mycket ut/lag fick nog mycket koppor.

S 4 Dito
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Dito den 9 April, Handelsmannen A«

dolph Höckerts Son Gk A. 4 år gammal 5

En fattig Tjånfteflicka i Hufet. Praeparation

efter Dimsdals. Methoden med incifionoch

trå. Utg|ngen ganfka ordentelig med få

Koppor.
Uito d, 19 April, Capif. vid Artilleriet

Jöran Ehrenfreus Son F. E. 2 ~ år gam-
mal 5 Subjeftet var rachitifkt och nog bekym-
rade mig at våga ympningen. Praeparation

en god tid med antacida och Cbina. Me-
thoden efter DimsdM med Lanceft-ftyng.

Utgången mera Jyckelig ån jag förmodade,
faft hjertfprång inftålte fig före ut/laget- Kop-
porna blefvo få men frodiga,

Dito den 24 April, Capif. Edvarp
Carlesons Son C* F. C 1 år 1 månad g!.

Praeparation efter DimsdaL Methoden ef-

ter DimsdaU Utgången oförliknelig god och
ordentelig.

Dito den 28 April, Lieqten. vid ArtilJ»

Sjöstens Dotter A. F. S. 1 1 är gammal.
Praeparation med fmå Laxewnedel. Method;
Veficator; och tråd. Utgången ofåker, hade

nog feber, öppet ympfår och irreguliert ut-

flag, men jag fick ej fe henne.

Dito d. 29 April, Landsh. Öfver-Kam-

roarherrens och Commend. Baron Fr. Ulr.

Hamii/tons Dotter B. H, på 3:dje året$fu-

bjetftet ganfka rent och godt. Praeparation

«fter Dimsdal och några Laxer-medel. Me-
tho*
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thcden efter Dimsdal med får/k materia.

Utgången ganfka facile med få, men frodiga

Koppor, utan någon ond anftöf.

Dito dito en fattig Betjänts Son , Goflftn

Carl Ulr. Hedelund 2~ år; ympades pä
famma fatt och med lika god framgång.

Dito den 29 Maji, Majoren och Ridd.

Carl Magn. Sparrschölds Barn från Asby-
holm. C. E. S. 3 år; F. C S* i| år. Di-

to dito General - Lieuten. Landshöfd. och
Commend. Baron Clas Eric Silfverhjelms

Dotter B. C S..9 år 2 månader. Prspara»

tion efter DimsdcL Methoden efter denfanv

ma med flytande vahr. Utgången : Spark»

schöldarne fTngo Kopporne i exa6t ordning

och lindriga, men Fröken Silfverhjelm ym-
pades 3 gångor , ån med flytande maferie.,

an med tråd, utan at någon feber eller ut*

flag vifta dg. Hon låg i Lindan 1770 når

hennes Syftrar hade Kt>ppome och ehuru ic«

ke med viflhet kunde lågas om hon hade
något tydeJigt ut/lag, hade hon då feber och
kan hånda lindrigt redan haft dem.

Dito d. 6 Junii, Lands-Fifcalen Sjölins

Barn, C. C på iorde året 5 A. S. 8 år 5 S.

S. 7 år 3 A. S. på {:te året* Praeparation

blott med diaet och några Laxer-raedeL Me-
thoden med trå och inciflon^ Utgången : do

3 förfta fTngo ordenteliga och lätta Koppor

få råtta tiden, men Abraham fjuknade 2

S 5 dar
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dar efter ympningen, fåfom fmittad och fick

tåmmeligen fvåra Koppor, fåret gick igen.

Diro den 6 Junii, Lands-Fifcalen Sjö-

uns Barn J. B. S. 3 år ; J. G. S. på an-

dra året. Deffe måtte andra gången ympas
men fmgo -då goda och exa#a Koppor.

Dito den 9 Junii, Hof-Junkaren Maist-

nercrants Son från Handbyoås Gård i Kind

P* N. M. 7 år gammal. Ämnet var ej får-

deles bra, oberedd och full af ma/k och
ftårpor. Methoden på Dtmsdals fått. Ut-

gången: fick fvåra fammanflytande Koppor,
och i alla delar lika med fvåra Smittkoppor

men gick lyckeligen igenom.

Nu finnes 5 års Journaler bortkomne,

fom fåkerligen blifvit offer för eldslågorna.

1784 d. 8 Maji , Håradshöfdingen G.

Adlerbrandts Son T. G. A. 4 år gammal.
Fr^paråtion efter Dimsdals method 3 vec-

kor. Subjeftet ralk och frifk. Methoden:
Vedcatorium och tråd på vånflra armen. Ut-

gången ganlka god, ordentelig , med lagom

antaä frodiga Koppor.

Dito den 17 Maji, Aflefforen Doflor

A. M, Wåhuns Barn H. M. 5 år gammal;

A. C |:dels år. Praeparation : den åldfta

efter Dimsdals, den yngfta tog Amman faro-

rna Medicine. Subjederne voro nog klena,

den åldfta enerverad efter en fvår Kik-hofta

3 år förut, den yngfta af ombyte zi flata

Ammor. Methoden med Veficatorium och

tråd.
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tråd. Utgången : Kopp-febern blef gan/ka

häftig hos den åldfta och mycket Koppor
,

fom mångftåds fammanftöto. Den yngfta fick

nog ringa Koppor, men «n fvite af fvulft

och Lamhet i ympade armen, alt gick dock

vål öfver, faft jag fjelf måtte refa ifrån dem
til Medevi juft vid utflags-dagen.

Dito d. 24 Maji, Snickare-Ålderman

Wickmans Dotter F. 2 år gammal. Prae-

paration föga, methoden fom de förre" och

utgången god, men fick mycket Koppor.
Dito d* 8 Och Bagare-AIderman Olof

Söderbergs Dotter C. 1 § år gammal. Pra>

paration efter DimsdaU Methoden efter

Dimsdal med ftyng och får/k materia. Ut-

gången gan/ka god med låttä Koppor.

Dito den 9 0<5t. , Comedie-Direfleuren

Seijeklings Barn G. M. på 5:te året; C. A.

på 3:dje året. Praeparation efter Dimsdal
men nog litet. Subjeäerne.tycktes frifka* Me-
thoden lika och med farorna matiere fom den
nått foregående. Utgången : Den åldfta har

2 gängor förut uppe i Landet förgåfves blif-

vit ympad, men fjuknade nu på g:de dyg-

net. På 13 dagen flogo Koppor ut och
blefvo vid pafs 60 och de 3 fmå ftyngen

i Armen btefvo 3 ftora Koppor. Den yng-

fta fjuknade på %:åe dygnet hade 2 dagar

feber, fick ingen Koppa fynbar, men fåret

gick up och flöt långe, at det måtte /kotas

med Plåfter.

Dito
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Dito d. 29 Ort, Elof-Ratts-Aflefforen Pehr

Arnells Barn, J. F. A# 2 år och en månad
C. S. A. 1 år på en månad nän Praepara-

tion efter Dimstfali fubjeåerne voro rene

och frifke. Methoden med ftyng och fly-

tande matier på vånftra armen. Utgången
ganfka ordentelig och lyckelig och halva de

1790 legat i Rum med 4 Sy/kon (om haft

de grymmafte Smittkoppor, hvaraf 2 dogo.

Dito den 24 0#« , Handelsmannen A-
DotPH Höckerts Barn C. F. H. 5 år gam-
mal} G. D. 3 år gammal 5 A. C. 2 år gam-
mal. Praeparation var ingen, utan en åldre

Son var nedlagd uti Smittkoppor, af tåmme-
ligen fvårt /lag. Modren började förft förja

6?ver at hon ej ympat deffe 3, når koppor-

na fuppurerat på den fjuke. Jag ditkom och

fade det torde ånnu ej vara förfent, men var

orol. öfver den yngfta, fom ifrån födflen haft

et rodt flufs-aktlgt öga. Barnen ympa-
des ftraxt af flytande materie och höilos

blått uti Dfoten med fmå arTöringar. De
biefvo qvare i den fjukas Rum dar de för-

ut viftats. Utgången blef få lyckelig, at ic-

ke alienait fåren upfvålde, febren kom på
7:de dygnet, och de fingo lindriga Koppor,

utan ock fluflen på det fjuka ögat förgick ge-

nom brukat Veficatorium öfver ympfåretj

Men G. hade få koppor utom några ora<

kring ympfåret.

Dito
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Dito d. 3 Nov., Capitain Ehrenpreus

Dotter på Husqvarna A. C. E. emot 5 år.

Praeparation efter Dimsdalt method , har två

gångor förut blifvit ympad me/J ttaå , utan

effecfL tåmmeligen fri/k, Methoden: nu ym-
pades med flytande matier af naturliga Kop-
por och Lancett-fting på vånftra armen. Ut-

gången blef åndteligen god och i god ord-

ning utkommo vid pafs 30 Koppor.

. Dito d. 3 Nov. , Poft-Infpetf. Björk-

mans Son A. G. B. 2| år gammal* Prepa-

rat, efter Dimsdal en månad. Methoden
med flytande materia och ftyng på vånflra

armen. Utgången gan/ka ordenteiig och god
med få Koppor.

Dito d* 5 Nov., Hof- Ratts •Afleflbren

Baron Casten v. Otters Barn S. v. O. 2 §
år gammal 5 C. A. v. O. 1 § år 5 U. C. v.

O. 10 veckor gammal. Praeparation blott

blod-renande Thé, China Solution och La-
xer-medeh Methoden: Lancett-ftyng med
flytande matiere på vånftra armen. Ut-
gången ganlka god och ordenteiig med få

Koppor.

Dito d. 5 Nov., Landshåfdingen, Öf-

ver-Kammarherren, Commendeuren och Rid-

daren Baron Hamiltons Barn , F. H* på
<?:te året; J* M. H. 2 | år. Preparat, efter

Dimsdal; fubjetfet ået yngre godt, men
det åldre haft horribla convulfions-anfall. Me-
thoden Dimsdals med flytande vahr. Vt'

gån-
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gången ganfka god och den åldfta både nog
feber, men ganfka få Koppor, den yngfta

fick på infe dygnet få Koppor urflagne,

men på I^ide dygnet blef orolig med hetta

och feck nyft Kopp-utflag, med tåmmeiig

mångd Koppor, dock gick med detta alt

val och lått.

Dito den 20 Nov., Hushållerskan hos

fiftnåtrHe Herr/kap Maja Stina Loman 26
år gamma!. praeparat. med Rofenjl* piller,

Tuane och Laxermedel 5 fubjeftet var val

rent och friikt, men blef nyfs efter ympnin-
gen illa ikråmd, at hon måtte öpna ådern

5

methoden med flytande matiere och ftyng.

Utgången blef gan/ka god och ordentelig,

fick högft 30 Koppor, men de voro få rin-

ga at m3n ej Vet om hårmed rått tilftod,

faft 4året fuppurerade.

>Dito d. 19 Nov., Tyg-fkrifvaren vid

Artilleriet Herr Rythens Söner J. F« R. i i år

gammal 5 J. H. R. 7 år gammal. PraeparaU

var icke tid til , utan fom en deras åldre

Syfter dog i famma Rum af variolae confiu-

entes, få ympade jag deffe famma dag hon

dog på vinft och förluft, fom flög iyckeligt

an, men J* F.R. ftck inga Koppor, faft han

2 gångor ympades) Johan åter goda och
flora Koppor.

Dito den 2 Decemb., Landt-Råntmåft.

TinneiIholms Barn C F. T. på 6:te året \

S. H. T. på 4:de året \ J. U. T. på andra

året 5
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året; G. A. T. f:dels år. Pfccparat. ganfka

kort efter Dimsdal , fubjeelerne mediocre.

Methoden med flytande roatiere och ftyng.

Utgången gan(ka god med fparfamma Kop-

por.

Dito dito Lins-Bokhållaren Kexeri Son

P. G. K. på 6:te aret. Praqfaration och me-

thode lika iorn de förra. Utgången fullkorn,

ligen god.

1785 d. 22 Januarii, Ofverfte Lieuten.

och Ridd. Hr. Carl Magn. Sparrsch<
?

>lds

Barn från Asbyholm G. A. S. på 6:te året $

N. F. S. 3 år; L* M. S* 4 år. Praeparation

efter Rofenfteiri) men ganfka litet. Method.
med flytande vahr och ftyng. Utgången fulf-

komligen ordentelig och god, alla fingo lin-

driga Koppor.

Dito den 5 Febr. Carl Fr. Waller-
mans Son J. G. W* 4 \ år gl. Praeparation

nåftan ingen. Methoden med flytande ma-
tiere. Utgången ganfka ordentelig med re-

diga och goda Koppor*

Nu åro åter Journalerne bortkorane för

reften af 1785, hela 1786, 1787, 1788
och en del af I789«

1789 den Sept., Majoren Carl Axel
Stedts Son C. S. på 4:de året. Praeparation

med Arch. Rofenfteins method. Methoden
med incifion och tråd. Utgången: denna
ympning flög fel, ty ymptråden var 4 måna-
der gammal $ å nyo ympades på 2o:de dyg-

net
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net med fårik tråd och incifion. Därefter

jflog alt ordenteligen an, och Kopporna blef-

vo fparfamma och godartade.

Dito den 19 Sept. , Infpeåoren och
Gåftgifvaren i Svennarum Kjellmans Dofter.

Ympningen /kedde med incifion och tråd u-

tan praeparation.' Utgången ganlka ordente-

iig men fick mycket koppor*

Dito den 21 Sept. Gördelmakaren M,
Bellaivders Son vid'Hook C. P. B. 1 år,

I månad g!. Utan Prasparation med flytan-

de matier utur unga S. får. Utgången blef

ganlka ordenfelig med goda Koppor.

Dito den 3 0#. Lagman Clas Stedts
Dotter C. G. S. på 4:de året. Praeparation

med blod-renande Tbé , Laxermedel öeh
China. Methoden med incifion och tråd.

Utgången: ympningen manquerade och får-

ikare vahr (kaffade*
3
då ympades d. 14 ef-

ter Veficatorium. Härefter blef ordentelige

Koppor 16 ä 20 til ajntalet, febren ringa

men yropfåret flöt mycket.

1790 d. 4 Jan., Affeflbren och Länds-

Secreteraren Jacob Hindr. Grapengjessers
Jilla Dotter H. E. G. på 6:te året. Pratpa-

paration ikedde med Rofenjleins piller jåmte
blodrenande och Laxerande Thé* Metho-
den med 3 Lancert-ftyng på vånflra armen
och flytande matiere. Utgången: alt likna*

da (ig ordenteligen, fåren inflammerades på <f

dygnet, någon feber men mycket lindrig på
g:dc
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gide* Han var munter och blott flyngen 6p-

nade fig och formerade fom Koppor, och
mer fyntes ej til $ tiden vifar om det har

beflånd.

Dito den 30 Januarii, Regements-Fålf>

/kåren Johan Bergholtz Barn J. G. B. 1 §
år gammal 5 S. M. B. 2 \ år. Praeparatiori

efter Rofenfiein 3 veckor. Subjecterne tåm«

meligen goda, men Gofien haft en flufs-rod-

n3d på undra ögonlocks kanten. Methodert

med Veflcator. och tråd på vånftra armen*

Utgången var ganlka ordentelig och god
med få Koppor , dock 50 a 60. Dottern

fick bolda vid torkningen litet öfver ympfå*

jet, fom fnart mognade och fprack.

Dito d, 10 Febr. Hof- Ratts- Affeflorert

Baron Casten v. Ottérs Barn C v. O* 4|
år 5 L. v. O. 2 ~ år 5 M. G. v. O. i-y år*

Prrcparation efrer Dimsdals methodi Subje-

£erne voro rene och fri/ke. Methoden med
incifion på vånftra ärmen och tråd. Utgån-
gen ganfka ordentelig 5 Febren kom på 7:de

dagen , men ganfka ringa, ut/laget blef gan«

/ka fparfamt, fåren flåto anfenligt och vid*

gade fig.

Dito d. 5 Febr. Hof-Råtts-Rådet Barott

Gustaf Maurits Posses Barn M* P. \ åt

2 månader 5 H. Pi 3 år och i månad W*
P. på 8:de månaden* Praeparation dels eftet

Rofenjl* dels Dimsdal, fubjeclerne nog fri/ke^

men Baron nog klen Hl nerverna, och in-

X. B, N:o 29. T gea
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gen fri för maflk. Utgången ganflka favora-

bel , Baron hade nog ftark Feber på £:de

och g:de dygnet , de andra helt ringa
?

ut-

flaget blef måtteligit , men tåmmeligen jämt

öfver Kroppen, Såren vidgade lig mycket
och floto, och liålfan tiltog fnart, men kort

efter genomgången cur förekommo defle o-

behageligheter: i:o) Fick Fröken Wendel^
en ftor böld inpå armen ej långt från ymp-
fåret , hvilken dock fnart fuppurerade, öp-

nades och läktes, men ympfåret (Syndade

lig at tillaka vid böldens yppande. 2:0)
började Fröken Hillevi at halta på högra

benet och klaga om vårk ån i foten ån i

benet 5 detta tiltog hela 3 veckorna , utan

något utvårtes fynbart fel, faft vid fmalbenet

någon liten fvullnad blef, efter rlere flags

badrilngar. SJuteligen jämte arTörande me-

del, kringlades endaft Ungv. Alth. och det

gick fmaningom bort.

Dito den 27 Febr. Lands- Cammerera-
ren Nils Ahlgkens lilla Dotter Mademoifel-

Iö W. G. A. 2 år 2 .månader. Praeparation

efter Dimsdale och tycktes Subje#et vara

friikt, faft något fallit för /kabb. Metho-

den med incifion och tråd af Smittekoppor.

Utgången blef ganflka ordentelig och med
lindriga fyroptomer och ringa Koppor , men
vid Koppornas torkning drog fåret fnart i-

hop , och ftraxt yppades en ftor böld vid

fråmre fidan af armvecket under den ympade
väa»
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fira armen; denne mognades med gröten och

öpnades, famt flateiigen läktes*

.Den i Martii, , Handelsmannen Sand-

bergs i Jönköping lilla Dotter. Mad:felle

J. L. S. fnart 4 år gammal. Praeparation

blef föga i anfeende til den mellankomman-
de eldsvådan, fom betog all anftelt. Metho-

den med incifion och tråd* Ufgången gan-

fka ordentelig och god utan någon obehage-

tig fvite.

Dito d. 6 Martii, Hof -RårtSwAtfuarien

Allegres lilla Dotter i Jönköping , M:felie

U. C. A. på ^:te året gammal j fubjetfet

var rafkt och rent, men plågades oftaft af

rinnande och fvaga ögon* Praeparation med
Rofenfieins Piller och Laxer-Thé. Methoden,
incifion och tråd af Smittkoppor. Utgången
ganfka ordentelig och god med måtteligit

antal Koppor, utan någon obehageiig hån-

deife.

Dito den 7 Martii* Poft-InfpeAorens i

Jönköping Björkmans lilla Son C. A, B: 4
år gammal. Praeparation sfter Dimsdah 10
dagar; fubje<5ret frifkt ock ralkt , faftån nyU
haft Kikhoftan* Methoden : den 1 Martii

ympades med incifion och tråd, men inci-

fionen blef för legere och flög fel, hvarföre

fidft lades Veficatonum och tråd. Utgången
blef god och ordentelig^- utan någon eialc

påföljd, farm ganflsa måtfieligit ut/lag.

T 2 Dito
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Dito å. 3 Martii. Hattmakare - Ålder-

mannens i Jönköping Jonas Petter Wet-
terlings Dotter Jungfru B, C* W. emotir
år gammal. Praeparation blott et par Laxa-
tiver. Methoden: incifion och tråd. Ut-
gången gan/ka ordentelig och Jått, med få

Koppor.

*Dito den ja. Martii* Handelsmannen
Westbergs fmå Barn i Jönköping , Dottren

M. C. W. emot 9 år gL Sonen A. P. fnart

6 år gl. Sonen S. A. W. fulla 6 år gl.

Prajparation nåftan ingen , utom et Laxativ

och god diast, men Barnen voro frilke. Me-
thoden med Veficaforium och tråd. Utgån-
gen ganfka oråentelig och behagelig , och
fingo de et måtteligt antal Koppor, och be-

höfde ej ligga. Dottren fick 10: de dygnet
efter ympningen det ej ovanliga Skarlakans-

utflaget öfver hela Kroppen, fom /kråmde
dem, men Kopporne komwo halftannat dygn
därefter gan/ka få, diftinfta och frodiga.

Nu flutar jag med en fatal håndelfe

,

fom Jitet förut annars /kulle haft fit rum,
neml. Lagmannen N. N. Barn, fom d. 1%
Febr. blefvo ympade, neml* Fröken N. N.
på öste året. Hr N* N. på ^ite året.

Fröken N. N* I år och 6 veckor gl»

Och fom den fidfta blef död , bifo-

gar jag hår Relationen in Extenfo, til an-

dras varning. På detta ftållet hånde ock
at den förfla

3
10 dar efter Koppornas tork-

ning



ning fick efter-koppor, fom dock gingo lått

bort,

Jönköping d. 8 April 1790.

Relation om Fröken N. N. Koppymp-
ning

Hon ympades vid Ammans bröft den

2$ Febr, 1790, tillika med 2:ne fina åldre

Half-Syfkon , och med (amma Koppe-vahr,

famt inciiion.

Alt gick gan/ka ordenteligen med de

2 åldre, fom fingo nog få Koppor och inga

betydeliga eller ovanliga håndelfer.

På detta lilla Barnet borttogs efter van»

ligheten Plåftret och ympetrådarne efter 2:ne

dygn, och brukades icke mera Plåfter, til

utrönande af det ympade ftållets förändringar.

På 6:te dygnet efter ympningen högde
och rodnade fårets kanter , fom dageligen

något tiltog , och vid medlet af 7:de dyg-

net marktes någon Feber, fom /koftals var

mindre, fof mycket om dagen , men natten

var orolig med hetta.

Lavement nyttjades och höks i Rum-
met en låmpelig fvalka.

På n:te dygnet tycktes några Koppor
vifa fig, men Febern uphörde icke at /kof-

tals återkomma, och upkaftning inträffade

fom oftaftj ftolgången var alt trög och måt^

T 3 tt
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te underhjelpas $ på i2:te dygnet blefvo

Kopporne lika låga flående i /kinnet, ehuru

Amman gafs utdrifvande medei 5 men på
I3:de dygnet kom et ånnu ftarkare utflag,

fom ftundeJjgen 6kte (ig ttt en fådan mångd
af fammanflytande Köppor , at hela Krop-

pen därmed nåftan blef fulifatt. I det famma
blef ympe-fåret aldeles tort och likafombort-

visnat $ det fuppurerade icke det minfta, u-

tan blef lika fom en mörk nedfånkt flack

,

emellan de tåta Koppe-blåforne,

Det l6:te dygnet, fom var den 16
Martif, tog fuppurations-febern häftigt til,

anfigtet var nog fvuliit och fvullnaden gick

nu åt händerna; Lifvet var ånnu förftoppat

,

Iå fnart det ej forcerades med Lavements 5

en myckenhet flem famlade fig åt hals och

bröft , och faftån munnen och tungan tyck-

tes vara rena, kunde hon på 18-de dygnet

fvårligen patta, och fluteligen d* ic):de Mar-
tii, juft fulla r9 dygn feter ympningen^ afr

fomnade Patienten hel ftilla.

Dar forfummades ingen ting 1 fin ord-

ning af hålfomedel och ifcåtfel; emot fuppu-

rations- febern nyttjades China Emullionen

jåmte flere medel , och efter Baron Dims-

päls råd lades Span/kfluge*plåfter 2:ne gån-

gor ofver det ympade ftåliet 5 men inga för-

lök lyckades.

(Maken til en få olyckelig utgång på

Curen, måtte hafva beftått antingeo i det lil-

la
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Ja Barnets egna fkadeliga difpofition til Kop-
pe-giftets qualificerande, och defs Kropps-

byggnads klenhet at emofftå Sjukdomens er-

hållne vald , eller uti meddelfe /kadeliga våt-

Ikor ifrån Amman, fom ökat Koppe-giftets

fördårfvande art. Om det förra vet jag in-

tet mera, ån at Barnet fåg någorlunda tref-

ligit ut , och kunde på det ingen fårdeles

krämpa mårkas, men at Amman fjelf liaft

fvåra Koppor, at hon var at et vekligt Tiu-

meur och oftaft lörgde och grer, haft förut

/kabb, och var af et blekt utfeende, ar åf-

ven få fanfårdigt , fom ovift huru hennes
diaet i dtt öfriga kunde förhållit lig.

En fådan Jbrg för öma Föråldrar, en
fådan olycka och oro för en tilgifven och
ömlint Läkare, bör låmna andra oågra nyt-

tiga föreftållaingar

1:0 , Böra Fåråldrar nogfamt öfvervåga

alla de ftöteftenar, foro kunna förekomma,
och jag nu upråknat, innan de fatta refolu-

tion at låta ympa få fmå Barn, i fynnerhet

då gående Koppe-farfot år af en elak art.

2:0, Böra Läkare vara gan(l:a granlaga

i urvalet få vål af åmnen at ympa, och til-

fe at de helt och hållit kunna ftå under de*

ras Direktion och Regime, fom ock af ti-

den då ympniogen förrättas, altid fruktande

at ympa under elak Koppe-farfot; ty oftaft

har mig håndt, at befvårande och kinkoga

T 4 9m-
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ömyndigheter då tilSödt, om ock ingen fått

/kåda til Jif eller lertu

Jönköping den 24 Martii 1790.

And* Magn. Wåhun.

Anmärkning.

Det år aldeles ingen befynnerlig hån*

delfe at et Di-Barn, fom ympas, fnarare får

fvåra Koppor och kan oförmodeligen dö,
framför något åldre Barn, ehuru hålfan på
ingendera kan fynas vara briftfållig. Orfaken

Jigger i den dubbla faran , förft från Bar*

jnets egen kropp och fedan från Ammans
både kropps och finnes be/kaffenhet, hvartil

kommer at man nåftan aldrig kan lita på
huru et di-barn under Koppympningen anfas

af Amman, hälft hon gemenligen år intagen

af ovilja för ympning, af vedervilja för Me-
dicamenter och af egenfinnighet, at vilja åår-

pnder göra allehanda efter fit begrep och
éfverfygelfe 5 hvilket genom ingen /lags tit-

1
lyn kan fullkomligen afvårjas* Knapt gifves

någon Läkare , om han ympat många , fom
|cke fått årfara lanningen håraf. Det har

en gång håndt mig at et dibarn, fom ym*
pades jämte fina andra Sy/kon med en och

Jamma ilags Koppor, dock med incifion,

ly de andra fördes i Hufet dår Koppor vo-

ro och ympades på DimsdAls fått, fick con-

fluente Koppor, ympfåret torkades, fvartna-

de
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de och Barnet dog 5 tå mycket ledfammare
fom Syfkonen fingo fynnerligen goda och
Jindriga Koppor, Når jag underfökte Am-
mans befkaffenhet , om hvilken förut icke

den rjngafte Ikåiig mifftanka hos Föråldrarne

var, fick jag åndteligen fåker kunflsap at

hon hemjigen hade Venerifk Smitta, ty hen-

nes Jågersman kom under min hand in på
K. Lazarettet och blef dar for fvåra åkom-
mor botad. Man fer håraf huru aldeles in-

gen fåkerhet kan vara med Ammor.

Joh. L. Odhelius*

Embets-Rapport af Prov. Medicus i Stoch*

hohns Lån Doä. Carl Wertmuller.

Til följe af bilagde Landshöfdinge-Em-

betets ordres, refte jag d. 2 Nov. til Ut-E-
keby och defs Torp i Ryd-Socken, dår K.

Uplands Regementes debarquerade fjuke va-

rit inqvarterade, och fann alla i famma Gård
neml. Bonden med defs Huftru, fyra Barn
och Tjånftepigan fjuke af en med lika fymp*

tomer for aiJa fvår Feber 5 fjukdomen hade

börjats med froffa , eckel ©ch upkaftning,

fedan magplåga wed Diarrhee, mycken torft

pch hetta, Emetica och Rbab2rberina med
diJuerande drycker, famt behörig inftrutfion

T 5 för
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for Paftorloci, blefvo förordnade

3
famt hvad

mera jag til farfotens hämmande och vidare

utbredande funnit nödigt at i akt taga.

Bejkrifning på et van/kapat Fojler > in-

lämnad til Kgl. Collcgiimi Medicum d.

21 OBober 1790, af$ L. Westberg
M. D. Prov. Med. i Halland.

En Bonde- Huftru kom til mig den 2

September innevarande år med et Barn, för

at i defs enfaldighet föka bot för defs van-

Ikapligher,

Jag granfkade Barnet fom var 14 da-

gar gammalt , ftort och af godt hull och

fant öfra J5ppen beflå af 2:ne fmå flikar,

flulde från hvarandra til en tums vidd, hvil-

ka genom et frenulum voro fåftade vid det

ftålle dar dens caninus framkommer. Med*
lerfta delen af gomhvalfvef, emellan dentes

canini anda til vehim palatinum var borta

,

dar et benaktigt våfende i fammanhang med
bakerfta delen af Septum narium vifade fig,

och formerade et litet hvalf, fom man med
fkål hår fynes böra kalla gom-hvalfvet. Det-

ta hvalf agds en intim förening med öfre

delen af pharynx, utan velum palatinum,

fom Naturen val hos detta fofter danat, men

Pä
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på et, från det naturliga tilftåndet aldeles

fkilcit fått, emedan Velum Palatinum ej var

fåftarit vid det lilla gom-hvalfvet , utan häng-

de löft och Jedigt under det famma , kluf-

vit långs med tung-fpånnen , hvilken hår

med fina delade kött-fibrer formerade på ån-

dan af flikarne fmå Knappar, hvilka kunde
kallas tungfpenar^ Födan , fom Barnet för-

tärde, pafferade fåledes emellan gom-bvalfvet

och detta velum palatinum. Mun och Nå-
fa formerade en cavitet. Hela Septum Na-
rium var bevarad och af en ovanlig tjock-

lek 5 Concbae Superiores och inferiores voro

tydeiigen- at fe längs med deras gång. Fr^n

Nåfe-fpetfen och Sept. Nariuros öfre del

framfköt et gan/ka hårdt bro/kaktigt v^fende

til utfeende och ftorlek med en liten Våifk

Böna, förfedt på fin fråmre och tillika un-

dre de! med et frenulum, ftftat vid Septum
Narium, och ägande på des öfra del et runt

köttaktigt och hudat åmne, fom tillika var

fammanhångande med Nåfe - fpetfen , fa*r»t

ytterligare förenadt til fin fråmre del med
det brofkaktiga våfendet, genom et freru-

lum. Denna budlapp fynes hafva varit til-

åmnad at. med de förut nämde lapp-flikar

göra öfverlåppen. Det brofkaktiga våfen-

det var til den grad hängande, at det til

ftörfta delen cacberade öpningen af mun
och nåfa. Detta ömkeliga Fofter didde med
ytterfta fvårighetj Mjölken utran gemealigen

til
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til myckenhet genom nåfan. Det bro/kakti*

ge våfendet var, under det Barnet didde,
altid i rårelfe, och bidrog lika fom elre

käften vanligen gör, til mjölkens tryckande
ur bröftet. Barnets låfe var heft och lika

fom genom några befynnerlige hinder brutit.

Embets - Berätielje for År 17%$ > af P.

Unge. M. D* Provincial-Medicus i

Malmö Lån.

Redan i början af Januarii Månad fick

Jag högvederbörlig befallning , at emot Ve-
nerisk Sjukdom före/krifva Läkemedel för en
fattig Man och defs Dotter, hvilket ock få

fort jag inhämtat underråttelfe om de fjukas

filftånd genaftvårkftåldes, och fom jag ej för

tvånne Sjuke kunde refa iångft bort i Lånet

ej eller hade befallning dårtil, få underhöll

jag Brefvåxling hårom anda tils beråttejfe ti!

Konungens Höga Befallningshafvande inlopp,

at Sjukdomen intet allenaft angripit de före-

nårnde, en Son af 2 års ålder, famt et In-

Byfes-Hjon , utan ock fpridt fig til et nåft-

boende Hushåll, hvarföre ock min Med-
hjelpare Licent. Fries på Herr Baron
och Landshöfdingens befallning på ftåJlet

underfökte om Sjukdomen, fom befants haf-

va anftuckit 10 perfoner. Botemedel tillika

med
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med underråttelfe om dtfs bruk, om tjänlig

föda och varfamt förhållande , lämnades o-

fördröjeJigen; en befkedelig och ej okunnig

Man åtog fig ar. flitigt beföka de fjuka och
med Herr Proften fortfattes Brefvåxlingar,

hvaraf uti December månad röntes ögon-
ikenlig förbättring

y
fom gjorde de fjuke få

öfverdådige at de med hvarjehanda uffvåf-

ningar, i fynnerhet med Flåfks ätande och
Brånvins fupa.nde, få firade Julen, at de
enligt HerrProftens Bref, af d. 2<> Januarii

fiftledne, åro i fåmretilftånd ån någonfin til-

förene, hvarföre jag ock nödgades upfkjuta

med vidare förfök til deffa oförnuftigas bo-

tande, hvilket fedan väderleken blifvit blid

och de hunnit fanfa fig, båttre torde lyckas.

J Mars Månad inkom beråttelfe ar Ve-
ner ifk Sjukdom upkommit i Råfvinge By i

Torna Hårad, hvarom Licentiaten Fries un-

derfökte och fann en Huftru med 3:ne Barn
vara dåraf angripne. Medicamenter och nö-

dig förefkrift, jåmte flitig Brefvåxling med
Paftor Krögek faknades intet 5 men med de
Sjukas botande drog ganfka långt ut, för*

oåmligaft för deras flora brift på lifvets för-

nödenhet och Sockneboernes obarmhertighet,

dem Lårame hvarken med förmaningar eller

välgörande exempel fulleligen kunde öfver-
vinna. •

I famma månad och mot famma fjuk*

dom förordnades Medicamenter för en Pi-

ga
>
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ga, om hvilken jag haft flere Bref från defs

Paftor ocb lämnat lika få många (var dårå,

utan at jag fedan RA i Junii manad hört af

henne. Åndtehgen måfte jag på befallning

i O&ober månad bjuda til at för Venerifk

Sjukdom bota en P ga från Stebag i Onfjö
'Hårad , hvilket öfver förmodan lyckades

,

men fåg få mycket fvårare ut , fom hon
,

drifven urur fin tjånft, knappat! kunde få

tak öfver hufvudet, måfle Jigga uti et oel-

dat Rum och led brift på nödigt uppehälle.

Förutan defla hafva några mot famma
Smitta rådfrågat mig och Jjelfve betalt Bo-
temedlen*

De Mfte Sjuke hafva nyttjat Mixtura

Mercurialis Pharm. Pauperum eller och Pil-

ler af Mercurius Corrofivus Albus, tillika

med Laxer-pulver af Jalappa och Engel/kf

Salt, eller ock, då det ej gjordt värkan,

Pilulae e Colocynthide Compofitae. Syrupus

Mercurialis endaft för fmå Barn. Ungven-
tum Mercuriale togs ftundom til hjeip och

Mercurius Dulcis efter Clares fått ingniden,

tycktes fnarare bota får, på Låpparne, tun-

gan och i fvalget.

Bad, fom lått förelkrifvas och fvårligen

bos Allmogen vårkftållas, åro ej nyttjade,

och vårmen, hvilken få mycket på/kyndar

botandet öch af Sanchez anfes för oumgåo-

gelig, kan fåll-an af dem, fom alla års-tider

måfte vårda fin Bo/kap och förråtta alt /lags

ar-
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arbete, vederbörligen underhållas» Mfceli^a

förfeelfér i mat och dryck , famt den fälfl 1

tankan at man år botad, då fet onda mår-

keligen affagit, göra curen Jångfam eller al-

deles frukttös.

Beråttelfe om Farfoter och Ambets - F$r*

rättningar Ar 1789 uti Hjcrneboigs

Lån, til KangL Collegmm Medicum
injånd af B. Björklund, AJJ och

Provincial-Medicus.

Januariusi Uti denne månad, har jag

efter befallning til Ikalis Socken , refa före.

tagit , för underfökning och råds meddelande

emot en fmittofam feber, fom upkommit af

fjukt Referv-Manfkap, emot Vintren, eller i

November månad hemkommit från Helfing-

fors. Å andra ftålien i Lånet har dylik Fe-

ber denna tiden af famma anledning bJifvit

utfpridd. Denna Feber, hvaraf många i I-

kalis Socken varit angrepne och är/killi-

ge dödt, marktes mejl häftighet fortfa-

ra uti åffkilliga Byar dar i Socken.

Med Rödfot var den hos en del förenad,

eller hos var fjunde eller Åttonde, men
för öfrigt medförde den vanliga Rötfebers

Symptorncr, med Äckel, kråkningar och

fvår
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Ivar hufvudvårk, vårk i lemmarneoch ändfe*

ligen Feberflummer och yrfd. Flickar mark-»

tes hos fomlige. Tungan var gulaktig och
åndtelig torr, brun och mörk hos flere. Hos
många fjuke var en fårdeles fvår ftank, då
nian nalkades dem. Döden inföll emellan

det 9 och 13 dygnet, och tilfrilkningen el-

Jer brytningen af Febern, omkring det 14
eller 21 dygnet 5 dock påhöll ibland Sjuk-

domen uti flere veckor, utan mårkeJig för«

båtuing hos någre eller en deJ. Efter befök

hos de fjuke, fom åfven undflngo Medica*

menter, afgafs fkriftelig inftruelion om fjuk-

domens fkörfel och förhållandet hårunder,

famt prasfervatif-curen för de fri/ke, jämte

ået fvfedicamenter för nu varande och til-

kommande fjukas behof uppå en tid, qvaf-

låmnades i Socknen. Ifrån Ikalis Socken

begaf jag mig til Tajnerfors Stad, för un-

derfökning om Venerifk Smitta, hvarföre
xoagravoro miffiånkte, fom ockfå befans hos

en Huftru med några Barn i et Hus, fom
til Lazarettet dårpå fingo anvisning» Uti

Tamerfors Stad och Harju Capell tilgrånfan*

de, förmårktes åfven en Maligne och fmit-

tofam Feber, hvarföre både råd och Medi*

camenter afiåmnaäes. Uti denne månad fö-

rekom et fvårt Rötfår hos en Cache#i/k

Man fom flrickte fig Öfver nacken, axlarne

och et ftycke på ryggen och fom et par må-

nader varat. Mycken gangren intog detta
$

nvil-
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ken ^ndteligen öfvervans, hvarpå fåren ef*

terhsand tilhalnade. Ti! gangrens dampande

lom öfvergick hår och dar til Sphacel, vifte

(ig Abiinthium kraftigare ån China öCh an-

dra utvårtes medel. Morots-gråt, Campfoerf,

China m. m. jåmte fcarification utgjorde an-

nars utvårtes curen och China invärtes.

Februarius : Koppor gingo i Norfmarkä

Capell af Ulfsby Socken, hvilka hos en del

voro confiuentes och talrike. Deffe utbred-

de (ig ej til många Hållen och afftannade

dårpå. Uti Wouhjerfvi Socken tilgrånfande

,

voro Koppor af dylik art gångbare, fom ej

håller mycket utfpridde fig och med. /mittan

dar långe drögde. Uti Mouhjerfvi Socken

hade åfven Smittofam Feber upkommit, ef-

ter fjukt Referve-manfkaps hemkomft emot
vintren, hvaraf några på 6 a 7 dygnet fades

hafva aflidit, dock hade den dårftådes ej få

utbredt fig , fom på åtfkillige andra ilållen.

Uti famma Socken förehades i denne månad
befigtning å et mördat barn, af en Piga framfådr,

fom var fullgångit, och hade refpirerat^ eller haft

lif efter födfelen, men blifvit ftrypt af Modren
med etFörklådes-band, hvaraf var djupt mårke
omkring halfen, åfven hade hon, fom af mig up*

tåcktes, ftoppat blår i munnen och St halfen. Ät

hon förföktftrypa Barnet med bandet, bekände

hon, men trodde at detta var dfidt förut och ej

fullgångit, fom dock ej fans, hvarpå hon, efter

min ti! Hårads-Råtten gifne atteft härom, bekån-

X. B. Nio 20. U de
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de hela tilgången. Hon gick ockfå frampå
Sommaren härföre til döde» och blef i bå*

le brand,

Martiusi Röt-Feber var i Hvirtis Mo-
derkyrko Diftrid och i Cauvatza Capell af

famma Socken , i viffa Byar gångbar. Med
Medicamenter och undervisning om bruket,

var Socknen förut, efter min anftalt förledd.

Uti Björneborgs Stad förekom den ockfå

,

jämte flufs-febrar. Af den förra , fom af

Petechier var ibland åtfölgd , dödde en och
annan tidigare ån vanligtvis och på fjette

eller fjunde dygnet* Röt-Feber har annars

hela året igenom fortfarit uti Björneborgs

Stad.

April : Jag begaf mig mot flutet af må-
naden til Weifilax Socken i Lånet, för en

fmittofam Feber , fom i Februarii månad
haft fin upkomft, hvarvid voro följaktige,

hetta, feberaktig puls, hufvudvårk, vårk i

lemmarne, Äckel hos en del och hals»fjuka,

yrfel, feber-Hummer* Ofver kylningar, med
heta omväxlande, klagade många under he-

ja fjukdomen. De af fjukdomen döde ut-

gjorde 10 perfoner, och då befTntelige fju-

ke ungefår <fo. Emellan det 9 och 13 dyg-

net hade döden fig inftålt, hos de fom hår-

uti afiedo, och fjukdomens brytning vid det

14 a 15 dygnet, el uru någre höllos rlere

veckor vid fången, utan kånbar förbättring

håiunder. Efter flere fiukes belök, öfver-

låm-
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lämnades til Kyrkoherden i Förfamlingen,

Medicamenter för de fjukas behof, jåmte

/knftelig anvisning om deras bruk och för»

hållandet få för de frilke fom fjuke, under

gångbar fjukdom. For de fattige blefvo

fria Medicamenter aflåmnade å MedicinaU
fondens rakning. Denne imirtofamma Feber
afftannade frampå fommaren och har fedan
ej förfports. För elaka och fammanftytande

Koppor, (om voro hår/kande i Socknen, af*

gafs tillika råd, jåmte /knftelig undervisning

la om berednings-curen förut , fom /kötfela

därunder* Uti Karku Socken gingo åfven då
för tiden Koppor af lindrigare art. En gam*
mal Man

5 6 mil härifrån^ hade hela Höften

förut och vintren varit befvårad af Haematu*

rie, af Gyllenådrens obviation och kallande

på njurarne, hvaraf Gyllenådern ej feck or-

dentelig våg och utbrott* Efter Friktioner å

ryggen och KoiiTet, imbad i Såtet, åderlåt-

ning å foten, Iglars applicerande i Såtetj

öppet lifs hållande med Medicamenter efter

mitt råd, fom omfider feck infeende öfver

Curen, framkom den ej ånnu > til defs en
ftolpille al Aloe och Honung fammankokat
applicerades, då Gyllenådern ftraxt viffe (ig

ock kom mer och mer i ordning, efter förnyat

bruk andra gången jåmte dårpå Pyrrnonter-

vattens bruk, hvarefter Gyllenådern blef or-

denfelig och ingen Haeraatmie fedan före-

kommit. Regionen å njurarne frotterades

U 2 med
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med lika delar af Ättika och Brånvin en tid

dageligen, en gång om dagen, fåfom ock
Emplaft: Diapompholigos Särs dåröfver. Chi--'

na Decod nyttjades efteråt at gifva njurarne

ftyika. Denne Man hade tillika varit Poda-

gricus i '30 år. Samma Tvlan har häftigt dödt

i år r
efter nägra få dagars Ifchurie och tii-

kommen inflammation i blåfan, hvilken kants

töm och hård utanpå. Hicka , inflamma-

tion utmärkande, infan fig fnart ifrån början.

Koppor hos en del fammanflytande och hos

en de! mera fkilde, dock talrike, voro

gångbare i Björneborgs Stad och omkring

på några ftållen, men fortforo ej långe, får

ån de aldeles uphörde hår på orten. Oåkta
Koppor förekommo åfven. Fluftar af för-

kylning härrörande angrepo många.

Juniusi Til Harju Capelf i Birkala

Socken affåndes Medicamenter för Röt-fe-

ber, emedan de förr och vid början af å-

Tet gifne, åtgått. DeHe hade hos de fjuke

vifat nyttig värkan, dock hade fjukdomen

ej uphordt, ehuru den aftagit dårftådes. En
Man berättade, at han för Stenpaflion, hvar-

af han varit långe befvårad, funnit (ig måft

foulagerad af torkade Rönnebårs .förtärande,

til 5 {tycken hvarje morgon på et halff års

tid. Under bruket håraf har omlider myc-
ket grus afgått och han funnit (ig båttre och

med minfkade känningar håraf och Sfenplå-

gan. För Ful/fog ikali denne hus-cur oftare

med-
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medfört god vårkan , at tunna vattnet af

Tjära, med pulfveriferat Svafvel blandat ta-

ges , fom fmorjes omkring halfva leden,

hvareft fulilaget år och under detfamma

,

hvaraf varken fnart fkall lindras och det 6f-

riga fedan lampa lig båttre. Annars har jag

mårkt at fårlka Dulcamarae-bl&l , &5tte eller

oftötte lagde omkring Ful/laget och leden

,

fnart lindrat denna vårk , ibland aldeles for*

tagit. En del af Allmogen brukar, enar

den kan åtkomma, Arfenic flott, at lägga

uppå /Kådan, fom år fkadeligit. Den 16
Junii öpnades lill-Raumo Brunn hår å orten,

for Brunns-Gåfter, hvarvid infunno fig fr5r

Fluflar 2, Hofta 2, rinnande Ögon 2, Rheu-
matifme 3, Arthritis 2, Hypochondrie och
Magpatltoner 9., Hyfterie <j , Lienterie i

,

Taer.ia 4, Friefel 1, fumma 31 Perfoner.

Alla hafva håraf blifvit lindrade och forbått-

rade och någre hulpne. För Binnikemask

hafva tvånne tagit Fiticis-pulvret hemma och
utom Brunnen, på en dag, med en Thee-
coup gröt blanuat, hvilket, efter deras tyc-

ke mindre befvårat fmaken och ej förordfa-

kat äckel och upftötningar därefter och dock
at Bennikema/ken efter Boli tagande ^årpa

afgått , nemligen bos den ena en Mafk med
fina andan a 12 alnar och den andra 2:ne

hela Mafkar til 20 alnar, famt en afbruten

til 9 alnar, tillammans 29 alnar. En tog

Pulvret uti förfta glafet vid Brunnen, med
U 3 vat-
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vatten och 2:ne timmar därefter Engelikt

Salt 2 och et hälft Jod, med m*fks afgåen-

de, fom ej kom at matas. En har fluppit

en långvarig hofca igenom Brunnen, hviiken

hos den anJra förbättrades. Lienterie har

bJifvi? botad, under bruket af magftyrkande

medel härjämte. I*ör Rheumatifmer hafva

2:ne blffvit maftadeJs hulpne härigenom.

Den 2 Aug. Hots Brunns-curen.

Julius: Er fvärt Ros utflag hos en Fru

hade i denne månad at (kåta, hvilket var

en Eryfipelas Veficularis, fom intog hela

vånftra Benet och Foten til et ftycke på lå-

ret, fom voro uplupne i en blåfa. Hon ha-

de uti flere år haft Friefel, tidtals och dage-

ligen känning af Gikt, Til Rofens åkomft

torde gifvit anledning en någon tid förut

tillåkt Fon'enell under knäet å (amma Ben,
fom hon for 7 år fedan, efter mitt råd lå-

tit fatta, utom oförfigtighet i diaet och lef-

nads-fått, famt nyligen förut tilkommen för-

kylning. Innan Rofens utbrott, kände hon

en vecka förut (ig mycket tung i Kroppen,

Rofen flög et pac gån^or up åt hufvudet

och bröftu, hvarpå följde i förra fallet yr-

fel tfch yrande och i fenare ftark andetåppa

och klämning i bröftet, men fom öfvervans.

Då Rofen begynte fträcka fig längre up för

låret och hotade at gå til underlifvet, tyck-

tes den hindras och därföre grans fattas i-

jenora Spanftfluge-Plåfter på en remla likt

et



# ) o ( # Bil

et Band, utftrukit, fom lindades omkring

låret utom Ros-utilaget, hvarigenom Ros-/kår-

pan fick tilfälle at dårftådes något evacuera

fig. Öfver denna grans ftråckte Rolen fig

ej vidare. För Rofen nyttjades fambucina

invärtes och utvärtes, nitrofa, arT6rande me-

del några gångor, diluentia och til Hut Chi-

na Decod efter anledning dårtil. Spanfk

Fluga och Senapsdeg å den fri/ka foten och
benet, at hålla Rofen ifrån hufvudet och de
öfre delarnej åfven Senaps-deg någon gång

under den fjuka foten. Til Hut öfverblef

en hård fvulnad i Foten, men ej i benet,

hvarå lades Diapompholygos Plåfter med til-

fatte myrrha, Campher och Fläderblommor.

Detta Plåfter omväxlades med Diachylon

och Melilot-plåfter jämte nämde tilfatte in-

gredientier, hvilken fvulnad långe fortfor in-

nan den häfdes.

Auguftus : I början af månaden före-

togs refa efter befallning til Ikalis Socken
hvareft Röt-feber ifrån årets början varit

härskande, ock hvaitil kommit emot Som-
maren fvåia Koppor. Af Rötfeber hade i

denna Socken, utgörande 5000 Själar , blif-

vit döde 50 Perfoner och 27 Barn i Kop-
por ifrån deras inkomfi i Socknen. Hos nå-

gra har denn* Feber, eller hvar 7:de eller

8:de , varit åtföljd af Rödfot. Kopporne
hade då och då lämnat hinna och Räck å

ägonen efter fig* Härföre förordnades af

U 4 mig
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mig nödige bote- och prefervatif-medel f6r bag-

ge Sjukdomarne, jämte det fkriftelig anvisning

lämnades om bruket och förbållandet under

fjukdomen. Före Koppornes åkomft tilftyrk-

tes Tjäruvattnets bruk , fåfom berednings cur

ochat få kopporne därigenom af något mildare

arr. Uti Wefilax Sotken hade Rötfebren

frampå Sommaren afftanat, men Rödfot yp^

pat fig, hvarföre efter inhämtad kunfkap

härom tilfälligt-vis af refaode, jag ditfånde

ikriftelig tinderråttelfe om ijukdomens <kÖN
fel, jämte förtekning å behörige Medica-
jnenter häremot, famt deras användande i

denna fjuka. För Rödfoten hade iomlige

brukat Ledi Decoft, fåfom et nu mera kändt

JVIedicament, med förmån och fjukdomens

<5fvervinnande. En Huftru et par mil häri-

från , fom i flere fir haft öpen kräfta i an*

figtet, dödde håraf denna tiden. Hon ha*

de ej anvåndt något medel härföre
,

gått

fländigt med ohöljt anfigte och då hon biif»

vit åtvarnad at täcka det för luffens åvårkan,

yttrat fig at hon kände mindre plåga då an-

figtet och fåren voro bara , ån täckte. O-
gonfjuka angrep flere på en trakt, hvaremo!

Almogen förikafTade fig torra Kringlor ifrån

Staden, hvilka fönderftötte och med vatten

fqgtade, pålades fåfom omilag uppå ögonen

med lindring och hjelp, efter deras mening.

Cholera eller Gallfjukor förekommo denna ti*

den hår och där.

Seg-
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September: En Hydropica med Afcite

bt-fvårad, hade i några år friat fig från fjuk-

domens tilvåxt och blifvit nåra botad, ige-

nom Cremor Tartari efter mitt råd, Rheur»,

lamt SciiJa-vin och Ene-decoft, jåmte Amara,
ömfevis brukade 5 neml. Scilla-vrn den ena

dagen och Amara, famt den andra Rhéurn
och Cremor Tartari. Dä fjukdomen nåra

gifvit lig , uppehöls flere månader med bru-

ket, och dä den åter tilfog nyttjades fam-

ma Cur, en tid med förbättring. Omfider

efter uppehåll på längre tid, tiltog fjukdo*

men i haft och horn dödde af fvår afci-

te eller Buk-vattufot. Sjukdomen hade ef-

ter hand börjat efter en Barnfång. En Man
ibm hade öfverlefvör.af Rödfot, med tåta

trångningar til fiols , hvarvid var förenad

Veber, fom medförde yra om natten, nytt-

jade efter min forefkrift Gummi Arabicam
och Bplus armena upJÖfte i vatten, hvarige-

noM Sjukdomen efter få dagar gaf fig och
altlanmans uphörde. För Lungfotigas Diarré

hee emot flutet, har famma drick* varit nog
lindrande och ftiilande. Fårfk Håggbark
har för ftark vårk pålagd, varit lindrande*

Otfobcr: Vid början af denne månad
atftaldes refa ti! Åpeis och Kojonperå Byar
i Loimioki Socken , för underfökning om
'Venerifk fmitta, då efter lamtelige Innevå-

parenas beligtning , fom utgjorde 130 i ena

och 150 i den andra af deffe Bjar
, 7 per-

U 5 i*
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foner i Åpéis och trenne i Kojonperå, fun-

nos med fmittan^befvårade^ fom måftadelen

til Lazarettet i Åbo fingo anvisning. Emot
/lutet af (amma månad företogs refa, efter

HögväJiofL Landshöfdinge-Åmbetets Skrifvei-

fe lom bekoms efter hemkomften ifrån Loi-

miocki, til ikalis Socken, får Rötfeber och
Rödfot , hvilkeo fidfta längre, frampå Som-
maren yppat fig, famt fedan tiltagit. Röt-
febren hade fuller efter min fifta varelfe i

Socknen något fagtat fig -på en tid, men
vid Höftens intrade , åter börjat at utbreda

fig, hvarföre råd för bagge åftundades vid

min ankomft til Socknen. För Röd-foten
afgafs fkriftelig underråttelfe om botnings-

fåttet, famt defs behandling, jåmte preferva-

tif-curen för de frifka, få(om ock Medica-
menter aflåmnades för de fjukas behof uti

bagge. Uti hemvågen , då Tyrvis Socken
igenomfors, afgafs råd för Kikhofta, fem
dar yppat frg*

ISovembexi Uti Vambula Capel! och
Hvittis Socken befigtigade jag en litet före

Midfommar död Karl, därpå jordfåft, til defe

Hufvud/kål, hvarom och huruvida den fått

någon /kåda och brott igenom et fall före

döden , af Dommaren åftundades uplysning,

A Hufvud/kålen befunnos tvånne Fiflurercch

en remning, nemlt en ftark remning, fom
gått igenom, nära vid Sutura Lambdoictea,

å det högra Os Parietale* En Jåog Fiflur å

det



# > o ( * 3T*

det vandra os Parietale,famt en FifTur h os

Occjpitis. At döden håraf hårkommif,' för»

klarades , ehuru den efter några dagar åkorn-

mit och faft den fjuke klagande öfvtr fvår

hufvudvärk, med mera, kunnat gå uppe*

En gamma! Man af 7oår, dödde efter våld-

fam contufion och klämning å Tefticlarne

Penis och et Bråck i ena ljumflcen, hvilken

klämning honom tilfogades af arghet och
upfåt af en annan fora hade bemäftrat fig

honom ochkull/lagit och på det fåttet hand-
teradt. A Tefticlarne och Bråcket var gan-

gren och Sphåcel flycketals. Penis öpfkuren

var blodig innuti. Inflammation af Bråcket

firackte fig in i lifvet måft på den fidan.

Suppreffio Urinae med många Plågor följde

härpå, fom måft varade til döden, hvilken

12 dagar därefter åkom. Härföre hade ej

något blifvit brukt utom det at /kådan i

förftone blifvit fmord med Camphert - Bran.

vin.

December : Nu började en fmktofam
och rötaktig feber med hvilken Dyfenterie

hos en del var förenad, at utfpridas igenom
hemkommit Kronans Manfkap, Reierver,
Tråffkuflcar och andra. Igenom hemkomne
Timmermän ifrån Armeens Flotta , lamt Kro-
no-Båtsmån, få ifrån Carlscrona, fom Sveaborg,
hade en dylik Feber i Kyro Socken yppat
fig, fom gaf anledning til anbefalt Åmh ts-

refa Qti Januarii månad innevarande år dit

til
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fil orten» Nåmde Feber har en lång tid

fortfarit dock omlider uphört, ehuru Råtfe-

brar utan blodig Stolgång, förr vanlige, feder-

mera har och dar, fåiom ock hår i och
omkring Björneborgs Stad, förekommit.

Kikhofia har på et och annat ftålle förfports,

fpm federmera dragit lig hit til orten* En
Kråftikada j anfigtet hos en Fru 8<f år gam-

mal, hvaraf det vånftra ögat bortvårkt och
et hol i kinbenet, tillika rned näsbenets på
vånftra fidan bortfrätande, upkommit, har i

fyra 'år af mig blifvit /kött och ej fått tilfa-

ga til ftörre vidd och djuphet än en flor

Moufquett-Kuia tii denna tiden, igenom

Kvarjehanda medels bruk, -fåfom Morots-om-
Jflag och faft, Röd-befs och andra gröna

fclids fafter af en mild och diluerande art,

jÄfe orrflag ibland af fjelfva växten , kros-

fad och pålagd. DeXsutom har blifvit nytt-

jad ut- och in vårtes China-Decod , Aqua
Saturnina uti fåret, ibland med litet Ter-
pentin blandad, famt til fårets täckning och

förbindande, Diapompholygos och Polychreft-

Plåfter Ph. Sv. För åen fvåra åtföljande

varken dag och natt, har hon tyckt at en

blandning af vinättika, vatten och litet Köks-

falt efter van Suietens förflag, gifvit båfta

lindringen och omlider båft kunnat tålas.

Af Ättikan togs en eller 2 droppar til 20
droppar vatten, hvartil fedan litet Kökfalt

tillades, Mjölk-diaet och Vegetabilisk Dtet#

har
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har blifvit ordinerad, famt öppet lifs Iiållan-

de , fåfom hon var fallen för obftm#ion« I-

från detta eller närvarande års början har

/kådan tiltagit, jämte fvaghet dag från dag,

tils hon för et par månader fedan, dödde.

Gonorrhoe och lues , eller inrotad Venerifk

Sjuka har hos flere detta år 1739 k'aft at

(kota. Renande injektioner hafva vid Go-
norrh. ibland blifvit brukte* Lif-modrens

omftjelpning har hos en Primipara i fjärde

månaden förekommit, hvarvid moder-fjnap-

pen legat vid öfre kanten på Isbenet. Stam-

man å urin och förftoppning , har varit

härjämte, dock at Cathetern , ehuru den
med fvårighet blifvit applicerad, kunnat an-

bringas. Detta tilftånd har varit uti 4 vec-

kor, fom fedan efter hand bättrats, dock
har Cathetern uti nårnde 4 veckor dageli-

gen behöft brukas. Med et fulJgångit \ef-

vande Bawi har modren i råttan tid blifvit

förlöft. Modren har trodt, at denna hån-

delfe upkommit efter Urinens hållande i

längre tid och ftark åkning därpå fåfom fnörd.

Denna Primipara fom jag då och då befökt

har Barnmorfkan Madame Sandelin, en e-

xaminerad och fnåll Barnmorfka fkött , och
fom förr med mig öfvervarit et fådant til-

fålle. Detta år 1789 har hon förlöft en
Huftru med Barn af nog vigt och af ^mar-
ker och et år förut,' famma Barnaföderska 3

fom då var Primipara, med et Barn af 12

ma£
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markers vigt , bagge GdiTar fom ånnu fefva.

För Procidentia Uteri och Vagins, brukas

liäfftädes af en Gumma enigenomborad Ku-
la af Flarn, fom fkall val uppehålla Vagina
och {lärka denfamma. Procidentia af 2o år

(kall därmed blifvit fäftad och hulpen. At
detfa åfven kan värkftållas med andra vanli-

ge Peffaria , infes, hvarvid inflammation i

början bör afvårjas. Såfom en Hus-cur får

ögonens inflammation och ftårkande däref-

ter , brukas af åtfkillige Brånvin en del

,

hvilket, fedandet itåndt af-Iågat, biandasmed
4 delar vatten, hvarmed ögonen tvått2is

9
el-

ler at hålla en klut, härmed fugtad däröf-

, ver. Detta kan dock ej prefereras för kallt

vatten och Aqua Saturnina därjämte, under
varande inflammation och rådnad. Uti Björ-

neborgs Stad och Kyrkogäll, beftående at

en liten del eller 10 Byar af Ulfsby Soc-

ken, hafva år 1789 blifvit födde. 124 Barn
och döde 1 17 Perfoner. At de föddas öf-

ver/kott varit få litet, hårrörer til flörre de-

len af gångbara och fmittofamma fjukdo-

mar. I år 1 790 har en maligne och fmit-

tofam Feber hårftå<des varit hår/kande.

fif.
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Väderlek ock gängbara Sjukdomar i

Stockholm 7
Månaderne Januarius 7

Februarius och Martius 1790

Januarius var Barometern hogtt d. 21

:

26,08» — Ldgft d. 13: 24,9v — Ther*
roometern öfver Fryspunften hogft d. 13 ; 8
gr. Under lågfl d. 26 : 6 gr. d. 3 i : 9 gr.— Vinden merendels V* med dragning åt

S. och N. men mot flutet O. med någon
dragning åt wS. och N. — Rågn d. 7 , io,

12, 13. — Snö d. 8, 2f , 27, 29, 30 och

31 , dock til ringa mångd. — Norr/ken d*

2, 14, 15 j 19, 26. — Ring kring Solen

eller Månen d. 22.

Februarius var Bar. hSgfl d. 19: 25,69.

Lågft d. 13: 24,75. — Therm. öfver Frys-

punkten hogft 8 gr. midd. d, 22, 265 9 gr»

d4 25. Ugft under d. i: 9 gr. — Vinden
hela Månaden V» med ömfefides dragning,

en enda dag N. d. 28« — Rågn d. 7, 24,
27* — Snö d. 12, 13) I4

?
16, 28, dock

til ingen myckenhet. — Ring kring Månen
d. 1, 21, 22, 23* — Norr/ken d. 9, 14
incl. 18-

Martius< Bar. hågfl d. 19: 26,07.

Lägft d. 10: 2<>,I8. — Therm. hågfl d.

18 morg. 6 och midd. 9 gr. öfver, lågfl d.

5: ir gr. under Frysp. — Vinden N. til

d. 8, fedan V. til d. 24, därifrån O. til

mot flutet, då de 2 ftfta dagarne bief V.

dock
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dock altid med ömfefides kaftning. — Rågn
d. 3, II. — Snö d. 1

3
2. — Norrfken d.

7, 8> II > 14? 20 incl. 23, 24. — Våder-

io] d. 3, <f, 29. — Solftrimmor d. 9^ 10,
13, 28) 31- —- Ring kring Månen d. 26.

Sjukdomarne voro dels inflammafori/ke,

fåfom Pleuritis, dels Catharra!e,fåfom Hals-flus-

fer ochHofta, famt Intermittenfe Febrar,de!se-

pidemilkeaf Maligne-Febrar, upkomne genom
lrnitta af hemkomne Sjöfarare, fom likväl i

förfta början blefvo genom kioke förftgtig-

bets-mått qvafde, utan at få fpridas omkring

och Hutades med några få perfoners död.

Koppor hafva ock varit någo* gångbare*

jQito under April, Maji och jfunius

1790.

April 1 Barometern nog hég
9

fynnerli-

gen de 3 förfta dagarne, 26,18 oc^ ingen

gång lägre ån 25,36 d. ir* — Therm. måft

under o, utom de 3 lifta dagarne, 5 gra-

der i ^ morgonftunder dé £, 9, 10 , 19,

20, d. 30: 5 gr. ofver. — Vinden måft N-
med dragning åt ömfe fidor. — Rågn in-

gen dag. — Snö d. <>, 6 , 85 9? d- *?

Urväder, 22, 23, 04. — Norrlken d. 2,

4, 9) 10, 16, 17, 25, 2?, 29, 30. —
Ring
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Ring kring Solen och Månan d. 26. Må-
tten den 29.

Ma;/: Bar. ånnu hog, d* 12: 26,T2*

L^y? d. 16, 2f,<> I. — Therm. altid 6f-

Ver O. Hågfl d. 27, 13 grader 5 lägft d.

18 > 3 grader. — Vinden O til d. rf med
fido-dragningar, fedan ombytlig åt alla an-

dra ftreck. — Rågn d. 15, 24, 2f , d. 27
Hagel och Åfkeblandat. — Norr/ken d. I

,

2, 3, 6, 10, ii. — Solftrimmor d* 5*
17, 24, 28, 29.

^

Juniusi Bar. jåmn, ej högre ån 2<5,78

d. 19, lägft d. 24, 25,26. — Therm.
hogjl i morgonftunden 14 gr* d. 2, 10 , ir,

16 , 21, 22, 24 j 27, 28, /<gy? f. t. d. 17

9 grader, middagen geck til 18 grader d.

2, 3, 24, 19 grader d. 27, 20 grader d.

lo, 16, 21 grader d. 21, 22. — Vindeft

Ombytlig åt alla ftrek , dock ofta N. —
Rågn d. 4, 7, ii, 16, 17, 20, 22, 29
30, dock utan ömnighet. — Hagel d* 6*

28- — Å/ka d. 14- — Solftrimmor d. 5
7, 18, 21 , 22, 26, 29.

Sjukdomarne voro nu en allman och
envis Remitterande, famt fluteligen etter

tjänlige medel intermitterande Feber, fora

ofta recidiverade. Hos Barn Koppor, Hals*

fluffer och Scariatina mot flutet af Juniusi

X.B.N.-02X. X Dito
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Dito Manademe Julius, Auguftus ock

September 17^)0.

Julius: Bar, någorlunda jåmt håg d. 2%
25,90 d. 14, 25p2. — Therm. hågfi 20
gr. en enda dag d # 31. Lägjl Io gr. d. g,

9, IO. — Vinden N. til d. 12 med få får-

ändringar, fedan ombytlig på en och två da-

gar åt alla våderfheck. — Rågn d. 3, 5,

7, 8, 9> *°> I 1 ? I 2 * 13, 14, 16, 21,
22, 23, 27, — Afkerågn d. 1 , 6. — Sol-

rök d. 30. — Solftrimmor d. 4, 29.

Augujlus: Bar. Jjka jåmn, hogft d. if ,

2*,7o. £<*&/? d. 29, 2^10. — Therm.
ZbJ^y? d. 4, 19 gr, morgonen, 20 middagen.

Lägft d. 21, 9 gr. morgonen, 14 gr. mid-

dagen. — Vinden fållan ftrång, måft S med
fcaftning åt bagge fidor , några få dagar N.
med dragning måft åt V. — Rågn d. 2,

3, 5, 10, II, 16, IJ, 20, 23, 24, 25,
36, 28, 29, 30. — Alfca med Hagelbian-

dat Rågn d. 6, 7, utan Hagel d. 27. —4
Solrök d. 4.

September: Bar. nåfta lika fom forrj

ib^y? d. 30, 25,865 lägft d. 4, 25,co. —
Therm. öfver O hogft 13 grader d. 1 , 16
morgonen, 17 gr. d. 13, vid O. d. 27 om
morgonen. — Vinden mycket S. med fido-

kaftningar, efter den 26 mer N. dock ofta

blandning af V och O. — Rågn d. 1 , 2

,

33 4, 5, IO, II, 13, IU 16, 20, 21,
25;
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£<j k — Hagel & 26. — Norrflcen d. 6, 7 $

I3j 30. — Ring kring Månen d. 29.

De envife Intermitrente Febrarne bör-

jade i Julii månad minfkas. Halsfluffer,

med Scarlatina hos Barn blandade, Cathar*

ral-hpfta och Rheumatifmer, blefvo mer al-

månne* 1 September vifade (ig Kikhoftaj

Koppor förtforo hår och dar, Dock var

fjukligbetea detta qvartal dräglig.

Biograptrie Sfver Medicince Dofiorft

Wålborne Herr Evald Ribben y Jom
cifled pä Ulfstorp i IVeJiergothland d9

11 Stpt. 1730.

Han var åldfte Sonen af den hos ofs i

51/kadt minne altid lefvande bibehållne , föc

flere år fedan framledne^ vårkelige KongL
Archiatern och Praefes i Kgl. Co!J. Med. E*
vald Ribe och föddes d. 30 Nov. i73ö.
En Gudfruktig Mor , Fru Johanna Hovet

f

fjelf född och upfedd af rika, men för flrån-

ga feder kånda Föråldrar, danade förnåmli-

gaft hans upfoitran , fom fedan forffattes ge-

nom enfkilte Låromåliare, hvilke förändra-

des alt efter fom Jians, med tilvåxande ål-

der , tilfagande tramfteg fordrade. Den (Ifte

i fynnerhet, en för grundelig lärdom känd
Man, Dan. Herweghk, då Phii. Mag. och
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fliiteligen Bi/kop i Carlftad, odlade med få-

dan framgång hans vett och kunfkaper, att

han redan på i6:de året anfågs flucklig at

lämnas tig fjeff, för at fortfåtta fina Studier,

Han fandes då på egen hand ti\ Univerfite-

tet i Upfala, hvareft han, fåfom en Medi-

cinsk Ättling *) ftraxt anmålte tig, och blef

uptagen i Medicinska Facultetens Matrickel.

Jåmte det han hår blef en uproårkfam

åhörare af en v* Linn6s och v. Rosensteins

Förelåsningar, vinlade han fig förnåmiigaft

om Mathematik och Phyfik, hvartil han för-

ut lagt god grund, famt om både de lårda

och främmande Språken*

Fadren , fom ville ikynda med fin Sons

framfieg i Medicinen, men kånde de, o-

aktat

*) Farfars Far, var Mathias Ribe; Kongl. Hof-
Chirurgus.

Farfar Evald R. Kongl. L?f-Chirurgus, Öfver-Di-
recteur för Chirurgiika Societeten.

Fars Farbror Mathias R. Kgl. Arch. och Prsefes i

Kgl. Coll. Medicum, adlad i Sverige, åndrade nam-
net til RiBErt.

Far Evald R. (v . fupra) Adlad i Sverige ar 1746,
årnade behålla urgamla namnet af fin Slågc, fom
hårftammade från Mecklenburg ; men Barnen fora

fingo bekråftelfe på Adclllcapet år 1772, antogo
et gemenfamt namn, Ribben, med nu mera Corpo-
ralen vid Kgl. Lif-Dnbant-Corpfen Math, RiBe,
Adlad fiftnåmde år, Son af

Farbrodern Carl Fr. Ribe, Korigl. Lif-Chirurgus;

OQJi titulair AffelTor#
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aktat en v. Rosensteins flora förijånfler, då
varande fvaga tilfållen til öfning* i Anato-
mien, /kickade honom dårföre år 1752 til

Berlin, fom nu ågde en berycktad Hög-Sko-
Ja få val för Anatomie, fom alla öfriga til

©n fullftåndig Medicine hörande delar.

Hår blef han en idog arbetare vid en
Meckels Theairum Anatomicum, och trä-

gen åhörare af defs Phyfiologifka Förelåsnin-

gar. Betingade (ig i Penfion hos en Heimc-

kei, för ät hafva få mycket nårmare tiJfålle

at dageligen låra, fe och öfva fig i alla Chi-

rurgi/ka Operationer, famt förlofsnings-kon-

ftenj fölgde honom åfven i defsa delar tro-

git i det bekanta Berlinfka Charité. — Van
genom fin flit en Muzels van/kap, och feck

åtnjuta hans enfkilta få val undervisningar,

fom handledande til Medicin/ka pratiken i

berörda Sjukhus. Förmåner, få mycket o-

fkattbarare för honom, fom han kort efter

fin ankomft til Berlin fådt den bedröfveliga

tidning , at Förfynen redan behagat hådan-
fcalla den, på hvilken han förnåmligaft gjordt

fig rakning at få til ledare, då han framde-
les /kulle anträda fin råtta Medicin/ka bana.

Han tilbragte dårföre nåra
<f

år i denna för*

tråftelige Skola, hvarefter han förfogade fig

til Paris.

Samma åhåga at låra, famma flit åtfölj-

de honom åfven hår. Under en Ferrein,
PätiTj La Faye, Louis, under en Nojllet,

X 3 **••
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Rouelle, DAvm,alle, livar i (it ämne, kän-

de får de ypperligafte på den tiden, fingo

hans kunlkaper ej allena mera ftadga , utan

ock ny tilvåxt* Hos den fiftnåmde fårvårf-

vade han (ig i fynnerhet öfning och årfaren-

het i alla Operationer, fom vid 6gats Sjuk-*

domar böra anftållas. — Dageligen belökte

han antingen ået ofanteliga Hotel-Dieu, el-

ler det vål handhafda Charité. — Med H:rr

Guettard, Bordeu, Missa, plågade han et

förtroligt umgänge och feck genom dem en

noga kännedom af den båfta Franfyfka Lä-

kare-Methoden.

Efter pä detta fatt tilbragte goda 3 år i

Frankrike, hedrade Medicinjfka Collegiuro

i Stockholm honom med kallelfe til Adjun-»

eluren vid det dårftådes på Rikfens Stånders

tilftyrkan nyligen inrättade Theatrqm Ana-

tomicum, hvilket han ock åtlydde och ifoU

jje dåraf begaf (ig år 1759 dit tilbaka,

Flere år hade han altfå viftats utom Cit

Fädernesland, och det fornåmligaft få väl un*

der en ålder, i hvilken ur/kiljnings-gåfvaa

båft bildas och måft ftadgas, fom i Stater,

bvarefl ingen inhemfk eller främling, ägde

fcvarken tilfäile, eller ock ån mindre rått at

blanda fig i ämnen, fom endaft tiihöra dem
fom handhafva Regeringen ; hvareft däremot

Jwar och en, faftån under ftörfta Politifka

tvång, likväl njöt den Ijufligafte af alla Bor-

geliga friheter, den; at tänka fritf, i hvad

åm 6»



# ) o ( # S27

Imne man lyfle. Nu tvärtom, fåg han fig

mklt ibland åfvenfå många oförmodade Stats-

man , fora han nåftan träffade Medborgare 5

men fann därjämte at under namn af ftörfta

politifka frihet, friheten at tanka efter behag,

hår var fjättrad. Okunnig i Statskonfteo och
ovan vid tanketvång, vardt medborgerliga

famman-lefnaden honörn ganfka tung, och

han tyckte fig vara främling i Tit eget

Fofterland. — Förfta motgången* En annan

var, at han i fjelfva fin nårmafts förman,

träffade en Perfon, fom ehuru af verklig och

utmärkt förtjenft i fin Vetentkap, nu tycktes

hafva mindre affeende på Adjunflens fkick-

Hghet i fyfslan, ån deltagande i de fkiljack-

tiga politifka tankefått* Oböjlig til det fe-

nare, feck R. fnart fagt, vid förfta utöfnin-

gen af den förra, röna en fådan motbju-

dande värkan af ovilja och mifsnöje, at han

ftraxt be/löt, ej allena at återhämta fin förra

frihet, utan ock at fnart Jämna en ort, den

han framför alla ållkade, men hviiken för

närvarande icke bjöd honom en behaglig ut-

figt Ytterligare hår/kade vid famma tid ho*

ofs en företrädes-tvift emellan tvänne Corpfer,

hvilka för deras gemenfamma föremål, hål*

fa och lif, icke borde föka annat företräde,

ån Jet fom år grundat på fkicklighet. Han
kände bägges lanlkyldiga värde, trodde fig

höra til dem bägge; ogillade dårföre hela

tr ; - umnet och hatare af tråtpr i allmäto-

X 4 het,
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het, var han få mycket mindre hugad at del#

jfaga i denna.

Alle defle omftåndigheter fåranlåto ho-
nom at följa en forefats, fom hans kallelfe

til Sverige afbrutit, at refa til England.

Nu vårkftålte han den, och for ånnu famma
§t 1759 til Gfitheborg, får at därifrån be*

gifva (ig til London. — Under fit korta vi-

ftande i Stockholm, hade han likvåf fått åt-

fl&illiga tilfållen at aflågga vackra prof af fär-

dighet och en lått band i Chirurgilka ope-
rationer. I Gåtheborg blef hans (kickligheÉ

dåruti åfven fnart yppad, och därigenom
grunden lagd til den lycka fom 10 år fena-

re väntade honom dårftådes* Men han lkyn«

dade til London, dit en Huntejrs, Macken*
zies och Archeäs namn långe dragit hans

tug. —

-

Under den fårfta arbetade han hår ä
nyo och med fårdubblad luft i Anatomien.

Mackenzie blef hans andra Mentor i Får-

lofsnings-konften, och hos den fiftnåmde feck

lian Jåra båfta fåftet at qmgå med ympade
Koppor. Guys Hofpital får fjuka, blef en

py fårtråffélig Skola, hvareft han, får Medi-
cin/Ha pratiken följde Herr Munckj,ey, Hink-
tEY och Feake, och för den Chirurgiflsa,

Herrar JSelchieb, Huy och Warner. Ef-

ter hand fåkte och vann han de fårnåmfta

Praåici til Gynnare, fåfom en Piungle, Fo-

mmQiu , Russej, 9
Ht/cic , Watson f

Sharp
?



Sharp , m. fl. och feck genom et förtroligt

Umgänge med dem, ej allena infupa den ack-

ta Engelfka methoden vid både in- och ut-

vårtes fjukdomars botande , utan ock tilfålle

at genom egen förfarenhet råna defs före-

träde för både den Ty/ka och Franfy/ka i

allmänhet.

Hvar och en känner med hvad afvogt

5ga Engelsman gemeniigen anfe althvadfom
ej år Eogel/kt. Genom fmåningom förvårf-

vad färdighet i Landets Språk och fårdeles

Hufvudftadens Dialekt, famt en naturlig bö-

jelfe för Engel/ka federna och Jefnads-fåtter,

vann han likväl, de fenare 4 åren i fynner-

het, den förmån at i fjelfva England mifs-

kånnas för Engelsman* Förmodeligen hade

han ock för altid bofåftat (ig dar, om ej

en ny anledning kommit at hos honom up-

Jifva kårleken til Sverige*

R. hade under fie korta viftande i Gö-
theborg , fom förut år nåmnt, blifvit fördel-

aktigt kand 5 under de § åren fom han up-

pehölt (ig i London, hade han ej fållan haft

det nöjet at bitråda fina oftaft dit refande

Landsman, med de båfta råd vid hvärjehan-

da betydande tiifållen* En flor del af dem
ågde (it vanliga hemvift i Götheborgj tack-

famheten hade fölgtdem dit tilbaka och un-

der det de dårjåmte uphögde defs Medicin-

ska förtjånfter, uplifvades minnet af en per-

fpn, fom efter få lång tid varit nira bort-

X 5 glömd*
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glömd. Större delen af de förnåmfta Hus i

denna rika Handels-Staden förenade (ig, i

anledning häraf, at gifva honom et anbud

af de fördelaktigafte vilkor, för at förmå

honom at för framtiden fåtfa (ig där nen
Hvarjehanda befvåraade omfländigheter, fora

fyntes kunna låtteligen hindra värkftålligheten

dåraf, (kulle af dem undanrödjas; och un-

danröjdes vårkeligen. R. fom ej kunde va-

ra kallfinnig emot fådane (in lyckas befor-

drare, -ån mindre otackfam emot vänner^

var ej fen at, under få god utfigt, vilja t

fjelfva vårket åter blifva, hvad han i hjer-

*at altid erkänt fig vara: Sven/k underfåte.

Han beredde (ig altfå fnart dårtil 5 och för

at kunna upfylla alt hvad det namnet af ho-

nom fordrade, fann han til en början ound-

gängligt at förfe fig med en ordentligterhål-

len Doftors titel j — en /kyldighet fom Sve-

riges vifa Författningar ålägga hvar och en

fom vil aga rättighet at i Sverige utöfva en

vetenfkap af få mycken vigt för Stat , för

enfkilta , för menfklighet , fom en Läkares)

Författningar , fom hvarje råttitarJens Läka-

re gör (Tg en åra af at åtlyda, men en o-

behörig djärft trotfar. — Denna (kyldighet

ville han fullgöra vid Univerfiretet i Greifs-

vald, fåfom under Sven(k Jydnad hörande.

— Han hade utan tvifvel kunnat välja en

genare väg til Doäors- gradens erhållande 5

men hvarken ville eller behöfde han föka
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fig höga Gynnare, för at hos dem buga Hg

jfrån nödvändigheten, at gå den råtta 5 ej

heller och ån onindre anfåg han öfverens-

ftåmmande med den gradens värdighet at

köpa den fom en Handels - vara, Hans
walfpråk var : Retfe tutiffimus ibis, och det

följde han i alt.

Et Svenfkt Skepp fomfkullegå til Dant-

jtig
,

gaf honom beqvåmiigt tilfålle at kom-
ma på Tyflk botten. Han nyttjade det, och
lämnade London år 1768»

Genom få val Befordrings-Bref til någre

af de anfenligafte Hufen i förenåmdeStad,

jåmte bek antikaper {om han träffade, få ock
genom några lyckeliga Operationer dem han

ej heller dar kunde undandraga fig, vardt

R, fnart^både vidftrackt och fördelaktigt

kand. Åtfkillige refande förnäme Pohke
Herrar, fom lyftrat til rycktet om defs (kick.

Jighet, bemödade fig at med föreftållningar

om de ftörfta fördelar, lacka honom til

Waffchau. Men hvarken åretitlar, eller e-

fcvad andra ftörre retelfer, kunde förleda ho-

nom at gå ifrån de förbindelfer han redan

ingått 5 utan han (kyndade nu få mycket
mer, at kunna fnart fullgöra dem, och be-

gaf fig ånnu fiftnåmde år til Greifsvald*

Efter afiagde ordentlige Examina och
Specimina , famt , under Profeflbren Arch*

Westphal förfvarad Gradual Differtation:

De limitandis laudibes Medicamentorum al-

1 vum
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vum folventium, erhåll han innom kort tid

Med* Doctors grad och värdighet. Han var

fåledes nu aldeles färdig at inftålla fig på
fin beftåmda ort 5 men emedan han var få

nåra MeckJenburgfka gebietet , kunde han ej

underlåta at förft beföka denna Ty/ka Pro-

vince, hvaråft ftammen af hans Fådernes

Slågt af urminnes tider haft (it hufvudfåte 5

och fedan han dår en kort (id och (ift i Stral-

iund några veckor uppehållit dg
,

geck han
från fiftnåmde ort fjåledes ti! Gotheborg, dit

han emot flutet af år 1769 ånteligen anlän-

de, och blef fåfom en Jånge efterlängtad

perfon dår emottagen.

Hans behageliga våfende och goda up-

förande gjorde honom innom kort många flere

vänner, ån dem han i denna Stad redan i

förvåg ägde. Snart feck han orfak at med
tackfamhet erkänna Förfynens ikickelfe, fom
Jedt hans vågar til denna ort* Lycka och
vålfignelfe åtföljde hans förrättningar , och
grunden til det båttre (kick fom Medicinfka

praktiken i allmänhet efter band började få

i Gotheborg, torde til en flor del kunna

härledas från det anfeende, det allmänna för-

troende han där vunnit* Et förtroende, fom
oaktat all hans varfamhef, foglighet och

fagtmodighet, fnart upretade et mårkeligt

mifTnöje hos dem, fom altid med miffund-

famhet fe andras framgång. Han brukade

dlrer/iot inga andra vapen ån tolamod, fölg-

de
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de fit walfpråk ech behöfde ej mer, för

at, om ej qvåfja , åtminftone hindra det at

fkada fig.

Innom få år fåg han fig i den lycklig*

belägenhet, ej allenaft at efter hand kunna
göra fig qvitt en börda , hvarmed han, i

britt af egne tilgångar, under flere års vi-

ftande i främmande länder, belaftat fig, u-

tan ock begynna anlägga för/lager til förmån
för en framtid* Imedlertid hel och hållen

tilgifven (it yrke, öfverlåmnade han (Ig hel

och hållen dårtil, och för at få mycket mera
oftörd af enfkilta omforger kunna fköta det,

Jefde han, oaktat fin böjeife för Könet, i fle-

re år i ogift ftånd.

Men faknaden af et förtroligt och ömt
umgänge i fir enfkilta hem, fom begynte bli

alt mer och mer kånbar, förmådde honom
ånteligen at vara omtånkt, huru han /kulle

årfåtta den genom åkta förening med någon
Perfon af lika öfverensftåmmande finnelag

med fig. Mademoifelle Brita Sophia Sand-
berg, yngre Dottren af framledne Rådman-
nen i Götheborg Hr Sandberg, fyhtes ho-
nom åga de egenfkaper han åftundade. Han
fökfe och vann hennes hjerta och hand, år

1781* Den Jjufva fammanlefnad de fört i

nära 10 år, vifar at Förfynen, åfven i detta

Jedt honom. Trenne med lif til verlden

framfödde Barn hafva varit en Jyckelig frugt

al deras inbördes kårlek.

Om-
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Ornhugfen hvareft har| framdeles vid efl

högre ålder eller tilftötande fjuklighet, kun-

de finna mera ftillhet och lugn, ån denna flo-

ra och folkrika Staden medgaf, hade han fö-

refett fig med en Egendom några mil där-

ifrån. Trägne förrättningar hade icke tillåtit

honom gifva åt denfarama behörig filfyn*

En nödvändig omvårdnad för fit Hus for-

drade at han nu äfven fkulle ftråcka lin om-
forg dårhån. Men, då en Läkares fkyldig-

heter och en Landtmans beftyr ej kunna u-

tan förfång å endera fidan förenas, fann han

oundvikeligt at gifva de fenare företräde. I-

mediertid , delad emellan de örnrnafte kån-

flor för fina vänner , fom ej utan oro fågo

honom bereda fig til detta nya föremål, och
nödvändigheten at göra fig lös utur deras

armar, kunde han länge ej värkftålia fit beflut.

Omiider då han oryggeligen fattade det
,

fkedde fådant ej utan de lifligafte röreifer ,

fom et tackfamt, et varmt hjerta altid hyfer

vid flrilsmäsfan från välgörare, från vänner.

Han lämnade Götheborg för altid, men al-

drig fin billiga erkänila emot denna Stad.

Ulfstorp blef nu den Ort, hvareft han,

ifrån fenare hälften af år 1782, begynfe til-

bringa fina återftående dagar. Hår ötverläm-

nade han (ig j förftone endaft åt lit nya yr-

ke, hvilket ehuru ofta åtfölgt af hittils o-

kända bekymmer, likväl fyntes gifva åt hans

Själ et förr okåndt lugn* Här feck hans

hål-
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hälfa, fom börjat bli vacklande , likfom nytt

lif, hår återvunno hans beklämda finnen de-

ras naturliga' ledighet. Alt utmärkte eti tref-

nad, fom ej altid pjågar åtfölja en flor för-

ändring i lefnads-fått. Men detta nya var

maft enligt med hans fliila finnelag. En god
Maka gjorde förändringen ån mindre känn-

bar och hvad ånnu kunde fela i iifvets ful-

la förnöjelfe upfyldes fnart genom den för-

mån at åga goda umgångs-grannarj ån me-
ra genom den glädjen at vara Far. Korrt,

R. var nöjd, fåledes — Jycklig* Lycklig

jåmvål dåruti, at han med fin vetenfkap, den
han ftådfe ål/kade, underftundom kunde gå
Jidande menoi&or tilhanda och framför alt

därmed kunna göra fattiga godf. (*)
Ända til emot våren af innevarande

år, hade han, järnte en få angenåm lefnad,

njutit en tåmmeligen jåmn hålfaj då begyn-

te hvarjehanda krämpor infinna figj följder

af den mindre förmögenhet tiJ rörelfe, fom
podagri/ka, dels lämningar, dels nya anftö-

ter, förorfakat; bröft och underlif fyntes i

förftone fluftevis lidande, men fmåningom
blefvobådaaf vattufamiingar befvårade, hvil-

ka inga läkemedel förmådde knapt min/ka,

min-
i -

(*) Under denna tid bragte han ook i ordning fine

famlingar af de förnåmfta, få Medicinfka fom CJiu

rurgiika håndelfer, fom han haft til fåll e at i akc
taga , hvilka han förmodeligen årnat göra allmåat

kå^n,da| om ltfstidea biifyic IfiBgYUrigare,
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mindre fördrifva. Naturens krafter, under
jämna plågor tärde, affynade efter handj
ånteligen då man minft förmodade, blefvo

Jifvets band asdeles uplöfte, i bebagelig tid

för honom fjeif, i förtid för Mata, för

trenne fpåda Döttrar, för vänner.

Hans lefnad for honom fjeif, långe me-
ra bekymmerfam ån angenäm, har ofta up-

fy!t andras med hugfvalelfe , med glädje*

Hans dod, för honom fjeif mera angenäm art

bekymrande, låmnar hos många on tårand*

faknad, en bitter bedröfvelfe.

Köngl Vet. Academiens nya Handlingar^
trfAip C)r>nr1nM m an.tredje Qvartalet 1790.

P. 1 61. Bejkrifning om Vulcamnpå St* Lu+
cie

? af Hr* Cassan , Läkare pä Franjke

Vejljndijke Öarne.

En omftåndelig belkrifning fom Jår ofi

kanna denna ortens Phy(i(ka beskaffenhet.'

—

Bland annat åro där värme Bad, lika med
dem i Åken 5 där finnes i öpningarnefint fu«

blimerat fvafvel til myckenhet, jämte an-

dra lämningar efter en föregången brand*

P.
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K igt. S7^rer Pldttmafk, Pbyllidoce, be»

Jkrifvit af Adolph Modeer.
Detta från Medufa och Holoturiae /kil*

de, och under förenåmde nya namn af

Browne förft fiålde flågte, befkrifves hår p.

192 tit (it Generilka kännemärke, hvaref-

ter fpecies förekomma, fåfom 1:0 Ph„ VeleU
la p. 194. 2:0) Ph. Denudata p* 201. 3:0)
Ph. Perpita p. 209» — Ofver defTe förekom»
ma Hushålls och Hiftorilke anmärkningar.

P* 203. B-efkrifning på et Skydrag ohfervcrat

uti Målaren och Mariabergs "Sundet den

10 Augufii 1790 af Kkedric Gerdes.
Detta vackra Phcenotnene belkrifves

öch afritas på den b ! fogade Tabellen, åf-

ven efter fom det mor flutet fyntes för Hr*
Graveuren Acrel; — Hr. Cammerer Sand-
vall fom bodde ntrmare til ftållet, har ock

p. 210 bifogat en befkrifning. >— Håndelfen

var fynnerlig och väckte mångas upmårkfam*
het, genom vattnets ftarkå rörelfe och Afkan
fom hördes ur Molnen. Ofver åmnet har

Hr. Profeffor Wilke p. 21 1 bifogat uply*

faride granikning" och ftadfåft fin förut upgif-

ne öfvettygeife at (\a(k håndelfer åro vårk*

nihgar af Atmofphaerifk eleåricitet.

P. 21^. Wahlbcmia indt&a^ bejkrifven af
Carl Peter 1 hunbep.g.

En Bulke med vackra blommor, hem-
ma på Java, fom ock uti bifogad Tabt ;

l

X. B. N;o 22* Y år
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it afritad, har A. upnåmt efter en LiNisiés

ålrtfia ånnu lefvande iårde Lårjunge Hr. As-

fesfor Wahlbom. .— Hörer til Polyandria

,

Tetragynia.

P. 217. Raja Narinari, bejkrifven af Bengt
And. EuPHRAséN.

Denna Racka år fångad på Ön Barthe-

krai , finnes bår afritad T. X. blir hår me-
ra tydligt befkrifven ån hon förut varit*

P. 22o. anmärkningar om Silkes Bomullen,

. Bombax och Manchenill -Trädet , af Sam.

Fahuserg*
Denna Bomull år mycket kort och fin

nåftan fom Silke, och kan ej til myckenhet

famlas, emedan den vid minfta våder-puft

iöi flyger. Trädet år ftort, nåftan* fom Ek
och ger behagelig (kugga.—!Af Manchenill-

trädet år jåmte befluifning bifogad afritning

på defs frugt, T. X.

P. 226. Om en Thrips fom fkadar Korn'
brodden.

Hår upråknas dårjemtehvarjehandaGrås-

flag , fom af denne för blötte ögon ofynlige

Mafk i fin fpådafte uprinning Ikadas*

P. 229. En i Sverige ovanlig fvär Spafmodifk

Sjukdom, Opiftothonos , botad genom en

flark decotl af Valeriana Sylveftris , af J.

L. Odheuus.
Denna fvåra och förfkråckaride Sjuk-

doms början, lopp och ånteligen Jyckeliga

bot
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bot befkrifves , famt ftadfåfter nyttan och

kraften af denna i Sverige vildt växande

kraftiga Rot.

P. 232. Anmärkningar om den Skarlakans»

Feber fom varit gångbar i Stockholm år

1790 , af And. Hagström.

Denna i Sverige icke långe anmärkte

Jjukdom, fom dock troligen under andra

namn hos våra åldre Låkare varit kand, blir

bår mera uplyft til (it lynne och bevifes bland

annat at denfamma, lika med flere ut/lags-

fjukdomar , ibland yttrar Cig endaft med fe-

ber utan fynbart utfiag.

Utdrag af KongL Collegii Mediet Ptoto*

coll, hållit uti Stockholm den 25 O*

äober 1790.

S. D. Som vid detta tilfålle, då en

myckenhet Troupper ifrån Finland anlända,

det icke undföll Collegii upmårkfarahet,

buruledes de hemmavarande, deJs genom o-

varfamt umgänge och Ikötfel af dé hemkom-
ne fjuka, dels ock at de återkomne Solda-

ter, genom häftigt ombyte af föda, kuncb

underkafta (ig de olyckor, fom därifrån åro

ofkiljäktige, få at fmittofamma fjukdomaf

torde blifva utbredde, och mycken dödlig-

f Y 2 het
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het i landet upkamma; få anfåg Collegium,,

til hämmande af få farliga påföljder, högft

angelägit, det de hemkommande friJke bö-

ja, vid ombytet af mera får/k, födande och
varm Mat, fom gemeniigen utan måttlighet

efter fvåre öfverftåndne fatiguer nyttjas, i

akttaga den förfigtighet, at aldrig öfverlafta

magen, menat åta iitet och ofta, famt med
arbete och dagelig rörelfe förekomma /ka-

deliga famlingar uti inålfvorne , hvilka län-

ga tiden vande vid hård, falt och förr föda,

nu ikulle låtteiigen eljeft kunna farligen kom-
ma at lida 5 Hvarförutan Collegium äfven

pröfvade nödigt, at både de hemkommande
fjuke, och de fqm efter hemkomften fnart

kunde fjukna , icke böra tillåtas at viftas i

famma Rum med de friflce, utan för Kg

fjelfve aflkiljde vårdas; at Rummen lagom
eldas, och at fri(k luft hos dem hålles;

qvaf inftångd luft forgfålligt utflåppes, all

roojelig fnygghet i Rum och hos de fjuke

i agttages , famt fluteligen, at, jåmte det

vid hemkomften för alla år högft nödigt,

at kroppen uti ljumt vatten flere gånger

tvättas och de medhafde Kläder val rengö-

ras och flitigt vädras, innan de til dagligt

bruk åter nyttjas, hvarje Landsorts Lä-

kare med det /kyndfammafte efter Författ-

rringarnes innehåll tiliitas. År och dag fom
förr (krifvit ftår. Efter Befallning.

A* Birger Kjeuman.

Til
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Til Konungen underåånigfl.

Det har icke bordt undfalla Collegii

upmärkfamhet, at, efter nu Jyckeligen /lutad

Fred, de Ynglingar, fom ifrån Rikets Gym-
nafier och Academier, i brift af annan til—

gång, til Fåltfkårs biträde under Kriget åra

antagne, men okunnige om fådane göromåf,

för tidens korthet /kull, ej annorlunda ån o-

fullkomligt dårtil kunnat danas, måfte blif-

vaåfventyrlige och Ikadelige, om de i Lands-

orterne kringfpridde, få tilfålle, at på egen
hand utöfva Låkare-Vetenikapen , ej mindre

til /kåda får en enfaldig Allmoge, ån deras

förfång, fom genom flit och omkoftnad nådt

de kun/kaper^ at de lagligen i Låkare-fyflor

blifvit infatte.

Så val åldre, fom de af Eder KongF.

Maj:t i Nåder utfärdade Medicinal- Ordnin-

gar, hafva ålagt Collegiumtilfe, det fjukvår-,

den icke må anförtros fådane Perfoner, fom
dårtil hvarken åga kunfkap eller rättighet,

och Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref af d.

4 Junii 1788) rörande dem, hvilka väl tagit

Examina vid Academien, men ännu ej blif-

vit promoverade, fynes med få mycket (tor-

re /kål kunna ftråckas hit, fom det har för

affigt at af/kaffa dylike miffbruk och fö-

rekomma Academifka Lårdomens förfall.

Til underdånigft följe håraf, vore efter

Collegii underdåniga tanka angelågit, at in-

Y 3 gen
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gen (il Bruks- Socken- eller Compagnie-Få*lt*

[kår finge antagas, fom ej kunde upte Chi-

rurgi/ke Societetens Examens Bevis, famt at

ban efter Författningarne uti Medicinen vo-

re vederbörligen förhörd^ och då dårjåmte

Medicinal-Ordnir»garne med noggranhef i alt

öfrigt ha^dhafvas , förmodar Collegium, at

de befarade olyckshåndelfer af i underdånig*

het omförmåffe Perfoner, fåkrait kunna fo-

rekommas , hvilkef Colleg?um fiodr fin Em-
bets Ikyldighet fordra i underdånighet anmä-

la , och hvaröfver Collegium i all underdå-

nighet afvaktar Eders Kongl. Maj:ts Nådiga

förordnande,

Collegium Medicum framhärdar &c &c.&c.
Stockholm d. 30 Nov. 1790*

Föreflående 2:ne A(/krifters likhet med de i

Kongl. Collegio Medico förvarade Origina-

Jer, betygar

A. Birger Kjeuman.

Pharmacopaea Svecica, editio Qvarta e«

mendata , Holmice 1790, 8'o.

Femton år åro na förledne fedan för.

da editionen af denna, vår Nation och Kgl.

Collegium Medicum hedrande, Apothekare-

Bok blef utgifven. Denna Fjerde Uplaga

år i allmänhet lika med den nåftföregående

aC
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af år: 1784, endaft i några fåomftandighe-

ter förbättrad. Så år t. e. de enkla Läke-

medlen nu upråknade under namn af Simpti-

cia, i ftållet för det alt hittils, utom i ph.

paup. brukeliga olåmpeliga ordet Materia

Medicai en förändring fom ofelbart vinner

Kännares bifall.

Uti denna Förtekning åro följande nya

Läkemedel intagne: Ariftolochia trilobata fti»

pitcs, Betulce lignum, Ceruffa Anglica, DigU
talis Herba, Lapis Suillus, Lauroceraji folia,

Paris Herba, Phoca axungia
5

Pvlygalce ra*

dix, Prunus padi cortex, Ptarmica radix ,

Sifari radix,

Prceparata et Compoftta hafva åfven un-

dergått följande förändringar:

Uti Alkali am. caujl* år dubbelt vatten

tillagt. Compofitionerne af Caujlicum Sali«

num och Lixivium japonarium åro famman-
dragne uti en enda under namn af Caufth

eum Salinum. Uti Ungventum c lapide Ca*

lam» år Campherten borttagen.

Nya Compofitioner åro:

Alkali minerale Vitriolatum , emedan
defs beredning förr éndaft nåmdes fåfom en

följd af Acidum falis Communis, hvilket

kos ofs icke ofta prepareras.

Pilula ex hydrargyro gummofa och Ung-

ventum c Cantharide*

Y 4 Nya
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Nya eller Fårändrade namn åro

:

Äcetum i?o/^ , A. Sambuci , A. Saturnl^

A. Stilla, Aqua Calcis OJlrea^ A. £#«

Ca/x Piumbu
Emplaftrum hydrargyrL
Extrachim -^/o^
Hydrargyrus Corrofivus Albus»

Hydrargyrus corr, ruber.

Hydrargyrus Dulcis,

Mel rc/tf.

Oleum AmygdalL)
OxymeU
Pafta AmygåaVu
Pilqjae ex hydrargyra corr. albo,

&z/ Laflif.

Syrupus Amygdali<

Tefta Öftrea pntparata,

TeJIa Oflrece ufia*
'

Tinåura Abfinthii Gampojita*

T\ GuajacL

T. Laccae compofita.

T. Sqccinr aromatica*

Vin tim Gen'iana Compofitum*

Ungventum hydrargyri*

U. Lauri Compofitum*

U- Satuxni.

U« e ftyrace compofnum*

Således år denna Uplaga i befydefiga

srööäncjigheter förbättrad, fom lårer o-

fel.
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felbart af Veten/kapens kännare och idi

käre med fågnad och bifall anfes.

Utdrag af dpothekaren i Helfinglorg Hr*

B. N. Bekkenmeijers Bref til Hr.

Arclu och Ridd. BÅCK a af d. 8 Nov,

i 7Do-

Jag vågar hårjåmte infånda et litet Pa^

quet med 50 ft. fri/ka Mandlar uti (in aludna

gröna /kal, dem jag i går plockade af et

Tråd, fom flår i min Gård utanför minefön-

fler 5 detta Tråd fom ej år ftörre åo at det

öfverfta af grenarna gå inpå andra Etagen

af mitt Hus, ftod i full blomma i Februarii,

dä ånnu köld med val fnö, betåckte alla

bio-muren , men blef få mycket mindre /ka-

dat, fom det bar få anfenligt frugt, at jag

måfte plocka neder en del gröna til infylt-

ning och federmera har jag af reften fått en

fullkomlig Skeppa eller |:dels Tunna mog-
na Mandlar 5 et prof fom vifar livad $kån«

Ika Climatet kan frambringa för växter, då

man gör ilg mån om planteringar, dock /kå-

da at den fom har luft, intet har utvåg at

kunna utvidga ilg i ftort, förmedelft erfor-

derliga requifita. Mandel-trådet växer gan-

flu fort liklom den hårdare Pilen eller Has-

X 5 fcln,
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feln, och börjar bittida at bära då det år

ympat fom detta Trädet, hvilket för 6 år

fetman ej var ftörre ån /kaffet af en Kritpi-

pa och kan nu gifva få ymnig frugt. Nu
har jag et åckta Caftanie-Tråd , hvilket jag

hoppas fnart få frugt utaf; jag har ock åckta

Apricos- och Perfico-Tråd fom gifvit frugt,

men dödt bort, emedan de ftodo på otjän-

ligt Mlle och hade Kåll-fprong under fig.

Skulle Hr Archiatern gunftigt behaga låmna en

liten del til prof uti Collegio af deffe Mand-
lar , vore det mig en flor heder; men det

bår jag hafva åran gifva tilkånna, at få

långe fkalen kring Kärnan intet år brun, fma-
kar den något bå/k.

Utdrag af et Bref til AJJeJJbr Hedin,
dat. d, 22 Maji 1790, af Med. Lu
cent. And. Joh. StJhl.

Sedan jag genom en iråkad Röt-feber

blef i Carlscrona ur ftånd fatt
5

at dår vida-

je befirida mina göromål , har jag enga-

gerat mig hår å Orten hos Herr Bergs-Rå-

det Cederbaum, fåfom Låkare. Bemålte

Herre har et ftort Gods tillika med flere

Bruk, och år nog ädelmodig at låmna de

fiuke af Bönderne och Bruks»folket fria Me-

4*



# ) o ( £ HT
dica'menter och fri tilfyn under deras Sjuk-

dom-
Sedan min hitkomft hår å Orten, fora

ikedde den 3 Martii , hafva följande Sjuk-

domar måft fyfslofatt mig:

i:o, Rötfeber , hitfördmed Fårhyrnings.

Manfkapet ifrån Carlscrona, hår nog a I-

mån. Alle i Carlscrona i denna fjukdom

af mig obferverade Sympfomer, hafva hår

vifat lig , undantagande den Ifterus Sympto-

maticus , fom dår i fjukdomens framgång

fom oftaft vifade fig. De fom i början nytt-

jat tjenlige Medicamenter hafva alla lyckeli-

gen återvunnit hålfan; men de, fom åter

icke begårt Medicamenter förr ån i fjukdo-
,

mens högfta grad
j hafva mail alfa tilfatt lif-

vet under en häftig yra. Min Cur-method
beftod i tjenlige Evacuantia i början, Tar-
tarus Antimonialis, i vatten uplöft , fåfom

Emeticum , och et Infuf. Sennae med
något Sa! medium fåfom Laxans. Alla fom
kunnat nyttja Kräkmedel , hvarigenom er>

ftor mångd gallaktige våt/kor blefvo evacue-

rade, hafva på ^:te och 8 :de dygnet åter-

vunnit hålfan. Efter evacuerande medlens
bruk nyttjar jag Tartarus Antimonialis in re-

frafta dofi, altid combinerad med Cremor
Tartari. Min formule har varit denna: Re.
Tärt. Ant. Ph. Sv. gr. iij tere opt. cum Sac-

char, aib. i Drachma adde Crem. Tärt.

unc. uru Exade M:r F. Pulv», Div.
C 10



in xvj p# a?. D:r. Et pulver hvarannan

timma. Curieuft dr, at jag långe formårkt,

at då Tärt. Antim. fåfom et antifebrile nytt-

jad , uplofes i vatten, äcklar och plågar det

Patienten långt mera, ån då famma qvanti-

fet jntages förenad med Crem. Tärt. Korn-

gryns-foppa eller Kornvatten, upblandadt med
Honing och Ättika har åfven gjordt nytta

efter vanligheten. Om Sjukdomen med
deffa medel ej blifvit håfven, utan den a-

vancerar i (It lopp med krafternas beftåndi-

ga aftagande, med fubfultus tendinum, klen

puls, forn ofta år oordentelig , med utmat*

tände och häftig fvett, har jag tilgripit min

fåkra tilrlygt i fådane ornflåndigheter , nem-
Jigen följande von Swietens fura Campher
Mixtur : R. Camphor. purif. Drac. i terat»

in mörtar, vitr. addendo Mucilag. Gum. A-
rab. Drac. 2. Delade adde Sacchar, alb.

2 uns. Diu fimul tritis mifce Acet. vin.

fragrant. lo uns. M. D:r S» Campher-
Mixtur til en Mat/ked hvar eller hvarannan

timma. Detta har altid haft en onlkad vår-

kan. Orn cruditets- tecken ånnu vidhålla i

denna graden af Rotfebern, låter jag de

fjuke växelvis med anförde Campherts-mixtur

nyttja Crem. Tärt. Det år otroligt, huru

fnållt denna Mixtur erfåtter de förfvagade

krafterne. I min lilla Praåique har jag ai«

tid funnit detta medel lika fortråffeligt i det-

ta fjukdomens ftadium* Sällan har jag dar-;

f5«
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före behöft nyttja Chinan, hvaraf jag ej hel.

ler vid Sjukhufet uti Carlscrona upbrukad©

mera ån en a två Librer. — Spanlka Flu-

gor brukar jag merendels under hela Sjuk-

domens lopp , och förminfkar et fådanj vid-

hållande bruk dåraf oåndeligen congeftione*

til hufvud och bröft, fom eljeft åro få van-

lige i denna Sjukdom. — Hos de fiåfta har

Rötfebren Hutat ilg per Lyfin, hos fomlige

åter med Crifis af (vett eller nåsbiod. Hos
andre har den börjat med några dagars ty-

delig och ordentelig Froffa , famt /lutat fig

med Rotfeber.

2:0) FrofTor af olika Typus åro hår de

allmånnafte och fvårafte Sjukdomar. Denna
ortens Jåge, fom år omgifven af Trå/k och

Infjöar, bidrager hårtil ganfka mycket. I

början kunna de låtteligen håfvas medLaxer-
medel, håift fimpla Tertianer. Jag har då

nyttjat Pulv. Jalapp. compof» en Drach. på
feberfria dagarne. Men då de åro förfum-

itiade, emotftå de nåflan alla uptånkeligar

medel. Til och med Chinan hjelper dem
ej, enligt Hr Profeffor Palms beråttelfe. I

fådane långvarige froffor har jag funnit ftör-

fta nyttan af töljande Digeftive-Pulver: R.

Cremor Tärt. 1 £ uns. Salis Ammoniac.
Drach, 6. Rad. Rhei Drach. 3 M. f. Pulv.

D:r S:r en Thefked hvarannan timma under

»pyrexien. Tillika har jag nyttjat Decofl
af Rad, Taraxaci och Graminis med tilfatt

Sal
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Sal Cathart. Angl. Under paroxyfmen har

jag låtit de Sjuke bruka -följande pulver : R.

Salis ara. depur. Dracb. 2 Sacchar. alb. Dr.

6. M. f. Pulv. Dit S:r en The/ked hvar

eller hvarannan timma. För Barn brukar

jag följande: R. Anim. Rhei. Liqvor. Digeft.

aa. gtt. 40-60, 3 a 4 gångor om dagen»

Hos många har FrofTan förordfakat en Ana-

farca , fora jag lått afhuipit med Cremor
Tartari och anförde Deco&um Rad. Tara-

xaci, famt Qvaffia til Hut fcopo corroboran-

di. Somlige Barns profla har Hutat (ig med
bölder och utilag.

En Gicktfvulft i ena Knået på en 40 års

gammal Huftru, har jag på en månads tiå

tåmmeligen vål refolVerat med invårtes bruk

af Spir. Lavendj compof. Vin. Antim. aa.

gtt. 60, 2 gångor om dagen, famt til utvår-

tes bruk et refolverandeplåfter af EmpI.eMe*
liioth. Empl. Diachyl. c. Gum. och Cam-
Dhert. Härigenom har hon nu mift all fin

•vårk i knåer, och förmår åfven ftödja dårpå,

hvilket hon förut ej kunnat göra på rlere

månaders tid. Jag vågade betjåna mig af

refolverande Plåftret , aldenftund jag tillika

nyttjade Antimonialia invårtes.

En 48 års gammal Huftru , fom i hela

7 år varit plågad af en våldfam och torr

hofta, rådfrågade mig ftraxt efter min hit-

komft. Hennes Hiftoria morbi kunde ej td*

låta mig tvifla , at ju Gickten håruti fpelade

huf-
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bufvud-rolen. Jag ordinerade då för h«enne

Veficatorium , fom långe (kulle hållas 6pet

med Ungv. Bafilic. fl.pé armen dår Gickteo

fårr måft uppehållit (ig, och tillika Antirno-

nialia invårtes* Knapt hade hon nyttjat det-

ta 8 dagar, förr ån en kringfpelande vårk

kändes i armar och ben, hvarpå hoftan fmå-

ningom uphörde. Genom fortfatt bruk af

Antimonialia och Veficatoria har nu både
varken och hoftan til ftörfta delen förfvunnit

och Patienten bättras dagdigen.

En Huftru, angripen af et herpetilkt ut-

ilag, har med förmån på min tilftyrkan bru-

kat Infufum Ledi, få at jag fnart hoppas få

fe henne aldeles reftituerad.

Väderlek och gängbara Sjukdomar i Stock~

holm , Mänaderne Ofiober, Nov. och

December 1790.

Odober. Barometern någorlunda jåmn,

bSgft 25,94 d. 23. Lägft 24,80 d. 19
morgonftunden. — Thermometern ingen

dag under O, hågfl öfver d, 6, 7, II gr.

morg. 13 gr* midd. d. 5, 6, 7 5 Wgft <*

28 jämt vid Jryspunåen. -*- Vinden S med
dragning åt Ö och V. — Rågn d. 6, 7,
9, 10, 15, IS, 24, 26, 28, 31' ~ Sn(5

d.
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d. 10, 29, 304 — Norrfken di, 3* 4,"

12, 17.

November* Barometern Jitet mer för-*

ånderlig, hogft 26,02 d. B 5 ^7? 24^62 d.

22. — Therm. litet oftare under dock måft

vid O, fåfom d. 6, 8, IO, 15, 16, 19*

Öfver 6 gr. d. 22, 2^ Under 7 gr. d. 29*
*— Vinden V åt S och N. — Rågn d. 4,
20, 26. — Snö d. 4, 19, 27, 30. — Norr*

flken den 7, 9, 11, 28 , 30» — Man-ring

d. 23.

Becemheti Bar. ånnu mera låg itVån d.

je-lg incl. under 2?,oo både morgon ock

middag, lägft d. j6, 24,405 fco&/? d. 29,
2^,76. — Thermom. under O lägft d. 18,

19, 20, 15 och 14 grader, J/ver O hogft

deö 1, 23, 3 gr. morgon och middag. —
Vinden maft V åt N. och S* —• Rågn d« 2,

3, ir, 23. — Snö d. i, ?, 6, 7, -8, 14*

15, 16, i?, 18, 20, 21, 2?, 27,3o,
31* — Norr/ken d» 9, 10, 12, 24* —
Månring d. 13. (*.

Sjukdomarne voro i allmänhet Cafharrä*

Je, Remittent-Feber, Angina, Pleuritis och
bland fattigare en Maligne dödande Remii-

tent

(* Clara ocii Riddarefjårdarne tilfrufo vid hmgt va-

der d. 29 Nov. rnen gingo up igen i början af

December. — Clara-fjåiden tilfrös å nyo d. 5 De-
cember och Riddarefjårdend, 30, då ock den för-

re bar Haft och Slåda,



tehfc Feber, med och titan Petechia, fmittad

från fjukt hemkommit Skepsfolk. Sporadi-

ce Kikhoftej Koppor och Skarlakans-feber*

Utdrag af Émbeis - Berälielje Sfver Sjuk*

ligketens förhållande i Örebro Lån 1790

<zf A. F. Segbrstedt.

Ingen Epidemifk fjukdorn har Varit gång*

£e utom Kopporne. Desfe började redan

1789 at **& fig * de aflågsnare orter af Lå*

net, och det förft åt Weitgötha-fidan* Som
Stånds-perfoner merendels aktat fina barn för

Imittan, har jag för derrr alt for fållan blif-

vit rådtrågad. Allmogen bar utom fin vanli*

ga fördom mot Medicamenter , åfvert den

Jårfluldta i denna fjukdoro, fom intet läkeme-

del kan hindra Kopporries utbrott och andra

deras vanliga decurfusj lönar det ej mödan
at bruka något. En fördom fom vifst hår-

leder (ig från den af Kfedici fordomdags an-

tagne fatts, at Medicamenter vårka fpecifTce

pä fjukdomen* åfvenfom Allmogens tanka aÉ

tiåftan alla fjukdomar hårleda af Ond Blod,

visferligen deriveras ifrån deri kanfke ånna
ft) få allmänt aflagde Theorien om Morbi
humorum^ hvilken fåledes ån i dag fkaffaf

mången Aderlåtare en för Patienten onyttig

X»B,N:o2j^ Z f*r«
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förtjånft. Men at åter komma til Kopporne,
får jag nämna, at efter livad jag genom be-

råtteife kunnat inhämta, voro de lindriga i

början, måft dådande i Tömmar-månaderna,

och åter emot höften mindre fvåra. De fort-

fara ånnu med famma lindrighet på et och
annat ftålle. Den lindriga vintren med o-

fiadig väderlek , fom utmärkte detta året

,

hade emot förmodan ingen elak verkan på
häifan , om man ej därifrån vil hårleda de i

April och Maji månader kanfce ån vanligt

gängfe Vår-frosfor.— En af denna fjukdom

angripen Stånds-perfon, hos hvilken Emetica

och digeftiver i början ej förfummades, kun-

de Cbina*barken, efter 2:ne recidiver ej hjel-

pa. Den lämnades då, och Decoft af Radi-

ces Aperientes återftålde honom fnart til hål-

fan*— Sommaren var ovanligt frifk , oak-

tadt ået myckna rågn, fom då vankades och

oaktadt Sädens dyrhet , hviiken hos de fatti-

gare visferiigen förorfakade brift på detta för-

nåmfla näringsmedel. Förmodeligen år en ftark

hetta om dagen med kulna nätter i Julii och

Augufti månader, det fom egenteligen åftad-

kommer Dyfenterier och epidemifka Febrar

mot höften hos* Allmogen, orfaker hvilka för-

leden fommar ej exifterade* Wid Krigsfol-

kets hemkomft var man få mycket mera rådd

för fmittofamma fjukdomars utbredande, fom

de flåfte af de hemkomne ftrax fjuknade in.

Et föråndradt Jefnadsfått , åfverflödigt njuten

väl*
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vålfågnad , och ftundcm på Sjön ådragert

Jkörbjugg, voro väl orfakerne dårtil. Någre
af dern fingo Synochus catharrhalis, bvartil

mer eller mindre putrida och nerveufe fymp-

tomer, alt efter kropps- beikaffenhet och Iköt-

fel, aflocierades* Men få dogo i jåmf&re-lfe

emot dem fom infjuknat. Ej heller utbred-

des fmittan bland allmänheten, ehuru åt/kil-

lige andre, i fynerbet Stadsboer i November
och December Månader i dylik fjukdom in-

sjuknade, hvilket gaf anledning åt en annan

at anfe den för fmittofam; men den var hos

alla fjuka jag fåg, visferligen förvårfvad på
annat fött»— Hos 2:ne af desfe var tungan

ifrån fjukdomens början ren och ej(iråf,men

mot Q:de dygnet blef den fkarparefamt mörk,

och de dogo på IlSté dygnet. De fom ha.

de en mera oren tunga, fingo Torfken om-
kring 9:de dygnet j och med tjenlig vård fto-

do de gemenligen at rådda* Den ena af

de förftnåmde Patienter var en Borgare om
50 år, hos hvilken fjukdomen ifrån början

utmärkte (Ig med en torpor fenfuum^ at hart

aldrig klagade (ig må mycket illa
3
utan på

tilfrågan fvarade (ig vara braf nog. Febreri

var tydeligen fÖrorfakad af förkylning, i bör-

jan förenad med litet hofta. Kring 5*te dygnet
infann (ig en Hummer: (coma vigil). Hän-
derne voro från början kalle , hvilket mef
©ch mer tiltog* — Digeftiver och lindriga

Diaphoretiea nyttjade om qvållarne, vid fjuk-

Z 2 do-
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domens början, gjorde en mycket fnar och
Ömnig värkan, men utan levamine aegri* Wid
7.*de dygnet förefkrefs Acidum Vitfil, infu-

•fum H:bae Arnica, Sinapifmer, famt rödt

Vin, af hvilket fenare dofis öktes til mer ån

en Boufeilie om dagen j men oaktat alt det-

ta , ehuru åfven en Mixfur af Campher och
Ättika mot ilutet nyttjades, biefvo hånderne

alt kallare och kallare med klibbig fvett och
den fjuke dog pä n:te dygnet* Pulfen var

beftåndigt redig, och ej förr ån mot flutet

Jag Urin mörk, med (ky underftundom,

och den fjuke hade famm a dygn, han dog,
ilyfka at ftödja på benen. I anfeende til den
fjukes Jefnadsfått och kroppsftåijning ( han

var fet och pusfig, famt hade ej förfmått

Spirituofa ) mifstånker jag något doldt fel u-

ti Vifcera Abdominalia, hvilket kylan i hån*

derne torde tilkånnagifva.— Den andra var

en Borgare-huftru några och 40 år. Hos hen-

ne var ingen dylikTorporSenfuum, men den
lenafte tunga, jag i en Feber har håt; hon
hade i början af fjukdomen blifvit åderlåten

,

och på $:te dygnet dä jag förft fåg henne,

hade han redan Petechias, på c):de dygnet

började hon yra, fvettades under hela fjuk-

domen hne Levamine , och dog likaledes pa
Ji:re dygnet. Närvarande hade jag ej til-

ftyrkt åderlåtning , ehuru den ej utan anled-

ning på en (kickelig Fåltfkårs inrådan /ked-

de. Allenaft den Cooftitutio Epidemica, fora

m
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jag förut obferverat, hade afhållit mig däri-

från ; men förmodeligeu hade utgången åndå

ej blifvit båttre*

I 2:ne Herr/kaps-hus på Landet var

Kikhoflan forleden Sommar inkommen, men
fom (jukdömen ej längre utbreddes^ kan den

ej uptagas bland far-foter. Genom Emetica,

af Tartarus Antimonialis , repeterade hvar

tredje eller fjerde dag, famt digeftiver, hvar*

uti famma medel åfven var blandat, och flu-

teligen China Infufion, blefvo alla de fjuke

Barnen (de voro 10 in ailes) fnart hjelpte,

utom 2:ne hos Ii vilka desfa medel ingen ting

uträttade,. For desfa förordnade jag Lett-

söms medel, få at Tna Cantarid. famt E-
Jix: Papaveris blandades til China Infufion;

men efcuru noga jag fökte följa bemålte Auc-

tors förefkrift, utan likväl at öka dofis til

(trangurie marktes, förfpordes dock ingen

förbättring dåraf. Efter mer ån fjorton da-

gars fruktlöft förfök med detta medel, låt

jag barnen dricka Get-mjö!k, hvarföre de
fnart blefvo aldeles frifke.— Infuiion af Le-

dum Paluftre gjorde ej eller gagn hos desfa

2:ne» Månne ej fomliga epidemiers lindrig-

het kommer ofs at underftundom fatta får-

mycket varde på visfa utropade Specifica?

En cafus af Hamoptyfts, torde jag ockfå,

i anfeende til defs öfver förmodan lyckliga

utgång få åran be&rifva.

Z 3 En
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En Kopparllagare hår i Staden, några

och 30 år gammal, har rlere gånger på nft-

fårflutne 5 a 6 år haft anfall af blod-fpott-

ning. Forleden Wår fick han åter en anftöt

Mraf, då han anlitade mig om hjelp. Ge-
nom åderlåtning och andra vanliga medel
fliliades denna gången fr.art nog , men natt-

fvett, hefti/k feber, jåmte mycken uphoft-

ning af ftinkande gul materia tycktes nog
tydligt hota med Lungfot. Kyrfvel-vasfla

,

Selzer- vatten , Opiater då och då om aftnar-

ne, jåmte lindrig kylande diaet famt åk-mo-
tion återftålde honom fmåningom aldeles til

bålfan. Han var aldeles frifk anda tji flutet

af September, då han oaktadt hvad jag til-

(örene flrångt tilfagt honom, förmycket tunn-

klådd biviftade en Begrafnings-aft , och ej

heller fÖrfmådde at fmaka på de traftamen-

ter fom vankades i Sorgehufet. Natten där-

på återkom blodfpottningen häftigare , ån

någonfin tilförene* Hvarken åderlåtningar,

Acjdum Viftrioli, Fot-bac]er, Ciyftirer, Opi-
ater och andre vid dylika tilfåilen vanliga

medel kunde förekomma ar, inom 3:ne dygn,

g fårlkildta anfall af ftörtningar infunno fig.

Jag tiltager icke förmycket, om jag fager at

et qqarter blod hvarje gång evacuerades ge-

nom lungorne, och ehuru denna quantitetån-

nu mera åkas af det fom vid hvarje åder-

låtning aftappades förblef dock Pulfen hög

och (påad desfe 3;ne dygnen igenom, och

ända
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dnda til flere dagar efter fifta attaquen. Bal-

famum Adftringens, hvilken ilutelig-en nyttjades,

men dock ej förekom 2 a 3 ytterligare an-

fall, brukades anda til 4 dagar efter fifta

ftörtningen til två a tre gånger om dagen 5

Opiater gäfvos om aftnarne, hvarmed fortfa-

rits då och då alt framgent. — Jag vänta-

de nu med fåkerhet at fymptomer af Lung*
fot med mera häftig bet, ån förra gången
/kulle infinna lig. Men hvarken nattfvett,

hetfifk feber , eller betydelig hofta blef mär-

kelig. Däremot befvårade väderfpänningar i

underlifvet med värk åt rygg och axlar den

fjuke efomoftaft, hvilka plågor ftrax gjorde

Orgafmun Sangtrinis, och en envis Obftruc-

tion fororfakade den nödvändigheten, at han

dageligen måfte genom Clyftirer förfkaffa (Ig

öpning. Körfvei-vasfla förefkrefs nu åter,

och då jag tillika hade honom at morgon
och afton taga en matfked Extraftum Tara-
xaci med Alkali Vegetabile Tartarifatum fÖr-

Jatt, famt yfta (in Vasfla med Cremor Tar-
tari, hoppades jag därigenom kunna håfva

Obftruåion , hälft han åfven drack Vört da-

geligen. Men äfven fedan jag 14 dagar låtit

honom bruka desfa medel , var obftruftion

lika envis, och de omtalte väderfpänningar

ockfå lika fvåra. Jag fann nu nogfamt, at

däråft detta ej kunde hjelpas, /kulle blodens

circulation i underlifvet, hvilken förmodeli-

gen varit en bland hufvud-orfakerne til hao»

Z 5
förra
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förra blodftörtniogar, och fom nu genom bru-

ket af Adftringentia ån mer förvärrats, vis*

ferligen förorfaka et nytt och högft åfventyr-

tigt anfall af fjukdomen. Starkare Laxer-medei

vågade jag ej använda, af fruktan för Orgas«

mus, rfålft hans Nerv-fyftem var ganfka lätt-

rört j och då lindrige Solventia ej ville gö*

fa värkan, hade jag ej annan råd ån at låta

honom nyttja Kåmpf. vifceral clyftirer. Se-

dan han brukat dem 14 dagar , var obftru-

tftkffl aldeles håfven och de omtalte väder-

fpånningar förfvunno i famma mon. Wörfc

och Kyrfvel-vaffla nyttjades ån 5 den fenare

utbyttes dock (närt mot Seltzer- vatten, och

då excretiones blifvit hjelpte i naturligt ikick,

fick han med en China Infulion ftyrka fina

Jlappade Vifcera. At fmåningom återvinna

krafterne, blef nu den enda åteiftående indi*,

éation, därjämte at det måtte fke fmänin*
gom. Han blef dårföre tilhållen , at i mef

ån 6 veckors tid ej lefva af annat ån Vatt*

foppor, fedan fick han då och då fmaka nå*

gra tilredningar af Potatoes, Mjölk, och en

tid därefter kokad Fi/k , men Köttfoppor och

litet får(kt kött ej förr ån efter Nyåret. Nu
dricker han om morgnarne Välling af Mu-
fcus Islandicus. Han går beftåndigt uppe och

åker alla dagar ut, då väderleken år fri/k,

famt klagar om intet annat ån några fpafmo*

difka känningar i ryggen och åt bröftet,

hviika dock mer och mer förfvunnit och aU
drig
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drig kannas nar han år i rörejfe. Krafterne

aro ock ännu fvage; och förmodeligen bör

man ej arbeta på deras fnara återkomft, ap-

titen år god, få at han fiundom måfte mo-

dereras, hfilket jämte andra fvårigheter den
fjuke ännu gerna underkaftar (Ig, fedan er«

farenheten vift honom faran af öfverträdan*

det från mina före&rifter.

Jag vet ej , om mera erfarne Läkare

finna denna håndeife få interesfant, fom Cur-

methödens lyckliga verkan öfvergått alt hopp
hos mig. Tvifvelsutan blir den ftrångafte

aktfamhet nödvändig om han långe /kal und-

gå recidiver. Lycka år at han ej behöfver

fjelf lägga hand vid fit Handtvårk och har

råd at följa Låkare-förefkrifter.— At blod-

ftörtningar ganlk3 ofta hårröra af turberad

circulation i underlifvet, känner hvar tänkan-

de Läkare, Reid anferock for nödvändigt

at vid Lungfots Curerande hålla lifvet be*

Händigt öppet. Men månne ti! detta ända-

mål lindriga Solventia och KÅmpfs Vifceral-

Clyflirer åro tjänligare, ån Engelsmånnerces

Mercurius Dulcis*

Zj Vu
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Utdrag af Bref til Prof, Sparman af

Prof. E. Laxman dat. Petersburg J.

jo Martti 1791.

Såfom vandrande Bergsman har jag hål-

Jit på livar Sommar at göra vidJöftiga refor

uti Siberifka ödemarkerne* I fjol fökte jag

bli bekant med negderne omkring Jakutjk,

och refte hela Sommaren långft Wilui-ftrém-

men, anda til defs urfprung* Hela det vid-

ftråckta Landet år idel flötz: högft fållan haf-

ver någon Granit-kulla eller Bafalt-klippa fin

fpets åfver den dirflammade Sand, Sjogrund

och grus. Jag förfåkrar at Mappa Roffia:

Septentrionalis Antediluviana har fedt helt

annorlunda ut, ån den nu varande Chartan; då

var fshafs-ftranden öfver tufende Verft Söd-

rare, bemålte Granit-klippor voro Holmar,
och de högre Afarne emellan ftörre Ström-

inarne bildade Hafs-vikarne. Alt fedan flo-

den ditfvallade det myckna grufet jämte Hafs-

kråk och Indianfke Djur, och dymedelft för-

vandlade denna delen af Ocean til en ofant-

lig Hått
y

hvaråft Sol-ftrålarne i brift af berg

mycket fparfamt brytas, tyckes Climatet dar-

ftådes fått tit nu varande lynne.

Altfå menar jag at Jakut/ka kölden förft

efter Syndafloden fick fin början. Jag bemärkte

at jord-ytan endaft til någre famnars djup

blir genomfrufenj ty jag fann, at på flera

Hållen
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ftäilen de förrråfifeligafte Kålipr fprutade fram

inunder den tilfrufna jorden.

Det aldrafynnerligafte Phoenomen i den
någden år Saltberget vid Kempendei-Flodcn

,

I2o Verft ifrån WilWt^ en klippa af Cry-

ftall-klart Salt , beftående utan ringafte in-

blandning 6fver 80 famnar perpendiculier

högd och kan/ke 40 Verft (öfver 4 Sven/ka

mil) i diameter.

Ånnu fållfyntare år Salt-kållan 40 Verft

nedre vid {amma Kempendei, fom ifrån

medio December til medium Martii fprutar

inemot 3,000,00 Pud det fkönfta Salt årligen,

af hvilket med fnå och rågn om Sommaren
inemot 2,ooo,CO Pud deftrueras. Solution

år få faturerad, at den, i famma moment den
råkar luften , helt torr til Cubilke Cryftaller

Cryftallifcras. -y

Läkare - Nyheter*

Provincial-Medicus i Ekefjö Do&or Joh*
A. WADSTRÖMår den 14 Febr. 1791 iNåder
förordnad til Provincial-Medicus i Örebro.

Fålt«Medicus Doftor Joh. Fåhree år

famma dag utnåmd til Provincial-Medicus i

Coupio,



364 # ) o ( #
Likaledes Regemente -Fåltfkåren, Licen-

tiaten Johan Martin Eklund, ti! Provinci-

al-Medicus i Torneå.

Amiralitets-Medicus i Götbeborg, Affes-

foren och Lazaretts-Medicus vid Sahlgren-
ska Sjukhufet Dockor Pehr Dubb, har til

Kongl. Collegium Medicum i Februarii må-
nad 1791 infandt prof på den Salmiak han

af Siiltran-grums tilvårkar, fom vid under-

fökning år af gan/fca god art. Den fåljes på
ftållet for 24 flc. Libren, famt Cryftaliferad

,

för 26 fk. Den flora mångd Alkali Mine-
rale Vitriolatum, fom faller bredevid, torde

åfven blifva en betydande product, fom fåljes

för 10 R:d. 100 Skålpund. Åfvenledes år

grundat hopp , at alla nödiga praeparater af

Alkali Volatile, Ikolavid detta defs, i" Nåder
med Kongl. Exclufift Privilegium, inrättade

Vårk, til fullkomlig godhet och myckenhet,
famt nedfatt pris flå at erhålla.

Uti Sahlgrenska Sjukhufet i Göthe-

borg, fom beftår af 31 Sjuk-fångar, hafva år

1789 242 perfoner njutit vård och (kötid i

följande fjukdomar:

Koppor 3
Rosfeber 3
Flufs-feber 22
Gall-feber 26
Röt-feber 7>
Raferie efter Feber 1

1

Transport 130
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Transport 130

Diarrboe dito 5

Lung-fot dito 3

Vattufot 12

Lamhet 2

Fallande-fot I

Mjåltijuka \ 7
Kik-hoAa I

Blodftörtning 2

Contratfur I

Fri/ka får 3
Ben-brott med mer och mindrt

krofsning 6
Gamla får med ben-röta 17
Kallbrand af froft 4
Ond/korf i

Barnfång 47

Af dem åro frifke

Döde
Ohulpne
Förbåttrade

Qvar til 1790

242

177
38
3
6
*8

242

På famma Sjukbus åro år 1790 , 18*

perfoner vårdade för följande Sjukdomar:

FrofT-feber 8
Remitt* Ffufs-feber 4*—~ Röt feber 19

Tiangport 6$
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Transport 6g

Lamhet 6
Moderfjuka och Convulfionar 8
Lungfot 4
Tvinfot 4
Andtåppa 3
Skörbjug 4
Vattufor

<J

Torrvårk med och utan Contratfur 6
Rödfot 2
Engel/ka fjukan t

Utvårtes fkador med och utan ben-brott 1*
Råtfår med och utan ben-röta 23
Barnfång 36

18*

Utaf dem åro fri/ke 14.0

Förbåttrade 12
Obulpne 3
Döde 16
Qvar til 1791 19

I8i

Anm. För år 1789 år en af 6 eller 7
död, fora ofelbart år en fölgd af då varan-

de krigs-rörelfer på orten, hålft 14 dödt af

Röt-feber 5 hvaremot år 1790 endaft livar 1 i:te

eller I2:te aflidit*

Afleflbren och Regements-Fåitflkåren vid

Galere-Flottan Herr Fredrich Krook år den

12 Marta död af Apoplexi, i defe <j$:åe år.

Rege*
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Regements- Falt/kåren vid Oftgörha In-

anrerie Jacob Tjäder har den 30 April

1790 fått Affeflbrs namn och heder.

Under d. 19 Aug. 1790 år Kongl. Lif-

Chirurgen Doftor Daniel Rung förordnad

tfl Kongl. Maj:ts forfta Lif-Medicus»

En Medicins Doftors, Van Der Bosch
Énka i Rotterdam har genom bref til Kongl*

Collegium Medicum årbudit lig at emot en
Ducats Subfcription for Exemplaret, om fum-

man blir tilråckelig, up&ifva et af hennes

man i lifstiden funnit och med bilagde Lå-
kare-attefter betygat kraftigt medel til Kop-
pors utrotande och botande. Men ehuru KongU
Collegium icke anfedt et fådant föregifvande

nog fannolikf, mindre beftyrkt, har Colle-

gium genom fin Secreterare låtit fvara, at,

i all håndelfe Collegium dock vil anfvara för

några få Exemplars inköp af den boken En-

kan hårom då låter ufgifva.

Til Medicus vid Arméens Flotta år Me-
dicin* Doftoren och Fålt-Medicus J. Roth
onder d. 9 Sept. 1790 befordrad*

Til Provincial- Medicus i Norrtelje Di-

ftrift år Medicinae Doftoren David Lundahi
den 28 Sept. 1790 i Nåder utnåmd.
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Provindal-MediCus i Örebro Lån Do&of
Johan Lymaim år den 21 Nov. 1790 uti defs

56 år häftigt hlefven död» Han vaf en a£

nu varande måft niti/ke och nytfige Låkare
5

och faknas allmänt i (in ort, få af fin För-

man Lånets Höfdingfom enikildte. Hade Stu-

derat i Upfala, blef dar promoverad 1760,

Från 17S8 til 1 762 var han Fålt-Lazarets-Medi-

cusi Pommern 3 blef fedanProvinciai-Medicusi

Våfterbotten, dår han en gång i flere måna-
der vintertiden fom Läkare gertomrefle och

befökte de måft Nordlige Sven/ke Lapp*

marker. 1768 Ttansporterad til Örebro dår

han althÄtils med oafbruten hit fullgjordt (I*

na flsyldigheter och dog under en Åmbets*
icfa på Degernåg.

\

Herr D^Isjonval, fom gjordt fig bekant

genom noga anmärkningar öfver Spindlar och

deras hushållning, har nyligen funnit, at dé

cxo fynnerligen lättrörde af Eleäricitct, och

kunna tjena til Barometer ; blir väderleken

fvdr, få arbeta de afdeles intet^ utan göma
Gg i en vrå 5 vid föränderlig väderlek arbeta

de i en träng krets; blir det åter vackert
f

få arbeta de med fynnerlig flit. Regn, hvar-

efter vackert vader följer, och fugtighet forrt

ingen rörelfe hinner förorfaka på Barometern^

men hvarpå fnart (kal komma en långfam

tal väderlek, veta Spindlarue rått väl förut. -—

I Stall
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I Stall göra Spindlarne nytta därmed, at de

afhålla flugor ifrån håftarne,

^(Int. B), der A* L. Z. N:o 136, 1790.)

ÅffefToren i Kongl. Collegium Medi-

cum och Förfte Regemenfs-Fåljfkåren vid

Kongl. Majrts Lif-Gardie, Dotfor Ernst Die-

pric Salomon, år på hemrefan från Armeen
i Finland, dår han under hela fifta kriget

gjordt tjenft fom Får/fe Fdlt-MedicuS) olycke*

Jigen omkommen emellan Abo och Åland ,

vid flutet af Septemb. 1790» Han
n
refte den

24 vSeptember eftermiddagen från Abo, med
en Båt hemma i Nagu ,

jåmte 2 Skärkarlar^

dagen efter upkom en (vår nordan-ftorm

,

fom förmodeligen orfakat hans död, emedan
hvarken han, Båten eller Folket hörts utaf

vidare* Sal. Hr. AfTeflbren var f5dd i Stock-

holm 1746 d. 14 Oäob., Studerade i Upfa la,

blef dar promoverad 1775, och fom han åf-

ven genomgått Chirurgifka Coursfen och

Examina, blef han 1773 befordrad til Rege-

roents-Fåltfkår vid Kongl. Lif-Gardet. 177g
förordnad til AiTeflbr i Kongl. Collegium Me-
dicum och 1 788 til Förfte Fålt-Medicus vid

Armeen i Finland. Han faknas fom en kun-

nig, flitig och driftig Läkare} efterlämnar

Anka, 2 Söner och 1 Dotter.

Kongl. Hof-Medicus Dotfor Carl Fbb-

dric Hoffbkrg dog i Stockholm den 27
December 1790 uti 62 året, efter en fvår

Malign Remittent Feben Han var född här

- X. B. N:o 24, A a i
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i Staden, Studerade i Upfala, Promoverad
1760, var Fålt-Lazarefs-Medicus under Pom-
merfka kriget från 1758 til 1762, gjorde en
lård refa tit Frankrik? och Hollandj blef ef-

ter återkoroften tjenfrgörande Kongl. Hof-
Medicus 17655 ålfkade Narural-Biftorien, och
utgaf på Svenfka Anvisning til Vdxt-Rilets

Kännedom , hvaraf 2:ne uplagor utkommit,
hade ock det fifta året utarbetat et Vårljf om
Djur -Riket, (om ånnu ligger i Manufcriptj

blef kort för Cm död upförd i fråmfta rum-
met til Hiftoriae Naturalis Profeffor efter fram-

Jedne Profeffor Bergius, jämte Herrar Håg-
ström och Wickman.

Uti Publike Bambörds-hufet åro år 1790
357 Barna-födedkor ^örlåfte med 357 Barn,

180 Goffar och 177 Flickor, bland hvilka

12 tvillingar, 24 dödfödde. Ingen har det-

ta år dödt*

ProfefToren Docror Anders Sparrman
år under den 18 November 1790 förordnad

til Hiiloriae Naturalis Profeffor i Stockholm

med fåte i Kongl. Collegium Medicum.
Regements- Falt/kåren vid Kongl. Lif-

Gardet, Doftor Joh. Hartman, år den 10
Januarii 1791 befordrad til Affeflbr i Kongl.

Collegium Medicum,
Affefloren och Medicus vid Fahlu Gruf-

va, Dotfor Axel Wolrath afled i Fahlun

den 26 Februarii 1791 , i defs 57 år. Han
var född i Nerike, hade Studerat och blif-

vit
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vit Promoverad i Upfala; var under Pom-
merfka kriget Fålt-La^arets-Medicus och har

ledan varit Praflicus i Fablun. De (enare å-

ren var han tidtals icke vå-i förvarad til fina

finnen, men defs emellan (åfom lycklig Lä-

kare mycket ålfkad i fin ort.

Kongl. Danflka Archiatern, Conference-

Rådet Von Berger, aflec} den 16 Martii

1791 i Köpenhamn efter 13 dagars Nerv-

feber. Han var kand för lycklig och up-

Jyft Practicus och hade mycken del i Phar-

macopoea Danica, fom utkom 1772.

Medicus vid Galere-Flottan Doclor Jö«
ran Roth år den 23 Aug. 1790 i Nåder
hugnad med Affefiors namn och värdighet, Ii-»

ka med AflTefTorer i Kongl. Collegjerne, !

anfeende til fin då förvaltade Förfte Expedi-

tions-Medici fysfla under Campagnen*

Reliquia Rudbeckiana
, five Camporum

Elyfiorum libri t* Olim. ab Oh Rudbeckio

Patr. et Fil Upf. 1702 Ed.$ accedunt aliat

quadarn icones , ceteris voluminibus Rudbecki*

aniv aut, deflinata, aut certe haud omnio alience^

hadenus inedita. London 1789 Fol. Pag*

35 cura Jac. Edv. Smith. År et Vårk utur

de til England köpte Linneiske öfverlefvor,

fom, ehuru det icke gör ftor förökning i

Vetenlkapen, likväl hedrar fin författare och

fin tid, lika fom det måfte fmårta hvar upmårk-

farn Sven/k at defle, och många andre vackra

A a 2 v' fam«



372 # ) o ( %
famlingar föras ur Jandet, och hos utlännin-

gar få fit råtta varde. Denna Bok bör åt-

minftone anfkaffas til alla Svenlha Acaderaier

och flora Bokfamlingar.

Memorial^ *)

Min högtårade Herres Paition år ea

Morbus complicatus ex Scorbuto & Melan-

cholia Hypocbondriaca, eller eo fårmångd

PafTion, beftående af Skörbuk och den få kal-

lade Mjåhfjukan? håraf kommer fvårmodig-

het , Oluft til fina fysflor, Tunghet och Yrhet

i hufvudet, olika Appetir, ibland förmycken

och ibland fårliten, Mattighet och flere obe-

hagliga påföljder. M. H. Complexion år ock

af den befkaffenhetat han ganfka mycket foverar

och underhåller en fådan fjukdom, varandes

tan en Melanchoiico - cholericus eller af et

galiaktigt, hetfigt och torrt Temperament och
altfå

*) Denne, med Sal. Herr Archiatern och Profeflbren

vid Kongl. Academien i Lund, Do&or Kilian
Stobjex, egen hand flcrefne Confultation , fom mig
benågit blifvit lämnad af Herr Cancellie-Rådet och
Riddaren af K. N. O. Wallenstråle, famt uti

Kongl. Collegii Medici Bibliothek forvaras, läm-
nas til Allmänheten; denne berömlige Läkare tilå-

minnelfe , och för kännare til jåjöförelfc med vare

tiders fått ac bota fjukdomar, J, L. O,
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altfå af häftigt och förmycket fenGbelt hu-

meur, och fåfom denna Pasfionen mer ån

någon annan, tillika dependerar af både Sin-

net och Kroppens Conftitution , få, kan ef

annorlunda vara, ån at ju mehra Sinnet år

affefteme undergifvit, ju mehra får ock Krop-

pen dåraf lida, och år altfå Paffionen få myc-

ket mehr vidhångfe och opirJatre, når Krop-

pen af Sinnet dageligen får nya occafioner

til disordre af oro4 För öfrigt grundas i

fynnerhet flike krämpor uti en får tjock och
något fkarp Blod 5 hvilken ojåmt omkring
drifves och fördelas i Kroppen, förmedelft en
oproportionerad och alt för ftark ådrornas

drift , hvaraf hår och dår tryckningar och
fpånningar förorfakas, fom icke alleaaft Krop-
pen på et och annat fått illa difponera, vi-

tan ock göra Sinnet inquiet, ang/ligt och o-

förnögdtj få at hår år enftadigreciprocation,

i dy Sinnet lider af Kroppen, och Kroppen
tillika af finner. Sjelfva plågorne lårer matt

ock helt vål kanna huru de förökas, ju mera
man gör reflexion på dem och dem acktar:

ech faftån detta ingalunda år någon Maladie
imaginaire, fom mången fri/k och luftig (ig

inbillar, få kan man dock icke neka, at en
del af Sjukdomen år en alt för tendre, akt-

fam och lydig imagination, fom altfor noga
afbildar de förtreteliga objeåer, få de fam-

ma för Förnuftet förfkråckeligare och i alt

ftörre ån de Revera åro, fynas* hvad nti

A a 3 c«Q-
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confequencen af M. H. Svaghet angår, få år

den Gudi lof ej af lårdeles värde 3 Skörbu-

ken kan bafva något at betyda, men Mjåltfju-

lian ganfka litet, om man allenaft rått Iköter

(in hålfaj hvartil denfamma, nemligen Mjålt-

Ijukan år en god Prasceptor, fåfom hon fom
oftafte hårom gör tåmmelig fenfible påmin-
nelfer; Nu at jag, få vida det i haft kan
låta fig göra, må bjuda til at förnöja M. H.
uti fin begäran, följer härefter några få Reg-
lor, fom åro honom nödige at ihogkomma
och öfva, dar han vH rått akta och fköta fin

helfa* Af deffe Reglor angå fomlige en god
Diset, och de öfrige et nödigt Medicineran-

de, nåml,

:

I.

Man bör altid föka at behålla en jåmn
vårmaj dock håldre dependera af goda klä-

der, ån Kakelugnen, i fynnerhet måfte man
altid hålla fötterna varma. Eljeft år en tjock,

flalkot och kall luft altid fårdeles til meen för

helfan.

11.

Man gör båttre at man åter ofta under
det man kunde , ån at man allenaft åter en

gång om dagen, men då rått val och rnehr

in (om år nödigt och nyttigt.

III.
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III.

Man måfte icke vara alt får Scrupuleux

at vålja Mat, ty ofta får man ondt, fom
Maten år alde'es ofkyldig. Har jag åtit nå-

got tre eller fyra gånger fom hvar gång be-

kommit mig illa, få vore jag val alt för dar*

lig om jag det ån vidare åftundade.

IV.

För dem fom åro af denna beskaffen-

het år alt (kadeliget : fom échauferar och

förhitfar Bloden , fåfom Pepparrot, Senap

Celierier, Lök och alt utrikes Speceri, i fyn-

nerhet Peppar och Någlikor.

V.

All hård och grof Mat, fåfom falt och

rökat Kött och Flå/k \ falt och torr Filk, Oft

och torkat Bröd, måfte helt fparfamt brukas,

få framt man icke vil flitigt arbeta och rö-

ra (ig. All rörig Mat: Gas, Gris, And,
Bakelfe och dylikt måfte man akta fig före.

VI.

Den Mat fom gifver mycket vader få*

fom Ärter, Kåhl, Krön- och Jord-Artifkoc-

ker, Baratas, Caftanier och dylikt, tjenar ock

icke för helfan. Men hårunder förftås icke

A a 4 tendre
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tendre Trågåfås - faker och Legumer fåforn

gröna Arter, fpåda Turk/ka Bönor, Spanat,

Ladduk och dylikt.

VIf.

Det fom med flem och fyra förftållet

magen, bör man ej eller mycket bruka, fä-

lom Meloner , Gurkor , rå Frugt &c, &c 2

Men kokad Frugt år ej få elak, Citron-faff

år ock en hålfofam Syra, Borsdorffer-åplen et

par om dagen rå eller ftekte åro för en
Mjåltfyklig mycket tjänlige, i fynnerhet åf

det en mycket god frukoft öch båttre ån bå-

de Thee och Tobak, at åta faftande et

ftekt BorsdorfTer med et få ftort ftycke Rha«.

barber fom 2 Tolförs-ftycke åro flora,

VIIL

: Det år ga n/ka nödigt at dricka våf, om
man vil confervera hålfan 5 en fullkommen
Karl måfte åtminftone på en' dag hafva 3
Stop eller 2 Kannor vått til lifs.

IX,

Men detta måfte icke i en haft emot*
tagas, utan litet och ofta, ty (torre dricker

kunna fördårfva håjfan på en gång, at dea
tj flår at reparera,

X.
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X.

Det måfte ock icke vara flark och het-

fig dryck fqm til den quantitet /kal förtåras,

utan måtte Ohl och Brånvin
,
gan/ka fparfamt

eller intet, men Vin allenaft til nödtorft

.

Xh
v

Ju hetfigare Vinen åro, ju mindre mä-
fte dåraf brukas 5 Rhenlkt, Mosfler- och Cham-
pagne-Vin åro vål de båfte,dåmåft en Franlk

iom ej år alt för ung,

XII.

Drickat måfte vara val kokat, ingalun-

da för ftarkt, icke hårdt, pch hvarken nytt

ej eller mycket gammalt,

XIII.

Alla buttlade och gåfande Liqueurer gö-

ra oro och hetta i Bloden, förorfaka^ vader.

XIV.

Caffee och Thee åro för hålfan aldrig

otjänliga, om man vil därpå vackert röra och
bemöda kroppen, och icke juft på en gång
därmed fylla Magan. Men gör man en få-

dan dryck, i fynnerhet af Thee, alt för ftark,

dricker dåraf mycket på en gång och filter

A a 5 dar-
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dfrvid ftilla, få år fåfängt at tanka, det (kul-

le kunna bekomma väl.

XV,

Man bor lämna Naturen fin råtta och
fulla Sömn, men det i rattan tid, om nat-

ten och icke om dagen. 8 ä 9 timmar må
man val fofva om man kan.

XVI.

Man (kal icke ftraxt lågga fig til fångs

når man om aftonen kommer ifrån Mål-
tiden*

XVII.

Man (kal aldrig ftraxt i en haft käfta

kläderna på (Ig och fara utur Sången i Luf-

ten, utan båldre (kal man ftå en timma förr

up af Sången och gå omkring i Kammaren
at fång-vårman få fmåningom må förgå»

XIIX.

Ju mindre man (itter ftilla, ju båttre gör

man, och ju mera man rörer (ig och bemö-
dar kroppen, ju båttre mår man. En jåmn,

ftadig och ej för ftor Motion år mer ån alla

Medicamenter, ty denfamma corrigerar all (ka-

delig Mat, praeferverar för Sjukdom och år

åfvenvål för ganfka många en viis och tilför-

låte-
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Jåtelig Cur. Af all motion år rida båft, dår*

nåft at gå.

XIX

Detta år na en kort, men förmodeligen

utförlig nog underråttelfe om livad man vrd

Kroppens (hatande har at obfervera, men det

år icke mindre nödigt at för linnet faftftålla

en Lag och god Diaet, och denfamma i det

nogafte efferlefva. Ingen kan neka, fom har

et fundt förnuft, at måtteligheten i mat och
dryck, år ibland de viflafte medel til at bi-

behålla hålfan och lifvet 5 men et jåmt och
lika finne, fom affetfernas tråldom ej år un-

dergifvit, utan fritt och tappert, år ibland

de viflafte medlen til at bevara en god hå!fa

och långt lif det aldr^ viflafte , och altfå det

nödigafte man har a^befiita iig om. Den-
ne konften år få fvår, fom den år nyttig,

men år dock långt ifrån icke omöjelig 5 he-

la grunden hårtil, och heja fullkomligheten

af denna konften beror dårpå at man rått

kan bornera och inom vifla gråntfor och
bommar kan fluta och inneftånga den omå-
teliga och oftyriga kårleken, fom man me-
rendels hyfer för (Ig fjelf. Denne måfte förf!

och fift kufvas och tåmjas, om han icke (kal

våldrånna. Mången tort och orått til min
heder fkulle jag ej kunna fe, om icke denna
fjåJf-kårleken fatte mig glas-ögon på nåfan,

fom
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fom dock fom oftaft åro bedrägliga* Mån-
gen fårluft och olycka fkulle fnart kunna
glömmas, om intet den ömma forgfäiligheten

för fin välgång, och råddhogan at lefva i

mindre anfeende och förmåga , det ikulle

hindra* Och år ändock den lyckfaligheten

at lefva i ftörre anfeende och förmåga, me-
ra i inbillningen än i fjelfva vårket grundad,

och felas det villa kännemärket af timmelig

jyckfalighet, nämligen Fornojelfe rått ofta,

ja oftare än vid mindre vilkor. Om jag ock

icke altfor noga mina egna goda egenfkaper

mig föreftälte och fullkomligare dem anfågo,

ån de vårkeiigen åro, och däremot mina fel

för ringa, ja väl aldeles för mig fjålf förne-

kade , få (kulle jag väl låtteligen kunna ur-

fåkta en annan, fom ej fant få ftora orfaker

at älika mig, fom jag fjelf* Den förförifka

fjelf-kårleken förblinda^ ofs ock ofta, få at vi

anfe det för en flor förmon fom år ingen ting,

och det för dygd fora år vårkeiigen laft och

dårflkap. Kunde vi rätt bruka vårt förnuft,

(kulle vi ock helt ofta finna at det år flärd ,

fåfänga och lappri, fom denna fjelf-kårleken

ofs fåfom et önlkeligt nöje inbitdar* Detta

liar jag ingalunda i den meningen fkrifvit,

fom ville jag underflå mig at gifva M. H.

några lärdomar , i fynnerhet fom jag helt väl

förfarit , redan förut , at han därmed är väl

förfedd, utan min tanke år allenaft at gifva

honom tilfälie at eftertänka fjelf denna enda-

8i
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fte Souveraine Medicinen fom finnes för at

dampa de för hålfan fkadeliga affetfers hål *

het, och det år godt tolamod, hviJk t
'-

vervinner alt. Och dåraf följer at den f< \

år en god Chriflen och lärt förneka (ig fjeif,

liar dåraf en oförliknelig förmon åfven uti

timmeJig måtto.

XX.

Jag mäfle ånteligen fkrida närmare til

det fom man egenteligen plågar fordra af en

Läkare, fom år at förefkrifva tjånlige Medi-
camenter emo* Paffionen, fom Kroppens oro

hårrörande af Biodens och våt/kornes orikti-

ga omlopp och annan deras för hålfan prat-

judicerliga befkaffenhet kan råtta och förbätt-

ra. Hårtil tjånar nu at man betjånar fig då
och då, i fynnerhet når man någon fårdeles

oro och oordning i Kroppen förnimmer, el-

Jer ock antingen genom omåttlighet vid mat
och dryck, eller dymedelft at man år af en

häftig och häftig arTefl: blefven öfverilat, och
altfå dåraf har at befara någon ftark förän-

dring och rörelfe i Bloden, af mit röda

falt-aktiga Pulver, hvilket hår hos Apotheka-

ren Herr Bouch finnes under det namnet
Pulvis Antispasmodicus Duplex, hvaraf et par

dagar i flag 3 å 4 gånger om dagen en god
Knifs-udd intages 5 eJjeft brukas til praeferva-

tjv 3 å 4 gånger hvar vecka, 30 droppar

af
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at min Mixtura Tonica, fbm dårfammaftådes

finnes. Item hvar I4.:ric dag i Nedanet 20
ftycken af mine PoJychreft-pifler , hvilka åf-

venledes på famma ftåile kunna fås 5 deffe

intagas om morgonen och faftas dårpå til

middagen.
Vidare år det högft nödvändigt både til

at förminika den öfverfiödande Bioden och
defs tjockhet och fkjårpa corrigera , at bru-

ka nåfta Nedanet efter Dag-jåmningen om
våren et Kryddvin efter hosfogade Recept,
hviiket når man 3 dagar brukf, låter man flå

fig åder på foten och genom en tåmmelig

Jång incifion uttaga 6 å g Unts Blod och
fedan med Kryddvinet continuera få långe

det varar.

Sluteligen finner jag mig ånnu hafva

följande Frågor uti M. H. Memorial at be-

fvara.

1:0 Om man må dricka Portugis-vin om
morgnarne , och åta därvid et ftycke Bröd
til frukoft?

At göra detta en eller annan gång når

man år på refor ftadd, och vädret år kalt,

kan icke fkadaj men at göra dåraf en vana

år icke nyttigt.

2:0 Om man får om Sommaren
dricka kalt vatten om morgonen til en Pipa

Tobak.

SI
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Så långe Scrmmaren varar år det icke

otjänligt, fårdeles om man har godt vatten.

3:0 Om man fkal åta allenaft en gång

om dagen?

Man gör båttre at man åter tre gånger

måtteligt ån en gång fig rått vål mått.

4:0 Ohl-oft om han år tiiJåteiig famt

Smör och Bröd och Ägg?
Detta år alt godt och innocenr.

5:0 Hvad cto har at betyda at uti hans

Urin faller til bottnen fåfom röd fand eller

grus?

Det år icke någon rått fand eller grus,

utan år mycket ordinairt at de fom hafva

Skörbuk låta fådan Urin.

6:0 Om Tobaken år nödvåndig ?

Så vida man dårtil vant fig far man vål

bruka den något, men ju mindre ju båttre»

Til förekommande af en vite förtretlig-

het fom Ungkarlarne i fömnen plåga hånda,

och Naturen mycket förfvagar, taktes M. H.
följande Reglor obfervera:

1:0 Antingen med förfta gifta fig, eller

ganflka litet eller intet umgås med Frun-

timmer.

. 2:0 Aldrig fofva på ryggen.

3:0 Aldrig lägga fig med full Blåfaj

hvad han til nödtorften af vått bör förtåra
,

taga få dags til lifs, at*man kan hafva tid

at aftappa innan man fofver.

4:0



384 * ) o C #
4!0 Man måfte ock för denna orfaken

flcull undfly alt det fom Naturen echaufferar

och rerer, det vare (ig mat, dryck eller nå-

got recommenderat hetfigt Medicament, va-

randes en flått Ryttare fora på en alt for vil-

Jig haft brukar Spårar.

Nu vi l jag förmoda at få Vida det mig

uti denna min oro och nåftan ftadiga öfver-

lopp varit görliget, hafva gjort M. H. nöje,

åtminftone fkulle jag de^ hjerteligen ön(ka

och högeligen fågna mig dåröfver, om jag

detta mit ändamål kunnat nå, fälom jag al-

tid fkal finnas

M. H:res

GÖtheborg dagen för

min afrefa vil Gud Hörfamma Tjenare.

1725. Kiljan Stob^us*).

Kongh Vetenfkaps Academiens Nya Hand*

lingar for 17.90. 4 :cie Q}wrtaletn

Pag» 141- FörfSk til närmare Jladgande

ttf det befynnerliga Sldgtet ibland Majk-krdken

fom bli/vit kallat Majkltlja , Variicella. Af

Ad. Modeer.
Hår börjas en omftåndelig afhandling

fom uplyfer denne inveklade del af Natural-

Hiftorien. Förfl Ikiijes detta genu* från Jp
9

Serm

*) De nåmde Medicamenter fcan man ide tider $Bhar«

»acopoer igenfå, åfven i Ph# Wirt. Red,
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Sertutarfa) Hydra och Eclijfa \ fedah upgifve*

defs allmänna ikiljemårken och åndteligen de-

ras inbördes åt/killoader , a) Blomfter-quajl-

lika Majklilier och af dera l:o) Vorticella E-

crinus, fom likväl framdeles torde göra et

fårlkildt Slågte. 2:0) K Conglomerata* 3:0)

T. Umbellaria. 4:0) T. Ovifera. 5:0 K Pö-

lypina. Deffe Kräkens hushållning och märk-

värdiga befkarTenhet utredes på et behag-

ligt och upiyfande fått i 25 $. Fortfättntng

fåljer.

Pag* 297. Infeft-CaUnder får år 1 790*

af Clas Bjerkander. Defle rån årt> gjorde)

i Veftergöthland och bifogas därmed hvad

De Géer, Linnee och Autfor fjelf i ämnet

förut anteknat. -— Mycken /kilnad måftedocfc

årligen förekomma håruti, i anfeende til års*

lidernes få olika värme*

Pag* 289* Btrdttelfe om en blandad af*

fbda efter en Råget (Femina Cervi Capre*

oli £) fom blifvit parad med en Spring-Gum*

fe. Af Carl HejlleMUs. Denna Råget, forrt

blifvit förd til Åbo från Cagliari, parades

förft med eo Bock, hvilkeö hon ej emottog,

men förliktes ganJka vål med med en Skånfk

Gumfe, hvarefter hon födde en Unge fom
blef fin Mor aldeles lik til fkapnad och
färg.

Pag. 202. Om Vattufot i tijert-fdc&en $

med Phyfiologijka Anmdrkningar* Al JoH. P*

Westring.
X. B- N:o 25. B b P*«
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Patienten 43 år gamma! , hade

,
genom

mifsbruk af ftarka drycker, förft ådragit fig

Slag (ap. jerofa) och blef kort därefter an-

fatt af en fvår and-tåppa. Oaktadt många
kraftiga medel kunde härpå dåden icke und-
vikas och vid öpnandet af kroppen funnos

Lungorne litet inkarnerade och i Hjert-Iåcken

3 quarter brunaktigt vatten.

Som denne Ijukdom år mycket fAllfynt

och fållan hos Auclorer belkrifves, g.ör (ig

A. beromlig möda af föka Phyiioiogi/k utred-

ning och upiysning af fjukdomens tecken,

til mera fåker kännedom för framtiden.

Pag. 30 S« Berdt tel/e om et uti tilvdx*

ten affiannaf Fofter, fom efter 2:ne års får*
lopp med Tarm Canalens åpning och excre»

menters utflödande flyckevis uttogs : Modren
läkt och til hdlfan äierjldld. Af Kn. Aug.
LenvEus. Huftrun fom i 4:de månaden var

rådd med (it 4:de barn, blef genom fiark

ovårdig körfci vintertid (kakad och (kråmd,

lamt började dåraf må illa, buken blef 6m,
ftor och värkande: efter ij år fick hon en

flark blodgång, då de flåfte plågor afftanna-

de, och några veckor därefter öpnades bulna-

den under Naflan , hvarifrån Foftrets delar

af ben fmåningom uttogos, hviika på Köp*
parftick afbildade bifogas.

Pag. 310. En Jdllfynt Angina Suppura.
toria , anmdrkt år 1 790 uti Carhcrona af
Aavt Hin&. Fiobman M> D. Adjunft vid

Lunds
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Lunds Academiu Denne Cafus år af A. A*
natomice be/krefven och med Phyfiologifke

anmärkningar beledfagadj Cartilago-cricoide»

var af naturen vid bråddarne förvandlad til ben»

Kongl. Vetenfkaps Academichs nya Hand*

lingar får år 1 791 for/la Qyårtalet*

Pag. i„ Forfåk til närmare fiadgande af
Sldgtet Majklilia, Vorticella

,
fortjättning frän

nåfta Qyartzl pag* 24 1. Hår afhandlas N:o
6 Vorticella Anaflatica^ N:o 7 V. Pyr aria ,

N;o 8 V. Crat*garia
y
N:ogV.Fraxinina,N:o

10 V* Opercularia, N:o II V. Berberina ,

N:o 12 V. Digitalis , N:o 1 3 T. Racemofa,

N:o 14 f. GemeHa, N:o 15 T. Stellata.

Pag. 24. /?<fo om r<» Saltpeters luttratt*

de genom Kohl - Jiybbe* Af Joh. Gadojlin*

Fetmans afföndrande, fåfom hufvudfakeliga

ändamålet vid Saltpetterns luttring, har A.

genom många och omftåndeligen befkrefne

Rön, funnit med ringa koftnad och våi kun*

na /ke med Kohl-ftybbe, hvars fynneriiga be-

nägenhet at infupa luft och andra årnnen fora

omgifva, fört Auth. på defle gagnelige tankar.

Til förföken bruktes väl brända TaJI-kohl fri.

ade från afka. 1 ftort tror A. åt mindre ån

2j lod Kohl-ftybbe behöfs til luttring af et

Skålpund rå Saltpeter-

Pag» 5. Fårfåk med Molyhdana och med
reduclion af dejfs jord

,
5*te Fortjdttningen af

Pktek Ja<ob Hj*lm. Hår fortfar Author

B b 2 med
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med fin kånda noggranhet at göra fig förvis-

iad om M. Kalkens fullkomliga renhet från an-
«dra ämnen, för at utröna defs vårkeliga

befkaffenfiet, och fäfter nu i fynnerhet finup-

mårkfamhet vid at fkiija honom från Vitriol-

iyra. — Granfkar Herr Pelletiers dårtil up-
gifne fått.— Förföker at dårtil &vända Aci-

dum Nirri och /luteiigen Alkali Volatile Cau-
fticum. Omfider århölts en från alla inbland-

ningar renad M. Kaik^ blå til färgen; då
den fmåltes med Jårn-filfpårri fiybbe gaf den
et/kört korn, fom bläddrade under fmält-

ningen, uran gniftor. — Under redutfion

förlorades 2$ procent och fick efter | timas

påblåsning gul-grån färg nu m. lom til kän-
nemärken upgifvas.

Author har genom desfe upgifne
mångfaldige och granlaga underfökningar no-
ga utredt Molybdeni egenfkaper, få at bered-

ning af defs ReguJus icke kan vidare vara o»

fåker eller tvåtydig. Hela Proceffen dåraf

befkrifves fluteligen.

Väderlek och gängbara Sjukdomar i Stock»

holm Månademe Januarius^ Februarius

och Martius 1791.

'fanuarius, Barometern någorlunda jämn 3

hågfiå. I — 25,66 lägft d. 16 —24,60. Ther-
mo-
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mometren vifade en ovanlig blicMka
? Idgft

under O* d* i, 7 gr. famt endaft d. 2,28, 29
under neml. 1, 2, I grad, d. <?, 6, II, J7

vid O. , alla öfriga öjver och det högft den

25, 5 grader i morgonftunden , och mid-

dagen d. 25, 7 grader. •— Vinden måft S.

med oftare dragning åt O. ån V. — Sno el-

Uv fla/k d. 2, 3,-4, 5, 8, l<> 16, 20, 28,
30. -i. Rågn d. 9, ii, 13, 14, 17, 22, 23,

24> 2f* Norrtoen d. 1,6, ?• Månring

d. 19. Således ringa före ; Riddare-fjården

gick up och blef isfri.

Februarius. Barometern hogft d. 21,

25,90 Idgft d. 2 , 24,7?. Thermometem
ville något mera kalt, få at den flod d. 6,

9 gr. U. — Vinden SV. och ibland N. of
r

ta lugnt. — Snö d. 1, 6, 7, 18 5 21, 27-

~

Rågn d. 27. — Soiftrimmor d. 13. Mån-
fing d. 15* — Riddare-fjården tilfrös å nyo
d. 1, gick å nyo up d» 12.

Martius. Barometren mera jämnhög*

H&gft d. 26, 25,88* L<*gft d. 22, 24,90.
Thermometren vifte mer blid/ka ån köld,

Idgft d. 7, 8, ir, 18, 19- — 2 gr. under*

JbtfgT? d. 16, 7 gr. morgon. 10 gr. middagen
öfver. — Snö d. 2, 7, 30- — Rågn d. 5 ,

14, 15, 22, 23> 29.— Norr/ken d. 5. 51.—
Månring d. 18.

Sjuk^omarne beftodo i förkylningar,

hals-flusfer , hofta och någon Pleurefie* —
I några hus, dår man kanfke mindre renligt

hållit inquarteradt Krigsfolk, hår/kade en Ma*
B b 3 - lig*-
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lign-Feber, fom dödade flere. Bland Barn

fyntes fparfamt Scarlatina , Koppor och Hofla.

Under förflatne är 1790, hafva vid ået

under Hans Kgl. Majits Nådiga Protedion väd-

rande , och af Samhället Fro Patria, vårdade

Barnfångshufet, belågit å Norrmalm och Sto-

ra Badftugugatan, 60 Barnaföderskor blifvit e-

mottagne, förlöfte och /kötte: af hviika 37 uti

de allmänna Rummen på Inrättningens egenbe-

koftnad njutit fri förplågning och fköffel$ men de

6frige 23 emot en billig afgift, okande, uti faFfkiU

te Rum, blifvit med alla mojeliga beqvåmlighe-

ter förfedde. Alla desfa Barna-föder/kor åro

friflke utgångne utom en , hvilken af med-

bragte Convulfioner dagen efter förlofsningea

afled* Af de framfödde Barnen , hafva 3^
varit Goflar, 2<> Flickor, 2:ne dödfödde och

Jåledes ?7 ååpte , hviika til upfoftran och

underhåll befordrade blifvit, utom någre, för

hviika deras Föråldrar fjelfve förforg dragit

A. F. Wedeneeäg»

Ut*
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Utdrag af Provincial-Medicus Doffor E+

Acharii Embets - Berättelfe fSr Ar
J790.

Beftgtningar har jag i år förrättat å ^tne

Barn, fom man trodc blifvit lifvet afhände

vid eller ftraxt efter födelfen , famt å en

Dräng, fom med fullt upfåt mördades. Här-

vid får anmärkas rörande den fiftnämde , at

han, efter et flag öfver bakre och öfra delen

af Os Frontis med en Eldgaffel, ftraxt föll och

dog inom några Minuter 5 Vid opningeo be-

fants ej minda fkada eller fpncka hvarken på dzt

flagna benet eller på dem fom utgöra hufvudfkå-

Jens botten. Tvänne af EldgarTelens flata

klor hafva råkat på en gång benet och kros-

fat betåckningarne, hvarigenom val en för-

färlig contufion Ikedt å hufvudet, men benet

fom var ftarkt ej kunnat brifta. Således be-

funnos tvänne paralella får efter et flag, och

döds-orfaken uptäktes fnart af en myckenhet

extravaferad blod uti Hjärnans kamrar och

under Tentoriurn.

Någon anledning tror jag mig hafva at

ej anfe Plouquets rön i anfeende til Lung-
profvet fåfom vid alla tilfällen fåkert. Hos
et af de nyfsnämde Barnen, fom efter alla

omftändigheter befants dödfödt, förhöll fig

Lungans vigt til hela kroppens^ fom et til

42 3 hos et annat, fom bevifligen efter fram-

kommen andats, fom 1 til 44. Förföken

B b 4 an-
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*nflåltes med ftörfta noggranhet och Lungor*
*a voro fullkomligt friika. Mån förhållandet

af vigten hos det förftnåmde Barnet, fom
bordt vara mycket ftörre ån hos ået andra

,

blifvit få förändrat därigenom , at ået ej var
fullgangit?

Vtdrcig af VmvinciaUMedkus i Veflef*

botten Doéfor D. E. Nådens Embets-
- Rapport jgr 1790.

Erj mycket fmittofam fjukdom har fig

yppat och utbred* i flere Byar, i fynnerhet

]Bodan i Lqleå pch Jemtön i Råneå Soknar,

däraf redan folk med döden blifvit bortryck*

<e pch liknar fig dels fåfom Rödfot, dels

tom Blodftörtning och under ftundom (afom

Slag, dåraf i fynnerhet ungt folk häftigt an*

gripas. Vid ankpmften til Lqleå Förfamling,

förfedd med nödiga Medicamenter ifrån Piteå A*
pothek, marktes fjukiighefen, utom Byen Bo-
dan upföre Ålfven, redan hafva innåftlat fig

i flera Byar, fåfom Luleå Gamla Stad, Ers-

nås, Bensbyn och Börjeslandet, dit refor få«

Jedes måfte anftåjlas och til Smedsbyn endaft

nödige Läkemedel blefvo aflåmnade; då ååt

trnot, under varelfen i Börjes-landet, Kron$
Befallningsmannens, Skrifvelfe ifrån RåneS an-

kom
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fcom , at i Jämtön och Råneå Socken åen hade
$fftannat, hvarfore ock refan dit ej behöfdö

göras , utan genaft inftäldes.

Denna fjukliga belägenhet, hvari Allmo-

gen var råkad, kunde dels tihkrifvas fmittan

jgenom det hemkomna Krigs-folket, dels den
blida och ombyteliga väderlek, fom ovanligt

vis hår i landet hittils förefallit, hvaiföre ock
de fjuke voro behäftade med inflammatori/ke

Flufs- och Röt-febrar, och i fynnerhet hetfig

Feber , fom hår näftan är endemifk. Af de-

ras be/krifning med fårikildta Symptomers
förhållande infes låtteligen, huru de ingått

med hvarandra och ofta utgjordt complicera-

de Sjukdomar. Efter vanligheten infunno (ig i

början rysningar och hetta, fom til fin häf-

tighet varierade och ftundom återkommo,
med hård och fnäil Puls, hvilken tiltog enär

Febren blef inflammatorisk. I PleureEe ut-

vifte rådnaden på Kindbenet, hvilken flda

voro afficierad. Wid Feber.känningen kom
ackeJ , åfven kräkningar , hvilka med Emeti-

ca underhjelptes, få at Sjukdomen ofta här-

igenom ej fick taga öfverhand. Härtil tjänte

i fynnerhet Ipecacuanha, ftimulerad med
Tärt. Antim. Hufvudvärken tiltog mär-
keligen med Febrens häftighets men lindra-

des af diluerande kylande mede! , i fynner-

het af Syr. Antifept. ph. paup.oeh Nitreufe Pul-

ver. Tryckning under bröftet och väder-

plågor med hård och flinn mage befvärade

Bbf oog
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nog , fils de igenom Pulv. Jafapp. Compof.
fåfom afförande afhjelptesj men då Febern
avancerat, vifte fig fvårare ölägenheter, fåfom

mafrighet, nedflaget finne, fvimningar, bröft-

vårk, oro, yrfel, förlorad hörfel, fkoftals fvett

i orått tid, fom endaft medtog krafterna,

Nåsblod och Petechiaj, hvilket ufvifade Ma-
Jigniteten 5 och då Febern Jagt (ig, anfattes

rygg och ben af en fvår vårk, fom dock ef-

ter hand gaf vika för Campher-pulvers bruk.

Kermes Mjnerale och Oxymella voro förmon-

Jige emot bröftfjukan, jämte tjänlig dryck.

Efteråt at ftårka och reparera de förlorade

krafterna, gafs Amara Stomachica underform

af droppar, Thee eller Decotf. De åter

fom blifvit fmittade af Fåltfjuka och plågades

med beftåndig diarhe, fingo efter förutgåen-

de Laxantia, Theriac, Kalkvatten eller en

blandning af Olja och Åtticka , hvaraf detta

onda uphörde. Crifis uti förra håndelferne

Ikedde merendels per fudorem univerfalem

et per urrham, fom ömnigt fedimenteradej

hos en och annan tycktes väl expeétoration

göra ändring i fjukdomenj men drog ut på
tiden.

Som förhållandet med defle fjukdomar

til art och lynne, Cur och Regime, noga

inträffat med hvad inför Högioflige Kongl.

Collegium jag uti åtflrillige Relationer förr

haft hedern ödmjukaft inberåtta, anfes få-

ledes öfverflödigt at härmed blifva vidlöftig.

l/ö-
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Underjåkning med et från Soderberke

Socken til Kgh Collegium Mcäicumin*

fändt Vatten.

Alcali Phlogifticum., Terra ponderofa

Nitrata , Acidum Sacchari gjorde ingen än-

dring.

Luna Nitrata gjorde et hvitt malm
Mercurius Njtratus folutus, Cryftalifa»

tum gjorde opalt måln*

Således håller detta vatten intet Martia-

le och intet Vitriolum , men något antingen

Kok-falt eller Sal Digeftivum , hvartii ock
Imaken vid öpnandet af bagge Krufen gaf

/kålig anledning. Torde dock hända at

icke defs mindre detta vatten vid kållan, i

anfeende til iuftfyran ar lått-druckit, och af

hvilk&t åmne i anfeende ti! fåmre kcrkning

föga nu något röjdes. Stockholm den 26
Maji 1791

.

Anders Sparrman» C, TSrnquisiv

FSrtekning pä de i Läkarens och Natur/or»

/karens loidc Band införde Ämnen*

Afhandling om SvuHier vid handloK

ven m. m. af Gen. Dir. och

^ Ridi. af Acreu. Öfverfåttning

med Figurer. « - Pag. i<

Gift-
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Gift-trådet från Oft-Indien, rec. - 43,

Beråttelfe om Gr. Horisis dödelige bles-

(ur i Slaget vid Högland. - 47.

Anmärkningar vid Wafers Dagbok
af Dr. Swartz. *- - » 56.

Beråttelfe om Hus-cnrer i Ofterbotten 69.

Et van/kapligt Flickebarn be/kr. af

Fr. Med. Dr. Flodin* - - 79.
Vattufot i Åggftockarneaf DoåorSAN-

teson. - • - • - - ' 81.

Sjukligheten vid Örlogs-Flottan i Carls-

crona 1789* - - - - 89»
Väderlek och gångbara fjukdomar i

Stockholm Oa. Nov. och Dec.

1788- - - - - 90.
Dito Januar., Febr. och Martius 1789. 91*

Pharmacopoea Londinenfis, ny Ed» rec. 93.
Critik dåröfver. • Io6 -

Låkafe-nyheter • • • 109.
Foriöfte på Publiqae Barnbördshufet

I788« 1X3*

Utdrag af AflefT. Hultmans Embets-Re-
lation för 1788 ... 113.

Jönköpings Lazarets förvaltning 1788* US»
Tvä Cafus af Pr, Med. Dr. Wallenius. 119.
Utdrag af P. M. Dr. Sauers Emb. Rel.' J2I.

K. Vet, Acad. Nya Handl. OA, Nov.
och Dec. 1788 fec. - - *3 r*

Dito Januarii, Febr, och Mart. 1789» 13?*
Huscurer i Siebenburgen rec. • - 137.
Utdrag af Pr. Med. Dr. Unges Emb.

Rel. för 1788* - - - 137*

Dito
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Dito dito Haleniug. - - - 1 38*

Dito dito Lodin. - - - - 139»

Dito af K. Hof-Med. Dr. LévEitf. - 143.

Raport från Reg. Fålt/k. Hr. Gestrik

om Jämtlands Reg. - I4f.

Väderlek och gångbara Sjukdomar i

Stockholm Apr. Maji och Junii

1789- *S8*
K. Vet. Acad. Nya Handl. för famma

tid, rec. • 160
Pirmonts Hålfobrunn Befkr. rec. • 164*

Utdr. af P. M. D. Hasts Emb. Ber. 165.

Dito dito Westbergs Emb. Ber. - 171*

Dito AffefT Björnlund. - - 173.

Dito Stads-Phyf. Dr. Ekenstedt 1789. I78«

Om Atrabilis rec. - 182*

Utdr. af Bref til Prof. Bergius från

Bruks-Chir. Palander. - - 184.
Väderlek och gångb. Sjukd. i Stockh.

Julius, Aug. och Sept. 1789* * 186.

Emb. Beråttelfe af Du Tengmaim- i 87»

Jussieu Genera Plantarum rec* - 191.

Lavoisier Traité de Chemie rec. - 192.

Om Parififka Sjukbufen rec. - - 193*
Epidemien i Carlscrona 1789 af AfTes-

forerne Ribben och Hedin. - 196»

Prof med fequeftrerade Medicamenter
från Carlscrona Apothek. - 198»

Utdr. af P. M. Dr. Segerstedts Emb#
Beråttelfe. - - - - 2l6*

Väderleken i Upfala 1789 *t P«Med.
Halenius. * 222*

Vi-
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Våderleken och gångbara Sjukdomar 1

Stockholm QtfobM Nov. och Dec.

1789- - - - -. - 22ft
Bruket och nyttan af Svenfka Örten

Arnica Montana af Sv. Hedin. - 226.
Pharmacopoea Miiitaris, Navalis &c,

rec.j 227*
K. Vet. Acad. Nya Handl. 3:dje upl.

IÖ89, rec - - - - - 227-
Sjuke pä K. Lazaretet i Stockholm 1789- 2 33«
Emb. Ber. af Dr. Acharius. - - 234.
Fårlöfte på Barnfingshufet Pro Patria.

1789- -
"

- - - - 237«
Ukare-Nyheter. - « - -238-
Fårlöfte på Publique Barnfångs-hufet

1789* - - - - - 241.
Refa til det innerfta af Afrika af Hr.

Vailant. rec. ... 248»
Plantarum Jcones Linn. rec. - - 250.
Sjukhufet i Bruchfal Be/krifning. - 250.
Praflilka Nyheter. - - - • 2$ 2.

Philof. Tranfa#ions 1789* *ec» * 253.
Minderer om Peften i förra Turki/ka

kriget 255.
K. Vet, Acad. Nya Handl. 1789 4:cJe

Quartalet. • 256.
Dito i Quart. 1790. - - - 258-
Dito 2 Quart. 1790* ... 259.
Födde och döde i Stockholm 1788

och 1789- - - - - 262*
Sjuke i Proviace - Lazaretterne 1739. 2^4«

Jour*
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Journal öfver Kopp - ympningen från

1766 — 1790 af And*M. Wåh-
lin. ----- 266»

Relation om Fröken N. N. Kopp-ymp-
jiing* - - 293»

Emb. Ber. af Prov. Med4 Dr, Wert-
MULLER. ----- 297.

Et vanlkapadt Fofter be/krifvit af Dr.

Westberg. - 298»

Emb. Ber. af P. M Dr. Ungb. - 300.

Dito af AflefT. Björnlund. - - 303.
Väderlek och gångbara Sjukdomar i

Stockholm 1 Quartalet 1790. - 3*9*
Dito 2'.dra Quartalet - - - 320.

Dito för Julius, Aug* och Sepf.1790. 322.
Biographie Öfver M. D. Välborne Hr.

Evald Rieben. - - -323,
K. Vet. Acad. Nya Handl. 3:dje Quarf.

1790. - - - - - 336.

Utdrag af K. Cbllegii Medici Proto-

coll om de hemkomne fjuke från

Arméen. - - - - 339,

Kongl. Coiiegii Medici Bref til KongK
Maj:t om de under kriget fom
Läkare nyttjade Ynglingar. - 341»

Pharmacopoea Svecica 4:de .Edit* re-

cenferad. - - 342*
Utdrag af Apothekaren i Helfingborg

Berkenmeyers Bref til Archiatern

B>eck. • 345.
Dito af Bref til Afleffor Hedin från

Licent. StAhl* - • »346
v*:
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Väderlek och gångbara Sjukdomar i

Stockholm Odob., Nov. och Dec
^79o

#
- 3*3.

Utdrag af Embets Beråttelfe för Öre-
bro Lån af A. F. Segerstedt. - -353»

Dito af Bref til Prof. Spakman från

Prof. Laxman, om Siberiea * 362»
Låkare-Nyheter- * 363*
FöHöfte på Publ, Barnsbördsbufet 17904 372*
Reliquias Rudbeckianae recenf. - - 3734
Låkare-råd af fram!. Archiatern KilIAN

Stob^eus. • 374#

Kgl. Vet. Acad. Nya Hand). 4:de Qaart.

1790* - . . * 3g6.
Dito i:Äa Quarf. 179I- - 389*
Väderlek och gångbara Sjukdomar i

Stockholm, Månaderne Jan. 3
Febr*

Martins J7gt* - ~9Ö«

A. F. Wedenbekgs Berättelfe til Kgl*

Coll. Medic* ang* antalet på får-

löfte perfoner vid Barnfångs-hu«

fet Pro Patria*
e
- 392,

Utdrag af Prov, Med. i Öftergöthfand

och Wadftena diftria Dotfor E.

Acharii Embets Beråttelfe* « 393*
Dito af Prov. Med. i Våfterbotten,

Doft. D. E. NÅzéNS Emb. Ber*

1790. * 394*»

Underfökning med et Vatten från Sö*

derberke* - * 39?"

UR Ti !SH
MUSEUM
£0~JUN*29

r*



Regi/ter
o/ver

TiondeBandet.

jACHARIUS (ER.) Pr. Med* 234> 391-

ACREL (J. G.) 8i.

ACREL (OLOF af) i, 81, 230.

Aer phlogift* underfökt, 2^3*

ALM (JONAS), Prof. 1 j 3.

Anafarca- botad, 142, 23 f, 2*f2.

Angina , 386.
Auguftura-Bark , defs flora kraft i Interrrt.

Feb. 2?2.

Arnica Montana, defs kraft, 226.

Afcitis, 313.

Aftrag. Exfcapi nytta i Veneriika fjukdo-

mar, 244. t

Atrabilis beftr., rgs.i

B.

BALK (LARS), Pr. Med. död , 245.
Barn, nyföddes vigt, 391.
Barnbörds-hufet Publique, 113, 241, 370.
• • • • Pro-Patria, 237, 390.

x Ba-



Regi/hr.

Barometer af Spindlar , ^f>g.

BERKFNMEYER, ,Ap<?thekare , 345.
BERGER (von) K. Dan/k Arch. och Conf*

Råd död, 2? 71.

BERGIUS (P. J.) Pfofeffor, 134, *86, 216.
Berg-ufven befkr. , 165.

Beti la pinnata be/kr., 26T.

BJERKANDER (CLAS,) 163, 257,261.
385*

Bj<5r'<fråd, defs Deco& f urin-drif., 240.
BJQRNLUND, AffefT. och Pr. Med. 173,

303.
BLOM (CM.) Aff.,. u
Bohonrepas-Giftet, 43. Medel däremot 4.6.

BotaniAte anmärkningar 135.
BOXBERG

$ Reg. båitfk. dåd, 238-
Brunn vid Lill-Raumo, 309»
Eruoiten, underfökt, 162*

Carlscrona Ijakligbet 1788* 90, 196*

- - - Medicamenter graniki/ I98«
Clorofis bot, 142.

Chorea, botad, 14.2*

COTHENIUS (CHR. AND.) K. Pr. Aret
död., 1 10. Des Teftatftenfe, 24?.

CULLEN (WILL# Prof, dSd, '242*

.*£



Rhijlen

DUBB (PER) Afleffor, 14g. Defs Salmiak

fab. 364,

DUBOIS (GOTFRO P. Med. död, 239-

Dödligheten i Stockholm 262.

- - - I Petersburg under 3 år, 243*

E.

EKENSTEDT M. D. Stads-Phyf., 17g.

EKLUND (J. MO Med, Lic, beford,, 364
Eryltpelas

, 310.

EVPHRASEEN (AND) 338*

Extravafatio fangv* dödlig 391,

F<

FAHLBERG (SAM.) 2?g, 338-

FAXE (ARVID) Amir. Med. gg.

FERBER (JOH. JAC) Bergsråd död > 242*

Flenbus vid lederne
, g.

Flicka vanlkapelig, 79.

FLODIN (C. CL.) Pr. Med. 80.

FLORMAN (A. H.) Med. Adj\, 386.

Frofs-febrar hvar g:de dag , 179* Vanlig^

349* Ny bot, 2^2.

FÅHR^EUS (JOH.) M. D., 56. Bef» 363-

Fåltfjukdomar , 145*

X 2 Födw



Regijler*

Födde och döde i Björneborg, 177, 31g.
i Stockholm 178g och 1789,

262.

Förfal/kade Medicamenters uptåckande, 19g*
Förlofsningar fvåre, 221.

Förlöfle på Barnfångshufet Pro - Patria 237,
390-

- - - - PubJique Barof. H. 241 , 370.

GADOLIN (JACOC) Prof., T62, 200,387-
Galna Hundars bett, 111.

GANANDER (CHR.) Comminifter, 78»
Geoffroea inermis ma/kdr. kraft, 238*
GETRICK (JOHO Reg. Fåltftår, 145.
Gulfot bot 139, 141, 176.

»

HAGSTROM (A. J.) Prof, 229, 339-
HALENIUS (J. P.) Pn Med., 13 8, 222*

HARTMAN (JOH.) M. D, bef,, 370.
HAST Pr. Med. i6<f.

HEDIN (SVEN) Affeffor, 196, 226, 239,
346*

HELLENIUS (CARL) Profeffor, 385-
Hemfjukans vårkan , 149.

HJORTZBERG (LARS) Amir. Med* död,

329.

HOFF-



Regijiet*

HOFFBERG (C. F.) M. D. Kgt. Hof-MeÄ
död, 369.

HORN ( Gref. BALTZAR ) beråttelfe om
dels bleflure och död, 47.

Hottentotternas Seder , 249*
Huscurer i Sibenburgen, 137»
- - - I Ofterbotten. 69*
Hvitkokning, 133*

Hydrops ovarii, cafus, gl«

• - - Pericardii , 385»
Haemafuri , 307.

Haemoptyfis, 357.

h

Indianfke Spåmän, 57.

Influenza, 171*

Inteftinal kråk befkr. 260.

Inverfto uteri botad, 3 1 7.

JULIN (jOH.) Apoth,, 69, 160.

JUSSIEU (ANT. L.) ny fyttera i Botani-

ken, 191*

K.

Kalt vattens nytta i Kråftfår, in.
KIELLMAN, Reg. Fåltlkår, 266.

Kikhofta, 357.

Koppor, 113, 121 i 137, 303» 3'$3 $

at utrota, 367»

X 3 K°PP-



Koppympning;, 109, 114, 170. Journal
dåröfver, 266.

KROOK (FREDR.) Affeffor, död, 366.
Kråkning pbotelig oeh dels orfak, 134,
Kråftfér, jij, 127.

L.

LASSONE (DE) K. Fr. Arch. dod, iia
LAVOISIER, Fr. Chemicgs, ny Chem. fy.

Rem, 192.
LAXMAN (E.) Ry(k Profeflbr

, 362,
Ledqrti palqftre dels kraft i durklopp, aia,
LEN&US (KNUT AUG,) Btum-Jnt.- 386.
Lepra, igo.

LEVEN, K, Hof-Med., 143.
LODIN, Pr. Med,, 139.
LUNDAHL (DAV.) M. D. bef, 367.
LUNDMARK, M. D. Pr, Med., 261.
LYMAN (JQH,) M,- D. Prov, Med, dåd,

368,

M.

Mandlar växte i Skåne, 345,
Mania, botad, 174.
Mafkmedel, 233.
Merc, corr. r, defs leduaion utan eld, 24*,

MO.



Rtgijler.

MODEER (ADOLPH) 136/257; 2*59, 261,

337, 384-

Molybdaena, förfok därmed
3 13 i, 2565 259,

387*

R
N/EZEEN (D, E.) Prov. Med,, 392.

O.
^oa

ODHEL1US (ERIC) M. D.*Reg. Fåltftår,

162.

• - - (J. L.) 196, 231, 234, 297, 338-

372.
01* Camphor, defe nytta, 119, 120.

Olja pråfias af Raph. Sinenfis 243,

Ormbett , 236*

P.

Paflio Iliaca, 129.

Peft, underfökniog dårom, 2^5»
P1PPING (JOH.) M. D. befordrad , 24*.
Pirmontervattnet be/kr, 164»

procidentia uteri, 313»

Q-

Qvaflia excelfa befkr,', 133.

Qvak«



RcgiJltU

Qvakfalveri, 140»

r.

Rem. feber, ig7.

RETZIUS (A. J.) Prof., 260,
Ribe/ke Slågten, 324»
RIBBEN (CARL) Affeffor, 196, 2?<5*

- - - (EVALD) M. D. defs Jefnadslopp,

323-
Ros-utflag, 310
ROTH (JOH.) M. D. bef. 369, 971.
RUNG (DAN.) M. D. K. Lif-Chir. bef.,

367.
Rödfot, 122, 234» JU, 31? * 392.
Rötfeber, 123, 138, 143 , 169, 175, 216,

218, 297, 303, 306, 3o8, 311»
3M, 339, 347, 354*

S.

SALOMON (E. D.) M, D. Afleflbr, död.

369.
Sakberg i Siberien 361.
- - Källor dårftådes 363.

Saltpeter luttras med Koblftybbe, 387.
SANTHESON (Stads-Phyf.) 81 , 262.

SAUER (CARL) Pr. Med., 121.

Schirrus uteri, 17g.

SEGERSTEDT>(v.) Pr* Med., 216, 3?3.
Si.



Regi/le^

Siphilis 12?, 300, 301, 313. Ny bot där--

före, 244.
Sjuke på K. Lazarettet i Stockholm 1789,

233.
- - - Hofp* i Kfipenh. , 241.
- - - - l Carlscfona, 241.
- - - - I Bruchfal , 250.
- - - - I Landsorterne 1 789, 264.

p] - - - I Götheborg, 364*
Sjukhufen i Paris , 193.
Skydrag, märkvärdigt , 337*
SMITH (J- EDV.) 250.
SPARRMAN (A.) Prof. 249, 362,370,39?.
Spindlars egen/kaper, 368. Nytta i Stali 369.
Stenkolsgrufva, tecken dårtil, ii2«
Sten-operation, anm. dårvid , 2?3«
STOBiEUS (KiLIAN) Arch. och ProfeiTor,

374/384-
STAHL (A. J.) Med. Lic, 346.
SVARTZ (OLOF) M. D. ?6, 93,133,13?*

160, 257, 258»

T.

Tanquin, et gift på Oen Madagafcar, 46.
TENGMALM (M. DO V. Pr. Med., 137.
THODEN (LARS) Stads-Få I tik. dod, 24?.
THUNBERG (C. P.) Prof., 43, 258, 260.
TJÄDER (JACOB) Reg. Fåltft. bef., 367.
Trumpet-rnafk be/kr., 136.

Tumör Cyfticus, bot, 119, 181»

Tunga, lång, 163»



.

w

Rtgijkr.

Turraa', '
be/kr. , 134*

TÖRNQVIST, Apoth., 39<?«

Uieaborgs Climaf, 160.

UNGE (PER) Pr. Med. 137, 300.
Urindrifvaode medel, 240.

V.

WADSTRÖM (J. A.) Pr. Med. beford. 36 3
VAILLANT, dels refa i Africa, 248-
V Ibornfe indica, befkr. , 337*
WALLENIUS, Pr. Med-, 119.
V-';nana fylveftris kraft, 162. 333»
Van fkapai Fofter, 293.
Vaia Lymphatica.j 1 10.

Vatten nåbmus, be/kr., 134.
Vartafot i hjert-fåcken, 38^.
WEDENBERG (A. F.) Lif-Med. , 241, 390*
WERTMULLER (CARL) Pr. Med., 297.
WESTBERG (J, L.) Prov. Med., 171, 298.
WESTPHAL (AND.) Arch. och Prof, död,

110.

WESTRING (JOH. P.) 262, 38?-
WESTHUMB, Chem. 164.

WOLRATH (AXEL) M. D* död, 370.
Vo>nica Pulinonum 126.

Vuican på Su Lucie, 236»
WÅH-



Regifter.

WÅHLIN (AND.) M. D. Affeflbr, 116,
266, 296.

Vågglöfs i /kogar, 136.

Vårmens vårkaa i Chemiika rön, 13 ?

å.

ÅKERBERG (MATH.) M. D. beferd., 239.

6.

ODMANN (SAM-) 56, 134, 136, 232.
Ögon-cur, 318.
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